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ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ބަޔާން

g
ނިޢުމަތްތަކުގެވެރި ގަދަކީރިތިވަންތަ هللا سبحانه وتعالى އަށް ޙަމްދާއި ،ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .އަޅުގަނޑުމެން އުޅެންވީގޮތުގެ
ރިވެތި ނަމޫނާއާއިގެން ވަޑައިގެން ،ޢަމަލީގޮތުން މަގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާތް ސާހިބާ مح ّمد صلّى هللا عليه وسلّم އަށް ޞަލާވާތާއި ،ސަލާމް
ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ .މި ޞަލަވާތާއި ،ސަލާމުގައި އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ އިތުރު އާލުންނާއި ،މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލްކުރަމެވެ .އާދެ:
 2019ވަނައަހަރަކީ މިކައުންސިލުން ވަރަށްގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ އަހަރެކެވެ .މީގެތެރެއިން މިއަހަރު މި ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތުގެ
ތާވަލުގައި ހިމަނާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން މުހިންމު ބައެއްމަސައްކަތްތަކާއި ،މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމަނާފައިނުވާ ގިނަމަސައްކަތްތަކެއް ގޮންޖެހުން
ތަކަކާއެކުވެސް ކުރެވިފައިވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ .އަދި  2019ވަނަ އަހަރުގެތެރޭގައި މިކައުންސިލުން މުހިންމު ނިންމުންތަކެއް ނިންމައި
އެކަންކަން ތަންފީޒު ކުރެވިފައިވާކަންވެސް ފާހަގަ ކޮށްލަމެވެ.
 2019ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް މިއަހަރު ތެރޭގައި ކުރެވިފައި ނުވާކަން ހިތާމައާއެކު
ފާހަގަކުރަމެވެ .މިކަން މިގޮތަށް މެދުވެރިވާން ދިމާވެފައިވަނީ މިއަހަރަށް " 2019ވަނައަހަރަށް" މިކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ލިބުނުއިރު އެބަޖެޓަކީ އެފަދަ
މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެއް ކުޑަބަޖެޓަކަށް ވުމެވެ .އަދި ކައުންސިލުން އެދިފައިވާގޮތަށް ކައުންސިލަށް ލިބިދިނުމަށް އެދިފައިވާ
ފަޅުރަށްރަށާއި ،ފަޅުތަށް ކައުންސިލަށް ނުލިބުމާއި ،ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިދާރީ މަޤާމުތަކަށް ލިބެންޖެހޭ މުވައްޒަފުން ނުލިބުމެވެ .އެހެންކަމުން
މިއަހަރުތެރޭގައި ކުރަން ނިންމާފައިވާ ބޮޑަތި މަސައްކަތްތަކެއްވަނީ ނުކުރެވިއެވެ.
އުފަލާއެކު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނާއެއްގޮތަށް ކައުންސިލްތަކަށް
ދައުލަތުން ދޭންޖެހޭ އިލޭއެހީގެ ފައިސާ ކައުންސިލްތަކަށް ދައުލަތުން ދެއްވާފައިވާ އަހަރަކީ މިއަހަރުކަމަށް ވުމެވެ.
2019
އިސްވާޖިބެއްކަމުގައި

ދެކެނީ

ވަނަ

އަހަރު

މިކައުންސިލް

އަތޮޅުކައުންސިލުގެ

އެންމެހާ

ހިނގާފައިވާ
ހީވާގި

ގޮތުގެ

ރިޕޯޓް

ކައުންސިލަރުންނާއި،

އެކުލަވާލަމުންދާ

މި

ކައުންސިލް

އިދާރާގެ

ދަނޑިވަޅުގައި
ހީވާގި

އަޅުގަނޑުގެ

މުވައްޒަފުންނަށް

އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދެންނެވުމެވެ.
އަޅުގަންޑުގެ އިޚުލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ މާތްﷲ މިޤައުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގުމަށް ތިއްބެވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ޤައުމަށް
މަޞްލަޙަތުހުރި ،ލާބަޔާއި މަންފާ ލިބެ ނިވި ،އަމާންކަމާއި ޞުލްޙަވެރިކަން ދެމެހެއްޓޭ ،ދީމުޤްރާތީ ހަމަތަކާއި އަސާސްތަކުގެ މަތީގައި އިދާރީ ދާއިރާތައް
ހިންގުމުގެ ކަންކަން ރޭއްވެވުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ .އާމީން.
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 .1ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތަޢާރަފު
މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު  7/2010ގެ

109ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވުނު  2019ވަނަ އަހަރު ފެލިދެ އަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެވެ.
މިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި ،ކައުންސިލްގެ މިޝަނާއި ،އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު ހިމެނިފައިވާނެއެވެ .މީގެއިތުރުން  2019ވަނަ އަހަރުގެ
ތެރޭގައި ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީޖާ ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި ،އެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތަފްޞީލް އަދި ކައުންސިލްގެ
މާލީ ހިސާބު ހިމަނާލެވިފައިވާނެއެވެ.

 .2ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވަރު
އަތޮޅުގެ މައިގަނޑު ތަޞައްވުރު

"ފެލިދެއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ،އިސްލާމްދީނަށް ލޯ ހުޅުވިފައިވާ ،ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއް ލިބިފައިވާ ،ތަޢުލީމީ،
އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ފުދުންތެރި ،ރައްކާތެރި ތިމާވެއްޓެއްގައި ޞުލްޙަވެރިކަމާއި އަމާންކަންމަތީ ދިރިއުޅޭ ބަޔަކަށްވުން"

 .3ކައުންސިލްގެ އަމާޒް


އަ ތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއަކީ މަސައްކަތަށް ފަހި ،ކަމަށް ޤާބިލް މުވައްޒަފުންތަކެއް މަސައްކަތްކުރާ ޒަމާނީ އިދާރާއަކަށް ހެދުން.

 އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކޮށް ،ތަރައްޤީގެ ރޫޙް ދިރުވައި ،މަދަނިއްޔަތު ކުރިއެރުވުން.
އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާމެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު އުފައްދައި ގުޅިގެން އެއް އަމާޒަކަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ވެއްޓެއް
އުފެއްދުން
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 4ވަނަ ބައި – ކައުންސިލް ހިންގުން

ސ
ރއީ ް
ލގެ ަ
ކައުންސި ް

ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތް (އޮނިގަނޑު)

ލ
ނރަ ް
ޑިރެކްޓަރ ޖެ ެ
ލރ
ކައުންސި ަ

ސ
އ ް
ރ ީ
އބު ަ
ލގެ ނަ ި
ކައުންސި ް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އރޯ
ބ ު
ކައުންސިލް ި

ސ
ސ ް
އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވި ަ

ޒ
ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރ ް

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ނ
މނިޓަރި ް
ފޮލިސީ،ޕްލޭނިންގ،ރިސަރޗް އެންޑް ޮ

ޓ
ކ ޑިވެލޮޕްމެން ް
ނޑް އިކޮނޮމި ް
ރސްޓަރަކްޗަރ އެ ް
އިންފް ާ

ސ
ނ ް
ނޑް ފައިނޭ ް
ބަޖެޓް އެ ް

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

ލީގަލް އޮފިސަރ

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

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

.1އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެނޓް އޮފިސަރ
 .2އ .ފްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ (×)2
 .3އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފިސަރ

 .1އ.ފައިނޭންސް އޮފިސަރ (×)2
 .2އ .އެކައުންޓެންޓް

.1

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(×)3

 -2އ .އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (×)2
 .3ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން މަޤާމް ހުސްވެފައި
 .4މެއިންޓެނަސް އޮފިސަރ
 .5ޑްރައިވަރ  /ނެވި  -7.ފަޅުވެރި
 .6ފަޅުވެރި (×)2

 .8މަސައްކަތު (×)4

5

 -5ކައުންސިލު އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން
#

މަޤާމް

ނަން

.1

ޒ
ހމް ނިޔާ ު
ބރާ ީ
އަލްފާޟިލް އި ް

ސ
ރއީ ް
ނސުލްގެ ަ
ކއު ް
އަތޮޅު ަ

.2

ކ
މދު މަނި ް
ޙ ަ
މދު އަ ް
ހއް ަ
އަލްފާޟިލް މު ަ

ސ
އ ް
ބރަ ީ
ނއި ް
ނސިލްގެ ަ
ކއު ް
އަތޮޅު ަ

.3

މ
ހ ް
ބރާ ީ
ޒޒު އި ް
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޢަ ީ

ކައުންސިލަރ

.4

ނ
ބދުލްޣަ ީ
މޖީދު އަ ް
ބދުލް ަ
އަ ް

ޑިރެކްޓަރ

.5

ދ
ޙމަ ު
އތާރު އަ ު
އސަ ް
ބދު ް
އަ ް

ޑރެކްޓަރ
ޑެޕިއުޓީ ި

.6

ޝ
އ ާ
ޔމް މާ ި
މަރް ަ

ފސަރ
ޓވް އޮ ި
މނިސްޓްރޭ ި
އެޑް ި

.7

ސމާ
ޔމް ރަ ް
މަރް ަ

ފސަރ
ޓވް އޮ ި
މނިސްޓްރޭ ި
އެޑް ި

.8

ޙ
ކުލްޘޫމާ ޞާލި ް

ފސަރ
ޓވް އޮ ި
މނިސްޓްރޭ ި
އެޑް ި

.9

ނއްޔާ
ފާޠިމަތު ސަ ި

އ .ފްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

.10

ޙސާން
ޢަލީ އި ް

އ .ފްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

.11

ޝ
ލއު ާ
ޢާއިޝަތު ި

މންޓް އޮފިސަރ
ޑވެލޮޕް ަ
އ .އިކޮނޮމިކް ި

.12

ހމް
އބްރާ ި
ސމާއީލް ި
އ ް
މދު ި
ޙއް ަ
މު ަ

ނސް އޮފިސަރ
އ .ފައިނޭ ް

.13

ޒ
ރމީ ު
ޙމަދު ަ
އަ ު

ފސަރ
އ .ޕްލޭނިންގ އޮ ި

.14

ޒ
އޒީ ު
އބުދުލް ަ
ރ ަ
ނާދި ާ

ފސަރ
ނސްޓްރޭޓިވް އޮ ި
ޑމި ި
ސސްޓެންޓް އެ ް
އެ ި

.15

ނ
ހސަ ް
ނާސިރާ ަ

ނސް އޮފިސަރ
އ .ފައިނޭ ް

.16

ދ
ސމާޢީލް ޝާހި ު
އި ް

ފސަރ
ޓރޭޓިވް އޮ ި
ޑމިނިސް ް
ސސްޓެންޓް އެ ް
އެ ި

.17

މ
އަލީ ސަލީ ު

ފސަރ
ޓނަސް އޮ ި
އ .މެއިން ެ

.18

ވޝާމަ
ޢާއިޝަތު ި

ތ
ވގު ީ
އ .އެކައުންޓް އޮފިސަރ ަ

.19

ދއްﷲއަލީ
ޢަބު ު

ވ
ނެ ި

.20

ރ
ޔސި ު
ޙަސަން ާ

ރ
ވ ި
ފަޅު ެ

.21

މ
ސ ް
ޙމަދު ޤާ ި
އަ ް

ރ
ވ ި
ފަޅު ެ

.22

މ
ޔ ް
ބރާހީމް ސި ާ
އި ް

ތ
ސއްކަ ު
މަ ަ

.23

ސ
ފާތިމަތު މޫ ާ

ތ
ސއްކަ ު
މަ ަ

.24

ލ
ސމާއީލް ޚަލީ ް
އި ް

ތ
ސއްކަ ު
މަ ަ

.25

ރ
ނާދި ާ

ތ
ސއްކަ ު
މަ ަ
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 -6އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު  /ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު

 -7އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު
ފެލިދެ އަތޮޅަކީ ޖިއޮގްރަފީ ގެ ގޮތުން ދެ އަތޮޅުގެ މައްޗަށް އެކުލެވިފައިވާ އަތޮޅެކެވެ .އެއީ ފެލިދެ އަތޮޅުގެ މައި އަތޮޅާއި
ރއިން
ވައްޓަރު އަތޮޅެވެ .މިއަތޮޅުގައި އޮންނަނީ  19ރަށެވެ .އޭގެ ތެ ެ

މީހުން ދިރިއުޅެނީ

 5ރަށުގައެވެ .އަދި

 3ރިސޯޓާއި

ޕިކްނިކް އައިލެންޑްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރެވޭ  2ރަށްވެސް ހިމެނެއެވެ.
އަހަރު ރިޕޯރޓް 2019

7

ފެ ލިދ ެ އ ަތޮ ޅަ ކ ީ ،ރާ އ ްޖޭ ގެ އ ިދާ ރ ީ އ ަތޮ ޅ ުތ ަ ކު ގެ ތެ ރެ އ ިން  10ވ ަނ ަ އ ަތޮ ޅެވ ެ .މި އ ަތޮ ޅ ު އޮ ން ނަ ނީ ރ ާއް ޖޭގ ެ އި ރުމ ަތީ
ބ ިތު ގަ އ ެވެ .މ ި ފ ެލ ިދެ އ ަތ ޮ ޅު ބެ ލެވ ިފަ އިވ ަނ ީ ޤ ުދު ރަ ތީ ރީތ ި ކަ މާ އ ި ފ ަ ރ ުތަ ކ ުގެ މު އ ް ސަނ ދި ކ ަމު ގެ ގޮ ތުނ ް ވ ަ ރ ަށް
ފާ ހަގ ަ ކ ޮށް ލެ ވޭ އ ަތޮ ޅެ އް ކ ަމު ގަ އ ެވެ .ޚާ އްޞ ަ ކ ޮށް އަ ޑި އ ަށް ފ ީނާ މީ ހުނ ްގެ މެދ ު ގަ އި ވަ ރަ ށް މަ ޤް ބޫ ލް ތ ަނ ްތ ަން ފެ ލި ދ ެ
އަ ތޮ ޅު ގަ އ ި އ ެބ ަހު އް ޓެވ ެ .ފަ ރުމަ ސ ްވެ ރ ި ކަ މަ ށްމޮ ޅު އެ ތަ އ ްބ ަ އ ިވަ ރ ު ސަ ރަ ޙަ އ ްދ ުތަ ކ ެ އް އ ެބ ަހު އ ްޓ ެވެ .ފެ ލިދ ެ އ ަތޮ ޅަކ ީ
ރާ އް ޖޭގ ެ އ ާބ ާދީ އެ ންމ ެ ކު ޑ ަ އަ ތޮ ޅެ ވެ.

 .8ވ.އަތޮޅުގައިހުރި ފަޅުރަށްތައް

ރަށް

ރަށްއޮންނަ ސަރަހައްދު

ރަށުގެ ފޮޓޯ

ބޮޑުމިން

ރަށުގެ ބާވަތް

ހެކްޓަރ

ވަށުގިރި

0.30

ފުލިދޫގެދެކުނުން
0.07ޑިގްރީގައި،

ރަށް

ރަށުގައި

ލިޔުއްވާފަ

މައިގަޑުގޮތެއްގައި

އިވާ ފަރާތް

ކުރެވޭ މަސައްކަތް

ކުޑަ ފަޅެއް

ރިސޯޓަކަށް ތަރަށްޤީ

އެކުލެވިގެންވާ

ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ

ކުޑަރަށެއް

ރަށެކެވެ.

 3.93ނޯޓިކަލް މޭލް
ދުރުގައި

1.00

ކުނާވަށި

ކުޑަފަޅެއްއެކުލެ

ރިސޯޓަކަށް ތަރަށްޤީ

ވިގެންވާ

ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ

އާދައިގެ ކުޑަ

ރަށެކެވެ.

