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 235/221/2012/1010(11)ންަބރ: ނަ

 ތަޢާރަފު 

 ވަނަ އަހަރު  2013ގެ 2010/7އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫން ނަންބަރ: މިރިޕޯޓަކީ 

މައްޗަށްބަލާ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިންގުުނ ދިޔަ ގޮތުގެ ހިނގައި މަސައްކަތްތައް ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ

 ވެ.ކެރިޕޯޓެއިވާ އެކުލަވާލާފަ  ގޮތުންމަޢްލޫމާތު ހިެމނޭ ތައްތަކުގެ ކަން

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

ހިމަނާފައިވާނެއެެވ.  ލޫމާތުއު މަ ކައުންސިލުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުގެ، ހަރަކާތްތަކާއި ރޭވިފައިހުރި، ހަރަކާތްތަކާއި

މާލީ ތަފްސީލު  ލާއިއްކަތްތަކުގެ ތަފްސީކުރެވުނު މަސަ ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލުން އަހަރުވަނަ  2013މީގެއިތުރުން 

ތަކަށް ދަތި މަސައްކަތްކުރުމުގައި ދިމާވިހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި  ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް އަދި

 ފައިވާނެއެވެ.އިލެވިބަލާ



 ފެލިދެއަތޮޅު ައތޮޅުކައުްނިސގެ ިއދާރާ                                           ރިޕޯޓް އަަހރީ ނަ އަހަުރގެ ވަ 2013
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 ތަޞައްވުރު  ކައުންސިލުގެ 

ނޑު ަތޞައްވުރު   އަތޮޅުގެ މައިގަ

 

 ކައުންސިލުގެ މިޝަން 

  ީއަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއަކީ މަސައްކަތަށް ފަހި ކަމަށް ޤާބިލް މުަވއްޒަފުންތަކެއް މަސައްކަތްކުރާ ޒަމާނ

 އިދާރާއަކަށް ހެދުން. 

 ްރުވުން. ، މަދަނިއްޔަތުކުރިއެ  އާލާކޮށް، ތަރައްޤީގެ ރޫޙް ދިރުވައިއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަނ 

  ްއަތޮޅު ކައުންސިލާއި ކައުންސިލްތަކާމެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު އުފައްދައި ގުޅިގެން އެއް އަމާޒަކަށ

 މަސައްކަތްކުރުމުގެ ވެއްޓެއް އުފެއްދުން

ވަނަ އަހަރާ ހިސާބަށް އަތޮޅުގެ ަރއްޔިތުންނަކީ، އިސްާލމްދީނަށް ލޯ  2016"
ހުޅުވިފައިވާ، ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއް ލިބިފައިވާ، ތަޢުލީމީ، އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން 

ވެއްޓެއްގައި ޞުލްޙަވެރިކަމާއި އަާމންކަންމަތީ ދިރިއުޅޭ ފުދުންތެރި، ރައްކާތެރި ތިމާ
 ބަޔަކަށްވުން"
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 ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ ބަޔާން 

 

ވެ. މިއުއްމަތަށް ަކއު ކުރެއްވި މާތްނަބިއްޔާ ވަތަޢާލާއަށް ހަމްދާއި ޘަނާ ދަންނަވަމުއެ ނަހޫސުބްޙާهللا ޢާލަމްތަކުގެވެރި 

ގެފާނުެގ . މިޞަލަވާތާިއ ސަލާމުގައި އެކަލޭވެޞަލަވާތާ ސަލާމުން ވެދުން ކުރަމުއެ ޢަލަހި ވަސައްލަމައަށްهللاމުޙައްމަދު ޞައްލަ

 ވެ.އި މިތުރު ޞަޙާބީްނ ޝާމިލުކުރަމެއިތުރު އާލުނާ

ނޑިވަޅު އަހަރީ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލަމުންދާ ވަނަ އަހަރުގެ 2013 ނޑުގެ އެންމެ އިސްވާޖިބެއްކަމުގައި ދެކެނީ ގައި އަޅުމި ދަ ގަ

މުވައްޒަފުންނަށް ޙައްޤުވާ ޝުކުރު     އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އެންމެހާ ހީވާގި މެމްބަރުންނާއި ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުރާލި

ނެވުމެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން މިދިޔަ އަހަރުގައި ކުރަން ނިންމިފައިވާ މަސައްކަތްތައް އޭގެ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ދެން

އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ނިންމިަފއިވަނީ މި ދެންނެވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ ވަރަށްބޮޑު އެއްބާރުލުމާއި މިންނެތް މަސައްކަތުގެ 

 ސަބަބުންނެވެ.

އިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ޮގތުގެ މަތިން ކައުންސިލުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާ، 2007/10

 26ގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ  2011ނީ ަވރަށްބޮޑު ލަސްވުމަކާއެކު، ވަފުރަތަމަފަހަރަށް އިންތިޚާބުކުރެވި، މަސައްކަތްތައް ފެށިފައި

ަމސައްކަތްކުރަމުންދިޔައީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ރައްޔިތުންަންށ  ވަނަދުވަހުއެވެ. އެވަގުތުްނ ފެިށގެން އަތޮޅު ކައުންސިލުން

ނޑައަ  ން ކައުންސިލުމި ދެވޭތޯއެވެ. އެހެންަނމަވެސް، ޅާފައިވާ ޚިދުމަށްތައް ފޯރުކޮށްއަތޮޅުކައުންސިލުން ދިނުމަށް ޤާޫނނުގައި ކަ

.އެމް.އޭ ގެ އެކައުންޓުގައި ހުރި ރައްޔިތުންެގ ބަޖެޓާއި، އަތޮޅު ރައްޔިތުންެގ ނަމުގައި އެމްއަހަރުގެ  2013ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 

އަހަރުނިމިގެން ދިޔައިރުވެސް ޙަވާލުކޮށް ދެވިފައި ނުވާތީ،  3ފައިސާކޮޅާއި ، ކައުންސިލުތަކަށް ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ އެސެޓްތައް 

ރަށް ހިތާމައާއެކު ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދެވިފައި ނުވާވާހަކަ ވަންނަށް ކައުންސިލުގެ ޕްލޭންތަކާއި އެއްގޮތަށް ރައްޔިތު

 ފާހަގަކުރަމެވެ.

ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަތިވެރި މަުގޞަދުަގއި ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ސްންނަށް ގާތުން އިުތބާރާެއކު އަވަރައްޔިޔު

ދޭންެޖޭހ ޤާނޫނު އަސާސީން ބާރު ލިބިގެން އުފެދުނު ކައުންސިލުތަކަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ޤާނޫނީ ގޮތުން 

ކޮށްލަންޖެހޭ މައްސަލަެއކެވެ. ޤާނޫނީގޮތުން ިކތައްެމ ނުވާކަމީ ލަދުވެތި ކަމާެއކު ފާހަގަ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ލިިބދީފައި

ގައި ނުކުރާނަމަ، މިފަދަ ނިޒާމެއް ނަމެއްފުރިހަމަ ނިޒާމެއް ޤާއިމުވެފައިވީ ނަމަވެސް، ތަންފީޒީ އިދާރާތަުކން އެއަށް ޢަމަލު 

ކައުންސިލްތައް އުފެދިގެން މިވޭތުވެދިޔަ ނުވަވަރަކަށް މަސްދުވަހުގެ   މުގެ ބޭނުމެއް އޮތްކަމަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވެއެވެ.ބޭއްވު

ނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުން  ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަކީ، މައިސަރުކާރުން މިނިޒާމް ޤާނޫނުގައި ކަ ތެރޭގައި އަޅުގަ
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ސަތުތައް މިހުރިގޮތަށް ބަލާއިރު، ވެސް މިހާރު މައި ސަރުކާރުގެ ސިޔާަކމަށެވެ. ހަމަޔަޤީނުންކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ބޭނުްނނުވާ

ސްނުމެއް އޮތްކަމަކަށް ޤަބޫލުކުރާނެ އެއްވެސް ތުންނަށް ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދިނުމުގެ ވިއުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިކަ

 ގައެއްނެތެވެ. ޖާ

ށްލަން ޖެހޭކަމަކީ މި ވޭތުެވދިޔަ ތިންއަހަރުގެ ތެރޭގައި މި އިދާރީ ދާއިރާގެ އެއްވެސް މިގޮތުން ވަރަށްހިތާމަޔާއެކު ފާަހގަކޮ

ރަށެއްގައި ތަރަށްޤީގެ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށްނުދާތާ ، ރަށްރަށުގެ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ލިބެމުންދިަޔ 

 އެހީތައްވެސް ހުއްޓާލެވިފައިވާކަމަށެވެ. 

ވަނައަހަރުގެ  2013ދާރާތަކުން ކުރިމަތިކުރުވާފައިވާ ގިނަގުނަ ދަތިތަކާއި ދުއްތުރާތަކާއެކުެވސް، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އި

ުނންހިފައިެގްނ އި ހުރި މަދު ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭތެރޭގައި ވ. އަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާީނ ކައުންސިލްގަ

  ފޯރުކޮށްދެވޭތޯއެވެ. ދުމަތެއްތުންނަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ޚިރައްޔި

ވަނަ އަހަރަކީ ކައުންސިލްތަކަށް ވަރަށްބަަނ، ތަދު އަދި އެއްވެސް މިންވަރެއްގެ ހަމަޖެހުމެއް ލިބިގެންދިޔަ އަހަރެްއ  2013

 ނޫންކަމުގައި ދަންނަވަނެވެ. 

ނޑުގެ އިލްތިމާސަކީ ކަމާބެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުންވެސް ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކަ ން ދެއްވައި ށް އެއްބާރުލުއަޅުގަ

ތުްނނަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެފަރާތްތަކަށް ފަހިކޮށްިދނުމަށް ވާގިވެރިވެ އެހީތެރިކަން ގާނޫނީގޮތުން ރައްޔި

 ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ. 

 

 

 

 މޫސާނިޒާރު އިބްރާހީމް                                         

 ވ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް                                         
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 އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު 

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

ރިސޯޓާއި   2ރަށުގައެވެ. އަދި   5  ރަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން  މީހުން ދިރިއުޅެނީ 19އަތޮޅެވެ. މިއަތޮޅުގައި އޮންނަނީ 

 ރަށްވެސް ހިމެނެއެވެ.  2ޕިކްނިކް އައިލެންޑްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރެވޭ 

ވަނަ އަތޮޅެވެ. މިއަތޮޅު އޮންނަނީ ރާއްޖޭގެ އިރުމަތީ  10ވ. އަތޮޅަކީ، ރާއްޖޭގެ އިދާރީ އަތޮޅުތަކުގެ ތެރެއިން 

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

ފާހަގަކޮށްލެވޭ އަތޮޅެއްކަމުގައެވެ. ޚާއްޞަކޮށް އަޑިއަށް ފީނާމީހުންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަޤްބޫލް ތަންތަން ވ. 

އަތޮޅަކީ އަތޮޅުގައި އެބަހުއްޓެވެ. ފަރުމަސްވެރިކަމަށްމޮޅު އެތައްބައިވަރު ސަރަޙައްދުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. ވ. 

