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ތަޢާރަފު
ނބަރ 7/2010 :އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ
މިރިޕޯޓަކީ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫން ނަ ް
ތން 2017
މ ި
ނނުގެ ( 109ހ) ގައިވާ ވާގޮތުގެ ަ
އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާ ޫ

ވަނަ އަހަރު ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް

އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ މައްޗަށްބަލައި އެކުލަވާލާފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ.

ށ ހިންގި
މި ރިޕޯޓުގައި ،ކައުންސިލުގެ ތަޞައްވުރާއި ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ލަނޑުދަނޑިތަކަށް ވާޞިލުވުމަ ް
އ
މނާފަ ި
ގތުގެ މައުލޫމާތު ހި ަ
ޖހިފައިވާ ޮ
އދާރީ ހިންގުން ހަމަ ެ
ހރަކާތްތަކާއި ،ކައުންސިލުގެ ި
ހަރަކާތްތަކާއި ،ރޭވިފައިހުރި ަ
ލ
މ ީ
ޅކައުންސިލުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލާއި ާ
ވާނެއެވެ .މީގެއިތުރުން  2017ވަނަ އަހަރު ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮ ު
ތަފްސީލު އަދި ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި މަސައްކަތްކުރުމުގައި ދިމާވި
އލެވިފައިވާނެއެވެ.
ދަތިތަކަށް ބަލާ ި
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ކައުންސިލުގެ ތަޞައްވުރު

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

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

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

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

ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ބަޔާން
ދންނަވަމުއެވެ .މިއުއްމަތަށް ކައު ކުރެއްވި
ނ ަ
ހ ވަތަޢާލާއަށް ހަމްދާއި ޘަ ާ
ޢާލަމްތަކުގެވެރި ﷲ ސުބްޙާނަ ޫ
ވތާ ސަލާމުން ވެދުން ކުރަމުއެވެ .މިޞަލަވާތާއި ސަލާމުގައި
ލﷲޢަލަހި ވަސައްލަމައަށް ޞަލަ ާ
މާތްނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައް ަ
އެކަލޭގެފާނުގެ އިތުރު އާލުނާއި މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލުކުރަމެވެ.
އ
ލމުންދާ މި ދަނޑިވަލުގަ ި
މ ހަމަސްދުވަހު މިކައުންސިލް ހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާ ަ
 2017ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަ ަ
އަޅުގަނޑުގެ އެންމެ އިސްވާޖިބެއްކަމުގައި ދެކެނީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އެންމެހާ ހީވާގި ކައުންސިލަރުންނާއި،

ކައުންސިލް

އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދެންނެވުމެވެ.
 2017ވަނަ އަހަރު އައު ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބު ބާއްވައި ކައުންސިލްތައް ހުވައިކޮށް މަސައްކަތާއި
ސ
ގކުރަމެވެ .އެހެން ނަމަވެ ް
އ މަޑުޖެހިލާފައި ވާކަން ފާހަ ަ
ޙަވާލުވެ ފައި ވުމާއެކު ކައުންސިލްގެ ބައެއް މަސައްކަތްތަ ް
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މ
ނ ު
އާދައިގެގޮތެއްގައި  2017ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލް ހިންގައިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .އަދި ކައުންސިލުން މުހި ް
ކށްފައިވާކަން ވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ.
ނންމައި ތަންފީޒު ޮ
ނިންމުންތައް ި
އަޅުގަނޑުގެ އެދުމަކީ އެންމެހާ

ގ
އއްބާރުލުން ދެއްވައި މަ ު
ނސިލުތަކުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ެ
ފަރާތްތަކަކުންވެސް ކައު ް

ތރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.
ފަހިކޮށްދިނުމަށް ވާގިވެރިވެ އެހީ ެ

وما توفيقي إال بااهلل عليه توكلت وإليه أنيب

އިބްރާހީމް ނިޔާޒް
ވ.އަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ރައީސް

އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު
ރ
ތޅުގެ މައި އަތޮޅާއި ވައްޓަ ު
ވފައިވާ އަތޮޅެކެވެ .އެއީ ވ .އަ ޮ
ތން ދެ އަތޮޅުގެ މައްޗަށް އެކުލެ ި
ވ .އަތޮޅަކީ ޖިއޮގްރަފީ ގެ ގޮ ު
އަތޮޅެވެ .މިއަތޮޅުގައި އޮންނަނީ  19ރަށެވެ .އޭގެ ތެރެއިން

މީހުން ދިރިއުޅެނީ

 5ރަށުގައެވެ .އަދި

 2ރިސޯޓާއި

ޕިކްނިކް އައިލެންޑްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރެވޭ  2ރަށްވެސް ހިމެނެއެވެ.
ވ .އ ަތޮ ޅ ަ ކ ީ ،ރާ އ ްޖޭ ގެ އި ދާ ރ ީ އަތޮ ޅު ތަ ކ ުގެ ތެ ރެ އި ން  10ވަ ނަ އ ަތޮ ޅ ެވެ .މި އ ަތޮ ޅު އޮ ނ ްނ ަނީ ރާ އްޖ ޭގެ އި ރުމ ަތ ީ
ބ ިތު ގަ އ ެވެ .މ ި ވ .އ ަތޮ 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 އޮންނަ
ރަށް

ސަރަޙައްދު

ހެކްޓަރ

ރަށުގެ ރައްޔިތުން
ތ
ރަށުގެ ބާވަ ް

މައިގަޑުގޮތެއްގައި ކުރާ
މަސައްކަތް
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ފުލިދޫ
J-1

ރީތި ގޮނޑުދޮށެއް ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް /

ވ.އަތޮޅުގެ
ހުޅަނގު އުތުރު

ލިބިފައިވާ

ސަރުކާރު ވަޒީފާ  /އޮޑިދޯނިފަހަރު

ބިތުގައި

އާދައިގެ ރަށެއް

ބަނދެ މަރާމާތުކުރުން /

އަތޮޅުގެ

މަސްވެރިކަން

މީހުން

ދިރިއުޅޭ
ރަށްތަކާއި
ދުރުގައި އޮންނަ
ދ
ތިނަ ޫ

ވ.

ހުޅިދޫގެ

ދެކުނަށް

ހަނި ދިގު ރަށެއް

ދ
ފެލި ޫ

J-2

އާއި ދޭތެރޭ

ފެލިދޫ

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

J-3

ތިނަދޫގެ

12

އަތޮޅުގައި މީހުން

ފަތުރުވެރިކަމުގެ

މަސައްކަތް

/

ދެކުނުން

ހެކްޓަރ

ދިރިއުޅޭ އެންމެ

ސަރުކާރު

ވަޒީފާ

/

ކެޔޮދޫއާއި

ބޮޑު ރަށް (

ދަނޑުވެރިކަމާއި ،މަސްވެރިކަމުގެ

ދޭތެރޭ

އާދައިގެ

މަސައްކަތް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް

ސައިޒެއްގެ

މިރަށުގައި ކުރޭ.

ރަށެއް )

ކެޔޮދޫ
J-4

ރަކީދޫ
J-5

ފެލިދޫގެ

9

ފެލިދޫ ފިޔަވައި

ފަތުރުވެރިކަމުގެ

މަސައްކަތް

/

ނ
ދެކުނު ް

ހެކްޓަރ

އަތޮޅުގައި

ސަރުކާރު

ވަޒީފާ

/

ދެވަނައަށް

ދަނޑުވެރިކަމާއި ،މަސްވެރިކަމުގެ

ބިމުގެގޮތުން

މަސައްކަތް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް

އެންމެ ބޮޑު ރަށް

މިރަށުގައި ކުރޭ.

ވ.ބޮޑުމުހޮރާގެ

އަތޮޅުގައި މީހުން

ސަރުކާރު

ހުޅަނގު

ދިރިއުޅޭ އެންމެ

ދަނޑުވެރިކަމާއި ،މަސްވެރިކަމުގެ

ދެކުނުން

ކުޑަ ރަށް

މަސައްކަތް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް

އަތޮޅުގެ މީހުން

މިރަށުގައި ކުރޭ.

ދިރިއުޅޭ
ރަށްތަކާއި
ދުރުގައި އޮންނަ
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ވަޒީފާ