ގާމަތީރަށެއް

އަލިމަތާ

ފުލިދޫގެ އިރު

6.00

ފަޅު

އުތުރުން 6.97ނޯޓިކަލް

އެކުލެވިގެންވާ

މޭލްގައި 137.36 ،

މެދު މިނުގެ

ޑިގްރީގައި

ރަށެއް

އަހަރު ރިޕޯރޓް 2019

ރިސޯޓެއް

8

ދިއްގިރި

އާރަށް

ފުލިދޫގެ އިރު

2.00

ފަޅު

އުތުރުން 4.64ނޯޓިކަލް

އެކުލެވިގެންވާ

މޭލްގައި 117.02 ،

މެދު މިނުގެ

ޑިގްރީގައި

ރަށެއް

ތިނަދޫގެ ހުޅަނގުން

0.50

ފަޅު

 0.76ނޯޓިކަލް މޭލްގައި

އެކުލެވިގެންވާ

 321.83 ،ޑިގްރީގައި

އާދައިގެ ކުޑަ

ރިސޯޓެއް

ރިސޯޓެއް

ރަށެއް

ހުޅިދޫ

ތިނަދޫގެ ހުޅަނގުން

1.80

ކުޑަފަޅެއް

ފަތުރުވެރިކަމުގެ

 0.39ނޯޓިކަލް މޭލްގައި،

އެކުލެވިގެންވާ

މަސައްކަތަށް

317.14ޑިގްރީގައި

މެދު މިނުގެ

ދޫކުރެވިފައި

ރަށެއް

ބޮޑުމޮހޮރާ

ރަކީދޫގެ އިރު އުތުރުން

ވަރަށް ބޮޑު

ވަކި ހާއްޞަ

 3.27ނޯޓިކަލްމޭލް ގައި،

ފަޅެއް

މަސައްކަތެއް

 59.29ޑިގްރީގައި

އެކުލެވިގެންވާ

ކުރެވެމުން ނުދޭ

ފޮއްތެޔޮ ފަޅުގެ
ހުޅަނގު
ކޮޅުގައި އޮންނަ
ހަނި ދިގު
ރަށެއް

7.00

ވަރަށް ބޮޑު

ވަކި ހާއްޞަ

ފޮއްތެޔޮ،

ކެޔޮދޫގެ އިރުން 12.40

މަސައްކަތެއް

ބޮޑުފުށި

ނޯޓިކަލް މޭލްގައި ،

ފަޅެއް

ކުރެވެމުން ނުދޭ

 91.94ޑިގްރީގައި

އެކުލެވިގެންވާ
ހަނި ދިގު
ރަށެއް
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އަންބަރާ

ރަކީދޫގެ ހުށަނގު

ވަރަށްރީތި

ވަކި ހާއްޞަ

އުތުރުން 3.27

އާދައިގެ ފެޅެއް

މަސައްކަތެއް

ނޯޓިކަލްމޭލް ގައި،

އެކުލެވިގެންވާ

މިވަގުތު ކުރެވެމުން

 59.29ޑިގްރީގައި

ކުޑަވަރެއްގެ

ނުދޭ

ރަށެއް

ބޮޑުމިން

ރަށުގެ

ހެކްޓަރ

ރައްޔިތުން
މައިގަޑުގޮ

ރަށް އޮންނަ

ރަށްގަނޑު

ތ
ރަށުގެ ބާވަ ް

ސަރަޙައްދު

ތެއްގައި

ރަށްގަނޑު

ކުރާ
މަސައްކަ
ތް

 -9އަތޮޅުގައި މީހުންދިރިއުޅޭ ރަށްތައް
ފުލިދޫ
J-1

ވ.އަތޮޅުގެ
ހުޅަނގު

ރީތި ގޮނޑުދޮށެއް ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް /
އުތުރު

ގ ސަރުކާރު ވަޒީފާ  /އޮޑިދޯނިފަހަރު
ލިބިފައިވާ އާދައި ެ
ރަށެއް

ބިތުގައި
އަތޮޅުގެ

ބަނދެ މަރާމާތުކުރުން /
މަސްވެރިކަން

ނ
މީހު ް

ދިރިއުޅޭ
ރަށްތަކާއި
ދުރުގައި އޮންނަ
ދ
ތިނަ ޫ
J-2

ވ.

ހުޅިދޫގެ

ދެކުނަށް

ދ
ފެލި ޫ

އާއި ދޭތެރޭ

ހަނި ދިގު ރަށެއް

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

ތިނަދޫގެ

12

އަތޮޅުގައި މީހުން

ފަތުރުވެރިކަމުގެ

މަސައްކަތް

/

ދެކުނުން

ހެކްޓަރ

ދިރިއުޅޭ އެންމެ

ސަރުކާރު

ވަޒީފާ

/

ބޮޑު ރަށް (

ދަނޑުވެރިކަމާއި،

އާދައިގެ

މަސައްކަތް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް

ސައިޒެއްގެ ރަށެއް

މިރަށުގައި ކުރޭ.

J-3

ކެޔޮދޫއާއި ދޭތެރޭ

ކެޔޮދޫ

ނ
ފެލިދޫގެ ދެކުނު ް

މަސްވެރިކަމުގެ

)

ފަތުރުވެރިކަމުގެ

މަސައްކަތް

/

އަތޮޅުގައި

ސަރުކާރު

ވަޒީފާ

/

ދެވަނައަށް

ދަނޑުވެރިކަމާއި،

ބިމުގެގޮތުން

މަސައްކަތް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް

އެންމެ ބޮޑު ރަށް

މިރަށުގައި ކުރޭ.

ވ.ބޮޑުމުހޮރާގެ

އަތޮޅުގައި މީހުން

ސަރުކާރު

ހުޅަނގު

ދިރިއުޅޭ އެންމެ

ދަނޑުވެރިކަމާއި،

ދެކުނުން އަތޮޅުގެ

ކުޑަ ރަށް

މަސައްކަތް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް

J-4

ރަކީދޫ
J-5

މީހުން ދިރިއުޅޭ

 9ހެކްޓަރ ފެލިދޫ ފިޔަވައި

މަސްވެރިކަމުގެ

ވަޒީފާ

/

މަސްވެރިކަމުގެ

މިރަށުގައި ކުރޭ.

ރަށްތަކާއި
ދުރުގައި އޮންނަ
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 -10ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު
 2019ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޙާޞިލްވި މިންވަރު

#

ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް
Q1

ޙަރަކާތްހިންގުމަށް

ނަތީޖާ

ރޭވިފައިވާމުއްދަތު

ޙާޞިލްކުރެވުނު

Q3

Q2

Q4

މިންވަރު

އޮފީސް ހިންގުން:
1

އިދާރީ ހިންގުން









%80

އެހެނިހެން މުވައްސަސާތަކަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭ ފައިސާ ޖަމާކުރުން

2

3

ދެޖިންސުގެ ހަމަހަމކަން



އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން





އަތޮޅުގެ ތަޢުލީމް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން





ތަޢުލީމަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަށް ތަޢާރަފްކުރުން





އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަށާއި އެ ދަރިވަރުގެ ބެލިނިވެރިޔާއަށް އައްޑަނަ ދިނުން







އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން











ޤައުމީ ޤުރައާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން

4

5













%85

%15

މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރުން





ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން





%100
%100
%0



%0

ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން







%50

މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުން







%05

އަތުޅު ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުން ފަހި ކޮށްދިނުން





ދޫފަހި ސްކީމް ކުރިއަށް ގެންދިއުން











%95

ކައުންސިލުން މާލެ ދަތުރެއްކުރުން




 

%100

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ތަރައްޤީކުރަން ފަޅުރަށެއް ހޯދުން



 
 

%20

ކައުންސިލްގެ އަތޮޅުތެރޭގެ ދަތުރު
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%50

12

6

7

8

މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން ބަދަހިކުރުން





މުވައްޒަފުންގެ މަސްދަތުރެއް ކުރުން





މުވައްޒަފުންގެ ޕިކުނިކު ދަތުރެއްކުރުން





ސިވިލް ސަރވިސް ދުވަސް ފާހަގަކުރުން





އޮފީސް ބެޑްމިނޓަން މުބާއްރާތް ބޭއްވުން




   

އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ދީނީ ނަޞޭޙަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒާއި ގުޅިގެން ދީނީ ނަޞޭޙަތް ދިނުން





ރަށު ކައުންސިލްތައް މޮނިޓާކުރުން





އަތޮޅު ކައުންސިލް މޮނިޓަރކުރުން





އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި ،ރަށު ކައުންސިލްތައް ގުޅިގެން ރައްރަށުގެ ބޯފެންއަޅާ ތާންގިތައް
ޗެކްކުރުން
ކައުންސިލް އިދާރާ މަރާމާތުކޮށް ޒީނަތްތެރިކުރުން
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ތރެއިން ހިންގަން ރާވާފައި ާ
ނސިލުގެ މަސައްކަތުގެ ތާވަލްގެ ެ
 2019ވަނައަހަރު އަތޮޅުކައު ް
ބައެއް

ކަންތައްތައް

އއް
ކުރެވިފަ ެ

ނުވެއެވެ.

ނަމަވެސް

ގނަ
ި

ކަންތައްތަކެއް

އ
ކުރެވިފަ ި

ވުމަކީ

ބ
ކައުންސިލަށްލި ޭ

ހިންހަމަޖެހުމެކެވެ.

 -11ޙާޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް
 2019ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން
 2019ވަނަ އަހަރަށް ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް އިދާރީގޮތުން ތައްޔާރުކޮށް ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާގޮތަށް  2019ވަހަރުގެ
ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަކީ ޖުމުލަ6457000.00 :ރ

( ހަ މިލިއަން ހަތަރުސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތްހާސް ) -/ރުފިޔާ

ކަމުގައި  10ޖެނުވަރީ  2019ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ  1ވަނަޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެލެއްވި  3މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންވަނީ
ފާސްކޮށްފައެވެ.

 ކައުންސިލުން ހިންގުނު މުހިންމު ބައެއް ޙަރަކާތްތައް
ފުލިދޫއަށް ދަތުރެއްކުރުން
 15އޭޕްރީލް  2019މިއަދު މެންދުރުފަހު 02.00ގައި މިއަތޮޅު ފުލިދޫއަށް ދަތުރެއް ކުރެވުނެވެ .މި ދަތުރަކީ ކައުންސިލުން ކޮންމެ
އަހަރަކު ބާއްވަމުންގެންދާ އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތަށް ތައްޔާރު ވުމުގެގޮތުން "މިއަހަރު މުބާރާތް ބާއްވަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ރަށަކީ
ފުލިދޫކަމަށްވާތީ" މުބާރާތުގެ ކަންތަކުގައި ފުލިދޫ ކައުންސިލާއި ،އަތޮޅު މަދަރުސާއާއެކު މަޝްވަރާކޮށް މުބާރާތް ބާއްވާނޭ ތާރީޚެއް
ފައިނަލްކުރުމާއި ،މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގައި ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން ކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް ކުރެވުނު ދަތުރެކެވެ.
މި ދަތުރުގައި ފުލިދޫއަށް ގޮސް މިއަދު ހަވީރު  04.15ގައި ފުލިދޫ ކައުންސިލްގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ .މި ބައްދަލުވުން
ތަޢާރަފުކޮށް ދެއްވީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒެވެ .ތަޢާރަފުގައި އެމަނިކުފާނު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި
މިއަހަރުގެ މުބާރާތް ފުލިދޫގައި ބާއްވަން  2018ވަނަ އަހަރު ކެޔޮދޫގައި ބޭއްވި މުބާރާތް ނިންމުމުގެ ޖަލްސާގައި އިޢުނާނު ކުރައްވާފައިވާ
ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން މުބާރާތް ބޭއްވުމުގައި ފުލިދޫއަށްވެސް ފަހިވަގުތެއްގައި މުބާރާތްބޭއްވުމަކީ އަތޮޅުކައުންސިލަށް އެންމެބޭނުންވާ
ގޮތްކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެއީ ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހުގެ ތާރީޚަކަން ވުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެއްކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .މީގެ އިތުރުން 2018
ވަނަ އަހަރު ކެޔޮދޫގައި ބޭއްވި މުބާރާތުގައި ބައެއް ރަށްރަށުން މުބާރާތް ނިމުނުފަހުން ވަރަށް ހިތްހަމަނުޖެހޭކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް
ކޮށްފައިވަކަމަށާއި ،އެއީވެސް ތަޖުރިބާއެއްކަމަށާއި ،އެކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ބައެއްކަންކަން އިސްލާޙު
ކުރައްޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ކޮންމެ ސްކޫލަކުން  20ދަރިވަރުންނަށް ފުރުސަތު ދެވިފައިވާނޭކަމަށާއި ،މީގެ އިތުރުން  6އަހަރުން ދަށުގެ ޢުމުރު
ފުރާގައި ކޮންމެ ރަށަކަށް  5ދަރިވަރުންނަށް ފުރުސަތު ދެވިފައި ވާނޭކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މި ދަރިވަރުން ވަނަހޮވުމުގައި ބައިވެރި
ނުކުރެވޭނޭކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މިދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުންވެސް އިންސާފުކުރެވި މި ދަރިވަރުންނަށްވެސް އިނާމު ލިބިގެންދާނޭކަމަށް
ވިދާޅުވިއެވެ.
އަހަރު ރިޕޯރޓް 2019
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މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ދަރިވަ ރުންގެ ޢަދަގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަކީ ހިތުންކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ވާންޖެހޭގޮތަށް ޤަވާޢިދަށް
އިސްލާޙު ގެނެވިފައި ވާނޭކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ .އެއީ ޙިފުޒުކޮށް  10ދަރިވަރުންނާއި ،ބަލައިގެން  10ދަރިވަރުންނެވެ .އަދި ބަލައިގެން
ކިޔެވުމުގެ މުޤައްރަރަށް ބަދަލުގެނެވި ފައި ވާނޭކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ހިތުންކިޔެވުމުގެ މުޤައްރަރަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެވިފައި ނުވާނޭ
ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ .ސްކޫލުގެ ޢުމުރުފުރާ ފެށޭނީ  7އަހަރުން ކަމަށްވާތީ މުޤައްރަރުވެސް އޮންނާނީ އެގޮތަށް ކަމަށާއި6 ،
އަހަރުންދަށުގެ މުޤައްރަރު ކުޑަކުރެވި ވަނަހޮވުމުގައި ބައިވެރިނުކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވީކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ .މިބަދަލަކީ ކުރީގެ
މުބާރާތަށްފަހު ރަށްރަށުންދިން ޚިޔާލާ މަޝްވަރާއާއެއްގޮތަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލެއް ކަމުގައިވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.
މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެގޮތުން މިފަހަރުވެސް ކޮންމެ ސްކޫލަކަށް 25000.00ރ( .ފަންސަވީސްހާސް) ރުފިޔާގެ އެހީ ދެއްވާނޭކަމަށާއި،
މީގެ އިތުރުން މުބާރާތް ބާއްވާ ރަށަށް އެހީ ދެއްވާނޭކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މުބާރާތަށް ވަރަށްގިނަ ޚަރަދު ކައުންސިލުން
ކުރާކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މުބާރާތް ބާއްވާރަށަކުން ބޭނުންނަމަ މެއިން ސްޕޮންސާ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު އެރަށަކަށް ދެއްވާނޭކަމަށްވެސް
ވިދާޅުވިއެވެ.
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްޢަޒީޒު އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ މުބާރާތް ބޭއްވުމުގައި މިފަހަރު އެންމެއިސް ރޯލެއްކުޅެންޖެހޭ
ފަރާތަކީ ފުލިދޫ ކައުންސިލާއި ،އަތޮޅު މަދަރުސާ ކަމަށްވާތީ އެފަރާތަށްފެންނަ ލަފައެއް މުހިންމުކަމަށެވެ.
ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލާ ސަނާ ޢަލީ ވާފިރު ވިދާޅުވީ އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތަކީ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ފަޚުރުވެރިވާ
ވަރަށް ބަލައިގަންނަ މުބާރާތެއްކަމަށާއި ،މިދިޔަފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި އެހާރަގަޅަން އުޅެވިފައި ނެތުމުން ކަންކަން އެހާރަގަޅަށް
އޮޅުންނުފިލާކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އަތޮޅުކައުންސިލުން މިމުބާރާތް ބޭއްވުމާއި ،މިކަމަށް ކުރައްވާ މަސައްކަތަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާ
ކަމަށެވެ .އަދި މިފަހަރު މުބާރާތް ފުލިދޫގައި ބޭއްވުމުގައި އަތޮޅު މަދަރުސާއާއި ،ގުޅިގެން ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކުރައްވަނޭ ކަމަށާއި،
ކުރީފަހަރަށްވުރެ ކަންކަން ރަގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަނޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ފަރާތުން ޕްރިންސިޕަލް އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލް މުއުމިނު ނަޞީރުގެ ވިދާޅުވީ މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ތާރީޚެއް
ގަނޑައެޅުމުގައި އިތުރަށް އަޅުގަނޑުމެން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަ ތާރީޚެއް އަރުވާނޭ ކަމަށާއި ،ރަމަޟާން މަހުގެ
ފަހުންކަމަށްވާނަމަ " ޖޫން ޖުލާ " ކަމަށްވާނަމަ މައްސަލައެއް ނުޖެހޭނޭކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެއަށްވުރެ ލަސްވެއްޖެނަމަ އޯލަވެލްއަށް ބުރޫ
އަރާނޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ޤަވާޢިދަށް ގެންނެވުނު އެއްބަދަލު ކަމުގައިވާ ސްކޫލް ވަނަ ނުހޮވާ އޭގެ ބަދަލުގައި
އެންމެމޮޅު  10ދަރިވަރުން ހޮވުންއެއީ ވަރަށްރަގަޅު ނިންމެވުމެއްކަމަށާއި ،އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ލިބޭނޭ ހިތްވަރެއްކަމުގައި
ވިދާޅުވިއެވެ.
އަޅުގަ ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތަކީ އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުންގެ ހިތްތަކަށް ޤުރްއާނުގެ އިލްމު އުގަންނައި ދިނުމަށް
ލިބިގެންދިޔަ ވަރަށްބޮޑު ހިތްވަރެއްކަމަށާއި މިކަމުގެ ސަބަބުން ދަރިވަރުން އިތުރަށް ލޯހުޅުވި މި ޢިލްމު އުނގެނުމަށް ގަދައަޅާ މަސައްކަތް
ކުރުމުގެ ނަތީޖާ ވަރަށްފޮނިކަމުގައި ވިދާޅުވެ އެކަމަށްޓަކައި މި މުރާތް އިންތިޒާމުކޮށް ހިންގެވުމަށް ކުރައްވާ މަސައްކަތަށް ޝުކުރު
އަދާކުރެއްވިއެވެ.
ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މޫސާ ފާއިޒު ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ތަޖުރިބާއާއެކު މިފަހަރުގެ މުބާރާތް އިތުރަށް ރަގަޅުކުރުމަށް ގުޅިގެން
މަސައްކަތް ކުރައްވާނޭކަމަށާއި ،އެގޮތުން މިކައުންސިލާ އަތޮޅު މަދަރުސާގެ އިތުރުން އެހެންފަރާތްތަކާއި ،އަނެއް ދެރަށުގެ ކައުންސިލާ
ގުޅިގެން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާނޭ ކަމަށެވެ .މިކަމަކީ ވަރަށްބޮޑު ޚަރަދެއް މުބާރާތް ބާއްވާރަށުންވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށްވާތީ
ވަރަށްގިނަ ޢަދަދަކަށް ފައިސާ ބޭނުންވާނޭ ކަމަށާއި ،ކައުންސިލުން މުބާރާތް ބާއްވާރަށަށް އެހީތެރިކަމެއް ދެއްވާނެތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.
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މި މުބާރާތް މިހާ ފުރިހަމައަށް ގެންދަވާއިރު އަތޮޅު ކައުންސިލުން މި މުބާރާތުގެ އިތުރުން އަތޮޅު ދަރިވަރުން އެކިއެކި މުބާރާތް ތަކުގައި
ޙާސިލްކުރާ ރަންވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލުން ފާހަގަކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއްކަމުގައި ދެކޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މިކަމަކީ ވަރަށްގިނަ
އަތޮޅުތަކުގައި ކުރާކަމަކަށްވާތީ މިއަތޮޅުގައިވެސް މިކަންކުރުން ފެންނަކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.
ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް އަލްފާޟިލާ އިމްތިނާން ޢަބުދުލްޣަފޫރު ވިދާޅުވީ މުބާރާތް ފުލިދޫގައި ބޭއްވުމުގައި ކުރީފަހަރަށްވުރެ
ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ގުޅިގެން ކުރައްވާނޭކަމަށާއި ،މި މުބާރާތަކީ ވަރަށްބޭނުންތެރި މުބާރާތެއްކަމަށާއި ،މި މުބާރާތުގައި
ނާސަރީ ކުދިންނަށް ވަކިން މުޤައްރަރެއް ހަމަޖައްސަވާ އެކުދިންނަށް ފުރުސަތު ދެއްވުމަށް ފެންނަ ކަމަށެވެ.
މުބާރާތުގެ ކަންތަކުގެ އިތުރުން ރަށުގައި ހުރި ކައުންސިލުގެ މުހިންމު ކަންކަމާމެދު މަޝްވަރަ ކުރެވުނެވެ .މި މަޝްވަރާގައި ފުލިދޫގެ
މައްސަލައާއި ،ކުނިކޮށީގެ