 ރާއްޖޭގެ އާބާދީ އެންމެ ކުޑަ އަތޮޅެވެ.   
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 ފިހުރިސްތު 

  

 2 ތަޢާރަފް 

ނޑު ތަޞައްވުރު  3 އަތޮޅުގެ މައިގަ

 4 ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ބަޔާން  

 6  އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު

 8 ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާސް ހިންގާ ސަރަހައްދު 

 9 ލިބުނު ކާމިޔަބުގެ ހުލާސާ 

 10 މާލީ ޚުލާޞާ

ނޑިތަކާ ޙަ ނޑުދަ  11 ރަކާތްތައް ލަ

 15 ލަތުގެ ބޭުނންހިފުން ސިލުގެ މުދަލާއި އެހެނިހެްނ ވަޞީކައުން

ނކައުންސިލުގެ މަސައްކަތް ރޭ  17 ޑު( ވިފައިވާގޮތް ) އޮނިގަ

 21 ކައުންސިލު ހިންގުން 

 23 ރައްޔިތުންގެ އަޑުއެހުމާއި ޖަވާބު ދާރީވުން 

 44 ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު 

 45 ންމުން ނި
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 ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު 

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



 ފެލިދެއަތޮޅު ައތޮޅުކައުްނިސގެ ިއދާރާ                                           ރިޕޯޓް އަަހރީ ނަ އަހަުރގެ ވަ 2013

 9 

 ލިބުނު ކާމިޔާބުގެ ޚުލާޞާ : ފުރަތަމަ ބައި 

o  ާހާސިލުކުރެވުނު ނަތީޖ 

 ކައުންސިލުގެ ކައުންސިލްގައި އެއްވެސް ޕްލޭނެއް ނެތުމާއެކު ބް ވީއިރު އުންސިލް އިންތިޚާގައި މިކަ 2011 ފެބުރުއަރީ 26

ބައެއް ކަންތައްތަކަށް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާ އެޕްލޭންގެދަށުން މިހާރުދަނީ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންނެވެ. އަދި އެޕްލޭންގައިވާ

ލިބިފައި އަދި ޖާއެއް ންތައްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ނަތީކައެވެ. ބައެއް އެކަށީގެންވާ ނަތީއްޖާވެސް ފެންނަމުން ދާކަން ފާހަގަކުރެވެ

  ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.  ވެސްނުވާކަން

o  ުތައް ފާހަގަ ކުރެވޭ ކާމިޔާބ 

- 
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o  ާމާލީ ޚުލާޞ 

އެވެ.  ރ22/4،786،556އެވެ. ޚަރަދުވެފައިވަނީ  4،361،773/-ވަނައަހަރުގެ ބަެޖޓަްށ ލިބިފައިވަީނ  2013

އެވެ. މުވައްޒަފުންގެ  ރ8،600/-އެވެ. ކެޕިޓަްލ ޚަރަދަށް ލިބިފައިވަީނ  ރ4،353،173/-ޓްޚަރަދަށް ލިބިފައިވަީނ ރިކަރެން

-މިއައި ޓަމަށް ލިބިފައިވަނީ  މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދުއެވެ.  ރ2،996،629/-މުސާރައަށް ލިބިފައިވަނީ 

ކަށީގެންވާ ވަރަށްފައިސާ ލިބިފައިނުވާތީ ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް މަރާމަތެއް އެއައިޓަމަށްއެވެ. މަރާމާތުކުރުމުގެ  14،000/

ނކުރިއަށް ގެންދެވިފައެއް ނުވެއެވެ.  ނޑުދަ ވަނައަހަރުގެ  2013ފަިއސާ ބޭނުންވާ  ކާޑިތައް ޙާސިލްކުރުމަށްޓާކައުންސިލްގެ ލަ

ނޑިއްވާފައިޖެޓްގެ ތެރެއިން ހަމަޖައްާސ ދެބަ ނޑުދަ ޓަކާ ކުރަންޖެހޭ ތައް ޙާސިލް ކުރުމަށްނުވާތީ ކައުންސިލްގެ ލަ

ކަށް ފައިސާ ލިބިފައި ހަމަ މިއާއެކު މަރާމާތަށް އެކަށީގެންވާ ޢަދަދަކުރެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މަސައްކަތްތައް 

ވޭނޭގޮތެއް ނެތުމުން ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޢިމާރާތްތަކާއި، ފަރުނީޗަރތައް ހަލާކުވަމުންދާއިރުވެސް މިތަކެިތ މަރާމާތު ކުރެ

ނެތުމުން ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޢިމާރާތްތަކާއި، ފަރުނީޗަރތައް ހަލާކުވެ ވީރާނާވަމުންދާތީ މިކަމާ ކަންބޮޑުވެ 

 މިކަންފާހަގަކުރަމެވެ. 
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ނޑިތަކާއި ހަރަކާތްތައް  ނޑުދަ  ދެވަނަ ބައި: ލަ

 ރަށްވެހި ކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް 
ވަނަ އަހަރު  2011މިގޮތުން  ސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ކައުްނސިލުތަކުން ދިނުމަށް ލާޒިމްކޮށްަފއިވާ ޚިދުމަތްތަކެވެ.ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތަކަކީ ލާމަރުކަޒި އު

 ހިމަނާލާެށވެ.މިތާގައި ކައުންސިލުން ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހިންގި ހަރަކާްތތަުކގެ ތަފްސީލް 
 

 ރައްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތް  ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހިންގި ހަރަކާތްތައް  ސިލްވި މިންވަރުނަތިޖާ ހާ ޖުމްލަ ޚަރަދު 
- - - - 
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 ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 
 

ނަތިޖާ ހާސިލްވި  ޖުމްލަ ޚަރަދު 
 މިންވަރު 

ނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް  ނޑުދަ ލަ
 ހިންގި ހަރަކާތްތައް

ނޑިތައް  ނޑުދަ ޕްރޮގްރާމް  ނަން  ޕްރޮގްރާމްގެ ލަ
  ކޯޑު

      
 އަސާސީ އަމާޒުތައް 

ރައްޔިތުންނަށް ބޭސްފަރުވާއަށް     
 ލުއިފަސޭހަގޮތްތައް ހޯދައިދިނުން 

1.01 

ބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަހަމަގޮތެއްގައި     
 ހޯދައިދިނުން 

1.02 

 

ނޑައެޅިފައިވާ   ތާވަލާކަ
އްގޮތައް ހަފްތާއަކު އެ

މާލެއާއި، އެއްފަހަރު 
 ދެމެދު ދަތުރުކުރުން އަތޮޅާއި

ރައްޔިތުންގެ ކަށަވަދޯނި އަތޮޅާއި، އަތޮޅު
މާލެއާއި ދޭތެރޭ ފަސިްނޖަރުންނާއި، 

 މުދަލާއެކު ދަތުރުކުރުން 

ފަސޭހަކަމާއެކު އަތޮޅާއި، 
 މާލެއާއިދޭތެރޭ ދަތުރުކުރުން

ގެ ވިއުގައެއް ރުރާއްޖޭގައި ދަތުރުފަތު
 ޤާއިމްކުރުން

1.03 

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން މުޖުަތމަޢު     
 ންސަލާމަތްކުރު

1.04 

 1.05 ދިރިއުޅުމުގެ އަގު ތިރިކުރުން     

      
 ހެޔޮވެރިކަން 

 2.01 އަދުލް އިންސާފް    

 2.02 ސަރުކާރު ހިންގުން އިސްލާހުކުރުން    



 ފެލިދެއަތޮޅު ައތޮޅުކައުްނިސގެ ިއދާރާ                                           ރިޕޯޓް އަަހރީ ނަ އަހަުރގެ ވަ 2013
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ސަރަޙައްދީ ތަރައްޤީއާއި އަތޮޅުތައް     
  ހިންުގން ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ދަށުން

2.03 

 2.04  ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުން    

 2.05  ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު    

      
 އިޖުތިމާއީ އިންސާފް 

 3.01 އިސްލާމްދީން ދެމެހެއްޓުން     

 3.02  އޯގާތެރި ސަރުކާރު    

 3.03 ތަޢުލީމް     

 3.04 ޒުވާނުން ކުރިއެރުވުން    

 3.05  ކުޅިވަރު    

 3.06 އާއިލާ ބަދަހިކުރުން     

 3.07 މަޢުލޫމާތާއި ސަޤާފަތާއި އާރޓްސް    

      
 އިޤުތިޞާދީ ތަރައްޤީ 

 4.01  ފަތުރުވެރިކަން    

 4.02  މަސްވެރިކަން    

ނޑުވެރިކަން      4.03 ދަ

 4.04  ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި    

ވަޒީފާއާއި އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް      4.05 



 ފެލިދެއަތޮޅު ައތޮޅުކައުްނިސގެ ިއދާރާ                                           ރިޕޯޓް އަަހރީ ނަ އަހަުރގެ ވަ 2013
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  ތަރައްޤީކުރުން

 4.06  ތިމާވެށި    

 4.07  ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް    

 4.08  ހަކަތަ     

 4.09 ބިން     

ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސާއި     
  ޓެކްނޮލޮޖީ

4.10 

      
 އެހެނިހެން ދާއިރާތައް 

 5.01 ޖެންޑަރ    

 5.02  ވިޔަފާރިއާއި އިންވެސްޓްމަންޓް    

 5.03  ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް    

 5.04  ޤައުމީ ސަލާމަތް    

      
 ސް ހިންގުން އޮފީ 

 6.01 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު     3979431.57

 6.02 މުވައްޒަފުނަށް ހިނގާ ޚަރަދު    3964610.12
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 މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުންހިފުން  ކައުންސިލުގެ ތިންވަނަ ބައި: 

 ޚުލާޞާ  މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ކައުންސިލުގައި ހުރި 

 ރ3000000/-އެ ޢިމާރާތާއި ގުޅިފައިވާ ތަންތަން  ޢިމާރާތާއި، އަތޮޅުކައުންސިލްގެ -1

 ރ500000/-ފަރުނީޗަރު  -2

 ރ150000/-އިލެކްޓްރިކް އިލެކްޓްރޯނިކްފިޓިްނގ އަގު  -3

 ރ 10000/-ފަރުނީޗަރުގެ އަގު  -4

 ރ1500000/-ފުށިފަރުދޯނި  -5

 ރ1100000/- ކަށަވަރު ދޯނި -6

 ރ 25000/-ވޭލަރު  -7

 ނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުން ހިފުނުގޮތް ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެ

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޢިމާރާތާއި،އެ ޢިމާރާތާއި ގުޅިފައިވާ ތަންތަން  1

 އި ޢިމާރާތްތައް ބޭނުންކުރެެވނީ ކައުންސިލް ހިންގުމަށެވެ. ހުރިހަ މާރަތާ އެޢިމާރާތާގުޅިފައިވާ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އި

 

 



 ފެލިދެއަތޮޅު ައތޮޅުކައުްނިސގެ ިއދާރާ                                           ރިޕޯޓް އަަހރީ ނަ އަހަުރގެ ވަ 2013
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 ފުށިފަރުދޯނި -2

ތައް ދަތުރުޭބނުންވާ ރަށުކައުންސިލްތަކަށް  ނާއި،ންސިލްގަިއ ބޭނުންކުރެވެނީ އަތޮޅުކައުންސިުލންފުށިފަރުދޯނި އަތޮޅުކައު

 ބޭނުންަތކަށް މާލެދަތުރު ކައުންސިލްގެ އެކިއެކިކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި. ކުރުމަށާއި، 

 ކުރުމަށެވެ. 

 ކަށަވަރު ދޯނި  -3

ނޑައެޅިފައިވާ ތާވަލާވެނީ އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ބޭނުމަށް ކަށަވަރު ދޯނި ބޭނުންކުރެ  އެއްގޮތަށް މާލެއާއި އަތޮޅުގެ  ކަ

   ކުރުމަށެވެ. ދަތުރު މީހުންނާއި، މުަދލާއެކު ރަށްތަކާ ދެމެދު 

 ވޭލަރު   -4

 ވެއްޖެއެވެ.   ވަރަކަށް އަހަރ10ުީތ އެއުޅަނދުގެ ބޭނުން ނުކެރެވޭތާ ވޭލަރުގެ އިންޖީން ހަލާކުވެފައިވާ

 

 

 

 ކައުންސިލާއި ކައުންސިލުގެ ހިންގުން ވަނަ ބައި: ތަރު ހަ 

ރު: ބަ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫން ނަމް  ތައް ލާމަރުކަޒީދާއިރާއިދާރީ  ދަނީ ގެން ންގަމުމިކައުންސިލް ހިން

ތީންނެވެ. މަގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ގެ ޤަވާޢިދާއި،ފައިވާ މިކައުންސިލްގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކުލަވާލެވިއާއި، މިޤާނޫނު 2010/7
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 ()އޮނިގަނޑު  ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތް 

 
 
 

  

 ކައުންސިްލގެ ަރއީސް 

 އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ަސރވިަސސް 
 ޑިރެކްޓަރ

 

 .އ.ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ1 
 . އ.ރިސަރޗް އޮފިސަރ2

  
 . އ.ފައިނޭންސް އޮފިސަރ 1
 . އ. އެކައުންޓެންޓް 2

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ .1 
 . އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ2
 އ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ -3
 . ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން 4
 . އ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 5
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 އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެނޓް އޮފިސަރ.1
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 ވެލޮޕްމެންޓް އޮފިސަރ. އިކޮނޮމިކް ޑ4ި

 
 

ަރީއސް ނަިއބުކައުންސިްލގެ   

ރުން ކައުންސިލަ   

 މިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއެޑް ކައުންސިލް ިބުއރޯ 

 ކޯޕަރޭޓް އެފެައރޒް 
 ޑިރެކްޓަރ

 

 ފޮލިސީ،ޕްލޭނިްނގ،ރިަސރޗް އެންޑް ޮމނިޓަރިން 
 ލީގަލް އޮފިަސރ

 

 އިންފްާރސްޓަރަކްަޗރ އެްނޑް އިކޮނޮމިްކ ޑިވެލޮޕްމެންޓް 
 ކްޓަރޑެޕިއުޓީ ޑިރެ

 

 ބަޖެޓް އެްނޑް ފައިނޭްނސް 
 އިނޭްނސް އޮފިަސރފަ

 

 އެޑްިމނިސްޓްޭރޝަން،އެޗް.ާއރު އެްނޑް އިންފޮޭމޝަން 
 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

 

 ޑިރެކްޓަރ ޖެެނރަލް 
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 ކައުންސިލް މެމްބަރުން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލަރުން ފެލިދެއަތޮޅު 

