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c
ތަޢާރަފު
މިރިޕޯޓަކީ  1122ވަނަ އަހަރު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިނގައިދިޔަ
ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ރިޕޯޓެކެވެ.
މިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި  ،މިޝަން ލަނޑުދަނޑި ތަކާއި ،އެލަނޑުދަނޑިތަކަށް
ގ
ގތު ެ
ނގުން ހަމަޖެހިފައިވާ ޮ
ކއި  ،ކައުންސިލްގެ އިދާރީހި ް
ކއި  ،ރޭވިފައިހުރި ހަރަކާތްތަ ާ
ތތަ ާ
ވާސިލްވުމަށް ހިންގުނުހަރަކާ ް
ލ
މައުލޫމާތު ހިމެނިފައިވާނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން  1122ވަނައަހަރު ކައުންސިލުން ކުރެވުނު މަސަކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލާއި ،މާ ީ
ށ
ކ ް
މސައްކަތްތަކާއި ،އެމަސައްކަތް ކުރުމުގައި ދިމާވި ދަތިތަ ަ
ރދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު ަ
އންސިލް ހަ ު
ތަފްޞީލް އަދި ކަ ު
ބަލައިލެވިފައި ވާނެއެވެ.

ކައުންސިލުގެ ތަޞައްވުރު
އ ބޭނުންކޮށްގެން ރައްޔިތުންއެދޭ ގޮތަށް ރައްޔިތުންނާ ގުޅިގެން ޚިދުމަތްދޭ
ހިންގުމުގެ ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތަ ް
ނަމޫނާ ކައުންސިލަކަށްވުމާއި އުޅުމާއި ގުޅުމުގައި ހަރުދަނާ ސްލޫކް ހިފަހައްޓާ ބަޔަކަށްވުން.

ކައުންސިލުގެ މިޝަން
ގންދާ ޚިދުމަތްތައް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި
ސަރުކާރުންނާއި ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުން ެ
މސައްކަތްތައް އެންމެ ރަގަޅު
ދނާކޮށް ރަށުގައި ކުރަންޖެހޭ ަ
ހންގުން ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ހަރު ަ
ދިނުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ ި
ފެންވަރުގައި ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
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ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ ބަޔާން
އެންމެހާ ޙަމްދު ތަޢުރީފާއި ޘަނާ ޙައްޤުވެގެންވަނީ ޢިލްމާއި ޙިލްމު ،ތަހުޒީބާއި ތަރައްޤީ އަދި
ށވެ .ޢިލްމާއި ޙިލްމުގެ ރީތި
ޢލާއަ ެ
ވންތަ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަ ާ
ކން މިޢާލަމުގައި ލެއްވި ޚާލިޤު ަ
ފަންނުވެރިކަމާއި އުފެއްދުންތެރި ަ
މނާ
އންމެހާ ކަންކަމުގެ ނަ ޫ
ދންތެރިކަން ފަތުރުއްވަވާ ،މި ެ
ނނުވެރިކަމާއި އުފެއް ު
އގެން ،ފަ ް
ތތެރިވެ ވަޑަ ި
ގަހަނާއިން ޒީނަ ް
މިކާއިނާތައް ދެއްކެވި އެންމެފަހުގެ ކައުއިތުރު ނަބިއްޔާއަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމުގެ މީރު ގުލްދަސްތާތަކުން ވެދުންކުރަމެވެ .އަދި
ބން ޝާމިލުކުރަމެވެ.
މިޞަލަވާތާ ސަލާމުގައި އިތުރު އެކަލޭގެފާނުގެ މިތުރު ޞަހާ ީ
ގ
ނބަރ ެ ) 7/1121
ނ ނަ ް
ނ ( ޤާނޫ ު
ނ ު
މިއީ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާ ޫ
ބލާލާ ލިޔެފައިވާ ތަފްޞީލް
ނސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކަށް ަ
ދށުން  1122ވަނަ އަހަރު ކައު ް
 211ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ަ
ގ
ރިޕޯޓެކެވެ .މިރިޕޯޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވަރާއި ،މިޝަންއާއި ،ލަނޑުދަޑިތަކާއި ،ލަނޑުދަޑިތަކަށް ވާޞިލްވުމަށް ހިން ި
ނ
ހފައިވާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތާއި ކައުންސިލު ް
ރ ހިންގުންހަމަޖެ ި
ރކާތްތަކާއި ،ކައުންސިލް އިދާ ާ
ހަރަކާތްތަކާއި ރޭވިފައިހުރި ހަ ަ
ގ
ވނެއެވެ .އަދި މީގެއިތުރުން ރަށްވެހިކަމު ެ
ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި މަސައްކަތްކުރުމުގައި ދިމާވި ދަތިތަކަށް ބަލައިލެވިފައި ާ
ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވި ގިނަގުނަ ލަޑުދަޑިތަކެއް ކާމިޔާބު ކުރެވިފައިވެއެވެ.
ހންގުމުގައި އެހީތެރިވެދެއްވި މިއިދާރާގެ
ތތައް ި
 1122ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގުނު ހަރަކާ ް
ރ
ނމެ ފުންމިނުން ޝުކު ު
މުވައްޒަފުންނަށާއި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަށް އަދި ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގެއެ ް
ގ
ދއްވި މިރަށުގެ ދައުލަތު ެ
ތތައް ހިންގުމުގައި އެހީތެރިވެ ެ
މހާ ހަރަކާ ް
އަދާކުރަމެވެ .ކޮމަންޑޫގެ ތަރައްޤީއަށް ހިންގުނު އެން ެ
ހ
ވ ކޮމެޓީއާއި އަދި އެންމެ ާ
ޝވަރާއާއި ލަފާދިނުމަށްނަގާފައި ާ
މުއައްސަސާތަކާއި މަދަނީ ޖަމާއަތްތަކާއި މިކައުންސިލަށް މަ ް
ރައްޔިތުން ދެއްވާފައިވާ އެއްބާރުލުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑާއި އަޅުގަނޑުގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ ފަރާތުން ޝުކުރު
ވރުކުރައްވާށިއެވެ .އާމީން!
ދަންނަވަމެވެ .މާތްﷲ އަޅުގަނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި ބަރަކާތްލައްވާ ހެޔޮތަޢުފީޤު މިން ަ
 10ޖެނުއަރީ 1127

މުޙައްމަދު ސިނާނު
ކައުންސިލްގެ ރައީސް
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ރަށުގެ ވަނަވަރު
ޑ
ށ.ކޮމަންޑޫއަކީ މިއަތޮޅުގެ އެހެނިހެން ރަށްތަކާ އަޅާބަލާއިރު އާބާދީ ބޮޑު ،އަތޮޅުގެ އެންމެ ބިންކު ަ
މޝްރޫއުއެއް ކުރިއަށްދެއެވެ.
ތށި ލުމުގެ ަ
ށ ބިންހިއްކާ ކަޑު ޮ
ތ ރަށްވަ ާ
އލުކުރުމުގެ ގޮތުން މިވަގު ު
ރަށެވެ .ބިމުގެ މައްސަލަ ހަ ް
ނ ދާނެއެވެ .އާބާދީއަކީ 019
ގ މައްސަލައަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހައްލެއް ލިބިގެ ް
މިމަޝްރޫއު ނިމުމުން ބިމު ެ
ނނެވެ.
ނ ް
އަންހެނުންނާއި  041ފިރިހެ ު
ނ
ރަށުގެ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ތަފާތު މަސްވެރިކަމެވެ .މިގޮތު ް
ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމާއި ،ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމާއި ،ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަމާއި ،ފާނައިގެ މަސްވެރިކަމާއި،
ގ
ށ މީހުންނަކީ އިހިނެގުމު ެ
ގތެއްގައި އިހީގެ މަސްވެރިކަން ފާހަގަ ކުރަމެއެވެ .މިގޮތުން މިރަ ު
ހުއިފިލަނޑާނެގުމާއި ،ޚާއްޞަ ޮ
ދ
ތކުން ސާބިތުވެއެވެ .އަ ި
ނ ަ
އއްކަން ދިވެހި ތާރީހީ ލިޔު ް
މަސައްކަތް ކުރުމުގައި މުޅި ރާއްޖެއިން ނަން މަސްހޫރު ބަ ެ
އ
ށ ރައްޔިތުން ފަސްމަގުގަ ި
މއި ،ވަދުމަސްވެރިކަމާއި ،ކަހަނބުހިފުމުގެ މަސައްކަތަކީ މިރަ ު
ލޭނުއެޅުމާއި ،ކަށިމިޔަރު ބޭނު ާ
ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކެވެ.
މިރަށުގައި ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް މަސްވެރިކަންކުރާ  29އުޅަނދާއި ،ފަރުމަހާއި ،ފާނަ އަދި އިހިނެގުމުގެ
މަސައްކަތްކުރާ  1އުޅަނދާއި ،ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމަށްޓަކައި  2ލޯންޗްގެ ޚިދުމަތް ލިބެމުންދެއެވެ .އަދި ކުދި ބޮއްކުރާ
ފަހަރުގެ އިތުރުން ކުދި ލޯންޗްފަދަ އުޅަނދުތައް ފަރުމަސްވެރިކަން ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައާއި ޕިކްނިކް ދިއުންފަދަ ކަންކަމަށް
ތގައި  59އުޅަނދު ގެންގުޅެމުންދެއެވެ.
ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ގޮ ު
 0ޖެނުއަރީ  2011ގައި މިރަށުގައި ބިންގާ އެޅުނު ށ .އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން މިހާރު
މަތީޝާނަވީއަށް ކިޔަވައިދެމުން ގެންދެއެވެ.

ނ
ށގެ ް
ށ ކިޔަވައިދިނުމަށްޓަކައި  1112ވަނަ އަހަރުން ފެ ި
ދންނަ ް
ތުއްތު ކު ީ

ރައްޔިތުން ޕްރީސުކޫލް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ހިންގަމުންދެއެވެ.
ގ
ރަށުގައި ތިން ޖަމްއިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގަމުންދެއެވެ .އެއީ ކޮމަންޑޫ މަސްވެރިން ެ
ގުޅުމާއި ،ށ .އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އިސްދަރިވަރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާއާއި ،އެސޯސިއޭޝަން ފޯރ ކޮމަންޑޫ ޔޫތު
ނދެއެވެ.
ތގޮތުން ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެމު ް
ފތު ގޮ ް
ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެވެ .މިޖަމްއިއްޔާތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ތަ ާ
ހއްޓަމުން
ލ ަ
ށދެއްވާފައިވެއެވެ .މިނިޒާމް ބަ ަ
 2002ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުން ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކޮ ް
ދަނީ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނެވެ.

އ
ނތަކެ ް
ނޒާމަށް ބޮޑެތި ގެއްލު ް
 12ޑިސެމްބަރ  1114ގައި ދިމާވި ސުނާމީ ކާރިޘާގައި މި ި

ލިބިފައިވުމާއެކު މިނިޒާމް ވަނީ އެއްކޮށް ހަލާކުވެފައެވެ.
ގ
ނޓުން ފެނު ެ
ކޮމަންޑޫގެ ރައްޔިތުން  1115ވަނަ އަހަރު ޑީސެލިނޭޝަން ފެންޕްލާންޓެއް ބަހައްޓާ މިޕްލާ ް
ކށާއި،
ރށުގެ ހުރިހާ ގެތަ ަ
ކށް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދެއެވެ .މި ަ
ނ ފަރާތްތަ ަ
ށއި ،އެހެނިހެ ް
ޚިދުމަތް ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަ ާ
ބމުންދެއެވެ.
މިސްކިތްތަކަށާއި ،އަދި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކަށް މީޓަރ ބަހައްޓައިގެން ފެނުގެ މިޚިދުމަތް ލި ެ
ތ
 1122ވަނަ އަހަރު ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރަ ނަމުގައި ބޭސްފިހާރައެއް ހުޅުވި އެތަނުގެ ޚިދުމަ ް
ދއެވެ.
ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވެމުން ެ
 14ޖޫން  1125ގައި ކޮމަންޑޫ ގައި ޕޮލިސްސްޓޭޝަނެއް ޤާއިމް ކުރެވި އެތަނުގެ ޚިދުމަތް މޯލްޑިވްސް
ޕޮލިސް ސާރވިސް އިން ދެމުން ގެންދެއެވެ.

4

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 6102ވަނަ އަހަ ު

ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ށ.ކޮމަންޑޫ ކައުންސި ް

ފިހުރިސްތު
 -2ތައާރަފް
 -1ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވަރު
 -5ކައުންސިލްގެ މިޝަން
 -4ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ބަޔާން
 9ރަށުގެ ވަނަވަރު
 -2ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞް ހިގާ ސަރަހައްދު
މޔާބީގެ ޚުލާޞާ
 -7ފުރަތަމަ ބައި :ލިބުނު ކާ ި
-

ޖ
ހާސިލްކުރެވުނު ނަތީ ާ

-

އ
ފާހަގަކުރެވުނު ކާމިޔާބުތަ ް

-

ޞ
މާލީ ހުލާ ާ

ތކާއި ހަރަކާތްތައް
 -1ދެވަނަ ބައި :ލަނޑުދަނޑި ަ
-

ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް

-

ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް

ނ
ފ ް
ތތަކުގެ ބޭނުން ހި ު
ލ ް
ގ މުދަލާއި ،އެހެނިހެން ވަޞީ ަ
 -0ތިންވަނަ ބައި :ކައުންސިލް ެ
-

ނ ވަޟީލަތުގެ ޚުލާޞާ
ކައުންސިލްގެ މުދަލާއި އެހެނިހެ ް

-

ތ
ފނުގޮ ް
ނން ހި ު
ލތުގެ ބޭ ު
ކައުންސިލްގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަޟީ ަ

ނސިލާއި ކައުންސިލްގެ ހިންގުން
 -21ހަތަރުވަނަ ބައި  :ކައު ް
-

ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތް

-

ކައުންސިލްގެ އޮނިގަނޑު

-

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން

-

ކައުންސިލަރުންގެ ޒިންމާތަކާއި ،މަސްއޫލިއްޔަތު

-

ކައުންސިލްގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމެޓީތަކާއި ،ކޮމެޓީތަކުގެ މަސައްކަތް

-

ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން

-

ނ
ކައުންސިލްގެ ހިންގު ް

-

ތ
ކައުންސިލް ހިންގާނެގޮ ް

-

މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު

-

މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ކަންކަމުގައި އަމަލު ކުރެވޭ ގޮތް

-

ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ

-

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން
5

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 6102ވަނަ އަހަ ު

ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ށ.ކޮމަންޑޫ ކައުންސި ް

-

އޯޑިޓް

-

އިންޓަރނަލް އޯޑިޓް

-

މާލީ އޯޑިޓް

-

އިދާރީ އޯޑިޓް

-

އެކްސްޓާރނަލް އޯޑިޓް

-

ރައްޔިތުންގެ އަޑުއެހުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން

-

ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް

 -22ފަސްވަނަ ބައި  :ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު
-

ކައުންސިލްގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބަޔާން

-

ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު

-

ނ
ނިންމު ް

6

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 6102ވަނަ އަހަ ު

ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ށ.ކޮމަންޑޫ ކައުންސި ް

ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު

7

ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ށ.ކޮމަންޑޫ ކައުންސި ް

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 6102ވަނަ އަހަ ު

ފުރަތަމަ ބައި :ލިބުނު ކާމިޔާބުގެ ޚުލާޞާ
ހާސިލުކުރެވުނު ނަތީޖާ
ނ
 1122ވަނައަހަރު ކައުންސިލުން ރާވައިގެން ހިންގުނު ހަރަކާތްތަކާއި އަދި އެކިގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަ ް
ތރީގައި ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.
ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާ ހަރަކާތްތައް ި


ނ
މަގުބައްތިތައް ރަގަނޅުކުރު ް



ނ
މީދާ މަދުކުރުމަށް ރަށުތެރެއަށް މީދާބޭސްލު ް



ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން



ނ
ތލު ް
ގޭގެއާއި ގޯތިތެރެ ސާފުތާހިރުކުމާއި މަދިރިއުފެދޭ ތަންތަން ނައް ާ



ނ
ޝން ބެހެއްޓު ް
ރައްޔިތުންގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނުގައި ފިންގަރ ޕްރިންޓް މެ ި



ނ
ތަރާވީހް ނަމާދުކުރުމަށް ހާފިޘަކު ގެނައު ް



ޕްރީސްކޫލް ކިޔަވައިދިނުން ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ރިސޯސްޓީޗަރުން ގެނެއުން.



ހރު
މ ހަމަހުގެ ތެރޭގައި މަހަކު  5ފަ ަ
 1122ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަ ަ

ތކުގައި ނަރުދަމާނިޒާމް
މައްސަލަ ޖެހޭ ސަރަހައްދު ަ

މން ދެއެވެ.
މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓެ ު


ލނިވެރިންގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ރީތިކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ޕްރީސްކޫލްގެ ގޯތިތެރޭގައި ހުރި ކުޅޭ ތަކެއްޗާއި ތަންތަން ބެ ެ
ކުރެވިފައިވެއެވެ.



ޕްރީސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިންނާއި މުދައްރިސުން މަސައްކަތުދުވަސް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.



ށ .އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގްރޭޑް  21ގެ ދަރިވަރުންގެ ނަތީޖާ ރަގަނޅު ކުރުމަށްޓަކައި އެހީތެރިކަން ދެވިފައިވެއެވެ.



ށ .އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އެހީތެރިކަން ދެވިފައިވެއެވެ.



 19އޮކްޓޯބަރ 1122ގައި ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.



އަލްހާއީދުގެ ޚަރަހާތްތައް ރައްޔިތުންގެ ކުޅިވަރުތަކާއެކު ވަރަށް ފޯރިއާއިއެކު ހިންގިފައިވެއެވެ.



ޤުރުއާން ކުލާސް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވި  17އޮގަސްޓް  1122ގައި ހުޅުވި ކްލާސްތައް ކުރިއަށް ގެންދިފައިވެއެވެ.
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ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ށ.ކޮމަންޑޫ ކައުންސި ް

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 6102ވަނަ އަހަ ު

ފާހަގަ ކުރެވޭ ކާމިޔާބުތައް
--------------------

މާލީ ޚުލާޞާ
1122

ވަނަ

އަހަރު

ނސިލްގެ
ކައު ް

އާމްދަނީގެ

އ
ގޮތުގަ ި

2125251.72

ރުފިޔާލިބިފައިވެއެވެ.

ކައުންސިލްގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލް ކުރުމަށްޓަކައި  2425122.41ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ .މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި
ނ
ކ ް
ޑ ރައްޔިތުންގެ މީރު ފެނުގެ ވަޞީލަތުންނާއި ،ކޮމަންޑޫ ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރައިން ަ
އާމްދަނީ ލިބިފައިވަނީ ކޮމަން ޫ
ފާހަގަކުރަމެވެ .މިގޮތުން '' ކޮމަންޑޫގެ މީރުފެނުގެ ވަޞީލަތަށް  1122ވަނަ އަހަރު  2174979.74ރުފިޔާ ލިބިފައިވާއިރު
ޚަރަދަށް

 2529025.12ރުފިޔާ ގޮސްފައިވެއެވެ .އަދި

ކޮމަންޑޫ ރައްޔިތުންގެ ބޭސް ފިހާރައަށް  114270.41ރުފިޔާ

ރ
ލިބިފައިވާއިރުޚަރަދަށް  59075.71ރުފިޔާ ގޮސްފައިވެއެވެ ''.ޕްރީސްކޫލުގެ ހަރަކާތްތަކަށް ބަލާއިރު  1122ވަނައަހަ ު
ށ
ކ ް
ތނުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން ހަރަކާތްތަ ަ
އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި  142711.11ރުފިޔާ ލިބިފައި ވެއެވެަ .
 12051.92ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރެވިފައި ވެއެވެ .މިއަހަރުގެ ބަޖެޓް ނިންމާލެވިފައިވަނީ  540012.54ރުފިޔާގެ އަރަނި
ބަޖެޓަކާއި އެކުގައެވެ.

9

ދެވަނަ ބައި :ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ހަރަކާތްތައް
ރަށްވެހި ކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް
ފއިވާ ޚިދުމަތްތަކެވެ .މިގޮތުން  1122ވަނަ އަހަރު
ނސިލުތަކުން ދިނުމަށް ލާޒިމްކޮށް ަ
ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތަކަކީ ލާމަރުކަޒި އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ކައު ް
ކގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ތތަ ު
ކައުންސިލުން ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހިންގި ހަރަކާ ް

ރައްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތް
(ހ)

ރަށުގެ

މަގު

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހިންގި ހަރަކާތްތައް

ހެދުމާއި

ނަތިޖާ ހާސިލްވި މިންވަރު

ޖުމްލަ ޚަރަދު

މަގުތައް

ޓން.
މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއް ު
ގންވާ
އެކަށީ ެ

(ށ)

ރައްޔިތުންނަށް
ގޮތެއްގެމަތިން

އ
ރައްކާތެރިގޮތުގަ ި

ގ
އުނދަ ޫ
ރަށު

ނ
ނުފޯރާ ެ

ރގައި
ފެންވަ ު

ކުނި

ރަށުގެ ދެކުނުބަދަރު ސްޓޭޖް ސަރަހައްދުގެ ބޭރުން

ދން 91%
ކުނިނައްތާލާ ތަނެއް ހެ ު
1911.11

ނ
ތނެއް ހެދު ް
ކުނިނައްތާލާ ަ

ނައްތާލުން.
އ
ބލެހެއްޓުމާ ި
(ނ) ބަނދަރު މަރާމާތުކޮށް ެ
ރަށުގެ ފާލަމާއި ފެރީ ޓާރމިނަލް ހަދައި
ހިންގުން.
(ރ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ނ
ޤާނޫ ާ

ވ
އެއްގޮތް ާ

އ
ގޮތުގެމަތިން ރަށް ގިރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކަ ި
އ
ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ރަށުގެ އެއްގަމުތޮއްޓާ ި
ކަނޑު ތޮށިގަނޑު މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
(ބ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ނ
ނ ާ
ޤާ ޫ

އެއްގޮތްވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމަށް ދިމާވާ ކުއްލި މައްސަލަތައް

ނަރުދަމާގެ ނިޒާމްވަނީ އެއްކޮށް މަރާމާތު

ގޮތުގެމަތިން ކަރަންޓާ ،ފެނާ ،ފާޚާނާއާއި ހައްލުކުރުން

ކުރަންޖެހިފައި

ކށްދިނުމަށް
ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ފަދަ ޢާންމު ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ސާފުބޯފެން ފޯރު ޮ

ރަށުގެ ހުރިހާގެއަކަށް ހެޔޮއަގުގައި

ޓން.
ހިންގައި ބެލެހެއް ު

ނ
ޑީސަލިނޭސަން ޕުލާންޓުގެ ހިދުމަތް ދިނު ް

ލބެން ހުރުން
ބޯފެން ި

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 6102ވަނަ އަހަ ު

(ޅ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޤާނޫނާ

ނަރުދަމާ ނިޒާމަށް ދިމާވާ ކުއްލި މައްސަލަތައް

ނަރުދަމާގެ ނިޒާމްވަނީ އެއްކޮށް

ހައްލުކުރުން

މަރާމާތުކުރަން ޖެހިފައި

އެއްގޮތްވާ ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރައިގެ ޚިދުމަތް

ނ
ގޮތުގެމަތިން ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރއާއި ފޯރުކޮށްދިނު ް
ޞިއްޙީ

އަސާސީ

ރައްކާތެރިކަމާގުޅޭ

ޚިދުމަތްތައް ދިނުން.
(ކ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޕްރީ

ގޮތުގެމަތިން

ނ
ޤާނޫ ާ
ސްކޫލްގެ

ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ށ.ކޮމަންޑޫ ކައުންސި ް

22111.11

ލުއިއަގެއްގާ ޑޮކްޓަރީ ބޭސް ރައްޔިތުންނަށް
ނ
ލިބު ް

އެޔޮރަބިކްސް ކްލާސް ހިންގުން

އެއްގޮތްވާ ޕްރީސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ދިނުން
ޚިދުމަތްތައް

ޕްރީސްކޫލު ޢުމުރުފުރާ ކުދިންނަށް ތަޢުލީމީ
ނ
ފުރުޞަތު ފޯރުކޮށްދިނު ް

ދ
ތޢުލީމީ އަ ި
ގ ަ
ތ މީހުން ެ
ދިނުމާއި ،ބޮޑެ ި
ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ ފަންނީ ޕްރޮގްރާމްތައް
ރާވައި ހިންގުން.
ޕްރީސްކޫލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ޔޫކޭގެ

މ އަހަރު
 2ފެބްރުއަރީން ފެށިގެން ތައުލީ ީ

ރިސޯސް ތީޗަރުންގެ އެހީހޯދުން

ނޓިއަރ ޓީޗަރ ހިދުމަތް
ނިމެނދެން ވޮލެ ް
ދެވިފައިވޭ

(އ) ރަށުގެ ލައިބްރަރީ ހިންގުމާއި ރަށުގެ
ރަސްމީ ލިޔުންތައް އަރުޝީފުކުރުމާއި ރަށުގެ
ތާރީޙީ

އަދި

ލިޔެކިޔުންތައް

ޤަދީމީ

ލައިބްރަރީގައި

ރައްކާތެރިކަމާއެކު،
ބެލެހެއްޓުމާއި
ވަޞީލަތްތަކުގެ
އެކިއެކި

ނ
ޒަމާ ީ

އެކިއެކި

އެހީގައި

ނ
ލައިބްރަރީ ް

މަޢުލޫމާތު

ލިބޭނެ

އިންތިޒާމު

ޤާއިމްކުރުން.
(ވ)

އިޖްތިމާޢީ

މަރުކަޒުތަކާއި

ތޒާމް
 ،ފުޓްބޯޅައާއި ވޮލީ ކުޅެވޭނޭ އިން ި

އ ހަމަޖެއްސުން
ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތަ ް
ބެލެހެއްޓުމާއި

ކުޅިވަރުގެ

ވޮލީ ކޯޓާއި ފުޓްބޯޅަކުޅެ
ސަރަހައްދެއްކަ ނޑައަޅާ ބޭނުން ހިފުން

އ
ވަޞީލަތްތަކާ ި
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ޕާކުތަކާއި

ޢާންމު

ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ށ.ކޮމަންޑޫ ކައުންސި ް

ހ
ހފިލުވުމާބެ ޭ
މުނިފޫ ި

ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން.
(މ)

ދިވެހިރާއްޖެގެ

ގޮތުގެމަތިން

ނ
ޤާނޫ ާ

އިޖްތިމާޢީ

އެއްގޮތްވާ

އކާތެރިކަމުގެ
ރަ ް

ޚިދުމަތް ދޭނެ މަރުކަޒު ހިންގުމާއި ގޭތެރޭގައި
ހިނގާ

އަނިޔާތައް

ފިޔަވަޅު

ށ
ހުއްޓުވުމަ ް

އެޅުމާއި އެފަދަ ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެން އަނިޔާ
ކށް
ލިބޭފަރާތްތަ ަ

ނ
އެހީތެރިކަ ް

ޙިމާޔަތްދީ

ށއި ޚާއްޞަ
ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ،މުސްކުޅިންނަ ާ
ދ
ނނަށް އެހީތެރިވެ ީ
ނންވާ މީހު ް
އެހީއަށް ބޭ ު
މީހުން

އެފަދަ

ނިޒާމެއް

ނ
ބެލެހެއްޓޭ ެ

ޤާއިމްކުރުން.
(ފ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ނ ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދިނުން
ޤާނޫ ާ

ހ
ބިމާބެ ޭ

އިމާރާތާއިގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ

ޑ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އަދި ރަށުގެ ލޭން ް

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ

ޔޫސް ޕްލޭނާ ތަޢާރުޟުނުވާ ގޮތުގެމަތިން،

ރަހުނު ރަޖިސްޓްރީ

ތ
މއި ޢިމާރާ ް
ބން ދޫކުރުމާއި ބި ާ
ރަށުން ި

ރ
ބިންބިމުގެ ރަޖިސްޓް ީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި

ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރީ

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުތަކާއި ސަރުކާރުގެ
ވ
ހަދާފައި ާ

މިނިސްޓްރީތަކުން

އެންމެހައި

ޤަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށުގައި
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ
އެކިއެކި
ގުޅޭގޮތުން

ހިންގާ

މުޢާމަލާތުތަކުގެ
ބިމާބެހޭ

ކަންކަން

ފަރާތްފަރާތުން

އ
ބަލަހައްޓަ ި
ރށުގެ
ަ

ހ
ބ ޭ
ބިމާ ެ

ރެކޯޑުތައް
ނނާއި
ޤާ ޫ

މ
ބި ާ

އެންމެހައި
ދވެހިރާއްޖޭގެ
ި
ސ
މިނޫންވެ ް
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ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ށ.ކޮމަންޑޫ ކައުންސި ް

ހރީ ރިޕޯޓް
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ލހެއްޓުން.
ތން ބެ ެ
ޤާނޫނުތަކުގައިވާ ގޮތުގެމަ ި
ނ
އޓު ް
ރ އެކުލަވައި ބިމުގެ ދަފްތަރު ބެލެހެ ް
ނބިމުގެ ދަފްތަ ު
(ދ) ރަށުގެ ބި ް

ހށް ލިޔެ
ބިމުގެ ދަފްތަރު ދުވަހުންދުވަ ަ

މބެހޭ ޤައުމީ
އެދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމައި ބި ާ

ނ
ބެލެހެއްޓު ް

ޓ އިދާރާއަށް
އ ާ
ދަފްތަރު އެކުލަވައި ބަލަހަ ް
ދނުން.
ޢލޫމާތު ފޯރުކޮށް ި
ބޭނުންވާނެ މަ ު
ހުކުރުމިސްކތް މަސްޖިދުއްރަހީމް އާއި

ނ
ލހެއްޓު ް
(ތ) މިސްކިތްތައް ބެ ެ

މަސްޖިދުއްޒިކުރާގެ ލައިޓްތައް ބަދަލުކުރުން
ތނު
(ލ)ޤަބުރުސް ާ
ކަށުކަމާކެމީގެ

އ ހިނެވުމަށް
ލހެއްޓުމާ ި
އ ހިނަވާގެމަރާމާތުކޮށް ބެ ެ
ބލެހެއްޓުމާ ި
ެ
ކުރެވޭނެ

ކަންތައް

ނ
ނިޒާމް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހޯދު ް

ނންވާ އެންމެހާއި ސާމާނު
ހިނެވުމަށް ބޭ ު
ނ
ލިބެން ހުރު ް

ނ
މގެ ކަންކަ ް
ޤާއިމްކޮށްދިނުމާއި ،ކަށުކަމާކެ ީ
ހަމަޖެއްސުން.
ހމާޔަތްކުރުން
ފ ރަށުގެ ކިލާވަޅު (ބޯފެން ވަޅު) ި
ޓމާއި ޡަޤާ ީ
ލހެއް ު
ތން ބެ ެ
(ގ) އާސާރީ ތަން ަ

މތުކޮށް
އިހުޒަމާނާއިއެއްގޮތަށް ތަންމަރާ ާ

ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެއްޓުން.

ބެލެހެއްޓުން

(ޏ)

ތންނާއި
ގޮ ު

ދީނީ

ފާހަގަކުރަންޖެހޭ

ވން
ނ ދީނީ ގައުމީ އިހްތިފާލްތައް ބޭއް ު
ޤައުމީގޮތު ް

މިނިވަން ދުވަސް ގައުމީ ދުވަސް  .ކީރިތި

ދުވަސްތަކާއި

ރަސޫލާގެ އީދު މީލާދީ ދުވަސް ފާހަގަ

ދ
ކށް  ،ދީނީ އަ ި
މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަ ޮ
ޤައުމީ އިޙްތިފާލުތައް ބޭއްވުން.

ކުރެވިފައިވޭ
 2459ވަނައަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ހިފްޘުކޮށް

މަސްޖިދުއްރަހީމް މިސްކިތުގައި

ނ
ތަރާވީހް ނަމާދުކުރު ް

ނމާދުކުރުމުގެ
ނށް ަ
ހނުން ަ
އަންހެނުންނާއި ފިރި ެ
އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

(ސ) މަގުމަތި ކުނިކަހައި
އިންތިޒާމެއް

ސާފުކުރެވޭނެ ރަށުގެ އިޖްތިމާއީ ސަރަހައްދު ކުނިކަހާ ސާފްކުރުން ރަށުގެ ޤަބުރުސްތާނު ސަރަހައްދާއި،

ހަމަޖެއްސުމާއި

ސާފުތާހިރުކަން

ދެމެހެއްޓުމާއި

ރަށުގެ
ރަށް

47142.11

އިޖްތިމާއީ ސަރަހައްދުތައް ކުނިކަހާ
ސާފްކުރުން

ލހެއްޓުން.
ޒީނަތްތެރިކޮށް ބެ ެ
(ޑ)

ރޭގަނޑު

ބެލެހެއްޓުން.

މަގުމަތި

ނ
އޓު ް
ދިއްލައި މަގުބައްތި ދިއްލާ ބެލެހެ ް

ބަޔަކާއި އެގްރިމެންޓް ކުރެވިގެން

91211.11

ލހެއްޓިފައި
މަގުބައްތިތައް ބެ ެ
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(ޒ) ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުން.

މަދިރި މަދުކުރުން ،މީދާ މަދުކުރުމުގެ
ނ
ޕްރޮގްރާމް،ފޮގްމެޝިނެއް ގަތު ް

(ޓ)

ކުއްލި

ދިމާވާ

ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ށ.ކޮމަންޑޫ ކައުންސި ް

މީދާބޭސް އަހަރު ތެރޭގައި  9ފަހު ލެވި،
ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން

27411.11

ވފައިވޭ
ދެނެގަނެ ނައްތާލެ ި

ނުރައްކަލުގެ

ނ
ޙާލަތްތަކުގައާއި ހާދިސާތަކުގައި އެހީތެރިކަ ް
ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ

(ޔ)

ގޮތުގެމަތިން،

ޤާނޫނާ

އ
ފިހާރަތަކާ ި

ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި

ކެފޭތަކާއި

އެއްގޮތްވާ ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތައް ބަލާ ޗެކް ކުރުން

ހރަތަކުން ބަލާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ތަކެތި ފި ާ

އ
ހޮޓާތަކާ ި

ޓތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓް ތަކުގެ
ނައްތާލައި ،ހޮ ާ

ގެސްޓް

ލފައިވޭ
ސާފުތާހިރުކަން ހުރިނެތްގޮތް ބެ ި

ހައުސްތަކާއި ޢާންމު މާރުކޭޓުތަކުގެ ކަންކަން
،

ހުރޭތޯ

ބަލައި،

އިޞްލާޙީ

ފިޔަވަޅު

އެޅުން.
(ޕ) މަގުމަތީގައި މީހުން ހިނގައިއުޅުމާއި
މަގުމަތީގައި

އިންޖީނުލީ

އެއްޗެއްސާއި

ނ
މގެ ކަންކަ ް
އިންޖީނު ނުލާއެއްޗެތި ދުއްވު ު
ޤާނޫނާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އެއްގޮތްވާ

ބލެހެއްޓުމާއި،
ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމުކޮށް ެ
ނ އެއްގަމާއި
ގ ް
ތން ފީނަގައި ެ
ޢާންމުންގެ އަ ު
ކަނޑުގައި

ދުއްވާ

އުޅަނދުފަހަރުން

ދ
ޭ

ޚިދުމަތްތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާއިން
ކަނޑައަޅާ

މިންގަނޑުތަކާ

އެއްގޮތްވާ

ހއްޓުން.
ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެ ެ
ރ ޙުކުމްތައް
(ޖ) ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ކު ާ
ތަންފީޛުކުރުމުގައި

ޝަރުޢީ

އ
ކޯޓުތަކަށާ ި

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އެހީތެރިވެރިދިނުން.
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ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 6102ވަނަ އަހަ ު

(ޗ) ރަށު ކައުންސިލްގެ ބާރުގެ ދާއިރާގައި ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދިނުން
ހިމެނޭ

ކަންކަމާ

ޤާނޫނުތަކުގެ

ނއި
ގުޅޭގޮތުން ާ
ށ
ރަ ު

ދށުން
ަ

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ

ކަންކަމާ

ސަރުކާރުގެ

އެކިއެކި

އެކިއެކި

ލ
ކައުންސި ާ
އ
ގުޅޭގޮތުންނާ ި

ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ށ.ކޮމަންޑޫ ކައުންސި ް

ވިޔަފާރި ހުއްދަ ހަދައިދިނުން
ފިސިންގް ލައިސަންސް
ސަލާމަތީސެޓްފިކެޓް
ނ
އޮޑީނަންބަރު ނަގައިދިނު ް

ވުޒާރާތަކުން

ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރަން ކަނޑައަޅާ
ދޫކުރުމާއި،

ހުއްދަތައް

އ
ހުއްދަތަ ް

އެފަދަ

އ
ހދައިދިނުމާ ި
ބާޠިލުކުރުމާއި ،ރަޖިސްޓަރީ ަ
ބާޠިލުކުރުން.
ނނާއި މަރުވާ
ފންވާ ކުދި ް
(ހހ) އަލަށް އު ަ
މީހުންގެ

ރެކޯޑު

ތަފާސްހިސާބު
އެރަށެއްގެ

މއި
ބެލެހެއްޓު ާ
ނަގައި

ރަޖިސްޓަރީގައި

ރަށުގެ އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީ

ބލެހެއްޓުމާ ި
ެ
އ ބެލެހެއްޓުން

ހންގެ ރެކޯޑް
އުފަންވާ މީހުންނާއި މަރުވާ މީ ު

ވ
ރަށްވެހިފައި ާ

ފންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް
ބެލެހެއްޓުމާއި ،އު ަ

މީސްމީހުންނާއި ،ރަށްވެހިނުވެ ދިރިއުޅެމުން
ގެންދާ

މީހުންނާއި،

ދިރިއުޅޭ

ބިދޭސީންގެ

އަދި

އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދިނުމާއި

ހަދައިދިނުން

އެރަށެއްގައި

ތރު
ދަފް ަ

ލިޔެ

ބެލެހެއްޓުން.
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ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް
ތިރީގައި އެވަނީ ޤައުމީތަރައްޤީގެ ޕްލޭނުގައި ހިމެނޭ ދާއިރާތަކުގެ ދަށުން ހިމަނާފައިވާ މައިގަނޑު ބައި(ޕްރޮގްރާމް)ތަކާއި ގުޅުވައިގެން ރަށު ތަރައްޤީއަށް ކުރާނެ ހަރަކާތްތަކެވެ .މިގޮތުން 1122
ގރާމް) ތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ގ ހަރަކާތްތައް ހިމެނޭ ބައި(ޕްރޮ ް
ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިން ި

ޕްރޮގްރާމް

ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން

ލަނޑުދަނޑިތައް

ކޯޑު

ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް
ހިންގި ހަރަކާތްތައް

އަސާސީ އަމާޒުތައް
1.01
1.02

ރައްޔިތުންނަށް ބޭސްފަރުވާއަށް

ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރައިން

ފައިސާ ހޯދުމާއި ބޭސް ލިބޭނޭ އިންތިޒާމް

ނ
ލުއިފަސޭހަގޮތްތައް ހޯދައިދިނު ް

އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތްދިނުން

ހަމަޖެއްސުން

ބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަހަމަގޮތެއްގައި
ނ
ހޯދައިދިނު ް

1.03

ރާއްޖޭގައި ދަތުރުފަތުގެ ވިއުގައެއް
ޤާއިމްކުރުން

1.04

ތމަޢު
މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން މުޖު ަ
ސަލާމަތްކުރުން

1.05

ދިރިއުޅުމުގެ އަގު ތިރިކުރުން
ހެޔޮވެރިކަން

2.01

އަދުލް އިންސާފް

2.02

ސަރުކާރު ހިންގުން އިސްލާހުކުރުން

2.03

ސަރަޙައްދީ ތަރައްޤީއާއި އަތޮޅުތައް
ނގުން
ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ދަށުން ހި ް

ނަތިޖާ ހާސިލްވި މިންވަރު

ޖުމްލަ ޚަރަދު

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 6102ވަނަ އަހަ ު

2.04

ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުން

2.05

ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު

ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ށ.ކޮމަންޑޫ ކައުންސި ް

އިޖުތިމާއީ އިންސާފް
3.01

ނ
އިސްލާމްދީން ދެމެހެއްޓު ް

3.02

އޯގާތެރި ސަރުކާރު

3.03

މ
ތަޢުލީ ް

3.04

ޒުވާނުން ކުރިއެރުވުން

 2457ވަނައަހަރުގެ

ނނަށް ތަރާވީހް
އަންހެނުންނާއި ،ފިރިހެނު ް

ތޒާމް
ރަމަޟާންމަހު އިންޑިޔާގެ ހާފިޘް ނަމާދުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ އިން ި
މެދުވެރިވެ ތަރާވީހް ނަމާދު

ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު ތަރާވީހް
ނ
ނަމާދަށް ހާޟިރުވު ް

ހަމަޖެއްސުން

ނ
ހިފްޘުކޮށް ކުރު ް
ޕްރީސްކޫލްގެ ހިންގުން

ކޮމަންޑޫ ޕްރީސްކޫލްގެ ޓީޗަރުންނަށް

ޕްރީސްކޫލް ދަރިވަރުންނާއި

ހަރުދަނާކުރުމަށް ޔޫކޭގެރިސޯސް

ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

ޓީޗަރުންނަށް ރިސޯސް
ޓީޗަރުންގެ ދިރާސީ އަހަރު

ނ
ތީޗަރުންގެ އެހީހޯދު ް

ނ
ބ ް
ނިމެންދެން ޚިދުމަތް ލި ު

ށ .އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ

މާލެއިން ކުދިން ގެނެސް ދަރިވަރުން

ށ .އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ

ގްރޭޑް  21ގެ ދަރިވަރުންގެ

ވމަށް
ކޭމްބްރިޖް އިމްތިހާނަށް ތައްޔާރު ު

ގްރޭޑް  21ގެ ދަރިވަރުންގެ

ކެމްބްރިޖް އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާ

ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

ކެމްބްރިޖް އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާ

ރަނގަޅު ކުރުމަށް ހިންގި

ރަނގަޅު ކުރުމަށް ހިންގި

ހަރަކާތް

ހަރަކާތް މިއިދާރާއިން އެހީ
ނ
ފޯރުކޮށްދިނު ް

އެޔޮރަބިކްސް ކުލާހެއް ހެދުން

އެޔޮރަބިކްސް ކްލާހުގެ ބޭނުން
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ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ށ.ކޮމަންޑޫ ކައުންސި ް

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 6102ވަނަ އަހަ ު

ހިފަމުންދެއެވެ.
3.05

ކުޅިވަރު

3.06

ނ
އާއިލާ ބަދަހިކުރު ް

3.07

މަޢުލޫމާތާއި ސަޤާފަތާއި އާރޓްސް

ފުޓްބޯޅައާއި ވޮލީ ކުޅެވޭނޭ

ފުޓްބޯޅަ ކުޅޭ ފަރާތް ތަކަށް ކުޅިވަރު

ވޮލީއާއި ،ފުޓްބޯޅަ ކުޅޭނެ

އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

ކުޅޭނޭ ސަރަހައްދުތަކުގެ މައުލޫމާތު

ސަރަހައްދެއްކަނޑައަޅާ ބޭނުން

ނ
ފޯރުކޮށްދިނު ް

ނ
ކުރަން ފެށު ް

އިޤުތިޞާދީ ތަރައްޤީ
4.01

ފަތުރުވެރިކަން

4.02

މަސްވެރިކަން

4.03

ދަނޑުވެރިކަން

4.04

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި

4.05

ވަޒީފާއާއި އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް
ތަރައްޤީކުރުން

4.06

ތިމާވެށި

4.07

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް

ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ ބަދަލުގައި

ބޭސްފިހާރައިގައި ކަރުދާސް

ކަރުދާސް ކޮތަޅު ލިބެންހުރުން

ކޮތަޅުނޫން ކޮތަޅެން
ނ
ބޭނުންނުކުރު ް

ރަށުގެ ފެންފަށަލަ ތަގައްޔަރު

ނަރުދަމާ ނިޒާމަށް ދިމާވާ ކުއްލި

ނަރުދަމާގެ ނިޒާމްވަނީ އެއްކޮށް

ނ
ވިޔަ ނުދީ ބެލެހެއްޓު ް

މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުން

މަރާމާތު ކުރަންޖެހިފައި

ރައްޔިތުންނަށް ސާފުބޯފެން

ނސް
އިންސްޓޯލްމެންޓަށް ތަކެތި ގެ ެ

ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް ޓަކައި ކޮންމެ

ދޫކުރުން

22111.11

 %211ހާސިލްކުރެވުނު
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ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ށ.ކޮމަންޑޫ ކައުންސި ް

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 6102ވަނަ އަހަ ު

ގެއަކަށް ޕިއުރިފައި ސިސްޓަމެއް
ނ
ހޯދައިދިނު ް

4.08

ހަކަތަ

4.09

ނ
ބި ް

4.10

ކޮމިއުނިކޭޝަން ،ސައިންސާއި

ޑީސަލިނޭޑެޓް ފެން

ރައްޔިތުންގެ ޕްލާންޓް ގަވާއިދުން ބަލަހައްޓާ

ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮއަގުގައި

ހިންގުން.