/

ވ.އަތޮޅުގައިހުރި ފަޅުރަށްތައް
ރަށް

ރަށްއޮންނަ ސަރަހައްދު

ރަށުގެ ފޮޓޯ

ބޮޑުމިން

ރަށުގެ ބާވަތް

ހެކްޓަރ

ރަށުގައި
މައިގަޑުގޮތެއްގައި
ކުރެވޭ މަސައްކަތް

ވަށުގިރި

0.30

ފުލިދޫގެދެކުނުން

ކުޑަ ފަޅެއް

ރަނގަޅު

އެކުލެވިގެންވާ

0.07ޑިގްރީގައި،

ކުޑަރަށެއް

 3.93ނޯޓިކަލް މޭލް
ދުރުގައި
1.00

ށ
ކުނާވަ ި

ކުޑަފަޅެއްއެކުލެ
ވިގެންވާ
އާދައިގެ ކުޑަ
ގާމަތީރަށެއް

އަލިމަތާ

ދިއްގިރި

އާރަށް

ފުލިދޫގެ އިރު

6.00

ފަޅު

އުތުރުން 6.97ނޯޓިކަލް

އެކުލެވިގެންވާ

މޭލްގައި 137.36 ،

މެދު މިނުގެ

ޑިގްރީގައި

ރަށެއް

ފުލިދޫގެ އިރު

2.00

ފަޅު

އުތުރުން 4.64ނޯޓިކަލް

އެކުލެވިގެންވާ

މޭލްގައި 117.02 ،

މެދު މިނުގެ

ޑިގްރީގައި

ރަށެއް

ތިނަދޫގެ ހުޅަނގުން

0.50

ރިސޯޓެއް

ރިސޯޓެއް

ފަޅު

ޓްވަރިޒަމްގެ

 0.76ނޯޓިކަލް

އެކުލެވިގެންވާ

މަސައްކަތަށް

މޭލްގައި 321.83 ،

އާދައިގެ ކުޑަ

ކުއްޔަށް ދީފައި

ޑިގްރީގައި

ރަށެއް

ޞަފްހާނަމްބަރު 2017 7:ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

ހުޅިދޫ

ބޮޑުމޮހޮރާ

ކުޑަފަޅެއް

ދަނޑުވެރިކަން

ތިނަދޫގެ ހުޅަނގުން

1.80

 0.39ނޯޓިކަލް

އެކުލެވިގެންވާ

ކުރުމަށް ކުއްޔަށް

މޭލްގައި،

މެދު މިނުގެ

ދީފައި

317.14ޑިގްރީގައި

ރަށެއް

ރަކީދޫގެ އިރު އުތުރުން
 3.27ނޯޓިކަލްމޭލް
ގައި59.29 ،
ޑިގްރީގައި

7.00

ވަރަށް ބޮޑު

ވަކި ހާއްޞަ

ފޮއްތެޔޮ،

ކެޔޮދޫގެ އިރުން

މަސައްކަތެއް

ށ
ބޮޑުފު ި

 12.40ނޯޓިކަލް

ފަޅެއް

ކުރެވެމުން ނުދޭ

މޭލްގައި 91.94 ،

އެކުލެވިގެންވާ

ޑިގްރީގައި

ހަނި ދިގު
ރަށެއް

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

ޞަފްހާނަމްބަރު 2017 8:ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

 1ވަނަބައި :ލިބުނު ކާމިޔާބުގެ ޚުލާޞާ
ހާސިލުކުރެވުނު ނަތީޖާ
 oފާހަގަ ކުރެވޭ ކާމިޔާބީ ތަކާއި ހިންގުނު ހަރަކާތްތައް
އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިންގާ ވިޔަފާރީގެ އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް
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 ް
މހާރުވަނީ އައުޓް ސޯސްކުރެވި  MNHDޕްރައިވެރޓް ލިމިޓެޑާއި
ޔ ކަށަވަރު ދޯނި ި
އަތޮޅާދެމެދު ދުއްވަމުންގެންދި ަ
ހަވާލުކުރެވިފައެވެ.

ކަށަވަރު

ދޯނި

ކުއްޔަށްނަގާފައިވާ

ފަރާތް

ކަމުގައިވާ

MNHD

ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑާއި

ދޯނި

ފއިސާނުދައްކާތީއާއި ހެދިފައިވާ އެގުރީމެންޓައި ޚިލާފް ވެފައިވާތީ މިހާރު އެމައްސަލަ ކޯޓަށް
ހަވާލުކުރުމަށްފަހު ޤަވާއިދުން ަ
ހުށަހެޅިފައި ވެއެވެ.

ލޯނު ދޫކުރުން.
ށ
މ ް
ގ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގު ަ
އަތޮޅުގެ ރަށްޔިތުންނަށް ވިޔަފާރި ކުރުމަށާއި ،ގެދޮރުއެޅުމަށާއި ،އަދިވެސް އެހެނިހެން ތަރަށްޤީ ެ
ނ
ފންޑުންގެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުކަމާއެކު މިއަހަރުވެސް ކުރެވިފައިވެއެވެ .އަތޮޅުކައުންސިލު ް
އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ތަރަށްޤީގެ ަ
ނ ލޯނު ދޫކުރެވިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވީއިރު ފައިސާ ދައްކާފައި ނުވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަތައް
ކ ް
ލޯނު ނަންގަވަފައިވާ ފަރާތްތަ ު
ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ހުރިހާ މައްސަލަތައްވަނީ ނިމިފައެވެ .މިގޮތުން 2017ވަނަ އަހަރު 193771.05ރ ވަނީ ކޯޓްމެދުވެރިކޮށް
މިއިދާރާއަށް ލިބިފައެވެ .ތަރަށްޤީގެ ފަންޑުން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާއިން ލިބިފައިވަނީ 213264.59ރ
ނ
ވ ީ
ފއިވާ ލޯނަށް ލިބިފައި ަ
ލބިވާ ފައިސާގެ ޖުމުލައަކީ 163452.64ރ އެވެ .ސުނާމީއާއި ގުޅިގެން ދޫކޮށް ަ
އެވެ .ބާކީ ނު ި
12159.20ރ އެވެ .ނުލިބިވާކަމަށް ދައްކާ ފައިސާގެ ޢަދަދަކީ 82420.40ރ އެވެ.

ދޫފަހި ސްކީމް
ދޫފަހި ސްކީމް  2017ވަނަ އަހަރު ވަނީ ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ވެއެވެ 2017 .ގެ ނިޔަލަށް 56
ފަރާތަކަށް ވަނީ މި ސްކީމްގެ ދަށުން މުދާ ދޫކުރެވިފައި ވެއެވެ .އެއީ  638681.75ރ .ގެ މުދަލެވެ .މި އަހަރުގެ ދޫފަހި
ސްކީމުން 605566.01ރ .ވަނީ ލިބިފައެވެ.

ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމް
މިސްކީމްގެ ދަށުން މިހާރު ދޫކުރެވިފައިވަނީ  2އައިޕެޑެވެ 2017 .ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ލިބިފައިވަނީ  13250ރ.
އެވެ .ބާކީ ނުލިބިވަނީ  22960ރ .އެވެ 2014 .ވަނަ އަހަރު ގަނެވިފައިވާ އައިޕެޑްތަކުން މިހާރު ނުވިކި ސްޓޮކްގައިވަނީ 2
އައިޕެޑެވެ.

ޞަފްހާނަމްބަރު 2017 9:ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

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

ނާއިބްރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު މަނިކު

ބަޖެޓް ،ޕްލޭނިން -

ދލްޢަޒީޒު އިބްރާހީމް
ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޢަބް ު

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އާޢިމަރާތް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން.
އ
އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އާޢިމާރާތުގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ބޮޑުދޮރުފަތްތައް ހަރުކުރުމާއި ،ފެންލައިޓްތަ ް
ހަރުކުރުމާއި ،ކަރަންޓްވައިރުކު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ބަޔަކާއި ޙަވާލުކޮށް ކުރެވެމުން އައި މަސައްކަތް ނިމިފައިވަނީ
މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައެވެ.

ފަސް އަހަރުގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން
އ ވެއެވެ.
ކުރިއަށްއޮތް ފަސްއަހަރަށް ލަފާކުރާ ވ .އަތޮޅުގެ ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް އެލް.ޖީ.އޭ އަށްވަނީ ފޮނުވިފަ ި

އާކައުންސިލް ހުވާކުރުން
ބއްވުނު ދުވަހެވެ .މިގޮތުން
 3ޖޫން  2017ވަނަދުވަހަކީ އަލަށް އިންތިޚާބު ކުރެވުނު ކައުންސިލްތައް ޤާނޫނީ ހުވާކުރުން ޭ
މިއަތޮޅުގެ  5ރަށުގެ  5ކައުންސިލާއި ،އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންވެސް ވަނީ  3ޖޫން  2017ވަނަ ދުވަހުވަނީ ހުވާ
ކުރައްވާފައެވެ .މިއަތޮޅުގައި

ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވިފައިވާ ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ފުލިދޫ ،ރަކީދޫ ކައުންސިލް ހުވާކުރުމުގެ ދަރުބާރު 11.00ގައި.
ފެލިދޫ ކައުންސިލާއި ،އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހުވާކުރުން 14.00ގައި.
ތިނަދޫ ކައުންސިލް ހުވާކުރުން 16.00ގައި.
ކެޔޮދޫ ކައުންސިލް ހުވާކުރުން  21.30ގައި.
ކޓްގެ ސީނިއަރ މެޖިސްޓްރެޓް
ވލައިދެއްވީ ފުލިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯ
ނސިލްގެ މެމްބަރުންނަށް ހު ާ
މީގެ ތެރެއިން ފުލިދޫ ކައު ް
ބރުންނަށް ހުވާ ލައިދެއްވީ
ފލިދޫ އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެން ަ
އަލްފާޟިލް ޢަޙުމަދު ޝަރީފެވެ .ރަކީދޫ ،ކެޔޮދޫ ،ތިނަދޫެ ،
ޣފޫރު މުޙައްމަދެވެ.
ކެޔޮދޫ ކޯޓްގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލް ަ

ކަށަވަރު ދޯނި އައުޓްސޯސްކުރުން
ކަށަވަރު އައުޓްސޯސް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދެލިކޮޕީ ތައްޔާރުކޮށް އެއަށް އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުގައި
ލއުމަށްގެނެވި ފުރިހަމަ ކުރެވިފައި ވެއެވެ.
ކުރެވިފައި ވެއެވެ .އަދި މި ގެނެވުނު ބަދަލާއެކު އެ އިސްލާހުތައް ި
ނ ފަރާތުން  09ފެބުރުއަރީ
ލބު ު
އން އެންމެމަތީ މާކުސް ި
ތތަކުގެ ތެރެ ި
ނ ހުށަހެޅި ފަރާ ް
ގ ް
ކަށަވަރު ދޯނި ކުއްޔަށް ނަ ާ
ތޒާމު ކުރުމަށާއި ،އެގްރިމެންޓްގެ ދެލިކޮޕީ ފުރިހަމަކޮށް މި
2017ގައި ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރުމަށް އަންނާތީ މިކަން އިން ި
ދރީގޮތުން މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށާއި ،މިއަދު މެންދުރުފަހު  1.30ގައި އެބޭފުޅުން
ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅުމަށް އި ާ
ވަޑައިގްނަވާ ކަމަށާއި ،އެމީހުން އަންނައިރަށް މިކަންކުރެވޭގޮތަށް ކަންކަން އިންތިޒާމު ކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް
ވިދާޅުވިއެވެ.
މބަރު 2017 10:ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް
ޞަފްހާނަ ް