 

ކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚް 
 މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް

ކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސް 
 އިބްރާހީމް ނިޔާޒްއަލްފާޟިލް 

 ކައުންސިލް މެމްބަރ 
 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު މަނިކު

 ކައުންސިލް މެމްބަރ 
 އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަްއބާސް

 ކައުންސިލް މެމްބަރ 
 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޝްރަފް

 ކައުންސިލް މެމްބަރ 
 އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނަޢީމް 

 

 މަސްއޫލިއްޔަތު ންމާތަކާއިޒި ކައުންސިލަރުންގެ

 ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ބަހާލެވިފައިވާ ގޮތް:
 
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް 

 ން.މާގުޅޭ މަސައްކަތް ބެއްލެވުރަށްރަށުގެ ބިން ސާރވޭކުރު -1
 ން.ވުމަސައްކަތް ކުރު  ޔާރު ކުރުމުގެަތއްރަށްރަށުގެ ބިނާވެށިޕްޭލން  -2
 ން.އްތައް ބެލެހެްއޓެވުސަރުކާރުން އަތޮޅުގައި ހިންގާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ އެންމެހާ ކަންތަ -3
 ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ތަރައްޤީއާއި ގުޅިގެން އަތޮޅުގައި ހިންގާ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބެލެހެްއޓުން. -4
 ރައްޤީއާގުޅޭ ކަންކަން ރާވާ ހިންގުން.ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތަ -5
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 -ނައިބްރައީސް އިބްރާހީމް ނިޔާޒު 
 ބީ ސެކްޝަނުގެ މުވައްޒަފުްނނާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ހިންގާ ބެެލހެއްޓުން. -1
 ށް ލަފާކުރާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުވުން އަހަރުން އަހަރަ -2
 ޤަވާޢިދުން ޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ ުމސާރައާއި، އުޖޫރަ އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދޭންެޖހޭ ފައިސާގެ ކަންތައްތައް މުވައް -3

 ކުރިއަށް ދޭތޯ ބެއްލެވުން.
 ޖެޓް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުވައި ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާތޯ ބެއްލެުވން.    ބަ -4
 ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުވުން.  އި ރިޕޯޓްޓުމުގެ މަސައްކަތާޤަވާޢިދުން ެބެލހެއްޓީކޭޝްބާކީ ޕެ -5
 ހޯުދމުގެ މަސައްކަތް ކުރުވުން. އޮފީހަށް ބޭުނންވާ ތަކެތި  -6

 
 

 އަޝްރަފް މެމްބަރު މުހައްމަދު 
 ން.ވުބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއިބެހޭ މަސައްކަތް ކުރު -1
 ސައްކަތްތައް ހިންގާ ބެެލހެއްޓުން.ޑީ ސެކްޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަ -2
މަށް އަތޮޅަށާއި، އަތޮޅުގެ ރަށްރަަށށް ބޭނުންވާ އެކިއެކި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާްތތަކަށް ފޮނުވު -3

 ން.ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުވު
 ތައްތައް ބެލެހެއްުޓން.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުގެ ކަންތައްތަކާއި ނެޓްާވރކްގެ ކަން -4
 ޓް ޕްރޮޕޯސަލްތައް ތައްޔާރުކުރުވައި ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމުގެ ަމސައްކަތް ކުރުވުން. ކިއެކި ޕްރޮޖެކްއެ -5
 އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމްގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން. -6
ށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓްތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުމުން މި ލޯންގެ އަތޮޅުގެ އެކިއެކި ރަށްރަށުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ލޯނަ -7

 އިންޑިވިޖުއަލް އެކައުންޓްތައް އަޕްޑޭޓްކުރުން.
 

 -ޢަބްދުއް ރަޝީދު އައްބާސް މެމްބަރު 
 މުވައްޒަފުންނާއި މަސައްމަތް ޙަވާލުކުރުން. -1
 މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑްފައިލް ބެލެހެއްޓުން. -2
 ގެ ޗުއްޓީ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން.މުވައްޒަފުން -3
 ކައުންސިލް އިދާރާ މުދަލުގެ ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުން. -4
 ހޮވާ ތަކެއްޗާއި ލައްވާތަކެތީެގ ނީލަން ކިޔުމާބެހޭ މަސައްކަތް ކުރުން. -5

 
 މެމްބަރު މުހައްމަދު އަޙްމަދު މަނިކް 

 ސެކްޝަނުން ޖަވާބުދޭންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ޖަވާބުދިނުން. -1
 އުންޓަރ ފޯނަށް އަންނަ ޯފނުތަކަށް ޖަވާބުިދނުން.ކަ -2
 އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއަށްލިބޭ އެކިއެކި ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިގަނެ އެންޓްރީކޮށް ސެކްޝަންތަަކށް ޙަވާލުކުރުން. -3
 އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުަވންޖެހޭ ސިޓީއާއި އެހެނިހެން ތަެކތި ފޮނުވުން. -4
 ޔާރުކޮށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް ފޮނުުވން.އޭ.ސެކްޝަނުން ތައް -5
 ކުށުގެ ރެކޯޑާއިބެހޭ މަސައްކަތް ކުރުން. -6
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 ޓީތަކާއި ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ކޮމި  ކައުންސިލުގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ 

ތިޞާދީގޮތުން އަތޮޅުެގ ކުރުމަށާއި، އުމުރާނީގޮތުންނާއި، އިގު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އަތޮޅުގެ ތަރަށްގީގެ މަސައްކަތްތައް
އެއް ކުރުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ދޫކުރާލޯން ދޫކުރުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ފަންޑުކޮމެޓީ އެކިރަށްރަށުގައި މަސައްކަތްތައް 
ރުތު ހަމަވޭޯތ ބަލާ ފަރާްތަތއް ޝަ ހުށަހަޅާފޯމް ަނށް އެދި ީކ ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަވާިޢދަށް ލޯ އޮވެއެވެ. މި ކޮމެޓީގެ ޭބނުމަ

ނޑަައޅާ   ފާސްކުރުމެވެ. ލޯނުދޫކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަ

 މުވައްޒަފުން  އިދާރާގެ  ކައުންސިލު 

 # ނަން  މަޤާމް 

 1 އަޙުމަދު އަބުދުއްސައްތާރު ޑިރެކްޓަރ ޑެޕިއުޓީ

 2 އަބުދުްލޣަނީ  އަބުދުލްމަޖީދު ޑިރެކްޓަރ ޑެޕިއުޓީ

 3 ޖަވާޒު  އިސްމާއީލް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން

 4 ޢަބުދުއްސަމީޢު  އޮފިސަރއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް

 5 އަބުދުލްހަްނނާނު  އެކައުންޓް އޮފިސަރ

 6 އިބްރާހީމް  މަރީނާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 7 ޝަބީން  އިބްރާހީމް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފިސަރ  އިކޮނޮމިކް 

 8 އަޒްލީފު މޫސާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 9  ސަނިއްޔާ ފާޠިމަތު  އޮފިސަރ ފްރޮޖެކްޓް 

 10  އިޙްސާން ޢަލީ  އޮފިސަރ ފްރޮޖެކްޓް 

 11 ލިއުޝާ  ޢާއިޝަތު އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ

 12 އިސްމާއީލް  މުޙައްމަދު  އޮފިސަރ ފައިނޭންސް 

 13 އަޙުމަދުރަމީޒު   ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

 14 އަބުދުލް އަޒީޒު ނާދިރާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އެސިސްޓެންޓް

 15 ނަދީމް  އަހުމަދު   އޮފިސަރރިސާރޗް 

 16 ނާސިރާ ހަސަން  އޮފިސަރ ފައިނޭންސް 

 17 އިސްމާޢީލް ޝާހިދު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  އެސިސްޓެންޓް

 18 އަލީ ސަލީމު  މެއިންޓެނަސް އޮފިސަރ

 19 އަބުދުއްރަޝީދު މަސައްކަތު

 20 ސިޔާމް އިބްރާހީމް މަސައްކަތު

 21 އަލީ هللاޢަބުދުއް ނެވި
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 22 އަލީމް  ޢަބުދުލް ޑްރައިވަރ

 23 މޫސާނިޒާރު ފަޅުވެރި

 24  އިސްމާޢީލް މޫސާ ފަޅުވެރި

 25 ފާތިމަތު މޫސާ މަސައްކަތު

 26 ޚަލީލް އިސްމާއީލް މަސައްކަތު

 

 ކައުންސިލުގެ ހިންގުން 

 ހިންގާނެގޮތް  ކައުންސިލު 

ޒީއުސޫލުން ިހންގުމުގެ ޤާނޫުނ ތަށް ލާމަރުކައިދާރީ ާދއިރަ ާދނީގެން ގަމުންހިންފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް 

ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ސިވިްލ ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިުދ ތަކާގަ 2010/7ނަމްބަރު:  އި، މުވައްޒަފުންާނބެޭހ އި ކަ

 ފޯރުކޮށް ގާތުންތުގައި އޭގެ އެންމެ ބޭނުްނތެިރ ގޮއެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަީތން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންެޖހޭ ޚިދުމަތް ޤަވާޢިދާ 

  އެވެ. ދިނުމަށް ޓަކަ

 

 

 

 

 މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު 

ނޑު ބައްޓަން ވެފައިވައްޒަފުންގެ މު  ތަކާޤާނޫނާއި، ޤަވާޢިދު ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަންގެވަނީ ސުލޫކީ މިންގަ
  އެއްގޮތަށެވެ.

 މަޞްލަހަތު ފުށުއަރާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭގޮތް 

ވަނީ  ށް ތަބައިވެރިނުވާގޮ ނާއި، މުވައްޒަފުންންރުމެމްބަ އެއްވެސްކަމެއްގައި ކައުސިލްގެ ފުށުއަރާމަސްލަހަތު 
 ހަމަޖައްސާފައެވެ. 
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 ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ 

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

 ސަލާންނުބުނެ ޗުއްޓީ ުނނަގާ އޮފީހަށް ޙާޟިރުނުވެ ނުހުންނަވައެްއވެ. 

 ކައުންސިލުގެ ނިންމުންތައް 

އަދި ކުއްލި ތަކުންނާއި މީ ޖަލްސާކައުންސިލްގެ ރަސް  ނިްނމަމުން ގެންދަނީކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް
 ޖަލްސާތަކުންނެވެނެ. 

 އޯޑިޓް 

 އިންޓަރނަލް އޯޑިޓް 

 މާލީ އޯޑިޓް 

 އިދާރީ އޯޑިޓް 

 އެކްސްޓަރނަލް އޯޑިޓް 

 ވެއެވެ. އަހަރުތެރޭގައި ކުރެވިފައިވަނަ 2013މި ކައުންސިލް އިދާރާގެ އޯޑިޓެއް ވޭތުވެދިޔަ 

 

 

 

 އަޑުއެހުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން  ރައްޔިތުންގެ 

 ބައްދަލުކުރުމަށް އަތޮޅުތެރެއަށް  އަތޮޅުގެ އެކިއެކިދާއިރާތަކާ ރައްޔިތުންގެ އަޑުއެހުމަށާއި، 
 ތަކާއި އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް ކުރިދަރުރު 

 
  މުބާރާތް ޤުރުއާން ބޭއްވި ފުލިދޫގައި އަތޮޅުކައުންސިލުން ދުވަހު  2013 މެއި 3 
 މުބާރާތް ޤުރްއާން އަތޮޅު ބާއްވާ ހޮވުމަށް ދަރިވަރުން ކުރާނޭ މުސީލުތަ އަތޮޅު. ވ ގައި 1434 މުބާރާތް ޤުރްއާން ޤައުމީ 

. ވ ،މަދަރުސާއާއި އަތޮޅު. ވ ބައިވެރިވެފައިވަނީ މުާބރާތުގައި މި. ފެށުނެވެ ފުލިދޫގައި މިއަތޮޅު ގައި 8:30 ހެނދުނު މިއަދު
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 ދަރިވަރުން 8 ގޮފީގައި ހިތުންކިޔަވާ ،ދަރިވަރުންނާއި 20 ގޮފީގައި ކިޔަވާ ބަލައިގެން މުބާރާތުގައި. ސްކޫލެވެ ކެޔޮދޫ
 ކެޔޮދޫގެ ،ދަރިވަރުންނާއި 3 ހިތުންކިޔަވާ  ،ދަރިވަރަކާއި 10 ކިޔަވާ  ބަލައިގެން  ފުލިދޫގެ އެއީ. ބައިވެރިކޮށްފައިވެއެވެ