ނ
ފޯރުކޮށްދިނު ް

ސްޓޯރޭޖް

ރައްޔިތުންނަށް ފެނުގެ ހިދުމަތް
މެދުނުކެނޑި ފޯރު ކޮށްދެވުން

ޓެކްނޮލޮޖީ
އެހެނިހެން ދާއިރާތައް
5.01

ޖެންޑަރ

5.02

ވިޔަފާރިއާއި އިންވެސްޓްމަންޓް

5.03

ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް

5.04

ޤައުމީ ސަލާމަތް
އޮފީސް ހިންގުން

6.01

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

6.02

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

މތް
ރައްޔިތުންނަށް ގާތުން ހިދު ަ

140941.11

ނ
ދިނު ް
މތް
ރައްޔިތުންނަށް ގާތުން ހިދު ަ

2049075.59

ނ
ދިނު ް
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ތިންވަނަ ބައި :ކައުންސިލުގެ މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުންހިފުން
ނ
ބނުންހިފު ް
ހނިހެން ވަސީލަތުގެ ޭ
ނސިލުގެ މުދަލާއި އެ ެ
ތިންވަނަ ބައި :ކައު ް
ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ޚުލާޞާ
ގ
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ކޮމަންޑޫކައުންސިލް އިދާރާއަށް ލިބިފައިވާ މިރަށު ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު ެ
ގ މައިގަނޑު ހަރަކާތްތައް
ގން ކައުންސިލްގެ ލަނޑުދަނޑި ތަކަށް ވާސިލްވުމަށްޓަކައި ހިން ޭ
އެސެޓްތައް ބޭނުންކޮށް ެ
ހިންގިފައިވެއެވެ.

ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުން ހިފުނުގޮތް


ގ
ގ ވަޞީލަތުގައިހުރި އެސެޓްތަކު ެ
އހުރި ކޮމަންޑޫ ރަށްޔިތުންގެ މީރުފެނު ެ
މިއިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަ ި

ކ މަސައްކަތް ކުރުމަށެވެ.
ށބޭނުންވާ އެކިއެ ި
ދ ރައްކާތެރި ކުރުމަށާއި،ފެން ވިއްކުމަށާއި ،ތަނަ ް
މންދަނީ ފެންއުފައް ާ
ބޭނުން ހިފެ ު


މިއިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ކޮމަންޑޫ ރައްޔިތުންގެ ތިރިނާކޮޅު ސްލިޕްވޭގައި ހުރި އެސެޓްތަކުގެ

އ
ށ ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތަ ް
ކ ް
ރމާތު ކުރުމަށާއި ،އެފަރާތްތަ ަ
ފހަރު އެހެލާ ބޭލުމަށާއި ،މަ ާ
ހފެމުންދަނީ އޮޑިދޯނި ަ
ބޭނުން ި
ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.


މިއިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ކޮމަންޑޫ ރައްޔިތުންގެ ހިނަވާގެ ބޭނުން ކުރަމުންދަނީ މަރުވާ މީހުން

ހިނެވުމުގެ މަސައްކަތަކާއި ސަންދޯއަޅާ ކަފުން ކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ.


ދެކުނު ފަރާތު ބަނދަރާއި ،އިރުމަތީ ފަރާތު ބަނދަރުގެ ބޭނުން ކުރެވެމުންދަނީ އޮޑިދޯނިފަހަރު

ށވެ.
ކ ެ
އެޅުމަށާއި މުދާ އަރުވާ ބޭލުމަށާއި ،މިނޫންވެސް ފުރާ ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ އެކިއެކި ބޭނުންތަ ަ


ވ ކޮމަންޑޫ ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރައިގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް
މިއިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ާ

ފޯރުކޮށްދެވެމުންދެއެވެ.


މިއިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި މަސްޖިދުއްރަހީމްއާއި ،މަސްޖިދުއްޒިކުރާ ،މަސްޖިދުއްފަލާހް

ކމުގައެވެ.
ދނީ ދީނީ ކަން ަ
ބޭނުންކުރެވެމުން ަ
ތުއްތު



ނ
ނގެންދަ ީ
ހރި ކޮމަންޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޕްރީސުކޫލް ބޭނުން ހިފަމު ް
މިއިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ު

ކުދިންނަށް

އެހެނިހެން

ކިޔަވައިދިނުމަށާއި،

މިއިދާރާއާއި،

އަމިއްލަ

ޖަމްއިއްޔާތަކުންނާއި،

ސަރުކާރުގެ

ނހެން ޕާޓީތައް ބޭއްވުމަށެވެ.
ޓތަކުގެ ޖަލްސާއާއި ތަފާތު އެހެ ި
ނތަކާއި ،ޕާ ީ
މުއައްސަސާތަކާއި ،އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައްދަލުވު ް


ދނީ
ރ ކޮމަންޑޫ ރައްޔިތުންގެ ވޯކްސޮޕް އިމާރާތް ބޭނުން ކުރެވެމުން ަ
މިއިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހު ި

ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި އަމިއްލަފަރާތްތަކުން ކުއްޔަށް ހިފައިގެންނެވެ.


މިއިދާރާގެ

ބެލުމުގެ

ދަށުގައިވާ

ކޮމަންޑޫ

ރައްޔިތުންގެ

ރެންޓް

ހައުސް

މިއިދާރާގެ

ތށެވެ.
ދނީ ކޮމަންޑޫ މަސްވެރިންގެ ގުޅުމުގެ ފަރާތުން އިމާރާތް ކޮށްގެން ރައްޔިތުންނަށް ބިމުކުލި ލިބޭ ގޮ ަ
ބޭނުންކުރެވެމުން ަ


މިއިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ކޮމަންޑޫ ރައްޔިތުންގެ ގެސްޓް ހައުސް ބޭނުންކުރަމުންދަނީ

ކުއްޔަށްދީގެންނެވެ.

ސަރުކާރުން

ރައްޔިތުންނަށް

އ
ދނީ މިއިދާރާއިން ހިންގެވުމާ ި
ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލް އިދާރާއާއި ،ރަށްވެހިގެ ބޭނުން ކުރެވެމުން ަ
ޚިދުމަތް

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ބނުންވާ
ޭ

ޚިދުމަތްތައް

ރައްޔިތުންނަށް

ދނުމަށެވެ.
ފޯރުކޮށް ި

ނ
ގ ް
ހން ު
ލގެ ި
ނސިލާއި ކައުންސި ް
އ ް
ބއި :ކަ ު
ވނަ ަ
ހަތަރު ަ
ކައުންސިލަގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް
ކައުންސިލްގެ އޮނިގަނޑު

ކައުންސިލްގެ ރައީސް
މުހައްމަދު ސިނާނު

މު

ކައުންސިލްގެ

ކައުންސިލަރުން

ނާއިބްރައީސް

ސ
އދުރީ ް
ދ ި
އޞަމަ ު
ޢަބްދު ް

ޢަލީ ޝަހީމް

ދ
މފީ ު
މދު ު
މުޙައް ަ
މ
ދ ޝާ ް
އމަ ު
މުހަ ް

ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް

ނޑް
ސސަލް އެ ް
އިކޮނޮމިކްޯ ،
ސ
މުނިސިޕަލް ސާވީ ް

މ
ދ ް
ނ އާ ަ
އ ް
ކޓް ހުސަ ި
ޓ ޑިރެ ް
ޑެޕިއު ީ

އ.ޑިރެކްޜެޓާރ އަލީ އިސްމާއިލ

ސ އޮފިސަރ
މުނިސިޕްލަސާވީ ް

ނގް އޮފިސަރ
ޕްލޭނި ް

މ
ރހީ ް
ބދުއް ަ
ނ އަ ް
މުބީ ާ

ބ
ތ ޒީ ާ
މނަ ު
އާ ި

ނޓް އޮފިސަރ
ޑވޮލަޕްމަ ް
ކ ި
ކނޮމި ް
އި ޮ
ދﷲ
އބް ު
ހ ަ
ނޫ ް

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އނިލް
މދު ަ
މުހއް ަ

މުހައްމަދު އަހްސަން
ފާތިމަތު ޒުހާ

މިސްކިތްތައް

މަސްޖިދުއް ރަހީމް
މަސްޖިދުއް ދިކްރާ
މަސްޖިދުއް ނަޖާހް

މަސައްކަތު
އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަހްމާން
ފާތިމަތު މުޙައްމަދު
މުހައްމަދު ނަސީމް

އިމާމް އަހްމަދު އާދަމް
މ
ސމީ ް
އމަދު ަ
މަސައްކަތު މުހަ ް
މަސައްކަތު އިބްރާހީމް ހަސަން

ހމަދު
އިމާމް ޒައިނުލް އިބާދު އަ ް
ނ
މސްތަފާ ހަސަ ް
މަސައްކަތު ު
މ
ސމާއީލް އިބްރާހީ ް
މަސައްކަތު އި ް
މހައްމަދު
މަސައްކަތު އަބްދުއްރަހީމް ު
ނ
މަސައްކަތު އަހްމަދު އަބްދުއްރަހްމާ ް

އިމާމް އާއިސަތު އާދަމް

މ
މަސައްކަތު ޔޫސުފް އިބްރާހީ ް
ނ
ހސަ ް
މަސައްކަތު އަހްމަދު ަ

ކައުންސިލް މެމްބަރުން

- 2ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާނު

-1ނާއިބް ރައީސް އަލީ ސަހީމް

-5ކައުންސިލަރ އަބްދުއްސަމަދު އިދުރީސް

 -4ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު މުފީދު

 -9ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ސާމް

ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ށ.ކޮމަންޑޫ ކައުންސި ް

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 6102ވަނަ އަހަ ު

ކައުންސިލަރުންގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު
ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ވާޖިބުތައް:
ރައީސް :މުޙައްމަދު ސިނާނު
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ

ނޑޫ
ކޮމަ ް

ކައުންސިލްގެ

ރައީސްގެ

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި،

ކ
ކ ީ
ވާޖިބުތަ ަ

ރށުކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  51ވަނަ މާއްދާގައި ަ
ފއިވާ ކަންކަމެވެ .މިމާއްދާގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ
ވާޖިބުތައް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށް ަ
ތން
އއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަ ީ
ސތަކުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމާއި ،ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދާއި ެ
ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމާއި އެޖަލް ާ
ޢ
ކައުންސިލް ހަރަކާތްތެރި ކުރުމާއި ހިންގުމާއި ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް ޞާއި ު
ބލުމާއި،
ވއިދުން ފޮނުވާތޯ ެ
ރތްތަކަށް ޤަ ާ
ކޮށް ތަންފީޒުކުރުމާއި ،ކައުންސިލްގެ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރު ކުރުމާއި ،ފޮނުވަންޖެހޭ ފަ ާ
ނ
އކުވެރިކަމާއި ،އެއްބާރުލު ް
ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ،އެކިއެކި ޖަމްއިއްޔާތަކާއި ،ޖަމާއަތްތަކާއި ،ކައުންސިލާ ދެމެދު ެ
އ
ލށްލިބޭ ފައިސާގެ އެންމެހަ ި
މންތަކާއި ،އެއްގޮތަށް ކައުންސި ަ
ނން ު
ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި ،ކައުންސިލުން ނިންމާ ި
ނސިލްގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއާއި ،ކައުންސިލްގެ
ކަންތައްތައް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހިންގާތޯ ބެލުމާއި ،ކައު ް
ޚަރަދުތަކުގެ ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި ،ރަށު ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން ކަންކަންކުރުމެވެ.
ކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސްގެ ވާޖިބުތައް:
ނާއިބު ރައީސް :ޢަލީ ޝަހީމް
ކ
ނޑޫ ކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ،ވާޖިބުތަކަ ީ
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ކޮމަ ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  55ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ
މގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ
ކންކަ ު
ދގައި ބަޔާން ކޮށްފައި ަ
ވޖިބުތައް އަދާކުރުމެވެ .މިމާއް ާ
މަތީން މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ާ
މަސައްކަތާބެހޭ ގޮތުން ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް އެހީތެރިވެދިނުމާއި ،ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
އަދާކުރުމަށް އޭނާ ނުފުދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ނުވަތަ އުޒުރުވެރި ވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ނުވަތަ މަޤާމް ހުސްވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި
މއި ،މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހަވާލުކުރާ
އޭނާގެ ،މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަގުތީގޮތުން އަދާކުރު ާ
ގއި ކޮމަންޑޫ ރައްޔިތުންގެ
ރވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭ ަ
ނ ހަވާލުކު ެ
މަސްއޫލިއްޔަތުތައްވެސް އަދާކުރަންވާނެއެވެ .މިގޮތު ް
ޕްރީސުކޫލްގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމާއި އިދާރާގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ސްޕަވައިޒްކޮށް މޮނީޓަރ ކުރުން ހިމެނެއެވެ.
ކައުންސިލަރ:
ޢަބްދުއްޞަމަދު އިދުރީސް
ށފައިވަނީ
ވލުކޮ ް
ޖބުތައް ހަ ާ
ޑ ކައުންސިލަރގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ،ވާ ި
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ކޮމަން ޫ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  54ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ
މ
ވލުކުރެވިފައިވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ނަރުދަ ާ
މަތީންނެވެ .މިގޮތުގެ މަތީން ހަ ާ
ޓން ހިމެނެއެވެ.
ނިޒާމުގެ އިތުރުން އިޖްތިމާއީ ،ކަންކަން ބެލެހެއް ު
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ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 6102ވަނަ އަހަ ު

ކައުންސިލަރ:
މުޙައްމަދު މުފީދު
ށފައިވަނީ
ވލުކޮ ް
ޖބުތައް ހަ ާ
ޑ ކައުންސިލަރގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ،ވާ ި
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ކޮމަން ޫ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  54ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ
ށ
ރވިފައިވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް މޮނީޓަރކޮ ް
ތން ހަވާލުކު ެ
މަތީންނެވެ .މީގޮ ު
ތ
އ ި
ގބަ ް
ނ ބެލެހެއްޓުމާއި މަ ު
މލީ ގޮތު ް
ވޞީލަތް ހިންގަމުންދާގޮތް އަ ަ
ބެލެހެއްޓުމާއި ،ކޮމަންޑޫ ރައްޔިތުންގެ މީރުފެނުގެ ަ
މނެއެވެ.
ބެލެހެއްޓުން ހި ެ

ކައުންސިލަރ:
މުޙައްމަދު ޝާމް
ށފައިވަނީ
ވލުކޮ ް
ޖބުތައް ހަ ާ
ޑ ކައުންސިލަރގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ،ވާ ި
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ކޮމަން ޫ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  54ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ
ވފައިވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް މޮނީޓަރކުރުމާއި،
މަތީންނެވެ .މިގޮތުން ހަވާލުކުރެ ި
މނިފައިވެއެވެ.
ކޮމަންޑޫ ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރަ ބެލެހެއްޓުން ހި ެ

ކައުންސިލުގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް
ތރު ކޮމެޓީތަކެއް އެކުލަވާލެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
މިހާތަނަށް މިކައުންސިލްގައި އި ު

ކައުންސިލު އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން
-2

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ހުސައިން އާދަމް

 -1އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢަލީ އިސްމާޢީލް  -5ސީނިއަރ މުނިސިޕަލް

ސަރވިސް އޮފިސަރ މުބީނާ ޢަބްދުއްރަޙީމް  -4އ .އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ ނޫޙު ޢަބްދުﷲ  -9އ .ފައިނޭންސް
އޮފިސަރ މުޙައްމަދު އަނިލް  -2އ .ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ އާމިނަތު ޒީބާ  -7އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު
އަހްސަން  -1އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ފާތިމަތު ޒުހާ

ދއްރަހުމާނު  -21މަސައްކަތު
 -0މަސައްކަތު އިބްރާހިމް ޢަބް ު

ދ
ފާތިމަތު މުޙައްމަދު  -22މަސައްކަތު މުޙައްމަދު ނަސީމު  -21އިމާމު އަހުމަދު އާދަމް  -25އިމާމު ޒައިނުލްއިބާދު އަޙުމަ ު
މ
 -24އިމާމު ޢާއިޝަތު އާދަމް  -29މިސްކިތުމަސައްކަތު އިބްރާހީމް ހަސަން  -22މިސްކިތު މަސައްކަތު ޢަބްދުއްރަހީ ް
މުޙައްމަދު  -27މިސްކިތުމަސައްކަތު ޔޫސުފް އިބްރާހީމް  -21މިސްކިތުމަސައްކަތު އިސްމާއީލް އިބްރާހީމް -20
މިސްކިތުމަސައްކަތު އަހުމަދު ޢަބްދުއްރަހުމާނު  -11މިސްކިތުމަސައްކަތު

މުޙައްމަދު ޝަމީމު  -12މިސްކިތުމަސައްކަތު

އަހުމަދު ޙަސަން  -11މިސްކިތު މަސައްކަތު މުސްތަފާ ހަސަން

24

ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ށ.ކޮމަންޑޫ ކައުންސި ް

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 6102ވަނަ އަހަ ު

ކައުންސިލުގެ ހިންގުން
ކައުންސިލު ހިންގާނެގޮތް
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ކޮމަންޑު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަކީ ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ  1ވަނަ
އ
ހންގުމަށްޓަކަ ި
އދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ި
ނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ި
ގތުގެ މަތީ ް
ވ ޮ
ބާބުގައި ބަޔާން ކޮށްފައި ާ
ހ
މ ާ
އން ެ
ތން ޚިދުމަތް ހޯދާ ެ
ށއި ،އާއްމުކޮށް މިއިދާރާގެ ފަރާ ު
ގ ރައްޔިތުންނަ ާ
އުފައްދަންޖެހޭ އިދާރާތަކުގެ ތެރެއިން ށ .ކޮމަންޑޫ ެ
ށޓަކައި އުފެދިފައިވާ އިދާރާއެކެވެ.
ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަ ް
ނ
މިއިދާރާ ހިގަމުން ދަނީ ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން ދިމިގްރާތީ އަދި ޖަވާބުދާރީ ވަނިވި އުޞޫލު ް
ރައްޔިތުން އަމިއްލައަށް ނިންމުމަށް މަގުފަހިކޮށް
ދިރިއުޅޭ

ރައްޔިތުންގެ

ފެންވަރު

ދިރިއުޅުމުގެ

އ ސަޤާފީ ގޮތުން ރަށުގައި
އިޖުތިމާއީ ގޮތުންނާއި އިގްތިޞާދީ ގޮތުންނާ ި
މަތިކޮށް

ރައްޔިތުން

ބާރުވެރިކޮށް

ރައްޔިތުންނާއި

އެންމެ

ނ
ގާތު ް

މން ވެއްޓެއް ގާއިމްކުރުމުގެ މަގްޞަދުކަމުގައެވެ.
ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ޚިދުމަތް ލިބޭނެގޮތަށް މަގުފަހިކޮށްދީރަށުގައި އަ ާ
ހރާއްޖޭގެ
އިސްވެ ދެންނެވިފައިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗައް ބިނާކޮށް މިއިދާރާގެ ހިންގުން ކުރިއަށްދާނީ ދިވެ ި
ނނުގެ  15ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ބާރާއި
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާ ޫ
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން

މިޤާނޫނުގެ

14

ވަނަ

މާއްދާގައި

ބަޔާން

ކުރެވިފައިވާ

ޚިދުމަތްތައް

ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަޒުމު ކަނޑައަޅައިގެންނެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު
ގ
މިއިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަކީ ހީވާގި އަދި ތެދުވެރި ކަމަށް ކަމޭހީކުރާ މުވައްޒަފުން ެ
ދރާގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ
ކމީ އެއްވެސް ސައްކެއްނެތި ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަކަށްވީހިނދު އި ާ
ނންވާނެ ަ
ގޮތުގައި ދެކެން ބޭ ު
ހ
ނ ލާޒިމްކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ .އެމުވައްޒަފަކު އަދާކުރަންޖެ ޭ
ފއިވާ ކަންކަންކުރުމަކީ ކޮންމެހެ ް
ނ ކުރެވި ަ
ކިބައިގާ ތިރީގައި ބަޔާ ް
ށ
ދތަކަ ް
ވަޖިބުތަކާ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީ އާއި ޤާނޫނުތަކާއި ،ޤަވާއި ު
ނވީ ގައުމީ މަސްއޫލިއްޔަތާއި
އ އަދާކުރުމުގައި އަބަދުވެސް އިސްކަން ދޭ ް
ދކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތަ ް
ހތުމާއިއެކު އަ ާ
ހުރުމަތްތެރިކޮށް ި
ލ
ވ ާ
ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާ މަންފާކަމަށާއި ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި އެވަގުތަކު ސަރުކާރު ހަވާލުވެތިބި ފަރާތްތަކުން އެކުލަ ާ
ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާސްތެރިކަމާއި އެކު ތަންފީޒުކުރުމާއި އެމުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
ތަކާއި ވާޖިބުތަކުގެ ދާއިރާއާއި ގުޅޭގޮތުން ހަދާފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް އަހްލުވެރި ވުމާއި މުއައްސަސާތަކަށް
މނެއެވެ.
އެއްބާރުލުން ދިނުން ހި ެ
އެމުވައްޒަފެއްގެ
އެކުވެރިކަން

ކުރިއެރުވުމަށާއި

ވާޖިބާއި

ވަކިފަރާތަކަށް

މަސްއޫލިއްޔަތު
ތ
ޖެހުމެއްނެ ި

އަދާކުރުމުގައި
ރައްޔިތުންގެ

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ

ނތަކަމާއި
އެއްބައިވަ ް

ކން
ޔަގީން ަ

ށ
ގތަކަ ް
ޮ

އިތުބާރާއި

ހޯދޭފަދަ

ރައްޔިތުންނާއި މުއާމަލާތު ކުރުމުގައި އަދަބުވެރިކަމާއި މަޑުމައިތިރިކަމާއެކު މުއާމަލާކުރުމާއި ރައްޔިތުންނަކީ ޚިދުމަތް
ގންވާ ބަޔަކު ކަމުގައި ދެކެމެވެ.
ލބި ެ
ލިބިގަތުމުގައި ވަކިފެންވަރެއްގެ ޚިދުމަތެއް ލިބިގަތުމުގެ ހައްގު ި
މމުގައި
މުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ރައްޔިތުންނަށް އެކަމަކުން އަސަރުކުރާ ނިންމުންތައް ނިން ު
ރައްޔިތު މީހާ ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ އެކިއެކި ހާލަތަށާއި ކަންބޮޑުވާނެ ކަންކަމަށް ވިސްނުން ބަހައްޓައިގެން ހުރުމާއި ދިވެހި
ބ
އޒުމުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހަކަށް މުވައްޒަފެއްގެ ވާޖި ު
ރައްޔިތުންގެ ކުރިއެރުމަށާއި ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ަ
25

ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ށ.ކޮމަންޑޫ ކައުންސި ް

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 6102ވަނަ އަހަ ު

އ
އަދާކުރުމުގައި ރައްޔިތު މީހާގެ ކުލަޔަށާ ،ޖިންސަށާ ،ނަސްލަށާ ،ވާހަކަ ދައްކާ ބަހުރުވަޔަށާއި ،އިޖުތިމާއީ ދަރަޖަ އަށާ ި
ލއިގެން އެއްވެސް މޭރުމަކުން
ބ ަ
ކށް ަ
ރކަމަށާއި ސިޔާސީ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ފިކުރުހުރި ގޮތަ ަ
ނތެ ި
ނުވަތަ މަޤާމަށާ ،ނުކުޅެދު ް
ތަފާތުކުރުމެއް ނުބޭއްވުމަށާއި

އާއްމު މަސްލަހަތާއި ރައްޔިތުންގެ ފައިދާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި އެއްވުމައްޒަފަކު އަނެއް

މުވައްޒަފަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމާއެކު ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ކުރާ ކަންތަކާއި ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގައި ތިމާގެ މީހުންނާއި
ގއި މުވައްޒަފެއްގެ މަޤާމްގެ
ގތަކަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމާމެދު މުވައްޒަފު ވާޖިބު އަދާކުރުމު ަ
ރައްޓެހިންނަށް ފަހިވާފަދަ ޮ
ށއި މިކަންކަމަކީ މުވައްޒަފުގެ
ގތުގައި ހިފައިގެން ނުވާނެ ކަމަ ާ
ގން ނުވަތަ އެހެން މުވައްޒަފެއްގެ ބޭނުން ނާޖާއިޒު ޮ
ބޭނުން ކޮށް ެ
ސުލޫކީ މިންގަޑުތަކާއި ހަމަތައް ކަމުގައި މުވައްޒަފުން ދެކެންވާނެއެވެ.

މަޞްލަހަތު ފުށުއަރާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭގޮތް
މ
މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ކަންކަމުގައި އެފަދަ ފުށުއެރުމެއް އަރާ ފަރާތަކީ ކައުންސިލަރެއްކަމުގައި ވާނަ ަ
ވތަ ޖަލްސާއަކަށް ހާޟިރެއް ނުވޭވޭނެއެވެ .މުވައްޒަފެއްކަމުގައި ވާނަމަ ސިވިލް ސަރވިސްގެ
އެފަރާތް އެބައްދަލުވުމަކަށް ނު ަ
އެންމެ އިސްކޮށް އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތަކަށް ކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއެކު ސިވިލް ސާވިސްގެ ޤަވާއިދުގައިވާ
ކށް ކައުންސިލަރުންނާއި،
އންގުންތަ ަ
ގޮތުގެ މަތީން އަމަލުކުރުމަށް އެމުވައްޒަފަކަށް އެންގޭނެއެވެ .މިގޮތުގެމަތިން އަންގާ ެ
މުވައްޒަފުން އަމަލުކުރުމަކީ ކުރަންޖެހޭނެކަމެކެވެ.

ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ހާޟިރީ
އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަކީ ގަޑިއަށް ފަރުވާތެރި ގަޑި ނުޖެހި އިދާރާގެ
މަސައްކަތަށް

ހާޟިރުވަމުންދާ

ބައެއްކަން

ވަރަށްބޮޑަށް

ފާހަގަ

ކުރެވެއެވެ.

އެއްވެސް

މުވައްޒަފަކު

ގަޑިޖެހިގެން

ރމެވެ .ހަމައެފަދައިން ރައްޔިތުން ހިންގާ ތަންތަނުގެ އެކިއެކި ވަޒީފާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ
ހާޟިރުވެފައިނުވާކަން ފާހަގަކު ަ
މުވައްޒަފުންނަކީ ވެސް ހާޒިރީއަށް ފަރުވާތެރި ގަޑިއަށް ސަމާލުކަންދޭ ފަރާތްތަކެއްކަންވެސް މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.

ކައުންސިލުގެ ނިންމުންތައް
*  20ޖެނުއަރީ  1122ކައުންސިލްގެ  12ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ މިއަހަރުގެ
ނދުވަހު ބާއްވާ ކައުންސިލްގެ
 51ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާއާއި 20 ،ޖެނުއަރީ  1122ވަ ަ

 12ވަނަޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

ށ
ތ ް
ޅއްވުމުން ހުށަހަޅާފައިވާގޮ ަ
ހށަނޭ ު
ގތުން ޔައުމިއްޔާއަށް އެއްވެސް އިސްލާހެއް ގެނައުމަށް ު
ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުނެވެ .މި ޮ
ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ.
އ
ޖޓްގަ ި
ޓ ފާސްކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާ މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ .އެގޮތުން މިއަހަރުގެ ބަ ެ
*  1122ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެ ް
ގ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވާނީ
ޖުމްލަ އާމްދަނީއާއި ޖުމްލަ ޚަރަދު ހުށަހެޅުއްވިއެވެ .މިއަހަރުގެ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަ ޢަމްދަނީ ެ
 2222219ރުފިޔާ ކަމަށާއި ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި  9002122ރުފިޔާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މިގޮތަށް ނިންމަވާފައިވަނީ މިދިޔަ
ފހުގައި ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.
އަހަރުގެ ރިޕޯޓްތަކަށް ބެލުމަށް ަ
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ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ށ.ކޮމަންޑޫ ކައުންސި ް

އންސިލްގެ މިއަހަރުގެ 12
*  20ޖެނުއަރީ  1122ކައުންސިލްގެ  11ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ދުވަހު ބޭއްވުނު ކަ ު
ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާއާއި 11 ،ޖެނުއަރީ  1122ވަނަދުވަހު ބާއްވާ ކައުންސިލްގެ

 11ވަނަޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

ށ
ތ ް
ހށަނޭޅުއްވުމުން ހުށަހަޅާފައިވާގޮ ަ
ގތުން ޔައުމިއްޔާއަށް އެއްވެސް އިސްލާހެއް ގެނައުމަށް ު
ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުނެވެ .މި ޮ
ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ.
*

ނ
ސްލިޕްވޭ އެޅުމާބެހޭގޮތުން އޮޑިވެރިންނާއި ކެޔޮޅުންނާއި މަސްވަރާކޮށް ވާހަކަ ދެކެވިފައިވާނެ ކަމަށާއި އެގޮތުން އެބޭފުޅު ް

ތ
ހުށަހެޅުއްވި ކަންތައްކުގެ ތެރޭގައި ސްލިޕްވޭ ކަންތައް އަވަސްކޮށްދެއްވުމަށާއި ނެރުބައްތި ޖެހުމާއި ބެހޭގޮތުން ބައްތި މަރާމާ ު
ކއުންސިލަރ މުހައްމަދުމުފީދު ވިދާޅުވިއެވެ .އެގޮތުން މިހާރު
ކުރާ ސާމާނު ދިނުމުން އޮޑިވެރިން އެކަން ކޮށްދޭނެކަމަށް ަ
އ
ބދެން ބުޑުޖަހާ ހޮޅިޖަހާފަ ި
ސ ހުށަހެޅިފައިވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ .ބައްތިއެއް ލި ެ
ބައްތިއެއް ހޯދުމަށް ކުރިންވެ ް
ދއްކާ މަސްވަރާކުރެވުނެވެ.
ގތުން ވާހަކަ ަ
ބެހެއްޓުމާ ބެހޭ ޮ
އ
ފހާނައެ ް
އލާނެއް ކޮށްގެން ާ
ދ ހުށަހެޅުއްވިއެވެ .އެގޮތުން އި ު
ނ ކައުންސިލަރ މުފީ ު
ނ އެއް އެޅުމާބެހޭ ގޮތު ް
* ޕްލާންޓްގެ ފާހާ ަ
ވ ފާހަނައެއް ހެދުމަށެވެ.
ތން ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ނިންމެ ީ
ހަދާއިރު ޓީރޫމަކާއެއްކޮށް އެތަން ހެދުމަށް ވާހަކަ ދެކެވެނުވެ .އެގޮ ު
ގ
މސައްކަތްތަކާބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ .އެގޮތުން ހަޓް ެ
* މިހާރު ފަށާފައިހުރި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ނުނިމި ހުރި ަ
މަސައްކަތާއި ،ބޭސްފިހާރަ މަސައްކަތް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ .ބޭސްފިހާރަ ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކައުންސިލަރ
މުޙައްމަދު މުފީދު އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން ކުރުމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި އެއަށްފަހު ބޭސްފިހާރައިގެ ނަންބޯޑު
ނންމުނެވެ.
ހަރުކުރުމާއި ސީލިންގ މަސައްކަތް ފަހުން ކުރާގޮތަށް ި
ހކަ ދައްކަވަމުން ކައުންސިލަރ ޢަބްދުއްޞަމަދު ވިދާޅުވީ މޯރނިންގސަން ގެކުރިމަތީގައި ހުރި
* އިޖުތިމާއީ ދިއްލުންތަކުގެ ވާ ަ
ވލުވެގެން ހުރި ސިރާޖުގެ
ރގައިހުރި ބައްތި ނުދިއްލޭކަމަށެވެ .އަދި މަގުމަތީ ބައްތިތައް ހަ ާ
ބައްތި އާއި ނޫތަރި ގޭ ކައި ީ
ދ
ތން ކައުންސިލަރ މުފީ ު
ދިރިއުޅުން މިހާރު މާލެ ބަދަލުކުރުމައި ގުޅިގެން އެކަންތައް ކުރޭތޯ ބެލުމަށް ވާހަކަ ދެކެވެނުވެ .އެގޮ ު
ނ
ތ ހަމަވު ް
ވ އެގްރިމެންޓްގެ މުއްދަ ު
މށެވެ .މިހާރު ހަދާފައި ާ
ގންދާކަ ަ
ހވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ެ
ނ ަ
ވިދާޅުވީ އެކަންތައް ކުދީން ާ
ށ
ނ އަލުން ގެންނަށް ކަމަ ް
ކރުމަށް ވެސް ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ .އަދި ބަނދަރު ބައްތި ޖެހޭ ީ
ލނު ު
ނޫނީ އެހެން މީހަކަށް ހަވާ ު
ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.
* ސްލިޕްވޭގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ގޮތުން ހުށަހެޅުއްވި މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ
މޓީސީސީ އާއި ހަވާލުކުރާ
ގ މަސައްކަތާއި ސްލިޕްވޭގެ މަސައްކަތާއި ހުރިހާ މަސައްކަތް އެ ް
ބީޗްގެ މަސައްކަތާއި ފުޓްސަލް ެ
ވާހަކަ ޔޫތް މިނިސްޓްރީ ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށެވެ .އަދި އެކަންތައް ނާއިބްރައީސް މިވަގުތު މާލެގައި ހުރުމާއިއެކު ވާހަކަ
ދައްކައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ތ
ގ ު
ތބީ  5މީހުންނަށްވެފައި މިވަ ު
* ކައުންސިލުން މާލެދިއުމާބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާ މަސްވަރާކުރެވެނެވެ .އެގޮތުން މިހާރު ި
އެކަންކުރުން ދަތި ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.
* މިސްކިތުގެ ފުރާޅުގައި ދަވާދުލުމުގެ މަސައްކަތް އަވަސް ކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ކައުންސިލަރ ޢަބްދުއްޞަމަދު އިދުރީސް
ށހެޅުމަށް ވާހަކަދެވުނެވެ .އިސްލާމިކް
ހުށަހެޅުއްވިއެވެ .އެގޮތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް މަސައްކަތުގެ އަގު ހޯދަން ހު ަ
އއުލާންކޮށްގެން އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ.
މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ދިނުމުން ި
ޖކުރުމުގެ ގޮތުން މިއިދާރާއިން ކޯޑިނޭޓް ކުރާނެ މުވައްޒަފަކު
* އެންވަޔަމަންޓް މިނިސްޓްރީން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ކުނިމެނޭ ު
ޅއްވިއެވެ .އެގޮތުން މިއިދާރާގެ އ .އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ ނޫޙް ޢަބްދުﷲ ގެ
ހަމަޖެއްސުމާބެހޭ ގޮތުން ހުށަހެ ު
ނންމުނެވެ.
ނަން ފޮނުވުމަށް ި
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ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ށ.ކޮމަންޑޫ ކައުންސި ް

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 6102ވަނަ އަހަ ު

ށ
*  11ޖެނުއަރީ  1122ކައުންސިލްގެ  15ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލުން ހަރަދުކޮށްފައިހުރި ބިލްތަކަ ް
ނ
އމު ފަރާތްތަކުން އެކަންކަ ް
އސާގެ ކަންކަން ނުނިންމަތީ އާ ް
ވހަކަދެކެވުނެވެ.ފަ ި
ފައިސާ ހަރަދުކުރުމަށްނިންމުމާ ބެހޭގޮތުން ާ
ފާހަގަ ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި މިގޮތުން ފައިސާ ނުދެއްކި 7121/-ރ ގެ ބިލް ހުރިކަމަށާއި މިބިލްތަކަކީ ރައްޔިތުންނާއި
ތ
ވލަންޓިއަރކޮށް މަސައްކަ ް
ރވިފައިވާ ހަރަދުތައް ކަމަށާއި ޮ
ރ ކެއުމުގެ ކަންކަންކުރުމަށް ކު ެ
ގުޅުންހުރި ކަންކަން ކުރެވުނުއި ު
މ
ކމަކީ ކުރަންޖެހޭ ކަންކަންކަމަށް ނައިބްރައީސް އަލީޝަހީ ް
ނ މި ަ
ކުރާއިރު ކެއުމުގެ ކަންކަން ކުރަންޖެހޭކަމަށާއި އެހެންކަމު ް
ނ
ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ .މިފައިސާއަކީ ނިންމަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށާއި ފައިސާގެ ބިލްތައް އަވަހަށް ނިންމުމަށާއި ކައުންސިލު ް
ނިންމަންޖެހޭ