ޖެޓީގެ

ވާހަކަދެއްކެވިއެވެ،

މި

މައްސަލައާއި،

ކަންކަމާގުޅިގެން

ރަށްގިރުމުގެ

އަތޮޅުކައުންސިލގެ

މައްސަލައަށް
ރައީސް

ވިދާޅުވީ

އަލިއަޅުއްވާލައްވާ
އަތޮޅުގެ

ކައުންސިލްގެ

ރަށްރަށުގައިހުރި

3

މެމްބަރުން

ކަންބޮޑުވުންތަކާމެދު

މަޝްވަރާކުރުމަށް މާލެދަތުރެއް ރާއްވަވަން ގަސްދުކުރައްވާ ކަމަށާއި ،އެހެންވެ މިކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ކަންކަން އޮޅުންފިލުވަން
ބޭނުންވީކަމަށެވެ .ބައްދަލުވުން ނިމުނީ ހަވީރު  5.15ގައެވެ.

 ކެޔޮދޫއަށް ދަތުރެއްކުރުން
 16އޭޕްރީލް  2019މިއަދު މެންދުރުފަހު  01.20ގައި ކެޔޮދޫ ކައުންސިލާއި ،ކެޔޮދޫ ސްކޫލާއެކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބައްދަލުވުމެއް
ކެޔޮދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބޭއްވުނެވެ .މި ބައްދަލުވުން ތަޢާފުކޮށްދެއްވާ ވާހަކަދެއްކެވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް
އިބްރާހިމް ނިޔާޒެވެ .އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅުގައި އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތަކީ އަތޮޅު ކައުންސިލް ވަރަށްބޮޑު އިސްކަމެއްދީގެން ހިންގާ
މުބާރާތެއްކަމަށާއި ،މިއަހަރުވެސް މި މުބާރާތް އޮންނާނޭކަމަށާއި ،މުބާރާތް މިފަހަރު ބާއްވަން ނިންމާފައިވަނީ މިއަތޮޅު ފުލިދޫގައިކަމަށް
ވިދާޅުވިއެވެ .މުބާރާތް ބާއްވަން ޤަސްދުކުރަނީ ރަމަޟާންމަހުގެ ފަހުން ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އަދި ވަކިތާރީޚެއް ނުނިންމާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ތާރީޚެއް ނިންމުމުގައި ފުލިދޫއަށްވެސް ފަސޭހަ ތާރީޚެއް ހަމަޖައްސަން ބޭނުންވާކަމަށާއި ،އެއީ މިފަހަރު މުބާރާތް ބޭއްވެނީ ފުލިދޫގައި
ކަމަށްވާތީ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .އެހެންކަމުން އިއްޔެ  15އޭޕްރީލް  2019ވީ ހޯމަދުވަހު ފުލިދޫއަށް ދަތުރެއްކުރެވުނު ކަމަށާއި،
މިދަތުރުގައި ފުލިދޫ ކައުންސިލާއި ،އަތޮޅު މަދަރުސާއަށްވާނީ މިކަން ހުށަހަޅާ އަދި ވަރަށްއަވަހަށް ޖަވާބެއްދެއްވުމަށް ދަންނަވާފައި ކަމަށް
ވިދާޅުވިއެވެ.
މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދާއި ،މުޤައްރަރަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާ ވިދާޅުވީ މުޤައްރަށާއި ޤަވާޢިދަށް
ގެނެވުނު

އިސްލާޙުތަކަކީ

ނިމިގެންދިޔަ

2018

ވަނަ

އަހަރުގެ

މުބާރާތުގެ

ތަޖުރިބާއަށްބަލައި،

މުބާރާތް

ނިމުމުން

ބޭއްވުނު

ޓެލެކޮންފަރެންސުން ރަށުކައުންސިލްތަކާއި ،ސްކޫލުތަކުން ދެއްވި މަޝްވަރާއާއި ،ލަފާގެމައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު ގެނެވިފައިވާ
އިސްލާޙު ތަކެއްކަމަށެވެ.
އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތަށް ދަރިވަރުން ތައްޔާރު ކުރުމަށް މިއަހަރުވެސް އެހީ ދެއްވާނޭ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް  2018ވަނައަހަރު
ސްކޫލްތަކަށް ދެވުނު އެހީގެ ތަފްޞީލް އަދިވެސް ހުރިހާރަށަކުން ނުލިބޭތީ އެކަމާހިތާމަ ކުރައްވާކަމަށެވެ .އެކަން ހުރިހާރަށެއްގެ
ސަމާލުކަމަށް ގެންނަވާނޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މިހެން ދަންނަވާއިރު ކެޔޮދޫން ރިޕޯޓް މުއްދަތަށް ފޮނުއްވާފައިވާކަމަށާއި ،އެކަމަށްޓަކައި
ޝުކުރުއަދާކުރައްވާ ކަމަށެވެ.
އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ މުޤައްރަރާގުޅޭގޮތުން ކެޔޮދޫ ސްކޫލުން ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ މިފަހަރުގެ
މުޤައްރަރަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކަކީ ވޭތުވެދިޔަ މުބާރާތުގެ ކަންކަމަށްބެލުމަށްފަހު ގެނެވުނު ބަދަލެއްކަމަށާއި ،މުބާރާތުގައި ކުދިން
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ބައިވެރިކުރުމުގައި ކޮންމެ ސްކޫލަކުން  20ކުދިން ޢުމުރު ފުރާތަކުން އެއީ ބަލައިގެން  10ކުދިން ހިތުން  10ކުދިން ކަމަށާއި ،މިޢަދަދު
ބައިވެރިކުރުމަށްފަހު ކޮންމެ ރަށަކުން  5ކުދިން  6އަހަރުން ދަށުން ބައިވެރިކުރުމަށް ނިންމާފައިވާނޭ ކަމަށާއި ،މި ނިންމުމަކީވެސް
ތިޔަބޭފުޅުއް ދެއްވި ޚިޔާލާ މަޝްވަރާއަށް ރިޢާޔަރްކުރުމަށްފަހު ގެނައިބަދަލެއްކަމަށެވެ .އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ވިސްނުންހުރީ މި މުބާރާތަކީ
މުޅިން ޙިފުޒުކޮށް ކިޔަވާ މުބާރާތަކަށް ހެދުންކަމަށެވެ .އެހެންވީމާ ކުރިއަށްއޮތްތަނުކައި މުބާރާތް އެގޮތަށް ބަދަލުވެގެން ހިގައިދާނޭކަމަށް
ވިސްނެވުމަށެވެ.
ފުލިދޫގެ ފަރާ ތުން ވަރަށްބޮޑަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމެއް ދަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް ވިދާޅުވީ މުބާރާތަށްދާ
ދަރިވަރާއިއެކު ދަރިވަރުގެ ބެލެނިވެރިޔާއަށް ހުރުމުގެ އިންތިޒާމު ފުލިދޫ ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސަވާނޭ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ޢާއިލާއާއެކު
ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް އެފަރާތުން ގޮތެއް ހަމަޖައްސަވައިދެވެން ނޯންނާނޭކަމަށެވެ .އެހެންކަމުން މިކަމަށް ހުރިހާ ފަރާތަކުންވެސް
ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ދަންނަވާކަމަށެވެ.
ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޔޫސުފު ވިދާޅުވީ އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތުގައި ރަށްރަށުން ހަމަޖައްސާ
އޮފިޝަލުންނަށް ސްކޫލުބޭފުޅުން ހަމަޖެއްސުމަށާއި ،އަދި ރަށުންބޭރު މީހުން ހަމަނުޖެއްސެވުން އެދޭކަމަށެވެ .ރަށުކައުންސިލްގެ މީހުން
ހަމަޖެއްސުމުގެ ބަދަލުގައި ސްކޫލު ބޭފުޅުން މިކަމަށް މުހިންމު ވާނެކަމަށް ދެކޭކަމަށާއި ،ޤުރްއާނުގެ ދާއިރާގައި އުޅެނީ ސްކޫލު
ބޭފުޅުންކަމަށްވެފައި މުބަރާތުގައި ކިޔަވަނީ ސްކޫލުކުދިން ކަމަށްވާތީ އެންމެރަގަޅުވާނީ އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ސުކޫލުން ބޭފުޅުން
ހަމަޖެއްސުމަށްކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.
ކެޔޮދޫ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް އަލްފާޟިލާ ޒަޢީމާ ޙުސައިން ވިދާޅުވީ މުބާރާތް ބާއްވާނޭ ތާރީޚެއް ސީދާ އެގެން ބޭނުންވާކަމަށެވެ .އަދި
ކުދިން ތައްޔާރު ކުރުމަށް މިދިޔައަހަރެކޭ އެއްފަދައިން އެހީ ދެއްވާނެތޯ ސާފުކޮށްލަންވެސް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ .އަދި ވަނަ ހޮވުމުގައި
ސްކޫލްތަކުގެ ލަފާ ހޯއްދަވާ ގޮތެއް ނިންމެވުން ފެންނަކަމަށެވެ .އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތަކީ އެ މުބާރާތެއްގެ ސަބަބުން ގިނަގުނަ
ފައިދާތަކެއްވާ ނުބާރާތެއްކަމަށާއި ،ހަމައެކަނި ޤުރްއާން ކިޔަވަންދަންނަ ދަރިންތަކެއް އުފެއްދެނީ ނޫނަކަމަށެވެ ،މި ކަމުގެސަބަބުން
އިޖުތިމާޢީގުޅުން އިތުރަށްބަދަހިވެ ފުޅާވެގެންދާކަމަށާއި ،މާލޭގައިއޮންނަ އެކިއެކި މުބާރާތްތަކުގައި ދަރިވަރުން ބައިވެރި ކުރުމުގެރޫޙު އިތުރުވެ
އެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެބައޮތް ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .އޮފިޝަލުންގެ ފަރާތުން ކެޔޮދޫ ކުދިންގެ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނަތީޖާ
ފާޅުކުރުމުގެކުރިން ކެޔޮދޫ ސްކޫލަށް ލިބިފައި ނުވާކަމަށާއި ،އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދެއްވި ފައިސާގެ ހިސާބު މުބާރާތް ނިމުމުން ލަސްނުކޮށް
މުއްދަތުގެ ތެރޭވާނީ އަތޮޅުކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައި ކަމަށެވެ .ސްކޫލް ވަނަހޮވުން މުހިންމު ކަމަށާއި ،އެކަންނުކުރަން ޓެލެކޮންފަރެންސްގައި
ރަށްރަށުން ނިންމާފައި ނުވާނޭ ކަމަށާއި ،އެކަން އެގޮތަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ގަދަ  10ހޮވިނަމަވެސް
ސްކޫލުވަނަ ހޮވުމަކީ އިތުރަށް މުބާރާތުގެ ވާދަވެރިކަން އިތުރުވެގެން ދާނޭކަމެއްކަމަށް ދެކޭކަމުގައިވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.
މިފަހަރުގެ މުޤައްރަރު އެކުލަވާލެވިފައިވާ ގޮތަށްބަލާއިރު ތިރިންކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ މުޤައްރަރު ކުޑަކަވެފައި މަތިންކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ
މުޤައްރަރު ބޮޑުކަން ފާހަގަ ކުރެވޭތީ މުޤައްރަރު އެކުލަވާލުމުގައި ގެންގުޅުއްވި ވިސްނުންފުޅު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާކަމަށެވެ.
މުޤައްރަރުގައި މާބޮޑު މައްސަލައެއް ނެތްކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މިތަފާތު ހުރުމުން އެކަންސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވީކަމަށެވެ.
މުބާރާތުގެ ނަތީޖާހަދާއިރު  3ރަށުގެ ތިންބޭފުޅުން ތިބުން މުހިންމު ކަމަށާއި ،މީގެކުރީ ފަހަރުތަކުގައި ޝައްކު އުފައްދަމުން ގެންދިޔައީ
ކެޔޮދޫ މީހަކާ ފެލިދޫ މީހަކާ ތިބެގެން އެމީހުން ބޭނުންވާކުދިން ހޮވާކަމުގެ ވާހަކަ ކަމަށެވެ .އެހެންކަމުން ފުލިދޫ މީހަކުވެސް
ބައިވެރިކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުން އެދޭކަމަށެވެ.
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މުބާރާތުގެ މުޤައްރަރާއި ޤަވާޢިދާބެހޭގޮތުން ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއްސައްތާރު އަޙުމަދު ވަރަށް ތަފުސީކޮށް އޮޅުން
ފިލުއްވައި ދެއްވިއެވެ .ދަށުންކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ މުޤައްރަރަކީވެސް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުޤައްރަރެ ށް ކަމަށާއި ،ތިރީގެ ސޫރަތްތައް
މިސާލަކަށް ޤުލްހުވަﷲ ފަދަ ސޫރަތްތައް ނުހިމަނާއެވަނީ ކުދިންގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ކަމަށްވިދާޅުވެ އެކަމުގެ ތަފްޞީލް
ދެއްވިއެވެ.
މީގެއިތުރުން މުޤައްރަރާގުޅޭ އިތުރުތަފްޞީލް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްމަޖީދު ޢަބުދުލްޣަނީ ދެއްވިއެވެ .މި ބައްދަލުވުން ނިމުނީ
 14.40ގައެވެ.

 އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ޖަލްސާ
 17އޭޕްރީލް  2019މިއަދު ހެނދުނު 9.30ގައި ކައުންސިލްގެ  2019ވަނަ އަހަރުގެ ރަސްމީ  2ވަނަ ޖަލްސާ ކައުންސިލް އިދާރާގެ
ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބެއްވުނެވެ މި ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒެވެ .މި
ޖަލްސާގައި ރައީސް އަ ލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒުގެ އިތުރުން ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްޢަޒީޒް އިބްރާހިމް ބައިވެރިވެ
ލެއްވިއެވެ .ނައިބްރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު މަނިކު ހުންނެވީ މުސާރަނުލިބޭ ޗުއްޓީގައި ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ .ޖަލްސާ
ނިމުނީ 10.53ގައެވެ .ޖަލްސާގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި ،ނިންމި ނިންމުންތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ނިންމުން:
 -1ޤުރްއާން މުބާރާތަށް އެހީ ހޯދުމަށް އެކިފަރާތްތަކަށް ސިޓީ ފޮނުވުމަށާއި،

އެހީދޭފަރާތްތަކާއެކު ބައްދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުން
 -2ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް  5މެމްބަރުންގެ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލުމަށާއި ،މި ކޮމިޓީގައި ކައުންސިލްގެ
 3މެމްބަރުން ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒް ،ނައިބްރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު މަނިކު ،މެމްބަރ އަލްފާޟިލް
ޢަބުދުލްޢަޒީޒް އިބްރާހިމްގެ އިތުރުން ކައުންސިލްއިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ (ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ) އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްމަޖީދު ޢަބުދުލްޣަނީ އާއި،
ޑެޕިއުޓީ ޓިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއްސައްތާރު އަޙުމަދު ހިމެނުން

 -3ޤުރްއާން މުބާރާތަށް ދަރިވަރުން ތައްޔާރުކުރުމަށްދެވޭ އެހީގެ ފައިސާ 25000.00ރ ( .ފަންސަވީސް ފާސް ރުފިޔާ)
މިފަހަރުވެސް ދިނުމަށާއި ،ރަށުކައުންސިލްގެ މުބާރާތްބާއްވާ އެންގުމުން ފައިސާ ޙަވާލުކުރުން.
 -4ޤައުމީ ފެނަވރުގެ މުބާރާތަކުން ރަންވަނަހޯދާ އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުން ފާހަގަކޮށް އިނާމު ދިނުމުގެ އުސޫލެއް އެކަށައަޅާ
ޢާއްމުކުރުން.

 -5ޙިފުޒުކޮ ށް ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ޓެސްޓް ދިނުމުގެ ކަންތައް ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް އިޢުލާނުކޮށް  2019ޖޫން  15ގެ ކުރިން
ފުރަތަމަބުރުގެ ޓެސްޓްދީ ނިންމުން
މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ކަންކަމަށް މެމްބަރުންނަށް ފެނިވަޑައި ގަންނަވާގޮތަކަށް ވޯޓް ދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލެއްވުމުން މި
ކައުންސިލްގެ  2019ވަނަ އަހަރުގެ ރަސްމީ  02ވަނަ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި  2މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން
ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
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 ވ .އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށް ޒިޔާރަތްކުރުން
 17އޭޕްރީލް  2019މިއަދު މެންދުރު 13.00ގައި ވ .އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށް ކައުންސިލުން ޒިޔާރަތް ކުރެއްވިއެވެ .މި ޒިޔާރަތަކީ
އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް  2019ބޭއްވުމުގައި ކައުންސިލްތަކާއި ،ސްކޫލްތަކާއެކު މަޝްވަރާކުރުމަށް ހިންގާ ޙަރަކާތުގެ ތެރެއިން ފެލިދޫގެ
ކައުންސިލާއި ،އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޡާއެކު ބައްދަލުކުރުމަށް ކުރެވުނު ޒިޔާރަތެކެވެ .މި ބައްދަލުވުން ފައްޓަވާ ދެއްވީ ކައުންސިލްގެ
ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒެވެ .އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކާގައި އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅުގައި އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތަކީ އަތޮޅު
ކައުންސިލް ވަރަށްބޮޑު އިސްކަމެއްދީގެން ހިންގާ މުބާރާތެއްކަމަށާއި ،މިއަހަރުވެސް މި މުބާރާތް އިންނާނޭކަމަށާއި ،މުބާރާތް މިފަހަރު
ބާއްވަން ނިންމާފައިވަނީ މިއަތޮޅު ފުލިދޫގައިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މުބާރާތް ބާއްވަން ޤަސްދުކުރަނީ ރަމަޟާންމަހުގެ ފަހުން ކަމަށާއި،
ނަމަވެސް އަދި ވަކިތާރީޚެއް ނުނިންމާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ތާރީޚެއް ނިންމުމުގައި ފުލިދޫއަށްވެސް ފަސޭހަ ތާރީޚެއް ހަމަޖައްސަން
ބޭނުންވާކަމަށާއި ،އެއީ މިފަހަރު މުބާރާތް ބޭއްވެނީ ފުލިދޫގައި ކަމަށްވާތީ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .އެހެންކަމުން އިއްޔެ  15އޭޕްރީލް 2019
ވީ ހޯމަދުވަހު ފުލިދޫއަށް ދަތުރެއްކުރެވުނު ކަމަށާއި ،މިދަތުރުގައި ފުލިދޫ ކައުންސިލާއި ،އަތޮޅު މަދަރުސާއަށްވާނީ މިކަން ހުށަހަޅާ އަދި
ވަރަށްއަވަހަށް ޖަވާބެއްދެއްވުމަށް ދަންނަވާފައިވާނޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޕްރިންސިޕަލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަމީދު ވިދާޅުވީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިންގަވާ ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ
ސަބަބުން ދަރިވަރުންގެ ހިތްތަކުގައި ޤުރްއާނަށް ލޫބިޖެހެމުންދާކަމަށާއި ،އަދި މިކަމުގައި ބެލެނިވެރިންގެ ޝައުގުވެރިކަން ވަރަށްބޮޑަށް
އިތުރުގެ މިކަމުގެ ރޫޙުވަނީ ވަރަށްބޮޑަށް ކުރިއަރާފައި ކަމުގައެވެ .މުބާރާތް ރަމަޟާންމަހުގެ ފަހުން ބާއްވާނަމަ ރަގަނޅުވާނޭކަމަށާއި،
ތާރީޚް އަވަހަށްއެނގުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައެވެ .މިދިޔަ މުބާރާތުގައި ހިނގައިދިޔަ ކަންތައްތަކާމެދު ވަރަށްބޮޑަށް ދެރަވާކަމަށާއި،
އެކަމަކީ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން ފޮނުވުނު އޮފިޝަލުންގެ ފަރާތުން ހިމގާދިޔަކަމަކަށްވާތީ ހިތާމަކުރާކަމަށާއި ،ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި
އެ ފަދަކަމެއް އަޅުގަނޑު ހުރެގެން ނިހިގޏޭކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މިފަހަރުގެ މުޤައްރަރަށް ބައެއް ބަދަލު ގެނެވިފައި
ވާނޭކަމަށާއި ،އަދި ޤަވާޢިދަށްވެސް ބައެއް ބަދަލު ގެނެވިފައި ވާނޭކަމަށެވެ .މިގޮތުން މުޤައްރަރާއި ،ޤަވާޢިދަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއެކު
މިހާރުވާނީ ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވި ސްކޫލްތަކަށާއި ،ކައުންސިލްތަކަށް ފޮނުވިފައި ކަމަށެވެ .ކުރިންހޮވަމުންގެންދިޔަ
ސްކޫލްވަނަ މިފަހަރު ނުހޮވާނެ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މިފަހަރު އަލަށް ތަޢާރަފުކުރާ މުބާރާތުގެ ގަދަ  10ހޮވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވާނޭކަމަށެވެ.
މީގެ އިތުރަށް ކުރީފަހަރުގެ ތަޖުރިބާއަށްބަލާ އިފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ހިމަނަންޖެހޭނީ މިކަމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އަޅުގަނޑުމެން މިކުރަނީ
ކޮންކަމެއްކަން ރަގަނޅަށް އެނގޭ މީހުން ކަމަށެ ވެ .ކުރީފަހަރު ފެލިދޫ އޮފިޝަލުންގެ ފަރާތުން ވަރަށް ނޭދެވޭ ކަންކަން ފާހަކުރެވިފައި
ވަނަކަމަށާއި ،މިފަހަރު އެފަދަކަމެއް ވިޔަ ނުދިނުމުގެގޮތުން މުބާރާތުގެ މާކްސް އެންޓާކުރުމުގައި ކުރިންވެސް އަތޮޅުކައުންސިލުން
ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިޔަގޮތަށް އެކަންކުރުމަށް ނިންމާފައި ވާނޭކަމަށެވެ.
މިދިޔަ އަހަރު ސްކޫލްތަކަށް ދަރިވަރުން ތައްޔާރު ކުރުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދިންއެހީގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ބައެއް
ސްކޫލްތަކުން ނުލިބޭ ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން މިފަހަރު އެހީގެ ފައިސާ ދިނުމުގައި ދަތިތަކެއް މެދުވެރިވީ ކަމަށެވެ .މިފަހަރުވެސް ފައިސާ
ދޭނޭކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މިފަހަރު ކައުންސިލުން އަންގާގޮތެއްގެމަތިން އެކަން ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚަށް ނުނިންމާ ސްކޫލަކަށް ދެންއަންނަ
އަހަރު ފައިސާގެ އެހީ ނުދިނުމަށްވެސް ވިސަނާނެ ކަމަށެވެ.
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މުބާރާތާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްމަޖީދު ޢަބުދުލްޣަނީ އެވެ .މި
މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ތެރޭގައި މުބާރާތަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއި ،ޤަވާޢިދަށް ގެނެވުނު ބަދަލު ތަފްސީލުކޮށް ކިޔައި ދެއްވިއެވެ .އަދި  2018ވަނަ
އަހަރުގެ މުބާރާތް ބޭއްވުމުގައި ބައެއްރަށްރަށުން ކަންކުރިގޮތުން މުބާރާތުގެ ފޯރި ވަރަށްބޮޑަށް ދައްވެގެން ދިޔަކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.
މުބާރާތުގައި ޕްރީސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ދެއްވާފައިވާ ފުރުސަތު ފާހަކަކުރާކަމަށާއި ،އެއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި އަލްފާޟިލާ
އާނިޝާ އިބްރާހިމް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މުޤައްރަރަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކާމެދު ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށާއި ،ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި މުބާރާތުގެ
ފޯރި އިތުރުވާނީ ސްކޫލްވަނަވެސް ހޮވުމުންކަމުގައި ދެކޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މިބައދްލުވުން ނިމުނީ  14.30ގައެވެ.

 ވ .ފެލިދޫގައި ހުންނަވާ ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަރ ،ކައުންސިލްގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރުން


މިއަދު ހެނދުނު  9.45ގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާއި ބައްދަލުކޮށްލުމަށް ރަށުގެ ސްޕޯޓްސް ކައުންސެލަރ
ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.



ސްޕޯޓްސް ކައުންސެލަރ ވިދާޅުވީ މިއީ ސްޕޯޓްސް ކައުންސެލަރ ކަމުގެ މާގާމަށް އައުމަށްފަހު ހުރިހާ މުއައަސަސާތަކާއިއެކު

ހިޔާލު ހޯދުމަށާއި މަސްއޫލިޔަތުތަކާއި ކުރިއަށް ރޭވިފައި ހުރި ކަންތައްތަކާއި މަޝްވާރާކޮށް މުއައްސަސާތަކުން އެއަބާރުލުން ހޯދުމަށް
ކޮއްލި ޒިޔާރަތެއްކަމަށެވެ.


އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ނިޔާޒް ވާނީ ފުރަތަމަ ވެސް ސްޕޯޓްސް ކައުންސެލާރއަށް މަރްހަބާ ކިޔުއަވާފައެވެ.



ސްޕޯޓްސް ކައުންސެލަރ ވިދާޅުވީ ފިޓަނަސްގެ ކަންތައް ރޭވުމުގެ މަޤްސަދަކީ ދުޅަހެޔޮ ހަށިހެޔޮ މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުމަށް

ކަމަށާއި ފުރަތަމަ ވިސްނާފައި އޮތީ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުމަށް ރާވައި މަޝަވަރާކުރެވެމުން އަންނަ
ކަމަށެވެ .މިގޮތުން ކަސްރަތުތަށް ހިންގުމުގައި އަންހެން ފިރިހެން ވަކިކޮށް ކަސްރަތު ކުރުމަށް ވިސްނާފައިވާނޭކަމަށެވެ .އަދި ޖުލައި
މަހުގައި ފަށަން ނިންމާފައިވާ މިކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމްގައި ބޮޑަށް އެއްގަމު ކަސްރަތަށް ވުރެއް މޫދު ކަސްރަތު ހިމަނަން ވިސްނާ ކަމަށާއި
މިކަމަށް މުއައްސަސާތަކުގެ ހިޔާލު ހޯދާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އެއަށްފަހު ރަށުތެރެއިން ގްރޫޕްތަކަށް ކަސްރަތުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުމަށް
ނިންމައިފައިވާނެ ކަމަށެވެ .ޖުލައި  26ގައި ވެސް ބައިސްކަލު މުބާރާތެއް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ޕޮލިހާއި އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކާއެކު
މަޝްވަރާކުރަމުން ގެންދާކަމަށާއި މިއީ ރަށުގައި ކުރިން ނުކުރާ ކަމެއްކަމުން ސަލާމަތީ ގޮތުން އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޕޮލިހުން
ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ .މުބާރާރުގައި ދުއްވުން ފެށުމަށް ނިމްމާފައިވަނީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ކައިރިން ،ނޫރާނީމަގު ހުރިގޮތަށް ކުރިޔަށް ގޮސް
ހޮސްޕިޓަލް ކަންމަތިން ބަނދަރުން ދނޑަށް ނިންމާގޮތަށެވެ .އެހެންކަމުން ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލަން ހުރީ ހަތަރު މަގެއް ކަމަށް ޕޮލިހުން
ވިދާޅުވިކަމަށެވެ.


އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ ކުރިޔަށް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަންތައް ވަރަށް ރަގަޅު ކަންތަކެއް

ކަމަށާއި މުއައްސަސާތަކުގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުންނަކީ ދުޅަހެޔޮ މީހުންތަކެއް ކަމުގައި ވާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން
އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ކުރާ ކަންތަކަށް އެހީ ލިބޭނެކަމަށާއި އަތޮޅުތަކަށް ކައުންސިލުން ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ފުރުސަތު
އޮންނާނެކަމަށެވެ .އަދި ހަމައެކަނި އަތޮޅުގައި ހުރި ސްޕޯޓްސް ކައުންސެލަރއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަތޮޅު ފެންވަރުގެ ކަންކަން ރޭވުމަށް
ފެންނަކަމަށެވެ .މިރަށުގެ ދަނޑުއަދި ވޮލީ ކޯޓުގައި ލައިޓް ސިސްޓަމް ރަގަޅުކޮށް ކުޑަ ކުދިންގެ ޕާކަކާއި އައުޓް ޑޯ ޖިމް އެއްގެ ވާހަކަ
ވާނީ ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީ އަށް ހުށަހެލިފައިކަމަށާއި މިކަންކަން މަގުފަހިވުމުން މީގެ ސަބަބުން ސްޕޯޓްސް ކައުންސެލަރަށްވެސް
ކަންކަން ކުރުމަށް ފަސޭހަ ތަކެއް ވާނޭކަމަށެވެ .އަދި ބައިސްކަލް މުބާރާތް ބާއްވަން ރަގަޅުކަމެއް ކަމަށާއި ވަކި އުމުރަކަށް
މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައަޅަން ފެންނަ ކަމަށެވެ .ކުރިޔަށް އެހެން ރަށު ސްޕޯޓްސް ކައުންސެލަރުން އައުމުން އެކުގައި ގުޅިގެން ކުޅިވަރު
ރޭވުން ފެންނަކަމަށެވެ.