 އަލްޙާފިޒު  ވީފައްޓަވާދެއް ބަރަކާތުން ޤުރުއާނުގެ މުބާރާތް މި . ދަރިވަރުންނެވެ 5 ހިތުންކިޔަވާ ،ދަރިވަރަކާއި 10 ބަލައިގެން
 ޢަބުދުއްސައްތާރު އަލްފާޟިލް ޑިރެކްޓަރ ޑެޕިއުޓީ  އިދާރާގެ އަތޮޅުކައުންސިލް ދެއްވީ ތަޢާރަފުކޮށް. އެވެ ޢަލީ އިބުރާހިމް
ނޑިޔާރުންގެ ޤަވާއިދާބެހޭގޮތުން ޢަމަލުކުރާ މުބާރާތުގައި ފަހުގައި އޭގެ. އަޙުމަދެވެ  ޢަބުދުލްޖަީލލް  އަލްޤާރީ ފަރާތުން ފަ
 ވިއާމު  މުޙައްމަދު ދަރިވަރު މަދަރުސާގެ  އަތޮޅު ފެށުނީ ކިޔެވުން މުބާރާތުގެ ފަހުގައި އޭގެ. ދެއްކެވިއެވެ ވާހަކަ އިސްމާޢީލް

 ހުކުރަށް  ގެންދިއުމަށްފަހު ކުރިއަށް ހަމައަށް އާ 11:10 ކިޔެވުން ދަންފަޅީގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތުގެ . ކިޔެވުމުންނެވެ ޢަލީގެ
ނޑާލެވުނެވެ  ކިޔެވުމުގައި  މުބާރާތުގެ. ގައެވެ  2:00 ފެށުނީ ކިޔެވުން ދަންފަޅީގެ ފަހުގެ މެންދުރު ންއޭގެފަހު އަދި. މެދުކަ
ނޑިޔާރުކަން މިމުބާރާތުގައި. ގައެވެ 3:30 ނިމުނީ ކިޔަވާ ދަރިވަުރން ހުރިހާ ބައިވެރިވެފައިވާ  އަލްޤާރީ  ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ފަ
 ޢަލީ  އިބުރާހިމް އަލްޙާފިޒް ،ވިންޓަގްރީން ނައިފަރު. ޅ މުޙައްމަދު ފިރާޤް އަލްޤާރީ ،ިނލަންދޫ. ފ އިސްމާޢީލް ޢަބުދުލްޖަލީލް

 ކިޔެވުން  މުބާރާތުގެ. ހޯލުގައެވެ މަދަރުސާގެ  އަތޮޅު. ވ އޮތީ ކިޔެވުން މުބާރާތުގެ. އެވެ 9286: ނަންބަރ ދަފްތަރ
ނޑު ބޭއްވުނީ ޖަލްސާ. ފެށުނެވެ ތައްޔާރުވާން ޖަލްސާއަށް ދިނުމުގެ އިނާމު ނިމުމާއެކު   .ގައެވެ 8:30 ރޭގަ

 އަތޮޅު . ވ ހޮވިފައިވާ ގޮތުގައި މޮޅުދަރިވަރުގެ  އެންމެ މުބާރާތުގެ ފެށުނީ ޖަލްސާ އިނާމުދިނުމުގެ މުބާރާތުގެ ޤުރްއާން އަތޮޅު
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  ެދންނެވީ މަރުޙަބާ ،ކުރުމާއި ތަޢާރަފު ޖަލްސާ. ޙަސީބެވެ ޢަބުދުލް ސައްޙާފު  ދަރިވަރު މަދަރުސާގެ
 ޑެޕިއުޓީ އިދާރާގެ އަތޮޅުކައުންސިލް ދެއްވީ މަޢުލޫމާތު ހިގާނެގޮތުގެ ޖަލްސާ. ޢައްބާސެވެ ަރޝީދުޢަބުދުއް ފާޟިލްއަލް މެމްބަރ

ނޑިޔާރުންގެ ޖަލްސާގައި. އަޙުމަދެވެ ޢަބުދުްއސައްތާރު އަލްފާޟިލް ޑިރެކްޓަރ  އަލްޤާރީ  ދެއްކެވީ ވާހަކަ ފަރާތުން ފަ
 ،މައްޗަށާއި ފުރިހަމަކަމުގެ ދީފައިވާލެއް ތައްޔާރުކޮށް ކުދިން މުބާރާތަށް ވާހަކާގައި ގެއެަމނިކުފާނު. އިސްމާޢީލެވެ ޢަބުދުލްޖަލީލް

 މުބާރާތް  ،ސިފަތަކާމެދުގައާއި އަޚުލާޤީ ރީތި ފެނިގެންދިޔަ މުބާރާތުގައި ޤުރްއާން ،ގޮތުންާނއި ފެންވަރާގުޅޭ ކުދިންގެ
 އަދި . ދެއްކެވިއެވެ ވާހަކަފުޅު އަލިއަޅުއްވާލައްވާ ދާރީއަށް ނުމެހުމާ ބެހެއްޓެވި ،ފުރިހަަމކަމާއި އިންތިޒާމުކޮށްފައިވާލެއް

 ކޮްށފައިވާ  އިންތިޒާމުތައް މިފަދަފުރިހަމަޮކށް  ނަމަވެސް ،ދެވިފައިވާކަމަާށއި ރަށްތަަކށް ،އަތޮޅުތަަކށާއި ވަރަށްގިނަ މީގެކުރިން
 އިސްލާމީވަންތަ  ދަރިވަރުންވެސް ހުރިހާ ބައިވެރިވި އިމުބާރާތުގަ ހަމައެއާއެކު. ވިދާޅުވިއެވެ ނުދެވޭކަމަށްެވސް އަދި މުބާރާތަކަށް
  .ދެއްކެވިއެވެ ވާހަކަފުޅު ަބއްލަވާލައްވާ އެކަމަށްވެސް ތިބީތީ ހެދުމުގައި
 ވާހަކަފުޅުގައި  ދެއްކެވި އިބުރާހިމް ނިޒާރު  މޫސާ  އައްޝައިޚު ރައީސް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެހުމާން ޝަރަފުވެރި މުބާރާތުގެ
 ޤުރްއާން  އިތުރުން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ކިޔަވަން ޤުރްއާން ބައްލަވާލައްވާ މައްޗަށް މަތިވެރިކަމުގެ ،އިމާތްކަމާ ޤުރުއާނުގެ
 ވާަހކަ  މިމޭރުމުން. ވިދާޅުވިއެވެ ކަމުގައި މުހިންމުކަމެއް ދެނެަގތުމަކީވެސް ކަންތައްތައް ވާއެޤުރްއާނުގައި މުޠާލިޢާކޮށް
 އެބަހުރިކަމަށާއި ުޤރްއާނުގައި މަޢުލޫމާތު ގިނަ ވަރަށްބޭނުން ކުދިންނަށް ސައިންސްކިޔަވާ ރައީސްވިދާޅުވީ ދައްކަވަމުން
 މަލާއިކަތުންގެ ޤުރްއާނުގައި މިގޮތުން. ކަމުގައެވެ ކަމެއް މުހިންމު ށް ވަރަ ދިރާސާކުރުމަކީ ޮފތް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އެކަންކަން
 އެކަންކަމުގެ ބައްލަވާލައްވާ މަށްޗަށް މަޢުލޫމާތުތަކުގެ މަގިނަގު މިނޫންވެސް އަދި  ،މައްޗަށް ޢަދަދުގެ  ޝައިޠާނުންގެ ،ޢަދަދާއި

 މައްޗަށްވެސް ުފރިހަމަކަމުގެ އިންތިޒާމުކޮށްފައިވާލެއް ކައުންިސލުން ފުލިދޫ މިމުބާރާތް މީގެއިތުރުން. ދެއްވިއެވެ މަޢުލޫމާތު
 މުވައްޒަފުން އިދާރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ދިއަ. ައދާކުރެއްވިއެވެ ޝުކުރު ރައްޔިތުންނަށް  ،ކައުންސިަލށާއި ފުލިދޫ  ބައްލަވާލައްވާ

ނޑިޔާރުންނަށް. އަދާކުރެއްވިއެވެ ޝުކުރު އެފަރާތްތަކަށްވެސް ވަޒަންކޮށް މަސައްކަތުގެއަގު ކޮށްދެއްވި  ދަޢުވަތު ދެވުނު ފަ
ނޑިޔާރުކަން މިމުބާރާތުގެ ޤަބޫލުކޮށް . އަދާކުރެއްވިއެވެ ޝުކުރު އެބޭފުޅުންނަށްވެސް ވަޑައިގެންދެއްވީތީ ކޮށްދެއްވުމަށް ފަ

 ފުލިދޫ ޓަކައިފުރިހަމަކަމަށް މިކަންކޮށްދެއްވާފައިވާލެއް އުފައްދަވާ ޝައުގުވެރިކަން ޭބއްވުމަށް މުބާރާތް ފުލިދޫކައުންސިލުން
 ،އިނާމާއި ަދރިވަރުންނަށް ވަނަވަނައަށްދިޔަ މުބާރާތުގެ. އަދާކުރެއްވިއެވެ ޝުކުރު ރައްޔިތުންނަށް  ،ކައުންސިލަށާއި

ނޑިޔާރުންަނށް ،އުން ހަނދާނީލި  ،ލިއުން  ހަނާދނީ ދަރިވަަރކަށްދެވޭ ކޮންމެ ބައިވެރިވި މުބާރާތުަގއި ،ލިއުން  ހަނދާނީ  ފަ
 މޫސާ  އައްޝައިޚު ރައީސް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބަްއސަވާދެއްވީ ހަނާދނީލިއުން  ދެވޭ ފުލިުދއަށް ރަށްކަމުގައިވާ ހޯސްޓްކުރި

 އަޙުމަދު  މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް މެމްބަރ އަތޮޅުކައުންސިލް ،ނިޔާޒު އިބުރާހިމް އަލްފާޟިލް ނައިބުރައީސް  ،އިބުރާހިމް ނިޒާރު
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 އަލްފާޟިލާ ނައިބުރައީސާ  ކައުންސިލްގެ ފުލިދޫ ،ަނޢީމް އިބުރާހިމް އަލްފާޟިލް މެމްަބރ އަތޮޅުކައުންސިލް ،މަނިކު
 ޒިންމާދާރު  އިދާރާގެ ކައުްނސިލް ފުލިދޫ ،ނިކުމަ އަޙުމަދު ޢަލީ އަލްފާޟިލް ރައީސް ކައުްނސިލްގެ ކެޔޮދޫ ،ސަމޫނާ ޢާއިޝަތު
  .ޝަރީފެވެ އަޙުމަދު އަލްފާޟިލް މެޖިސްޓްރޭޓް ދާއިރާގެ އަތޮޅު.ވ ،ޝަރީފް އިބުރާހިމް އަލްފާޟިލް ވެރިޔާ

 ނަ ވަ. 2 ،ޙަސީބް ޢަބުދުލް ސައްޙާފު ދަރިވަރު މަދަރުސާގެ އަތޮޅު. ވ ހޯދީ ވަނަ. 1 ކިޔެވުމުގެޮގފިން ބަލައިގެން މިމުބާރާތު
 ފަރަހަ އައިމިނަތު ދަރިވަރު ސްކޫލުގެ ކެޔޮދޫ.ވ ވަނަ. 3 ،ވަޙީދު ހައިޝަމް މުޙައްމަދު ދަރިވަރު  މަދަރުސާގެ  އަތޮޅު. ވ

 އަތޮޅު.ވ -2 ،ޒާހިރު ޒައިން މުޙައްމަދު ދަރިވަރު މަދަރުސާގެ އަތޮޅު.ވ ހޯދީ ވަނަ -1 ގޮފިން ހިތުންކިޔެވުމުގެ ،ޙަސަން
. އިބުރާހިމެވެ މާހިލް އަޙުމަދު ދަރިވަރު ސްކޫލުގެ ކެޔޮދޫ.ވ ވަން -3 ،މުޙައްމަދު އަޟުވާ ޢާއިޝަތު ދަރިވަރު މަދަރުސާގެ

. ވ ވަނަ. 2 ،ޙަސީބް ޢަބުދުލް ސައްޙާފު ދަރިވަރު  ސާގެމަދަރު  އަތޮޅު . ވ ހޯދީ ވަނަ -1 އެއްކޮށް ދެގޮފި މުބާރާތުން މުޅި
 ފަރަހަ އައިމިނަތު ދަރިވަރު ސްކޫލުގެ ކެޔޮދޫ.ވ ނަވަ. 3 ،ވަޙީދު ހައިޝަމް މުޙައްމަދު ދަރިވަރު މަދަރުސާގެ އަތޮޅު

  .ޙަސަންއެވެ
 ނަންތައް  ދަރިވަރުންގެ ހޮވިފައިަވނީ މާލެދިއުމަށް މުާބރާތަށް ޤައުމީ ތެރެއިން ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވި މުބާރާތުގައި މި