ވނަމަ
ކަމެއް ާ

ވިދާޅުވިއެވެ.މިފަދަކަންކަން

ފާސްކޮށްގެންވެސް
ކރާރު
ތަ ު

އަވަހަށް

ބިލްތައް

ނުވާގޮތެއްގައިޒިންމާދާރުގޮތުގައި

ނިންމުމަށް
ކުރުމަށް

ނސިލަރ
އ ް
ކަ ު

ކައުންސިލަރ

މުހައްމަދުޝާމް

ސ
އަބްދުއްޞަމަދުއިދުރީ ް

ށ
ތގެ ބިލްގައި ކުރާމަސައްކަތް ފާހަކޮށްލުން ރަގަޅުކަމަ ް
ވިދާޅުވިއެވެ.މަސައްކަތްތައް ކުރާއިރު މަސައްކަތަށް ގެނެވޭތަކެ ީ
އމުންވެސް އެގޮތަށް ފާހަގަ
ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.ކުރީގައި މިގޮތަށް ލިޔެވިފައި ހުންނަ ކަމަށާއި ބިލް ގެނަ ު
އ
ކުރެވިދާނެކަމަށް ކައުންސިލަރ އަބްދުއްޞަމަދުއިދުރީސް ވިދާޅުވިއެވެ.މިހާރުވެސް އެގޮތަށް ބިލްގައި ލިޔެފައި ހުންނަކަމަށާ ި
ގނަޔަށް ކަންކަން ލަސްނުވެ
އ ފޯރމް ފުރައިގެން ތަކެތި ެ
ޖހޭނެ ކަމަށާ ި
ނވާތަކެތި ލިބެން ެ
މަސައްކަތްތައް ރާވާއިރު ބޭނު ް
ނ
ރއްވިއެވެ.މިހާރު ފައިސާނުދެއްކިހުރި ބިލްތަކަކީ 1129ވަ ަ
ކުރެވެންވާނެކަމަށް ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު މުފީދު ފާހަގަ ކު ެ
ނ
އަހަރުގެ ބިލްތަކެއްކަމަށާއި 1122ގައި ހަރަދު ނުކުރެވޭނެތީ އެކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.ކައުންސިލުން ނިންމާ ކަންކަ ް
ނ
ޓ ް
ނހުރިފައިސާ ބަޖެޓުން ނެގުމަށާއި ބަޖެ ު
ތަންފީޒުނުވާކަން ކައުންސިލަރ މުހައްމަދުޝާމް ވިދާޅުވިއެވެ.ބަޖެޓުން ނެގެ ް
ދ
މނެވެ .އަ ި
ބލްތަކަށްވާ 7121/-ރ ދައްކާ ނިންމުމަށް ނިން ު
ހަރަދުނުކުރެވޭ ފައިސާ މާލިއްޔަތުން ހަރަދުކުރުމަށާއި ނުދެއްކިވާ ި
މޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.
ދއްކައިގެން ވިޔަފާރި ކުރާނަމަ ލުއިގޮތެއް ލިބޭތޯ ވާހަކަދެއްކުމަށް ަ
ފިހާރަތަކުގެ ފަރާތްތަކާ ވާހަކަ ަ
* ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ފައިސާދިނުމަށް ފާސްކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ.މިދިޔައަހަރުގެ

ޤުރުއާން މުބާރާތަށް

ނ
ދިއުމަށްޓާކައި 1ލޯނޗްގެ ދަތުރު ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސައިދޭނެކަމަށް ބުނެފައިވާތީ އެފައިސާ ހޯދުމަށް ތައުލީމީމަރުކަޒު ް
ވ
އ ވާހަކަދައްކާ ނިމިފައި ާ
އެދިފައިވާކަމަށް ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.މިކަމަކީ މިދިޔައަހަރު ޕޭރެންޓުންނާ ި
ކަމެއްކަމަށްވާތީ ކުރިން ނިމިފައިވާގޮތަށް ދެދަތުރުގެފައިސާއަށްވާ 1195/-ރ ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.
ބއްދަލުވުމުން ސްލިޕްވޭގެ
ވހަކަ ދެކެވުނެވެ.އޮޑިވެރިންނާއި ަ
އމަށް ފާސްކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ާ
* ކައުންސިލްގެ ފަރާތުންމާލެދި ު
ދ
ހރި ސްލިޕްވޭހެދުމުގެ ހުއް ަ
އ ސާފުކުރުމަށް އެދިފައިވާކަމަށާއި މި ާ
ސލިޕްވޭ އަޅަން ފެށޭނެދުވަހެ ް
ވާހަކަ ދެކެވިފައިވާ ކަމަށާއި ް
ށ
ގ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައިވާކަމަށާއި އިންޖީނުގެ އެޅުމަ ް
މހާރު ބިންހިއްކުމާއި ތޮށިލުމު ެ
ި
ލިބިފައިވާކަމަށާއި ނަމަވެސް
އ ފުޓްސަލް ދަނޑާއި ބަށިކޯޓް
ބިންދެއްކުމަށް އެދިފައިވާކަމަށާ ި

އެޅުމަށްވެސް ބިންދޫކުރަން ޖެހޭކަމަށާއި

މިކަންކަން

އ
އަވަސްކުރަންޖެހޭކަމަށް ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ .މިހާރު މިގޮތަށް މާލެނުދާތާ ގިނަދުވަސް ވެފައިވާކަމަށާ ި
ވ
އވަސްނުވާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.ކުރީގެ ބައްދަލުވުމެއްގައިވެސް މިވާހަކަ ދެކެވިފައި ާ
ނ ަ
މާލެގޮސްގެންނޫނީ ކަންކަ ް
ނ
ކަމަށާއި މިކަމަކީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް ކައުންސިލަރ އަބްދުއްޞަމަދުއިދުރީސް ވިދާޅުވިއެވެ.މިހާރު ގިނަމެމްބަރު ް
ތިއްބެވުމާއިއެކު ރައީސް ރަށަށްދުރުވުމުން މާލެދަތުރު ދިއުމަށާއި ދަތުރުއަވަސް ކުރުމަށް ކައުންސިލަރ މުހައްމަދުޝާމް
ވިދާޅުވިއެވެ.ރައީސް ރަށަށް ނުދުރުވިއަސް އިތުރު ދެމެމްބަރަކު މާލެދުރުވާގޮތަށް ހެދުން ރަގަޅުކަމަށާއި ރައީސްއާއި ވާހަކަ
ނރަގަޅުކަމަށް ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ .އެމްޓީސީސީގެ ތަކެތިހުއްޓާނޫނީ
ދެއްކުމަށްފަހު ގޮތެއް ނިންމު ް
މސައްކަތް ނުކުރެވޭކަމަށާއި
މސްލިޕްވޭ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި ހުއްދަ ލިބުމަށްފަހު އަދިމިކަމަށް ަ
އޮޑިވެރިންވެސް

މިކަމާ

ސުވާލުކުރާކަމަށާއި

މިކަމަށް

ވަރަށްބޮޑަށް

މަސައްކަތް

ކުރަންޖެހޭކަމަށާއި

އ
މަސްވެރިންނާ ި

އސް އަލީޝަހީމް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.އަދި މިކަމަކީމިރަށަށް
މށް ނާއިބްރަ ީ
އޮޑިވެރިންވެސް މިކަމަށް ވަރަށްބޮޑަށް ބޭނުންވާކަ ަ

28

ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ށ.ކޮމަންޑޫ ކައުންސި ް

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 6102ވަނަ އަހަ ު

ށ
ކ ް
ފަރާތްތަ ަ

ރށުގައި މާލެދުރުވާ
ފައިސާލިބޭނެ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެއްކަމަށްވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.އެހެންރަށްރަށާއި ހިލާފަށް މި ަ

އ
މށާއި ހުރުމާއި ކެއުމުގެ ހަރަދުތަ ް
އސާ ހަރަދުވާކަމަށާއި އެހެންވުމުގެ ސަބަބުން ވަރަށްދަތިވާކަ ަ
ލިބޭއެލަވާންސްއަށްވުރެ ގިނަފަ ި
އ
ދރުވާ އެންމެން އެއްތަނެއްގަ ި
ށ ރަގަޅުކަމަށް ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.މާލެ ު
ކުރުމަށް ފަސޭހަގޮތެއް ހެދުމަ ް
މށާއި ފައިސާގެ އަދަދު ކަނޑައަޅާއިރު މީހަކަށް ދުވާލަކު ވަކިވަރަކަށް ކަނޑައެޅުން ރަގަޅުކަމަށް
ތިބުމުން ފަސޭހަވާނެ ކަ ަ
ހުރިހާ މެމްބަރުންވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.ކައުންސިލްގެ މިދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން ތޮށިގަނޑާއި ސްލިޕްވޭއާއި އިންޖީނުގެއާއި
ކުޅިވަރުކުޅޭ

ނިމުމަކީ

ދަނޑުތައް

ރައްޔިތުންގެ

ހިތްހަމަޖެހުން

ކަމަށާއި

ލިބޭނެކަމެއް

ދަތުރުރިޕޯޓް

ދަތުރުނިމުމުން

އބްރައީސް އަލީޝަހީމް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.އަދި މިދަތުރަކީ ވަރަށްމުހިއްމު ދަތުރެއް ކަމަށާއި
ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހޭނެކަމަށް ނާ ި
ސ ވިދާޅުވިއެވެ.ކައުންސިލްގެ ބޭނުމަށް މާލެދުރުވާ ބޭފުޅުންނަށް
އެމްބިއުލާންސްއާއި ޕްލާންޓްގެ ކަންކަންވެސް ބަލަންޖެހޭކަމަށްވެ ް
ށ
ތ ް
ޓފަހަރުން މާލެދުރުވެވޭގޮ ަ
ނންމުނެވެ.އަދި މާލެދުރުވާއިރު ބޯ ު
ދުވާލަކު ހުރުމަށް  591/-ރއާއި ކެއުމަށް 291/-ރ ދިނުމަށް ި
ވ
ނ ެ
ލދުރުވުމަށާއި ބޯޓުގެ ދަތުރާދިމާ ު
ދިމާވެއްޖެނަމަ ބޯޓުން މާ ެ

ތ
ހއްޖެނަމަ މަތިން ނުވަ ަ
އަވަސްގޮތަކަށް މާލެދާންޖެ ި

ނސް ފައިސާދިނުމަށްވެސް ނިންމުނެވެ.
ފެރީއިންވިޔަސް ދިއުމަށާއި ދަތުރުގެ ޓިކެޓާއި 7ދުވަހުގެ އެލަވާ ް
ނޗްފަހަރު ޖެޓީކައިރީގައި ދިގަށްއަޅާފައި ހުންނާތީ އެކަމުގު
* ފަޅުގައި ދޯނިތައް އެޅުމާއި ބެހޭގޮތުން ޥާހަކަ ދެކެވުނެވެ.ލޯ ް
ޝަކުވާ ލިބެމުންދާކަމަށާއި އެކަން މިހާރުވެސް އެގޮތަށް ނުކުރުމަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށާއި ފެރީއާއި ލޯންޗްއަދި ޑިންގީތައްވެސް
މިގޮތަށް

ނސިލަރ
ކައު ް

ހުންނަކަމަށް

އަބްދުއްޞަމަދުއިދުރީސް

ފާހަގަ

ކުރެއްވިއެވެ.އަދި

މިކަންކަން

ރަގަޅުކުރުމަށް

ކައުންސިލުން ހަރުކަށިގޮތެއްގައި ކަންކަން ކުރުމަށާއި ޖުރިމަނާކުރާކަހަލަ ގޮތެއް ހެދުންރަގަޅުކަމަށާއި ޑިންގީތަކާއި ލޯންޗްފަހަރު
ގ
އ ރޯމާދޯނި ބޯސާއަޅާފައި އޮންނާތީ މިކަން ރަގަޅުކުރަން އުދަގޫވާކަމަށާއި ދޯނިފަހަރު ެ
މިގޮތަށް އަޅާފައި ހުންނަކަމަށާ ި
ވެރިފަރާތްތަކާއި

ވާހަކަދައްކައިގެން

މިކަންކަން

ރަގަޅުކުރުމަށް

ވާހަކަދެއްކުން

ރަގަޅުކަމށް

ކައުންސިލަރ

ވެސް

އަބްދުއްޞަމަދުއިދުރީސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ .މިކަންކަން ރަގަޅުކުރމަށް ދޯނިފަހަރާއި ލޯންޗްފަހަރުގެ ވެރިފަރާތްކަށް ލިޔުމެއް
ފޮނުވުމަށް ވާހަކަދެކެވުނެވެ.
މށް އަންގަވާފައިވާކަމަށާއި
ސލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވު ަ
ނންވާކަންކަން އި ް
ފލުވުމަށް ބޭ ު
* މިސްކިތްތަކުގެ އާބާތުރަ ި
މަސްޖިދުއްރަހީމްއާއި މަސްޖިދުއްޒުކްރާގައިވެސްކުރަންޖެހޭ މަރާމާތުތައް ހުރިކަމަށް ކައުންސިލަރ އަބްދުއްޞަމަދުއިދުރީސް
ރމާއި މަސްޖިދުއްޒިކްރާގެ
އބަދަލުކުރުމާއި މޯޓަރު ބަދަލުކު ު
ވިދާޅުވިއެވެ.މަސްޖިދުއްރަހީމްގެ ފުރާޅު ބަދަލުކުރުމާއި ފަންކާތަ ް
ކުލަލުން

ހުރިކަމަށް

ވިދާޅުވިއެވެ.ދެމިސްކިތުގެ

މަރާމާތުތައް

ނުކުރެވޭނެތީ

މަސްޖިދުއްރަޙީމްގެ

ފުރާޅު

ށ
ބަދަލުކުރުމަ ް

ހުށަހެޅުމަށް މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.
ނ
ށ ކުރީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމަވާފައިވީނަމަވެސް އެކަ ް
* ޕްލާންޓްގެއަކީ ޑިއުޓީކުރާ ތަނަކަށްވާތީ ފާހާނާއެއް ހެދުމަ ް
ދ ވިދާޅުވިއެވެ .މަސައްކަތަށް
އމަސައްކަތް ކުރުން އަވަސްކުރުމަށް ކައުންސިލަރ މުހައްމަދުމުފީ ު
މން ެ
ނުހިނގާކަމަށާއި އެހެންކަ ު
ތން އިމާރާތް ކުރުމަށް އިއުލާން ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
އތަކެތި މިހާރުވެސް ހުރުމާއިއެކު ތަކެތިދިނުމުން އެ ަ
ބޭނުންވާ ބައެ ް
ބނަމަ ރައްޔިތުންގެ
ތ ބަދަލުކުރުމަށް ވާހަކަ ދެކެވިފައިވާ ކަމަށާއި ސަރުކާރުން ބައްތިނުލި ޭ
* ނެރުބައްތިއާއި ކަންމަތީބައް ި
ށ ނިންމުނެވެ.
ހދުމަށް މާލިއްޔަތުން ހަރަދުކުރުމަ ް
ބަޖެޓުންވިޔަސް މިކަން ކުރުމަށާއި ފަރުކަނުގެ ބައްތިއަށް ލައިޓެއް ޯ
* ަަންކާގެ ލޮލާއިބެހޭ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމެއް މިރަށަށްއައުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވާފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ ޔޫރޯއޮޕްޓިކަލްގެ
ނ
އ މިކަމަށް ކައުންސިލު ް
ވ ކަމަށާ ި
ޅންގެ ހިދުމަތްދީފައި ާ
މބޭފު ު
ވރަށްގިނަ ރަށްރަށުގައި ި
ފަރާތުން ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ ަ
ހަރަދުކުރަން

ނުޖެހޭކަމަށާއި

މިކަންކުރަން

ވނަމަ
ބޭނުން ާ

އބޭފުޅުންނަށް
ެ

ހުށަހެޅުމަށް

ނއިބްރައީސް
ާ

އަލީޝާހީމް

ކމެއްކަމަށްވާތީ މިކަންކުރުމަށް ރަގަޅުކަމަށް މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.
ވިދާޅުވިއެވެ.މިކަމަކީ ބޭނުންތެރި ަ
ތމާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ.މިސްކިތްތަކުގެ ކަންކަން
* މިސްކިތުގެ ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތިގަ ު
ބެލެހެއްޓުން

އިސްލާމިކް

މިނިސްޓްރީއަށް

ބަދަލުކުރުމުން

ތަކެތިގަތުމުގައި

ދަތިވާކަމަށާއި

ނނަނީ
ބަޖެޓްހު ް

އިސްލާމިކް

ނ
މިނިސްޓްރީގައި ކަމަށްވާތީ ދަތިވާކަމަށާއި ރަށްރަށުގައި އެކަންކުރާގޮތަކީ ކައުންސިލުންރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުން ހަރަދުކޮށްގެ ް
ސ
އގޮތަށްހުށަހެޅުމުން ފައި ާ
ެ
ނ މިނިސްޓްރީން ފައިސާ ޖަމާކޮށްދެއްވާ ގޮތަށް ކަމަށާއި
ފހު ހުށަހެޅުމު ް
ތަކެތިގަތުމަށް ަ
29

ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ށ.ކޮމަންޑޫ ކައުންސި ް

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 6102ވަނަ އަހަ ު

މ
ހ ް
ޓރީންވެސް ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށާއި މިގޮތަށް މިކަންކުރުން ރަގަޅުތޯ ނާއިބްރައީސް އަލީޝަ ީ
ޖަމާކޮށްދެއްވާނެކަމަށް މިނިސް ް
ވިދާޅުވިއެވެ.މިގޮތަށް

ތމަށްފަހު
ތަކެތިގަ ު

ށހެޅުން
ހު ަ

ފައިސާހޯދުމަށް

ރަގަޅުކަމަށާއި

ށ
މިގޮތަ ް

ފައިސާޖަމާކޮށްދެއްވާނަމަ

މވިއެވެ.
ތަކެތިގަތުން ރަގަޅުކަމަށް ނިން ެ
ހށް ކުއްޔަށްދޫކުރެވިފައިވާ
* މަސްވެރިންގެ ގުޅުމަށް ކުއްޔަށްދޫކުރެވިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ ރީފްގޭގެބިމަކީ 21އަހަރު ދުވަ ަ
ނވެސް ހިޔާލުކޮށްލެއްވުމަށާއި
ނދޭކަމަށާއި މިކަމާ ހުރިހާބޭފުޅު ް
ވ ގޮތަށް އެތަނުން ހިދުމަތް ު
ތަނެއްކަމަށާއި އެގްރިމެންޓްގައި ާ
ސ
އެގްރިމެންޓްގެ ކޮޕީއެއް އަރުވާނެކަމަށާއި އެހެން ބައްދަލުވުމެއްގައި މިކަމާއި މަޝްވަރާކުރައްވާނެ ކަމަށް ނާއިބްރައީ ް
އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.
އ
ކ ި
* 10އޭޕްރީލް  1122ކައުންސިލްގެ  14ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ ކަންތައްތަ ާ
އ
ވރާކުރެވުނެވެ.މިގޮތުން ބިޑްކޮމެޓީން ނިންމާފައިވާ ޕްލާންޓްގޭގެ ފާހާނާއާއިގުދަން ހެދުމާ ި
ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކާ މަޝް ަ
ށ
ގތުން މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް 4ފަރާތަކުން އެދިފައިވާ ކަމަށާއި ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުބޮޑުކަމަ ް
ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ.މި ޮ
ކޮމެޓީން ނިންމާފައިވާކަމަށް

ނ
މއުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.އަދި ރައްޔިތުންގެ ވޯކްޝޮޕް އިމާރާތް ކުއްޔަށްދިނުމަށް އިއުލާން ކުރުމު ް
ަ

މ
4ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުކުޑަކަމަށް ފެންނާތީ އަލުން ރިވިއުކުރުމަށްފަހު ހުށަހެޅޭނެއެން ެ
ފއިވާކަމަށް މައުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ .އަދި ވޯކްޝޮޕް އިމާރާތް
ވ ަ
ކުޑައަގު ކަނޑައެޅުމަށްފަހު އަލުން އިއުލާން ކުރުމަށް ނިންމަ ާ
ކުއްޔަށްދިނުމަށް

އިއުލާން

ކުރާއިރު

ހުށަހެޅޭނެ

ކުޑައަގަކީ1911/-ރކަމަށް

އެންމެ

އިއުލާންކުރުމަށް

ދ
ނިންމުނެވެ.އަ ި

ވތީ އެތަނުގައި މަސައްކަތް
މަސްވެރިންގެ ގުޅުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ރީފްގޭގެ ބިމަކީ މިހާރު މަސައްކަތްކުރާ ތަނަކަށްނު ާ
ކުރެވޭނެގޮތެއްހެދުން

ރަގަޅުކަމަށާއި

އެގްރިމެންތްގައިވާ

އެއްގޮތަކުންބަލާއިރު

ގޮތަށް

ޓ
އެގްރިމެން ް

އަމަލުނުކުރާތީ

ށ
މނުވާތީ އެއީބާތިލްވެފައިވާ އެއްޗަކަ ް
ސ އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.އެގްރިމެންޓްގެ ޝަރުތުފުރިހަ ަ
ށ ނާއިބްރައީ ް
ބާތިލްވެފައިވާކަމަ ް
ގ ގުޅުމުގެ އިސްފަރާތްތަކާއި މިކަމާއި ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ކައުންސިލަރ މުހައްމަދުމުފީދު
ނިންމިދާނެކަމަށާއި މަސްވެރިން ެ
ތ
ވިދާޅުވިއެވެ.ތެޔޮވިއްކާތަނަކަށްވާ ީ

ރނަމަ
ކު ާ

އެހެންފަރާތަކުން

އގުހެޔޮކޮށް
ަ

ރައްޔިތުންނަށް

އ
ލިބޭނެކަމަށާ ި

ގއި އެހެންފަރާތަކުން އެމަސައްކަތް ނުކުރެވޭނެތީ އެގްރިމެންޓް ބަދަލުކޮށް އަދި މުޅިގޯތި
އެގްރިމެންޓްގައިވާގޮތުން އެތަނު ަ
ގ
ގ ކުރެއްވިއެވެ.މިކަމާ މަސްވެރިންގެ ގުޅުމު ެ
ނން ރަގަޅުކަމަށް ރައީސް މުހައްމަދު ސިނާން ފާހަ ަ
އ އެއްބައިދި ު
ދިނިމުގެ ބަދަލުގަ ި
އިސްފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރުން ރަގަޅުކަމަށް ހުރިހާމެމްބަރުންވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ .ޕްލާންޓްގޭގެ
ށ
ދން ރަގަޅުކަމަށާއި ގުދަނަކީވެސް ވަރަ ް
ހލާފައިވާ އަގުބޮޑުކަމުން މިހާރު ހަމައެކަނި ފާހާނާހެ ު
ށ ަ
މށް ހު ަ
ފާހާނާއާއިގުދަން ހެދު ަ
ލން ކުރުމަށް ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ.
މުހިއްމު ތަނެއްކަމަށްވިޔަސް މިވަގުތު ފާހާނާ އެކަނިހެދުމަށް އިއު ާ
ށ
މސެޖެއް ފޮނުއްވާފައިވާ ކަމަށާއި މިމަސައްކަތް ފެށުމަ ް
* ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ ކަންތަކާބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީން ެ
އަންގަވާފައިވާ

ކަމަށާއި

މަސައްކަތްވެސް

ކޓްގެ
ބަށި ޯ

ށ
ފެށުމަ ް

އަންގަވާފައިވާ

ރައީސް

ކަމަށް

މުހައްމަދު

ސިނާން

ސޓްރީންކަމަށް އެގްރިމެންޓްގައި ފާހަގަ ކުރައްވާ މަސައްކަތް
ވިދާޅުވިއެވެ.އަދި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ފައިސާލިބޭނީ މިނި ް
ށ ވިދާޅުވިއެވެ.
ހަވާލުކުރުމަށް އަންގަވާފައިވާކަމަ ް
ޓޗަރެއްގެގޮތުގައި އަލީމާހިރު
ހކަދެކެވުނެވެ .މިހާރު ޤުރުއާން ީ
ވ ަ
ނ އަވަސްކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ާ
ނފެށު ް
* ޤުރުއާން ކްލާސްހިންގަ ް
ރަށަށް

އައިސްފައިވާތީ

ވާހަކަ

އޭނާއާއި

ދައްކައިގެން

ކްލާސް

އަވަހަށް

ފެށުމަށް

ނއިބްރައީސް
ާ

މ
އަލީޝަހީ ް

ވިދާޅުވިއެވެ.އަލީމާހިރު މިކޮޅުގައި މަޑުނުކުރާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށް ކައުންސިލަރ އަބްދުއްޞަމަދު އިދުރީސް
ވިދާޅުވިއެވެ.ކިޔަވައިދޭނެ

ކްލާސް

ހަދާނިމިފައިވާ

ކަމަށާއި

ކުރިންވެސް

ނުފެށިވަނީ

ޓީޗަރަކު

ނުލިބިގެން

ތ
ކމަށްވާ ީ

އަލީމާހިރުއާއި ވާހަކަދައްކައިގެން މިކަން އަވަސްކުރުމަށާއި މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބޭއެއްޗެއްގެ ވަކިޕަސަންޓެއް ދޭގޮތަށް
ހެދިދާނެކަމަށްވެސް ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ.
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ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ށ.ކޮމަންޑޫ ކައުންސި ް

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 6102ވަނަ އަހަ ު

ނ
* ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުވުމާއި ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ.މަޑުއްވަރީގެ މީހުން ބަދަލުވާ މައުލޫމާތު ލިބިގެ ް
އެކަމުގެ މައުލޫމާތު ހޯދިކަމަށާއި އެއީ މަޑުއްވަރީ އިންޖީނުގޭ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދެއްކެވިވާހަކަ ފުޅެއްކަމަށާއި
އެކަމާބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތެއް ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވިކަމަށާއި

އަދިމިކަމަށް އިތުރުކަމެއް ކުރެވިފައިނުވާކަމަށް މަޑުއްވަރީން

ބރައީސް އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.މީޑިޔާއިން މަދުއްވަރީމީހުން ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުވާކަމުގެ
މައުލޫމާތު ދެއްވިކަމަށް ނާއި ް
ހަބަރުފެތުރިފައިވާތީ

އެކަމުގެ

މައުލޫމާތު

ސާފުކުރުމަށް

ބޭނުންވީކަމަށާއި

އެކަން

ބައްދަލުކުރި

ފަރާތްތަކަށް

ތ
ނުވަ ަ

ރައްޔިތުންނަށް ސާފުކޮށްދިނުމަށް ކައުންސިލަރ މުހައްމަދުމުފީދު ވިދާޅުވިއެވެ.
ށއި އެބޭފުޅުން ކައުންސިލްގެ ރައީސްއާއި ބައްދަލުކުރެއްވި
* ފުޑްއެންޑް ޑްރަގްގެ ބޭފުޅުން މިރަށަށް ވަޑައިގެންނެވި ކަމަ ާ
މން 2އަހަރުކުރީގެ
ނ ސާފުކުރެއްވިކަމަށާއި އޭރު ބެލިބެލު ު
ކ ް
ރ ފެން ޓެސްޓްކުރުމުގެ ކަން ަ
ކަމަށާއި ޕްލާންޓްއިން ދޫކު ާ
ށ
ފެންޓެސްޓްކުރިކަމުގެ ލިޔުންފެންނަންހުރިކަމަށާއި ވީއެންމެ އަވަހަކަށްވެސް ފެންޓެސްޓްކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރަން ބޭނުންޥާކަމަ ް
ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު މުފީދު ވިދާޅުވިއެވެ.އަދިމިއަދުވެސް ސްޕަވއިޒަރއާއި ބައްދަލުކޮށް ސްކޫލުންދޭފެނަކީ ރައްކާތެރި
ބނާކަމަށް ސްކޫލުން ފާހަގަ ކުރައްވާކަމަށް
ފދަތަކެތިވެސް ބަދަލުނުކުރާކަމަށް ބެލެނިވެރިން ު
ފެންނޫންކަމަށާއި މެމްބްރެއިން ަ
ވިދާޅުވިއެވެ.ނަމަވެސް

މެމްބްރެއިންފަދަ

ތަކެއްޗަކީ

ގަވާއިދުން

ބަދަލުކުރާ

އ
ތަކެތިކަމަށާ ި

ފެންޓެސްޓް

ކުރުމަށް

ބޭނުންވާކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ .ފެންޓެސްޓްކުރަން ފޮނުވާއިރު ޝާފިއުއާއި ގުޅުއްވާފައި ފޮނުއްވުމަށް ވިދާޅުވިކަމަށް ރައީސް
އ
މުހައްމަދުސިނާން ވިދާޅުވިއެވެ.ފެންޓެސްޓްކުރާ ލެބޯޓްރީއަކީ ވަރަށްއަގުބޮޑު ކަމެއްކަމަށްވާތީ ޓެސްޓްކުރާ ކިޓް ހުންނަކަމަށާ ި
ނ ރަގަޅުކަމަށާއި މިހާރު އެންމެބޮޑު ކަމަކީ ފެންހޮޅިލައިން ސާފުކުރުންކަމަށް ނާއިބްރައީސް
ކށްގެން ޓެސްޓްކުރު ް
ކިޓްބޭނުން ޮ
އަލީޝަހީމް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.
ވލަކު 911/-ރ ލިބޭކަމަށް
* ފާހާނާ ބޮޑުވަޅުގަނޑު ސާފުކުރާއިރު ބައެއްފަރާތްތަކުން ވަޅުގަނޑަކަށް 911/-ރ ނުވަތަ ދު ާ
ވާހަކަދެކެވޭ ކަމަށާއި މީގެ ދެދުވަހެއްގެކުރިން މީހަކު 1ވަޅުގަނޑު ސާފުކުރުމަށްފަހު ފައިސާހޯދުމަށް އެދުނުކަމަށާއި
ނ
އސާލިބޭކަމަށް ވާހަކަދައްކާ އުޅޭކަމަށާއި ނަމަވެސް އެގޮތަށް ފައިސާދޭގޮތަށް ނޯންނާތީ އެކަ ް
ބައެއްފަރާތްތަކުން މިގޮތަށް ފަ ި
ރައްޔިތުންނަށް ސާފުކޮށްދިނުމަށް ކައުންސިލަރ އަބްދުއްޞަމަދު އިދުރީސް ވިދާޅުވިއެވެ.
* ބޭސްފިހާރައިގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މަރިޔަމް އަޒްހާރު ވަޒީފާ އަދާކުރާކަމުގެ ލިޔުމެއް ހޯދުމަށް އެދުނުކަމަށާއި އެނާ
ނ
ވގެން ނުވާނެކަމަށް ދެކޭކަމަށާއި އެއީ މިހާރުވެސް ބޭސްފިހާރަ ހުއްޓިފައި ހުރުމުގެ ސަބަބު ް
އެހެންތަނަކަށް ވަޒީފާއަކަށް ދެ ި
ހުއްދަހޯދުމަށް

ވތީ
ފނުވިފައި ާ
މާލެ ޮ

ކަމަށް

ކައުންސިލަރ

އަބްދުއްޞަމަދުއިދުރީސް

ގ
ފާހަ ަ

ކުރެއްވިއެވެ.އެލިޔުމަކީ

ނންވާލިޔުމެއްކަމަށް ރައީސް މުހައްމަދުސިނާން ވިދާޅުވިއެވެ.
ބޭސްފިހާރައިގައި ބޭސްވިއްކުމުގެ ހުއްދަހޯދުމަށް ބޭ ު
*

ރަމަޟާންމަސް

ކައިރިވާތީ

މިސްކިތްތައް

ބލާ
މަރާމާތުތައް ަ

އެކަން

ކުރުމަށާއި

ތަރާވީހް

ނަމާދުކުރާނެ

ހާފިޒަކު

ހޯދުމަށްމަސައްކަތް ކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.
ނ
ތ ް
ނނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ހިންގާ އިގިރޭސި ކުލާހުގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮ ު
* އެމް އައި ކޮލެޖްގެ ކޯސްތައް ހިންގުމާއި ބެހޭގޮތު ް
ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް ވާހަކަ ދެއްކެވިއެވެ .ކުޑަކުދިންނަށް ހިންގޭ ބޭސިކް އަދި އެލެމެންޓްރީ ކްލާހުގައި ބައިވެރިވާނެ
މ
ށ ދިމާވީ މިދިޔައަހަރު ކިޔަވައިދިން ޓީޗަރުންނާމެދު ހިތަހަ ަ
ހގެ ކިޔެވުން ނެތްކަމަށާއި އެގޮތަ ް
ކުދިން ނެތިގެން މިއަހަރު އެކުލާ ު
ނުޖެހޭތީ ކަމަށާއި އެހެން ކޯސްތައް ހިންގުމުގެ ފުރުޞަތުއެބައޮތް ކަމަށާއި ކޯހުގައި ބައިވެރިވާނެ އެކަށީގެންވާ އަދަދަށް ކުދިން
ލިބިއްޖެނަމަ ކޯސް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށާއި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ކަންކަން ޕްރީސްކޫލްގައި ގެންދެވިދާނެކަމަށް ނާއިބްރައީސް
ލން ކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.
ތބެލުމަށް އިއު ާ
އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.މިކަމަށް އެދޭކުދިންތިބި ޯ
* ސްލިޕްވޭގެ ކަންތައްތަކާއި ބިންހިއްކުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ކަންކަން ހުއްޓިފައިވާތީ ސްލިޕްވޭގެ ކަންކަން އަވަސްކުރުމަށާއި
ޕްރޮޖެކްތްގެ

މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކުރުމަށް މާލެދިއުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ

ކުރެވުނެވެ.އަދި މިދަތުރުގައި އިންޖީނުގެ އާއި އެމްބިއުލާންސްގެ ކަންތައްވެސް ބަލާލުން ރަގަޅުކަމަށާއި ކައުންސިލްގެ
ބފުޅަކުދިއުން ރަގަޅުކަމަށް
ދެމެމްބަރަކު މާލެދުރުވުން ރަގަޅުކަމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.ހަރަދަށް ބަލާއިރު ދެ ޭ
ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.ގިނަ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވުން ރަގަޅުކަމަށް ފާހަގަކޮށް 5މެމްބަރަކުމާލެދިއުމަށް
31

ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ށ.ކޮމަންޑޫ ކައުންސި ް

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 6102ވަނަ އަހަ ު

ރަގަޅުކަމަށް ކައުންސިލަރ އަބްދުއްޞަމަދު އިދުރީސް ވިދާޅުވިއެވެ.އަލީޝަހީމް އިސްވެހުންނަވާ އަބްދުއްޞަމަދު އިދުރީސް
އާއި މުހައްމަދުޝާމް މާލެދުރުވުން ރަގަޅުކަމަށް ފާހަގަ ކުރައްވާ ސަރުކާރުހިންގާ ޕާޓީގެ މެމްބަރުން ދިއުން ރަގަޅުކަމަށް ހުރިހާ
ނ
ބޭފުޅުންވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ .އަދި މިއަދު ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ބައްދަލުކުރުމަށް ސިޓީފޮނުވުމަށާއި އެންމެކުރި ް
ފުރާބޯޓަކުން މާލެދުރުވުމަށާއި  7ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ.
ގބޭފުޅުން މިރަށަށް ވަޑައިގެންނެވި ކަމަށާއި ޕްލާންޓް ގޭގައިވެސް
* ސޯލާ އެނަރޖީއާއިބެހޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ފެނަކައި ެ
ސޯލާ ހަރުކޮށްގެން ޕްލާންޓް ހިންގިދާނެ ކަމަށް އެބޭފުޅުން މައުލޫމާތު ދެއްވިކަމަށާއި މިކަން ކުރަން ބޭނުންވާނަމަ އެފަރާތާއި
ގުޅުއްވައިގެން އެކަން ކުރުން ރަގަޅުކަމަށް ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.
*
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ބައްދަލުވުމުގައި ަައުންސިލުން މާލެއަށް

ކުރެވުނު

ރޕޯޓް ހުށަހަޅުއްވާނެކަމަށާއި
އވިއެވެ.މިގޮތުން މާލެދަތުރުގެ ި
ސ އަލީޝަހީމް މައުލޫމާތު ދެ ް
ދަތުރާއިބެހޭގޮތުން ނާއިބްރައީ ް
މާލެދުރުވެ ފުރަތަމަވެސްބެލީ ތޮށިލުމާއި ބިންހިއްކުމުގެ މަސައްކަތްހުއްޓިފައިވާތީ އެމަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބެއް
އސިން މިނިސްޓަރ އާއި ބައްދަލު ކުރެއްވިކަމަށާއި އަދިއެބައްދަލުވުމުގައި
ބެލުންކަމަށާއި އެހެންކަމުން ހަ ު

އެމިނިސްޓްރީގެ

ނންވާ ފައިސާގެ ކަންކަން
ޑ ޖަހާގޮތް ބަދަލުކުރުމަށް ބޭ ު
ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުންނާއި އެކު ބައްދަލުވިކަމަށާއި ތޮށިގަނ ު
ރއީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި އެދިފައިވާ ކަމަށާއި ހުއްދަ
ފއިވަނީ ކަމަށާއި ހުއްދަހޯދުމަށް ަ
ހަމަނުޖެހޭތީ މަސައްކަތް ހުއްޓި ަ
ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް މަސައްކަތް ފެށޭނެކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިކަމަށް ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.އަދި
އެމްޓީސީސީގެ

ބޭފުޅުންނާއިވެސް

ބައްދަލުކުރެއްވިކަމަށާއި

މިކަމާއި

ފައިސާގެ

ކަންކަން

ހަމަނުޖެހޭތީ

މަސައްކަތް

ށ
ނހާ އަވަހަކަށް މަސައްކަތް ފާނެކަމށް ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަ ް
ވދާޅުވިކަމަށާއި ފައިސާގެ ކަންކަން ހަމަޖެހު ު
ނުފެށިވަނީކަމަށް ި
އ
ގ ި
ނސްޓްރީއާއި އެމްޓީސީސީއާއި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމު ަ
މައުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.އަދި ހައުސިން މިނިސްޓްރީއާއި ހެލްތު މި ި
ނ
ކ ް
ނފަދަ ކަން ަ
ނތަން ހެދު ް
މ ޖައްސާލާނެ ތަ ް
ކުނިކޮއްޓާއި ސްލިޕްވޭ އަދި ކުޅިވަރުކުޅޭނެ ތަންތަނާއި ރައްޔިތުން ހިތްހަ ަ
ބިންހިއްކުމުގެ މަސައްތް ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން ނުކުރެވިވާކަމަށް ދެންނެވިފައިވާނެ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެމަސައްކަތް
ވ
އަވަސްކޮށްދިނިމަށް އެދިފައިވާނެ ކަމަށާއި މިއަހަރު ފެށިގެންގޮސް 4މަސްދުވަސް ފާއިތުވެ ދިޔައިރުވެސް މަސައްކަތަށް ބޭނުން ާ
ފައިސާ ހަމަނުޖެހޭތީ އެކަމާ ހިތާމަކުރާކަމަށް ދެންނެވިކަމަށް މައުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ފަތުހީ
އ
ވިދާޅުވީ ފައިސާގެކަންތައް އަވަސްކޮށްދިނުމަށް ކޮށްދެވެންހުރި ހުރިހާކަމެއް ކޮށްދެއްވާނެކަމަށާއި ،ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގަ ި
ދިރާސާކޮށް

އެކަންކަން

ހަމަޖައްސަވާނެކަމަށެވެ.ޕްރޮޖެކްޓްގެ

މަސައްކަތް

އަވަސްކުރުމަށްޓަކައި

ފިޝަރީޒް

މިނިސްޓަރ

ދ
ފ ަ
ނހާން ަ
ޝައިނީއާއި ޔޫތު މިނިސްޓާރ ޒުހޫރުއާއި ،އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ސައީދުއާއި ،ޕީޕީއެމްގެ ޕާލިމެންޓް މެމްބަރ ި
ބޭފުޅުންނާއި

ބައްދަލުކުރެއްވިކަމަށްވެސް

މައުލޫމާތު

ދެއްވިއެވެ.އަދި

ފިނޭންސް

މިނިސްޓަރ

ޖިހާދުއާއިވެސް

އވާ ކަމަށްވެސް މައުލޫމާތު
ބައްދަލުކުރެއްވިކަމަށާއި މިކަން އަވަސްކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފަ ި
އމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާގެ
ޑށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު ގެނަ ު
ދެއްވިއެވެ.މިހުރިހާ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރުމުންވެސް ތޮށިގަނ ަ
ނ
ކަންކަން ހަމަޖެހުނުހާ އަވަހަކަށް މަސައްކަތް ފައްޓަވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށާއި ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ވަރަށްއަވަހަށް އަޅަ ް
ބޭނުންވާކަމަށް ޔޫތްއެންޑް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރ ޒުހޫރުއާއި ބައްދަލުކުރުމުން ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށާއި ވޮލީ،ބާސްކެޓް
ޑ
ށއި މިހާރު ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތައް އަވަސްކުރަން ބޭނުންވާކަމަށާއި އިން ޯ
ނންވާކަމަ ާ
ކޯޓްވެސް ހަދަން ބޭ ު
ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމަށް ތަނެއް ދެއްކުމުން ތަކެތި ފޮނުވައިދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.ހެލްތު
މިނިސްޓަރ

އިރުތިސާމްއާއި

ބައްދަލުކުރައްވާ

ސ
އެމްބިއުލާން ް

ހޯދުމާއި

ތން
ބެހޭގޮ ު

ނވިކަމަށާއި
ދެން ެ

ށ
ވަރަށްއަވަހަ ް

ކމަށް ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށް
ނކުރި އެމްބިއުލާންސެއް ލިބޭނެ ަ
އ އޭގެކުރިން ރަށެއްގައި ބޭނު ް
ހަމަޖެހޭނެކަމަށް ވިދާޅުވިކަމަށާ ި
މައުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.އަދި ޕްލާންޓްއިން ދޫކުރާފެން ޓެސްޓްކުރެވޭނެގޮތް ހެދުމަށް ވާހަކަ ދެކެވުނުކަމަށާއި އެކަމަށްއެދި ލިޔުމެއް
ފޮނުވުމުން މިކޮޅުގެ ލެބޯޓްރީން

ބ
ޓެސްޓްކުރެވޭނެގޮތް ހައްދަވާދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވި ކަމަށާއި ސިއްހީމަރުކަޒުގެ ބަލިމީހުންތި ޭ
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ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ށ.ކޮމަންޑޫ ކައުންސި ް

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 6102ވަނަ އަހަ ު

އ
ލ ި
ކއުންސިލްގެ ފަރާތުން ވޯޑް އޭސީކޮށްފިނަމަ ކަރަންޓްބި ާ
ނ ހައްލުކޮށްދިނުމަށް އެދުމުން ަ
ވޯޑް މާބޮޑަށް ހޫނުވާތީ އެކަ ް
ސާރވިސްގެ ކަންތައް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ކުރެވޭނެކަމަށް ވިދާޅުވިކަމަށާއި ،ވޯޑް އެސީ ކުރުމަށްޓަކައި ދާއިރާގެ މެމްބަރު
އެހީތެރިވެ ދެއްވާނެކަމަށް މައުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.ސްލިޕްވޭގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް އެމްޓީސީސީ އާއި ވާހަކަ ދެއްކުމުން
މށް ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށާއި މިކަން ކުރުމަށްޓަކައި ހައުސިން
އީއައިއޭ ހަދާފައި ހުއްދަހޯދުމަށްފަހު ހުށަހެޅުމުން ކޮށްދެވިދާނެކަ ަ
ތ
ވ ީ
ވ ބޭފުޅާއަކީ އިއައިއޭ ހެދުމުގެ ހުއްދައޮންނަ ފަރާތަކަށް ަ
މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ޕްރޮޖެކްޓްގެ ކަންކަމާއި ހަވާލުވެހުންނެ ި
ށއި އިޕީއޭއަށް ދައްކަންޖެހޭ
ދޅުވިކަމަށާއި މެއި 1ހާތާގައި ފްރީވާނެކަމަށް ވިދާޅުވި ކަމަ ާ
އެކަން ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ވި ާ
ތ
ދޅުވެފައިވާކަމަށް މައުލޫމާ ު
ނ އެކަން ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ވި ާ
ފައިސާއާއި މެޝިނަރީއަށް ދައްކަންޖެހޭފައިސާ މިކޮޅުން ދިނުމު ް
ދެއްވިއެވެ.ފެނަކައިގެ އިންޖީނުގެ އެޅުމުގެ މަސައްކަތާއި

ނކަމަށާއި ކުނިކޮށިއެޅުމުގެ
ނަރުދަމާގެ ކަންކަންވެސް ހުށަހެޅިފައިވާ ެ

މަސައްކަތް ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައި އޮތްކަމަށް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ .މާލެއަށް ކުރެވުނު މިދަތުރުގައި އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް
ކުރެވިފައިވާކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ .އަދި ސްލިޕްވޭ އަޅާއިރު ސްކޫލްގެ ކްލާސްރޫމް އިމާރާތްކުރާ ފަރާތާއި އެމްޓީސީސީ
މސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާކަން ފާހަގަ
ށއި ދާއިރާގެ މެމްބަރުވެސް ަ
މ ާ
އިން އެހީތެރިވެ ދެއްވާނެކަ ަ
ކުރެއްވިއެވެ.
އ
ކރުމުން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުއްޔަށްނެގުމަށް ހުށަހަޅާފަ ި
ނ ު
ނ ކުއްޔަށްދިނުމަށް އިއުލާ ް
* ވޯކްޝޮޕް އިމާރާތް އަލު ް
ނ
ތން ހުސްކުރާނީތޯ ރައީސް މުހައްމަދު ސިނާން ވިދާޅުވިއެވެ.އެތަ ް
ނ އިއުލާންކުރާނީތޯ ނުވަތަ ަ
ނުވާކަމަށާއި އެހެންކަމުން އަލު ް
ހުސްކުރުންއެއީ

ހައްލެއް

ނޫންކަމަށް

ކައުންސިލަރ

މުހައްމަދު

މުފީދު

ވިދާޅުވިއެވެ.