ސްޕޯޓްސް ކައުންސެލަރ ވިދާޅުވީ މިނިސްޓްރީއިން އެދިފައިވާ ގޮތަށް އަތޮޅު ތެރޭ ކުޅިވަރު ކުރުމަށް ވިސްނާކަމަށާއި އިޖުތިމާއީ

ރޫހު އާލާކުރާނޭކަމަށެވެ .އެގޮތުން މިރަށު ކައުންސިލާއި އެކި ޖަމާއަށްތަކުގެ މަޝްވަރާއާއެކު ކެޔޮދޫ އާއި ގުޅިގެން ކުޅިވަރުތަކެއް ކުޅުމަށް
ވިސްނާފައިވާނޭކަމަށެވެ.


ސްޕޯޓްސް ކައުންސެލަރ ވަނީ ރައީސް އަށާއި ކައުންސިލްގެ އެއްބާރުލުން ލިބުމުން ޝުކުރުއަދާކޮށްފައެވެ.
އަހަރު ރިޕޯރޓް 2019
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 ވ .އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށް ޒިޔާރަތްކުރުން
 11ޖޫން  2019އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މިއަދު ވ .އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށް ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވި އެވެ .މި ޒިޔާރަތަކީ އަތޮޅު
ކައުންސިލްގެ  2019ވަނަ އަހަރުގެ ޤުރްއާން މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމަށް ރަށްރަށުން ހިންގަވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ސްކޫލުތަކުން
ދަރިވަރުން ތައްޔާރު ކުރުމަށް ކުރައްވާ މަސައްކަތަށް އެހީތެރި ވުމުގެގޮތުން އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށް ފައިސާ ޙަވާލުކުރެއްވުމަށް ކުރެއްވި
ޒިޔާރަތެކެވެ .މި ޒިޔާރަތުގައި އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށް ފައިސާ ޙަވާލުކުރެއްވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ތިރީގައި އެވަނީ އެވެ.
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ވ .އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާ ރަމްޒީ ޗެކް ޙަވާލުކުރުން
 11ޖޫން 2019ގައި ވ .އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ.

މި ބައްދަލު ވުމަކީ  2019ވަނަ އަހަރުގައި ބާއްވާ

ވ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޤުރްއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ރަށްރަށުން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުން ތައްޔާރުކުރުމުގައި
އެހީތެރިވުމުގެގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ސްކޫލުތަކަށް ދެއްވުމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ވ .އަތޮޅު ތަޢުލީމީ
މަރުކަޒަށް ދެއްވާ 25000.00ރ ( .ފަންސަވީސް ހާސް ) ރުފިޔާގެ ރަމްޒީ ޗެކް ވ .އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާ ޙަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވުނު
ބައްދަލުވުމެކެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަމަފުޅުގައި މިފައިސާ ދިނުމުގެ މަޤްސަދާއި ،ފައިސާ
ޚަރަދު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތާއި ،އަދި ފައިސާ ޚަރަދުކޮށް ނިމުމުން ފައިސާ ޚަރަދުކުރި ގޮތުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓެއް މުބާރާތް
ނިމޭތާ 3

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭ އަތޮޅު

ކައުންސިލަށް

ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މިކަމަކީ ވަރަށް ހެޔޮނިޔަތެއްގައި

ކުރާކަމެއްކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ސްކޫލްތަކުން މިފައިސާ ބަލައިގަންނަންވާނީވެސް ހެޔޮނިޔަތުގައި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ތަޢުލީމީ
މަރުކަޒުގެ އެކައުންޓް ނަންބަރާއި ،އެކައުންޓްގެ ފުރިހަމަނަން އެގޭގޮތަށް ރަސްމީ ލިޔުމެއް ފޮނުއްވާ ދެއްވުމަށާއި ،އޭރުން ވީ އެންމެ
އަވަހަކަށް އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށް ދެއްވާނޭކަމަށެވެ .އަދި މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ގަވާއިދަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތަކާއި ކުދިން
އިތުރުކުރެވިފައިވާ ގޮތް ވަނީ ބެލެނިވެރިންނާއި ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ.
މި ބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލުން ވ .އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާ ޙަވާލުކުރައްވާ 25000.00ރ ( .ފަންސަވީސްހާސް ) ރުފިޔާގެ
ރަމްޒީ ޗެކް ޙަވާލުކޮށް ދެއްވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒެވެ .މި ޗެކާ ޙަވާލުވެ ލެއްވީ ވ .އަތޮޅު
ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޕްރިންސިޕަލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަމީދެވެ .މި ފައިސާއާ ޙަވާލުވެ ލެއްވުމަށްފަހު ވ .އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ
ޕްރިންސިޕަލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަމީދު ވިދާޅުވީ މިއީ ވަރަށްބޮޑު އެހީއެއްކަމަށާއި ،މިކަމުން އަތޮޅުގެ ޤުރްއާނަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން
ދެއްވާ އަހުމިއްޔަތުގެ ބޮޑުކަން ހާމަވާ ކަމަށެވެ .އެކަމަށްޓަކައި ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާއި ،މި މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނާއި ،ދަރިވަރުންގެ
ބެލެނިވެރިންނާއި ،މުވައްޒަފުންގެ ނަމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލަށް ނުހަނު އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު އަދާކުރައްވާ ކަމަށެވެ.
ރަށު ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް އަލީ ރަޝީދު ވާހަކަފުޅުގައި ރަށު ފެންވަރުގެ މުބާރާތް ބޭއްވުމަށްފަހު ހޮވުނު ކުދިންގެ
ލި ސްޓް އިއުލާން ކުރުމަށް ދުވަސްކޮޅެއް ނެގުމުގެ ސަބަބުން އެކަމަށް ބެލެނިވެރިންނާއި ސްކޫލުގެ މެނޭޖްމެންޓް ކިބައިން މާއާފައް
އެދުނެވެ.

 ރަށު ކައުންސިލްތަކާއެކު ޓެލެކޮންފަރެންސެއް ބޭއްވުން
މިއަދު މެންދުރުފަހު  13.00ގައި ފުލިދޫ ،ފެލިދޫ ،ކެޔޮދޫ ކައުންސިލާއި ،މި  3ރަށުގެ  3ސްކޫލާއެކު ފޯނުކޮންފަރެންސެއް ބޭއްވުނެވެ.
މި ފޯނުކޮންފަރެންސަކީ މިމަހުގެ  20،19ގައި ބާއްވާ  8ވަނަ އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް  2019އާއި ގުޅިގެން ރަށުކައުންސިލްތަކާއި،
ސްކޫލްތަކުން ސާފުކުރަންބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމަށާއި ،އަތޮޅު ކައުންސިލުން ރަށްރަށަށް އަންގަވަންޖެހޭ ބައެއް މުހިންމު
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މަޢުލޫމާތު އެންގުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި މުބާރާތުގައި ކުދިންކިޔާނޭ ގޮތުގެ ތަރުތީބު ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި
ގުރުނެގުންވެސް އޮތެވެ .މުބާރާތާގުޅޭގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކައުންސިލް ތަކަށް ދެއްވި މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
 18 -1ޖުލައި 2019ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މެންދުރުފަހު ފަނޑިޔާރުން އައުން
 18 -2ޖުލައި 2019ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ 9.00ގައިފަނޑިޔާރުންނާއި އޮފިސަލުންގެ ބައްދަލުވުން
 19 -3ޖުލައި 2019ވާ ހުކުރު ދުވަހު ހެނދުނު  8.00ގައި މުބާރާތް ފެށުން
 -4މުބާރާތް ނިންމާ ޖަލްސާ  20ޖުލައި 2019ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު 9.00ގައި ބޭއްވުން
 -5ރަށްރަށައް ދަތުރު ޙަރަދު ހަމަޖެހޭނެކަމަށާއި ހޯސްޓް ކުރާ ރަށައް ވެސް ފައިސާ ހަވާލު ކުރާނެކަމަށް
 -6ހިތުންކިޔެވުމުގެ ގޮފިން  11އަހަރުންދަށުގެ އުމުރުފުރާއިން ފެށުމަށް
 -7ކުދިން ކިޔެވުމަށް ތިބޭނީ ރަސްމީ ޔުނީފޯމުގައި ކަމަށް
 -8ބަލައިގެން ކިޔަވާ ކުދިން  10ފޮޅުވަތް ކިޔުން
 -9ނުބަލާ ކިޔަވާ ކުދިންނަށް  2ސުވާލު ކުރާއިރު ކޮންމެ ސުވާލެއްގައި  5ފޮޅުވަތް ކިޔުން
 6 -10އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން ހިފްޒުކޮށް ކިޔަވާއިރު ކިޔަވާނީ ސޫރަތް ފެށޭ ހިސާބުންކަމަށް
މިހާހިސާބުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  8ވަނަ ޤުރްއާން މުބާރާތަށް ރަށްރަށުން ތައްޔާރުތޯ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ.
މިއާއި ގުޅިގެން
ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ނައިބްރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަލީ ރަޝީދު ވިދާޅުވީ ޤުރްއާން މުބާރާތަށް ތައްޔާރުކަމަށެވެ.
އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ޕްރިންސިޕަލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަމީދު ވިދާޅުވީ އެކޮމަޑޭޝަނަށް  2ދަރިވަރަކަށް ހަމަޖައްސަން
ބޭނުންކަމަށާއި،އަދި އޮފިޝައަލުންގެ ގޮތުގައި  2ޓީޗަރުން އަދި ރަށު ކައުންސިލް ފަރާތުން ބޭފުޅެއް ހިމެނޭކަމަށެވެ .ފުލިދޫ ގައި ވަކި
ސަރަހައްދެއް ދިވެހިންނަށް ނުދެވޭ ގޮތަށް އޮތްތޯ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ކެޔޮދޫ ސްކޫލުގެ ފަރާތުން ސްކޫލް ޕްރިންސިޕަލް އަލްފާޟިލާ ޒަޢީމާ ޙުސައިން ވިދާޅުވީ މިއަދު އެކޮމޮޑޭޝަން ހަމަޖައްސަން ބޭނުންވާ
ކުދިންގެ ލި ސްޓް ފުލިދޫ ކައުންސިލަށް ފޮނުވާނޭކަމަށާއި މުބާރާތުގައި އެންމެ ހަގު އުމުރު ފުރާއިން ފެށުމުގެ ބަދަލުގައި  14އަހަރުން
ދަށުގެ އުމުރުފުރާއިން ކިޔެވުން ފެށުމަށް ފެންނަ ކަމަށެވެ.
އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ފަރާތުން ޕްރިންސިޕަލް އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލް މުއުމިނު ނަޞީރު ވިދާޅުވީ މިހާހިސާބަށް ހުރިހާކަމެއްވެސް
ހިގަމުންދާގޮތާމެދު ހިތްހަމަ ޖެހޭކަމަށާއި ،މާބޮޑު ކަމެއް ސާފުކުރަން މިވަގުތު ނެތްކަމަށެވެ .ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ފަށާ ޢުމުރު ފުރާއަކަށް
 11އަހަރުން ދަށުން ފެށުން ރަގަޅުކަމަށެވެ.
ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް އަލްފާޟިލާ އިމްތިނާން ޢަބުދުލްޣަފޫރު ވިދާޅުވީ ރަށްރަށުންއަންނަ ކުދިންނަށާއި ،އެކުދިންގެ
ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން އެކޮމަޑޭޝަން ހަމަނުޖެހި އެއްވެސް މީހަކު ހުރިނަމަ އެ މަޢުލޫމާތު ފޮނުވާ ދެއްވުމަށާއި ،މިހާރުވެސް މިގެންދަނީ
ކަންކަން ހަމަޖައްސަމުން ކަމަށެވެ .ބައެއް ސްކޫލް ތަކުން އަދި ލިސްޓް ނުލިބޭ ކަމަށެވެ .މަރުޙަބާ ކިޔުމަށް މިކޮޅުން ތައްޔާރީތަކެއް
ވަމުންދާކަމުން ހުރިހާ ރަށަކުން ވެސް ފުރާ ގަޑި ކުރިން އަނގާދިނުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ .މުބާރާތަށް ރަށްރަށުން ފުލިދޫއަށް އަންނަކުދިންނަށް
ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް ފުޅީގެ ބަދަލުގައި ކުދިން އަމިއްލަ ފުޅިއެއް ބޭނުންކުރުމަށް އެދޭ ކަމަށާއި އަދި ފަނޑިޔާރުން އަދި
އޮފިސަލުންނަށް ކައުންސިލް ފަރާތުން ބިއްލޫރި ފުޅި ހަމަޖެހޭނެކަމަށެވެ .ފުލިދޫގައި ދިވެހިންނަށް ދިޔުން މަނާ ސަރަޙައްދެއް ނޯންނާނެ
ކަމަށާއި ގެސްޓުން މޫދަށް އެރި އުޅޭ ސަރަޙައްދެއް އޮންނަކަމަށް ނަމަވެސް މަނާއެއް ނުވާނެ ކަމަށެވެ.
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މިހާހިސާބުބް ދެން ބޭއްވުނީ ގުރުނެގުމެވެ .ފުލިދޫގެ ފަރާތުންޤުރްނެންގެވީ އަތޮޅު ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްޢަޒީޒް އިބްރާހިމެވެ.
ފެލިދޫގެ ފަރާތުން ޤުރްނެންގެވީ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޕްރިންސިޕަލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަމީދުއެވެ .ކެޔޮދޫގެ ފަރާތުން
ޤުރްނަންގަވާ ދެއްވީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއްސައްތާރު އަޙުމަދެވެ .ފުރަތަމަ ނެގުނީ
ޤުރުނަގާނޭ ގޮތުގެ ތަރުތީބެވެ .އެއީ  .1ފުލިދޫ .2 ،ފެލިދޫ .3 ،ކެޔޮދޫ އެވެ .އެއަށްފަހު ކިޔާވާނޭ ގޮތް ތަރުތީބު ކުރުމަށް ޤުރު ނެގުނެވެ.
މިޤުރް ތަރުތީބު ކެރެވިފައިވަނީ  .1ފުލިދޫ .2 ،ފެލިދޫ 3 ،ކެޔޮދޫ އެވެ.
މިބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒް ،ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްޢަޒީޒް
ރ
އިބްރާހިމް ،ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްމަޖީދު ޢަބުދުލްޣަނީ ،ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއްސައްތާރު އަޙުމަދު ،ބިއު ޯ
އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް މާއިޝާ ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ .ބައްދަލުވުން ނިމުނީ  14.30ގައެވެ.