. އަޙުމަދެވެ ސައްތާރުަޢބުުދއް އަލްފާޟިލް ޑިރެކްޓަރ ޑެޕިއުޓީ އިދާރާގެ އަތޮޅުކައުންސިލް ދެއްވީ  އިޢުލާނުކޮށް
 ،ރަޝީދު އަޙުމަދު ޢުލާ މަދަރުސާގެ އަތޮޅު. ވ -2 ،ޢަލީ ވިއާމް މުޙައްމަދު މަދަރުސާގެ އަތޮޅު . ވ -1 އެދަރިވަރުންނަކީ

 ައތޮޅު. ވ -5 ،ޒުބައިރު ލުޖައިނު މަދަރުސާގެ އަތޮޅު. ވ -4 ،ޙަސީބް ޢަބުދުލް ސައްޙާފް މަދަރުސާގެ އަތޮޅު. ވ -3
 ޒައިން މުޙައްމަދު -7 ،މުޙައްމަދު އަޟުވާ ޢާއިޝަތު މަދަރުސާގެ އަތޮޅު . ވ -6 ،ވަޙީދު ހައިޝަމް  ދުމުޙައްމަ މަދަރުސާގެ

 ކެޔޮދޫ .ވ -10 ،ޙުސައިން އަޙުމަދު ނަޙުޒާނު ސުކޫލްގެ ެކޔޮދޫ.ވ -9 ،ރިޢުމާނު ޢަލީ މަދަރުސާގެ ައތޮޅު. ވ -8 ،ޒާހިރު
 ކެޔޮދޫ .ވ -12 ،ޙަސަން ފަރަޙަ އަޙުމަދުއައިމިނަތު ނަޙުޒާނު ގެސުކޫލް ކެޔޮދޫ.ވ -11 ،މުޙައްމަދު މަހާ  ފާތިމަތު ސުކޫލްގެ

 އަޙުމަދު ނަޙުޒާނު ސުކޫލްގެ ކެޔޮދޫ.ވ -14 މަނިކު އަޙުމަދު މޫސާ ސުކޫލްގެ ކެޔޮދޫ .ވ -13 ،ސިދާނާ ޚަދީޖާ  ކޫލްގެސު
  .އެވެ ،އިބުރާހިމް ސިމާޙު ޙުސައި ސުކޫލްގެ ކެޔޮދޫ.ވ -15 ،އިބުރާހިމް މާހިލް އަޙުމަދު
 ފަރިއްކޮޅެއް ފަރާތުން ރައްޔިތުްނގެ ފުިލދޫ ފަރާތްތަކަށް ބައިވެރިވެލެއްވި ޖަލްސާގައި ިނންުމމުގެ މުބާރާތް ޤުރްއާން އަތޮޅު

ނޑު ޖަލްސާނިމުނީ. މަދަރުސާގައެވެ  އަތޮޅު. ވ މިކަންއޮތީ. ވެއެވެ ކުރައްވާފައި ތައްޔާރު   .ގައެވެ 11:10 ރޭގަ
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ނޑިޔާރު އުއްތަމަ ރާއްޖޭގެ  ގައި 8:30 ހެނދުނު މިއަދު     މިއަތޮޅަށް  ޙުސައިން ފާއިޒު އަޙުމަދު އަލްއުސްތާޒު ފަ
 ދެއްވުމަށް ހުޅުއްވާ ކޯޓް އިމާރާތްކުރެވުނު  އަލަށް ެކޔޮދޫގައި މިއަތޮޅު ފުޅަކީ މިދަތުރު އެމަނިކުފާުނގެ. ވަޑައިގެންނެވިއެވެ

 ވެރިކަންކުރާރަށް އަތޮޅުގެ ވަޑައިގެންނެވީ ފުރަތަމަ މިދަތުރުފުުޅގައި އެމަނިކުފާނުގެ. ވެދަތުރުފުޅެކެ ކުރައްވާ ޅަށްމިއަތޮ
 އަލްފާޟިލް  ޑިރެކްޓަރ ޑެޕިއުޓީ  އިދާރާގެ އަތޮުޅކައުންސިލް ވަޑައިގަދުމުން އެަމނިކުފާނު ފެލިދުއަށް. ފެލިދޫއަށެވެ

 ޙަވާލުވެހުންނެވި  ،ދާއިރާއާއި މެޖިސްޓްރޭޓް އަތޮޅުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ފުލިދޫ ،އަޙުމަދާއި ޢަބުދުއްސައްތާރު
 ފެލިދޫ  ،ކައުންސިލާއި ފެލިދޫ ،ކައުންސިލާއި އަތޮޅު ،ރައީސްއާއި ކައުންސިލްގެ ފެލިދޫ ،ޝަރީފުއާއި  އަޙުމަދު އަލްފާޟިލް

. ތިއްބެވިއެވެ އަތިރިމަތީގައި ދެންނެވުމަށް މަރުޙަބާ ނަށްއެމަނިކުފާ މުވައްޒަފުން ގިނަޢަދަދެއްގެ ކޯޓްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް
. އިދާރާއަށެވެ އަތޮޅުކައުންސިލް ޒިޔާރަތްކުރެއްވީ ފުރަތަމަ ފެލިދުއަށްވަޑައިގެން ޙުސައިން ފާއިޒު އަޙުމަދު  އަލްއުސްތާޒު
 ކޯޓްގެ  ބައްދަލުކުރައްވާ އްޒަފުންނާމުވަ ވަޑައިގެން ކޯޓަށް. ކޯޓަށެވެ މެޖިސްޓްރޭޓް ފެލިދޫ ދެންވަޑައިގެންނެވީ އޭގެފަހުގައި

  .ގައެވެ 9:30 ފުރާވަޑައިގަތީ ފެލިދޫން ވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި ެކޔޮދޫއަށް ބެއްލެވުމަށްފަހު މަސައްކަތްތައް
ނޑިޔާރު އުއްތަމަ  އެރަށުން . ގައެވެ 9:40 ވަޑައިގެންނެވީ ކެޔޮދޫއަށް މިއަތޮޅު ޙުސައިން ފާއިޒު އަޙުމަދު އަލްއުސްތާޒު ފަ

ނޑިޔާރަށް ތަމައުއް  ކެޔޮދޫ  ،އިބުރާހިމާއި ނިޒާރު މޫސާ އައްޝައިޚު ރައީސް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ދެންނެވީ މަރުޙަބާ ފަ
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 ކެޔޮދޫއަށް . މުވައްޒަފުންނެވެ ސަރުކާރުގެ ،ކައުންސިލަރުންނާއި ،މަނިކާއި އަޙުމަދު ޢަލީ އަލްފާޟިލް ރައީސް ކައުންސިލްގެ
 ކޯޓްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ެކޔޮދޫ ދެންވަޑައިގެންނެވީ އޭގެފަހުގައި. މަރުކަޒަށެވެ މާޢީއިޖުތި ވަޑައިގަތީ ފުރަތަމަ ވަޑައިގެން
 އާއިމާރާތުގެ  ކޯޓްގެ ކެޔޮދޫ ގައި 10:10 މިއަދު ތީއޮ މިޙަފުލާ. އެސަރަޙައްދަށެވެ ދެއްވުމަށް  ހުޅުއްވާ އާޢިމާރާތް

 އަލްފާޟިލާ އޮފިސަރ އެޑްމިން ކޯޓްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކެޔޮދޫ ކިޔަވައިދިނީ ޤުރްއާން ކީރިތި މިރަސްމިއްޔާތުގައި. ކުރިމަތީގައެވެ
 ކޯޓްގެ  މެރިސްޓްރޭޓް ފެިލދޫ ދެއްކެވީ ވާހަކަ  ގޮތުން ކުރުމުގެ  ތަޢާރަފު އޭގެފަހުގައި. މަނިކެވެ އަޙުމަދު ޢާއިޝްތު

 ސްޓްރޭޝަންގެ އެޑްމިނި ޖުޑީޝަލް ދެއްކެވީ ވާހަކަ އޭގެފަހުގައި. ފިރާގެވެ އަޙުމަދު އަލްފާޟިލް އޮފިސަރ މެޖިސްޓްރޭޓް
ނޑިޔާރުގެ އުއްތަމަ  މީގެފަހުގައި. މަނިކެވެ އިބުރާހިމް އަޙުމަދު އަްލއުސްތާޒު ޖުޑީޝަލް ޗީފް ފަރާތުން  ވާހަކަފުޅު ފަ

 އަދި  ،ސަބަބާއި  ުކރަންޖެހުނު އާޢިމާރާތް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކެޔޮދޫގެ ވާހަކަފުޅުގައި އެމަނިކުފާުނގެ. ވެއޮތެ ދެއްކެވުން
 ކުރަމުންގެންދާ ާތށިކަމާއެކުވެސް ބަޖެޓްގެ ،ހުރަސްތަކާގުޅޭގޮތުންނާއި ދިމާވެފައިވާ އްކަތްތަކަށްމަސަ ޖުޑީޝަރީގެ

ނޑިޔާރުގެ އުއްތަމަ. ދެއްކެވިއެވެ ވާހަކަ ލައްވާ އަލިއަޅުއްވާ މަށްޗަށް މަސައްކަތްތަކުގެ  ކޯޓްގެ  ކެޔޮދޫ ވާހަކަފުޅަށްފަހު ފަ
ނޑިޔާރު މައުއްތަ ދެއްވީ ހުޅުއްވާ ރަސްމީކޮށް އާޢިމާރާތް  ހުޅުއްވާ  ކޯޓް. ޙުސައިނެވެ ފާއިޒު އަޙުމަދު އަލްއުސްތާޒު ފަ

 ފުރާވަޑައިގަތީ ކެޔޮދޫން މީގެަފހުން . ބައްދަލުކޮށްލެއްވިއެވެ ،މުވައްޒަފުންނާއި ކޯޓްގެ ބައްލަވާލަްއވާ ކޯޓް ދެއްވުމަށްފަހު
  .ގައެވެ 10:45
ނޑިޔާރު އުއްތަމަ . ގައެވެ 11:15 ވަޑައިގެންނެވީ ރަކީދުއަށް މިއަތޮޅު ންޙުސައި ފާއިޒު އަޙުމަދު އަލްއުސްތާޒު ފަ

 ޯކޓްގެ ަބއްލަވާލެއްވުމަށްފަހު މަސައްކަތްތައް އެކޯޓްގެ ޒިޔާރަތްކުރައްވާ ކޯޓަށް  ރަކީދޫގެ ވަޑައިެގން ރަކީދުއަށް އެމަނިކުފާނު
 ވަޑައިގަތުމަށް އަތޮޅަށް. ފ ޑައިގަތީފުރާވަ ރަކީދޫން ދެންއެމަނިުކފާނު މީގެފަހުން. ބައްދަލުކުރެްއވިއެވެ ،މުވައްޒަފުންނާއި

ނޑިޔާރު އުއްތަމަ. ގައެވެ 11:45 ފުރާވަޑައިގަތީ އެމަނިކުާފނު  ރަކީދޫން. ޓަކައެވެ  ރަކީދޫން ވަޑައިގަތުމުން ރަކީދުއަށް  ފަ
 ،ލުންނާއިރަށުކައުންސި. ނަޞީރެވެ އާދަމް އަލްފާޟިލް މަސައްކަތު ކޯޓްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ރަކީދޫ ބައްދަލުކުރީ އެމަނިކުފާނާ

 އެމަނިކުފާނުގެ . ުނނުކުމެއެވެ ފާލަންކައިރިއަށް ބަްއދަލުކުރުމަށް ކައުންސިލަރަކުވެސް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު އެއްވެސް ކޯޓްގެ
 ،މަނިކާއި އިބުރާހިމް އަޙުމަދު އަލްއުސްތާޒު ޖުޑީޝަލް ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޖުޑީޝަލް މިދަތުރުފުޅުގައި އަރިހުގައި

 .ލެއްވިއެވެ ބައިވެރިވެ އިސްބޭފުޅުން އެއްބަ ޖުޑިޝަރީގެ
 

                                                    ވަޑައިގަތުން މާލެ  ބޭފުޅުން ކައުންސިލްގެ
                 

 އޮތޯރިޓީއާއި  ގަވަރމެންޓް ލޯކަލް ގުޅޭގޮތުން މައްސަލަތަކާ ބަޖެޓްގަިއވާ ލިބިފައިވާ އަތޮޅުކައުންސިލަށް ވަނައަހަރަށް  2013 
 ނައިބްރައީސް  ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ބައްދަލުކުރައްވައި ޓްރެޒަޜީއާއި އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ އަދި

 އަލްފާިޟލް  މެމްބަރ ކަުއންސިލް ،ނަޢީމާއި އިބްރާހީމް އަލްފާޟިލް  މެމްބަރ ކައުންސިލް ،ޔާޒްނި އިބްރާހީމް އަލްފާޟިލް
 .އެވެ މަޝްވަރާކުރެއްވި ބޭުފޅުންނާއި ކަމާބެހޭ ވަޑައިގެން އިދާރާއަށް އެދެ އްބާސްއަ ޢަބްދުއްރަޝީދު