އެތަން

ބމެއް
ދނެކަމަށާއި އިންޑޯ ކުޅިވަރުކުޅޭނެ ތަނެއްހެދުމަށް އެކަށީގެންވާ ި
ނންކުރެވި ާ
ކުޅޭތަނެއްހެދުމަށް ބޭ ު

އިންޑޯ

ކުޅިވަރުތައް
ދައްކައިފިނަމަ

ހުރިހާކަމެއް އެއްފަހަރާ ނިންމަވާދެއްވާނެކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެފައިވާތީ އެގޮތަށް ހެދިދާނެކަމަށް ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް
މށް
ނ ރަގަޅުކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.އެތަން ކުއްޔަށް ދިނު ަ
ނ ް
އތަން ކުއްޔަށްދި ު
ވިދާޅުވިއެވެ .އިތުރުކަމެއް ކުރެވެންނެތްނަމަ ެ
ލން ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
ވަކިއަދަދެއްނުޖަހާ އަލުން އިއު ާ
އ
ށއި މިކަމަށް ފައިސާގެ އެހީއެއްލިބޭތޯ މަސައްކަތް ކުރުމަށާ ި
* ތަރާވީހް ނަމާދުކުރާމީހާގެ ކަންކަން މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަ ާ
ގއި މިކަމަށް އިޝާރާތެއް
މިކަމަށް 41111/-ރ ހަރަދުވާނެކަމަށް ރައީސް މުހައްމަދު ސިނާން ވިދާޅުވިއެވެ.މާލެދަތުރު ަ
ހ
ސ އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.ހާފިޒު ގެނައުމަށް ދައްކަންޖެ ޭ
ވެފައިނެތުމުން މަސައްކަތް ކުރެވިފައި ނުވާކަމަށް ނާއިބްރައީ ް
ވފައިސާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
ޕޭމަންޓް ފައިސާ ދެއްކުމަށާއި އިތުރަށް ބޭނުން ާ
* ބޭސްފިހާރައިގެ މުވައްޒަފު މަރިޔަމް އަޒުހާރު މިހާރު ޓެސްޓްހަދާނިމިފައިވާ ކަމަށާއި އަދި ޕޭޕަރމާކިން ނުކުރެވޭތީ
ނުނިމޭކަމަށް ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު ޝާމް ވިދާޅުވިއެވެ.މިހާރު މާލެދިޔަފަހުން ގިނަދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާތީ މާލޭގައި
ނ އަވަސްކުރުމަށް ރައީސް
މއުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު މިކަ ް
އމަށް އެންގުމަށާއި މިކަމާބެހޭ ަ
މަޑުކުރަން ނުޖެހޭނަމަ ރަށަށްއަ ު
މުހައްމަދު ސިނާން ވިދާޅުވިއެވެ1129 .ވަނަ އަހަރުގެ ފައިސާނުލިބޭ އާސަންދަ ބިލްހުރިކަމަށާއި އާސަންދަ ޕޯޓަލް މައްސަލަ
މ
ކއުންސިލަރ މުހައްމަދުޝާ ް
ކން ފޮނުވާލެވޭވަރުވާނެކަމަށް ަ
ދ ހުރިކަމަށާއި ދެންފުރާ ބޯޓަ ު
ޖެހިފައިވާތީ އިންވޮއިސް ނުހެ ި
އސާހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރައީސް މުހައްމަދުސިނާން
ވިދާޅުވިއެވެ .ފައިސާ ނުލިބިހުރި ބިލްތަކުގެ އަދަދުތައްބަލާ ފަ ި
ވިދާޅުވިއެވެ.
އ
* ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައިހަދާ ދެބުރިއިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ވަކިފަރާތެ ް
ހަމަޖެއްސުމަށް އަންގަވާފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެކަން ހަވާލުކުރި ފަރާތެއް އެގިނުލައްވާ ކަމަށާއި މާލެއިން އައި
ނންބަރު ދެއްވިކަމަށް ކައުންސިލަރ އަބްދުއްޞަމަދު އިދުރީސް
ދަތުރުމަތީގައި އެޑިޔުކޭޝަނުން ގުޅުއްވިކަމަށާއި މުފީދުގެ ފޯން ަ
ވިދާޅުވިއެވެ.
* މައިކޮލެޖްގެ ކޯސްތަކަށް އިއުލާން ކުރުމުން 25ކުދިން އެދިފައިވާ ކަމަށާއި  11ކުދިން ހަމަނުވާތީ މިކަން ނުކުރެވޭނެ
ދ
ފކުޑަވާނެކަމަށް ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.އަ ި
ނނަމަ ީ
ފބޮޑުވާނެކަމަށާއި ކުދިން ގި ަ
ކަމަށާއި ކުދިން މަދުނަމަ ީ
ޤުރުއާން ކްލާހުގައި 212ކުދިން ނަންނޯޓް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި އަލީމާހިރު މިމަހުމާލެދާންޖެހޭތީ މާލެގޮސް އައުމުން ކްލާސް
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ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ށ.ކޮމަންޑޫ ކައުންސި ް

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 6102ވަނަ އަހަ ު

އ
ލންވެސް ޤުރުއާން ކްލާހެ ް
ނކުރެވިފައިނުވާނެ ކަމަށާއި ސްކޫ ު
އންކްލާހަށް ނަގާނެފީއެއް އިއުލާ ް
ފެށޭނެކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެ.ޤުރު ާ
ލ
ވނެވެ .އަދި ލިސްޓްތައްބަ ާ
ށ ސާފުކޮށްދިނުމަށް ވާހަކަ ދެކެ ު
ނނަ ް
ފެށުމަށް އިއުލާން ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށާއި މިކަން ބެލެނިވެރި ް
ކްލާސްތަކަށް

ސ
ކުދިންހަމަޖައް ާ

ހެދުމުގެ

މަސައްކަތް

ނސިލަރ
ކައު ް

އަބްދުއްޞަމަދުއިދުރީސް

ކުރިޔަށް

ގެންދިއުމަށް

ހަވާލުކުރެވުނެވެ.
ހށަހަޅާފައިވާކަމަށާއި އެންމެކުޑަ އަގަކީ 54111/-ރ ކަމަށް
އއުލާން ކުރުމުން އެސްޓިމޭޓް ު
* ޕްލާންޓްގޭ ފާހާނާ ހެދުމަށް ި
ގ
ނޓްވައިރު ދޭގޮތަށް ކަމަށްވެސް ފާހަ ަ
ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު މުފީދު ވިދާޅުވިއެވެ.އަދި އިއުލާންކުރީ ތަށިމުށި ،ކަރަ ް
ކުރެއްވިއެވެ .މިކަން ބިޑް ކޮމެޓީން ނިންމުމަށް ރައީސް މުހައްމަދު ސިނާން ވިދާޅުވިއެވެ.
*

އ
ގ ި
ޕްލާންޓްގޭގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ދިރާސާކޮށްދިނުމަށް އެތަނުގެ މުވައްޒަފުން އެދިގެންބޭއްވި ބައްދަލުވުމު ަ

ފއިވާ ކަމަށް ކައުންސިލަރ
ދނުމަށް އެދި ަ
ގއަށް ގެންދެވޭ މުސާރަ 9111/-ރ އަށް ބަދަލުކޮށް ި
އެދިފައިވާކަމަށާއި މުވައްޒަފުން ެ
އއި ހަރަދުގެ ހަތަރުމަހެއްގެ
ގން ލިބޭފައިސާ ާ
މުހައްމަދު މުފީދު ވިދާޅުވިއެވެ .މިކަމާމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް ޕްލާންޓްހިންގައި ެ
ދ
ށ ރަގަޅުކަމަށާއި އެމުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަކަމަށް ގަބޫލްކުރައްވާކަމަށް ރައީސް މުހައްމަ ު
ރިޕޯޓަށްބަލާފައި މަޝްވަރާކުރުމަ ް
ސިނާން ވިދާޅުވިއެވެ.އެތަނުގައިބޭނުންކުރުމަށް ޓީވީއެއް ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ކަމަށާއި އެތަންހޫނުވުމުގެ މައްސަލަވެސް
ސ އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ،
ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ނާއިބްރައީ ް
ފނުންގުޅައިގެން މަސައްކަތް
ނވައިގެން ހަމަނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި ޯ
* ަެލްތުސެންޓަރުގެވޯޑް އޭސީކުރުމަށްޓަކައި ހަމައެކަނި ސިޓީފޮ ު
އއްކޮށް ފައިސާހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްވެސް ރައީސް
ފރާތުން އެހީހޯދާއިރު ޕާޓިޝަނާ ެ
ކުރުމަށާއި ދާއިރާގެ މެމްބަރުގެ ަ
މުހައްމަދުސިނާން ވިދާޅުވިއެވެ.
*  14މެއި  1122ކައުންސިލްގެ  12ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ސްލިޕްވޭގެ މަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ
ވރަށްއަގުބޮޑު ކަމެއްކަމަށާއި
ކދެކެވިފައިވާ ކަމަށާއި މިއީ ަ
ވހަ ަ
ކުރެވުނެވެ .އީއައިއޭ ހެދުމަށް ހުއްދައޮންނަ ފަރާތަކާއި ާ
ށ
ނކަމަށް ބުނެފައިފައިވާކަމަ ް
ގާތްގަނޑަކަށް އެއްލައްކަ ރުފިޔާ ހަރަދުވާނެ ކަމެއްކަމަށާއި މިމަސައްކަތް ހިލޭ ކޮށްދެއްވާ ެ
އސަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި1 ،
ރއި ކެއުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖ ް
ދޅުވިއެވެ.އަދި އެފަރާތުގެ ދަތު ާ
ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް ވި ާ
މެއިގައި އެފަރާތުން ފުރީވާނެކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށާއި އެމްޓީސީސީގެ އެއްބާރުލުމާއެކު ނޫނީ ނުކުރެވޭނެ ކަމެއްކަމަށްވެސް
ވިދާޅުވިއެވެ.އަދި މިމަސައްކަތާއި އެކު މޫދަށްއެރޭތަނާއި ފަޅުގެ ބޮޑުކުރާ ސަހައްދުގެ އީއައިއޭ ހެދުމަށް ގަސްދުކުރާކަމަށްވެސް
ވިދާޅުވިއެވެ.އީއައިއޭ ހެދުމަކީ ބޮޑުހަރަދެއް ހިގާނެ ކަމެއްކަމަށްވާތީ އެފަރާތުން އެކަން ހިލޭ ކޮށްދެއްވާތީ ހިތްހަމަޖައްސާލާކަހަލަ
ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ކައުންސިލަރ އަބްދުއްޞަމަދު އިދުރީސް ވިދާޅުވިއެވެ .ސްލިޕްވޭ އެޅުމަށް ފައިސާ
ހުރުމާއިއެކު އެކަމަށް ބޭނުންވާ ހަރަދުތައް ކުރެވޭނެކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.ސްޓަޑީ ހެދުމަށާއި މެޝިނަރީޒްއަށް ކިހާވަރެއް
ހަރަދުވާނެތޯވެސް ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ .އީޕީއޭއަށް ފަނަރަހާސް ރުފިޔާގެފީއެއް ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށާއި
ނ
މެޝިނަރީޒްއަށް ޗާޖްކުރާނެކަމަށާއި އެބޭފުޅާ ދުރުވުމުން މެހްމާންދާރީ ރަގަޅުކުރެވިއްޖެނަމަ ރަގަޅުވާނެކަމަށާއި މިހާރުންފެށިގެ ް
ދ މުފީދު ވިދާޅުވިއެވެ.ސްލިޕްވޭ ސަރަހައްދު ހުސްކުރަން
އކުމަށް ކައުންސިލަރ މުހައްމަ ު
އެފަރާތާއި ގުޅައިގެން ވާހަކަދެ ް
ހ
މ ު
ށނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ ރޯދަ ަ
އބްރައީސް އަލީޝަހީމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.ރޯދައިގެފަހުން މަސައްކަތް ފެ ޭ
ޖެހޭނެކަމަށް ނާ ި
އެތަންހުސްކުރުން

ރަގަޅުނޫންކަމަށް

ކައުންސިލަރ

މުހައްމަދު

މުފީދު

ވިދާޅުވިއެވެ.

އޮޑިވެރިންނަށާއި

އެމްޓީސީސީގެ

ނސިލަރ އަބްދުއްޞަމަދު އިދުރީސް ވިދާޅުވިއެވެ .އީއައިއޭ
ވފައި ބޭއްވުންރަގަޅުކަމަށް ކައު ް
އލޫމާތު ދެއް ާ
ބޭފުޅުންނަށް މިމަ ު
ހަދައިދޭ

ފަރާތުން

ވިދާޅުވިއެވެ.އެފަރާތުން

ހިލޭ

އކަން
ެ

ކޮށްދޭތީ

އެދިފައިނުވާނަމަ

އދިނުން
ޕޮކެޓްމަނީއެ ް

އިތުރަށް

ނން
ފައިސާދި ު

ރަގަޅުކަމަށް
ރަގަޅުނޫންކަމަށް

ކައުންސިލަރ

މުހައްމަދު

ޝާމް

ސލަރ
ކައުން ި

މުހައްމަދު

ދ
މުފީ ު

ނމަ ހަދިޔާއެއްދިނުން ރަގަޅުކަމަށް ކައުންސިލަރ އަބްދުއް
ވިދާޅުވިއެވެ .މަސައްކަތް ފެށުމަށްފަހު މަސައްކަތްބަލާ ރަގަޅު ަ
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ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ށ.ކޮމަންޑޫ ކައުންސި ް

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 6102ވަނަ އަހަ ު

އ
ޞަމަދުއިދުރީސް ވިދާޅުވިއެވެ .ރޯދައިގެފަހުން ދޯނިއެހެލުމުގެ ކަންކަމާއި މަޝްވަރާކުރުމަށާއި ،ދަތުރުހަރަދާއި ހުރުމާ ި
،ކެއުން ކައުންސިލުން ހަރަދުކުރާގޮތަށް ނިންމުނެވެ.
*

މިއަހަރުގެ

ކުޑަކުދިންގެ

ދުވަސް

ކުރުމާއިބެހޭގޮތުން

ފާހަގަ

ވާހަކަދައްކާ

ކުރެވުނެވެ.މިކަމަށް

މޝްވަރާ
ަ

އަތޮޅުކައުންސިލުންވެސް އެދިފައިވާ ކަމަށާއި މިދުވަހަކީ ކޮންމެއަހަރަކުވެސް ވަރަށްކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރާ ދުވަހެއްކަމަށާއި
ޕްރީސްކޫލާއި

ށ.އަތޅުތައުލީމީ

މަރުކަޒާއި

ގުޅިގެން

ހަރަކާތްތައް

ބޭއްވުމަށް

މށާއި
ނންވާކަ ަ
ބޭ ު

އެދުވަހުގެ

ގ
ހެދުނު ެ

އ
މދިޔައަހަރުވެސް ވަރަށްކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި ހުރިހާ މުއައްސަސާތަ ް
ހާއްސަހަފްލާއެއް ޕްރީސްކޫލްގައި އޮންނާނެ ކަމަށާއި ި
އ
ގުޅިގެން މިހަރަކާތްތައް ހިންގިފައިވާކަން ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.މިކަމާގުޅޭ ކަންކަން ރާވާލުމަށްޓަކަ ި
މުއައްސަސާތަކާ

ބައްދަލުކުރުމަށް

މަޝްވަރާ

ކުރެވުނެވެ.އަދި

ކުޑަކުދިންގެދުވަސް

ފާހަގަ

ކުރުމަށްޓަކައި

9111/-ރ

ހަރަދުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
ގ
މހާރު ޤުރުއާންކްލާހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދިފައިވާކުދިން ެ
* ޤުރުއާންކްލާސް ފެށުމާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެކެވުނެވެި .
ލިސްޓްތައް ކްލާސްތަކަށް ބެހުމަށްޓަކައި ތައުލީމީ މަރުކަޒާއި ހަވާލުކުރެވިފައި ވާނެކަމަށާއި އަލީމާހިރު މާލެދުރުވަތީ
ނ ކްލާސްފެށުމަށް ބޭނުންވާކަމަށް ކައުންސިލަރ އަބްދުއްޞަމަދު އިދުރީސް މައުލޫމާތު
އެދަތުރުނިންމާ ރަށަށްދުރުވުމު ް
މ
ދނަ ަ
މށާއި ނުވަތަ ޕްރޮޖެކްޓަރެއް ހޯދަންޖެހޭކަމަށާއި ޓީވީހޯ ާ
ދެއްވިއެވެ.އަދި ކްލާސް ފެށުމުގެ ކުރިން ޓީވީއެއް ބޭނުންވާ ކަ ަ
މާކަރު ގަންނަން ޖެހޭނެކަމަށާއި ބޮޑުޓީވީއަކާއި އެއްއަގެއްގައި ޕްރޮޖެކްޓަރ ހުރިކަމަށްވެސް މައުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.ޓީވީގެ
ނންކުރުމަށް ޕްރޮޖެކްޓަރއެއް ހޯދުމަށް ނިންމުނެވެ.
ބ ު
ބަދަލުގައި ޤުރުއާންކްލާހުގައި ޭ
ގ
އ ރަމަޟާންމަހު ފަޅުތެރޭގައި ދޯނިފަހަރު ވަދެނިކުތުމު ެ
* އިރުމަތީ ފަޅަށް ކުދިޑިންގީތަކަށް ވަދެވޭނެގޮތް ހަދައިދިނުމާ ި
ށ
ތން މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ .ފަޅުގެ ކަންކަމަކީ ވަރަށްބޮޑު ކަމެއްކަމަށާއި ފަޅުގެ ދަތިކަން ވަރަށްބޮޑުކަމަ ް
ދަތިކަމާ ބެހޭގޮ ު
ށ
ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ .ބޯޑެއްބެހެއްޓިއަސް އެއަށް އަމަލުނުކުރާކަމަށާއި އިރުމަތީފަރާތުގެ ފަޅަށްވަނުމަ ް
ނެރުނުކެޑިވަނީ

އެމްޓީސީސީގެ

މަސައްކަތްކުރާ

މީހުންގެތެރޭގައި

މިވަގުތުހުރިމީހާއަށް

ހައިމާކްގައި

މަސައްކަތްކުރަން

ނ
ތ ް
ވދާޅުވިއެވެ.ރަމަޟާންމަހު ވަރަށްގިނަ މައްސަލަތައް ދިމާވާކަމަށާއި ދޯނިފަހަރު އަޅާނެތަން ަ
ފަރިތަނޫންކަމުން ކަމަށްވެސް ި
އވެސް ފަޅަށްނުވަދެވިބޭރުމަތީގައި އޮންނަންޖެހޭކަމަށް ކައުންސިލަރ ޢަބްދުއްޞަމަދުއިދުރީސް
ނެތުމާއި މާލެދަތުރުކުރާ ދޯނިތަ ް
ނ ރަގަޅުކަމަށްވެސް ފާހަގަ
ނމަ ޝަރީފްބެލައްވާ އެކަންކުރުވު ް
ގ ަ
ކ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަށް ނޭ ޭ
ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.މިހާރު ހައިމާ ް
ކުރެއްވިއެވެ.އެމްޓީސީސީގެ

ހަސަންއާއި

ވާހަކަދައްކައިގެން

ޝަރީފްލައްވާ

އެމަސައްކަތް

ކުރެވޭތޯ

އ
ވާހަކަދައްކާލުމަށާ ި

ޑިންގީތަކުގެ ވެރިފަރާތްތަކާއި ވާހަކަ ދެއްކުމަށް މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.
ނ
ގތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.އެމަސައްކަތަށް އަގު ކުޑަކަމު ް
ލހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއިބެހޭ ޮ
* ގަބުރުސްތާނު ސާފުކޮށް ބަ ަ
ޢ
އބްރައީސް އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ .މިކަމަކީ ވަރަށްބޮޑު އިޖްތިމާ ީ
ކން ނުކުރެވިވާ ކަމަށް ނާ ި
ނތުމުން އެ ަ
ހަވާލުވާނެ ފަރާތެއް ެ
ގ
އމުންވެސް އެކަން ފާހަ ަ
ވބޯވެފައިވާތީ އާ ް
މަސައްކަތެއްކަމަށް ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު މުފީދު ވިދާޅުވިއެވެ .އެތަނުގެ ާ
ނކަމަށައި ސަހަރާތަކުގެ މަގުތައްވެސް ހަޑިކަމަށާއި އެއްފަހަރު
ތން ސާފުވާ ެ
ކުރާކަމަށާއި ބަޔަކު ސާފުކުރާނަމަ ހިތިގަސްދޮށްތަން ަ
ވކަމަށާއި މިކަމަށް މީހަކުހޯދުން ރަގަޅުކަމަށް ކައުންސިލަރ
އިއުލާން ކުރުމަށްފަހު އަގުކުޑަކަމުން ހަވާލުވާނެ ފަރާތެއް ނު ީ
ކޒާއި ވާހަކަދައްކައިގެން ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިޔަށް
އަބްދުއްޞަމަދު އިދުރީސް ވިދާޅުވިއެވެ .ށ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރު ަ
ނ
ގެންދެވިދާނެކަމަށާއި އޭގެފަހުން މީހަކާއި ހަވާލުކުރުމުން ވެދާނެކަމަށް ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.ކައުންސިލު ް
މީގެކުރިންވެސް މިކަމާ ވާހަކަދެކެވިފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެފަހުން އެވާހަކަދެކެވިފައި ނުވާކަމަށް ކައުންސިލަރ ޢަބްދުއްޞަމަދު
އިދުރީސް ވިދާޅުވިއެވެ .ތިމާވެށީގެ ކްލަބުން ފައިސާދީގެން ސާފުކުރެވިދާނެކަށާއި ނުވަތަ ޕީޓީއޭއިންވެސް އިއުލާންކުރުމުން
ފައިސާލިބޭގޮތަށް އެކަން ކުރެވިދާނެތޯ ސާފުކުރުމަށްފަހު އެގޮތަށް ކުރުން ރަގަޅުކަމަށާއި ނުވަތަ ކެޑޭޓް
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ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ށ.ކޮމަންޑޫ ކައުންސި ް

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 6102ވަނަ އަހަ ު

ހ ޕީޓީއޭއާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރާގޮތަށް ތައުލީމީ މަރުކަޒާއި ވާހަކަދެއްކުމަށް މަޝްވަރާ
ގން ސާފުކުރުމަށްފަ ު
ބޭނުންކޮށް ެ
ކުރެވުނެވެ.
އ
ގނައުމަށާ ި
ތބަލާ އެތަކެތި ެ
ރކުރެވުނެވެ.މިކަމަށް މަދުވާތަކެ ި
ގތުން މަޝްވަ ާ
މތްތަކާއި ބެހޭ ޮ
* ހިނަވާގެއިން ދެވޭ ހިދު ަ
ނ
މިހާރުވެސް އެތަނުގައި ތަކެތި ހުރިކަމަށާއި އުދަލި މަދުކަމަށް ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.ހިނަވާގޭގައި ހުން ަ
ތ
އ ް
ނސިލްގެ ބޭނުމުގައި ބުރިކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި އެހެލާފައި ޮ
އ ކަމަށާއި ހޮޅިލައިންވެސް ކައު ް
ނ އެތަނުގަ ި
ނނަންޖެހޭ ީ
ތަކެތި ހު ް
ދޯންޏަކަށްވެސް

ބޭނުންކުރި

ކަމަށާއި

ހޮޅިއޮތީ

ބުރިކޮށްލެވިފައިކަމަށް

ކައުންސިލަރ

އަބްދުއްޞަމަދު

އިދުރީސް

އ
ކ ރަގަޅުކަމެއްނޫންކަމަށާ ި
ނދެކޭގޮތް ތަފާތު ކަމަށާއި އެކަމަ ީ
ކތި މިހާރުނެތޭ ބުނުމުން އާއްމު ް
ވިދާޅުވިއެވެ.އެތަނުގައި ހުންނަތަ ެ
ސ އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.އިސްދަރިވަރުންގެ ޖަމްއިއްޔާއިން
ށ ނާއިބްރައީ ް
ހންތަކެތި ހުރިކަމަ ް
ލައިޓްއާއި ފެންހޮޅި ފިޔަވައި އެ ެ
ތަން ހަވާލުކުރިއިރު ލައިޓްވެސް ހަވާލުކުރިކަމަށް ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު މުފީދު ވިދާޅުވިއެވެ.ލައިޓެއް ގެންދިޔަ ނަމަވެސް
ކތި ހަމަކުރުމަށާއި އެތަނުން
ށއި ތަކެތި ހަމަކުރުމަށާއި އިތުރު އުދަލި އަދި ސަތަރި،ފިލާފަދަތަ ެ
އެއެއްޗެއް ގެންނަން ޖެހޭނެކަމަ ާ
އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުނެގުމަށް ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.އަދި ފެންހޮޅި ގުޅުމަށް ކުރިންވެސް ވާހަކަ
މށް ކައުންސިލުން ހަރަދު ކުރުމަށް
ދެކެވިފައިވާތީ ފެންހޮޅި ގުޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި އެތަނަށް ބޭނުންވާ ތަކެތިހޯދު ަ
ނިންމުނެވެ.
* ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެއޮފީހުގެ ފަތުހީއާއި ގުޅުއްވައިގެން ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް ކުރީގެ ބައްދަލުވުމުގައި
ވާހަކަ ދެކެވިފައިވާތީ އެކަން ސާފުކުރެއްވުމަށް ކައުންސިަލރ އަބްދުއްޞަމަދު އިދުރީސް ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ.މިއަދުވެސް
އެކަމާއި ގުޅުއްވިކަމަށާއި އިއްޔެވެސް ގުޅުއްވިކަމަށާއި ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަށް ޖަވާބުދެއްވާފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތު
ދެއްވިކަމަށް ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.އަދި އެމްޓީސީސީ އާއިވެސް ގުޅުއްވިކަމަށާއި އެކަމާބެހޭ ބައްދަލުވުމެއް
ކުރިޔަށްދާކަމަށް ވިދާޅުވިކަމަށާއި ސިއްހީމަރުކަޒުގެ ވޯޑް އޭސީކުރުމުގެ ކަންތަކާއި ފެންޓެސްޓްކުރުމުގެ ކަންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން
މިއަދު ޖަވާބުލިބޭނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށްވެސް ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.
* ޕްލާންޓްގޭގެ ފާހާނާހެދުމުގެ މަސައްކަތް ބިޑްކޮމެޓީން ނިންމާފައިވާކަމަށާއި އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަހްމާންއަށް 00111/-ރ
އަށް ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށާއި މިއަދު އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކުރެވޭނެކަމަށް ކައުންސިަލރ މުހައްމަދު މުދީދު
ވިދާޅުވިއެވެ.
* ޕްލާންޓްގެއަށް ޓީވީއާއި އޭސީ ހޯދުމަށް ކޯޓޭޝަން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާކަމަށާއި ޓީވީގެ ކޯޓޭޝާން ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި
ޑިއުޓީކުރާ ތަނަކަށްވާތީ ޓީވީ ހުންނަށްޖެހޭނެކަމަށާއި ހޫނުދުވަސްވަރަކަށްވާތީއާއި ރޯދަމަހުވެސް ހޫނުވާނެކަމަށް ބެލެވޭތީ
އޭސީހަރުކުރުމަށް ބޭނުންވާކަމަށް ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.ޕްލާންޓްގޭގައި އޭސީހަރުކުމަށް އޭސީގަތުމަށާއި
ޓީވީއެއް ހޯދުމަށް ނިންމުނެވެ.
*ބޭސްފިހާރައިގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް މަރިޔަމްއަޒްހާރުއަށް މިއަދު ސެޓްފިކެޓް ލިބޭނެކަމަށް ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު ޝާމް
ވިދާޅުވިއެވެ.އެތަނުގައި ހަރުކުރަންޖެހޭ ނަލަފިލާވެސް ހުރުމާއިއެކު އެމަސައްކަތް ކުރުމަށާއި ހުއްދަހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން
ފުރިހަމަކުރުމަށް ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު މުފީދު ވިދާޅުވިއެވެ.
* ތައުލީމީމަރުކަޒުގައި މިހާރު އިމާރާތްކުރަމުންދާ ދެބުރިއިމާރާތުގެ މަސައްކަތް މޮނިޓަރކުރާނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވާކަމަށް
ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމްއާއި ހަވާލުކުރެވުނެވެ.
*

މީދާބޭސްލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭކަމަށް ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.ކުރީފަހަރުވެސް އެހާރަގަޅަށް

ބޭސްނުކާކަމަށާއި ،މިދުވަސްވަރު ވިއްސާރަވުމާއެކު ބޭސްލުން ރަގަޅުނޫންކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
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ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ށ.ކޮމަންޑޫ ކައުންސި ް

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 6102ވަނަ އަހަ ު

ބައްދަލުވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ވޯކްޝޮޕް ކުއްޔަށްދިނުމާއި

*  12މެއި  1122ކައުންސިލްގެ  7ވަނަ

ނ
މތިލާނެ ފަރާތެއް ނެތިގެ ް
ރންވެސް މިކަމާ ވާހަކަދެކެވިފައިވާ ކަމަށާއި އަގުބޮޑުކަމުން ކުރި ަ
ވހަކަ ދެކެވުނެވެ .ކު ި
ބެހޭގޮތުން ާ
އަލުން އިއުލާންކުރީ ކަމަށް ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިފަހަރު އިއުލާންކުރުމުން 2911/-ރ އާއި -

ބނުންވާކަމަށް ކައުންސިލަރ
 2111/ރއަށް އެދިފައިވާ ކަމަށާއި މިކަމާ ކައުންސިލުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ގޮތެއްނިންމުމަށް ޭ
މުހައްމަދު މުފީދު ވިދާޅުވިއެވެ.އެތަނުގައި މިވަގުތު ކުރާނެއިތުރުކަމެއް ނެތުމާއިއެކު އެތަން ކުއްޔަށްދިނުން ރަގަޅުކަމަށް
ވ
ނ ރަގަޅުކަމަށާއި ބޭނުން ާ
ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.އެތަން ހުސްކޮށް ބަހައްޓަން ނުފެންނާތީ ކުއްޔަށްދިނު ް
ތން ކުއްޔަށްދިނުމަށް ކައުންސިލަރ އަބްދުއްޞަމަދު އިދުރީސް
އ ަ
ށ އެގްރިމެންޓްގައި ފާހަގަކޮށް ެ
ހިނދެއްގައި އެތަން ނެގޭގޮތަ ް
ވިދާޅުވިއެވެ.އެތަން ކުއްޔަށްދިނުން އެންމެރަގަޅުކަމަށް ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު ޝާމް ވިދާޅުވިއެވެ.މިފަހަރު އިއުލާން ކުރުމުން
ނމުނެވެ.
ޅފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ނި ް
އެދިފައިވާ އެންމެމަތީ އަގުހަށަހެ ި
މހާރުވެސް ފައިސާނުދައްކާ
ހގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެި .
ކށް މީރުފެން ދޫކުރުމާއި ބެ ޭ
* ރަމަޟާންމަހު މިސްކިތްތަ ަ
ށ މިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީއެއް
މ ް
ނމަވެސް ފެންދޫކުރުންރަގަޅުކަމަށާއި ފެންބިލްގެ ފައިސާހޯދު ަ
ަ
މށާއި
ގިނަބިލްތަކެއް ހުރިކަ ަ
ވސް އަންގާލުން ރަގަޅުކަމަށް ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް
ފޮނުވުން ރަގަޅުކަމަށާއި އަދި ރަމަޟާންމަހު ފެންދޫކުރާކަން ެ
ވިދާޅުވިއެވެ.މިކަމަކީ

ކުރަންޖެހިފައިވާ

އ
ނދޫކުރަންބޭނުންވާކަމަށާ ި
ފ ް
ެ

ކަމެއްކަމަށްވާތީ

ރައްޔިތުންގެ

ފައިސާއިންވިޔަސް

ގ
ދރީސް ވިދާޅުވިއެވެ.ކައުންސިލަރ އަބްދުއްޞަމަދުއިދުރީސް ެ
ށ ކައުންސިލަރ އަބްދުއްޞަމަދުއި ު
ބނުންވާކަމަ ް
ފެންދޫކުރަން ޭ
ށ
ވާހަކަފުޅަށް ތާއީދުކުރައްވާ ކަމަށްކައުންސިލަރ މުހައްމަދުމުފީދު ވިދާޅުވިއެވެ.ރައްޔިތުން ޕްލާންޓަކަށްވާތީ ރައްޔިތުންނަ ް
ނ
ލ ް
ވދާޅުވިއެވެ.އަދިފެންދޫކުރެވޭކަންއަންގާލުމަށް އިއުލާންކޮށް ު
ކއުންސިލަރ މުހައްމަދުޝާމް ި
ފންނަކަމަށް ަ
އެހިދުމަތްދޭން ެ
ރަގަޅުކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.މީގެކުރިންވެސް ވުޟޫކުރާ ސަރަހައްދުގައި އިއުލާން ބެހެއްޓޭކަމަށާއި މިފަހަރުވެސް ލިޔުން
ށ
ބެހެއްޓޭނެކަމަ ް

ކައުންސިލަރ

އިދުރީސް

އަބްދުއްޞަމަދު

ވިދާޅުވިއެވެ.އަދި

ކުރީފަހަރުތަކުގައި

އ
ނަމާދުގަޑިފިޔަވަ ި

އެހެންވަގުތުތަކުގައި މީރުފެން ކަނޑާލާފައި ހުންނަކަމަށާއި ނަމަވެސް މިފަހަރު ފެންކަޑާނުލާ ބެހެއްޓުންރަގަޅު ކަމަށްވެސް
ނންމުނެވެ.
ވިދާޅުވިއެވެ.ރަމަޟާންމަހު މިސްކިތްތަކަށް މީރުފެން ދޫކުރުމަށް ި
ހކަ ދެކެވުނެވެ .ގިނަރަށްރަށުގައި މިސްކިތްތަކުގައި އޭސީ
* މަސްޖިދުއް ޒިކްރާގެ އޭސީ ބޭނުން ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ވާ ަ
ސ
ބޭނުންކުރާކަމަށާއި މިރަށުގައިވެސް އެކަންކުރެވޭކަމަށާއި މިސްކިތުގެ ކަރަންޓްބިލްގެ ފައިސާހޯދުމަށް ފެނަކައިގެ ބޭފުޅުންވެ ް
ހ
ރއީސް އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.މިފަހަރުގެ ރަމަޟާންމަ ު
މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށް ނާއިބް ަ
މިސްކިތުގައި އޭސީޖެއްސުމަށްދާ ކަރަންޓްގެ ހަރަދު އާދަމްފުޅު ދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށް ރައީސް މުހައްމަދުސިނާން
ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށް ކައުންސިލަރ މުހައްމަދުމުފީދު ވިދާޅުވިއެވެ.އަދި އޭސީބޭނުންކުރާ އެހެންރަށްރަށުގައި އެހެންމަސްމަހު
ކަންތައްކުރާގޮތް

ސ
ލލުމަށްވެ ް
ބަ ާ

ވިދާޅުވިއެވެ.އިސްލާމިކް

މިނިސްޓްރީއާއި

ގުޅުމުން

އޭސީނުކުރެވޭނެކަމަށާއި

އެކަމާ

ސަވާލުކުރަންވެސް ނުޖެހޭނެކަމަށް ވިދާޅުވާކަމަށް ކައުންސިލަރ އަބްދުއްޞަމަދު އިދުރީސް ވިދާޅުވިއެވެ.ޒިކްރާ މިސްކިތުގައި
ރަމަޟާންމަހު އޭސީޖެއްސުމަށް ތައްޔާރުކުރުމަށް ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.
*

ކުނިއުކާލުމާއި

ސްޓޭޖާއިދިމާއަށް

ނ
ބެހޭގޮތު ް
ކުނިއެޅުމަށް

ވިދާޅުވިއެވެ.ސްޓޭޖާދިމާއަށްނޫނީ

މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.ރަށްވަށައިގެން
ހަނދާން

ތ
އާކޮށްނުދޭ ާ

ހުރިހާދިމާއަކަށްވެސް

ގިނަދުވަސްވެފައިވާކަމަށް

ކުނިއަޅަމުންދާ
ނާއިބްރައީސް

ކަމަށާއި
އަލީޝަހީމް

ނކަށްވެސް ކުނިއަޅާކަމަށާއި،
ތ ަ
ވނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ހުރިހާ ަ
ކުނިނޭޅުމަށް އަންގާފައި ާ

