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Secretariat of the Kulhudhuffushi Council, 
South Thiladhunmathi 
HDH. Kulhudhuffushi, Rep. of Maldives 

 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
 ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 

 ދިވެހިރާއްޖެ

   

 266/266/2020/31(IUL)ބަރ: ނަން          

 އިޢުލާްނ 

  ދަފްތަރު  ބިދ ސީންގެ  ދިރުއުޅ   އަދި  ކުރާ  މަސައްކަތް  ކުޅުދުއްފުށީގައި  ގުޅިގެން  އާއި  19- ކޮވިޑް 

 ގުޅ    އަދާހަމަކުރުމާއި 

  އަންނަނީ   އިދާރާއިން  މި  ދަފްތަރު  ބިދ ސީންގެ ދިރިއުޅ   އަދި ކުރާ  މަސައްކަތް  ކުޅުދުއްފުށީގައި

  ފަރާތްތަކުން  ބައެއް ރަޖިސްޓްރީނުކޮށް މުވައްޒަފުން ބިދ ސީ ދަފްތަރުގައި  މި ނަމަވެސް . ބަލަހައްޓަމުންނެވެ

 ދިރިއުޅ   ރަށުގައި ގުޅިގެން ރޯގާއާއި 19-ކޮވިޑް. ކުރެވިފައެވެ ފާހަގަ ވަނީ މިކައުންސިލަށް  ގެންގުޅ ކަން

  މަޢުލޫމާތު   ސައްޙަ  ފަރާތްތަކުގެ  ހުރި  ހަވާލުވެ  އެފަރާތްތަކާއި  އަދި  ތަންތަނާއި  ދިރިއުޅ   އެމީހުން   ބިދ ސީންނާއި

  ގުޅިގެން   ރޯގާއާއި  19-ކޮވިޑް   ކުޅުދުއްފުށީގައި  ކަމުގައި  މުހިންމު  ވަރަށް  އެނގުން  އިދާރާތަކަށް  ކަމާގުޅުންހުރި

  މަސައްކަތްތެރިއެއްގެ   ބިދ ސީ  މަޢުލޫމާތުތަކަކީ  މިފަދަ.  ދީފައެވެ  އިރުޝާދު  ވަނީ  ފޯސްއިން  ޓާސްކް  ފައިވާއުފަދާ

  ކޮންޓެކްޓް   އަދި   ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  އެހީ  ކުރުމަށާއި  ކަރަންޓީނު  އެފަރާތް   ފެނިއްޖެނަމަ   އަލާމާތެއް   ބަލީގެ  ފަރާތުން

  މަސައްކަތް  އަދާހަމަކުރުމުގެ  ދަފްތަރު ވާތީ ކަމަށް  ތަކެއް  މަޢުލޫމާތު މުހިންމު ނުހަނު  ހެދުމަށް ޓްރ ސިންގ

  އެންމެންގެ   މުޖުތަމަޢުގެ  އެހެންކަމުން.  ކުރަމުންނެވެ  އަންނަނީ   މި  ސަމާލުކަމެއްދީގެން  ހާއްސަ  ކައުންސިލްއިން

  ށް އަދާހަމަކުރުމަ  ދަފްތަރު ބިދ ސީންގެ ފަރާތްތަކުން ގެންގުޅ  މަސައްކަތްތެރިން ބިދ ސީ ރަށްކަލަށްޓަކައި

 ވެ.ދަންނަވަމެ  ދިނުމަށް  އެއްބާރުލުން މަސައްކަތަށް ފަށާފައިވާ   މިކައުންސިލްއިން
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 ރަޖިސްޓްރީއެއް ބިދ ސީންގެ ކުރާ މަސައްކަތް  ރާއްޖ ގައި ފަދައިން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނ 

  ކައިންސިލް   ރަށު   ރަށެއްގެ  އެ   ރަށެއްގައި  ކޮންމެ  ދިރިއުޅ   މީހުން  ރާއްޖ ގައި  ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި،  ސަރުކާރުން

  ވަޒީފާ  ކަމުގައި ންނަންވާނެއޮ" ދަފްތަރެއް ކުރާ ރަޖިސްޓްރީ  ދ ސީންބި" ކައުންސިލްގައި ސިޓީ ނުވަތަ

 .ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ މާއްދާގައި ވަނ24ަ  ޤަވައިދުގެ  ގެނައުމުގެ  ބިދ ސީން ދިވެހިރާއްޖެއަށް   އަދާކުރުމަށް

  އެފަރާތްތަކުގެ   އަވަހަކަށް  އެންމެ  ވީ  ފަރާތްތަކުން  ގެންގުޅުއްވާ  ކުޅުދުއްފުށީގައި  ބިދ ސީން  ވިމާ،

  ދަފްތަރު .  އެދެމެވެ  ގެންދިއުން  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ  ދަފްތަރު  ހިއްސާކޮށް  ކައުންސިލްއާއި  މަޢުލޫމާތު

  މަޢުލޫމާތު   ފަރާތުގެ  ހަވާލުވެހުރި  އަދި  މަޢުލޫމާތު  ގުޅ   ބިދ ސީންނާއި  ބ ނުންވާ  މިކައުންސިލަށް   ކުރުމަށްޓަކައި

 :ވެބްލިންކް  ކައުންސިލްގެ މި  އިރުޝާދު ގޮތުގެ  ކުރައްވަންވީ ޢަމަލު  ކުރައްވަން  ދަފްތަރު ފޯމާއި   ބަޔާންކުރާ

 https://kulhudhuffushicity.gov.mv/2020/03/5734    ްއެހެންކަމުން .  ހުންނާނެއެވެ  ލިބެންއިނ  

  ވާ 2020 މާރިޗު 23 ގޮތަށް  ކުރެވިފައިވާ ބަޔާން މަތީގައި  ފަރާތްތަކުން  ގެންގުޅ   ންބިދ ސީ ކުޅުދުއްފުށީގައި

  މަޢުލޫމާތު  އިތުރު ގުޅ ގޮތުން މިކަމާއި .އެދެމެވެ ނިންމެވުން ދަފްތަރުކޮށް ނިޔަލަށް ދުވަހުގެ ހޯމަ

  ގުޅުއްވާ  އަށް 9531312 ހޮޓްލައިންއަށް ގުޅ  އަދާހަމަކުރުމާއި  ދަފްތަރު ބިދ ސީންގެ ސާފުކުރުމަށްޓަކައި

  ވެ.އެދެމެ  ކުރެއްވުން  ސާފު މަޢުލޫމާތު

  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖ ގެ)  2010/ 7 ނަންބަރު ޤާނޫނު  ފަރާތްތަކާއިމެދު ނުކުރާ ޢަމަލު މިގޮތަށް

  ގެންދާނެކަން   އަޅަމުން  ފިޔަވަޅު  ދަށުން  މާއްދާގެ  143  ގެ(ޤާނޫނު   ހިންގުމުގެ  އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް

 .ކުރީމެވެ  އިޢުލާން އަންގާ އާންމުކޮށް 
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