 
 ވަޑައިގަތުން  މާލެ  ބޭފުޅުން  ކައުންސިލްގެ 

 ދުވަސްތަކުގައި ކުރިއަށްއޮތް ކައުންސިލުން  ހުރިގޮތުން ޙާލަތު ބަޖެޓްގެ  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވަނަދުަވހު 2013 ފެބުރުއަރީ 17
 މުހިންމު މިނޫންވެސް ،މަރާމާާތއި ،ނެތުމާއި ބެލެހެއްޓެން ސެކިއުރިޓީ ،ނެތުމާއި ދެއްކެން ބިލްކަރަންޓް ،ފޯނުބިލް 

 އަލްފާޟިލް  ޓްރެޜަރީ އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓަރ މިކަމާގުޅިގެން ނެތުމުން ބަޖެޓްގައި ކުރެވޭނެމަގެއް  އެއްވެސްކަމެއް
 ނިޒާރު  މޫސާ އަލްފާޟިލް ރައީސް  ކައުންސިލްގެ ކުރެއްވުމަށް ޝްވަރާމަ ބަޖެޓާބެހޭގޮުތން ބައްދަލުކޮށް  ،ޖިހާދުއާއި هللاޢަބު

 ބައްދަލުވުމަކަށް  ބާއްވާ ފަރާުތން މިނިސްޓްރީގެ މަންޓް ޔަރއެންވަ އަދި. ގެންނެވިއެވެ ވަޑައި މާލެ މިއަދު އިބުރާހިމް
 މާލެ  މިއަދު އަޝްރަފުވެސް ޙައްމަދުމު އަލްފާޟިލް މެމްބަރ ،ނިޔާޒުއާއި އިބުރާހިމް އަލްފާޟިލް ނައިބުރައީސް ކައުންސިލްގެ

  .ވަޑައިގެންނެވިއެވެ



 ފެލިދެއަތޮޅު ައތޮޅުކައުްނިސގެ ިއދާރާ                                           ރިޕޯޓް އަަހރީ ނަ އަހަުރގެ ވަ 2013

 26 

 
   .ވަޑައިގަތުން  މާލެ  ބޭފުޅުން  ކައުންސިލްގެ 
 ވަނަ 2013 މާރޗް 28 އަތޮޅުކައުންސިލުން  އެކު ައދީބުއާ އަޙުމަދު އަލްފާޟިލް އޮނަރަބްލް ޓޫރިޒަމް އޮފް މިނިސްޓަރ

 ރައީސް  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަށް މަޝްވަރާ ޓްއަރިޒަމާބެހޭ ލޯކަލް ހަމަޖެހިފައިވާ ބޭއްވުމަށް ގައި 1:00 ދުވަހު
 އިބުރާހިމް އަލްފާޟިލް މެމްބަރ ،މަނިކު އަޙުމަދު މުަޙއްމަދު އަލްފާޟިލް މެމްބަރ ،އިބުރާހިމް ނިޒާރު މޫސާ އައްޝައިޚު

 ޝަީބނު  އިބުރާހިމް ފާޟިލްއަލް ޕްރޮގްރާމަރ ކޮްމޕިއުޓަރ ،ޢައްބާސް ޢަބުދުއްރަޝީދު އަލްާފޟިލް މެމްބަރ ،ނަޢީމް
 .ވަޑައިގެންފައެވެ މާލެ މިއަދުވަނީ

 
 އަށް  2013 ފެބުރުއަރީ  22 އިން  2013 ފެބުރުއަރީ  21 ޖަމްޝީދު  އަޙުމަދު  ޑޮކްޓަރ ހެލްތް  އޮފް  މިނިސްޓަރް     

  ފުޅު  ދަތުރު  ކުރެއްވި  މިއަތޮޅަށް 
 ފުލިދޫއަށް . ފުލިދޫއަށެވެ މިއަތޮޅު ޥަޑައިގެންނެވީ ފުރަތަމަ އެންމެ  ގައި 4:30 ހަވީރު މިއަދު ފުޅުގައި މިދަތުރު މިނިސްޓަރގެ

. ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ މުވައްޒަުފންނާ ބައްލަވާލައްވާ ޙާލަތު އެތާނގެ ޒިޔާރަތްކުރައްވާ ޕޯސްޓަށް ހެލްތް  ފުލިދޫގެ ވަޑައިގެން
 މިއަހަރުގައި އޮޅުންފިލުއްވާ ކަންތައްތައް ރިރަގަޅުކުރަންހު ދާއިރާގައި  ސިއްޙީ ފުލިދޫގެ ބައްދަލުކުރައްވާ ރަށުކައުންސިލާ އަދި

 ަރށްރަށުގެ  ކުރިައށްއޮތްތަނުގައި ދެއްވާ ޔަޤީންކަން ކޮށްދެއްވާނޭކަުމގެ ތެރޭ ިމއަހަރުގެ ކަްނތައްތައް ކޮށްދެވެންހުރި
 .ދެއްވިއެވެ ޔަޤީންކަން ސައްކަތްކުރައްވާނޭކަމުގެމަ ރަގަޅުކުރުމަށް އިތުރަށް ސިއްޙީދާއިރާ

 ޙާލަތު ސިއްޙީ  ތިނަދޫގެ ވަޑައިގެން ތިނަދޫއަށް. ތިނަދޫއަށެވެ މިއަތޮޅު ދެންވަޑައިގެންނެވީ ދަތުރުފުޅުގައި މިނިސްޓަރުގެ 
 ބައްލަވާ  މަރާމާތުތަށް ކުރަންޖެހިަފއިވާ ބައްލަވާ ޙާލަތު މިތަނުގެ އަދި. ކުރެއްވިއެވެ ޒިޔާރަތޔް ހެލްތުޕޯސްޓަށް އޮޅުންފިލުއްވާ
  .ގައެވެ 6:00 ހަވީރު ގެންނެވީވަޑައި ތިނަދޫއަށް. ހެއްދެވިއވެ
. އަށެވެ ފެލިދޫ ވެރިކަންކުރާރަށް މިއަތޮޅޫ ވަޑައިގެންނެވީ އެމަނިކުފާނު ދެން ޒިޔާރަތަށްފަހު ކުރެއްވި މިނިސްޓަރު ތިނަދޫއަށް
ނޑު ވަޑައިގެންނެވީ ފެލިދޫއަށް  ސްޤުބާލުގައި އި އެމަނިކުފާނު ވަޑައިގެންނެވިއިރު ފެލިދޫއަށް އެމަނިކުފާނު. ގައެވެ 7:10 ރޭގަ

 ހޮސްޕިޓަލުގެ  އަތޮޅު ،މެމްބަރުްނނާއި ބައެއް ކައުންސިލްގެ ފެލިދޫ ،މުވައްޒަފުން ،އިސްވެރިންނާއި އަތޮޅުކައުންސިލްއިދާރާގެ
 އަތޮޅުކައުންސިލް ކުރެއްވީ ޒިޔާރަތް ފުރަތަމަ ވަޑައިގެން ފެިލދޫއަށް  މިނިސްޓަރ. ތިްއބެވިއެވެ އަތިރިމަތީގައި މުވައްޒަފުން

ނޑު ވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު  ހޮސްޕިޓަލަށް އޭގެފަހުގައި. ށެވެއިދާރާއަ  ފެލިދޫ ،ކައުންސިލާއި އަތޮޅު ގައި 8:30 ރޭގަ
 އަލްފާޟިލް ނައިބުރައީސް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތަާޢރަފުކޮށްދެއްވީ މިބައްދަލުވުން. ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ މިނިސްޓަރ ކައުންސިލާ
 ކަންކަމުގެ  ދެންނެވި މިނިސްޓަރަށް ފަރާތުން އުންސިލްގެރަށުކަ ،އަތޮޅުކައުންސިލާއި ގައިމިބައްދަލުވުމު. ނިޔާޒެވެ އިބުރާހިމް
 ރައްޔިތުންނަށް ހޮސްޕިޓަލުން އަހަރުތެރޭ މި އެންމެކުޑަމިނުން ހުރިޙަލަތަށް ހޮސްޕިޓާ މިއަތޮޅު އަހަރު 1998 ތެރޭގައި
 މެޝިުނތައް  ބައެއް ދެވެންހުރިޚިދުމަތް ހޮސްޕިޓަލުގައި މިހާރު ،ދެއްވުމަށާއި ހަމަޖައްސަވާ ދެވޭނޭއިންތިާޒމު ފޯރުކޮށް ޚިދުމަތް

 ޚާއްސަ އަންހެނުންގެ ވަރަށްއަަވހަށް ،ކޮށްދެއްވުމަށާއި މަރާމާތު އަވަސްފުރުސަތެއްގައި އެތަކެތި ހުރުމާއެކު ހަލާކުވެފައި
 ދެވޭނޭމަގު ފަރުވާ ހޮސްޕިޓަލުން އަތޮޅު ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ މިނޫންވެސް ،ދެއްވުމަށާއި ހައްދަވާ ލިބޭނޭގޮތް ޑޮކްޓަރަކު

 ފަސޭހައިން  ވަގުތު މާލެގެންަދންޖެހޭ އެމެޖެންސީކޮށް ބަލިމީހުން މީގެއިތުރުން އަދި. ދެންނެިވއެވެ ތަނަވަސްކޮށްދެއްވުމަށް
. އެވެގަ 9:00 ނިމުނީ ބައްދަލުވުން . ދެންނެވުނެވެ ފަހިކޮށްދެއްވުމަށްެވސް މަގު ދެއްވުމުގެ ހައްދަވާ އެކަންކުރެވޭނޭގޮތް
 ބައްދަލުކުރެއްވީ  ިމނިސްޓަރު ެދން މިބައްދަލުވުމަްށފަހު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ. އިދާރާގައެވެ ކައުންސިލްައތޮޅު މިބައްދަލުވުންއޮތީ

 ނިމުނީ  މިބައްދަލުވުން. އިދާރާގައެވެ އަތޮޅުކައުންސިލް ބޭއްވުނީެވސް މިބައްދަލުވުން. މުވައްޒަފުންނާއެވެ ހޮސްޕިޓަލުގެ އަތޮޅު
ނ  2013 ފެބުރުއަރީ 22 ފުރާވަޑައިގެނންނެވީ ފެލިދޫން ނިންމަވާލައްވާ ދަތުރު ފެލިދޫ މިނިސްޓަރގެ. ގައެވެ 10:30 ޑުރޭގަ
                                                     ދުވަހުއެވެ ވަނަ

 ރަސްމީ  ކުރައްވާ ކަތޮޅަށްމުލަ ފެލިދެއަތޮޅަށާއި ޖަމްޝީދު އަޙުމަދު  ޑޮކްޓަރ ހެލްތް އޮފް މިނިސްޓަރ             
. ގައެވެ 8:30 ަވޑައިގެންނެވީ އެރަށަށް. ކެޔޮދޫއަށެވެ މިައތޮޅު ވަޑައިގެންނެވީ ފުރަތަމަ ހެނދުނު  މިއަދު ދަތުރުފުޅުގައި
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 ،މުވައްޒަފުންނާއި  ،އިސްވެރިންނާއި ސްކޫލުގެ ކެޔޮދޫ ،ކައުންސިލާއި  ކެޔޮދޫ ދެންނެވީ މަރުޙަބާ  އެމަނިކުފާނަށް ކެޔޮދޫން
 އެތާންގެ  ޒިޔާރަތްކުރައްވާ ސިއްޙީމަރުކަޒަށް  ކެޔޮދޫ ަވޑައިގެން ކެޔޮދޫއަށް މިނިސްޓަރ. މެމްބަރުްނނެވެ ކޮިމޓީގެ ހެނުންގެއަން

 އެތަނުަގއި  ބެއްލެވުމަށްފަހު  ޙާލަތު މަރުކަޒުގެ ސިއްޙީ ކެޔޮދޫ. ވިއެވެބައްދަލުކުރެއް މުވައްޒަފުންނާއި އެމަރުކަޒުގެ ޙާލަތުބައްލަވާ
 ކުރިންވެސް ވަޑައިގަތުމުގެ ކެޔޮދޫއަށް މިކަންކަން ،އެބަހުރިކަމަށާއި ކުރަންޖެހިފައި މިވަގުތުވެސް ތަކެއްގިނަމަސައްކަތް

 ސިއްޙީމަރުކަޒުގައި ކެޔޮދޫ ަދތިކަމާހުރެ ބަޖެޓްގެ މިއަހަރުގެ އެހެނަސް. ވިދާޅުވިއެވެ މިިނސްޓަރ އެނގިވަޑައިގެންފައިވާކަމަށް
 ކުރަންޖެހޭ  ހެދުމަށްަފހު ދިރާސާތަކެއްކޮށް ބައެއްކަންކަމަކީ ،ނެތްކަަމށާއި ކޮށްދެއްވެން  ންމިވަުގތު މަސައްކަތްތައް ކުރަންހުރި