މގައިވާ  MNHDޕްރައިވެރޓް ލިމިޓެޑާއި ،ކައުންސިލާއެކު
ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކަށަވަރު ދޯނި ކުއްޔަށްނަގާފައިވާ ފަރާތް ކަ ު
މގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނު
އންސިލްގެ އިދާރާގައެވެ .މި ބައްދަލުވު ު
މ ބައްދަލުވުން އޮތީ ކަ ު
ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެި .
ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ،ހަފުތާއަކު  1ދަތުރު އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ކުރުމާއި ،އޯޑަރު ދިނުމުން އެފަރާތަކަށް ފަހުން ފައިސާ
ދައްކާގޮތަށް މުދާ ގެނެސް ދިނުމާއި 6 ،މަހުން  6މަހުން ކައުންސިލާއި MNHD ،އާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމާއި1 ،
މ
މަސް ވާންދެން ދޯނީގެ ދަތުރު ސެޑިއުލް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ރަށު ކައުންސިލަށާއި ،ވިޔަފާރި ވެރިންނާއި ،މުހިން ު
މސައްކަތް ކުރުމާމެދު އެއްބަސް ވެވުނެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި
ފަރާތްތަކަށް  SMSފޮނުވައި ދިނުނުމާއި ،ދެފަރާތް ގުޅިގެން ަ
ލ
ނސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒް ،ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަ ީ
ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކައު ް
އިސްމާޢީލް އިބްރާހިމް ،ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟީލް ޢަބުދުލްމަޖީދު ޢަބުދުލްޣަނީ ،ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ
ފާތުމަތު ސަނިއްޔާ ބައިވެރިވިއެވެ MNHD .ގެ ފަރާތުން ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އަލްފާޟިލް މޫސާ ނަޞީރާއި ،ފައިނޭންސް
ރވެ ލެއްވިއެވެ.
ޟލް މޫމިން އިސްމާޢީލް ބައިވެ ި
ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ހެޑް އަލްފާ ި
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ފެބުރުއަރީ  2017ވަނަދުވަހު އެގުރީމެންޓްގައި ސޮއި ކުރެވިފައި ވެއެވެ.

ޕާފޯމަންސް އިންޑެކުސް ތައްޔާރުކުރުން
މި ކައުންސިލްގެ  2016ވަނަ އަހަރުގެ ޕާފޯމަންސް އިންޑެކްސްގެ މަސައްކަތް  2017މޭއި މަހުގައި ފަށައި  2017ޖުލައި
ށ ވަނީ ފޮނުވިފައެވެ.
މަހުގެ  24ވަނަ ދުވަހު ނިންމާ ލޯކަލް ގަވަރ މަންޓް އޮތޯރިޓީއަ ް

އަތޮޅުކައުންސިލުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ކޮންމެއަހަރަކު ބާއްވަމުންގެންދަވާ ޤުރުއާން މުބާރާތް
1439
ވ
ށގެ ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއް ާ
 21ޖުލައި  2017ވަނަ ދުވަހު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިންތިޒާމުކޮށްގެން  2012ވަނަ އަހަރުން ފެ ި
ގއި ފެށިފައި ވެއެވެ.
އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް ފެލިދޫ ަ
ރަށަކަށްވެސް  25ދަރިވަރުން ނަށެވެ.

މ
ރސަތު ދެވިފައިވަނީ ކޮން ެ
ގއި މިފަހަރު ބައިވެރިވުމުގެ ފު ު
މބާތު ަ
މި ު

މިގޮތުން މި މުބާރާތުގައި  3ރަށުން ކޮންމެ ރަށަކުން  25ދަރިވަރުންވަނީ

ބައިވެރިކޮށްފައެވެ .އެހެންކަމުން މި މުބާރާތުގައި މިފަހަރު ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދަކީ  75ކެވެ.
އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް 2017ގެ ކިޔެވުން ވ .އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި މިއަދު ހެނދުނު 8:15ގައި ފެށުނެވެ.
ތން އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ
ރތަކީ ކޮން މުބާރާތެއް ކަމާއި ،މުބާރާތުގެ މަޤްޞަދާ ބެހޭގޮ ު
މުބާރާތުގެ އިންތިޒާމްތަކާއި ،މު ާ
ނ
ތ ް
ތ ފައްޓަވާ ދެއްވުމުގެގޮ ު
ތޢާރަފުކޮށް ދެއްވިއެވެ .އޭގެފަހުގައި މުބާރާ ް
ޣނީ ަ
މޖީދު ޢަބުދުލް ަ
ބދުލް ަ
ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަ ު
ފަނޑިޔާރު އަލްޤާރީ އަލްއުސްތާޒު އިބްރާހިމް ނަޢީމް ޤުރްއާން ކިޔަވާ ދެއްވިއެވެ .އެއަށްފަހު ފަނޑިޔާރުންގެ ފަރާތްޕުޅުން
ތ
ރ ް
ވހަކަ ބިނާކުރެއްވީ މުބާ ާ
ޅ ދެއްކެވުން އޮތެވެ .އޭނާގެ ާ
އިސްފަނޑިޔާރު އަލްގާރީ ޢަބުދުލްޖަލީލް އިސްމާޢީލްގެ ވާހަކަފު ު
ހިނަގަމުން ދާނޭ ގޮތާއި ،ފަނޑިޔާރުން މާކުސް ދެއްވުމުގައި ޢަމަލު ކުރައްވާނޭ ގޮތާ ބެހޭގޮތުންނެވެ.
ހ ދަރިވަރުން ކިޔަވާފައިވާތީ
މި މުބާރާތުގައި  75ދަރިވަރުންވަނީ ކިޔެވުން ހުށަހަޅާ ދީފައެވެ .މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ހުރި ާ
މިއީ ވަރަށް ކާމިޔާބް މުބާރާތެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .އަދި ރަށްރަށުގެ ސްކޫލްތަކާއި ،ރައްޔިތުންނާއި،
ކައުންސިލްތަކުން މިކަމަށް ދެއްވި އަހުމިއްޔަތުކަންވެސްވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ .އަދި އަތޮޅުގައި ޤުރްއާނަށް ދެވޭ ސަމާލުކަން
ނ ޖެހެއެވެ .މުޅި މުރާތުން  1ވަނަ ދަރިވަރަކީ ވ .އަތޮޅު
އިދުރުވަމުންދާ މިންވަރުވެސްވަނީ އިތުރުވެފައިކަން ފާހަގަކޮށްލަ ް
މަދަރުސާގެ ދަރިވަރު މުޙައްމަދު ޒައިން ޒާހިރެވެ .ދެވަނައަށް ހޮވުނީ ވ .ކެޔޮދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރު ޙުސައިން ކިނާން
ނ
ނ ަ
ލވެ 2018 .ވަނަ އަހަރު އޮ ް
ނ ވ .އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ދަރިވަރު ޔައިޝް ޢަބުދުﷲ ޖަލީ ެ
އށް ހޮވު ީ
އަޝްރަފެވެ .ތިންވަނަ ަ
އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތަށް ކުދިން ތައްޔާރު ކުރުމަށް ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތަށް އެހީތެރި ވުމުގެ ގޮތުން މުބާރާތުގެ
ށ
މ ް
ފންސަވީސް ހާސް ރުފިޔާ )ގެ އެހީ ކައުންސިލުން ދެއްވު ަ
ދަރިވަރުން ބައިވެރިކުރާ ކޮންމެ ސްކޫލަކަށް 25000.00ރަ ( .
ނސިލްގެ ރައީސް އިޢުޅަން ކުރެއްވިއެވެ.
ނިންމަވާފައި ވާކަމަށް އަތޮޅުކައު ް
މބަރު 2017 11:ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް
ޞަފްހާނަ ް

ފެލިދޫ ޕޮލިހުގެ ފަރާތުން އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރުން.
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ނ
11.00ގައި ފެލިދޫ ޕޮލިސްގެ ފަރާތުން އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރު ް