މިހާރުވެސް ސިއްހީމަރުކަޒާދިމާއަށްވެސް ކުނިއަޅާ ހަޑިވެފައިވާ ކަމަށާއި ރަށުތެރޭގައި މެހިގިނަވެފައިވާ ކަމަށް ކައުންސިލރ
ށ
މުހައްމަދު މުފީދު ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ރަމަޟާންމަހަކީ ކުނިއިތުރުވާ ދުވަސްވަރަކަށްވާތީ ސްޓޭޖާއިދިމާއަށްނޫނީ ކުނިނޭޅުމަ ް
ވސް އިތުރުވާނެ ކަމަށާއި
ދ ވިދާޅުވިއެވެ.ކުނިވާޒާތުގެކުނި އެކިދިމަދިމާއަށް އަޅާނަމަ މީދާ ެ
ކައުންސިލރ މުހައްމަދު މުފީ ު
ދ
އ ި
ނއި ލިޔުން ފޮނުވާ ަ
ށ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިގެން ާ
ރދާނެކަމަށާއި މިކަންހައްލުކުރުމަ ް
މިކަމުން ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތު ި
ބޯޑުބަހައްޓައިގެން

ނ
ރައްޔިތު ް

އެލާޓްކުރުމަށް

ކައުންސިލަރ

އަބްދުއްޞަމަދުއިދުރީސް

ވިދާޅުވިއެވެ.ގޭގެއަށް
37

ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ށ.ކޮމަންޑޫ ކައުންސި ް

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 6102ވަނަ އަހަ ު

ލިޔުންފޮނުވައިގެންވެސް މިކަންކުރުމަށް ކައުންސިލަރ މުހައްމަދުޝާމް ވިދާޅުވިއެވެ.ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާ
މ
ށ ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީ ް
މ ް
ގރުއާންކްލާހުގެ މައުލޫމާތުދިނު ަ
އ ު
ނޓްގެ މައުލޫމާތާ ި
އތުރުން ފެންޕްލާ ް
މިމައުލޫމާތުދިނުމަށާއި މީގެ ި
ވިދާޅުވިއެވެ .މިދުވަސްވަރު ޑެންގޫއާއި ޔެލޯފީވަރފަދަ ރޯގާތައް އިތުރުވަމުންދާތީމިކަންކަމުގެ މައުލޫމާތުދިނުމަށް ކައުންސިލަރ
ބއްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.
އަބްދުއްޞަމަދު އިދުރީސް ވިދާޅުވިއެވެ.ރަމަޟާންމަހުގެ ކުރިން ަ
އ
ށ ި
* ޤުރުއާންކްލާހުގެ ކަންތަކާއި މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.ޤުރުއާންކްލާސް ފެށުމަށްޓަކައި މިހާރު ޓޭބަލްތައް ހެދިފައިވާކަމަ ާ
ހަފްތާއަކު 5ދުވަހު ކްލާސް
ވީއެންމެރަގަޅަކަށް

ލހެއް
ހިންގޭނެކަމަށާއި ދެކް ާ

ބނުންވާކަމަށް
ފެށުމަށް ޭ

ކައުންސިލަރ

ރ
ހ ކަމަށާއި ކްލާސްފަށާއި ު
ގންޖެ ޭ
ހފްތާއަކު 1ދުވަހު ނަ ަ
ަ
އަބްދުއްޞަމަދުއިދުރީސް

ވިދާޅުވިއެވެ.އަދި

ކްލާހުގެ

އެސިސްޓެންޓެއްގެގޮތުގައި އަލިފުށީ އާދަމް ހަމަޖެއްސުން ރަގަޅުކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.އެސިސްޓެންޓަކަށް ދެވޭމުސާރަ
އ
ސާފުކުރުމަށް އަލީމާހިރު އެދިފައިވާ ކަމަށާއި ކުރިންވެސް ވާހަކަ ދެކެވިފައިވާގޮތަށް މުސާރައޮތްކަމަށާއި އެކަމަށް ބަދަލެ ް
ނާންނަކަމަށް

އ
ވިދާޅުވިކަމަށާ ި

ވިދާޅުވިއެވެ.ކުރިންވާހަކަ

ރަމަޟާންމަހުވެސް

ދެކެވިފައިވާގޮތަށް

ކުދިންގެ

ކިޔަވައިދެވޭނެކަމަށް
ނިސްބަތަށްބަލާ

ކައުންސިލަރ

ށ
ވަކިޕަސަންޓެއްދޭގޮތަ ް

ސ
އަބްދުއްޞަމަދުއިދުރީ ް
އ
ވާހަކަދެކެވިފައިވާކަމަށާ ި

އެސިސްޓެންޓް ހުންނަނަމަ ބައެއްކްލާސްތަކުގައި 1ގަޑިއޮތުން ރަގަޅުނޫން ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ .ކްލާސްފެށުމުގެ ކުރިން
ށ ނާއިބްރައީސް އަލީޝަޙީމް ވިދާޅުވިއެވެ .ރައްޔިތުންގެ
މ ް
އަލީމާހިރުއާއި ކައުންސިލާއި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންޖެހޭނެކަ ަ
ގ 2ވަނަދުވަހު ކްލާސްފެށުމަށް ކައުންސިލަރ މުހައްމަދުމުފީދު
ބައްދަލުވުމަކަށް ދާއިރު ފައިނަލްވާންޖެހޭނެކަމަށާއި ރަމަޟާންމަހު ެ
ވސް ބޮޑުއަގުނަގާކަމަށާއި -
ނތަކަށް ެ
އދަގޫވާނެކަމަށާއި ޓިއުޝަ ް
ވިދާޅުވިއެވެ.އަދި ފީކަޑައަޅާއިރު ފަހުން ފީބޮޑުކުރަންވެއްޖެނަމަ ެ
ށ ކްލާސްހިންގާތީ މިކަމުގައި ސްކޫލުންވެސް އެއްބާރުލުން
މށާއި އަލީމާހިރު މެދުވެރިކޮ ް
111/ރނެގުން އަގުބޮޑޫނޫންކަ ަ
މށް ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު މުފީދު ވިދާޅުވިއެވެ.ކްލާސްފެށުމަށްޓާކައި ބޭނުންވާ ޕޯސްޓަރުތައް ގެނައުމަށާއި
ބޭނުންވާނެކަ ަ
ޤުރުއާންކްލާހުގެ ފީއެއްގެގޮތުގައި މަހަކު 111/-ރގެ ފީއެއްނެގުމަށް ނިންމުނެވެ.
މހާރު ތަރާވީހްނަމާދު ކުރާ
ދކުރާ މީހާއާއިމެދު ކަންތައްކުރާނެ ގޮތާއިމެދު މަޝްވަރާކުރެވުނެވެި .
ހނަމާ ު
* ރަމަޟާންމަހުގެ ތަރާވީ ް
ށ
އންސްއަރަންސްކުރަންޖެހޭތީ އެކަންވެސް ނިމިފައިވާ ކަމަ ް
ލތް ި
ނތައްތައް ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި ހެ ް
މީހާގެނައުމާއިބެހޭ ކަ ް
ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.ތަރާވީހްނަމާދުކުރާ މީހާގެ ހުރުމާއި ކެއުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖައްސާނެ ގޮތާއިމެދު
ވާހަކަދެއްކުމަށް ކައުންސިލަރ އަބްދުއްޞަމަދުއިދުރީސް ވިދާޅުވިއެވެ.އަދި ކުރިންވެސް ޔޫސުފްއިބްރާހީމް އެކަންކޮށްދޭ ކަމަށާއި
އޭނާއާއި މިފަހަރުވެސް ވާހަކަދެއްކުން ރަގަޅުކަމަށްވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.ތަރާވީހްނަމާދުކުރާ މީހާގެ ކެއުމުގެ ކަންކަން
ހަމަޖެއްސުމަށް ޔޫސުފް އިބްރާހީމައި ވާހަކަދެއްކުމަށް ވާހަކަދެކެވުނެވެ.
*

ކ
މިދިޔައަހަރުގެ ޢީދުކުޅިވަރުގެ ކަންތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާވަހަ ަ

ދެކެވޭކަމަށާއި ބައްދަލުވުން

ޞމަދުއިދުރީސް ވިދާޅުވިއެވެ.
ބއްވާނަމަ މިކަމާ ސުވާލުކުރާނެކަމަށް ކައުންސިލަރ އަބްދުއް ަ
ާ

އީދުގެ ކަންކަން ނިމިފައިވާނަމަ އެކަމުގެ ލިޔުންތައް ކައުންސިލަރުންނަށް ރައްދުކޮށްދިނުމަށް ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް
ވިދާޅުވިއެވެ.
ތން މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.ޕްލާންޓްގެ ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތައް
* ރައްޔިތުންގެ ޕިއުރިފަޔަރ ޕްލާންޓްތަކާއި ބެހޭގޮ ު
ގންޖެހޭނެކަމަށް ކައުންސިލަރ އަބްދުއްޞަމަދު އިދުރީސް ވިދާޅުވިއެވެ.އަދި ގިނަފައިސާ
ތިބިކަމަށާއި މިކަންބަލާ އަން ަ
ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ހުރިކަމަށާއި ފައިސާދައްކާފައިހުރި ގޭގެ ފައިސާނުދައްކާކަމަށް ލިސްޓްގައި ހުރިކަމަށާއި،ފައިސާދައްކާ
މށާއި
މީހުންގެޝީޓް ފުރިހަމަނުކުރާކަ ަ

ގ
ރައްޔިތުންނަށް މިކަން ކޮށްދިނީ ފައިދާއެއްހޯދުމަށް ނޫންކަމަށާއި ރައްޔިތުން ެ

ށއި ކައުންސިލްގެ ތެރެއިން
ހރިކަމަށް މައުލޫމާތު ނުލިބޭކަމަ ާ
ފަސޭހައަށްކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.ފައިސާނުދައްކާ ފަރާތްތައް ު
ނ
ބފައިވާގޮތު ް
އމަދުމުފީދު ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މައުލޫމާތު ލި ި
ކުރާކަމަކަށްވާތި އެކަންސާފުކުރައްވާނެކަމަށް ކައުންސިލަރ މުހަ ް
ލޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.
ގިނަބަޔަކު ފައިސާ ނުދައްކާ ނެތްކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.މިކަން ބައްލަވާނެކަމަށް ނާއިބްރައިށް އަ ީ
* މަސްޖިދުއް ޒިކްރާގެ ސީލިންގްގައި ކުލަލުމާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ.މިސްކިތަށް ވަންނަ ދޮރާއިދިމާ ފެންޑާގެ
ސީލިންގްގެ

ވތީ
ކުލަބާވެފައި ާ

އެކަންކުރަންޖެހޭކަމަށް

ސލަރ
ކައުން ި

އަބްދުއްޞަމަދު

ރސް
އިދު ީ

ވިދާޅުވިއެވެ.ކުލަލުމަށް
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ތައްޔާރުކޮށްލުމަށްފަހު

ރ
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ލމުން
އަންގާ ު

ވިދާޅުވިއެވެ.މަސްޖިދުއްރަޙީމްގެ

މުވައްޒަފުން

ފުރާޅުގައިވެސް

ކުލަލާގޮތަށް

ދަވާދުލުމަށް

ތައްޔާރުކުރުމަށް

ދަވާދު

ނާއިބްރައީސް

އަލީޝަހީމް

އިސްލާމިކް

މިނިސްޓްރީން

މށާއި
ލިބިފައިވާކަ ަ

ބތީ އެމަސައްކަތް ނުކުރެވިވާކަމަށް މައުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.
ޖަވާބެއްނުލި ޭ
* ވާދީ އަބްދުއްރަހީމް ހަސަން ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ސައުންޑް ސިސްޓަމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.މިހާރު ސައުންޑް
ސިސްޓަމް ލިބިފައިވާކަމަށާއި ރަމާޟާންމަސް ފެށެންވާއިރަށް މަސްޖިދުއްޒިކްރާގައި ސިސްޓަމް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ކުރައްވާނެކަމަށް ކައުންސިލަރ އަބްދުއްޞަމަދު އިދުރީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

* ރަމަޟާންމަހަށް ފެނުގެ އަގުހެޔޮކުރުމަށް ބޭނުންވާކަމަށް ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު މުފީދު ވިދާޅުވިއެވެ.ރައްޔިތުންގެ

ގޭގޭގެބިލުން ކުރީއަހަރުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ކުޑަކުރުމަށް ރަގަޅުކަމަށް ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.މިހާރު ތަނުގެ

އާމްދަނީއަށްބަލާ 01ލާރި ނުވަތާ 00ލާރިއަށް ކުޑަކުރުމުން ލިބޭނެ އާމްދަނީބަލާ ވަކިގޮތެއް ކަނޑަ އެޅުމަށް ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ.
* ރައްޔިތުންގެ މުވައްޒަފުންގެ ރަމަޟާންމަހުގެ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައިދޭނެ އަދަދެއް ކަނޑައެޅުމަށް ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް
ވިދާޅުވިއެވެ .ވަޒީފާއާއިބެހޭ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރަމަޟާންއިނާޔަތު ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.
* އެމް.އައި ކޮލެޖުގެ ކޯސްތައްފެށޭތޯ މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކަމަށާއި މިހާރު ކޯހުގައިބައިވެރިވުމަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި
މިއަދުބައްދަލު ކުރައްވާނެކަމަށާއި ކޯސްފެށުމަށްފަހު އެންމެކުއްޖަކު ހުރިނަމަވެސް ކޯސްނިމެންދެން ކޯސްހިންގަވާނެކަމަށް
ކޮލެޖުން ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށް ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.
*

ކައުންސިލްއިދާރާގެ

އަބްދުއްޞަމަދު

ގުދަނުގެ

އިދުރީސް

ފުރާޅު

މަރާމާތުކުރުމާއި

ވިދާޅުވިއެވެ.ސްލިޕްވޭގެފުރާޅު

ދޮރު

މަރާމާތުކުރުމަށް

ފޫގޮސްފައިވާތީ

ޖެހިފައިވާ

އެތަންެވެސް

ކަމަށް

ކައުންސިލަރ

ރަގޅުކުރަން

ޖެހޭކަމަށާއި

އެންގަލްތަކުގައިވެސް ތެޔޮލާން ޖެހޭކަމަށް ކައުންސިލަރ މުހައްމަދުމުފީދު ވިދާޅުވިއެވެ.ކައުންސިލްގައިހުރި ތަކެތީގެ ސްޓޮކް
ރަގަޅުކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެފަހުގައި ސްލިޕްވޭގައިހުރި ތަކެތިވެސްބަލާ ހަމަކުރަންޖެހޭކަމަށާއި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް
އެއްޗެއް ދޫކުރެވިފައިވާނަމަ އެކަންބަލާ ތަކެތިހަމަކުރުމަށާއި ސްލިޕްވޭއަކީ ހަރުމުދަލެއްކަމަށްވާތި އެކަންބަލަންޖެހޭކަމަށް
ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.
* އީއައިއޭހެދުމަށް ޕްރޮސީޖާ ވަރަށްދިގުވެފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކީ ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށްވާތީ އެކަން ކުރަމުންދާކަމަށާއި ގަވާއިދާ
އެއްގޮތަށް

ނުކުރާނަމަ

ޖުރިމަނާކުރާނެތީ

އެކަން

އަވަސްކުރުމަށް

ކުރާކަމަށް

މަސައްކަތް

ނާއިބްރައީސް

އަލީޝަހީމް

ވިދާޅުވިއެވެ.އަދި ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ ފަސްގަނޑު ނެގުމަށް ޒަކީއާއި ވާހަކަދެއްކެވި ކަމަށާއި އެކަން މިނިސްޓާރާއި ހިއްސާކޮށް
ދެއްވުމަށް ދެންނެވިކަމަށާއި ވޮލީކޯޓް ހެދުމަށް ކުރެވިފައިވާ އިއުލާންވެސް އެހާރަގަޅުނޫންކަމަށްވެސް ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް
ވިދާޅުވިއެވެ.
* ހަނދުބެލުން ނުވަތަ ތަރާވީހެއް ބޭޢްވުން ނުވަތަ ރޯދަވީއްލުންފަދަ ކަންތައް ކުރާކަމަށާއި މާލޭގައި މާހެފުން ކުރިޔަށްދާކަމަށް
މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ކައުންސިލަރ މުހައްމަދުމުފީދު ވިދާޅުވިއެވެ.ރޯދަވީއްލުމެއް ބޭއްވުން ރަގަޅުކަމަށް ކައުންސިލަރ
މުހައްމަދުޝާމް
ރޯދަވީއްލުމަށް

ވިދާޅުވިއެވެ.ރޯދަވީއްލުން
އެހާތަރުހީބު

ނުލިބޭނެ

އެހާރަގަޅުނޫންކަމަށާއި
ކަމަށް

ފެންނަކަމަށް

އޭގެބަދަލުގައި

ކައުންސިލަރ

ތަރާވީހެއް

އަބްދުއްޞަމަދު

ބޭއްވުން

ރަގަޅުކަމަށާއި

އިދުރީސް

ވިދާޅުވިއެވެ.

މާހެފުމާއިއެކު ހަނދުބެލުން ރައްޔިތުންނަށް ބޭއްވުމަށް ރަގަޅުކަމަށާއި ރަމަޟާންމަހު ދީނީކަންތައް އެންމެރަގަޅަށްކުރާ ރަށަކަށް
އިނާމްލިބޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު މުފީދު ވިދަޅުވިއެވެ.
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ހރީ ރިޕޯޓް
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*  24ޖޫން  1122ކައުންސިލްގެ  11ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ބޭސްފިހާރަ އާއިބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާ
މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ .މިހާރު މިކަމާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވަން ޖެހޭ ކަމަށާއި ބޭސްތައް ހަލާކުވަމުންދާ
ނ
ތ ް
ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ .އެގޮތުން އެތަނާ ހަވާލުވެފައިވާ ފާރާތް އެތަން ހިގާނުހިގާ ގޮތް ބަލަންޖެހޭނެކަމަށާއި އެ ަ
އސް އަލީ ސަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ .ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރައަކީ
ހުޅުވުމުގައި ލަސްވަމުންދަނީ ހުއްދަނުލިބުމުން ކަމަށް ނާއިބްރަ ީ
ވ
މ ާ
ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރިއެއްކަމަށާއި އެތަނަށް ބޭނުންވާ ސޮޕްޓް ވެއަރ ހެދުމަށް ރަގަޅުކަމަށާއި އޭރުން ބޭސްތައް މުއްދަތު ހަ ަ
ދުވަހާއި މަދުވާ އެއްޗެހި އެގޭނެކަމަށް ނާއިބްރައީސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ .އަދި ކަންކަން ރަގަޅު ކުރެވޭނޭކަމަށް ދެންނެވިއެވެ.
އސް ވިދާޅުވިއެވެ .ފައިސާގެ
ށ ހެދުން ރަގަޅުކަމަށް ނާއިބްރަ ީ
ޓ ހައުސް ،ސްލިޕްވޭ ވެސް އެގޮތަ ް
އަދި ހަމަ އެއާއި އެކު ޕްލާން ް
ނ
ނށްވެސް ހެދުމަށް އިއުލާ ް
ތ ަ
ކރެއްވިއެވެ .އެގޮތުން ަ 5
ރ ލިބޭކަމަށް ސަމަދު ފާހަގަ ު
ނބެލޭކަމަށް ހަބަ ު
ު
ހިސާބުތައް
ކުރއްވައިގެން އެދޭފަރާތްތައް ބަލާ އެކަން ކުރުން

ރަގަޅުކަމަށް ފާހަގަ

އ
ކުރެއްވިއެވެ .ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާ ި

ކ
ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައްޒިންމާ ނަގައިގެން ކުރުމަށްރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ .ބޭސްފިހާރައިގެ ކަންތަކާ އެފާރާތްތަކާ ވާހަ ަ
ނ
ލލު ް
ދައްކަވާކަމަށްވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ .އެގޮތުން ސްލިޕްވޭގެ ވިންޗަރތައްވެސް ތެޔޮލާންޖެހޭކަމަށާއި އަދި އެތަން ބަ ާ
ބނީވެސް
ނމެ ޖަލްސާއެއްގައިވެސް ދައްކާކަމަށާއި ހުއްދަނުލި ު
ރަގަޅުކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ .ބޭސްފިހާރައިގެ ވާހަކަ ކޮ ް
އަޅުގަނޑުމެންގެ އިހުމާލުންކަމަށާއި ފާރމަސިސްޓެއް ނެތްނަމަވެސް އެހެން ކަންތައްތައް ރަގަޅުނަމަ ފުރުސަތުލިބުނީސް ކަމަށް
ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.
* ޤުރުއާން ކްލާހާބެހޭގޮތުން ވާހާކަ ދައްކާ މަޝްވަރަކުރެއްވިއެވެ .މިހާރު ހުރިހާ ތައްޔާރީތައް ވެނިފައިވާ ކަމަށާއި އަދި
ރ
ލނުކުރެވޭކަމަށާއި ޓީޗަރުން ތިބީ ތައްޔާރަށް ކަމަށާއި ޕްރޮޖެކްޓް ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް ފެށުމަށް ތައްޔާ ު
ބެލެނިވެރިންނާއި ބައްދަ ު
ވެފައިވާކަމަށް ކައުންސިލަރ ޢަބްދުއްސަމަދު ވިދާޅުވިއެވެ .މިކަންވެސް މިހާރު ނުފެށި ލަސްވާކަމަށާއި ޕްރޮޖެކްޓް ނެތަސް
ށ
ކ ް
ޑވާކަމާ ހުރިހާ ކްލާހަ ަ
ފެށިދާނެކަމަށް ރައީސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ .އެކަން ފެށުމުގައި ބައެއް ކްލާސްތަކަށް  1ގަ ި
ތ
މގައި ޢަލީ މާހިރުވެސް ސްކޫލް ގަޑިތަކަށްބަލާ ވަގުތު ނުވާ ީ
އެއްވަރަކަށް ގަޑި ހަމަކުރުމަށް ބޭނުންވާކަމަށާއި ގަޑިތައް ބެހު ު
އެކަން ނުވަނީކަމަށާއި އަދި އެސިސްޓެންޓެއްގެ ގޮތުގައި އަލިފުށީ އާދަމް ސަރ ހަމަޖެހޭނެކަމަށްއަދި ގަޑިތައް ހަމަކުރުމުގައި
ނ
ބނެފައިވާނެކަމަށް ކައުންސިލަރ ޢަބްދުއްޞަމަދު ވިދާޅުވިއެވެ .ގުރުއާން ކުލާހާބެހޭގޮތު ް
އޭނާބައިވެރިކޮށްގެން ކުރުމަށް ު
ނ
އ ކިޔަވައި ދިނުންކަމަށާއި ޔޫކޭޖީ އަދި އެލްކޭޖީ ވެސް ވާ ީ
ބެލެނިވެރިން ސުވާލުކުރާކަމަށާއި ނަމަވެސް މިއަހަރު އޮތީ އަކުތަ ް
ވފައި
ދންޖެހޭ ގަޑިތައް ގިނަ ެ
އވެސް ޢަލީ މާހިރަށް ކިޔަވައި ޭ
ހނީ ސްކޫލްގަ ި
އގޮތަށް ކުރަންޖެ ެ
އުނިކުރެވިފައިކަމަށާއި އެކަން ެ
ވދާޅުވިއެވެ.
އެވަރަށް ވަގުތު ނުދެވޭތީކަމަށް ި

* ޒުވާނުންގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ބޭނުންވާތީ ކައުންސިލުން އެހީތެރިކަމެއް ހޯދުމަށް އެދިފައިވާކަމަށާއި މިމުބާރާތަށް

ޚަރަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭނީ  00711/-ރ ކަމަށް ރައީސް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ .ކުރިން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއފަދައިން މިފަހަރު
އެހީގެ އަދަދު މަދުކޮށްލަން ފެންނަކަމަށް ޞަމަދު ކައުންސިލަރ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ .މިހެން މކަން މިފާހަގަ ކުރީ ސޫކޫލްގެ

ގުރުއާން މުބާރާތްވެސް އޮތުމާއެކު އެކަމަށްވެސް އެހީ ދޭންޖެހޭނެކަމަށެވެ .ކޮންމެވެސް އަދަދެއް ދިނުން ރަގަޅުކަމަށް
ނާއިބްރައީސް ޢަލީޝަހީމް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ .ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާއި ކުރިން ދުވަހު ބައްދަލުކުރިއިރު ގުރުއާން މުބާރާތުގެ
އިނާމާއި ދަތުރު ޚަރަދު ކައުންސިލުން ހޯދުމަށް އެދިފައިވާކަމަށާއި މިކަމަށް ދާނެ ޚަރަދު ޙުސަހެޅުމަށް ދެންނެވިފައިވާނެ
ކަމަށާއި މިކަމަށް ކައުންސިލުން މަސްވަރާކުރުމަށްފަހު ނޫނީ ގޮތެއް ނުނިއްމޭނެކަމަށް ވިދާޅުވިކަމަށާއި މިކަމަށްވެސް
އެހީތެރިވާންޖެހޭނެކަމަށާ މިކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ޒުވާނުންނަށްވެސް ދިނުމަށްފަހު ފައިސާގެ އެހީދިނުމަށް ކައުންސިލަރ މުފީދު
ވިދާޅުވިއެވެ .އެހީދޭއިރު ކޮންމެވެސް އެއްކަމަކަށް ދިނުން ރަގަޅުކަމަށައި 0111/-ރ ދިނުން ރަގަޅުކަމަށް ކައުންސިލަރ
މުފީދު ވިދާޅުވިއެވެ .އެގޮތުން ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ނިންމެވީ 0111/-ރ އެހީ ދިނުމަށެވެ.
* ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ކަންކަން ސްކޫލާއި ކައުންސިލާ ގުޅިގެން ކުރުމަށް ގަސްދުކުރާތީ އެކަން ކުރަން ޖެހޭކަމަށާއި މިކަން
ކުރާއިރު ދެފާރާތުންވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ހުންނާނެކަމަށް ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މިކަމަށް އުމްރާދަތުރުވެސް
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ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ށ.ކޮމަންޑޫ ކައުންސި ް

ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި މިކަމަށް އަދި ވަރަށްގިން މަސައްކަތް ހުންނާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.މިފަހަރު މިކަން ކުރުމަށާއި ޤުރުއާން
ކުލާސް ފެށުމުން ޤުރުއާންކުލާހުން މުބާރާތް ބާއްވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ރައީސް މުހައްމަދު ސިނާނު ވިދާޅުވިއެވެ.މިކަމަށް
ސުކޫލުންވެސް އެހީތެރިވާންޖެހޭކަމަށް ހުށަހެޅުމަށް މަޝްވަރާކުރުމަށް ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ.
* ކައުންސިލަރުން ކުރިން މާލެ ދުރުވިއެރު ބޯޓްތަކުން މާލެ ދުރުވުމަށް ނިއްމާފައިވާތީ މާލެއިން ރަށަށް އައުމަށް އިފުށުން
އައިސްފައިވާތީ އެދަތުރު ފައިސާ ދެވެން ނެތްކަމަށް ބަޖެޓް ސެކްޝަނުން ބުނެފައިވާތީ އެކަން ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ .ރަށަށް
އައުމަށް ދަތުރެއް ނެތުމުން އައިކަމަށް ޓީކެޓް ޑިލޭވެގެން އައިއިރު ފުރާބޮޓެއް އަނެއް ދުވަހު އޮތްކަމަށް ނާއިބްރައީސް ޢަލީ
ޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.ކުރިންވެސް މިތަނުން ދަތުރުތައް މިގޮތަށް ކުރަކަމަށާއި ބޯޓެއް ނެތިގެން އައިކަމަށް ނާއިބްރައީސް
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
* މަގުބައްތި ބެލެހެއްޓުން އަދިވެސް އިޢުލާން ނުކުރާކަމަށާއި މިހާރު އެފަރާތްތަކުން ދޫކޮށްލާފައިވާކަމަށް ކައުންސިލަރ
މުޙައްމަދު މުފީދު ވިދާޅުވިއެވެ .މަސައްކަތް ހަވާލުނުވަނީ އަގު ކުޑަކަމުންކަމަށާއި ހަމައެކަނި ހުންނާނީ ބޮކިޖެހުންއެކަނި
ނޫންކަމަށާއި އެހެން ކަންކަންވެސް ކުރަންޖެހޭކަމަށާއި އެއިރުން ކޭސިންއެޅުމާއި އެހެންކަންކަންވެސް ކުރެވޭނެކަމަށް އިއުލާން
ކުރާއިރު އެކަމަށް އެކަން ހިމަނައިގެން އިޢުލާންކުރުން ރަގަޅުކަމަށް ނާއިބްރައީސް ޢަލީ ޝަހީމް ވިދަޅުވިއެވެ .ބަނދަރުމަތީގެ
 0ލައިޓް ހަލާކުވެފައިވާ ކަމަށާއި އެކަން ރަގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ކައުންސިލަރ ޢަބްދުއްޞަމަދު އިދުރީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
* ރަށްވަށައިގެން ކުނިއަޅާތީ އެކަން ސަމާލުކުރުމަށް ޖެހިފައިވާކަމަށް ނާއިބްރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ .މިކަން މިފާހަގަ ކުރީ މިހާރު
ރޯގާތައް އިތުރުވަމުންދާތީ ކަމަށްވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
* ހިނަވާގެއަށް ބޭނުންވާ މަދުވާތަކެތި ހަމަކުރުމަށް ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ނާއިބްރައީސް ޢަލީ ޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.
އިސްދަރިވަރުންގެ ޖަމްއިއްތާއިން އެތަން ހަވާލުކުރިއިރު އެތަނަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދައިދޭގޮތަށް އޮންނާނެ ކަމަށާއި
އެފަރާތުގައި އެކަން އެންގުން އެއީ ގޯސްކަމެއްނޫންކަމަށް ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ޖަމްއިއްޔާއިން އެކަން
ކުރެވިދާނެތޯ ބެލުމަށް ކައުންސިލަރ ޢަބްދުއްޞަމަދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ފިލާނެތިގެން ކުރެޑިޓަށް ފިލާނަގާތީ އެފަޜާތްތަކުން
ހިތްހަމަނުޖެހޭކަމަށްވެސް ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާނު ވިދާޅުވިއެވެ .އެތަން މަރާމާތު ކުރުމާއި ފެންހޮޅި ގުޅުމާއި ކަންކަން
ހުރިކަމަށް ޏާއިބް ރައީސް ޢަލީ ޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

*  25ޖުލައި  1122ކައުންސިލްގެ  10ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ފަޅުތެރޭގައި ހުރިގައުތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް
ކޮށްނިމިފައިވާތީ އެކަމަށް އަގެއް ހަމަޖެއްސުމާބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާ މަޝަވަރާކުރެވުނެވެ .އެގޮތުން ކުރިންވެސް އެވާހަކަ
ދެކެވިފައިވާކަމަށާއި އެކަމަށް އަދި އާންމުންގެ އެއްވެސް އެހީއެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަށް ނާއިބްރައީސް ޢަލީ ޝަހީމް
ސން ޢަލީ އަހުމަދާއި މިރަށު
ވިދަޅުވިއެވެ .އަދި މިމަސައްކަތް ކުރުމުގައި ވޮލެންޓިއަރކޮށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވި މިރަށު ބެނި ަ
ޝައިން އިސްމާޢީލް ޢަބްދުﷲ އަށް ހާއްސަ ސުކުރެއް ދެންނެވުމަށް ކައުންސިލަރ ޢަބްދުއްޞަމަދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި
ސ
ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މިމަސްކަތް ކޮށްދެއްވި ފަރާތްތަކަށް އަގެއްގެ ގޮތުގައި  2111/-ރ ދިނުމަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެ ް
ނިންމެވިއެވެ.
އ
ޓ ް
ޝވަރާ ކުރެވުނެވެ .އެގޮތުން މިކަމަށް މިހާރު ވަނީ ބަޖެ ެ
* ރަށްވެހިގެ މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާ މަ ް
ސ ކުރުމަށް ނާއިބް ރައީސް
ނ ނުކުރެވޭނެކަމަށް މިކަން އަވަ ް
ލ ް
ގތެއް ނިންމައިގެން ނޫނީ އިޢު ާ
ނ ޮ
ލިބިފައިކަމަށާއި މިކަން ކުރާ ެ
ޢަލީ ޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ .މިކަމަށް  5ލައްކަ ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ލިބިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މިތަން ހަދާއިރު
ށ 4
ދ އިދުރީސް ވިދާޅުވިއެވެ .މޫސާ ފަތުހީ ވިދަޅުވިކަމަ ް
މ ު
ޚަރަދުބޮޑުވިއަސް ރަގަޅަށް ކުރުމަށް ކައުންސިލަރ ޢަބްދުއްޞަ ަ
މ މިހާރު ހުރި ބަޖެޓަކުން ނުވާނެކަމަށާއި ފުރާޅުގެ ޓިނު ބަދަލުކުރުމާއި ފާހާނަ ތައް ހަދާއިރު
ފުރާޅަށްވާގޮތަށް އެތަން ހަދާނަ ަ
41

ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ށ.ކޮމަންޑޫ ކައުންސި ް

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 6102ވަނަ އަހަ ު

ލ
ރަގަޅުފެންވަރެއްގައި ހެދުމަށް މުފީދު ކައުންސިލަރ ވިދާޅުވިއެވެ .މިހުރހާ ކަމެއް ހިމަނައިގެން އަލުން އެސްޓިމޭޓެއް ޢަ ީ
އިސްމާއީލް އާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ތައްޔާރުކޮށް އިޢުލާން ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
ރ
މޝްވަ ާ
*  12އޮގަސްޓް  1122ކައުންސިލްގެ  21ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ޢީދުކުޅިވަރު ކުޅުމާއި ބެހޭގޮތުން ަ
ކުރެވުނެވެ.ޢީދު ކައިރިވެފައިވާތީ ޢީދުގެ ކަންކަން ކުރާނެގޮތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރަން ޖެހޭކަމަށާއި ޢީދުގެ ތެރޭގައި
ގ
ވޮލަންޓިއަރ މަސައްކަތްކުރާ ބޭފުޅުންވެސް މިރަށަށް ދުރުވާނެ ކަމަށާއި މިކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ރައްޔިތުން ެ
ނ
ގ ް
މށް ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ .ޢީދުގެ ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމަށް ބޭނުންވެ ެ
ނ ޖެހޭކަ ަ
ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަ ް
އެއްވެސް ބަޔަކު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ނާންނަކަން ކައުންސިލަރ އަބްދުއްޞަމަދުއިދުރީސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.ވޮލަންޓިއަރ
ބޭފުޅުން ވަޑައިގަންނަވާތީ ކައުންސިލަރުން އީދުގެ ކަންކަމުގައި އުޅެންޖެހޭނަމަ ވޮލަންޓިއަރ މަސައްކަތުގައި ނުއުޅެވޭނެ
ކަމަށާއި އެބޭފުޅުން މިފަހަރު އެދުރުވަނީ ކުރީފަހަރުގެ މަސައްކަތުގައި ލިބުނެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމާއިއެކު ކަންކަން
ރަގަޅުވުމުން ކަމަށާއި މިފަހަރުވެސް ވީހާރަގަޅަކަށް ކަންކަން ކުރުމަށް ކައުންސިލަރ އަބްދުއްޞަމަދުއިދުރީސް ވިދާޅުވިއެވެ.އަދި
ކއި ކަންކަން ހަވާލުކުރުން
ޢީދުގެ ކުޅިވަރުތަކުގައި ކުރީއަހަރުގެ ކުޅިވަރުތައް ހިމެނުން ރަގަޅުކަމަށާއި އިސްކޮށް ހުންނާނެފަރާތަ ާ
ނ
ރަގަޅުކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.ޢީދުފާހަގަ ކުރުމަކީ ކުރިއްސުރެ ކުރާކަމެއްކަމަށާއި ޒުވާނުން ކަންކަން އިސްވެނުކުރާކަ ް
ފާހަގަކުރައްވާ ކަމަށާއި ކުރީއަހަރުގެ ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމަށާއި އީދުސައިގެ ކަންކަން ކުރުން ރަގަޅުކަމަށް ކައުންސިލަރ
ރކޮށް ތިބުން ރަގަޅުކަމަށާއި
މުހައްމަދު މުފީދު ވިދާޅުވިއެވެ.ވޮލަންޓީއަރ ގްރޫޕްގެ މަސައްކަތް އޮންނާނެތީ ކައުންސިލަރުން ފް ީ
ނ
އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން އިސްކޮށްގެން އީދުގެ ކަންކަން ކުރުންރަގަޅުކަމަށާއި މަސައްކަތް މިހާރު ރޭވިފައިވާގޮތަށް ކުރެވެންޖެހޭ ެ
ކަމަށްވެސް

ވިދާޅުވިއެވެ.އީދުގެކުރިން

ރަށްވެހިގެ

މަރާމާތު

ކރުމުގެ

ކަންކަން

ކުރުމާއި

ބެހޭގޮތުންވެސް

ވާހަކަ

ދައްކަންޖެހޭކަމަށާއި ކުރިފަހަރުގެ އީދުގެ ހަރަދުތައް ނިމިފައިވޭތޯ ޔަގީންކުރުމަށްވެސް ކައުންސިލަރ މުހައްމަދުމުފީދު
އ
ދލުވުމެއް ބަންދުދުވަހެއްގަ ި
ވނެ ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ބައް ަ
މދަމާ ބާއްވާ މިކަމާ ވާހަކަދައްކަ ާ
ވިދާޅުވިއެވެ.ސަޓާފް މީޓިންއެއް ާ
ބާއްވާނެކަމަށް ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.މަސައްކަތް އޮންނާނީ ހެދުނުން ފެށިގެން ހަވީރާއި ހަމައަށް ކަމަށާއި
ކ ނެތްކަމަށާއި ކުޅިވަރުތަކަކީ ވަރަށްފޯރިއާއިއެކު އަވަށްތަކުން ކުރާކަމެއްކަމަށްވާތީ މިކަމާވެސް
ރެފްރީންގެ ގޮތުގައި ތިބޭނެބަޔަ ު
ނ
ހ ެ
އވެސް ބައިތިއްބަން ޖެ ޭ
ނތަނެއްގަ ި
އބޭނަމަ އެހެ ް
އ ނުބޭތި ް
ނޓިއަރ ގްރޫޕްގެ ބޭފުޅުން ރަށްވެހިގޭގަ ި
ވިސްނަންޖެހޭކަމަށާއި ވޮލަ ް
އ
މށްވާތި ހަރަދެއްދިޔަނަމަވެސް ކަންކުރުން މުހިއްމުކަމަށާ ި
ކަމަށާއި މި\މަސައްކަތަކީ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ކަންކަ ަ
ގޅުކަމަށާއި ކުރީއަހަރަށްވުރެ މިފަހަރުގެ ސައިގެ ކަންކަން
އީދުދުވަހުގެ ސައިހެދުންވެސް ކުރީއަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް ހެދުންރަ ަ
ރަގަޅުކުރުމަށާއި

ރައްޔިތުންނަށް

މަރުހަބާދެންނެވުމުގެ

ކންކަން
ަ

ރަގަޅުކުރުމަށް

ނާއިބްރައީސް

އަލީޝަހީމް

ދ
ށ ކައުންސިލަރ މުހައްމަ ު
ނވުން ރަގަޅުކުރުމަ ް
މރުހަބާ ދެން ެ
ވިދާޅުވިއެވެ.އީދުދުވަހުގެ ސަޔަށް ވަޑައިގަންނަވާ ރައްޔިތުންނަށް ަ
ބލުމަށްފަހު މިކަމާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ.
މުފީފު ވިދާޅުވިއެވެ.އީދުގެ ކަންކަމަށް ދާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ހަރަދު ެ
* ބޭސްފިހާރަ ހުޅުވުމާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ.މިހާރު ހުރިހާކަމެއް ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި ފާމަސިސްޓަކު
މދުވެރިކޮށް ފާރމަސިސްޓަކާއެކު
އއި އޮންލައިންކޮށް ފާމަސީކޯސް ހަދާފައިވާ ފަރާތެއް ެ
ނެތިގެން ނުހުޅުވި ވަނީކަމުގަ ާ
ނއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް
ާ
ސއް ދީގެން ކުރެވިދާނެކަމަށް
ކށް އެލަވާން ެ
ކޓްއޮންނަ ފަރާތަ ަ
ވތީ ސެޓްފި ެ
ހިންގިދާނެ ކަމަށް ާ
ވސް ބޭސްފިހާރަ ހުޅުވަން ޖެހޭކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެމުދާ
ވިދާޅުވިއެވެ.އެފަދަ ފަރާތަކަށް އެލަވާންސެއް ދީގެން ނަމަ ެ
ފަނާވެގެންދާކަމުގައި ކައުންސިލަރ އަބްދުއްޞަމަދު އިދުރީސް ވިދާޅުވިއެވެ .ބޭސްތައް ފަނާވެގެންދިއުމަށްވުރެ އެލަވާންސެއް
ނ
ދީގެން ނަމަވެސް ބޭސްފިހާރަ ހުޅުވުން ރަގަޅުކަމަށް ކައުންސިލަރ މުހައްމަދުމުފީދު ވިދާޅުވިއެވެ .ބޭސްފިހާރަ ހުޅުވު ް
އަވަސްކުރުމަށާއި