 މަސައްކަތް ނަމަވެސް ،ފައްޓަވާދެއްވާނޭކަމަާށއި ވަރަށްއަވަހަށް މަސައްކަތް  ދިރާސާގެ  އެކަންތަކުގެ  ،ކަންތައްކަމަށާއި
 ުހށަހަޅުއްވާ  މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުްނގެ ދައުަލތުން ބަޖެޓް ްނޓްރީސަޕްލިމެ ދެވޭނީ ަޔޤީންކަން ކޮށްދެވޭނޭކަމުގެ އެހާއަވަހަށް

 ދެއްވާނޭކަަމށް  ހައްދަވާ ވަރަށްއަަވހަށް ގަރާޖެއް ބާއްވާނޭ އެންބިއުލައިްނސް ނަމަވެސް. ިވދާޅުވިއެވެ ފާސްވުމުންކަމަށް އެބަޖެޓް
  .ގައެވެ 9:30 ވަޑައިގެނންނެވީފުރާ ކެޔޮދޫން ނިންމަވާލައްވާ ދަތުރުފުޅު ކެޔޮދޫގެ  މިނިސްޓަރ. ވިދާޅުވިއެވެ
 ރަކީދުއަށް . ރަކީދުއަށެވެ މިއަތޮޅު ދެންވަޑައިގެންނެވީ ކެޔޮދޫން ޖަމްޝީދު އަޙުމަދު  ޑޮކްޓަރ ހެލްތް އޮފް މިނިސްޓަރ
 ޕޯސްޓުގައި  ހެލްތް ބައްދަުލކުރައްވާ ،މުވައްޒަފުންނާއި ޕޯސްޓްގެ ހެލްތު ކައުންސިލާއި ރަކީދޫގެ ވަޑައިގެން އެމަނިކުފާނު

 އެމަނިކުފާނު. ހެއްދެވިއެވެ އޮޅުންފިލުއްވާ ހާލަތު ސިއްޙީ ޢާއްމު ރަށުގެ ކޮބައިތޯބައްލަވާ ކަންކަމަކީ ކުރަންހުރި މިވަގުތު
 10:30 ފުރާވަޑައިގަތީ ރަކީދޫން ވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި އަޮތޅަށް. މ ލެއްވުމަށްފަހު ނިންމަވާ ދަތުރުފުޅު މިއަތޮޅަށްކުރެއްވި

 ބައިވެރިވެ އިސްބޭފުޅުން އެގެންސީގެ ޕްރޮޓެކްޝަން ހެލްތް ،މިނިސްޓްރީއާއި މިދަތުރުފުޅުގައި އެމަނިކުފާނުގެ. ގައެވެ
 .ވަޑައިގެންނެވިއެވެ

 
 އިހްތިޖާޖު  މުވައްޒަފުންކުރި  ރިޒޯޓްގެ  އަލިމަތާ 

 އިހުތިޖާޖު  އި ގަ 2013 ޖެނުއަރީ  25 މުވައްޒަފުންތަކެއް އެރިޒޯޓުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދިޔަ އަލިމަތާގައި އަތޮޅު. ވ
 މުވައްޒަފުންތަކެއް  ހިމެނޭ ފުލިދުއަށް  ،ފެލިދޫ ،ކެޔޮދޫ މިއަތޮޅުގެ ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދިޔަ އެރިސޯޓްގައި  ގުޅިގެން ކުރުމާއި

 އަތޮޅުކައުންސިލްލާއި އިސްނަގައިގެން އެފަރާތްތަކުން ބެހޭގޮުތން އެކަމާއި ކުރަށްވާފައިވާތީވަކި ވަޒީފާއިން އެރިސޯޓްގެ
 ހަށް 16:30  އިން 15:15 ދުވަހުގެ ވަނަ 2013 ފެބުރުއަރީ 3 ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމުގެ  ށްބައްދަލުކޮ

 . ބައްދަލުވުން  ބޭއްވުނު  އަތޮޅުކައުންސިލްގައި 
 ތިޔަކުދިން  ވަކިކޮށްގެން ވަޒީފާއިން ރިޒޯޓްގެ އަލިމަތާ ވާހަކަދައްކަވަމުން ފަރާތުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މިބައްދަލުވުމުގައި

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  ދޭނެަކމަށް އެއްބާރުލުން ފުރިހަމަ ފަރާތުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ކޮންމެކަމެއްަގއި ންވާބޭނު ކުރަން
 ގަޑިއެއްގައި ކޮންމެ ބޭުނންވާ ބައްދަލުކުރަން ތިޔަކުދިން އަދި . ވިދާޅުވިއެވެ ނިޔާޒު އިބުރާހީމް އަލްފާޟިލް ނައިބްރައީސް

 ފަރާތުން އައިކުދިންގެ ބައްދަލުކުރުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލާ. ވިދާޅުވިއެވެ މަށްވެސްކުރެވޭނެކަ ބައްދަލު އަތޮޅުކައުންސިލާއި
 ފަރާތުން މީހުންގެ އެ މިފުރުސަތުގައި. ދެއްވިއެވެ ރިޔާސަތުން ތުފުރުސަ ދެއްކުމުގެ ވާކާހަކައެއް ބޭނުންވާ ދައްކަން

ނޑުމެން ވިދާޅުވީ މީނާ ވާހަކާގައި ގެ  ޙަސަން އަޝްހަމް. ޙަސަންއެވެ އަޝްހަމް ވާހަކަދެއްކެވީ  މުޒާހަރާއެއް  އަޅުގަ
ނޑުމެން. ނުކުރަމެވެ  ނުދިނުުމން  ފުރިހަމަކޮށް އެފަރާތުން އެދުމެއް އެދުނު މެނޭޖުމަންޓްގައި  އަލިމަތާރިޒޯޓްގެ އަޅުގަ

ނޑުމެން  ރަސްއެޅޭނޭ ހު ހިންގުމަށް ރިޒޯޓް. މަޑުކުރީއެވެ ކޮަޓރިތަކުގައި ހުޓާލައިފައި މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދިޔަ އަޅުގަ
. ނުވާނެއެވެ ކަމެއްވެސްކޮށްފައި އެއްވެސް އުނދަގޫވާނޭ އެމީހުންނަށް އަދި. ނުކުރަމެވެ އަޅުގަނޑުމެން އެއްވެސްކަމެއް

ނޑުމެނާ ެމނޭޖުމަންުޓން  އަލިމަތާގެ ނުކުްނނަނީ ކޮޓަރިން ންޑުމެންއަޅުގަ  އެދުމުން  ބޭނުންވެެގން ބައްދަލުކުރަން  އަޅުގަ
. ކޮޓަރިއަށެވެ އަންނަނީ އެބުރި  ނިމުމުން ބައްދަލުވުން އަދި. ތާކަށްދިއުމަށެވެ ވިދާޅުވި ބޭފުޅުންއެ އެބައްދަލުކުރުމަކަށް

ނޑުމެންކުރި އެރިޒޯޓުން  މިގޮަތށް . ވިދާޅުވިއެވެ އަހްަޝމް ގޮތުގައިކަމަށް ުމޒާހާއެއްގެ ވަނީ މާނަކޮށްފައި  އިހްތިޖާޖު އަޅުގަ
ނޑުމެއް ނޑުމެންނަށް ލިހުންއައިސްޕޮ ކުރަމުންދަނިކޮށް އިހްތިޖާޖު އަޅުގަ ނޑު ބިރުދައްކައި ައޅުގަ  މެންގެތެރެއިން އަޅުގަ

 ކުދިންގެ ،ޖެހިކަމަށާއި ޕެޕަރސްޕްރޭ ޕޮލިުހން ތިބިތަނަށް އަޅުގަނޑުމެން އަދި. ވެއެވެ ބިޑިއަޅުވާފައިވައި ކުއްޖެއްގެއަތުގައި
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 ލިބިފައިވާކަަމށްވެސް  ގެްއލުން ވަރަްށބޮޑަށް ށްލޮލަ ބައެއްކުދިންގެ ޖަހާއިފައިވާތީ ޕެޕަރސްޕްރޭ ވަރަށްކައިރިން ލޮލާއި
 ޚިލާފަށްކަމަށް  ޤާނޫނާއި ޢިދާއި ޤަވާ ޕޮލިހުންގެ ޖަހާފައިއެވަނީ ޕެޕަރސްޕްރޭ ޕޮލިހުން. ވިދާޅުވިއެވެ ޙަސަން އަޝްހަމް
. ދެކެމެވެ މަށްސައިޑުންކަ މެނޭޖުމެންޓްގެ ކޮށްފައިވަނީ މަސައްކަތް  އެދުވަހު ޕޮލިހުން. ވިދާޅުވިއެވެ ޙަސަން އަޙްޝަމް
ނޑު ނޑުމެން ހާލެއްގައި އެއްވެސް ޤަބޫލެއްނުކުރަން އަޅުގަ  މިާހރު . ޖެހޭނެކަމަކަށް ޕެޕަރސްޕްރޭޖަހަން ތިބިަތނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން  ވަޒީފާއާއިބެހޭ  މާލެގޮސް ިތބިކުދިން  މާލެދެވެން  ތެރެއިން ކުދިންގެ  ވަކިކޮށްފައިވާ ަވޒީފާއިން ނިމާފައިމިވަނީ އަޅުގަ
 މުޅިއަތޮޅުގެ  މިމައްސަލައާގުޅިގެން މިމަސައްކަތްކުރަނީ  މިާހރު އަޅުގަންޑުމެން. ހުަށހެޅުމަށެވެ މައްސަލަ ނަލަށްޓްރައިބިއު
 ޕެިޓޝަނެއް "  ބެހޭގޮތުން ކަްނތައްތަކާ ޚިލާފު ޤާނޫނާއި ހިންގަުމންގެންދާ  ރިޒޯޓުން އަިލމަތާ"  ތަށްސާމިލްވާގޮ އެންމެން
 ރިޒޯޓުގެފަރާތުން  އަލިމަތާ ޕެޓިޝަނުގައި މި ،ހުށަހެޅުމަށް މިޕެޓިޝަން ފަރާތްތަކަށް އަދިކަމާއިބެހޭ  ކުރުމަށް  ތައްޔާރު
ނޑަށް އަލިމަތާރިޒޯޓުން. ޤަޞްދުކުރަން ފާހަގަކުރަން އެކަންެވސް ނުދާތީ ކަމެއްކޮށްދެމުން އެވެސް ތަރަށްޤީއަށް އަތޮޅުގެ  ކަ

 މުވައްޒަފުން ގިނަ ހަށްވުރެ 250 ،ގެންދާކަމަށާއި ނަގަމުންވެލި ކޮނެގެން އަލިމަތާފަޅުތެރެ ،ކަމަށާއި ކުނިއަޅަމުންގެންދާ
 އަލިމަތާރިޒޯޓްގެ އަޅުގަންޑު. ކުރެއްވިއެވެފާހަގަ ޙަސަން އަޝްހަމް  ނުހުންނަަކން އެއް،އާރު .އެޗް ރިޒޯޓެއްގައި ގެންގުޅޭ
 އަހްޝަމް  ނުވާނެކަމަށްކޮށްފައި އެންމެސޮޔެއްވެސް އެޓެންެޑންސް ރެރޭގައި ދުވަހުގެ އަހަރު  ހަތަރު މިވީ ވަޒީފާގައި

ނޑުމެން. ބުނުއްވިއެވެ  އަޝްހަމް ދީފައިވާކަމަށް މަޤާމާއިއެކުޖަހާފައި  ކޮޅުވެސް  ޓެގް ނޭމް  ގުޅިގެން ޕެޓިޝަނާއި މިހެދި އަޅުގަ
 ޒޯޓްގެރި އަލިމަތާ. ވިދާޅުވިއެވެ ހިގައްޖެކަމަށްވެސް ބަަދލުވެގެން ކަންތައްތައް ވަރަށްގިނަ މިޕެޓިޝަނާއިގުޅިގެން. ވިދާޅުވިއެވެ

ނޑުމެން މެނޭޖުމަންޓުން  މުވައްޒަފަކު އެއްވެސް"  ގުޅިގެން އިޙްތިޖާޖާއި "  މިކަމާއިގުޅިގެން ވަޢުދުވެފައިވޭ ކައިރީގައި އަޅުގަ
 މެނޭޖުމެންުޓން އަލިމަތާގެ ގެރެންޓީވެސް ވަކިނުކުރާނެކަމުގެ ވަޒީފާއިން އަދި. ވަކިނުކުރާނެކަމަށް ވަޒީފާއިން