ލ
ޕލިހުގެ ފަރާތުން ކ.އއ.އދ.ވ .މި  4އަތޮޅަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކޮމާންޑަރ އަލްފާޟި ް
އޮތެވެ .މި ބައްދަލު ކުރުމުގައި ޮ
ޗޖް އަލްފާޟިލް ޙަސަން
އަޙުމަދު މުސްލިމް އާއި ،ފެލިދޫ ޕޮލިސް ހިންގެވުމާއި ،ޙަވާލުވެ ހުންނެވި ޕޮލިސް އިން ާ
ޢަބުދުއްރަޙުމާން އާއި ،އިދާރީ ބޭފުޅެއް ކަމުގައިވާ އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ނިހާދު ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ.
އރާ ޙަވާލުވެގެން މިއަތޮޅަށް
މި ބައްދަލުވުމުގައި އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު މުސްލިމް ދެއްކެވި ވާހަކާގައި އެމަނިކުފާނާއި ،މި ދާ ި
ނ
އންސިލާ ބައްދަލު ނުކުރެވު ީ
މށްވާތީ ކަ ު
ފއިވަނީ ބަންދަކާ ކަ ަ
ދތުރު ދިމާވެ ަ
ކމަށާއި ،ފުރަތަމަ ަ
ކުރައްވާ މިއީ ދެވަނަ ދަތުރު ަ
އދަލުކޮށް ކައުންސިލްތަކާއި،
ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މިދަތުރު އަވަސްވެގަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ،ރަށުކައުންސިލްތަކާ ބަ ް
ރ
ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަކީ ކޮބައިތޯބަލާ އެކަންކަން ސާފުކުރުމާއި ،އަތޮޅުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ މިހާރަށްވު ެ
ހަރުދަނާ އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއްއަޅާ އެކަންކަން އިސްލާޙުކޮށް ރަގަޅު ކުރުމަށް ކައުންސިލްތަކާއި ،ރައްޔިތުންނާއި ،ގުޅިގެން
ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ދެނެގަނެ އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުންނަށްދީ އެކަންކަމަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ މަސައްކަތް
ކުރުމަށެވެ .މިގޮތުން މިހާރުވާނީ ރަށުކައުންސިލްތަކާއެކު ބައްދަލުކުރެވިފައި ކަމަށާއި ،މިއަދު އަތޮޅު ކައުންސިލާއެކު
ތ އެކަމަށްޓަކައި ކައުންސިލަށް ޝުކުރު ދަންނަވާ ކަމުގައެވެ.
ބައްދަލުވުމުގެ ފުރުސަތު ދެއްވީ ީ
އވާ ގޮތުގައި މި ކައުންސިލާއި ،ޕޮލިހާ ދެމެދުވަނީ ވަރަށްގާތް އެކުވެރި ގުޅުމެއް ކަމަށާއި
އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފަ ި
މިގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ކުރިމަގުގައި މިހާރަށްވުރެ ފުޅާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ .އަދި އަތޮޅުގެ ކަންކަމުގައި
ދ
ސ ވަރުގަދައަށް މަސައްކަތް ކުރަންބޭނުންވާ ކަމަށެވެ .އަ ި
ދެފަރާތްގުޅިގެން ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެވެ ް
ނތީއެވެ.
ނ ާ
ށގެންދަން ފަސޭހަވާނެކަމަށް ފެ ް
އަތޮޅުގައިހުރި މައްސަލަތައް އޮޅުންފިލިވަރަކުން ކަންކަން ކުރިއަ ް
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ ކޮމާންޑަރ އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު މުސްލިމް މިއަތޮޅަށް
ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ މިކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވީތީ ޝުކުރު ދަންނަވާ ކަމަށެވެ .މި ކައުންސިލްގެ ވިސްނުމަކީ އަތޮޅަށް
ގ
އކަމެއް ކުރަންއޮތް އެންމެ ރަގަޅުގޮތްބަލާ އެގޮތަކަށް އެކަމެއް ކުރުމެވެ .އެގޮތުން ފުލުހުން ެ
ފައިދާހުރި ކަންކަން ދެނެގަނެ ެ
ތ
ޖހޭ ޚިދުމަ ް
ވފައިވާ ދާއިރާއަކަށްވާތީ އެ ދާއިރާއިން ރައްޔިތުންނަށް ދޭން ެ
ދައުރަކީ މިއަތޮޅަށްވެސް މިހާރު ވަރަށް ބޭނުން ެ
ތ
ގޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމެވެ .އެގޮތުން ޕޮލިހާ މިކައުންސިލާ ދެމެދު އޮންނާނީ ވަރަށްގާ ް
ހޯދާދިނުމަށްޓަކައި ޕޮލިހުންނާ ު
ގުޅުމެއްކަމަށާއި ،ޚާއްސަގޮށް ޙަސަން ސޯއާއި ،އަޅުގަނޑު މެންނާ ދެމެދުގެ ގުޅުން ވަރަށް ބަދަހިކަމަށެވެ .އަޅުގަނޑުމެން
އއެކު މިހާރަށްވުރެ ފުޅާކޮށް
އެދެނީ މިހާރު ތިޔަކުރައްވާ މަސައްކަތް ހުއްޓާ ނުލައްވާ ކުރިއަށް ގެންގޮސް ދެއްވުމަށާއި ،ހަމައެ ާ
ނ
ޑްރަގްގެ މައްސަލަތައް ބައްލަވަމުން ގެންގޮސްދެއްވުމެވެ .ކުރިއަށްވުރެ މަސްދުވާ ތަކެތީގެ މީހުންގެ ނެޓްވޯކް ވަ ީ
މގެ ތަފްސީލް ފަހުން އަރުވާނޭ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.
ވަރުގަދަވެފައި ކަމަށާއި ،ސްމާޓް ވެފައިކަމަށް ދަންނަވަމުން މިކަ ު
ތޅު ރަށްރަށުގައި ޕޮލިހުންގެ
ހންކަމުން އަ ޮ
އބައޮތްކަމަށާއި ،އެ ެ
އަތޮޅުގައި ކުއްކުރާ ރޭޓް އިތުރުވެގެން ހިނގައިދާނޭ ކަމުގެ ބިރު ެ
ޑެސްކްތައް ބަހައްޑަވާ ދެއްވުން އެދޭކަމަށެވެ .އެގޮތުން ވަރަށް އަވަހަށް ކެޔޮދޫގައި މިކަންކޮށް ދެއްވުން އެދޭކަމަށާއި،
އ
ކެޔޮދޫންވަނީ މިކަމަށް ވަރަށްބޮޑަށް ތައްޔާރު ވެފައިކަމަށެވެ .ފުލިދޫގައި މިހާރުވަނީ ޑެސްކް ބެހެއްޓިފައި ކަމަށާއި ،ކެޔޮދޫގަ ި
ނނަ ކަމަށާއި ،އެ
ކރައްވާ މަސައްކަތް ވަރަށްރަގަޅަށް ބަލައިގަ ް
ނ ު
ނމު ކަމެއް ކަމަށެވެ .ޕޮލިހު ް
ހ ް
ނ އެއީ ވަރަށް މު ި
ބެހެއްޓުމު ް
ކުރައްވާ މަސައްކަތަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ނ ގެންދަވާ މަސައްކަތްތައް
ނކު ވިދާޅުވީ ޕޮލިހުން ކުރައްވަމު ް
ލފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު މަ ި
ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް އަ ް
ބަލައިގަންނަވާ ކަމަށާއި ،ވަރަށް ގުޅިގެން ކަންކަމާ މަޝްވަރާ ކުރެވިގެން ކަންކަން ކުރެވޭ ކަމަށެވެ.
މބަރު 2017 12:ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް
ޞަފްހާނަ ް

ހ
ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްޢަޒީޒް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ ޕޮލިހާއި ،އަޅުގަނޑުމެނާ ދޭތެރޭ އޮންނަނީ ވަރަށް ބަދަ ި
ނ
ވރަށްރަގަޅަށް ބަލައިގަން ަ
ގުޅުމެއްކަމަށާއި ،މަޝްވަރާވެސް ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް ކުރެވޭ ކަމަށެވެ .އެބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތް ަ
ކަމަށާއި ،އެ ކުރައްވާ މަސައްކަތަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާ ކަމަށެވެ.
ހ
ވ ޕޮލިހާއި ،އަޅުގަނޑުމެނާ ދޭތެރޭ އޮންނަނީ ވަރަށް ބަދަ ި
ލޣަނީ ވިދާޅު ީ
ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްމަޖީދު އަބުދު ް
އެކުވެރި ގުޅުމެއްކަމަށާއި ،މަޝްވަރާވެސް ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް ކުރެވޭ ކަމަށާއި ،އަދި ބޭނުންވާ ވަގުތަކުވެއްޖިއްޔާ ޙަސަން
ނނަކަމަށެވެ.
ލމުން ކުރިއަށްވުރެ ރަގަޅުކޮށް ކަންކަން ފެ ް
ކމަށާއި،އަދި ރަށުތެރެއަށް ބަލާ ު
ސޯއާއި ،ބައްދަލު ކުރެވޭ ަ
ވ
ކތަށް ޝުކުރު އަދާކުރައް ާ
ނ ކަމަށާއި ،އެ ކުރައްވާ މަސައް ަ
ބލައިގަން ަ
ޅންގެ މަސައްކަތް ވަރަށްރަގަޅަށް ަ
އެހެންކަމުން އެބޭފު ު
ކަމަށެވެ.
ނ
ނވި ޕޮލިސް އިންޗާޖް އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޢަބުދުއްރަޙުމާ ް
ދ ޕޮލިސް ހިންގެވުމާއި ޙަވާލުވެ ހުން ެ
މި ބައްދަލު ވުމުގައި ފެލި ޫ
ނ
ސއްތާރުބެއާއި ،އަޅުގަނޑުމެ ާ
ވިދާޅުވީ މި ކައުންސިލުން ޚާއްސަކޮށް ރައީސް އާއި ،ނައިބްރައީސް ،ޢަޒީބެ ،މަޖީދު އަދި ަ
ދޭތެރޭއޮންނަ ގުޅުމަކީ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ބަދަހި ގުޅުމެއް ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ކަންކަމުގައި އެބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުމެނަށް
މަޝްވަރާ ދެއްވާ ހައްދަވާތީ ކަންކަން ކުރުމަށް މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް ވަރަށް ފަސޭހަކަމަށެވެ .އަތޮޅުގެ ހުރިހާ
ހ
ޔދޫގައި ޕޮލިސް ޑެސްކް ބެހެއްޓުމަށް ކެޔޮދޫން ކޮށްދެންޖެ ޭ
ރަށަކުންވެސް ވަރަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމެއް ލިބޭ ކަމަށެވެ .ކެ ޮ
ހުރިހާކަމެއް ކެޔޮދޫ ކައުންސިލުން މިހާރުވަނީ ކޮށްދެއްވާފައިކަމަށާއި ،މިހާރު ހިނގަމުންދަނީ އިދާރީގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން
ދ
ކށް ކެޔޮދޫގައި ޕޮލިސް ޑެސްކް ހުޅުވިގެން ދާނޭކަމަށް އުންމީ ު
ކން ކަމަށެވެ .އެކަންކަން ނިމުނުހާ އަވަހަ ަ
ނިންމަންޖެހޭ ކަން ަ
ކުރައްވާ ކަމަށެވެ .މިބައްދަލުވުން ނިމުނީ 12.16ގައެވެ.

މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ފެލިދުއަށް ވަޑައި ގަތުން
 17އޯގަސްޓް  2017ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު

މ
މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޝިހާ ް

ފެލިދުއަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ .އެކަމަނާގެ މި ދަތުރުފުޅަކީ އެކަމަނާގެ މިނިސްޓްރީން ހިންގަވާ ތަޢުލީމާބެހޭ ކަންކަން އަތޮޅުގައި
ތ
ޢލީމީ ދާއިރާގައި އުޅޭ މީހުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އައްސަވާ އެދާއިރާއަށް ކޮށްދެއްވޭނީ ކޮން ކަންތައް ތަކެއް ޯ
ހިގާގޮތްބަލާ ތަ ު
ބައްލަވާ ހެއްދެވުމަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެކެވެ .މި ދަތުރު ފުޅުގައި އެކަމަނާގެ އަރިހުގައި އެ މިނިސްޓްރީގެ
ވަފުދެއްވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ .މިގޮތުން  21ބޭފުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ވަފުދެއް މި ދަތުރުފުޅުގައި ގެންނެވިއެވެ .މި
ބޭފުޅުންނަކީ މިނިސްޓްރީގެ އެކިއެކި ދާއިރާތަކާ ޙަވާލުވެ ތިއްބެވި އިސްބޭފުޅުންނެވެ.

އަތޮޅުކައުންސިލަށް ލަފާދޭކޮމެޓީ ޢައްޔަންކުރުން:
ޓ
ކރެވިފައެވެ .އަދި ކޮމި ީ
ކމިޓީ  14ސެޕްޓެންބަރ  2017ވަނަދުވަހުވަނީ ޢައްޔަން ު
އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ޮ
ޓ
ވނީ ރަސްމީކޮށް މިކަން އެންގިފައެވެ .އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމި ީ
ޢައްޔަންކުރުމަށްފަހު ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނަށް ަ
ބފުޅުންގެމައްޗަށެވެ.
އެކުލެވިގެންވަނީ ތިރީގައި މިވާ ޭ
 -1އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒް
 -2އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު މަނިކު
ލޢަޒީޒް އިބްރާހިމް
 -3އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދު ް
 -4ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލާ ސަނާ ޢަލީ ވާފިރު
 -5ތިނަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް އަލްފާޟިލް ސާނިރު އަޙުމަދު
 -6ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަލީ އިސްމާޢީލް އިބްރާހިމް
 -7ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޔޫސުފު
 -8ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އާދަމް ސާމީ

މބަރު 2017 13:ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް
ޞަފްހާނަ ް

 -9ވ .ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް ސެންޓަރގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ރަޙްމާ
އިބްރާހިމް

 23ން  25ސެޕްޓެމްބަރ  2017ށް އަލަށް އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލަރުންނަށް ހިންގުނު
އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް
އަލަށް

އިންތިޚާބުވި

ކައުންސިލަރުންނަށް

ޓ
ލޯކަލްގަވަރމަން ް

އޮތޯރިޓީއާއި،

މި

ކައުންސިލާއި،

ގުޅިގެން

ށ
މ ް
ހިންގު ަ

ވ
އ ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައި ާ
ށ ފުލިދޫގަ ި
ޝން ޕްރޮގްރާމް  23ން  25ސެޕްޓެމްބަރ 2017އަ ް
ހަމަޖެހިފައިވާ އޮރިއެންޓޭ ަ
އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިރޭ 8.00ގައެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒް ،ނައިބްރައީސް އަލްފާޟީލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު މަނިކު ،ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް
ނ
މދާރު ވެރިޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްމަޖީދު ޢަބުދުލްޣަނީ ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ .މީގެ އިތުރު ް
ޢަބުދުލްޢަޒީޒް އިބްރާހިމް ،ޒިން ާ
ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ  3މެމްބަރުންނާއި ،ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ،ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ  3މެމްބަރުންނާއި ،ޒިންމާދާރުވެރިޔާ،
ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ  2މެމްބަރުންނާއި ،ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ،ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ  2މެމްބަރުންނާއި ،ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ
ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ .ނަމަވެސް ތިނަދޫގެ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ބައިވެރިއެއް ނުވެއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަޖީ އާއި ،މި ކައުންސިލާއި ،ގުޅިގެން 21
ން  22އޮކްޓޫބަރ  2017ށް ހިންގި ވޯކްޝޮޕް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެނަވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަޖީ އާއި ،މި ކައުންސިލާއި ،ގުޅިގެން މިއަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް އަމާޒުކޮށްގެން
ނ 22
ރކަޒުގައި ބޭއްވިފައި ވަނީ  2017އޮކްޓޯބަރ ް 21
ވކްޝޮޕޮ ވ .އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަ ު
ދެދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބޭއްވުނު ޯ
ލ ޢަބުދުލްޢަޒީޒް އިބްރާހިމެވެ.
އަށް ބޭއްވިފައި ވެއެވެ .މި ވޯކްޝޮޕް ފައްޓަވާ ދެއްވީ އަތޮޚު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަލްފާޟި ް
ބ
ދލްޢަޒީޒް އިބްރާހިމް ދެއްކެވި ވާހަކާގައި މިފަދަ ވޯކްޝޮޕްތަކުން ލި ޭ
ވޯކްޝޮޕް ފައްޓަވާ ދެއްވުމުގެ ގޮތުން އަލްފާޟިލް ޢަބު ު
ށ
ނ ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި ،ގަޑިތަކަށް ބަރާބަރަ ް
މގޮތުގައި ލިބިގަތުމަށް ބައިވެރި ް
މަޢުލޫމާތު އޭގެ އެންމެ ފުރިހަ ަ
ގ ދާއިރާގައި ފުރިހަމައަށް
ޢލޫމާތުގެ ބޭނުން މަސައްކަތަތު ެ
ޙާޝިރުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް އެދިވަޑައިގެން ،ލިބޭ މަ ު
ބޭނުންކުރުމަށް ގޮވާލެއްވިއެވެ.

 19ނޮވެމްބަރ  2017ޤައުމީދުވަސް
މ
މ ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެމުހިން ު
މިއަދަކީ  1439ވަނަ އަހަރު ( މިއަހަރުގެ ) ޤައުމީ ދުވަހެވެި .
އ ވަނީ މި ކައުންސިލުގައި
ކަމެއްކަމުގައިވާ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޤައުމީ ވިލޭރޭ " އާދީއްތަ ވިލޭރޭ "  20:00ގަ ި
މ ނިޔާޒެވެ .މިރަސްމިއްޔާތު
އންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހި ް
ނަގާފައެވެ .މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިދަ ނަންގަވާދެއްވީ ކަ ު
މިއަހަރު ވަރަށްކުލަގަދަ ކޮށްމިކައުންސިލްގައި ފާހަގަ ކޮށްފައި ވެއެވެ.

 3ވަނަ ބައި
ކައުންސިލުގެ  2017ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބު
ލ
ޞ ު
ބަޖެޓުގެ ތަފް ީ

 2017ގެ

 2017ގެ  2017ގެ

ޓ
ޖ ް
ލިބުނު ބަ ެ

ފުރަތަމަ  6ނިޔަލައް ޚަރަދު

މބަރު 2017 14:ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް
ޞަފްހާނަ ް

 2017ގެ
ކ
ނިޔަލަށްބާ ީ

މަސް ދުވަހުގެ
ޚަރަދު
ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

4028587.00

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

61050.00
ލ
ޖމް ަ
ބަޖެޓްގެ މުޅި ު

3767554.52

2029471.62

596220.01

59620.01

4089637.00

261032.48
1429.99
262462.47

3827174.53 2089091.63

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

3225722.00

3053261.79

1710648.99

172460.21

ޕެންޝަނާއި ،މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި
144021.46

20353.54

ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

46000.00

10170.00

39376.00

6624.00

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

53000.00

13180.83

38828.76

13767.90

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

510990.00

204162.88

457548.76

31058.22

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

-

-

-

-

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

28500.00

11881.72

33139.75

15390.61

-

-

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

79427.20

164375.00

ޒ
ސަރުކާރުންދޭ އެހީއާއި ،އިޝްތިރާކާއި ،ސަބްސިޑީ ް
ޖުމުލަ.

4028587.00

2029471.62

1378.00

1378.00

3767554.52

261032.48

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ
61050.00

ޚަރަދު
ޖުމުލަ.

61050.00

59620.01
59620.01

59620.01

1429.99

59620.01

1429.99

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު
މުސާރައާއި އުޖޫރަ

2405031.00

1283865.01

2336475.27

68555.73

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް

820691.00

426783.98

716786.52

103904.48

3225722.00

1710648.99

3053261.79

172460.21

ޖުމުލަ.