ފާރމަސީ

ކޯސްހަދާ

ސެޓްފިކެޓް

ލިބިފައިފާ

އ
މށާ ި
ފަރާތެއްހޯދު ަ

އެފަރާތަކަށް

5111/-ރގެ

އެލަވާންސެއްދީގެންނަމަވެސް ފާމަސީހަދާފައިވާ ކުއްޖަކު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށްވާހަކަ ދެކެވުނެވެ.
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ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 6102ވަނަ އަހަ ު

*

ޤުރުއާން

ކްލާހާއި

ގތުން
ބެހޭ ޮ

ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ށ.ކޮމަންޑޫ ކައުންސި ް

ވާހަކަ

ރ
ދެކެވުނެވެ.މިހާ ު

ކްލާހުގެ

ހުރިހާ

މަސައްކަތެއް

ނިމިފައިވާ

އ
ކަމަށާ ި

ފއިވާ ކަމަށް ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.ކްލާސް
މއް ބާއްވާ ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެ ަ
ބެލެނިވެރިންނާއިއެކު ބައްދަލުވު ެ
ނތައް ހަރުކުރުމަށް ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.
ފެށުމުގެ ކުރިން ސެޓިންހަދާ ބޭ ާ
އ
ގތުން މިރަށު ދަނބުގޭގަ ި
* ރަމަޟާންމަހުގެ ތެރޭގައި ފައިބަރ މަސައްކަތްކުރާތީ އެކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބިފައިވާކަމަށާއި މި ޮ
އެމަސައްކަތްކުރާތީ ޕޮލިސްމެދުވެރިކޮށް ފައިބަރ މަސައްކަތްކުރުން ހުއްޓުވާލެވިފައިވާ ކަމަށާއި

އ
މފަދަ މަސައްކަތް މިރަށުގަ ި
ި

ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ޤަވާއިދެއް ހެދިފައިނުވާތީ މިމަސައްކަތަޚީ މުސްތަގުބަލްގައިވެސް މިރަށުގައި ކުރާނެ މަސައްކަތަކަށްވާތީ
މިކަމާ ބެހޭގޮތުން ކައުންސިލްގެ ޤަރާރެއް ފާސްކުރުން ރަގަޅުކަމަށް

ކައުންސިލަރ

މުހައްމަދު

މުފީދު

ނ
ކ ް
ފހުގައި އެ ަ
ތތޯބަލާ އޭގެ ަ
ތ ކިހިނެ ް
ވިދާޅުވިއެވެ.މިމަސައްކަތަކީ ކުރަންޖެޙޭ މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި ޤާނޫނުގައި މިކަންއޮ ީ
އ
ފހު އެހެން ބައްދަލުވުމެއްގަ ި
ކުރުމަށާއި އާއްމުންނަށް އުދަގޫވާނަމަ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަމަށާއި މިކަމާބެހޭ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ަ
މިކަމާ މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެކަމަށް ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.
* ރަށްވެހިގެ މަރާމާތުކުރުމަށް ތައްޔާރުވެފައި އޮތްއިރު މަސައްކަތް ކުރުމަށް އިއުލާން ކުރިނަމަވެސް

ވޮލަންޓިއަރ

ގ
މަސައްކަތްކުރާ ބޭފުޅުން ވަޑައިގަންނަވާއިރު ރަށްވެހިގޭގެ މަސައްކަތް ނުނިމޭނެ ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް ރަށްވެހި ެ
އވުން ރަގަޅުކަމަށް ކައުންސިލަރ އަބްދުއްޞަމަދު އިދުރީސް ވިދާޅުވިއެވެ.މާދަމާ އެމަސައްކަތް
މަސައްކަތް އިއުލާންކޮށްފައި ބޭ ް
ކުރުމަށް އިއުލާން ކުރެވޭނެކަމަށް ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.
ވންޖެހޭކަމަށް ނާއިބްރައީސް
އން ގެނައުމަށް މީހަކު މާލެފޮނު ަ
* ވޮލަންޓިއަރ ގްރޫޕްގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި މާލެ ި
ސ
ތ ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށްވެ ް
ނންވާ ސިމެންތި އާއި ހިލަ،ހިލަވެލި އަދި ފލާފަދަތަކެ ި
އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.މަސައްކަތަށް ބޭ ު
ވިދާޅުވިއެވެ.ސްޓާފް މީޓިންއެއް މާދަމާ ބާއްވާ މިކަމަށް މީހަކު ކަނޑައެޅުމަށް ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ.
ނ
ބހޭގޮތުން މިހާރުވެސް މިރަށުގައި ކުރެވޭނެ ކަންތައް އެބަހުރިކަމަށާއި ކުނި ނާންދާވެސް މެނޭޖްކުރެވޭ ެ
* ކުނިނައްތާލުމާއި ެ
ގޮތްތައް އެބަހުރި ކަމަށާއި މިކަމާބެހޭ ވަރަށްގިން މައުލޫމާތު މަހާސިންތާއިން ލިބިފައިވާކަމަށާއި މިކަން ކުރެވޭނީ ރައްޔިތުންގެ
ވސް ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.މިހާރު މިރަށްރަށުގައި ދެއްވޭވަރުގެ ކުދިއެއްޗެހި
އެއްބާރުލުން ލިބިގެން ކަމަށް ެ
ނ
ގ ް
ހުންނަ ކަމަށާއި ދަގަޑާއި ޕްލާސްޓިކްވެސް އެއްކުރުމަށްފަހު ދޯންޏެއް ކުއްޔަށް ހިފައިގެން ތިލަފުއްޓަށް ފޮނުވައި ެ
ވނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.މިދުވަސްވަރު
މއުލޫމާތުދިނުމަށް ދާއިރާތަކާއެކު ބައްދަލުވުން ބާއް ާ
ކުރެވިދާނެކަމަށާއި މިކަމާބެހޭ ަ
ކ
ޗައިނާގެ ވަރަށްގިނަ މީހުން މިރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ދުވަސްވަރެއް ކަމަށާއި އެފަރާތްތަކުންވެސް މިރަށުގެ ކުނީގެ ކަންތަ ާ
ވާހަކަދައްކާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެފަދަ ފަރާތްތައްވެސް މިކަމުގައި ބައިވެރިކުރުން ރަގަޅުކަމަށް ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު
މުފީދު ވިދާޅުވިއެވެ.
* މޫސުމަށް ބަލާފައި މީދާބޭސް ލުމަށް ކައުންސިލަރ އަބްދުއްޞަމަދު އިދުރީސް ވިދާޅުވިއެވެ.މިކަން ބްރާސްފަތިދުވަހު
ކުރުންރަގަޅުކަމަށް ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ.
* ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާއި ނާއިބްރައީސްގެ ދައުރު އެންމެ ރަގަޅަށް އަދާނުކުރައްވާތީ އެކަން ފާހަގަ

ކުރައްވާކަމަށާއި

ށ
ކމަށާއި ރައީށްވެސް އޮފީހަ ް
ލބޭ ަ
ރވެސް އެމައުލޫމާތު ނު ި
އ ނާއިބްރައީސް މާލެދުރުވިއި ު
އެންމެފަހުން ރަސްމީބޭނުމުގަ ި
އ
ނުދުރުވާކަމަށާއި ނާއިގްރައީސްގެ ފަރާތުން ރައީސް ހުންނެޥީ ޗުއްޓީގައިކަމަށް އެގިލައްވާފައިވާ ކަމަށާއި އެފަދަ ލިއުންތަ ް
ރއްވާކަމަށް ކައުންސިލަރ އަބްދުއްޞަމަދުއިދުރީސް ވިދާޅުވިއެވެ.ރައީސްގެ ޗުއްޓީ މިހާރު
ކން ފާހަގަ ކު ަ
ނުފެންނާތީ އެ ަ
ހަމަވެފައިވާ ކަމަށާއި މިކަމާއި ރައީސްއާއި ވާހަކަ ދެއްކުމަށާއި ރައީށްކަމުގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅަކަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ
ށ
ވސް ވިދާޅުވިއެވެ.ނާއިބްރައީ ް
ލބޭނެކަމަށް ެ
ފަރާތްތަކުންވެސް ގުޅުއްވާނެ ކަމަށާއި އެކަންކަމުގެ ހަބަރުތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނު ި
ސ
މާލެދުރުވި ދަތުރަކީ ރާއީސް މާލެދުރުވާގޮތަށް އޮތް ދަތުރެއްކަމަށާއި ކުއްލިގޮތަކަށް ހަމަޖެހުނު ދަތުރެއްކަމަށް ނާއިބްރައީ ް
އ
އންސިލަރުންވެސް ބޭރުގަ ި
ނ ކަމަށާއި ކަ ު
ނމަ އަންގަންޖެހޭ ެ
އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.ކައުންސިލަރުންވެސް ހާޞިރުވެ ނުކެއްވޭ ަ
މާގިނައިން އުޅުއްވާކަން ފާހަގަ ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންވެސް ބޭރުގައި މާގިނައިން އެލޭކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ
ކަމަށާއި ކައުންސިލަރުން މިކަން ރަގަޅުކުރުމަށް ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.
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ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 6102ވަނަ އަހަ ު

* ށ.އަތޮޅު ތައުލީމީމަރުކަޒުގެ

ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ށ.ކޮމަންޑޫ ކައުންސި ް

ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ހަރަދު ތަފްސީލް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ކުރިޏް ވާހަކަ ދެކެވިފައިވާގޮތަށް

ށ ސްކޫލުން މަސައްކަތް ކުރެއްވިކަމަށާއި
އބްރައީސް އަލީޝަޙީމް ވިދާޅުވިއެވެ.މިކަމަށް ޖަވާބެއް ހޯދުމަ ް
އެކަން ނުދާކަމަށް ނާ ި
ގ
މށް ރަށްވެހި ެ
އވާކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.ޖަޖުން ބޭތިއްބު ަ
މުބާރާތަށް ޖުމްލަ 22711/-ރ ހަރަދުވާނެކަމަށް އަންގަވާފަ ި
ދެވިފައިވާ

ވސް
އެތަނަށް ެ

ކަމަށާއި

ދުވާލަކު

ހަރަދުވާނެކަމަށް

711/-ރ

ކައުންސިލަރ

އަބްދުއްޞަމަދު

އިދުރީސް

އ
ޕރިންސިޕަލްއާއި ވާހަކަދެއްކެވިކަމަށާއި މުބާރާތަށޤ ހަރަދުވާފައިސާގެ 91%ދެއްވާނެ ކަމަށާ ި
ވިދާޅުވިއެވެ.މިކަމާ ބެހޭގޮތުން ް
މުބާރާތުގެ

ކަންކަން

ގެންދިއުމަށް

ކުރިޔަށޤ

ދެންނެވިފައިވަކަމަށް

ކައުންސިލަރ

މުހައްމަދު

މުފީދު

ހރަދުވާފައިސާގެ 91%ހަރަދުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
އހީތެރިކަން ދިނުމަށާއި އެކަމަށް ަ
ވިދާޅުވިއެވެ.ޤުރުއާންމުބާރާތަށް ެ
ބނުންކުރުމަށް ސޮފްޓްވެއަރ
* ސޮފްޓްވެއަރ ހައްދަވާބޭފުޅުން ތިއްބަވާކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަސައްކަތް ހިނގާތަންތަނުގައި ޭ
އ
އއްގޮތަށް ކުރަންޖެހޭކަމަށާ ި
މތްތައް ޒަމާނާ ެ
ނތަނުން ދެވޭހިދު ަ
ސ އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.އެތަ ް
ހެދުން ރަގަޅުކަމަށް ނާއިބްރައީ ް
ދކެވުނެވެ.
މިކަމާބެހޭ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު އިއުލާން ކުރުމަށް ވާހަކަ ެ

*  19ސެޕްޓެމްބަރ  1122ކައުންސިލްގެ  22ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ޢީދުކުޅިވަރު ފާހަގަ ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން
ވ
އ ާ
ފހަގަކުރުމަށް ނިއްމާފަ ި
ދލުވުމުގައި ޢީދު ާ
މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.އީދު ވަރަށް ކައިރިވެއްޖެ ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ބައް ަ
މށާއި ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ގްރޫޕްއާއި ފިއްލަދޫ ގްރޫޕް އަދި ގޮމަ
ކަމަށާއި 5ދުވަހުގެ ޝޯދިނުމާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެކެވިފައިވާކަ ަ
ފއިވާ ކަމަށާއި ހަވީރު 5އަވަށުން ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމާއި ޢީދުސައި ކުރީއަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް
ގްރޫޕް ޝޯވދޭގޮތަށް ހަމަޖެހި ަ
ގ
ކ ެ
ނއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް މައުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ .އަވަށްތަ ު
ނންވާކަމަށް ާ
ވހަކަދައްކާލުމަށް ބޭ ު
އޮންނާނެކަމަށާއި މިކަންކަމާއި ާ
ބޭފުޅުންނާއިއެކު

ބޭއްވުނު

ދެކެވިފައިވާ

ބއްދަލުވުމުގައި
ަ

ވާހަކަތައް

ކިޔާލަދިނުމަށް

ކައުންސިލަރ

މުހައްމަދުޝާމް

ވިދާޅުވިއެވެ.އަވަށްތަކުން ވޮލީ ،މަންޑި.ބަށި ކުޅުމާއި ކޯޑިނެރުމަށް ވާހަކަދެކެވިފައިވާ ކަމަށާއި ގްރޫޕްތަކުގެ އެކަމަޑޭޝަން
މ
ނ ަ
ހބޭސް ގްރޫޕްގައި 51އާއި 41އާއިދެމެދު އުޅޭކަމަށާއި ގެއެއް ހަމަޖެހޭ ަ
އ ފިއްލަދޫ އަދި ަ
ފަޒާގޭގައި ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާ ި
ށތަކަށް ފައިސާދިނުމަށް އެދިފައިވާކަމަށް ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް
ރަގަޅުވާނެކަމަށް އެފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވާކަމަށާއި އަވަ ް
ވިދަޅުވިއެވެ.ފިއްލަދޫ ގުރޫޕްގެ ހަރަކާތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ކައުންސިލަރ އަބްދުއްޞަމަދު އިދުރީސް ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.ފިއްލަދޫ
ގްރޫޕްއިން މާލި ހަރަކާތްކާއި ދަނޑިޖެހުންފަދަ ކަންކަން ކަމަށް ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.ބޮޑުމަސްކުޅޭވާހަކަ
ކުރިން ދެކެވިފައިވީނަމަވެސް މިހާރު އެވާހަކަ ނުދައްކާތީ އެކަން ސާފުކޮށްލީ ކަމަށް ކައުންސިލަރ އަބްދުއްޞަމަދު އިދުރީސް
ވިދާޅުވިއެވެ.ބޮޑުމަސް ކުޅޭނަމަ އެހެންކުޅިވަރުތައް ނުކުޅެވޭނެ ކަމަށާއި މާލިކުޅޭނަމަ ގިނަ ކުޅިވަރުތައް ކުޅޭނެކަމަށް
ވ
މސްކުޅޭކަމަށް ވިދާޅުވުމުން އެކަމަށް ތާއީދުކުރީ އެހެން ެ
ބުނެފައިވާކަމަށް ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ .ބޮޑު ަ
ކަމަށާއި

އެކަމަކީ

ބޮޑުމަސްކުޅޭވާހަކަ

މިހާރުގެ

ކުދިންނަށް

ދެކެވިފައިވާތީ

ނ
ކންކަ ް
އެފަދަ ަ

އެކަން

ނނެތީކަމަށާއި
ނުފެން ާ

ފާހަގަކުރެއްވީކަމަށް

ޔތުންގެ
ރައް ި

ކައުންސިލަރ

ދލުވުމުގައިވެސް
ބައް ަ

އަބްދުއްޞަމަދު

ސ
އިދުރީ ް

ހކަ ދެކެވިފައިވާ ކަމަށް
ވނު އަވަށްތަކުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެވާ ަ
ވިދާޅުވިއެވެ.އަވަށްތަކުގެ ކުޅިވަރުތަކާ ބެހޭގޮތުން ބޭއް ު
އ
އބާނީ ކުރުފަލީގައި ކަމަށާ ި
ކައުންސިލަރ މުހައްމަދުމުފީދު ވިދާޅުވިއެވެ .އެގްރޫޕްގެ ބޭފުޅުން މިރަށަށް ފައިބާއިރުވެސް ފަ ި
މ
ހ ް
އަސުރު ނަމާދަށްފަހުގައިވެސް ކުޅިވަރުއޮންނާނެ ކަމަށާއި ރޭގަނޑުވެސް ކުޅިވަރު އޮންނާނެކަމަށް ނާއިބްރައީސް އަލީޝަ ީ
ށ
ހކަ ދައްކާލުން ރަގަޅުކަމަ ް
މވެސް ވަރަކަށް ގެންދިއުމަށް ވާ ަ
ވިދާލުވިއެވެ.ރޭގަނޑު ކުޅިވަރުތަކުގައި ބޮޑުމަހުގެ އައިޓަމެއް ކޮން ެ
ކައުންސިލަރ މުހައްމަދުމުފީދު ވިދާޅުވިއެވެ.މާލި އާއްމުކޮށް ފެންނަކަމަށާއި ބޮޑުމަސް ނުފެންނާތީ އެކަންކުރުން ރަގަޅުކަމަށް
ކައުންސިލަރ މުހައްމަދުޝާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިކަމާއި އެގްރޫޕްއާއި ވާހަކަދައްކަވާނެ ކަމަށާއި ޢީދުސައި ހެދުމަށް އަވަށްތަކާ

ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި ތަންތައްޔާރުކުރުމާއި އީދުސަލާމްކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަން ޖެހޭކަމަށް ނާއިބްރައީސް
ވ
އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.ސަލާމްކުރުމަށް ކައުންސިލަރުންނާއި މިސްކިތްތަކުގެ އިމާމުންނާއި ކުރިން ކައުންސިލްކަންކުރެއް ި
ކ
އ ި
އ ސްޓޭޖް ހެދުމަށާއި ެ
ހކަދެކެވުނެވެ.އީދުގެ ކުޅިވަރުތައްކުޅުމަށް ފައިސާ ދޭންޖެހޭކަމަށާ ި
ފަރާތްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ވާ ަ
44

ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ށ.ކޮމަންޑޫ ކައުންސި ް

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 6102ވަނަ އަހަ ު

އސް އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.އީދުގެ ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމަށް
ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ފައިސާ ހަރަދުކުރަންޖެހޭކަމަށް ނާއިބްރަ ީ
ކޮންމެއަވަށަކަށް 7111/-ރ ދިނުމަށާއި ޢީދުގެ 5ރޭ ޝޯވދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.
*

ވޮލަންޓިއަރ

ފަރާތުން

މޯލްޑިވްސްގެ

ހިންގުމަށް

މިރަށުގައި

ހަމަޖެހިފައިވާ

ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ

މަސައްކަތްކުރުމަށް

އ
ޅންގެ އަމިއްލަ ހަރަދުގަ ި
ނ މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.މިމަސައްކަތްތައް އެބޭފު ު
ސއްކަތާއިބެހޭގޮތު ް
ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ މަ ަ
ކައުންސިލުންވެސް

ކުރިނަމަވެސް

ހަރަދުކުރަންޖެހޭނެ

ށ
ކަމަ ް

ނާއިބްރައީސް

މ
އަލީޝަހީ ް

ވިދާޅުވިއެވެ.ކުރީއަހަރުވެސް

ހަރަދުވިވަރެއް ނޭގޭކަމަށާއި މިކަން ހިތާމަޔާއިއެކު ފާހަގަ ކުރައްވާކަމަށާއި އެމައުލޫމާތު އެގޭނަމަ އަދަދު ކަނޑައަޅަން
ފަސޭހަވީސް ކަމަށް ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު މުފީދު ވިދާޅުވިއެވެ.ކުރިން ރަށްވެހިގޭގައި ތިބުމުން އެކަމަށް ފައިސާނުދާކަމަށާއި
މއްލައަށް ކުރައްވާކަމަށާއި މިދިޔައަހަރަށްވުރެ މިއަހަރު ލިބޭފައިސާ މަދުވާނެކަމަށާއި ނަމަވެސް
ކެއުމުގެ ކަންކަން އެބޭފުޅުން އަ ި
މ ވިދާޅުވިއެވެ.މިކަންކަމުގެ
ނކަމަށް ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީ ް
ވ ކަންކަ ް
ނއި ސްކޫލަށް ބޭނުން ާ
މިކަންކަމަކީ ރަށުގެ ރައްޔިތުން ާ
މައުލޫމާތު

ކައުންސިލަށް

އަބްދުއްޞަމަދުއިދުރީސް

އެގެންޖެހޭނެކަމަށާއި

ވިދާޅުވިއެވެ.ވޮލަންޓިއަރ

ކމުގެ
މިކަން ަ
މޯލްޑިވްސްއިން

މައުލޫމާތު
ކުރައްވާ

ސާފުކޮށްދިނުމަށް

ހަރަދުތައްވެސް

ކައުންސިލަރ

އެގެންހުންނާނެ

އ
ކަމަށާ ި

ރއީސް އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.
އބް ަ
ކައުންސިލުން ކުރާހަރަދުތައްވެސް އެގެން ހުންނާނެކަމަށް ނާ ި
މށާއި އަގަކީ 22111/-ރ
* މީދާބޭސް ލުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ21.ކިލޯގެ ބޭސް މަރޮށިން ލިބެންހުރި ކަ ަ
ހފައިވާތީ މީދާބޭސް ގަތުމަށް 22111/-ރ ހަރަދުކުރުމަށް
މ ވިދާޅުވިއެވެ.މީދާބޭސް ލާންޖެ ި
ކަމަށް ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީ ް
ނިންމުނެވެ.
*

ގ
ތން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.މިކޭމްޕް ބޭއްވުމަށް ކައުންސިލް ެ
ބހޭގޮ ު
ތރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ެ
ހ ެ
ތަރުބަވީ ކޭމްޕަށް އެ ީ

ބފެނާއި ސަތަރި ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާ
ދފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ޯ
ފން ފޯރިކޮށްދިނުމަށް އެ ި
ނބަރި އާއި ބޯ ެ
ފަރާތުން ފާހާ ާ
އ
ކަމަށް ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ .މިކޭމްޕަށް ސްކޫލުންނާއި ޕްލިސްސްޓޭޝަންގެ ފަރާތުން ބޮޑުހޭދައެ ް
ކުރައްވާފައިވާކަން ކައުންސިލަރ މުހައްމަދުމުފީދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.ތަރުބަވީކޭމްޕަށް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން 7111/-ރ
ހަރަދުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
* ފެންޕްލާންޓްގެ މައްސަލަ

ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭކަމަށާއި ފެނުގެ މައްސަލަ ރަގަޅުނުކުރެވިއްޖެނަމަ

މސައްކަތް ކުރަންޖެހޭކަމަށް
މށް ަ
ކރެވޭނެކަމަކީކޮބައިތޯ ބެލު ަ
ވނެ ކަމަށާއި މިކަން ހައްލުކުރުމަށް ު
ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށްދަތި ާ
ހއްދަ ދެއްވާފައިވާ ކަމަށާއި
ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު މުފީދު ވިދާޅުވިއެވެ.މިކަންކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ު
ރ
ގން ވެސް ކުރެވޭނެކަމަށާއި ކުރެވެންހު ީ
ކއުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ބޭނުންކޮށް ެ
މުފީދުއަށް ފެނިލައްވާގޮތަކަށް ަ
މ
ހރި ފަރާތްތަކާ ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ނާއިބްރައީށް އަލީޝަހީ ް
އ ބޭއްވުމަށާއި ކަމާގުޅޭ ތަޖުރިބާ ު
ކޮންކަމެއްތޯބެލުމަށް ބައްދަލުވުމެ ް
ވިދާޅުވިއެވެ.
* ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދުސިނާން މިހާރު ހުންނެވީ ޗުއްޓީގައިތޯ ނުވަތަ ސަލާމްގައިތޯ ސާފުކުރެއްވުމަށް
ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު މުފީދު ސްވާލުކުރެއްވިއެވެ.މިހާރު ޗުއްޓީއާއި ސަލާމް ހަމަވެފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެފަހުން މުސާރަ
މށާއި
ނުލިބޭނެކަ ަ

ޗުއްޓީއަށް

ވޑައިގެންނެވިއިރު
ަ

އޮފީސް

ވލުކުރެއްވިކަމަށް
ހަ ާ

ނާއިބްރައީސް

އަލީޝަހީމް

ތ
މ ު
މައުލޫ ާ

އދުރީސް ވިދާޅުވިއެވެ.މިކަން
ދެއްވިއެވެ.މިކަމާއި ރައީސް އާއި ވާހަކަދައްކާލުން ރަގަޅުކަމަށް ކައުންސިލަރ އަބްދުއްޞަމަދު ި
އބްރައީސް އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.
ބައްލަވާނެކަމަށް ނާ ި
ތ
އސް އަލީޝަހީމް މައުލޫމާ ު
ށ ނާއިބްރަ ީ
ގން ހުއްދަނުލިބިވާކަމަ ް
އށް ފާމަސިސްޓަކު ނުލިބި ެ
* ރައްޔިތުންގެ ބޭސް ފިހާރަ ަ
ދެއްވިއެވެ.
*

 11ސެޕްޓެމްބަރ  1122ކައުންސިލްގެ  21ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި

ނ
ޤުރުއާން ކްލާހާއި ބެހޭގޮތު ް

އރިސާއި އެސިސްޓެންޓްޓާއި
ކރިޔަށްދާ ކަމާއި އެތަނުގެ މުދަ ް
ގން ު
ރ ޤުރުއާން ކްލާސް ފެށި ެ
ނ މިހާ ު
ވާހަކަދެކެވުނެވެ .މިގޮތު ް

45

ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ށ.ކޮމަންޑޫ ކައުންސި ް

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 6102ވަނަ އަހަ ު

ގ
ގއި ލިބޭއެއްޗަކުން އެތަނު ެ
ކން ޖެހިފައިވާކަމަށާއި ފީގެގޮތު ަ
މަސައްކަތުމީހާގެ މުސާރަ ހަމަޖެއްސުމާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައް ަ
އސިސްޓެންޓް އަދި އިދާރީ ހަރަދުތައްކެނޑުމަށްފަހު ބާކީވާފައިސާގެ  21%އެތަނުގެ
ނބިލާއި ެ ،
ކަރަންޓްބިލާއި ،ފެ ް
މ
ށ ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީ ް
މުދައްރިސަށް ދޭގޮތަށް ވާހަކަދެކެވިފައިވާ ކަމަށާއި ކުރީދުވަހު ލަފާކުރެވޭ ބަޖެޓެއް ހެދިފައިވާ ކަމަ ް
ބ
ދ މަދުނަމަ މުދައްރިސަށްލި ޭ
ށއި ކްލާހުގައި ތިބޭކުދިންގެ އަދަ ު
ވިދާޅުވިއެވެ .މުސާރަދިނުމުގެ ކުރިން ހުރިހާހިސާބުތަކެއް ބެލުމަ ާ
ނ
ޕަސަންޓް ކުޑަވާގޮތަށް ވާހަކަދެކެވިފައިވާކަން ކައުންސިލަރ އަބްދުއްޞަމަދު އިދުރީސް ވިދާޅުވިއެވެ.މިކްލާސް ހިންގު ް
ށ
ނލާ ކުރިޔަށް ގެންދާނެކަމަ ް
މކުއްޖަކު ހުރިނަމަވެސް ހުއްޓާ ު
އވާ ކަމަށާއި މިކްލާހުގައި އެން ެ
ތށް ވާހަކަދެކެވިފަ ި
ހުއްޓަނުލާގޮ ަ
ކައުންސިލުން

ވައުދުވެފައިވާކަމަށާއި

އޮންނަންވާނެކަމަށާއި

ގއި
މިކަމު ަ

މަދުނަމަވެސް

ކުދިން
ބަލަންޖެހޭނީ

ށ
ފައިދާއަ ް

އެންމެދަށްވެގެން
ނޫންކަމަށް

މސާރަވެސް
ދެވޭނެ ަ
ކައުންސިލަރ

ކަނޑައެޅިފައި

މުހައްމަދު

ޝާމް

ސ ވާހަކަދެކެވިފައިވާ ކަމަށް
ވިދަޅުވިއެވެ.އަލީމާހިރުއާއި ބައްދަލުކުރިއިރު އެންމެދަށްވެގެން ލިބޭނެ އަދަދާއި ބެހޭގޮތުންވެ ް
ކައުންސިލަރ އަބްދުއްޞަމަދުއިދުރީސް ވިދާޅުވިއެވެ.ޤުރުއާންކްލާހުގެ މުދައްރިސް އަލީމާހިރުއަށް މުސާރަދިނުމުގައި ޕަސަންޓް
މ  91%ދިނުމަށާއި -51
ބނަ ަ
ބނަމަ  21%ދިނުމަށާއި 00-21އާދެމެދު ކުދިން ތި ި
ބެލުމަށް 291-211އާއިދެމެދު ކުދިންތި ި
ދ
ތބިނަމަ  21%ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.އަ ި
ތބިނަމަ  11%ދިނުމަށާއި 10-21އާއި ދެމެދު ކުދިން ި
90އާއި ދެމެދު ކުދިން ި
ކެޕިޓަލް ހަރަދުތަކަކީ

ކައުންސިލަށްލިބޭ  41%ފައިސާއިން ކުރާނެ ކަންތައްތައް ކަމަށާއި ބޮޑުމަރާމާތެއް ކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ

އސިސްޓެންޓްގެ މުސާރައާއި
ެ
ފގެގޮތުގައި ލިބޭފައިސާއިން
ށފަހު ޕަސަންޓް ނެގުމަށާއި ީ
ލިބޭފައިސާއިން އެހަރަދުކެޑުމަ ް
ނބިލް އަދި އިދާރީހަރަދު ކެނޑުމަށްފަހު  21%ނެގުމަށާއި
މަސައްކަތުމީހާގެ މުސާރައާއި ކަރަންޓްބިލާއި ފެ ް

އަދި ހަފްތާއަކު

ދ
ށ ކައުންސިލާއި އަލީމާހިރުއާއި ދެމެ ު
ރ ދުވަހުގެ މުއްދަތަ ް
މށާއި 2އަހަ ު
ހނެކަމަށް ހިމެނު ަ
މަދުވެގެން 5ކްލާސް ނަގަންޖެ ޭ
މނެވެ.
އެގްރިމެންޓް ހެދުމަށް ނިން ު
ރ
މއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަ ާ
* މަސްވެރިންގެގުޅުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ރީފްގޭގެބިމުގެ އެގްރިމެންޓަށް ބަދަލުގެނައު ާ
ކުރެވުނެވެ.މަސްވެރިންގެ ގުޅުމުގެ ފަރާތުން އެތަނުގައި މަސައްކަތް ނުކުރެވޭތީ އެހެންފަރާތަކަށް ކުއްޔަށްދީގެން އެތަނުގައި
އ
ދކުރެވިފައިވާ ބިމެއްކަމަށާ ި
ކ  21އަހަރުދުވަހަށް ކުއްޔަށް ޫ
ށ ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށާއި އެބިމަ ީ
މަސައްކަތް ކުރަންބޭނުންވާކަމަ ް
ގއި މަސައްކަތް ކުރެވެން
ނނީ އެތަނު ަ
ކށްގެން ޫ
އެހެންފަރާތަކަށް ކުއްޔަށްދީގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭގޮތަށް އެގްރިމެންޓްބަދަލު ޮ
ނެތްކަމަށް ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.އެގްރިމެންޓް ބަލާފައިނޫނީ ވަކިއެއްޗެއް ކިޔަންނޭގޭކަމަށް ކައުންސިލަރ
ގ
މ ކުލީގެ އަގަށްވެސް ބަދަލުގެންނަން ޖެހޭކަމަށާއި އެތަނު ެ
އަބްދުއްޞަމަދުއިދުރީސް ވިދާޅުވިއެވެ.އެގްރިމެންޓް ބަދަލުކުރާނަ ަ
އެގްރިމެންޓް

ބަދަލުކުރުން

ރަގަޅުކަމަށް

ނާއިބްރައީސް

އަލީޝަހީމް

ވިދާޅުވިއެވެ.އެގްރިމެންޓް

ބެލުމަށްފަހު

މ
މިކަ ާ

ގޮތެއްނިންމުމަށް ވާހަކަދެކެވުނެވެ.
* އަކީޑް ޖަމްއިއްޔާއަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމަށް ބައެއް އިތުރުކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކުނެވެ.އެއިމާރާތުގެ އުތުރު
ކމަށާއި އޮއިވަރުގެއާއި ހަމައަށް އެޖަމްއިއްޔާގެގޯތި ބޮޑުކުރުން
އއްޔާއަށް ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ަ
ފަރާތުގައިއޮތްބިން އަކީޑް ޖަމް ި
ރަގަޅުކަމަށާއި

އެތަނުގައި

ބައެއްފަރާތްތަކުން

މަސްކައްކާހަދާތީ

އެތަނަށް

ށއި
ގެއްލުންވާކަމަ ާ

އެބިމަކީ

ކުރިންވެސް

ދ
ދ އެބިމަކީ ވަކިފަރާތަކަށް ޭ
އބްރައީސް އަލީޝަހީމް ވިދަޅުވިއެވެ .އަ ި
ހފައިވާ ބިމެއްކަމަށް ނާ ި
އެޖަމްއިއްޔާއަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެ ި
ނ
ނ ީ
ބލާފައި ޫ
އސް އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.އެބިމުގެ މިން ަ
ށދޭ ބިމެއްކަމަށްވެސް ނާއިބްރަ ީ
ބިމެއްނޫންކަމަށާއި ޖަމްއިއްޔާއަ ް
ނ
ތ ް
ވަކިގޮތެއް ބުނެވެން ނެތްކަމަށް ކައުންސިލަރ އަބްދުއްޞަމަދުއިދުރީސް ވިދާޅުވިއެވެ.ކިތަންމެ ކުޑަތަންކޮޅެއްނަމަވެސް އެ ަ
މ
ށފަހު އެކަ ާ
ގ މައްސަލައަކީ ބޮޑުކަމެއްކަމަށާއި އެތަންބެލުމަ ް
މށާއި ބިމު ެ
ލމަށްފަހު ޖަވާބުދިނު ަ
މށާއި އެތަން ބެ ު
ބަލަންޖެހޭނެކަ ަ
ވާހަކަދެއްކުމަށް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.
* ބޭސްފިހާރައާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ .ބޭސްފިހާރަ ހުޅުވޭނެގޮތެއް ނެތުމުން މަސާރަދީފައި 1މުވައްޒަފުން
ކ
ކ ު
ވދާޅުވިއެވެ.ބޭސްފިހާރައިގެ ދެމުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެ ަ
ށ ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް ި
ބޭތިއްބުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތްކަމަ ް
ތ
ޑލުންރަގަޅުކަމަށް ކައުންސިލަރ މުހައްމަދުޝާމް ވިދާޅުވިއެވެ.ކައުންސިލަރުންނަށް މަސައްކަ ް
ބަހައްޓާފައި އަނެއްކުއްޖާ ކަނ ާ
ނ ޝާމްއާއި ހަވާލުކުރެވުނު ކަމުގައިވިޔަސް މިއީ ހުރިހާ ކައުންސިލަރުންގެ ޒިންމާއެއްކަމަށާއި
ޓ ް
ބެހިއިރު ބޭސްފިހާރަ ބެލެހެއް ު
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ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ށ.ކޮމަންޑޫ ކައުންސި ް

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 6102ވަނަ އަހަ ު

ހގަކުރައްވާކަމަށާއި މިރަށުގައިވެސް ފާމަސީހަދާފައިވާ ކުދިން
މސައްކަތް ކުރެވިފައިނުވާކަން ފާ ަ
ބޭސްފިހާރައަށް މީހަކުހޯދުމަށް ަ
ނޓިސްދީ ވަކިކުރުމުގެކުރިން
ހކަދައްކައިގެންވެސް ބެލިދާނެކަމަށާއި މިހާރުތިބި ކުދިންނަށް ޯ
ތިބިކަމަށާއި އެފަރާތްތަކާއި ވާ ަ
މީހަކުލިބޭތޯ

ށ
ބެލުމަ ް

ނސިލަރ
ކައު ް

އަބްދުއްޞަމަދުއިދުރީސް

ވިދާޅުވިއެވެ.