 ސްކޫލްތަކުގެ އިސްވެރިންނާއެކު ފޯނު ކޮންފަރެންސެއް ބޭއްވުން
 17ޖުލައި  2019މިއަދު ހެނދުނު  9.30ގައި ފުލިދޫ ،ފެލިދޫ ،ކެޔޮދޫ ކައުންސިލާއި ،މި  3ރަށުގެ  3ސްކޫލާއެކު
ފޯނުކޮންފަރެންސެއް ބޭއްވުނެވެ .މި ފޯނުކޮންފަރެންސަކީ މިމަހުގެ  20،19ގައި ބާއްވާ  8ވަނަ އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް  2019އާއި
ގުޅިގެން ރަށުކައުންސިލްތަކާއި ،ސްކޫލްތަކުން ސާފުކުރަންބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމަށާއި ،އަތޮޅު ކައުންސިލުން ރަށްރަށަށް
އަންގަވަންޖެހޭ ބައެއް މުހިންމު މަޢުލޫމާތު އެންގުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ .މުބާރާތާގުޅޭގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން
ކައުންސިލް ތަކަށް ދެއްވި މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ ރަށްރަށުން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަންކަން ހުރިކަމަށާއި އެއީ މުބާރާތް ފެށެން
ކައިރިވެފައިވާއިރު ހައްލުކުރަން ކަމެއް އޮތްނަމަ އެކަން ހުރިހާ ކައުންސިލަކުންވެސް ފާހަގަކުރުމަށާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުން މުބާރާތް
ގެންދެވެނީ އެންމެ ރަގަޅަށްތޯއާއި މުބާރާތް މިހާރު ހަމަޖައްސައިފައި އޮތް ތާރިޙްގައި ބާއްވާނެތޯ ނުވަތަ ބާއްވަން ނުފެންނަ ސަބަބު ނުވަތަ
ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަދާނެ ގޮތެއް ލަފާދިނުމަށް އެދޭކަމަށެވެ .އަދި މިއަދު ޓެލެ ކޮންފަރެންސްއެއްގައި ގޮތެއް ނިންމާނެކަމަށެވެ .ފުރަތަމަ
ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އޮފިސަލުންގެ އެކޮމޮޑޭސަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.
ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް އަ ލްފާޟިލާ އިމްތިނާން ޢަބުދުލްޣަފޫރު ވިދާޅުވީ އޮފިސަލުންގެ އެކޮމޮޑޭސަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި
ކިޔެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހޯލް އަދި ސްޓޭޖް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ސެޝަން ނިމުމުން ފަށާނެކަމަށެވެ .ހަމަ
އެދުވަހު ބެކްޑްރޮޕް ލިބޭނެކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.
ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ކައުންސިލަކުންވެސް މުބާރާތާއި މެދު އެއްވެސް ހިތްހަމަޖެހުމެއް އޮތްނަމަ އެކަން
ފާހަގަ ކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ކަމަށާއި ޤްރުއާން މުބާރާތަކީ ވަރަށް މާތް މަގުސަދެއްގައި ކުރާކަމެކެވެ.
ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޔޫސުފް ވިދާޅުވީ މުބާރާތަށް ފުލިދޫ އަށް މާދަމާ ފުރުމަށް ތައްޔާރު ކަމަށެވެ.
ކެޔޮދޫ ސްކޫލުގެ ފަރާތުން ސްކޫލް ޕްރިންސިޕަލް އަލްފާޟިލާ ޒަޢީމާ ޙުސައިން ވިދާޅުވީ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުކަމަށާއި މައްސަލައެއް ނެތް
ކަމަށެވެ.
ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ނައިބްރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަލީ ރަޝީދު ވިދާޅުވީ މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށެވެ.
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އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ޕްރިންސިޕަލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަމީދު ވިދާޅުވީ ރޭވިފައިވާ ގޮތަށް ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދަން
ފެންނަކަމށާއި މުބާރާތް ރޭވިފައި އޮތް ގޮތަށް ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށެވެ.
ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް އަލްފާޟިލާ އިމްތިނާން ޢަބުދުލްޣަފޫރު ވިދާޅުވީ  15ޖުލައިގައި އިންތިޒާމީ ކޮމިޓީ އާއި އެކު ބޭއްވުނު
ބައްދަލުވުމުގައި ބެލެނިވެރިންގެ އެންމެ ބޮޑު ސަކުވާއަކަށް ވެފައިވަނީ ސުވާލު ކަރުދާސްތައް ހެދުމުގައި ފަނޑިޔާރުންނަށް ހަވާލު ނުކޮށް
ހަދާ ޝަކުވާއެވެ .އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ހިއްސާކުރެވިފައިކަމަށެވެ .އެއްވެސް ހާލެއްގައި ފުލިދޫ ކައުންސިލުން އަދި ފުލިދޫ ސްކޫލުން
މައްސަލަތަކެއް އުފައްދާކަށް ނޫން ކަމަށާއި އަދި މި މައްސަލަ ހިއްސާކުރެވުނީ ބެލެނިވެރިންގެ ހޮތުގައި މި ޝައްކު އުފެދިފައި އޮތް
ހިނދަކު މުބާރަތަށްވެސް އެހާ އެދެވޭ ގޮތަކަށް ތައްޔާރު ނުވޭވޭނެ ކަމަށެވެ .ބެލެނިވެރިންގެ މި ސަކުވާ ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް އަތޮޅު
ކައުންސިލުން މިކަމަށް ވަކި ގޮތެއް ނިންމާދިނުމަށް އެދޭކަމަށެވެ .ބެލެނިވެރިންވެސް އަދި ޕްރިންސިޕަލްގެ ފަރާތުންވެސް ރައީސްއަށް
ހުށަހެޅިފައެވެ .މުބާރާތަށް އެހީދިނުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައިވެސް ބެލެނިވެރިންވަނީ ސުވާލު ތައްޔާރުކުރުން ވަކި
ގޮތަކަށް ކުރިޔަށް ދާކަން އެގިފައި ނެތްކަމާއި މިދިޔަ މުބަރާތް ތެރެއިންވެސް ދިމާވެފައިވާ ކަންތަކެއް ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ.
އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ފަރާތުން ޕްރިންސިޕަލް އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލް މުއުމިނު ނަޞީރު ވިދާޅުވީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އިމްތިނާން
ޢަބުދުލްޣަފޫރު ފާހަގަ ކުރެއްވި ވާހަކަތަކުގެ އިތުރުން ރައީސް ގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަ ކުރިގޮތަށް މީގެ  8އަހަރު ކުރިން ފެއްޓެވި
މަސައްކަތް ރަގަޅު މާތް މަސައްކަތެއް އަދި ކާމިޔާބު ދަރިވަރުންތަކެއް އުފެއްދޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ .ވަރަށް ރަގަޅަށް ކުރެވޭ އަދި އެހެން
ރަށްތަކުން އެއްބާރުލުން ލިބެމުންދާ މަސައްކަތެކެވެ .އަތޮޅު މުބާރާތުގެ  3ވަނަ މުބާރާތް ބެއްވިފައިވަނީ ފުލިދޫގައެވެ .އަދި ފުލިދޫ އަކީ މި
މުބާރާތް ބޭއްވޭގޮތް ބަދަލުކޮށްލި ރަށެއް ކަމަށް ރައީސް ވެސް ކުރިން ފާހަގަ ކޮށްފައިވާއިރު މި ފަހަރުވެސް އިންތިޒާމްތަށް ރަގަޅަށް
ކުރިޔަށް ދާނެ ކަމަށެވެ .ހޯލް ރޭވުން ކުރިޔަށްދާނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ކިޔެވުން ނިމުމުން ކަމަށެވެ .އަދި މި ޖެހުނު މައްސަލައަކީ ކޮންމެ
ފަހަރަކުވެސް ބެލެނިވެރިންގެ ސަކުވާއެއްކަމަށާއި އަދި ގުރުނެގުމުގެ މައްސަލަވެސް ސަކުވާއެއް ގޮތަށް ލިބުނުކަމަށެވެ .ދެން އޮންނަ
އަހަރުގައި ވިޔަސް ސުވާލުތައް ފަނޑިޔާރުން ލައްވައި ސުވާލުތައް ތައްޔާރު ކުރަން ފެންނަ ކަމަށެވެ.
ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ރަށުފެންވަރުގެ މުބާރާތެއް ބޭއްވުނުތޯއާއި ރަށުފެންވަރުގައި ބޭއްވި
މުބާރާތަށް ސުވާލު ހަދާފައިވަނީ ކިހިނެއްތޯއާއި ކުދިން ކިޔެވިތޯ ސުވާލުކޮށްފައިނުވާނެ ކަމަށާއި އަދި މުބާރާތުގެ މިހާހިސާބަށް
އާދެ ވިފައިމިވަނީ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކަށް އިތުބާރު ކުރާތީ ކަމަށާއި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ތިބޭފުޅުންގެ އިތުބާރެއް ނެތްނަމަ މި
ކަންތައް ކުރުމުގެ އެއްވެސް މަޤްސަދެއް ނެތް ކަމަށެވެ .ފުލިދޫ އިން ބެލެނިވެރިން ހުށަހެޅުވި ސަކުވާ އާއި ބެހޭގޮތުން އެއްޗެއް
ވިދާޅުވާނަމަ ހިއްސާކުރުމަށް އެދިލެއްވިއެވެ.
ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޔޫސުފް ވިދާޅުވީ ތިން ރަށުންވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރީތަށް ވެފައިވާއިރު
ޝައްކެއް އުޅޭކަމުގައިވާނަމަ އެ ޝައްކެއް ފިލުވާލުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެކަމަށާއި ނަމަވެސް ސުވާލުތައް
ތައްޔާރުކުރެވިފައި ހުރުމުން ފަނޑިޔާރުންނަށް ހަވާލުކުރުމަކީ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވެދާނެކަމަށެވެ.
ކެޔޮދޫ ސްކޫލުގެ ފަރާތުން ސްކޫލް ޕްރިންސިޕަލް އަލްފާޟިލާ ޒަޢީމާ ޙުސައިން ވިދާޅުވީ އެއްވެސް ބައެއްގެ ޝައްކެއް އުޅޭނަމަ އެ
ޝައްކެއް ފިލުވާލުމަކީ އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތުން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށެވެ.
ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ނައިބްރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަލީ ރަޝީދު ވިދާޅުވީ މައްސަލައެއް އުޅޭ ނަމަ އެކަން މަޝަވަރާކުރެވި
ކއުންސިލައްވެސް ހައްލުކުރުމަށް
ހައްލުކުރުން ރަގަޅު ކަމަށެވެ .މުބާރާތާއި ކައިރިވެފައިވާއިރު މައްސަލަ އެއް އޮތުމުން އަތޮޅު ަ
ދަތިވާނެކަމަށެވެ.
އަހަރު ރިޕޯރޓް 2019
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އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ޕްރިންސިޕަލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަމީދު ވިދާޅުވީ ފަނޑިޔާރުންނަށް ސުވާލުތަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް
އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި އެހެން ކައުންސިލްތަކުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ގުޅިއަށް އަޅާ ގޮތް ހަމަޖެހިއްޖެނަމަ ރަގަޅުވާނެ ކަމަށެވެ.
ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ އިދާރީގޮތުން މިހާރުވެސް ކަން ކުރަމުން ގެންދަނީ އެހެންކަމަށާއި ނަމަވެސް ތަފާތަކީ
ސުވާލުތަށް ކަފާލައިގެން ގެންދާތީ ކަމަށެވެ .މި މުބާރާތަކީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށް ބާއްވަމުން ގެންދާ މުބާރާތެއް ކަމަށެވެ.
މުބާރާތަށް ގެންނަ ބަދަލުތަކާއި އިސްލާޙްތަށް ކުރާނީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކަމަށެވެ .ކިތަންމެ މާތް މަގުސަދެއްގައި ކުރާ ކަމެއް ކަމަށާއި
މުބާރާތް ހުއްޓާލުމަށް ބަޔަކު މަސައްކަތްކޮށްފާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިންގާ ބަޔަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ހުރުމުން އެގޮތަށް
ވިޔަ ނުދޭނެކަމަށެވެ .އަދި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ބޮލުގައި މިފަދަ އިލްޒާމެއް އަޅުވަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް ނުދެކޭ ކަމަށާއި މަސައްކަތް ކުރިޔަށް
ދާއިރު ގާތުން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެ ވެ .އެއްވެސް ސައްކުކަމެއް ހިތުގައި އޮވެ މުބާރާތް ރަގަޅު މާތް މަގުސަދެއްގައި ނުގެންދެވޭނެ
ކަމަށާއި ބެލެނިވެރިންގެ ނުފޫޒު އޮވެ މިކަހަލަ ކަންކަން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.
ނިންމުނުގޮތް
ސުވާލުތަށް ޕްރިންޓް ކޮށްގެން ގެންގޮސް ފުލިދޫގައި ހުރިހާ އޮފިސިލުންގެ އެހީ އާއި އެކު ކަފާނެކަމަށެވެ .އަދި އުފެދިފައިވާ ސައްކުތަށް
ފިލާނެކަމަށް އުންމީދު ކުރާކަމަށެވެ.
މިބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒް ،ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްޢަޒީޒް
ރ
އިބްރާހިމް ،ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްމަޖީދު ޢަބުދުލްޣަނީ ،ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއްސައްތާރު އަޙުމަދު ،ބިއު ޯ
އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް މާއިޝާ ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ .ބައްދަލުވުން ނިމުނީ  11.00ގައެވެ.

 އަތޮޅުގެ ތިން ސުކޫލުގެ އިސްވެރިނާއެކު ފޯނުކޮންފަރެންސެއް ބޭއްވުން
މިއަދު މެންދުރު  11.30ގައި ފުލިދޫ ،ފެލިދޫ ،ކެޔޮދޫ ކައުންސިލާއި ،މި  3ރަށުގެ  3ސްކޫލާއެކު ފޯނުކޮންފަރެންސެއް ބޭއްވުނެވެ .މި
ފޯނުކޮންފަރެންސަކީ މިމަހުގެ  20،19ގައި ބާއްވާ  8ވަނަ އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް  2019އާއި ގުޅިގެން ފުލިދޫއަށް ފުރުމަށް މިއަދު
ހަމަޖެހިފައިވާތީ އަދި މޫސުން ގޯސް ވުމުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެކެވެ.
ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ މުބާރާތް މާދަމާ ފެށޭތީ މިއަދު ފުލިދުއަށް ފުރާގޮތަށް ނަމަވެސް މޫސުން ގޯސްވުމުން
ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހުރުމުން އެކަމާއި ސްކޫލުތަކާއި މަސްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށެވެ.
ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޔޫސުފް ވިދާޅުވީ މޫސުން ގޯސް ނަމަވެސް ދަތުރުކުރަން ތައްޔާރުކަމަށެވެ.
މުބާރާތް ލަސްކޮށްފިނަމަ ދޯންޏެއް ލިބުމުގެ ދަތިވާނެ ކަމަށެވެ.
ކެޔޮދޫ ސްކޫލުގެ ފަރާތުން ސްކޫލް ޕްރިންސިޕަލް އަލްފާޟިލާ ޒަޢީމާ ޙުސައިން ވިދާޅުވީ މުބާރާތް ކުރިޔަށް ދާނަމަ ދަތުރުކުރަން
ތައްޔާރުކަމަށާއި ދަތިނަމަވެސް މުބާރާތް ލަސްކޮށްފިނަމަ ސްކޫލުގެ ސެޑިއުލްއަށް ބުރޫ އަރާނެކަމަށެވެ.
ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ނައިބްރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަލީ ރަޝީދު ވިދާޅުވީ އަންނަ ހަފްތާއަށް މުބާރާތް ފަސްކުރަން ފެންނަކަމަށެވެ.

އަހަރު ރިޕޯރޓް 2019

25

އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ޕްރިންސިޕަލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަމީދު ވިދާޅުވީ މުބާރާތް ލަސްކޮށްފިނަމަ ސްކޫލަށް ދަތިވާނެ
ކަމަށާއި ރޭވިފައިވާ ގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ފެންނަ ކަމަށެވެ .އަދި ކުރިޔަށް މޫސުން އޮންނަގޮތް ކަމާބެހޭ ފަރާތަކުން ބެލުން ރަގަޅު
ކަމަށެވެ.
ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް އަލްފާޟިލާ އިމްތިނާން ޢަބުދުލްޣަފޫރު ވިދާޅުވީ މޫސުން ގޯސް ނަމަވެސް މުބާރާތަށް ގިނަ
ތައްޔާރީތަކެއް ކުރެވިފައި ހުރުމާއި އެކު އަދި މުބާރާތް ލަސްކޮށްފިނަމަ އެކޮމޮޑޭސަން ނުލިބޭނެ ކަމަށާއި ސްކޫލްގެ ސެޑިއުލްއަށް ބުރޫއަރާ
ހޯލް ލިބުމަށް ދަތިވެދާނެކަމަށެވެ.
ރައީ ސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ މޫސުން ގޯސް ނަމަވެސް ލަސްކޮށްފިނަމަ ސްކޫލުތަކަށް ބުރޫ އަރާނެކަމަށް
ގަބޫލުކުރެވޭކަމާއި ހޯސްޓްކުރާ ރަށައް އެކޮމޮޑޭސަން ހަމަޖެއްސުމަށް އުނދަގޫތަކެއް ހުރުމުން ،އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެއްބަސްވަނީ
މިހާރުވެސް ރޭވިފައިވާ ގޮތަށް ކުރިއަށް ދާނެކަމަށެވެ .ދަތުރުގައި ސަލާމަތީ ކަންކަން ރަގަޅުކޮށް ދަތުރު ފެށުމަށް އަދި އެމް .އެން .ޑީ.
އެފް އާއި ވެސް ވާހަކަ ދެކެވިފައިވާކަމަށެވެ .މިއަދު ދަތުރު ކުރާ ގޮތަށް ކަމަށާއި އެއް ގަޑިއެއްގައި ދެ ރަށުންވެސް ފުރުމަށެވެ .އެހެން
ކަމުން  1ޖަހާއިރު ފުރުމަށެވެ.
މިބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒް ،ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްޢަޒީޒް
އިބްރާހިމް ،ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްމަޖީދު ޢަބުދުލްޣަނީ ،ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއްސައްތާރު އަޙުމަދު ،ބިއުރޯ
އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް މާއިޝާ ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ .ބައްދަލުވުން ނިމުނީ  14.30ގައެވެ.

 ޤުރްއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން
( 18ޖުލައި  2019ބުރާސްފަތި)

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  8ވަނަ ޤުރްއާން މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ކުރަންޖެހޭ މުހިންމު ތައްޔާރީތައް ކުރުމަށް މިއަދު މެންދުރުފަހު
ރ ކުރެވުނެވެ .މި ދަތުރުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި،
ށ ދަތު ު
15.30ގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ފުލިދޫއަ ް
މެމްބަރުންގެ
ބައިވެރިވިއެވެ.
މުބާރާތް

އިތުރުން
މި

އިދާރީ

ޓީމުގެ

ބޭއްވުމަށް

ޓީމެއް

މމްބަރުން
ެ

ހ
ކުރަންޖެ ޭ

މުހިންމު

މިދަތުރުގައި
ސ
ފުލިދޫއަށްގޮ ް
ތައްޔާރީތައް

ކފުލިދޫ ކައުންސިލާއި ،ސްކޫލާއިގުޅިގެން ކުރެވުނެވެ .އަދި
ނ
އ މުބާރާތުގެ ފަނޑިޔާރު ް
މިއަދު މެންދުރު  12.30ގަ ި
އ
ފުލިދޫއަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ .މީގެއިތުރުން މުބާރާތުގަ ި
ނއި ،ކެޔޮދޫގެ ދަރިވަރުން
ބައިވެރިވާ ފެލިދޫގެ ދަރިވަރުން ާ
އަދި

އޮފިޝަލުންނާއި،

ރން
ވެ ި

މިއަދު

ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ ތެރެއިން

16.00ގައި

ބ
ޙ ާ
ނ މަޜުޙަބާއެކެވެ .ޓީމުތަކަށް މަރު ަ
ފއިވަނީ ވަރަށް ހޫ ު
ފުލިދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރިއެވެ .މި ފަރާތްތަކަށް ފުލިދޫން ކިޔާ ަ
ގ ރައީސާއި ،މެމްބަރުންނާއި ،ރަށުގައިހުރި ސަރުކާރު އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުން އަތިރިމައްޗަށް
ދެއްނެވުމަށް ފުލިދޫ ކައުންސިލް ެ
ނުކުމެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ .މި ފަރާތްތަކުން މި ޓީމުތަކަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ކިޔާފައިވެއެވެ.
ރ
ޑ 21.30ގައި ފުލިދޫ ޕް ީ
ދލުވުން ރޭގަނ ު
ނ ބާއްވާ ބައް ަ
ފށުމުގެގޮތު ް
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  8ވަނަ ޤުރްއާން މުބާރާތް ެ
ސްކޫލުގައި ބޭއްވުނެވެ .މި ބައްދަލުވުމަކީ އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ،ފަނޑިޔާރުންނާއި ،ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނާއި،
އަހަރު ރިޕޯރޓް 2019

26

އކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ.
ރތް ކޮމިޓީއާ ެ
ސްކޫލްތަކުގެ ޕްރިންސިޕަލުންނާއި ،ރަށްރަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މަންދޫބުންނާއި ،މުބާ ާ
ގ
ތ ެ
މބާރާތް ރޭވިފައިވާ ގޮ ު
ނދާނޭ ގޮތާއިު ،
މބާރާތް ހިގަމު ް
އންތިޒާމު ކުރެވިފައިވާގޮތާއިު ،
މބާރާތް ި
މި ބައްދަލުވުމުގައި ު
ގ
މޓީ ެ
މޢުލޫމާތު މުބާރާތް ކޮ ި
މަޢުލޫމާތު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ދެއްވިއެވެ .އަދި މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދާ ގުޅޭގޮތުން ބައެއް ަ
އއި ،ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ
ޢބުދުލްޣަނީ ާ
ފަރާތުން އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްމަޖީދު ަ
ދ
އޙުމަދު ދެއްވިއެވެ .ފަނޑިޔާރުންނާއި ،ގުޅޭގޮތުންނާއި ،ފަނޑިޔާރުކަން ކުރުމުގެ ޤަވާޢި ާ
އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއްސައްތާރު ަ
ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ އިސްފަނޑިޔާރު އަލްޤާރީ މުޙައްމަދު ޢަބުދުލްޙަމީދު މުބާރާތާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދެއްވާ  19ޖުލައި
އޢުލާނު ކުރެއްވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟީލް
 2019ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ  8.00ގައި މުބާރާތް ފެށޭނޭކަން ި
އިބްރާހިމް ނިޔާޒެވެ.
ނ
 19ޖުލައި  2019މިއަދަކީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  8ވަނަ ޤުރްއާން މުނާރާތް ފެށުނު ދުވަހެވެ .މި މުބާރާތް މިއަދު ހެނދު ު
މބާރާތުގެ އިސްފަނޑިޔާރު އަލްޤާރީ މުޙައްމަދު ޢަބުދުލްޙަމީދު ޤުރްއާނުގެ
ބރާތް ފައްޓަވާދެއްވީ ު
މ ާ
 8.00ގައި ފެށިފައިވާއިރު ު
އ
ނ ފަނޑިޔާރުކަން ކުރެއްވުވުމުގައި ގެންގުޅުއްވާނޭ ހަމަތަ ް
ވ ދެއްވުމަށްފަހު ފަނޑިޔާރު ް
މބާރާތް ފައްޓަ ާ
ު
ބަރަކާތުން
ކިޔާދެއްވިއެވެ .މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ  75ދަރިވަރުންނެވެ .ފުރަތަމަ ދަންފަޅީގައި ކިޔަވާފައިވަނީ 28
ދަރިވަރުންނެވެ .މުބާރާތުގެ މި ދަންފަޅީގެ ކިޔެވުން ނިންމާލެވުނީ  11.00ގައެވެ .މެންދުރުފަހުގެ ދަންފަޅީގެ ކިޔެވުން
ނފަޅީގައި  47ދަރިވަރުން ކިޔަވާފައި ވެއެވެ .މި ދަންފަޅީގެ ކިޔެވުން ނިމުނީ 17.30ގައެވެ.
ފެށިފައިވަނީ 14.00ގައެވމި ދަ ް
 30ޖޫން  2019ހޮނިހިރު ދުވަހަކީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  8ވަނަ ޤުރްއާން މުބާރާތް ނިމި ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމާއި،
އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ދުވަހެވެ .މިގޮތުން މިއަދު ހެނދުނު 9.00ގައި މިޖަލްސާ ބޭއްވިފައިވަނީ ފުލިދޫ ސްކޫލް
ރފުވެރި މެހުމާނަކީ މިނިސްޓްރީ
ހޯލުގައެވެ .މި ޖަލްސާގެ ޝަ ަ
އޮފް

އެޑިއުކޭޝަންގެ

މާލޭ

ފަރާތުން

ސަރަޙައްދަށް

ނ
ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކޯޑިނޭޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްމުހައިމި ު
ނަޞީރެވެ .ޝަރަފުވެރި މެހުމާންގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވ .އަތޮޅު
ކައުންސިލުން

ވޭތުވެދިޔަ

8

އަހަރުގައި

މި

މުބާރާތް

މެދުކެނޑުމެއްނެތި ހިންގާފައިވާކަމީ ދަރިވަރުންގެ ކުރިއެރުމަށް
ޚާއްޞަކޮށް
އެހެންކަމުން

ޤުރްއާނަށް
މިއީ

ވ.

ވ
ދެއް ާ
އތޮޅު
ަ

އަހުމިއްޔަތު

ކަންކަމަށާއި،

ކައުންސިލުން

ވ
ހިންގަ ާ

މުބާރާތުގެތެރެއިން

ވަރަށްރަގަޅު މުބާރާތެއްކަމަށާއި ،އެކަމަށްޓަކައި ދިވެރި ސަރުކާރާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ނަމުގައި ޝުކުރު
ދަންނަވާ ކަމަށެވެ .ވ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒް ދެއްކެވި ވާހަކާގައި މިއަހަރުގެ
ޖހުނުކަމަށާއި ،ކުރިއަށްއޮތް މުބާރާތުގައި
ނ ކަންކުރައްވާފައިވާ ގޮތުން ވަރަށްބޮޑަށް ހިތްހަމަނު ެ
މުބާރާތުގައި ރަށުކައުންސިލްތަކު ް
ނނަން ޖެހިދާނޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މި މުބާރާތަށް ކައުންސިލުން ވަރަށްބޮޑު ޚަރަދު ކުރެއްވި
ކައުންސިލުން ބަދަލުތަކެއް ގެ ް
ނ މުބާރާތަށް ތައްޔާރު ކުރުމަށް ކޮންމެ ރަށަކަށް 25000.00ރ ( .ފަންސަވީސް ހާސް
ކަމަށާއި ،ރަށްރަށުން ދަރިވަރު ް
ތ
ރުފިޔާ )ގެ އެހީއެއް ދިންކަމަށާއި ،އެއީ ކޮންމެ ރަށަކުން  25ދަރިވަރުން ބައިވެރިކުރާނޭކަމަށް ބަލާފާކަމަށެވެ .މި މުބާރާ ް
ބޭއްވުމުގައި

ކންނާއި،
ރަށުކައުންސިލްތަ ު

ސްކޫލްތަކުން

ވ
ދެއް ާ

އެއްބާރުލުން

ވ
ފާހަގަކުރައް ާ

އެފަރާތްތަކަށް

ރ
ޝުކު ު

އަދާކުރެއްވިއެވެ .އަންނައަހަރު ބާއްވާ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  9ވަނަ ޤުރްއާން މުބާރާތް ބާއްވާނެ ރަށެއް މިފަހަރު
އިޢުލާނުކުރުން މި ޖަލްސާގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމެއް ނެތްކަމަށާއި ،އެކަން ފަހުން އަތޮޅުކައުންސިލުން އަންގަވާނޭކަމަށް
ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.
އަހަރު ރިޕޯރޓް 2019
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މި މުބާރާތުގެ މުޅި މުބާރާތުން  1ވަނަ ދަރިވަރަކަށް ހޮވިފައިވަނީ  92މާކްސް ހޯދައިގެން ވ.ކެޔޮދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރު ވ .ކެޔޮދޫ
ރހީމެވެ 2 .ވަނަ ދަރިވަރަކީ  90މާކްސް ހޯދައިގެން ވ .ކެޔޮދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރު ވ .ކެޔޮދޫ
އައްސޭރި ޙުސައިން ސިމާޙު އިބް ާ
ވީނަސްސްޓާރ ނަހުޒާނު އަޙުމަދު ޙުސައިންނެވެ 3 .ވަނަ ދަރިވަރަކީ  89މާކްސް ހޯދައިގެން ވ .ކެޔޮދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރު ވ .ކެޔޮދޫ
މާފޮޅޭގޭ ޙުސައި ޝާއިފް ޝަމީމެވެ .މި  3ދަރިވަރުންނަކީވެސް މި މުބާރާތުގައި ހިމެނޭ  2ގޮފީގެ ތެރެއިން ފޮތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފީގެ 3
ދަރިވަރުންނެވެ .ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން  1ވަނަ ދަރިވަރަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ވ .ކެޔޮދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރު ވ .ކެޔޮދޫ މިނިވަންއައްސޭރި
ޙުސައިން ކިނާން އަޝްރަފެވެ .މިގޮފިން  2ވަނަ ހޯދާފައިވަނީ ވ .ކެޔޮދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރު ވ .ކެޔޮދޫ ވީނަސްސޓަރ ރުއުޔާ ޙަސަން
ޙުސައިން ނެވެ 3 .ވަނަ ހޯދާފައިވަނީ ވ .ކެޔޮދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރު ވ .ކެޔޮދޫ ބަހާރުވާދީ އާގެ މުޙައްމަދު ރަޒާން ޢަބުދުﷲ ރަމީޒެވެ.
މި މުބާރާތުގައި އަލަށް ހޮވަން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ގަދަ  10ދަރިވަރުންގެ ގޮތުގައި ހޮވިފައިވާ ދަރިވަރުގެ ލިސްޓް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
މުރާތުގެ ގަދަ  10ދަރިވަރުންގެ ގޮތުގައި ހޮވޭނީ އެވްރެޖްމާކުސް  70އިން މަތި ހޯދައިގެންކަމަށް ޤަވާޢިދުގައި ކަނޑައަޅާފައި ވެއެވެ.

 މުބާރާތުގެ ގަދަ  10ދަރިވަރުން
ސްކޫލް

ލިބުނު މާކްސް

#
1

ޙުސައިން ސިމާހު އިބްރާހިމް

އައްސޭރި /ވ .ކެޔޮދޫ

ވ .ކެޔޮދޫ ސްކޫލް

92

2

ނަހުޒާނު އަޙުމަދު ޙުސައިން

ވީނަސްސްޓަރ /ވ .ކެޔޮދޫ

ވ .ކެޔޮދޫ ސްކޫލް

90

3

ޙުސައިން ޝާއިފް ޝަމީމް

މާފޮޅޭގެ /ވ .ކެޔޮދޫ

ވ .ކެޔޮދޫ ސްކޫލް

89

4

ޢާއިޝަތު އަޒުހާ ޢަބުދުލްޤާދިރު

އާގަރާގެ /ވ .ފެލިދޫ

ވ .ކެޔޮދޫ ސްކޫލް

87

5

ޙުސައިން ކިނާން ޢަޝްރަފް

މިނިވަންއައްސޭރި /ވ .ކެޔޮދޫ

ވ .ކެޔޮދޫ ސްކޫލް

86

6

އާމިނަތު ޔަމާނީ

ބަހާރީ /ވ .ކެޔޮދޫ

ވ .ކެޔޮދޫ ސްކޫލް

85

7

ރަނާ ޙަސަން ޙުސައިން

ވީނަސްސްޓަރ /ވ .ކެޔޮދޫ

ވ .ކެޔޮދޫ ސްކޫލް

85

8

ޔައީޝް މުޙައްމަދު ނަޢީމް

ފެހިވިލާ /ވ .ކެޔޮދޫ

ވ .ކެޔޮދޫ ސްކޫލް

84

9

ސައުފާ މޫސާ

ލައިނޫފަރުމާގެ /ވ .ފެލިދޫ

ވ .އަތޮޅު ތަޢުލީމީމަރުކަޒު

83

10

ޔައީސް ޢަބުދުﷲ ޖަލީލް

ހުވަނދުމާގެ /ވ .ފުލިދޫ

ވ .އަތޮޅު މަދަރުސާ

83



ނަން

އެޑްރެސް

ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ،ސްކޫލްތަކުގެ އިސް ވެރިންނާއެކު ޓެލެކޮންފަރެއްސެއް ބޭއްވުން