މބަރު 2017 15:ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް
ޞަފްހާނަ ް

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

3000000/-ރ

 -2ފަރުނީޗަރު

500000/-ރ

 -3އިލެކްޓްރިކް އިލެކްޓްރޯނިކްފިޓިންގ އަގު

150000/-ރ

 -4ފަރުނީޗަރުގެ އަގު

10000/-ރ

 -5ފުށިފަރުދޯނި

1500000/-ރ

 -6ކަށަވަރު ދޯނި

1100000/-ރ

 -7ވޭލަރު

25000/-ރ

ޖުމުލަ6285000/- :ރ

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

މބަރު 2017 16:ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް
ޞަފްހާނަ ް

ކައުންސިލްގައި ހުރި މުދަލާއި ،އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަކުގެ ހުލާސާ

އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގާ ޢިމާރާތް

ނ
ފުށިފަރު ދޯ ި

ކަށަވަރު ދޯނި

އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ފާމަސީ

ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުން ހިފުނުގޮތް
1

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޢިމާރާތާއި،އެ ޢިމާރާތާއި ގުޅިފައިވާ ތަންތަން

ވނީ ކައުންސިލް ހިންގުމަށެވެ.
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިމާރަތާ އެޢިމާރާތާގުޅިފައިވާ ހުރިހާއި ޢިމާރާތްތައް ބޭނުންކުރެ ެ

މބަރު 2017 17:ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް
ޞަފްހާނަ ް

-2ފުށިފަރުދޯނި
ކރުމަށާއި ،ކައުންސިލްގެ
ލން ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ދަތުރު ު
އ ބޭނުންކުރެވެނީ އަތޮޅުކައުންސި ު
ފުށިފަރުދޯނި އަތޮޅުކައުންސިލްގަ ި
ދތުރު ކުރުމަށެވެ.
އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް މާލެ ަ

 -3ކަށަވަރު ދޯނި
ކަށަވަރު ދޯނި ބޭނުންކުރެވެނީ އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ބޭނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް މާލެއާއި އަތޮޅުގެ ރަށްތަކާ
ނންވާ
ނހެން ކަންކަމަށް ބޭ ު
ބނުންވާ ވިޔަފާރި މުދަލާއި ،ގެދޮރުއެޅުމަށާއި ،އެހެ ި
ރހާރަށްތަކަށް ޭ
ދެމެދު މީހުންނާއި ،އަތޮޅުގެ ހު ި
މުދާ އަތޮޅަށް ގެނައުމަށެވެ.

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

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މިކައުންސިލްގެ އިހްތިސޯސް ތެރޭގައި ހުރި

މބަރު 2017 18:ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް
ޞަފްހާނަ ް

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

ލރ
ކައުންސި ަ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އރޯ
ބ ު
ކައުންސިލް ި

ސ
ސ ް
އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވި ަ

ޒ
ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރ ް

ޑިރެކްޓަރ

ނ
މނިޓަރި ް
ފޮލިސީ،ޕްލޭނިންގ،ރިސަރޗް އެންޑް ޮ
ލީގަލް އޮފިސަރ

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

ޑިރެކްޓަރ

ޓ
ކ ޑިވެލޮޕްމެން ް
ނޑް އިކޮނޮމި ް
ރސްޓަރަކްޗަރ އެ ް
އިންފް ާ

ސ
ނ ް
ނޑް ފައިނޭ ް
ބަޖެޓް އެ ް

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

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

 .1އ.ފައިނޭންސް އޮފިސަރ
 .2އ .އެކައުންޓެންޓް

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

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

 10ފަޅުވެރި

 .11މަސައްކަތު

 .12މަސައްކަތު

 .13މަސައްކަތު

 .14މަސައްކަތު

ކައުންސިލް މެމްބަރުން
ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލަރުން

ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް

ކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސް

ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިބްރާހީމް ނިޔާޒް

މނިކް
އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އަހްމަދު ަ

ބރާހީމް
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް އި ް

ކައުންސިލަރުންގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު
ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ބަހާލެވިފައިވާ ގޮތް:

ކައުންސިލަރުންގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު
ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ކައުންސިލަރުންނަށް ބަހާލެވިފައިވާ ގޮތް:


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



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

ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ޖަލްސާތައް ބާއްވައި ފާސްކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް
ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް
ކ 4089637/-ރ
ކއުންސިލަށް ދެއްވާފައިވާ ބަޖެޓަ ީ
ޓރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން އަތޮޅު ަ
 2017 .1ވަނަ އަހަރަށް މިނިސް ް
އާއި އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގާ އެކިއެކި ހަރަކާތުން ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓަކީ 299000/-ރ ކަމަށެވެ.
ކ
ޓ ީ
ރ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބަޖެ ަ
ހ  2017ވަނަ އަހަ ު
ގ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަ ު
ނ މެމްބަރުން ެ
މިކަމައި ބެހޭގޮތު ް

ވއެވެ.
4388637/ރ ކަމުގައި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމާފައި ެއޒުވަރު ޢަލީ ތާޢީދު
އވާ ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ަ
 .2ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ އިސްމާޢީލް އިބްރާހިމް ހުށަހަޅު ް
ޅ
ކުރަށްވަފައިވާގޮތަށް މިކައުންސިލުން ހިންގާ ދޫފަހި ޕްރޮގުރާމުގެދަށުން މުދަލާތަކެތި ނަންގަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަ ާ
ދ
ޢދާކުރުމަށް އެފިހާރައަކަށް ދިއުމުން އެފިހާރައަކުންދޭ ޑިސްކައުންޓު ،ހަދިޔާ ފަ ަ
ކޯޓޭޝަނުގައިވާ މުދަލުގެއަގު ަ
ތަކެއްޗަކީ ދޫފަހި ޕްރޮގްރާމުން މުދާހޯދަންއެދޭ ފަރާތުގެ އެއްޗެއް ނޫންކަމަށާއި ،އެއީ އަތޮޅަކައުންސިލަށް ލިބޭ
އެއްޗެއް ކަމުގައި ކައުންސިލްގެ  2017ވަނަ އަހަރުގެ ރަސްމީ  03ވަނަ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެލެއްވި
ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާގުން ވަނީފާސް ކޮށްފައެވެ.
ލ
މނިކު ހުށަހަޅުއްވާ ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޢަ ީ
 .3ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އަޙްމަދު ަ
އިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް ތާޢީދު ކުރަށްވާފައި ވާގޮތަށް
ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ރަށަކުން

ޅ
 2017ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލުން ބާއްވާ އަތޮ ު

ވ
ބައިވެރި ކުރާ ކުދިންގެ ޢަދަދަކީ  25ކަމުގައި ހަޖެއްސުމަށާއި ،ބަލައިގެން ކިޔަ ާ

ކުދިންގެ ބައިގައި ބައިވެރި ކުރާ ކުދިންގެ ޢަދަދަކީ  15ކަމަށާއި ،ނުބަލާކިޔަވާ ކުދިންގެ ބައިގައި ރަށަކުން ބައިވެރި
ކުރެވޭނެ ކުދިންގެ ޢަދަދަކީ  10ކަމަށެވެ.

އަދި މުބާރާތް ބާއްވާ ރަށަކަށް  2016ވަނައަހަރު ފުލީދޫއަށް ދިން

ޢަދަދު 10000/-ރ ދިނުމަށް ކައުންސިލްގެ  2017ވަނަ އަހަރުގެ ރަސްމީ  04ވަނަ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެލެއްވި
ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާގުން ވަނީ ފާސް ކޮށްފައެވެ.
ލ
މނިކު ހުށަހަޅުއްވާ ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޢަ ީ
 .4ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އަޙްމަދު ަ
އންސިލްގެ ކަށަވަރު ދޯނި އައުޓް ސޯސްކުރުމަށް
އިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް ތާޢީދު ކުރަށްވާފައި ވާގޮތަށް އަތޮޅުކަ ު
ވލިއޭޓްކުރި ކޮމެޓީއިން  99.78ޕަސެންޓް މާކުސް
ލ  5ފަރާތުގެ ތެރެއިން ބިޑްއެ ެ
ނށް ކުރިމަތި ީ
ކޮށްފައިވާ އިޢުލާ ަ
ގ
އޔަށްދިނުމަށް ކައުންސިލްގެ  2017ވަނަ އަހަރު ެ
ލިބިފައިވާ  M.N.H.Dޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ތިންއަހަރަށް ކު ް
ރަސްމީ  04ވަނަ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެލެއްވި ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާގުން ވަނީފާސް ކޮށްފައެވެ.
އވި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމައި
 22 .5ފެބުރުއަރީ  2017ވަނަދުވަހު ހެނދުނު  9:30ބޭ ް
ނގެ މެދުގައި ކީރިތި
ކައުންސިލްރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެވި އެއްބަސްވެވިފައިވާ ގޮތަށް ވ.އަތޮޅުގެ ރައްޔިތު ް
ޖހިފައިވާ ކީރިތި
ށ ހަމަ ެ
އންސިލުން އަލަށް ފެށުމަ ް
ބ ޖެއްސުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅު ކަ ު
ޤުރުއާން ހިތުދަސް ކުރުމަށް ލޯ ި
ތދަސް ކުރުމުން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 3000/-ރ
ޤުރުއާން ހިތުދަސް ކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމުގައި ފުރަތަމަ  3ފޮތް ހި ު
ސކުރާ ކޮންމެ ފޮތަކަށް 1000/-ރ ދިނުމަށާއި ،މުޅިޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރުމުން
ދިނުމަށާއި ،އެއަށްފަހު ހިތުދަ ް
ށ
ޤރުއާން މުބާރާތަ ް
އެއްފަހަރާ ދޭ 30000/-ރ އާއި އެކުޖުމުލަ 60000/-ރ ދިނުމަށާއި ،އިންޓަރ ސްކޫލް ު
މިއަހަރު ވ .އަތޮޅު ތަމްސީލް ކުރުމަށް މާލެދިއުމަށް ހޮވިފައިވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން 1500/-ރ
ދިނުމަށް ކައުންސިލްގެ  2017ވަނަ އަހަރުގެ ރަސްމީ  10ވަނަ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެލެއްވި ކައުންސިލަރުންގެ
އިއްތިފާގުން ވަނީފާސް ކޮށްފައެވެ.
ދ
އވާތަކެތި ޤަވާޢި ާ
ކއުމަށްޓަކާ ނެގިފައިވާ ލިސްޓްގަ ި
ނލަން ި
 .6އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ހުރި ބާވެ ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެތި ީ
ނސިލްގެ  2017ވަނަ އަހަރުގެ ރަސްމީ  10ވަނަ
ނ ކިއުމަށް ކައު ް
ނ ކޮށް ނީލަ ް
ނ އިޢުލާ ް
އެއްގޮތް ވާގޮތުގެމަތީ ް
ފސް ކޮށްފައެވެ.
ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެލެއްވި ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާގުން ވަނީ ާ