މިމަހު

މުސާރަދީފައި

ގ
ބޭސްފިހާރައި ެ

ތށް
ށއި ބޭސްފިހާރައިގެ މުވައްޒަފުން ޕްލާންޓްހައުސްގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށްނުކުންނަގޮ ަ
މ ާ
މުވައްޒަފުންނަށް ނޯޓިސްދިނު ަ
ގ
ހަމަޖެއްސުން ރަގަޅުކަމަށް ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.އެހެންކަމުން މިމަހުގެ މުސާރަދިނުމަށްފަހު ބޭސްފިހާރައި ެ
މށް ނިންމުނެވެ.
މުވައްޒަފުންނަށް ނޯޓިސްދިނު ަ
ނ
ރކުރެވުނެވެ .އެތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އޯޓީއާއި ބެހޭގޮތު ް
* ޕްލާންޓް ހައުސްގެ ސްޓޯރޭޖް ހެދުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަ ާ
އ
މށާ ި
ޓ ފިކްސްކުރަންޖެހޭކަމަށާއި ވަޒީފާގައި އުޅޭނަމަ ރަގަޅު މުސާރައެއް ލިބެންޖެހޭ ކަ ަ
ވާހަކަދައްކަން ޖެހޭކަމަށާއި އޯ ީ
ނންކަމަށް ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި
އށް ގިނަފައިސާތަކެއް ލިބޭތީ ޫ
މިވާހަކަ ދައްކަންޖެހެނީ އޯޓީ ަ
އ
ނކަމަށާއި އިތުރުގަޑި ހަމަވާވަކިވަރެއް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށާ ި
ހުކުރުދުވަހުވެސް އޯޓީކުރާކަމަށާއި ހުކުރުދުވަހު އޯޓީލިބިގެންނުވާ ެ
ޑިއުޓީގެގޮތުގައި 1ގަޑިއިރު މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ނާއިބްރައީސް ޢަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ2 .ގަޑިއިރު މަސައްކަތް
ފއިވާކަމަށް ކައުންސިލަރ މުހައްމަދުޝާމް ވިދާޅުވިއެވެ.އަދި އީދުބަންދުގައި ވެސް އޯޓީ
ކުރާގޮތަށް ފަހުން ބަދަލުކުރެވި ަ
އ
މށާ ި
އނިންމުމަށް ވާހަދެއްކު ަ
ފހު ގޮތެ ް
ކން ބަލާޔަގީންކުރުމަށް ަ
ވރުވެސް ހުންނާނެކަމަށާއި މިކަން ަ
ދލިބޭ ަ
ލިޔެފައިހުރި ކަމަށާއި ބަން ު
ގ
މުސާރަ ރަގަޅުކޮށްފައި އޯޓީ ފިކްސްކުރުން ރަގަޅުކަމަށް ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ .ޕްލާންޓްގޭގެ ސްޓޯރޭޖް ެ
މަސައްކަތުގެ

ބޮޑުބައި

ފއިވާކަމަށާއި
ނިމި ަ

އިދާރާގެ

މުވައްޒަފުންނާއި

ކައުންސިލަރުން

މމަސައްކަތް
ި

ކުރުން

ހ
އެ ާ

ކ ދެކެވުނެވެ.ޕްލާންޓްހައުސްގެ
ތ ކޮށްދޭނެއަގު ބެލުމަށް ވާހަ ަ
މން ތަކެތިދިނުމުން މަސައްކަ ް
ފަސޭހަނުވާނެކަމަށާއި އެހެންކަ ު
ނކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
މށް އިއުލާ ް
ސްޓޯރޭޖް ތަކެތިދިނުމުން މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެއަގުބެލު ަ
އވާ މީދާބޭސް މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާތީ އެބޭސް
ހކަދެކެވުނެވެ.މަރޮށީން ގެނެވިފަ ި
* މީދަބޭސްލުމާބެހޭގޮތުން ވާ ަ

އަނބުރާ

ބސް ގެނައުންރަގަޅުކަމަށް ވާހަކަދެކެވުނެވެ.
އން މީދާ ޭ
ފޮނުވާލުމަށްފަހު މާލެ ި
ށ
* އަޟްހާއީދުގެ ހިސާބުތައް ނިންމުމުގައި ކުރީއަހަރުތަކުގައި ލަސްވެފައިވާތީ މިއަހަރު ހިސާބުތައް އަވަހަށް ނިންމުމަ ް
ދރީސް ވިދާޅުވިއެވެ.އަދި އީދުގެފައިސާގެ ރިޕޯޓް އާއްމުކޮށް ފެންނާނެހެން ނޯޓިސްބޯޑުގައި
ކައުންސިލަރ އަބްދުއްޞަމަދުއި ު
ވސް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށާއި އީދުސައިގެ ފައިސާ
މށް މިހާރު ެ
މކަންތައް ނިންމު ަ
ބެހެއްޓުމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެި .
ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ހަރަދުކުރުމަށް އަވަށްތަކުން އެދިފައިވާކަމަށް ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.ކުރީއަހަރު ވެސް
ށ
އީދުސައި ހެދުމަށް ހަރަދުކުރީ ގޭގެއިންކަމާއި މިފަހަރުވެސް ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ގޭގޭއިން ހަރަދުކުރާގޮތަ ް
ސައިގެކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމާފައިވާތީ އެގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ.
* މިސްކިތްތަކަށް މީރުފެން ދޫކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ކައުންސިލަރ އަބްދުއްޞަމަދު އިދުރީސް ވާހަކަ ދެއްކެވިއެވެ.ޒިކްރާ
މިސްކިތުގެ ފެނުން ވަސްދުވާތީ މިރުފެން ދޫކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި މިކަމާ ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު މުފީދުއާއިވެސް ވާހަކަ
ވ
ދެއްކެވި ކަމަށް ކައުންސިލަރ އަބްދުއްޞަމަދު އިދުރީސް ވިދާޅުވިއެވެ.ކުރިންވެސް މިސްކިތްތަކަށް ފެންދޫކުރެވިފައި ާ
ގ
މ ެ
ތ އެފައިސާ ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ލިއުމަށާއި ފައިސާ ލިބޭނެކަން ނުވަތަ ނުލިބޭނެކަ ު
ފެންބިލްތަކުގެ ފައިސާ ނުލިބިވާ ީ
ނނަމަ ފެންކަނޑާލުން ރަގަޅުކަމަށް ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ.
ބ ެ
ޖަވާބުހޯދުމަށާއި ފައިސާ ނުލި ޭ
ބނުންވާކަމަށް ނާއިބްރައީސް
* އޮފީސްގުދަން މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަންބޭނުންވާ ކަމަށާއި ބާތަކެތި ނީލަންކިޔަން ޭ
ޢަލީޝަހީމް ވިދަޅުވިއެވެ.ގަދަނުގެ ފުރާޅާއި ބޮޑުދޮރު އަދި ރެނދުތައް ބެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އިއުލާން ކުރުމަށް
ނދުދުވަހަކަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ.
ބ ް
ވާހަކަދެކެވުނެވެ.ނީލަންކިޔުން ަ
ށ
* ރަށްވެހިގެ މަރާމާތުކުރުމަށް އިއުލާންކުރުމުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތައް ބޮޑުކަމުން އަލުން އިއުލާން ކުރައްވާނެކަމަ ް
ނާއިބްރައީސް ޢަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.
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ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ށ.ކޮމަންޑޫ ކައުންސި ް

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 6102ވަނަ އަހަ ު

ށ
ލއްވާތީ މިކަން އެލްޖީއޭއަ ް
އވާކަމަށާއި މިހަރު ހާޟިރުވެނު ަ
* ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ޗުއްޓީހަމަވެ ސަލާމްވެސް ހަމަވެފަ ި
ށ
ވތީ މިކަމުގައި ލަފަޔަކަށްއެދި އެލްޖީއޭއަ ް
އބްރައީސް އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.އޮފީހަށް ނުނިކުންނަ ާ
ހުށަހަޅުއްވަންވީތޯ ނާ ި
ނވެ.
ހުށަހެޅުމަށް ނިންމު ެ
*  25އޮކްޓޯބަރ  1122ކައުންސިލްގެ  25ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގައިހުރި ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން
މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.މަސްވެރިންގެ ގުޅުމުން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީއަކާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް މައުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.މަސްވެރިންގެ
ށ
ދނުމަ ް
ށ ކުއްޔަށް ދިނުމަށްޓަކައި އެގްރިމެންޓް ބަދަލުކޮށް ި
ކ ް
ގުޅުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ރީފްގޭގެބިން އެހެންފަރާތަ ަ
އެދިފައިވާކަމަށް

ރައީސް

މުހައްމަދުސިނާން

ވިދާޅުވިއެވެ.ކުރީގެ

ބައްދަލުވުމުގައިވެސް

މިވާހަކަ

ދެކެވިފައިވާ

ކަމަށާއި

އނިންމުމަށް ވާހަކަދެކެވިފައިވާ ކަމަށް ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.އެގްރިމެންޓް
އެގްރިމެންޓްބަލާ މިކަމަށް ގޮތެ ް
ބ
ގޅުކަމަށްވެސް ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.ކްލަ ް
ތނުގެ ކުލިވެސް ބަދަލުކުރުން ރަ ަ
ބަދަލުކުރުން ރަގަޅުކަމަށާއި އެ ަ
ލ
ތނުގެކު ި
ނތަން ކަމަށާއި މި ަ
ޖަމްއިއްޔާއަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ތަންތަނަކީ ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލަކުން ދޫކުރެވިފައިވާ ތަ ް
ނ
ކ ް
ބަދަލުކުރާނަމަ އިސްދަރިވަރުންގެ ޖަމްއިއްޔާގެ ބިމުގެ ކުލިވެސް ބަދަލުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި ހުރިހާ ތަނަކަށް އެއްއުސޫލަ ު
ނސިލަރ މުހައްމަދުމުފީދު ވިދާޅުވިއެވެ.ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު މުފީދުގެ ވާހަކަފުޅަށް ތާއިދު
ކުލިބެހެއްޓުންރަގަޅުކަމަށް ކައު ް
އ
ކުރައްވާކަމަށް ކައުންސިލަރ އަބްދުއްޞަމަދު އިދުރީސް ވިދަޅުވިއެވެ.އެގްރިމެންޓް ރައީސް މުހައްމަދުސިނާން ބެއްލެވިކަމަށާ ި
މސްވެރިންގެ ގުޅުމުގެ އިދާރާ އެޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމަކީ
ދކުރެވިފައިވާ ތަނެއްކަމަށާއި ަ
އެބިމަކީ 21އަހަރު ދުވަހަށް ޫ
މިހާރު ފެނަކައިގެ އިންޖީނުގެ ހިންގާ އިމާރާތް ކަމަށާއި އެހެންބިމެއް މަސްވެރިންގެ ގުޅުމަށް ނޯންނާނެ ކަމަށާއި ރީފްގޭގެބިން
ތނަކީ
މއްދަތު ހަމަވުމުން އެ ަ
ރންކަމަށާއި އެގްރިމެންޓްގައިވާ ު
މދަނީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތެއް ކު ަ
އެފަރާތަށް ދޫކުރެވިފައިވަނީ އާ ް
މށް ރައީސް މުހައްމަދުސިނާން ވިދާޅުވިއެވެ.އަދި އެގްރިމެންޓް ކުރިއިރު މީރުފެންވިއްކުމާއި
ކައުންސިލްގެ ތަންތަނަށްވާނެކަ ަ
ނ
ކއްވެސް ހެދިފައިވާ ކަމަށާއި އެކަންކަމާއިމެދު ދެންހަދާ ީ
ލތަ ެ
ށނެގޮތުގެ ތާވަ ް
ތދިނުމަށް ފަ ާ
ތެލާއި ކާޑާއި ގޭހުގެ ހިދުމަ ް
ކިހިނެތްތޯ

ރައީސް

ދސިނާން
މުހައްމަ ު

ގުޅުމަށް

ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.މަސްވެރިންގެ

ދޫކުރެވިފައިވާ

ރީފްގޭގެ

ބިމުގެ

ދލުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
ކއްޔަށްދެވޭގޮތަށް އެގްރިމެންޓް ބަ ަ
އެގްރިމެންޓްބަލާ މަސްވެރިންގެ ގުޅުމަށް އެހެންފަރާތަކަށް އެބިން ު
އ
ށދެއްވުންއެދިފައިވާ ކަމަށާ ި
ބންކޮޅު އިތުރުކޮ ް
ނ އުތުރަށްއޮތް ި
* އަކީޑް ޖަމްއިއްޔާގެއިދާރާ އެޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމާއިޖެހިގެ ް
އަދި

އެތަނުގައި

ގުދަނެއް

ހެދުމަށް

ބނުންވާކަމަށް
ޭ

އެދިފައިވާކަމަށް

ޖމްއިއްޔާއިން
އެ ަ

ރައީސް

ނ
މުހައްމަދުސިނާ ް

ކ
ނ ީ
ތންކޮޅެއްކަމަށް ރައީސް މުހައްމަދުސިނާން ވިދާޅުވިއެވެ .އެތަ ަ
ވިދާޅުވިއެވެ.އެބިމަކީ ބިން ހިއްކުމުންވެސް ބާކީވާނެ ަ
ކމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު
ކުރިންވެސް އަކީޑް ޖަމްއިއްޔާއަށް ދޭގޮތަށް ނިންމާފައިވާ ތަނެއް ަ
މުފީދު

ވިދާޅުވިއެވެ.އެބިން

މަގުސީދާކުރުމުގެ

ގޮތުން

ތރުކުރާނަމަ
އި ު

ހުއްދަހޯދަން

ކުޑަތަންކޮޅެއް

ހނެ
ޖެ ޭ

އިތުރުކޮށްފައިވާ

ކަމަށާއި

އިސްދަރިވަރުންގެ

ކަމަށްވެސް

ރައީސް

ޖަމްއިއްޔާގެ

ގޯތިވެސް

މުހައްމަދުސިނާން

ވިދާޅުވިއެވެ.ޖަމްއިއްޔާއަކަށްވާތީ އެބިން އިތުރުކޮށްދިނުންއެއީ ގޯސްކަމެއްނޫން ކަމަށާއި ބިންދޫކުރުމާއިބެހޭ އުސޫލާއި އެއްގޮތަށް
އަކީޑް ޖަމްއިއްޔާއަށް އެޖަމްއިއްޔާގެ އުތުރުންއޮތް ހުސްބިންކޮޅު ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.
ގ
* ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ކުރާއިރު އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް މީހަކުހޯދުމުގައި ދަތިވާކަމަށާއި ކޮންމެވަގުތަކުވެސް ފާހާނާ ެ
މައްސަލަ ޖެހޭކަމަށާއި އެމަސައްކަތްކުރާ އެންމެމީހަކު ހުރުމުން އެކަމަށް ދަތިވާކަމަށާއި އެމީހާގެ މުސާރައިގެ

ގޮތުގައި

-

ށ
މށާއި ކުރިން 911/-ރ އަ ް
ށ ފާސްކުރަން ބޭނުންވާކަ ަ
111/ރުފިޔާ ކިޔާކަމަށާއި މިކަން ކައުންސިލުން ވަކިގޮތަކަ ް
ކޮށްދިންކަމަށްވިޔަސް މިހާރު އެއަގަށް ނުކޮށްދޭކަމަށާއި މިކަމަކީ ކުރަންޖެހޭކަމެއްކަމަށް ކައުންސިލަރ އަބްދުއްޞަމަދު
އިދުރީސް ވިދާޅުވިއެވެ.އަދި ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ދެމީހުންވެސް ބޭނުންކުރަން ޖެހޭކަމަށާއި އެކަމާވެސް މަޝްވަރާކުރަން
އ
ބޭނުންވާކަމަށް ކައުންސިލަރ އަބްދުއްޞަމަދުއިދުރީސް ވިދާޅުވިއެވެ.ފާހާނާގެ މައްސަލަޖެހުމުން އެހޮޅިލައިންގެ ފަރާތަތަކާ ި
ވާހަކަދައްކައިގެން

މީހަކު

ދއިގެން
ހޯ ަ

އައުމުން

އެކަމަށް

ފައިސާދިނުން

ރަގަޅުކަމަށް

ނާއިބްރައީސް

މ
އަލީޝަހީ ް
48

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 6102ވަނަ އަހަ ު

ވިދާޅުވިއެވެ.މިހާރުވެސް

އެމަސައްކަތް

ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ށ.ކޮމަންޑޫ ކައުންސި ް

ކުރަމުންދަނީ

ށ
އެގޮތަ ް

ކަމަށާއި

ނަމަވެސް

މީހަކުހޯދުމުގައި

ދަތިވާކަމަށާއި

ނ
ކއުންސިލަރ އަބްދުއްޞަމަދު އިދުރީސް ވިދާޅުވިއެވެ.ފާހާ ާ
ލބެނީ މުހައްމަދުއަލީ ކަމަށް ަ
އެފަރާތްތަކަށްވެސް ގިނަފަހަރި ި
ދލުވުމެއްގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ވާހަކަ
ވަޅުގަނޑެއް ސާފުކުރުމަށް 111/-ރ ގިނަކަމަށާއި މިކަމާ ދެންއޮނަނަ ބައް ަ
ތ ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު
ނ ކޮންޓެކްޓް އުސޫލުން ކުރާގޮތަށް އިއުލާންކޮށްގެން ކިހިނެތްވާނެ ޯ
ދެކެވުނެވެ.މިކަން އިއުލާންކޮށްގެ ް
ލން ރަގަޅުކަމަށް ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.
މުފީދު ހިޔާލު ދެއްވިއެވެ.މިމަސައްކަތް އިއުލާން ކޮށްގެން އަގުބަލާ ު
ނ
* މަސްޖިދުއް ޒިކްރާގެ ފެންތަޣައްޔަރު ވެފައިވާތީ މީރުފެން ދޫކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ގުޅުމު ް
ދލުވެފައިވާކަމަށް ކައުންސިލަރ އަބްދުއްޞަމަދު އިދުރީސް
ށ ވި ާ
މނިސްޓްރީއަށް އަންގާލުމަ ް
ގތެއް ި
ކައުންސިލުން ނިންމާ ޮ
ކ
ވިދާޅުވިއެވެ.މިކަމާމެދު މިސްކިތަތަކަށް މީރުފެން ދޫކުރުމަށާއި މިސްކިތްތަކަށް މީރުފެން ދޫކުރެވިފައިވާކަން އިސްލާމި ް
ކށް ފައިސާ ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީއޮފް އިސްލާމިކް
އެފެއާޒަށާ އެންގުމަށާއި އަދި މިސްކިތްތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ފެންބިލްތަ ަ
އެފެއާޒަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމުނެވެ.
ގ
އ ކުރީ ެ
މށް ބޭޏުންވާކަމަށާ ި
ފއިވާތީ އިތުރުމުވައްޒަފަކު ނެގު ަ
އން ވަކިވެ ަ
* ޕްލާންޓްހައުސްގެ އޮޕަރޭޓަރ ތޯހާވަހީދު ވަޒީފާ ި
ށ
ވތީ އެކަމާ ވާހަކަދައްކާފައިވާތީ އެކަމާ މަޝްވަރާކުރުމަ ް
ޓ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުގަޑި ބޮޑުވެފައި ާ
ބައްދަލުވުމުގައި ޕްލާން ް
ދކަމުންކަމަށް ކައުންސިލަރ
ހއްމަދުމުފީދު ވިދާޅުވިއެވެ .އޯތީ ގިނަވެފައިވަނީ މުވައްޒަފުން މަ ު
ބޭނުންވާކަމަށް ކައުންސިލަރ މު ަ
މޝްވަރާކުރުން ރަގަޅުކަމަށާއި
މށްފަހު އެކަމާ ަ
ނނަގޮތެއް ބެލު ަ
މުހައްމަދުޝާމް ވިދާޅުވިއެވެ.ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ އޯޓީ އޮ ް
އެސީވެސް ގެނެވިފައިފާ ކަމަށާއި އެހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނުކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި ދާގަނޑުވެސް ދަމަންވެފައިވާ ކަމަށާއި
މިކަންކަން ނުކުރެވިވާކަމަށް ކައުންސިލަރ މުހައްމަދުމުފީދު ވިދާޅުވިއެވެ.އެތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ގުޅުން ރަގަޅުނޫން ކަމަށާއި
ވސް ނުނަގާހުންނަކަން ކައުންސިލަރ އަބްދުއްޞަމަދު އިދުރީސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.އެތަނުގެ
މަސައްކަތްކޮށްފައިހުންނަ ތަކެތި ެ
މގެ ކަންކަންވެސް ކުރެވެން
ހނެ ކަމަށާއި އެތަން ސާފުކުރު ު
ވެރިންނާއި އިދާރީމުވައްޒަފުން ތިބޭއިރު އެކަންކަން ބެލެންޖެ ޭ
އ
ގ ކަމަށާއި މިކަންކަމުގަ ި
ބދަލުވީ ކޮންއިރަކުކަމެއް ނޭން ޭ
ށ ަ
ސ އޯޓީކުރާކަމަށާއި އެގޮތަ ް
ޖެހޭނެކަމަށާއި ހުކުރުދުވަހުވެ ް
ސޮއިކުރަންޖެހޭއިރު މިކަންކަން ބަލަންޖެހޭކަމަށް ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ
ރަގަޅުކުރުމަށްފަހު އޯޓީ މަދުކުރެވޭނެގޮތެއް ހެދުން ރަގަޅުކަމަށާއި އީދުގެ ހުރިހާ ދުވަހަކުވެއް އޯޓީ ލިޔެފައިވާ ކަމަށާއި
ނ
ދލުނުކުރެވޭ ެ
ނމުމުން ދެންބަ ަ
އބްރައީސް އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.އޯޓީ ލިޔެ ި
ދނުވާނެކަމަށް ނާ ި
ބން ު
ނަމަވެސް ހުރިހާ ދުވަހެއް ަ
އންސިލަރ މުހައްމަދުމުފީދު
ކަމަށާއި ކައުންސިލުން ވަކިގޮތެއް ކަނޑައަޅާ ނިންމުމުންނޫނީ ބަދަލުނުކުރެވޭނެކަމަށް ކަ ު
އންސިލަރ މުހައްމަދުމުފީދު މިކަމަށް އުސޫލެއެ ހެދުމަށާއި
ވިދާޅުވިއެވެ.މިކަމާ ވާހަކަދައްކާ ގޮތެއްނިންމުމުގެ ކުރިން ކަ ު
ޝވަރާ ކުރެވުނެވެ
މށް މަ ް
އޭގެފަހުގައި މިކަމާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ގޮތެއް ނިންމު ަ
ބމުން އާސަންދަ ހިދުމަތް ހޯދުމަށް އެގްރިމެންޓް ހެދުމުގެ
* ބޭސްފިހާރަ ޗެކްކުރުމަށް މިއަދު އޮންނާނެ ކަމަށާއި ހުއްދަލި ު
މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށް ކައްސިލަރ މުހައްމަދުޝާމް ވިދާޅުވިއެވެ.
ށ
ނ ވާހަކަދައްކާފައިވާ ކަމަ ް
ށ ދެފަރާތަކު ް
މށް ބިންކޮޅެއްހޯދުމަ ް
* މަތިކޮމަންޑޫގައި ހަރުގެ އަޅައިގެން ފައިބަރ މަސައްކަތް ކުރު ަ
ކައުންސިލަރ މުހައްމަދުމުފީދު ވިދާޅުވިއެވެ .އަލިފުށީގެ ފަރާތަކުން ރައީސް މުހައްމަދުސިނާންއާއިވެސް ވާހަކަދައްކާފައިވާ
ދހޯދުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ސިޓީފޮނުވުމަށް
ކަމަށާއި އެކަން އޮންނައުސޫލަކުން ބިންދޫކުރުމަށްޓަކައި ހުއް ަ
މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.
ކ
ހ ަ
މށް އިއުލާން ކުރުމަށް ވާ ަ
މސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދު ަ
* ޕްލާންޓްހައުސްގެ ސްޓޯރޭޖްގެ މަސައްކަތް ތަކެތިދިނުމުން ަ
ދެކެވުނެވެ.
* މޭކަޕްކުރަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް ހިންގުމަށް ރަށުގެފަރާތަކުން ވާހަކަދައްކާފައިވާ ކަމަށާއި އެފަރާތަކީ ބޭރުން ތަކެތި
ތ
ގެނެސްގެން އެމަސައްކަތްކުރާ ފރާތެއްކަމަށާއި ކޯސްހިންގާ ފަރާތުން ތަކެތިދީގެން 2111/-ރ އަށް ކޮށްދޭނެކަމަށް މައުލޫމާ ު
ށ
ދެއްވާފައިވާކަމަށާއި  29ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިންގާކޯހެއް ނަމަވެސް 2ހަފްތާއަށް ކުރުކޮށްލައިގެން ހިންގަން ބޭނުންވާކަމަ ް
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ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ށ.ކޮމަންޑޫ ކައުންސި ް

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 6102ވަނަ އަހަ ު

ނ
ނގައިދޭނެ ކަމަށް އެފަރާތު ް
ތބިނަމަ ކޯސްހި ް
ވނެ 29މީހުން ި
ޅވިއެވެ .އަދި ކޯހުގައި ބައިވެރި ާ
ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް ވިދާ ު
ށ އިއުލާން ކުރުމަށް ވާހަކަދެކެވުނެވެ.
ބތޯބެލުމަ ް
ބުނެފައިވާކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ .މިކަމަށް އެދޭމީހުންތި ި

*  12އޮކްޓޯބަރ  1122ކައުންސިލްގެ  24ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލަގްއި ނުނިމިހުރި މުހިއްމު
ނ
ށޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަ ް
އކާ މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ .މިގޮތުން ބޭސްފިހާރަ ހުޅުވުމަ ް
ވހަކަދަ ް
ކަންކަމާއި ބެހޭގޮތުން ާ
ޑ
ނންބޯ ު
ށ ރައީސް މުހައްމަދު ސިނާން ވިދާޅުވިއެވެ.މިހާރު ނުނިމިވަނީ ނަންބޯޑު ކަމަށާއި ަ
އަވަސްވާގޮތަކުން ކޮށްނިންމުމަ ް
ހެދިއިރި ނިޝާންލޯގޯގެ ކުލަ ނުބައިކުލައަކުން ހެދިފައިވާތީ އެކަން ރަގަޅުކުރުމުން ހުރިހާކަމެއް ނިމުނީކަމަށް ކައުންސިލަރ
މުހައްމަދު ޝާމް ވިދަޅުވިއެވެ.
ހދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ
ތށް ެ
ނ ނިޔަމިކޯސް ހަދާފައިވާ މީހަކު ނެތްނަމަ ދަތުރުނުކުރެވޭގޮ ަ
* 1127ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެ ް
ހއްމަދުސިނާން ވިދާޅުވިއެވެ.މިކޯސް ފެކަލްޓީއާއި ގުޅިގެން
ނންވާކަމަށް ރައީސް މު ަ
މށް ބޭ ު
މިރަށުގައި ނިޔަމިކޯހެއް ހިންގު ަ
އ ކުއްޔަކީ 51111/-ރ ކަމަށާއި 51މީހުން ހަމަނުވިޔަސް
ނ ކަމަށާ ި
ކހެއްގައި 51މީހުންނަށް ޖާގަ ލިބޭ ެ
ހިންގިދާނެ ކަމަށާއި ޯ
އ
އަގުއެއްވަރު ކަމަށާއި ކުލީގެއިތުރުން ފެކަލްޓީގެ ބޭފުޅުންގެ ފަރިއްކޮޅާއި ހުރުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސައިދޭން ޖެހޭނެކަމަށާ ި
ތ ރައީސް މުހައްމަދުސިނާން ވިދާޅުވިއެވެ.މިއަތޮޅުގައިވެސް
މށް އިއުލާންކުރުން ކިހިނެތް ޯ
މިކަމަށް އެދޭފަރާތްތިބިތޯ ބެލު ަ
ރ
ނިޔަމިކޯހުގެ ބުރެއް ފެށުމަށް އިއުލާންކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމާގުޅިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމުން 51މީހުންނަށްވު ެ
ށ
ގިނައިން ބައިވެރި ނުކުރެވޭކަމަށް ވިދާޅުވި ކަމަށާއި މިރަށުންވެސް 1މީހަކު އެދިފައިވީނަމަވެސް ޖާގަލިބިފައިވަނީ 9ފަރާތަކަ ް
ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެތަނުން ޖާގަދިނުމަށް
ވިދާޅުވިއެވެ.

ށ
ގިނަފަރާތްތަކަކަ ް

ފުރުޞަތު

ދ
އންސިލަރ މުހައްމަދުމުފީ ު
ނަގާނެބަޔަކު ކަނޑައަޅަން ދަތިވެފައިވާކަމަށް ކަ ު
ތން
ހޯދައިދިނުމުގެގޮ ު

މިރަށުގައި

ނިޔަމިކޯހެއް

ހިންގުމަށާއި

ދ
އެކަމަށްއެ ޭ

ކ
ފއަކީ 2911/-ރ ކަމަށާއި 51މީހުން ބައިވެރިވާނަމަ ފީއަ ީ
ރމަށާއި ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ީ
މށް އިއުލާންކު ު
ބތޯބެލު ަ
މީހުންތި ި
މީހަކު 2111/-ރ ކަމަށް އިއުލާންގައި ފާހަގަކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
ށ އެދިފައިވާ ކަމަށާއި ވޮލަންޓިއަރ މޯލްޑިވްސްއާއި ގުޅިގެން
* ޕްލާންޓްހައުސްގެ މުވައްޒަފު ނަޝާ ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަ ް
ހރިކަމަށާއި ގިނަދުވަސްވާނަމަ ސިމެންތި ގާވުމުގެ ކަންކަން
ހަދަމުންދާ ސްޓޯރޭޖްގެ މަސައްކަތަށް ގެނެވިފައިވާ ތަކެތި ު
ށ
ވާނެކަމަށް ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު މުފީދު ވިދާޅުވިއެވެ.މަސައްކަތަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާތަކެތި ޕްލާންޓްގެއިން ހަރަދުކުރާގޮތަ ް
ތަކެތިދިނުމުން

ދނެފަރާތެއް
ށ ޭ
މަސައްކަތްކޮ ް

ށ
ހޯދުމަ ް

ކރުމަށް
އިއުލާން ު

ގ
ނިންމުނެވެ.މުވައްޒަފުން ެ

މުސާރަ

މިހާރަށްވުރެ

ނ
ބލު ް
ރަގަޅުކޮށް ޑިއުޓީ ކުރެވޭގޮތަށް އިދާރީމަސައްކަތް ކުރާނެކުއްޖަކު ނެގުން ރަގަޅުކަމަށާއި ފިރިހެންކުއްޖަކު ލިބޭތޯ ެ
އ
ލތުގަ ި
ރަގަޅުކަމަށް ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.އިދާރީމަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފު ޑިއުޓީކުރަންޖެހޭނަމަ އެފަދަހާ ަ
އެމުވައްޒަފަކު ބަލިވެއްޖެނަމަ ދެންހަދާނީ ކިހިނެތްތޯ އާއި އެއިރުން ދެމަސައްކަތަށްވެސް ދަތިވާނެކަމަށް ކައުންސިލަރ
މުހައްމަދުމުފީދު

ވިދާޅުވިއެވެ.މިކަމާ

ތަނުގެމުވައްޒަފުންނާއި

ވާހަކަދައްކާލުން

ރަގަޅުކަމަށް

ނާއިބްރައީސް

އަލީޝަހީމް

ވިދާޅުވިއެވެ.
ސ
ނނަށް ދަތިވާކަމުގައި ނާއިބްރައީ ް
ދމަތް ނުދެވޭތީ ރައްޔިތު ް
* އައިޑީކާޑު ހެދުމަށް ސޮއިކުރާ ފެޑް ހަލާކުވެފައިވާތީ އެހި ު
އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.އަދި މުޅިސިސްޓަމް އެއްކޮށް ގަތުމަށް 24111/-ރ ހަރަދުވާ ކަމަށާއި މިހާރުމިގެންގުޅޭ ސިސްޓަމްގެ
ވސް ވިދާޅުވިއެވެ.މިހާރު ސޮއިކުރާ ޕެޑް
ނތްކަމަށް ެ
ތަކެތި ވަކިން ލިބެން ެ

އައިޑީކާޑް ޔުނިޓުން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރައީސް

މުހައްމަދު ސިނާން ވިދާޅުވިއެވެ.
* ޕްރީސްކޫލްގެ ހިދުމަތް މިއަންނައަހަރުވެސް ދިނުމަށް

ށ ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް
މ ް
ގިނަބެލެނިވެރިން އެދެމުންދާކަ ަ

ހކަ ދެކެވުނެވެ.
ވިދާޅުވިއެވެ.ޕްރީސްކޫލްގެ ހިދުމަތް އަންނައަހަރުވެސް ދިނުމަށް ވާ ަ
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ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 6102ވަނަ އަހަ ު

*

ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ށ.ކޮމަންޑޫ ކައުންސި ް

 11ނޮވެމްބަރ  1122ކައުންސިލްގެ  29ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ޕްލާންޓް ހައުސްއަށް މުވައްޒަފަކު ނެގުމާއި

ބެހޭގޮތުން

ކރީގެ
ދެކެވުނެވެު .

ވާހަކަ

ބައްދަލުވުމުގައި

މިކަމާވާހަކަ

ދެކެވިފައިވާ

ކަމަށާއި

އެތަނުގެ

އ
މުވައްޒަފުންނާ ި

މ އެދެވަޒީފާގެ މަސައްކަތް
ށ އެއްމުވައްޒަފަކު ހަމަޖެއްސުމުން އެމީހަކު ޗުއްޓީނަގައިފިނަ ަ
ވާހަކަދައްކާލުމުން ދެމަސައްކަތަ ް
ފއިވާ ކަށާއި އެހެންކަމުން
މެދުކެނޑޭނެ ކަމަށާއި އެހެންވެއްޖެނަމަ މަސައްކަތަށް ވަރަށްބޮޑަށް ދަތިވާނެކަމަށް ހިޔާލުލިބި ަ
ނ ރަގަޅުކަމަށާއި އެތަނުގައި
ވދާޅުވިއެވެ .ދެމުވައްޒަފުން ނެގު ް
ކއުންސިލަރ މުހައްމަދު މުފީދު ި
މށް ަ
ދެވަޒީފާއަށް ދެމީހުން ނެގު ަ
މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ދެއްވާފައިވާ ހިޔާލު ރަގަޅުކަމަށް ކައުންސިލަރ އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.ޕްލާންޓް ހައުސްއަށް
ދެމުވައްޒަފުން ނެގުން ރަގަޅުކަމަށް ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު ޝާމް ވިދާޅުވިއެވެ.ޕްލާންޓް ހައުސްއަށް ޕްލާންޓް އޮޕަރޭޓަރަކާއި
އިދާރީ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފަކު ނެގުމަށް އިއުލާން ކުރުމަށް ރައީސް މުހައްމަދު ސިނާން ވިދާޅުވިއެވެ.
ށ
ށ ބަޖެޓްގައި ނެތްއަދަދަކަ ް
ނ މަރާމާތުކުރުމަށް ފައިސާހޯދުމަ ް
ބހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުނެވެ.ގދަ ް
* ގުދަން މަރާމާތު ކުރުމާއި ެ
ރިކްއެސްޓް ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް އެލްޖީއޭއިން އަންގަވާފައިވާ ކަމަށާއި 47111/-ރ

ބަޖެޓަށް ލިބޭނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް

ކ
ދށްވުރެ ބަޖެޓްގައިހުރި ފައިސާ މަދުކަމަށް ރައީސް މުހައްމަދު ސިނާން ވިދާޅުވިއެވެ.ގުދަނަ ީ
އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާފައިވާ އަދަ ަ
ރައްޔިތުންގެ ތަކެތިވެސް ރައްކާކުރާ ތަނަށްވުމާއިއެކު މަދުވާ 7021/-ރ ރައްޔިތުންގެ ބަޖެޓުން ހަރަދުކުރުމަށް ރަގަޅުކަމަށް
ށ
ވ ފައިސާ ހަރަދުކުރުމަ ް
ދޅުވިއެވެ.ރައްޔިތުންގެ ބަޖޓުން ގަދަންމަރާމާތު ކުރުމަށް މަދު ާ
ކައުންސިލަރ ޢަލީޝަހީމް ވި ާ
ރަގަޅުކަމަށް ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު މުފީދު ވިދާޅުވިއެވެ .ކައުންސިލްގެ މިގުދަނަކީ ރައްޔިތުންގެ ތަކެތިވެސް ރައްކާކުރަންޖެހޭ
ވ އަގަށް މަދުވާ  7021/-ރުފިޔާ ރައްޔިތުންގެ ބަޖެޓުން
ކރުމަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާފައި ާ
ތަނަކަށްވާތީ ގުދަން މަރާމާތު ު
ހަރަދު ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
* ސްލިޕްވޭއާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުނެވެ.ސްލިޕްވޭ ހެދުމުގެ ހުއްދަހޯދުމަށް ރައީސް މުހައްމަދު ސިނާން ވިދާޅުވިއެވެ.
ހުއްދަހޯދުމަށް ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު މުފީދު އަމިއްލަގޮތުން މަސައްކަތް ކުރެއްވިކަމަށާއި އީޕީއޭގައި އުޅުއްވާ ނައީމްއާއި
މ
ވާހަކަ ދެއްކެވި ކަމަށާއި ސްލިޕްވޭއެއްނަމަ އީއައިއޭ ހަދަންޖެހޭނެކަމަށް ވިދާޅުވިކަމަށާއި އޮޑިއެހެލާތަނުގެ ނަމުގައި ހަދާނަ ަ
ހދުމަށް ސިޓީފޮނުވިފައިވާ ކަމަށާއި ނަމވެސް އަދ ޖަވާބު
ނ އެގޮތަށް ބަދަލުކޮށް ހުއްދަ ޯ
ހުއްދަލިބޭނެކަމަށް ވިދާޅުވުމު ް
ނުލިބޭކަމަށް

ކައުންސިލަރ

ހުއްދަލިބިދާނެކަމަށް
ހުއްދައާއިއެކު
ކުޑަދުވަސްކޮޅު

މުހައްމަދުމުފީދު

އބްރައީސް
ނާ ި

އަލީޝަހީމް

އެމްޓީސީސީއާއި ގުޅިގެން
މިކަންތައްވޭތޯ

ވިދާޅުވިއެވެ.މިހާރު

ތަންކޮޅެއްބޮޑަށް

ވިދާޅުވިއެވެ.އީޕީއޭއިން

ކުރެވިދާނެކަމަށް ނާއިބްރައީސް

މަސައްކަތް

ކުރަންޖެހޭކަމަށްވެސް

މަސައްކަތް

ހުއްދަހޯދުމަށްފަހު
އަލީޝަހީމް

ނަޢިބްރައީސް

ކުރެވިއްޖެނަމަ

މިނިސްޓްރީއިން
ވިދާޅުވިއެވެ.އަދި

ލޝަހީމް
އަ ީ

ލިބިފައިވާ
މިހާރުމިއޮތް

ވިދާޅުވިއެވެ.މިކަން

އަވަސްކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބޭފުޅަކު މާލެދުރުވުމަށް ރައީސް މުހައްމަދު ސިނާން ވިދާޅުވިއެވެ.މިކަމަށްޓާކައި
ނާއިބްރައީސް

އަލީޝަހީމް

މެމްބަރުންވެސް

ތާއީދު

މާލެފޮނުއްވުން

ރަގަޅުކަމަށް

ކުރެއްވިއެވެ.އެހެންކަމުން

ކައުންސިލަރ

ސްލިޕްވޭގެ

މުހައްމަދުމުފީދު

މަސައްކަތް

ފެށުމަށްޓަކައި

ވިދާޅުވިއެވެ.މިކަމަށް
ހުއްދަހޯދުމުގެ

އެހެން

މަސައްކަތް

މނެވެ.
އަވަސްކުރުމަށްޓަކައި ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް ކައުންސިލްގެ ބޭނުމުގައި މާލެފޮނުއްވުމަށް ނިން ު
* މޫސުމް ރަގަޅުވުމުން މީދާބޭސް ލުމަށް ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލަރ އަބްދުއްޞަމަދުއިދުރީސް ވިދާޅުވިއެވެ.މީދާބޭސް ލުމަށް
ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް މާލެދުރުވާއިރު މީދާބޭސް ގެނައުމަށް ރައީސް މުހައްމަދުސިނާން ވިދާޅުވިއެވެ.
* ޤުރުއާން ކަލާހުގެ މުދައްރިސްގެ އެގްރިމެންޓް ހެދުމަށް ބަލާއިރު ޤުރުއާން ކްލާހުގައި ސްކޫލްގައިދޭ ފިލާވަޅުތައް
ށ ރައީސް މުހައްމަދުސިނާން
ނވެރިންގެ ޝަކުވާ ލިބޭކަމަ ް
ބފައިވާ ކަމަށާއި މިކަމާ ބެލެ ި
ކުރިޔަށްދާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލި ި
ގތް ކައުންސިލަރ އަބްދުއްޞަމަދު އިދުރީސް ބައްލަވާ ލެއްވުމަށް ރައީސް މުހައްމަދު ސިނާން
ވިދާޅުވިއެވެ.މިކަން ހިނގަމުންދާ ޮ
ވިދާޅުވިއެވެ.
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އބްރައީސް
އސަންދައާއިއެކު ކުރެވޭ އެގްރިމެންޓް ކުރުމަށް ނާ ި
ވތީ ާ
* ރައްޔިތުންގެ ފާމަސީ ހުޅުވުމަށްޓަކައި ޗެކްކޮށް ނިމިފައި ާ
އަލީޝަހީމް މާލެދުރުވާއިރު ކުރެއްވުމަށް ރައީސް މުހައްމަދުސިނާން ވިދާޅުވިއެވެ.
އ
މއަހަރުގެ އެޕްރީލްމަހު މާލެއަށް ކުރެއްވިދަތުރުގައި އިފުރުން ރަށަށްދުރުވުމަށް ލޯންޗްގަ ި
* ކައުންސިލްގެ ބޭނުމުގައި ި
ކުރެއްވިދަތުރުގެ ފައިސާ 1911/-ރ ނުލިބިވާތީ އެފައިސާ ހޯދުމަށް ކައުންސިލަރ މުހައްމަދުޝާމް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ .މިދަތުރަކީ
ކުރެވިފައިވާ ދަތުރަކަށްވާތީ މިފައިސާ 1911/-ރ ހަރަދުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
ނ
*  22ނޮވެމްބަރ  1122ކައުންސިލްގެ  22ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ސްލިޕްވޭ މަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތު ް
އ
މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ .ސްލިޕްވޭހެދުމަށް އީޕީއޭއާއި ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އަދި އެމްޓީސީސީ އިން ހުއްދަ ލިބިފައިވާކަމަށާ ި
ށ
މ ް
ރަސްމީލިޔުން އަދި ނުލިބުނު ކަމުގައިވިޔަސް އެކަން ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށާއި ރަސްމީލިޔުން ވަރަށްއަވަހަށް ލިބޭނެކަ ަ
އެމްޓީސީސީއާއިއެކު

އެސްބަސްވާގޮތެއްގެމަތިން

މަސައްކަތް

ފެށުމަށް

އަވަސްކުރުމަށް

ނާއިބްރައީސް

އަލީޝަހީމް

ވިދާޅުވިއެވެ.އަދި މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި އެސަރަހައްދު ހުސްކުރުމަށްޓަކައި އޮޑިވެރިންނާއި ކެޔޮޅުންނާއި އެކު ބައްދަލުވުން
ބާއްވަން ޖެހޭކަމަށާއި ކުރިން ސްލިޕްވޭ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއްވިފަރާތްތަކާއިވެސް ބައްދަލުކުރަން ޖެހޭކަމަށްވެސް
އ
ރދުތައް ކުރަންޖެހޭކަމަށާ ި
ވިދާޅުވިއެވެ.އަދި މިމަސައްކަތަކީ ބޮޑުހަރަދެއް ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށްވާތީ ގަވާއިދާއެއްގޮތަށް ހަ ަ
ނ
ޝހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ވަރަށްގި ަ
އބްރައީސް އަލީ ަ
ވީހާވެސް އަވަހަށް މަސައްކަތް ފެށުމަށް ނާ ި
ރންޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް މުހައްމަދުސިނާން ވިދަޅުވިއެވެ.
މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި އެތަނުގެ ބިންވެސް ހުސްކު ަ
ދއްވާ ކަމަށާއި ސްލިޕްވޭގެ
ނ މުހިއްމުތޯ އާއްމުންގެ ހިޔާލު ެ
ސްލިޕްވޭގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު ފަޅުބޮޑުނުކޮށް ސްލިޕްވޭ ހެދު ް
މަސައްކަތް ފެށޭވަރިވާނީ ޖެނުއަރީހާތާގައި ކަމަށްވާތީ ފަޅުބޮޑުކުރުމުގެ ކަންކަންވޭތޯބެލުން ރަގަޅުކަމަށް ކައުންސިލަރ
ށ
އަބްދުއްޞަމަދު އިދުރީސް ވިދާޅުވިއެވެ.ސަރުކާރުން ފަޅުބޮޑުކޮށްދެއްވިޔަސް  411ފޫޓްގެ ހުރަސްޖެޓީ ހައްދަވާނުދެއްވާނެ ކަމަ ް
ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް ވިދަޅުވިއެވެ.ސްލިޕްވޭ ހަދާތަނުގެ ކުރެހުމާއިއެކު އެކަމާގުޅޭ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ނާއިބްރައީސް
ތައްޔާރުކުރުމަށާއި އަންނަހަފްތާގެ ބަންދުގައި އޮޑިވެރިންނާއި ކެޔޮޅުންނާއިއެކު ބައްދަލުވުން ބޭޢްވުމަށްފަހު އެސަރަހައްދު
ހުސްކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރުމަށް ރައީސް މުހައްމަދުސިނާން ވިދާޅުވިއެވެ.
ވރާކުރެވުނެވެ.މިހާރުވެސް އެތަނުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާ
* ޕްލާންޓް ހައުސްގެ އަލަށްއިމާރާތްކުރާ ބަޔާއިބެހޭގޮތުން މަޝް ަ
ނ
ގ ް
މލްޑިވްސްއިން ދެއްވިފައިސާއިން މަކީފައިސާވެސް ހުރުމާއިއެކު ދުވަހު މުސާރައަށް ތަކެތިދީ ެ
ކަމަށާއި ވޮލަންޓީއަރ ޯ
ސިމެންތި މަސައްކަތް ނިންމާލުން ކިހިނެތްތޯ ރައީސް މުހައްމަދުސިނާން ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ހިޔާކުރުމުގެ މަސައްކަތް
އިއުލާންކޮށްގެން