 އަހަރަށްވުރެއް 30 ހިންގަމުްނދާތާ މިއަތޮޅުގައި ރިސޯޓް ދިއްގިރީ ،އަލިމަތާ. ިވދާޅުވިއެވެ ހަމްއަޝް ދީފައިވާކަމަށްވެސް
 ކޮންމެ  ސްކޫލުން ކެޔޮދޫ ،ނުވާކަމަށާއި  ކަމެއްކޮށްދީފައި އެއްެވސް ތަރަށްޤީއަށް އެއްވެސްރަށެއްގެ އަތޮޅުގެ ގިނަދުވަސްވީއިރު

 އަޝްހަމް ކުދިންކަމުގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ ރިޒޯޓްގައި ދިއްގިރީ ،އަލިމަތާ  ކުދިންނަކީ 75% ތެރެއިން  ކުދިންގެ ނިމޭ އަހަރަކު
ނޑުމެންނަށްއަ އަތޮޅުކައުންސިލުން  މިމައްސަލާގައި. ކުރެއްވިއެވެ ފާހަގަ  މިކަންތައްތައް  ދެއްވައި އެއްބާރުލުން  ޅުގަ

 މިއީ  ބުނެފައިވޭ އަޅުގަނޑާދިމާއަށް ރުކޯމާ. އެދިލެއްވިއެވެ ޙަސަން އަޝްހަމް ކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް އިސްލާހުކުރުމަށް
ނޑަށް މިވާހަކައިން އޭނަގެ. ކަންތައްކުރާނީ ޭބނުްނގޮތަކަށޭ އަހަރެން ،އަހަރެންގެރަށޭ  ނަސްލީ  އެތަނުގައި ގަބޫލުކުރެވުނީ އަޅުގަ

 ޙަސަން  އަޝްހަމް މަށްބޮޑުކޮށްދީފައިވާކަ މުސާރަ އިހްތިޖާޖުުކރީމާއި މިގޮތަށް މީގެކުރީފަހަރަކު. ގެންގުޅޭކަމަށް އިމްތިޔާޒު
ނޑު . ވިދާޅުވިއެވެ  ލެޓަރއެއް ވޯނިން އެއްވެސްކަހަލަ ދުވަހުގެތެރޭގައި އަހަރު ހަތަރު  ވަޒީފާއަދާކުރި ރިޒޯޓްގައި އަލިމަތާ  އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ އަދި. ނުވެއެވެ ދީފައެއް  ކަހަލަ އެއްވެސް ކުއްޖަކަށް އެއްވެސް ވަކިކުރި ވަޒީފާއިން މައްސަލާަގއި މި ތެރެއިން އަޅުގަ
 މެނޭޖުމަންުޓން  އަލިމަތާގެ އެއްވެސްކަމެއް  ކުރަންޖެހޭ ކުރިން ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން. ނުވެއެވެ ދީފައެއް ވޯނިންލެޓަރއެއް

ނޑުމެން އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން. ނުވެއެވެ ށްފަކާކޮ ނޑުމެންނަށް މިއެދެނީ އަޅުގަ  ޤާނޫނީގޮތުން  މިކަމުގައި އަޅުގަ
ނޑުމެންނަށް މިކަމުގައި މިހާތަނަށް ައދި. މަށެވެދެއްވު އެހީތެރިކަން  ފާހަގަކޮށް  އެހީތެރިކަން ދެއްވާފައިވާ ައޅުގަ

 އަހަރުމެން  ވާހަކަފުޅުގައި ހަސަންއަލީގެ  އަލްފާޟިލް ަރއީސް ފެލިދޫކައުންސިލްގެ. ދަްނނަވަމެވެ ޝުކުރު އަތޮޅުކައުންސިލަށް
 އަލިމަތާރިޒޯޓްގެ  ލިބޭގޮތުގައި ހަބަރު. އެކުގައިކަމަށްވިދާޅުވިއެވެ ވިސްނުންތެރިކަމާ ވަރަށް ކުރަންޖެހޭނީ މިހާރުކަންތައް
. ވެއެވެ ލިބިފައި މަޢުލޫމާތު ގުޅިފައިވާކަމަށް ބޮޑަށް ވަރަށް ބައެއްފަރާތްތަކާ މިނިސްޓްރީގެ ޓްއަރިޒަމް މެނޭޖުމަންޓާއި
ނޑުމެން  ވަރަށް  ލިބޭފުރުސަތެއްގައި އެމީހުންަނށް ދެން މަކޮށްފިނަ ކަމެއް އެއްވެސް މިފަހަރު ތިބެގެން ޖެހި ޖަޒުބާތުގައި އަޅުގަ

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ . ވިދާޅުވިއެވެ ޢަލީ ހަސަން އަލްފާޟިލް ރައީސް  ކައުންސިލްގެ ެފލިދޫ ހިފާލާނެކަމަށްވެސް ބޮޑުތަން
 ތިޔަކަމުގައި ންއެއްބާރުލު ވަރަށްގިނަބަޔެއްގެ ފުލިދޫގެ ވާހަކަފުޅުގައި އައްބާސްގެ ޢަބްދުއްަރޝީދު އަލްފާޟިލް މެމްބަރު

 ކަމުގައި  މަސައްކަތެއް ކުރަމުންދާ ތިޔަކުދިން  ހައްގުގައި ރައްޔިތުންގެ މުޅިއަތޮޅުގެ  ތިޔަކަމަކީ އަދި. ވިދާޅުވިއެވެ ލިބޭނެކަމަށް
 ނަބަޔަކު ގި ފުލިދޫގެ ވީަނމަވެސް ދިޔަކަމުގައި ތަފާތުވެގެން ޚިޔާލު މިކަމުގައި އަލިމަތާއަށް ަބޔަކު ފުލިދޫން. ކުރެއްވިއެވެ ފާހަގަ
 ތިޔަކަމުގައި  އަދި. ވިދާޅުވިއެވެ އައްބާސް ޢަބްދުއްރަޝީދު އަލްފާޟިލް މެމްބަރު ކަމުގައި ޔިތަކުދިންނާއެކުގައި ތިބީ
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 ވާހަކަފުޅުގައި ނައިބްރައީސްގެ. ވިދާޅުވިވެއެވެ ދުރުވާނެކަމަށް މާލެވެސް ލިބިއްޖެނަމަ ުފރަސަތު މާލެދިއުމުގެ ތިޔަކުދީންނާއެކު
 ހިނގައްޖެކަމަށް  ލިބިގެން ބެހޭގޮތުން މައްސަލަޔާއި މި މަޢުލޫމާތުތަކެއް  ވަރަށްގިނަ ވާހަކަތަކުން ޔަދެއްކިތި ތިޔަކުދިން
 ސުވާލުކުރަށްވާ  ހިސާބަކާބެހޭގޮތުން ގޮސްފައިވާ މިހާރު ކަންތައް ހުށަހެޅުމުގެ ޕެޓިޝަން އްޔާރުކުރާތަ ތިޔަ އަދި. ވިދާޅުވިއެވެ

 ގޮތަކާބެހޭގޮުތން  ނިްނމާފައިވާ ދިނުމާއިބެހޭޮގތުން މަޢުލޫމާތު މީޑިއާއަށް. އެވެުކރެއްވި މަޝްވަރާ އެކަމާބެހޭގޮތުން
 ޖެހޭފަރާތަށް  ހުށަހަޅަން ޕެޓިޝަން  ނިންމާފައިވާގޮތަކީ މިާހރު ދިނުމުގެކަންތައް މަޢުލޫމާތު މީޑިއާއަށް. ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ

 މަޢުލޫމާތު  މީޑިއާއަށް ކުިރން އޭގެ ،ނިންމާފައިވާކަމަށާއި  ހާރު މި ދިނުަމށް މަޢުލޫާމތު މީޑިާއތަކަށް ހުށަހެޅުމަްށފަހު ޕެޓިޝަން
 ޙަސަން އަޝްހަން ފަުހންކަމުގައި ދޭނީ މަޢުލޫމާތު މީޑިއާއަށް ދާެނތީ ފެތުރިގެން ޮގްތގޮތަށް ތަފާތު މާއުލޫމާތު ދީފިނަމަ

                                                               .                                                                    ވިދާޅުވިއެވެ
 

  ފަސްވަނަ  ބައި :  ކައުންސިލުގެ  ފުރަތަމަ  ހަމަހުގެ  މާލީ  ހިސާބު 
 ބަޔާން  ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ  މާލީ  ކައުންސިލުގެ      

 
 ރައްޔިތުންގެ  މިއަހަރު އެހެނީ. ތެވެނެ ދެންނެވޭކަން ކަމުގައި ފަހިއަހަރެއް އެހާ މަލީގޮތުން އަތޮޅުކައުންސިލަށް މިއަހަރަކީ
ނޑައަޅުއްވާ  ދެއްވުމަށް ކައުންސިލްތަކަށް ފާސްކޮށް މަޖިލީހުން  އަތޮޅުކައުންސިލަށް  ބަޖެޓް ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާ  ސަރުކާރާ  ކަ
 ދާއިރާތަށް ރީއިދާ ،ބަޖެޓަކަށްވުމުންނާއި ވަރަށްކުޑަ  ބަޖެޓަީކވެސް ލިބިފައިވާ ކައުންސިލަށް އިދާރީކަންކަމަށް ،ނުލިބުމާއި
 އެއްވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖެހޭނޭކަމަށް ދެއްވަން ަސރުކާރުން ކައުންސިލުތަކަށް ޤާނޫނުން ހިންގުމުގެ އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ
. ނުވުން ލިބިފައި ފުރުސަތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޯހދުމަށް އާމުދަނީ ކައުންސިލުން ނުލިބުާމއެކު ކައުންސިލަށް އެއްޗެސް
  ބެލުމުގެދަށުން މިނިސްޓްރީގެ އެޓޮލްސް  ސަރުކާރުން ކުރީގެ  ފައިސާ ގިނަޢަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންގެ އަތޮޅު އެކުއެއާ އަދިހަމަ
 ގެންނަވާ ފައިސާ ބެލުމުގެދަށަށް މިނިސްޓްރީގެ ފިނޭންސް މިސަރުކާރުން  ޖަމާކޮށްފައިވަނިކޮށް އޮތޯރިޓީގައި މަނިޓަރީ

 ރައްޔިތުންނަށް  ކަުއންސިލުން ނުިލބުމުން ރައްޔިތުންނަށް މިފައިސާ ންގެރައްޔިތު އަތޮޅު ވީނުވީއެއްނޭގި އެފައިސާއަށް
 .ނުހިންގިއެވެ ވަނީ މިއަހަރުތެރޭ ޙަރަކާތެއް އެއްވެސް ޭބނުންވީ  ހިންގަން އަމާޒުކޮށްގެން

  
 
 

                                                              
 ސައްތާރު އަހްމަދުޢަބްދުއް

 (ޑިރެކްޓަރ ޑެޕިއުޓީ)                                     (    ކައުންސިލުގެރައީސް)   

 މުވައްޒަފު  އިސް އިދާރީ ހުންނަ  ހަވާލުވެ ހިސާބުތަކާއި ފައިސާއާއި             އިސްވެރިޔާ ތަންފީޒުކުރުމުގެ ބަޖެޓް 

 

 ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު 

ވަނަ  2012 ލިބުނު ގެ  2013 ގެ  2013 ވަނަ  2013  ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 
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ޚަރަދު  ގެއަހަރު  މަހުގެ 6ފުރަތަމަ  ބަޖެޓް 

 ރަދު ޚަ
 އަހަރުގެ ޖުމަލަ

 ރަދު ޚަ
 ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  ރިކަރަންޓް 4786556.22 381635.56 4353173.00 5023423.40

 
 ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  ކެޕިޓަލް - - 8600.00 2000.00

 
 މުޅި ޖުމްލަ ބަޖެޓް 4786556.22 381635.56 4361773.00 5025423.40

 
 

  
 

 
  

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު   
 

 210 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު  3964610.12 330420.5 3888739.00 3979431.57

މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި  ޕެންޝަނާއި، 196566.92 16400.10 240752.00 196350.67
 ފައިސާ  ކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ޚިދުމަތަ

213 

 221 ކުރުމުގެ ޚަރަދު  ދަތުރުފަތުރު 40115.42 1839.35 13650.00 113229.5

 222 ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު  އޮފީސް 53871.23 843.80 48850.00 83244.89

 223 މަތުގެ ޚަރަދު ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދު އޮފީސް 497010.73 31941.80 143439.00 622321.85

 225 ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  ތަމްރީން - - 2800.00 -

 226 ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  މަރާމާތު 30247.80 190.01 14000.00 26844.92

 421 އޮފީސްހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާޚަރަދު  4134.00 - 943.00 2000.00

5023423.40 4353173.00 381635.56 4786556.22 

  

 

 211 މުސާރައާއި އުޖޫރަ 3081329.29 260515.5 2996629.00 3097340.29 

 212 ދޭ އެލަވަންސް  މުވައްޒަފުންނަށް 883280.83 69905.00 892110.00 882091.28

3979431.57 3888739.00 330420.50 3964610.12 
  

 ރިޕޯރޓް ނިންމުން 

 
 
 
 
 

 