މބަރު 2017 21:ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް
ޞަފްހާނަ ް

 21 .7މާރޗް  2017ވަނަދުވަހު ހެނދުނު  9:30ގައި ބޭއްވި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމައި
ނކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ހން ،ބޭ ް
ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެވި އެއްބަސްވެވިފައިވާ ގޮތަށް އަތޮޅު އޮފީ ު
ހޅުވާފައިވާ ނަންބަރ
ކށަވަރު ދޯނީގެ" ގެ ނަމުގައި ު
މުލީ ބްރާންޗްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓް ތަކުގެ ތެރެއިން " ަ
ގ
ބންކުން ފީ ގެގޮތުގައި ނަ ާ
ޓ އުވައިލުމަށާއި މި އެކައުންޓް އުވައިލުމަށްޓަކައި ޭ
 7709402200002އެކައުން ް
25.00ރ( .ފަންސަވީސް ރުފިޔާ) އުވައިލާ އެކައުންޓަކުން އުނިކޮށް ބާކީ ހުރި ހުރިހާ ފައިސާ "އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ
ތަރައްޤީގެ ފަންޑު"ގެ ނަމުގައި ހުޅުވައިފައިވާ ނަންބަރ  7709130118102އެކައުންޓަށް ބަދަލުކުރުމަށް
ކަނޑައަޅައި  27މާރޗް 2017

ހޯމަ ދުވަހު ހެނދުނު 9:30ގައި ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ  2017ވަނައަހަރުގެ

ރަސްމީ  11ވަނަ ޖަލްސާ އިން މި ޤަރާރު ފާސްކޮށްފީމެވެ.
ޝވަރާކޮށް ނެގިވޯޓް
ތންމަ ް
ފލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލުން ބައިވެރި ވުމައި ބެހޭގޮ ު
 .8ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ެ
އެއްވަރު ވެފައިވާތީ އެއްވެސް ކޮޅަކަށް ފާހެއްނުވި.
ހ ބޭއްވި ޖަލްސާއިން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޤުރުއާން މުބާރާތް ބާއްވާނެ ތާރީޚްއަކީ
 14 .9ޖޫން  2017ވަނަ ދުވަ ު
ޖުލައި މަހުގެ  15 ،14ދެދުވަސް ކަމަށް ދެ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.
 21 .10ޖޫން  2017ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި މިކައުނސިލްގެ  14ވަނަ ޖަލްސާގައި ވަނީ އަތޮޅުކައުންސިގެ ގޯތި ތެރޭގައި
ދގޫވާގޮތަށް ހުރި ރުއް ކަނޑާލުމަށް ކައުންސިލްގެ އަގުލަބިއްޔަތުން ފާސް ކޮށްފައެވެ.
ވ .ފެލިދޫ ކެނެރީވިލާއަށް އުނ ަ
 06 .11ޖުލައި  2017ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ  01ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާގައި 2017

ވަނަ އަހަރު

ތޅުޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ބަޖެޓަކީ 39360/-ރ ކަމުގައި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 3
އަތޮޅުކައުންސިލުން ބާއްވާ އަ ޮ
ވނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.
ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ަ
 14 .12ޖޫން  2017ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ  12ވަނަ ޖަލްސާގައި ފާސްކޮށްފައިވަނީ  2017ވަނަ އަހަރު
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޤުރުއާން މުބާރާތް ބާއްވާ ދުވަހަކީ މިޖުލައި މަހުގެ  14،15ދެ ދުވަސް ކަމުގައެވެ.
އެހެންނަމަވެސް

އެތާރީޚްއަށް

ފަނޑިޔާރުން

ހަމަޖެއްސުމުގައި

ތ
ބނުންވާ ީ
ސލްއިން އިތުރު ވަގުތު ޭ
ހަމަޖެހިފައިވާރަށް ފެލިދޫކައުން ި

ދަތިތަކެއް

ހުރުމާއެކު،

މުބާރާތް

ބޭއްވުމަށް

އެތާރީޚްގެ ބަދަލުގައި މިހިނގާ ޖުލައިމަހުގެ

އންސިލުން  2017ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ ޤުރުއާން މުބާރާތް ބާއްވާ ދެދުވަސް ކަމުގައި
 21،22މިދެދުވަހަކީ އަތޮޅުކަ ު
ހަމަޖެއްސުމަށް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެލެއްވި  3މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ވާނީ ނިންމާފައެވެ.
 06 .13ޖުލައި  2017ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ  15ވަނަ ޖަލްސާގައި MTCC

އ
ގެ ފަރާތުން މިއަތޮޅުގަ ި

ދުއްވަމުންގެންދާ ފެރީގެ ދަތުރުތަކުގެ ޝެޑިއުލް ރަމްޟާން މަހުގައިވެސް އޮތްގޮތަށް އާންމު މަސްތަކުގައި ދިނުމަށް
އ
ވގޮތަށް ދަތުރުތަ ް
ށކައުންސިލްތަކުން ހުށަހަޅާފައި ާ
ހގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ރަ ު
ހަމަޖައްސާފައި ވާތީ އެކަމައި ބެ ޭ
ހަމަޖެއްސުމަށް ޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކު އެންޑު ޑިވޮލޮޕްމެންޓް MTCC ،އަށް ސިޓީ ފޮނުވުމަށް
ކށްފައި ވެއެވެ.
މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސް ޮ
ގ  15ވަނަ ޖަލްސާގައި މެމްބަރުން މަޝްވަރާ
 17 .14ޖުލައި  2017ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި މިކައުންސިލް ެ
ތމަ  6މަސްދުހަގެ
ނސިލް ހިންގާފައިވާ ގޮތުގެ ފުރަ ަ
އހަރު ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައު ް
ކުރެއްވުމަށްފަހު  2017ވަނަ ަ
ގއި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި  3މެމްބަރުންގެ
ށ މި ޖަލްސާ ަ
ރިޕޯޓް އިދާރީގޮތުން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ގޮތަ ް
އިއްތިފާގުން ވަނީ ފާސްކުރައްވާފައެވެ.
މބަރު 2017 22:ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް
ޞަފްހާނަ ް

ގ  15ވަނަ ޖަލްސާގައި މެމްބަރުން މަޝްވަރާ
 17 .15ޖުލައި  2017ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި މިކައުންސިލް ެ
ކުރެއްވުމަށްފަހު އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ކަށަވަރު ދޯނި ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތް ކަމުގައިވާ " މޫސާ ނަޞީރު "
ށ
އބަސްބުމާ އެއްގޮތަ ް
ކަށަވަރުގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަވެފައިވާތީ އެ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަށާއި ،މި އެ ް
ޢަމަލު ނުކުރާނަމަ ދެން އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް މި ކައުންސިލުން އަޅާނޭކަން އަންގާ މޫސާ ނަޞީރަށް ސިޓީއެއް
ފޮނުވުމަށް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި  3މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނަވީ ފާސް ކުރައްވާފައެވެ.
 .16ނައިބްރައީސް އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އަޙްމަދު މަނިކް ހުށަހަޅުއްވާ ރައީސްގެ ތާއީދާކޮށް ދޫފަހި ޕްރޮގުރާމްގެ މިހާރު
އ
އހުމުން ޖަލްސާގަ ި
ވޓަށް ެ
ނ ގެނެސްފައިވާ  5އިސްލާހް އެ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ޯ
ޢަމަލުކުރާ އުސޫލަށް އިދާރީގޮތު ް
ސ ކުރައްވާފައެވެ.
ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި  3މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނަވީ ފާ ް
ށ
ށހަޅާފައި ވާގޮތަ ް
ޓ އިދާރީގޮތުން ތައްޔާރުކޮށް ހު ަ
 2018 .17ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރީބަޖެ ް
އ ފާސްކުރުމަށް
4580707.00ރ އެއީ  2018ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ މިކައުންސިލްގެ ބެޖެޓް ކަމުގަ ި
ށފައެވެ.
ވރިވެ ވަޑައިގެންނެވި  3މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީ ފާސް ކޮ ް
ވޯޓަށްއެހުމުން ޖަލްސާގައި ބައި ެ
ގއިފައިވާ ފަރާތާއި
މށާއި ،ކަށަވަރުދޯނި ކުއްޔަށްނަ ަ
 .18ކަށަވަރު ދޯންޏަށް މުދާއަރުވާ ވަގުތު މުދާއަރުވާ ގޮތް ބެލު ަ
ހގެ 26،27،28
ހގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް މިމަ ު
ބައްދަލްކޮށް ކަށަވަރުދޯންޏައި ބެ ޭ

ވހު މާލެއަށް ގޮސް
މި ތިންދު ަ

ވ ވަޑައިގެންނެވި
ޓށްއެހުމުން ޖަލްސާގައި ބައިވެރި ެ
ބރުން ދިއުމަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯ ަ
މށް  3މެމް ަ
އެކަންތައްތައް ބެލު ަ
ފސް ކޮށްފައެވެ.
 3މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން  2މެމްބަރުންގެ އަގުލަބިއްޔަތުން ވަނީ ާ
ވMNHD
 .19ކަށަވަރުދޯނި އައުޓްސޯސްކޮށް އެ ދޯނީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައި ާ