ކުރުމަށްވެސް

ވިދާޅުވިއެވެ.އެތަނުގެ

ސިމެންތި

މަސައްކަތް

ދުވަހު

މުސާރައަށް

ކުރުމަށްޓަކައި

މަސައްކަތްކުރާފަރާތަކާ ވާހކަދެއްކުމަށް ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް އާއި ހަވާލުކުރެއްވިއެވެ.
އ އލީމާހިރުއަށް މިހާރުވެސް
މށް އިއުލާންކުރެވިފައިވާ ކަމަށާ ި
އންނާނެކަ ަ
ނވެމްބަރގެ ނިޔަލަށް ޮ
* ޤުރުއާންކްލާހުގެ ކިޔެވުން ޮ
ށ
ރސް ވިދާޅުވިއެވެ.އަލިފު ީ
ތ ކައުންސިލަރ އަބްދުއްޞަމަދު އިދު ީ
ދއްރިސަކު ހޯދުން ކިހިނެތް ޯ
މަސައްކަތް ބުރަވާތީ އިތުރު މު ަ
ކމަށް ނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.
މން އަންނަ ަ
ފަރާތަކާއި ވާހަކަދައްކާ ކަމަށާއި އޭނާ ހަމަޖެހޭތޯ ބަލަ ު
ށ
މ ް
* ނިޔަމިކޯސް ހިންގާފަރާތާއި އިއްޔެ ވާހަކަ ދެއްކެވިކަމަށާއި ޖެނުއަރީމަހުގެ 11ގައި ކޯސްހިންގުމަށް ފައްޓަވާނެކަ ަ
ހ
ބޗް ނިމުމުން އަނެއްދުވަ ު
ދބުރަކަށް ކުރިޔަށްގެންދަވާނެ ކަމަށާއި ފުރަތަމަ ެ
ހން ހަމަވާނަމަ ެ
ވިދާލުވެފައިވާ ކަމަށާއި 21މީ ު
ދޅުވެފައިވާ ކަމަށް ރައީސް މުހައްމަދު ސިނާން ވިދާޅުވިއެވެ.އަދި ބައިވެރިއެއްގެއަތުން -
ދެވަނަބެޗް ފައްޓަވާނެކަމަށް ވި ާ
މށް މަސައްކަތްކުރުމަށްވެސް ރައީސް
ށ ދަތުހަރަދާއި އެކަމަޑޭޝަނަށް ބޭނުންވާ ފައިސާހޯދު ަ
2111/ރ ނެގުމަށްފަހު އިތުރަ ް
މުހައްމަދުސިނާން ވިދާޅުވިއެވެ.
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* 11ޑިސެމްބަރ  1122ކައުންސިލްގެ  12ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގައި ހުރި މުހިއްމު ކަންކަމާމެދު
ތޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޮނިޓަރިން ދަތުރުގައި ރަގަޅުކުރުމަށް ފާހަގަ
މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.މިގޮތުން އަ ޮ
ރ
ދގައި މަސްލަހަތު ފުށުއަ ާ
ކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމާމެދުގައި ވާހަކަދައްކާ މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ .ކައުންސިލަރުންގެ މެ ު
ގތުގެ އުސޫލެއް އެކުލަވާލެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ކަމަށާއި ކައުންސިލްގެ
ޮ
ހާލަތްތަކުގައި އަމަލުކުރާނެ
ނތަކުން ފާސްކުރާ ކަންކަން
ނިންމުންތައް އާއްމުކުރުމަށް އުސޫލެއް އެކުލަވާލެވިފައި ނުވާކަމަށާއި ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވު ް
ށ
އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި ހަވާލުކުރުމަށް އުސޫލެއް އެކުލަވާލެވިފައި ނުވާކަމަށާއި ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކަ ް
ށ ރައީސް މުހައްމަދުސިނާން
ނ އުސޫލެއް އެކުލަވާލެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަމަ ް
ޖަވާބު ދިނުމުގައި އަމަލުކުރާ ެ
އ
ކމެއްނަމަ އެކައުންސިލަރަކު ކައުންސިލްގެ އެބައްދަލުވުމުގަ ި
ވިދާޅުވިއެވެ.ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ަ
ށއި
ބައިވެރިވެނުލައްވާގޮތަށް ހެދުމަ ާ

އއްމުކުރުމަށާއި ކައުންސިލްގެ
ނންމުންތައް 2ދުވަހުގެތެރޭގައި ާ
ކައުންސިލުން ނިންމާ ި

ޅ
ދރުވެރިޔާއަށް އެންގުމަށާއި ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހުށަހެ ޭ
ހށް ޒިންމާ ާ
ނކަން ދުވަހުން ދުވަ ަ
ކން ފާސްކުރާ ކަ ް
ބައްދަލުވުންތަ ު
ނ
ހ ް
ގބަ ު
ޖވާބުދިނުމަށާއި އަ ަ
ލސްވެގެން 5ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ަ
ލޔުމުން ހުށަހަޅާ ކަނަކަމުގައި ަ
ދނުމުގައި ި
ޝަކުވާތަކަށް ޖަވާބު ި
ފރާތަކާއި ވާހަކަދައްކައިގެން
އދާރާ ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި ަ
ކށް ވީހާއަވަހަކަށް ކައުންސިލް ި
ހުށަހަޅާ ކަންކަމުގައި ލަސްނު ޮ
ޖަވބުދާރީވުމަށް ނިންމުނެވެ.
* ވޮލީކޯޓް އަދި ނެޓްބޯޅަ ކޯޓް މަސައްކަތާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.ވޮލީކޯޓްގެ ބިން ހަރުކުރުމަށް އެސްޓިމޭޓްގައި
ގ
ނ ނެތްކަމަށާއި މިނިސްޓްރީ ެ
އ އެތަނުގައިވެސް ބިންހަރުކުރު ް
މހާރު ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކަމަށާ ި
ޓބޯޅަ ކޯޓްވެސް ި
ނެތުމާއި ނެ ް
ށ ރައީސް މުހައްމަދުސިނާން
ނ ވޮލީކޯޓްގެ ބިންހަރުކުރުމަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅާފައިވާނެކަމަ ް
ބޭފުޅުންނާއި ވާހަކަދައްކައިގެ ް
ވސް ވިދާޅުވިއެވެ.
ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ނެޓްބޯޅަ ކޯޓްގެ ބިންހަރުކުރުމަށްވެސް މިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީފޮނުއްވާނެ ކަމަށް ެ
އ
ގނަބޭސް މުއްދަތުހަމަވެފަ ި
* ބޭސްފިހާރަ ގާތްގަޑަކަށް އޯޑިޓްކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި އެތަނުގައިހުރި ބޭހުގެތެރެއިން ވަރަށް ި
ދ
އދަދެއްކަމަށް ރައީސް މުހައްމަދުސިނާން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.އަދި ބޭސްފިހާރައަށް އާސަން ަ
ހުރިކަމަށާއި އެއީ ވަރަށްބޮޑު ަ
ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި އެފަރާތާއި ގުޅުއްވައިގެން ބެއްލެވުމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.
ތ
* މަގުބައްތިތަކަށް ގެނެސްފައިހުރި ގްލޯބްތައް ރަގަޅުނޫން ކަމަށާއި އެތަކެތި ކުދިކަމުންނާއި ހުދުކުލައިގައި ނުހުންނާ ީ
ށ
މ ް
ނހުރިތޯބެލު ަ
އަލިނުވާކަމަށް ކައުންސިލަރ އަބްދުއްޞަމަދު އިދުރީސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.ކުރިންހުރި ވައްތަރުގެ ގްލޯބް ލިބެ ް
ވާހަކަދެކެވުނެވެ.
އ
ށއި ރަށްވަށައިގެން ކުނިއަޅަމުންދާތީ އެތަންތަން ކުނިވުމާ ި
* ރަށުތެރޭގައި މީދާގިނަވެފައިވާތީ މީދާބޭސްލުމަށް ބޭނުންވާކަމަ ާ
ކަންކަން ދިމާވެފައިވާކަމަށާއި މަދިރިވެސް ގިނަވެފައިވާކަމަށް ކައުންސިލަރ އަބްދުއްޞަމަދުއިދުރީސް ވިދާޅުވިއެވެ.އަންނަ
ބސްލުމަށް ތައްޔާރުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
އާދީއްތަދުވަހު ރަށުތެރެއަށް މީދާ ޭ
ތ
* ސްލިޕްވޭ ހެދުމަށް ހުއްދަލިބިފައިވާ ީ
ބައްދަލުވުމެއްގައިވެސް
ތައްޔާރުކޮށް

އެކަން އަވަސްކުރުމަށް ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު ޝާމް ވިދާޅުވިއެވެ.ކޮންމެ

އ
އދަލުވުމުގައިވެސް އެތަނުގެ ކުރެހުމާއިއެކު ޕްރެޒެންޓޭޝަނެ ް
އެވާހަކަ ދެކެވޭކަމަށާއި އެންމެފަހުގެ ބަ ް

މަސްވެރިންނާއި

އޮޑިވެރިންނާއިއެކު

ބައްދަލުވުމެއް

ނާއިބްރައީސް

ބޭއްވުމަށް

ތއްޔާރުކުރައްވާނެ
ަ

ކަމަށް

ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެކަންއެގޮތަށް ނުކުރެވޭކަމަށް ރައީސް މުހައްމަދުސިނާން ވިދާޅުވިއެވެ.އަދި މަސްވެރިންގެ
ފަރާތުންވެސް

ލހުރިކަމަށާއި
ހިޔާ ު

ތަފާތު

ނމުމުންނޫނީ
ި

ތޮށިގަނޑު

ސްލިޕްވޭ

ހދުމަށް
ނު ެ

ނ
ކ ް
ބައެއްފަރާތްތަ ު

ހިޔާލުދެއްވާކަމަށްވެސް ރައީސް މުހައްމަދު ސިނާން ވިދާޅުވިއެވެ.
*

މަސްޖިދުއްޒިކްރާގެ

ފެން

ފެންބަންދުކުރެވިފައިވާކަމަށާއި
އަބްދުއްޞަމަދު

އިދުރީސް

ތަޣައްޔަރުވެފައިވާތީ

މީރުފެން

އެހެންމިސްކިތްތަކަށްވެސް
ވިދާޅުވިއެވެ.މިސްކިތުގެ

ދޫކުރެވިފައިވާ

މރުފެން
ފ ީ
ފެންލީކްވާތަން

ދޫނުކުރާތީ

ކަމަށާއިނަމަވެސް
ވ
ޝަކު ާ

ރަގަޅުކުރުމަށް

ފެންލީކްވާތީ

ކުރާކަމަށް

މަސައްކަތް

މިހާރު

ކައުންސިލަރ

ކުރުމަށް

ރައީސް

މުހައްމަދުސިނާން ވިދާޅުވިއެވެ.
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ކައުންސިލްގެ

ވަނަ

ބައްދަލުވުމުގައި

ބޭސްފިހާރައިގެ

ބޭސްތައް

ނައްތާލަންޖެހޭކަމަށާއި ކައިރި ރަށަކަށްގޮސްގެންވެސް ކުރަން ޖެހޭކަމަށް ކައުންސިލްގެ ރަޢިސް މުހައްމަދު ސިނާނު
ރށުތެރެއަށް ދުންދާތީ ޝަކުވާ އަންނާތީކަމަށް ކައުންސިލަރ
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ބޭސްތައް ނައްތާނުލެވިވަނީ އަންދާލުމުން ަ
ށ
މުޙައްމަދު ޝާމް ވިދާޅުވިއެވެ .އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ގުޅައިގެން މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށާއި އަދި ހަމަނުޖެހޭކަމަ ް
ގ
ނ ެ
ނގުން ކުރިއަށްދާތީ އޭ ާ
ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ޝާމް ވިދާޅުވިއެވެ .އަޒުހާރުގެ ހުއްދައިގެ ދަށުން ބޭސް ފިހާރައިގެ ހި ް
މުސާރަ ހަމަޖެއްސުމަށް ސިނާނު ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި އޭނާގެ މުސާރަ މިހާރަށްވުރެ ބޮޑުކުރަންޖެހޭކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ2 .
އޒުހާރު އައި ވާހަކަ ދެއްކުމަށާއި
ނ މުސާރަ ބޮޑު ކުރެވޭނެކަމަށް ަ
ފށިގެ ް
ފެބުރުއަރީ  1127އިން ެ

 STOބޭސްފިހާރައިގެ

އދަދު ކަޑައެޅުމަށް ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާނު ވިދާޅުވިއެވެ .އެއިރަށް އާސަންދަ ހަމަޖައްސަން
ކުދިންގެ މުސާރަ ބެލުމަށްފަހު ަ
މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި  2ފެބުރުއަރީ  1127އިން ފެށިގެން މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަށް ނިއްމުނެވެ.

އޯޑިޓް
އިންޓަރނަލް އޯޑިޓް
އޯޑިޓް ކުރެވިފައެއް ނުވޭ.

މާލީ އޯޑިޓް
އޯޑިޓް ކުރެވިފައެއް ނުވޭ.

އިދާރީ އޯޑިޓް
އިދާރާ އޯޑިޓް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކުރެވިފައިވެއެވެ.

އެކްސްޓަރނަލް އޯޑިޓް
އޮޑިޓް ކުރެވިފައެއް ނުވޭ.

ރައްޔިތުންގެ އަޑުއެހުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން
ލާމަރުކަޒީ

އުޞޫލުން

އިދާރީ

ދާއިރާތައް

ހިންގުމަކީ

ވހިރާއްޖޭގެ
ދި ެ

ރަށްރަށުގައި

ދިރިއުޅެމުންދާ

ށ
ށ ނިންމުމަށް މަގުފަހިކޮ ް
ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން ދިމިގްރާތީ އަދި ޖަވާބުދާރީ ވަނިވި އުޞޫލުން ރައްޔިތުން އަމިއްލައަ ް
ދ ގޮތުންނާއި ސަގާފީ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ
އިޖުތިމާއީ ގޮތުންނާއި އިގްތިޞާ ީ
ށ
ރވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނާއި އެންމެ ގާތުން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ޚިދުމަތް ލިބޭނެ މަގުފަހިކޮ ް
ފެންވަރުމަތިކޮށް ރައްޔިތުން ބާ ު
ދިނުމާއިއެކު ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަމާން ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުމެވެ.
ވހު ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި
މިމަޤްޞަދު ޙާސިލް ކުރުމުގެ ގޮތުން މިއިދާރާގެ ފަރާތުން  11ޖެނުއަރީ  1122ވަނަ ދު ަ
ކައުންސިލްގެ

މެމްބަރުން

އދަލު
ބަ ް

ކުރެއްވިއެވެ.

ބއްދަލުވުން
މިގޮތުން ަ

ފައްޓަވައި

ވމުގެގޮތުން
ދެއް ު

ވާހަކަދެއްކެވީ
54

ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ށ.ކޮމަންޑޫ ކައުންސި ް

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 6102ވަނަ އަހަ ު

ށ ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ.
ޑއިގެން ދެއްވީތީ ރައްޔިތުންނަ ް
ކައުންސިލްގެރައީސް މުހައްމަދުސިނާންއެވެ.މިބައްދަލުވުމަށް ވަ ަ
ބއްދަލުވުމުގައިވެސް ވާހަކަ
ކައުންސިލްގެރައީސް މުހައްމަދުސިނާންގެ ވާހަކަ ފުޅުގައި ޤުރުއާން ކުލާހެއް ހިންގުމަށް ކުރީގެ ަ
ދެކެވިފައިވާ ކަމަށާއި މިރަށަކީ ޤުރުއާނަށް އެހާ އަހަމިއްޔަތުކަންދޭ ރަށަކަށްނުވާތީ މިކަމަކީ ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެއްކަމަށްވާތީ
އ
ހރު ހުރިހާތައްޔާރީތައް ވެފައިވާ ކަމަށާއި ޓީޗަރުން ހޯދުމުގަ ި
މށާއި ،މި ާ
ށ ދަންނަވާފައިވާނެކަ ަ
ކައުންސިލުން މިކަންކުރާނެކަމަ ް
ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާކަމަށާއި ކުރިޔަށްއޮތް ދުވަސްތަކުގައި ޤުރުޢާން ކްލާސް ހުޅުވިގެންދާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި
ކ
ސ ހިނގާނެކަމަށާއި މަހަ ު
ކދިން ފޮނުވައިފިނަމަ މިކުލާ ް
މިކުލާހުގެ ފީއަކީ މަހަކު 211/-ރ ކަމަށާއި ބެލެނިވެރިން ު
ށ ބެލެވޭކަމަށާއި ކްލާސްރޫމް
ވނެކަމަ ް
ފަނަރަހާސްރުފިޔާ މިކުލާހަށް ހަރަދުވާނެކަށް ބެލެވޭކަމަށާއި 91ކުދިންނަށްވުރެ ދަށްނު ާ
ނނަށްވެސް މިކްލާހުގައި ކިޔެވޭނެކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.
ބފައިވާ ކަމަށާއި ކްލާސްފެށުމުން ބޮޑަތިމީހު ް
ހެދުމަށް ހިލޭއެހީ ލި ި
ބޮޑަތި

ރަށުގެ

ހައްދާފައިހުރި

މަގުތަކުގައި

ކެނޑުމަށް

ގަސްތައް

އ
ގ ސބަބުން މަގުތަކުގަ ި
އ މަގުތަކުގައިހުރި ގަސްތައް ކަނޑަން ޖެހޭކަމަށާއި ގަސްތަކު ެ
މންދާކަމަށާ ި
އެފަރާތްތަކުންއަންނަ ު
ވަޅުލާފައިހުރި ހޮޅިތައް ފަޅައިގެންގޮސް ފެންލީކުވެ ގެއްލުންވަމުން ދާތީ ގަސްތައްކނޑުން އެންމެރަގަޅުތޯ ވޯޓަކަށް އެހުމުން
ދ
މނެވެ .ކުނިއުކާލާއިރު މިހާރު ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށް ކުނިއަޅަމުން ާ
މަގުމަތީގައިހުރި ގަސްތައް ކެނޑުމަށް ފެންނަކަމަށް ނިން ު
ކަމަށާއި

އެހެންކަމުންސްޓޭޖާއިދިމާއަށްނޫނީ

ކުނިނޭޅުމަށް

ލތިމަސް
އި ް

ތ
މޫދުހަޑިވަމުންދާ ީ

ކުރެއްވިއެވެ.މިކަމުގެސަބަބުން

ށމަށް މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާ ކަމަށާއި މިކަމަށް ހިލޭއެހީހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް
ކުނިނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ފެ ު
އ
ނ ކަމަށާ ި
ކން ފީނަގައިގެ ް
ރން ގަސްދުކުރަނީ ހުރިހާގެއަ ު
ވިދާޅުވިއެވެ .ކުނިނައްތާލުމުގެ ކަންތައްތައް ކައުސިލުން ކު ަ
ވަކިސަރަހައްދުތަކެއްގައި

ކުނިއަކާލާއިރު

ހއްޓައިގެން
ބަ ަ

ޑަސްބިންތަކެއް

އެކިޒާތުގެ

ނ
ކު ި

ވަކިކޮށްގެން

އ
ކަމަށާ ި

ށ ގެންދާގޮތަށް ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.
އތަކެތި ކުނިނައްތާލާ ސަރަހައްދަ ް
ކުނިނައްތާލާބައިގެ މުވައްޒަފުން ެ
ރަށުގެ ސްލިޕްވޭ އެޅުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އެމަސައްކަތް މިއަހަރު
މށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ނިމުމުގެ ކުރިން ނިންމާލެވޭނެކަ ަ

ދލުވުން
އދަލު ކުރެއްވިއެވެ .މިގޮތުންބައް ަ
ނއި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ބަ ް
 19އޮގަސްޓް  1122ވަނަދުވަހު ރަށުގެ ރައްޔިތުން ާ
ހކަދެއްކެވީ
ފައްޓަވައި ދެއްވުމުގެގޮތުން ވާ ަ

ކައުންސިލްގެނާއިބްރައީސް ޢަލީޝަހީމްއެވެ.މިބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގެން ދެއްވީތީ

ރައްޔިތުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ .ކައުންސިލްގެނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމްގެ ވާހަކަ ފުޅުގައި ތިންކަމެއްގެ މައުލޫމާތު
ހިއްސާކުރައްވަން

މށް
ބޭނުންވާކަ ަ

ބިންހިއްކާ

ވިދާޅުވިއެވެ.މިގޮތުން

ޕްރޮޖެކްޓާއި

ތށިލުމުގެ
ޮ

ތ
މ ު
ބެހޭމައުލޫ ާ

އ
މހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށާ ި
ޓފައި އޮތުމަށްފަހު ި
ކންހުއް ި
ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ.ވެލިބެޑްމަތީގައި ތޮށިގަނޑުޖަހާތީ އެ ަ
އ ނަމަވެސް ކައުންސިލްގެ
މށާ ި
ނއް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމިކަ ަ
ލތީ ޕެޓިޝަ ެ
ޑޖަހައިގެން ތޮށި ާ
ކުރީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވެލިބެ ް
މެމްބަރުން

މާލެދުރުވެ

ސތްރީގެ
މިނި ް

މތި
މިމައުލޫ ާ

ބޭފުޅުންނާއި

ހިއްސާކުރިކަމަށާއި

ޕްރޮޖެކްޓް

ނ
ށނޫ ީ
ހެދިފައިވާގޮތަ ް

ފއިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިކަމަށާއި މިނިސްޓްރީން މިކަމަށް އެދެވޭޖަވާބެއް ނުލިބުމުން ސަރުކާރުގެ
ނުވާނެކަމަށާއި ބަޖެޓްއޯވަރ ވެ ަ
އިސްފަރާތްތަކާއި

މިކަން

ހިއްސާކުރި

ކަމަށާއި

އަދި

ޕީޕީއެމްގެ

އިސްފަރާތްތަކާއިވެސް

ބައްދަލުކުރެއްވި

ކަމަށާއި

ތ
ދޅުވެފައިވާކަމަށް މައުލޫމާ ު
މަޖްލިސްމެމްބަރ އަބްދުއްރަހީމްއާއި ނިހާންއާއި ބައްދަލުކުރުމުން މިކަންތައް ހަމަޖެހޭނެކަމަށް ވި ާ
ށ
ދެއްވިއެވެ.ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ބައްދަލުކުރެއްވިއިރުވެސް ސްލިޕްވޭއާއި ތޮށިލުމާއި ނަރުދަމާގެ ކަންކަން ހަމަޖެހޭނެކަމަ ް
ތ
ދޅުވެފައިވާކަމަށް މައުލޫމާ ު
ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށާއި މެޑަމްއާއި ބައްދަލުކުރެއްވިއިރުވެސް އެކަންކަން ހަމަޖެހޭނެކަމަށް ވި ާ
ފހުގައިނޫނީ
ދެއްވިއެވެ.މިކަމާޖަވާބެއްހޯދުމަށް ަ
އެޔަގީންކަން

އެބައޮތްކަމަށް

ރަށަށް

ނައުމަށް

ވިދާޅުވިއެވެ.އޭގެއިތުރުން

މަޑުކުރީކަމަށާއި

ސްލިޕްވޭގެ

މަސައްކަތް

މިހާރު

ތޮށިލަމުންދަނީ

ފެށުމަށްޓަކައި

ހިއްސާކުރެއްވި ކަމަށާއި މިކަމުންލިބޭ އާމްދަނީއިން ރަށުގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް

އ
ރަގަޅާށްކަމަށާ ި

ސ
އެކަމާގުލޭމައުލޫމާތުވެ ް

ކުރެވޭކަމަށް ދެންނެވިކަމަށާއި

55

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 6102ވަނަ އަހަ ު

އެމްޓީސީސީގެ

މިނިސްޓްރީއާއި

ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ށ.ކޮމަންޑޫ ކައުންސި ް

ބޭފުޅުންވެސް

މިކަމަށް

އެހީތެރިވެ

ދެއްވާނެކަމަށް

ދޅުވެފައިވާކަމަށް
ވި ާ

ތ
މައުލޫމާ ު

ވސްތަކުގައި ކައިރީގައިއޮތް
އއްގެ ކަންތައްވެސް ހިއްސާކުރި ކަމަށާއި ކުރިޔަށްއޮތް ދު ަ
ދެއްވިއެވެ.އަދި އާޓިފިޝަލްބީޗް ެ
އ
ނންވާކަމަށް ދެންނެވިކަމަށާ ި
ރަށްރަށަށް މޫދަށްއެރުމަށް ދިއުމަށް ނުލިބޭނެ ކަމަށާއި މުސްތަގުބަލަށްޓަކައި މޫދަށްއެރޭނެތަނެއް ބޭ ު
ގ ޝަކުވާ މިނިސްޓްރީއަށް
ނ ރައްޔިތުންގެ ބައެއްފަރާތްތަކު ެ
ތ ް
މިކަމާ ކޮންމެވެސް ދަތިތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށާއި މިކަމާބެހޭގޮ ު
ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި ސިއްހަތު ރަގަޅުކުރުމަށް މިކަމަކީ ބޭނުންވާކަމެއްކަމަށާއި ދުރުނޫން މުސްތަގުބަލެއްގައި މިކަންވެސް
ށ ވިދާޅުވިއެވެ.
ކުރެވޭނެކަމަށް ގަބޫލްކުރައްވާކަމަ ް
 11ސެޕްޓެމްބަރ  1122ވަނަ ދުވަހު ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ބައްދަލު ކުރެއްވިއެވެ.
ށ
މ ް
ލޝަހީމްއެވެ.މިބައްދަލުވު ަ
ކައުންސިލްގެނާއިބްރައީސް ޢަ ީ

ވން ފައްޓަވައި ދެއްވުމުގެގޮތުން ވާހަކަދެއްކެވީ
މިގޮތުންބައްދަލު ު

އ
ނނަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ .ކައުންސިލްގެނާއިބްރައީސް އަލީޝަހީމްގެ ވާހަކަ ފުޅުގަ ި
ވަޑައިގެން ދެއްވީތީ ރައްޔިތު ް
އ
އަލްޙާއީދު ފާހަގަކުރުމަށް ކުރިއްސުރެ އެކިހަރަކާތްތައް ހިންގަމުން އަންނަކަމަށާއި މާލެއިން ގްރޫޕްތައްގެނެސް ޝޯބާއްވާކަމަށާ ި
ގ
ތއްޔާރުވުމަށް ކުރާކަންތައްތަކުގައި ބައިވެރިނުވާކަން ފާހަ ަ
ލބޭކަމަށާއި އީދަށް ަ
ހބެއް ނު ި
މިހާރު މިކަމަސް މާބޮޑު ތަރު ީ
އވާ ކަމަށާއި ކައުންސިލުން
ކުރެއްވިއެވެ.އަދި މިދިޔައަހަރު ތަފާތު ކަންތައްތަކެއް ގެންދިޔަކަމަށާއި މިކަމަށް ތަރުހީބު ލިބިފަ ި
ދެކޭގޮތުގައި ހެދުނާއި ހަވީރު އަދި ރޭގަނޑު ކުޅިވަރުތައްކުޅުން މާރަގަޅުވާނެކަމަށާއި މިކަމަށް ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލެއް
ޔއަހަރު އެހީގެގޮތުގައި  19111/-ރ ލިބުނުކަމަށާއި ކުރިހަރަދުތަކުގެ ރިޕޯޓް ނޯޓިސްބޯޑަށް
ބޭނުންވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.މިދި ަ
ތ
ނެރުނުރުކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ބަޖެޓުން ހަރަދުކުރީ އިތުރުވާބައިކަމަށާއި މިހާރު އެއަދަދު ހަނދާން ނެތްކަމަށް މައުލޫމާ ު
މށާއި މިއީބޮޑުހަރަދެއްކަމަށް
ދެއްވިއެވެ.ޓީމަކަށް 41111/-ރ ހަރަދުވާކަމަށާއި އެއީކުއްޔާއި ދަތުރާއި ހުރިހާކަމަކަށް ކަ ަ
ޖ
ތކަށް އެހީދޭކަމަށާއި ސްޓޭ ް
ދނީކަންތައް ަ
ރދެއް ނުދޭކަމަށާއި ީ
ކން މިހާރު ކުޅިވަރުތަކަށް ބޮޑުހަ ަ
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.އެހީދޭފަރާތްތަ ު
އވެ.މިއަހަރުގެ އަޟްހާއީދު
ށއި މިހާރުވެއް އެކުގްރޫޕްތަކުން ގުޅަމުންދާކަމަށް މައުލޫމާތު ދެއްވި ެ
ހެދުމަށްވެސް ބޮޑުހަރަދެއްދާކަމަ ާ
ފާހަގަކުރުމަށް

އަވަށްތަކުގެ

އީދުސައިހެދުމަށާއި

ކުޅިވަރުތައް

ބޭއްވުމަށާއި

އެއްރޭ

ޝޯބޭއްވުމަށާއި

ރެއްޔިތުއެންމެން

އެއްތަނެއްގައި

ގ
އަވަށްތަކުން ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމަށްޓަކައި އެހީދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ލިބުނެވެ.އަދި ކައުންސިލް ެ

ވސް ތާއީދު ލިބުނެވެ.
ތބޭބަޔަކަށްވާތީ ކުޅިވަރުތަކުގައި ކައުންސިލަރުން ބައިވެރިނުވާގޮތަށް ެ
މެމްބަރުންނަކީ ކަންކަން ރާވަން ި
އޮސްޓްރޭލިޔާގެ

ޓީމަކުން

ރަށުގެ

ތަރައްގީއަށް

ކަންތައްތަކެއް

ކޮށްދެއްވާކަމުގެ

ވާހަކަ

ގ އަގުވަޒަންކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި ނުވެސްދަންނަ ބަޔަކުއައިސް އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ހަރަދުގައި
ދެންނެވިފައިވާނެ ކަމަށާއިއެކަމު ެ
ގ
ނ ހެދުމު ެ
އވާކަމަށާއި ސްކޫލްގެ ވޯކްވޭއާއި ޕްލާންޓްގޭގެ ގުދަ ް
ދގައި ކެއުމާއި ދަތުރުތައް ކޮށްފަ ި
ތަންތަން ހަދައިދީ އަމިއްލަހަރަ ު
މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ.

ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް
ދރައިގެ
ބނުމުގައި އި ާ
ރއަށް ގެންދިއުމުގެ ޭ
މިކައުންސިލުންދޭ ޙިދުމަތްތަކާއި މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް ކު ި
އިދާރީ އޮނިގަނޑު ސިވިލް ސަރވިސްއިން ފާސްކޮށް އޮނިގަނޑާ އެއްގޮތަށް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ބައްޓަން
ކުރެވިފައިވެއެވެ.
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ފަސްވަނަ ބައި :ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު
ކައުންސިލުގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބަޔާން

c

ވ ﷲ ހަޞްރަތަށް ހަމަދާއި
މތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ލެހެއްޓެ ި
ވންތަ އޯގާވަންތަ ކަލެއްގެ ނިއު ަ
ކަށަކުޅަދުން ަ

ގ
ޞލާމް ެ
ަ
ޔއަށް ޞަލަވާތާއި
ބނާކުރެއްވި މިއުއްމަތުގެ ނަބިއް ާ
މތް ި
ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .ޝޫރާގެ މަތިވެރި އުޞޫލުން އުން ަ
ބަސްތަކުން ވެދުން ކުރަމެވެ .އަދި މިޞަލަވާތާއި ސަލާމްގައި އިތުރު އާލުންނާއި މިތުރު ޞަހާބީން ޝާމިލްކުރަމެވެ.
ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ މުދަލާއި ފައިސާގެ މުއާމަލާތްކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި އިދާރީ ދާއިރާތައް
މގެ ޤާނޫނާއި
ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު ު

ކން
ަ
ތވާ ގޮތުގެ މަތީން
ނއި މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާއެއްގޮ ް
ޤނޫ ާ
މާލީއްޔަތު ާ

މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަ ކުރަމެވެ .އަދި ކައުންސިލުން ފައިސާ ޚަދަރުކުރެވިފައިވަނީ ރައްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހިންގުނު
ޚަރަކާތްތަކަށާއި ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ލަނޑުދަ ނޑިތައް ހާސިލްކުރުމަށެވެ.
ހންގުމުގައި އަޅުގަނޑަށް މަޝްވަރާ އާއި ،އެހީތެރިކަމާއި
ކައުންސިލް އިދާރައިގެ ފައިސާގެ އެންމެހާ މުއާމަލާތްތައް ި
އސް މުޙައްމަދު ސިނާނު އާއި ،ކައުންސިލަރ ޢަލީ ޝަހީމް ،ޙުސައިން ޞަލާޙް ،މުޙައްމަދު
އެއްބާރުލުން ދެއްވި ނާއިބުރަ ީ
އިބްރާހީމްއަށް ވަރަށް އިހްލާސްތެރިކަމާއި އެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .އަދި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް
އޮފިސަރ މުޙައްމަދު އަނީލްއާއި ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަރިޔަމް ނައުރާ ކައުންސިލްގެ އެންމެހާ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް
ށ ކުރައްވާފައިވާ މިންނެތް މަސައްކަތްތަކާއި ބަޖެޓް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ގެންގުޅުނު ސިޔާސަތުތަކަކީ އަޅުގަނޑު
ބެލެހެއްޓުމަ ް
ވރަށް އިހްލާސްތެރި ޝުކުރެއް ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި
ތއްތައް ކަމުން އެފަރާތްތަކަށް ަ
ނ ަ
ހިތުން ފިލައިގެން ނުދާނެ ކަ ް
އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
ނ ނަމަ  1122ވަނަ އަހަރުގެ ފައިސާ ކަންތައްތައް ހިންގާ
އަދި ކައުންސިލްގެ އެންމެހާ މުވައްޒަފުންގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބު ު
ކރިމަތި ވީސްކަން އަޅުގަނޑު ގަބޫލްކޮށް އެފަރާތްތަކުން ކޮށްދެއްވި މިންނަތް މަސައްކަތްތަކާއި
ދތިތަކާ ު
ބެލެހެއްޓުމަށް ނުހަނު ަ
އެއްބާރުލެއްވުމަށްޓަކައި ހިތުގެ އެންމެ އަޑިން އިހްލާސްތެރި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .މާތް ﷲ އަޅުގަޑުމެން މިކުރާ
މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް ލައްވާ ހެޔޮތައުފީޤު މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ .އާމީން.
 10ޖެނުއަރީ 1127

މުހައްމަދު ސިނާނު
ބަޖެޓް ތަންފީޒުކުރުމުގެ އިސްވެރިޔާ

މުހައްމަދު އަނީލް
ފައިސާއާއި ހިސާބުތަކާއި ހަވާލުވެހުންނެވި އިދާރީ މުވައްޒަފު

ކައުންސިލްގެ ރައީސް
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ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު
ކައުންސިލްގެ މުދަލާއި ފައިސާގެ މުއާމަލާތް ކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ
މލިއްޔަތު ޤަވައިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނާއި ާ

ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު 1122
އރިޔާ1320 :
ބިޒްނަސް ޭ
2019
ތަފްސީލް

2012

ލަފާކުރި

އަހަރުގެ ނިޔަލަށް

އާމްދަނީ

ނ
ލިބު ު

ލަފާކުރި އާމުދަނީ

2012
ޖޫންގެ ނިޔަލަށް
ނ
ލިބު ު

ޑިސެމްބަރުގެ

 1122ގެ

ނިޔަލަށް

ޖުމުލަ

ލަފާކުރި

ޖުމްލަ އާމުދަނީ
ނެޓް އާމްދަނީ (ރިޒާވް
ކެނޑުމަށްފަހު)
ނ
ފީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމުދަ ީ
ކެޕިޓަލް ރިލީޒް
ހިލޭ އެހީ
ދ
އެކި ގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފައި ާ
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2019
ތަފްސީލް

ހިނގި ޚަރަދު

2012

އަހަރުގެ ނިޔަލަށް
ޚަރަދުނުވާ ބާކީ

ލަފާކުރި ޚަރަދު

2012
ޖޫންގެ ނިޔަލަށް
ހިނގި ޚަރަދު

 1122ގެ
ޑިސެމްބަރުގެ

ނިޔަލަށް

ނިޔަލަށް

ޚަރަދު ނުވާ

ލަފާކުރި

ބާކީ

ޖުމްލަ ޚަރަދު

9401901.44

12401.71

0605102011

0505204044 221994.11

001041004

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

9422901.44

99201.71

0025102011

0505204044 221994.11

041041004

މުވައްޒިފުންނަށް ހިގާ ޚަރަދު

0260000005

122511.29

6245055011

6610555006 244019.41

040215015

02221.11

11

------

-------

-------

-------

2917192.12

11

0120064011

22415.12

0120064011

ސަބްސިޑީސް
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

11

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ
ނ
ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސު ް
ކން
ޤާނޫނޫ ގޮތުން ކައުންސިލްތަ ު
ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއު ހިންގުމަށް
ހިގާ ޚަރަދު
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ
ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
އިގްތިސާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ
ޚަރަދު
ދަރަނި އަދާކުރުމާއި ލޯނު ދޫކުރުން
ނ
ލޯނު އަބުރާ ދެއްކު ް
ލޯނު ދޫކުރުން
ކައުންސިލްގެ ސާޕްލަސް /
ޑެފިސިސޓް
ރިޒާވް
ރިޒާވުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާ
ޕަސަންޓޭޖް ( 9%މަދުނޫން)
ކައުންސިލްގެ ޑެފިސިޓް
ނ
އާންމުދަނީގެ އިންސައްތައި ް
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ކޮމިޓްމަންޓްސް
2019
ތަފްސީލް

ނ
ލިބު ު

2012
ލަފާކުރި

ލަފާ ކުރި

2012
ޖޫންގެ ނިޔަލަށް
ނ
ލިބު ު

 1122ގެ

ޑިސެމްބަރުގެ

ނިޔަލަށް

ނިޔަލަށް

ނ
ލިބު ު

ލަފާކުރި

ޤާނޫނީގޮތުން ލާޒިމްކުރާ ކަންކަން
2019
ތަފްސީލް

ނ
ލިބު ު

2012
ލަފާކުރި

ލަފާ ކުރި

2012
ޖޫންގެ ނިޔަލަށް
ނ
ލިބު ު

 1122ގެ

ޑިސެމްބަރުގެ

ނިޔަލަށް

ނިޔަލަށް

ނ
ލިބު ު

ލަފާކުރި

މުނިސިޕަލް ޚަރަދުތައް
ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚަރަދު
އ
ފަބްލިކް ހެލްތްގެ ޚަރަދުތަ ް
މިސްކިތްތަކަށް ހިނގާ ޚަރަދު
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ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
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ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 6102ވަނަ އަހަ ު

ކައުންސިލުގެ ލޯނުތައް
ތާރީހް

މުއްދަތު

ލޯނުގެ އަދަދު

ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކި  /ދައްކާ ގޮތް
2011

2015

2019

2014

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން އެފަރާތްތަކުގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ހަދައި ،ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ހިންގުމަށްފަހު ،ކަނޑައެޅޭ
މުދަތެއްގައި އަނބުރާ ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރަން ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގެ ތަފްޞީލު
އަނބުރާ
ނ
ތަ ް

ވިޔަފާރީގެ
ތ
ބާވަ ް

ކުއްޔަށްދިން ތާރީޚު

ކައުންސިލާއި
ހަވާލުކުރި /

އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ކައުންސިލަށް
އަގު

ނަގާ މަހު ކުލި

ވިޔަފާރިން ކައުންސިލަށް ލިބޭ
އާމްދަނީގެ ހިއްސާ

ކުރާނެ ތާރީހް
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ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ށ.ކޮމަންޑޫ ކައުންސި ް

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 6102ވަނަ އަހަ ު

ނިންމުން
 1122ވަނަ އަހަރު ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލުން ހިންގި ޚަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް ނިންމާ ލާހިނދު
ކރަމެވެ .އަދި ކައުންސިލްގެ
ގ ު
ގފައިވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަ ަ
ށ ހިން ި
ސލްގެ މަޤުޞަދާއެއްގޮތަ ް
އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކައުން ި
މގައި ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނާއި ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކާއި ރަށުގެ ކްލަބް
ހންގު ު
އެންމެހާ ކަންތައްތައް ި
ޖަމްއިއްޔާތަކާއި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ދީލަތި އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ލިބިފައިވާކަން މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ .މާތް
ﷲ އަޅުގަނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް ލައްވާ ހެޔޮ ތައުފީޤު މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ .އާމީން.
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މުޙައްމަދު ސިނާނު
ސ
ކައުންސިލްގެ ރައީ ް
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