އާއި މިކައުންސިލާ ދެމެދު

ކުރެވިފައިވާ އެގުރީމެންޓް ގައިވާ  8،14،16ވަނަ މާއްދާއާއި އެފަރާތުން ހިލާފްވެފައިވަތީ 19" ،އޮކްޓޫބަރ 2017
ށ " އެ ކަންކަން
ގެ ކުރިން އެކަންކަން އިސްލާޙު ކުރުމަށް މިކައުންސިލުން  MNHDއަށް އަންގާފައިވާގޮތަ ް
އިސްލާޙު ނުކޮށްފިނަމަ

މިކަމުގައި ކައުންސިލުން ޢަމަލު ކުރާނޭ ގޮތަކާމެދު އަތޮޅުކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމެޓީއާއި

 19އޮކްޓޫބަރ  2017ވަނަ ދުވަހު މަޝްވަރާކޮށް އެފަރާތުގެ ލަފާގެމަތީން  MNHDއާއި މިކައުންސިލާއި ދެމެދު
ވރުދޯނި އަންބުރާ
ށފައިވާ މި ކައުންސިލްގެ ކަށަ ަ
ލކޮށް  MNHDއާއި ހަވާލުކޮ ް
ތ ް
ކުރެވިފައިވާ އެގުރީމެންޓް ބާ ި
މިކައުންސިލަށް ނެގުމަށް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި  2މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ވަނީ ފާސް ކޮށްފައެވެ.
 .20އީ ބޭޏްކިންގެ ޤަރާރު
ކއި އިދާރީގޮތުން
ބންކިންގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނޭގޮތް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަ ަ
 .21ވ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި އިންޓަނެޓް ޭ
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޤަރާރު ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާގޮތަށް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކޮށްފީމެވެ .މި ޤަރާރު
ފާސްވުމާއެކު މި ޚިދުމަތް ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބޭނުންކުރުމަށް  2މުވައްޒަފުން ހަމަޖައްސަވާ އެ މުވައްޒަފުންނަކީ
ފޟިލް މުޙައްމަދު
ޣނީއާއި ،އ .ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އަލް ާ
ލމަޖީދު ޢަބުދުލް ަ
ދ ް
ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބު ު
އިސްމާޢީލް އިބްރާހިމް ކަމުގައި އިއްތިފާގުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.
 .22ވ .ފުލިދޫ އެވަރެސްޓް ޝަމްސުއްނިސާ ޢަބްދުއްރަޙްމާނާއި ،ވ .ފުލިދޫ ވައިޓްރޯސް ޢަބްދުއްރަޙީމް މުޙައްމަދާއި
ހ
ފންޑުން ނަގައިފައިވާ ސުނާމީ ލޯނަށް ދައްކަންޖެ ޭ
ހަމައެގޭ ޒުބައިދާ މުހައްމަދާއި މި ތިން މީހުން އަތޮޅުތަރައްޤީގެ ަ
މވާނީ  31ޖެނުއަރީ
ފައިސާ  3މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި ދައްކައި ޚަލާސްކުރުމަށް މުއްދަތު ދެއްވުމަށާއި މި މުއްދަތު ހަ ަ

މބަރު 2017 23:ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް
ޞަފްހާނަ ް

2018

ކަމަށާއި

މި

މުއްދަތުގެތެރޭގައި

ފައިސާ

ދައްކައި

ޚަލާސްނުކޮށްފިނަމަ

ގ
ހުށަހެޅުމު ެ

ޝަރީޢަތަށް

މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެނދެވުމަށް އިއްތިފާޤުން ފާސްކޮށްފީމެވެ.
 .23ވ .ފުލިދޫ އީސްޓްކޯނަރ އިސްޙާޤް ޢަބްދުއްރަޙްމާނާއި ،ވ .ފުލިދޫ އީސްޓްކޯޏަރ ސިރުމީނާ މުޙައްމަދާއި މި ދެ
ސ ދުވަހުގެތެރޭގައި
ލނަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ  3މަ ް
ނ ނަގައިފައިވާ ސުނާމީ ޯ
ފންޑު ް
މީހުން އަތޮޅުތަރައްޤީގެ ަ
ދައްކައި ޚަލާސްކުރުމަށް މުއްދަތު ދެއްވުމަށާއި މި މުއްދަތު ހަމަވާނީ  28ފެބުރުއަރީ  2018ކަމަށާއި މި
މުއްދަތުގެތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާސްނުކޮށްފިނަމަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމުގެ މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެނދެވުމަށް
ކށްފީމެވެ.
މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސް ޮ

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

ކުރިއަށް ރޭވިފައި ހުރި ކަންކަން
މުއްދަތު

ޙަރަކާތް

ޓ
ބަޖެ ް

ނ
ޤުރުއާން މުބާރާތެއް ބޭއްވު ް

39000

އަތޮޅުގައި ދީނީ ނަޞޭޙަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން

5000

ނ
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދިނުމުގެކަންތައް ފެށު ް

-

ނ
ޤުރްއާނުގެ ކަންތައް ކުރިއެރުވުމަށް ސްކޫލްތަކަށް އެހީއެއް ދިނު ް

75000

އަތޮޅުތެރެއަށް ދަތުރެއްކުރުން

5000

މާލެއަށް ދަތުރެއްކުރުން

5000

ކައުންސިލު އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން
#

މަޤާމް

ނަން

1

ނ
ޣ ީ
އަބްދުލްމަޖީދު އަބްދުލް ަ

ޑިރެކްޓަރ

2

އަބްދުއްސައްތާރު އަޙުމަދު

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

3

ޢަބްދުއްސަމީޢު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

4

ނ
ނނާ ު
އަބްދުލްހަ ް

އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓް އޮފިސަރ
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ޞަފްހާނަ ް

5

މަރީނާ އިބްރާހީމް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

6

އަޒްލީފު މޫސާ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

7

ފާޠިމަތު ސަނިއްޔާ

އެސިސްޓެންޓް ފްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

8

ޢަލީ އިޙްސާން

އެސިސްޓެންޓް ފްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

9

ޝ
ޢާއިޝަތު ލިއު ާ

10

މުޙައްމަދު އިސްމާއީލް

11

އަޙުމަދުރަމީޒު

އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

12

ނާދިރާ އަބުދުލް އަޒީޒު

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

13

ނާސިރާ ހަސަން

14

އިސްމާޢީލް ޝާހިދު

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

15

އަލީ ސަލީމު

އެސިސްޓެންޓް މެއިންޓެނަސް އޮފިސަރ

16

ލ
ޢަބުދުއްﷲއަ ީ

ނެވި

17

ޙަސަން ޔާސިރު

ފަޅުވެރި

18

އަޙްމަދު ޤާސިމް

ފަޅުވެރި

19

އިބްރާހީމް ސިޔާމް

މަސައްކަތު

20

ފާތިމަތު މޫސާ

މަސައްކަތު

21

އިސްމާއީލް ޚަލީލް

މަސައްކަތު

22

ނާދިރާ

މަސައްކަތު

އެސިސްޓެންޓް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ
އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

ފަސްވަނަބައި – މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބަޔާން
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 ް
މބަރު 2017 25:ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް
ޞަފްހާނަ ް

ނންވީ
މން ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގަން ބޭ ު
އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މިފައިސާ ރައްޔިތުންނަށް ނުލިބު ު
އވެ.
ރށް މިއަހަރުތެރޭ ވަނީ ނުހިންގި ެ
ޙަރަކާތައް އެދެވޭގޮތެއްގައި އަދި ކައުންސިލުން ބޭނުންވީ މިންވަ ަ

އިބްރާހީމް ނިޔާޒް
ކައުންސިލުގެރައީސް
ބަޖެޓް ތަންފީޒުކުރުމުގެ އިސްވެރިޔާ

ނިންމުން
ސލްގެ ޙަޔާތުގައި އައު ޞަފްޙާއެއް ހުޅުވިގެން ދިޔަ އަހަރެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ .އެއީ
 2017ވަނަ އަހަރު ކައުން ި
ކައުންސިލަރުންގެ ޢަދަދު މަދުކުރުމަށް ޤާނޫނަށް ގެނައި އިޞްލާހާއެއްގޮތަށް އައު ކައުންސިލް އިންތިޚާބުވެ މަސައްކަތަކަށް
ނ
އކު ޖަލްސާތައް ބާއްވަމު ް
ބވާއިރު  4މެމްބަރުންގެ ކޯރަމާ ެ
ގ ތިއް ަ
ދ ކުރިން  6މެމްބަރުން ެ
ފަށައިގަނެވުނު އަހަރެކެވެ .އަ ި
އައިސް މިހާރު  3މެމްބަރުން ތިއްބަވައި އެންމެ ދެ މެމްބަރުންގެ ކޯރަމާއެކު ރަސްމީ ޖަލްސާތައް ބާއްވަން ފެށުނު އަހަރެކެވެ.
އ މުވައްޒަފުންނަށް ޝުކުރު
ނށާ ި
ވ ކައުންސިލް މެމްބަރުން ަ
ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތުގައި އަޅުގަނޑަށް އެހީތެރިކަން ދެއް ި
ދަންނަވަމެވެ .އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ މާތް ﷲ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހެޔޮކަންކަމަށް ތައުފީޤް މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ.
" އާމީން "
 17ޖެނުއަރީ 2018

އިބްރާހީމް ނިޔާޒް
ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް
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