މިއަދު މެންދުރު  13.00ގައި ފުލިދޫ ،ފެލިދޫ ،ކެޔޮދޫ ކައުންސިލާއި ،މި  3ރަށުގެ  3ސްކޫލާއެކު ފޯނުކޮންފަރެންސެއް ބޭއްވުނެވެ .މި
ފޯނުކޮންފަރެންސަކީ މިމަހުގެ  20،19ގައި ބޭއްވުނު  8ވަނަ އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް  2019އާއި ގުޅިގެން ރަށުކައުންސިލްތަކާއި،
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ސްކޫލްތަކުން ހިއްސާ ކުރަން ބޭނުންވާ ހިޔާލުތަކާއި ރަގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ހިއްސާ ކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ.
މުބާރާތާގުޅޭގޮތުން ލިބުނު ހިޔާލުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ކައުންސިލްތަކުން އަދި ސްކޫލުތަކުން ހިއްސާ ކުރި މައުލޫމާތުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
 6 .1އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް އެކި ކުދިންނަށް އެކި ވަރުގެ ސުވާލުތައް ހުރިކަން (ބެލެނިވެރިންގެ ޝަކުވާއެއް)
 .2ހޯލުގައި ކުދިން ދުރުދުރުގައި ތިބެންޖެހުމުން ކުދިންނަށް އަސަރު ކޮއްފައިކަން
 .3ވީޑިއޯ ރެކޯޑް ކުރެވޭ ގޮތުގެ އިންތިޒާމެއް ނެތުން
 .4އިނާމުތައް ޙަވާލުކުރާއިރު އެހީތެރިވެ ދޭނެ ފަރާތެއް ނެތުން – ބަހައްޓާލެވޭނެގޮތެއް ނެތުން
 7 .5އަހަރުންދަށުގެ ހިތުން ކިޔެވުމުގެ މުޤައްރަރާއިމެދު ވިސްނާލުން ރަނގަޅު
 .6ޝީލްޑުގެ ތިރީގައި ނަން ޖަހާލައިފައި ނެތުން
 .7ހޯލްތެރޭގައި އަޑުމަޑުކަން އެހެންނަމަވެސް އޮފިޝަލުން ކުދިންގެ ކައިރީގައި ތިބެވޭނެގޮތްވީނަމަ ރަނގަޅު ކަމަށް
 .8ނިންމާލަމުން ދުޢާއަކުން ނުވަތަ ޤުރްއާންކިޔެވުމަކުން ނިންމާލިނަމަ ރަނގަޅު ކަމަށް
 .9ނައިބު ރައީސް އެންމެ ފަހު ވަގުތު ނެތުމުގެ ފަޅުކަން
 .10ފުރިތަނަށް ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ވަޑައިނުގެންނެވުން
 .11ބައެއް މީހުން އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ރެކޯޑުކުރިކަން
 .12ޤައުމީ މުޤައްރަރަށް ރިވައިސް ކުރަން ރަގަޅުކަމަށް
 .13މުބާރާތް ހުއްޓައިނުލައި ކުރިއަށް ގެންދިއުން އެދެން
 .14އެޑިއުކޭޝަން -ސްކޫލް އެކިޓިވިޓީ ކަލަންޑަރުގައި ހިމަނައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުން ރަނގަޅު ކަމަށް
 .15މުބާރާތައް ގުރުލުމުގައި އެއްދުވަސް ކުރިން ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ޙާޒިރުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުން
 .16ކުދިން އުފާވާފަދަ އިނާމް ތަކެއް ހުށަހެޅުމަށް ފެންނަ ކަމަށް
ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒް ވާހަކަފުޅުގައި މުބާރާތް ކަމިޔާބުކަމާއި އެކު ނިންމާލެވިފައިވާތީ ފުލިދޫ ކައުންސިލަށް އަދި އަތޮޅު
މަދަރުސާއަށް ޝުކުރުދެންނެވިއެވެ .މުބާރާތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގައި ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދާނެ ކަމަށާއި އަންނަ އަހަރުވެސް މުބާރާތް
ކުރިޔަށް ގެންދާގޮތް ބަދަލުކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ކަމަށާއި ހިފްޒް ކުރާ ކުދިން ގިނަކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ .މުބާރާތް ބޭއްވޭ
ދުވަސްވަރު ބަދަލުކޮށް އެޑިއުކޭސަން ކަލަންޑާރގައި ހިމަނައިގެން އެހެން ކަންކަމަށް ބުރޫ ނަރާފަދަ ގޮތަކަށް މުބާރާތް ކުރިޔަށް
ގެންދިޔުމަށް ހިޔާލުގައި ހުރިކަމަށެވެ .މުޤައްރަރު ޤައުމީ މުޤައްރަރަށް ބަދަލުކޮށް ރިވައިސް ކުރާނެކަމަށެވެ .ފޯނުން ރެކޯޑް
ނުކުރެވޭނެކަމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުންއިން މަނާ ނުކުރާކަމަށެވެ .ވަރަށް އަވަހަށް އަންނަ އަހަރުގެ މުބާރާތް ބާއްވާނެ ދުވަހަކާއި ރަށެއް
އިޢުލާން ކުރާނެކަމަށެވެ .އަދި މުޤައްރަރު އިޢުލާން ކުރިކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ސުވާލުތައް ނުފޮނުވާނޭ ކަމަށާއި ސުވާލުތަށް ތައްޔާރުކުރުމަށް
ފަނޑިޔާރުންނަށް ހަވާލުކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދާގޮތަށް ހަމަޖައްސާނެކަމަށެވެ.



ދީނީ ނަޞޭޙަތްދިނުން

ގ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަހަރުގެ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކު އެފެއާޒްއާ ގުޅިގެން މިއަތޮޅުގެ  4ރަށެއްގައި ދީނީ ނަޞޭޙަތް ދިނުމު ެ
ތނަދޫ ،ފެލިދޫ
ތެރޭގައި ހިންގިފައި ވެއެވެ .މިގޮތުން މިއަތޮޅުގެ ފުލިދޫި ،
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 ކަށަވަރު ދޯނި ވިއްކާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  2019ވަނަ އަހަރުގެ  15ވަނަ ޖަލްސާ މިއަދު ހެނދުނު  9.30ގައި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި
ބޭއްވުނެވެ .މި ޖަލްސާގައި ކައުންސިލްގެ  3މެމްބަރުން ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ .މި ޖަލްސާގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި،
ނިންމި ނިންމުންތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.


ނިމުނުގޮތް:

ކަށަވަރު ދޯނި ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް ކުރި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތެއް ކަމަށާއި
އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ކައުންސިލުން ދޯނި ވިއްކާލަން ނިންމާފައިވާ 300.000.00ރ( .ތިންލައްކަ ރުފިޔާ) އަދި ފަހަރަކު އިތުރު
އއްގޮތަށް 360.000.00ރ.
ކުރެވޭނީ 15.000.00ރ( .ފަނަރަ ހާސް ރުފިޔާ)ގެ މަގުންކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަނޑައެޅުމާއި ެ
(ތިންލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ހާސް ރުފިޔާ)އަށް ކަމުގައިވެފައި އިތުރު ފަރާތެއް މި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެފައި ނެތުމާއެކު އެ އަގު ހުށަހެޅި
ފަރާތްކަމުގައިވާ އދ .ހަންޏާމީދޫ ހިމޭން /އަލްފާޟިލް ފާރޫޤް ޢަބުދުއްޞަމަދުއަށް "ކަށަވަރު" ދޯނި ވިއްކާލުމަށާއި ،އިދާރީ ގޮތުން
ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަން ނިންމުމާއެކު ،ދޯނީގެ އަގުކަމުގައިވާ 360.000.00ރ( .ތިންލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ހާސް ރުފިޔާ) އެއްފަހަރާ
ކައުންސިލަށް ދެއްކުމުން ދޯނި އެފަރާތާއި ހަވާލުކުރުމަށް  25ސެޕްޓެމްބަރ  2019ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ  15ވަނަޖަލްސާގައި
ބައިވެރިވެލެއްވި  3މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.


"ފުށިފަރު" ދޯނި އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ކުއްޔަށް ދިނުމަށާއި ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި އަމަލު ކުރާނެ އުސޫލެއް ތައްޔާރުކޮށް 30

ސެޕްޓެމްބަރ ކުރިން ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު މަނިކުއާ ހަވާލު ކުރިކަމަށް
 25ސެޕްޓެމްބަރ  2019ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ  15ވަނަޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެލެއްވި  3މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން
ފާސްކުރެއްވިއެވެ.

 ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިއަތޮޅަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން
ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު އަމިއްލަފުޅު ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު މިއަތޮޅު
ތިނަދޫ ،ފެލިދޫ ކެޔޮދޫއަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ .މިދަތުރުފުޅުގައި އެމަނިކުފާނު ވަޑައިގެން މި ރަށްރަށުގެ ގިނަޢަދަދެއްގެ
ޓ
ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ކުރިއަށްއޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ސަރުކާރު ކޯލިޝަނަށް މެޖޯރި ީ
ވވަޑައިގެންނެވި ވަޢުދުތައް
ެ
ވރިކަމަށް ވަޑައިގެނނެވުމަށް
ެ
ހކަދެއްކެވިއެވެ .އެމަނިކުފާނު
ހޯއްދެވުމަށް ބާރުއަޅުއްވާ ވާ ަ
ފުއްދެވުމުގައި މަޖިލީހަކީ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާނެ މުއައްސަސާއެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާ ސަރުކާރަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ
ކމަށާއި އެހެންވެއްޖެނަމަ އެ
މނޭ ަ
ނންމަންޖެހޭ ކަންކަން ނުނި ޭ
ފއްދެވުމަށް މަޖިލީހުގެތެރެއިން ި
ނުލިބެއްޖެނަމަ އެ ވަޢުދުތައް ު
ފރަތަމަ ވަޑައިގެނެނވީ މިއަދު
ށ ކުރެއްވި މި ދަތުރުފުޅުގައި ު
ވނޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މިއަތޮޅަ ް
ވަޢުތައް ފުއްދެވުމަށް އުދަނގޫ ާ
އ ވަޑައިގަތީ ފެލިދޫއަށެވެ.
ވޑައިގެނެނވުމަށްފަހު 14.00ގަ ި
އށް ަ
 9.30ގައި ކެޔޮދޫއަށެވެ .އޭގެފަހުން 11.30ގައި ތިނަދޫ ަ
ވ
ބދުﷲ ޝާހިދު ބައިވެރި ެ
އ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް އޮރަބްލް އަލްފާޟިލް ޢަ ު
އެމަނިކުފާށނުގެ މިދަތުރުފުޅުގަ ި
ވަޑައިގެންނެވިއެވެ .ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވާ މިއަތޮޅުން ފުރާވަޑައިގަތީ  16.30ގައެވެ.

 ކައުންސިލް މޮނިޓާރކުރުން:
18

ނޮވެމްބަރު

2019

މިއަދު

ހެނދުނު

 9.00ގައި

މިކައުންސިލް

އިދާރާގައި

ކައުންސިލް

މޮނިޓާކުރުމަށް

ވަޑައިގެންނެވި

ލޯކަލްގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ވަފުދާއެކު ކައުންސިލާއި ،ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތެވެ .މި
ބައްދަލުކުރެއްވުމަކީ އެ އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން މިކައުންސިލް މޮނިޓާރ ކުރުމަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު
ދެއްވުމާއި ،އެފަރާތުން ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމުގައި ފަސޭހަކަމާއެކު ކުރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވުނު
ބައްދަލުކުރުމެކެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ވަޑައިގެންނެވި ދެ ބޭފުޅުން ކަމުގައިވާ އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
އަހަރު ރިޕޯރޓް 2019

30

އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢުމަރު މަނިކު ،އޮޑިޓަރ އަލްފާޟިލް އާދަމް ފުރުޤާޏުގެ އިތުރުން މި ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް
އިބްރާހިމް ނިޔާޒް ،ނައިބްރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު މަނިކު ،ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްމަޖީދު ޢަބުދުލްޣަނީ ،ޑެޕިއުޓީ
ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއްސައްތާރު އަޙުމަދު ،ފައިނޭން އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްހަމު އިސްމާޢީލް އިބްރާހިމް ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ރަސްމާ ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް މާއިޝާ ،އ .ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ
އަލްފާޟިލް ޢަލީ އިޙްސާނުބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ.

 މެޕްކޮލެޖްގެ ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ޓެސްޓް ބޭއްވުން
މެޕްސް ކޮލެޖް ން ހިންގަވާ ކޯސްތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން މިކޮޅުގައި އިންތިޙާނު ބާއްވަން ކަނޑައަޅާ ދަރިވަރުންގެ އިމްތިޙާންތަށް
ބާއްވާ ދިނުމުގައި ކައުންސިލުން އެހީތެރިވުމަށާއި ،މި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމުގައި މެޕްސް ކޮލެޖަށް ކަނޑައަޅާ
ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއްގެ ގޮތުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އަލްފާޟިލް އަބްދުލްމަޖީދު އަބްދުލްޣަނީ ކަމުގައި ހަމަޖައްސައި
އެކަން މެޕްސް ކޮލެޖަށް އެންގުމަށް  01ޑިސެމްބަރ  2019ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ  17ވަނަޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެލެއްވި 2
މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
މިއަދު ހެނދުނު  9.30ގައި އަތޮޅު ކައުންސިލާއި އެން.ސީ.ޕީ.ޑީ ކޮމާންޑާރ އަޙްމަދު އަލީ އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނެވެ .މި
ބައްދަލުވުމަކީ މި ރީޖަން އާއި އަލަށް ހަވާލުވެލެއްވި އެން.ސީ.ޕީ.ޑީ ކޮމާންޑާރ އަޙްމަދު އަލީ އާއި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ .މި
ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ދެއްކެވި ވާހަކަތަށް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.


އެން،ސީ،ޕީ،ޑީ ކޮމާންޑަރުގެ ބައްދަލުކުރުން

 6އޯގަސްޓް  2020ވަނަ ދުވަހު  9.00ގައި އެން.ސީ.ޕީ.ޑީ ކޮމާންޑާރ އަޙްމަދު އަލީގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފުލުހުންގެ ހިދުމަށް
ހަރުދަނާކުރުމަށާއި ވިޒިޓިން މީހުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށް މަސައްކަތް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ކުރުމަށާއި ބިދޭސީން ގިނަވެ ގަވާއިދާއި
ޙިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންއަށް ފިޅަވަޅު އެޅުމަކީ އިމިގްރޭސަންގެ އެދުމަށް ކުރާ ކަމެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރެއް ހުރިހާ
ރަށެއްގައިވެސް އެކުލަވަން ޕޮލިހުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރުއަޅާކަމަށާއި

މ
ޕޮލިހުން މިކަމަށް ފޯމްއެއް ތައްޔާރުކޮށް ދޫކުރާކަމަށާއި ފޯ ް

ބަލައިގަންނަ އިރު ބިދޭސީ މީހާގެ  10ޕްރިންޓްސް އަދި ފޮޓޯ ސިސްޓަމް އަށް އަޅަނެކަމަށެވެ .މި ދަފްތަރުގައި ގަވާއިދަށާއި ނުޤަވާއިދަށް
އުޅޭ ހުރިހާ ބިދޭސީންވެސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން މުހިންމު ކަމަށެވެ .އަދި ކޮންމެ ރަށެއްގެ ބަނދަރުގައިވެސް ބިދޭސީންނަށް ހާއްސަކޮށް 48
ގަޑި އިރު ތެރޭ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވާން އަންގާ ނޯޓިސްއެއް އިއުލާން ކުރުމަށް ކައުންސިލްތަކަށް ދަންނަވާ ކަމަށެވެ .އެލް ޖީ އޭއިން
އަންގާފައިވާ ގޮތަށް  25ގަވާއިދު އިއުލާން ކުރަން ކައުންސިލްތަކަށް އެންގުމަށެވެ .އަދި މި ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން ނިންމަންޖެހޭ ކަންތައް
ހުރިކަމަށެވެ.
ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒްގެ ވާހަކަފުޅުގައި އެން.ސީ.ޕީ.ޑީ ކޮމާންޑާރ އަޙްމަދު އަލީއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައި ކައުންސިލްތަކާއި
ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާތީ އުފާ ފާޅުކުރިއެވެ .އަދި ލޯކަލް ގަވާރމެންޓްގެ  25ގަވާއިދު އިއުލާން ކުރުމަށް ހުރިހާ ރަށު
ކައުންސިލްތަކުން އެދިފައި ވީނަމަވެސް ބައެއް ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ގަވާއިދު އިއުލާން ނުކުރާކަން ފާހަގަ ކުރިއެވެ .ފަޅުތަކުގައި
ދާއަޅައިގެން މަސް ހިފުން މަނާކޮށް ވާނީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަކުން ފާސްކޮށް އަދި މިހާރު އިއުލާން ކުރެވިފައެވެ .އަތޮޅަށް ދިވާވެފައިވާ
ބޮޑެތި މައްސަލަތަށް ހިއްސާކުރަމުން ރައީސް ވަނީ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ ހުރިހާ ރަށެއެގައިވެސް ވަރަށް ބޮޑުކަމަށް ފާހަގަ
ކޮށްފައެވެ .އަދި ކެޔޮދޫ ،ފެލުދޫ އަދި ތިނަދޫގައި ނެޓްވޯކްއެއްގެ ދަށުން މިކަން ކުރެވެމުން އަންނަ ކަމަށް ހަބަރު ލިބެމުން އަންނަ
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ކަމަށެވެ .ފުލިދޫގައިވެސް މި މައްސަލަ ބޮޑު ކަމަށް އެންމެފަހުން ޤްރުއާން މުބާރާތަށް ގޮސް ހުރި ދުވަސްތަކު އެ ރަށު ކައުންސިލުން
ވެސް ފާހަގަކޮށް އެވާހަކަ ދެކެވިފައިވެއެވެ .އަދި މިހާރަކަސް އައިސް ބަނދަރުތަކުގައި ބޮޑެތި ދޯނިތަށް ގިނަވަމުން ދާތީ އެއީވެސް މިކަމަށް
އޮތް ބިރެއްކަމަށް ފާހަގަ ކުރިއެވެ .އަދި ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ރަގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާތީ އެކަމަށް ޝުކުރުދެންނެވިއެވެ .އަދި 31
އޮގަސްޓްގެ ނިޔަލަށް "ހަރަހެށި" ޕޯޓަލް ހެދުމަށް އިމިގްރޭސަމްއިން އެދިފައި އޮތްކަމަށެވެ .ކެޔޮދޫ އަދި ފުލިދޫގައި ޕޮލިސް ޑެސްކްއެއް
ނެތުމުން އެކަމުގެ ޝަކުވާއަންނަ ކަމަށެވެ.
އެން.ސީ.ޕީ.ޑީ ކޮމާންޑާރ އަޙްމަދު އަލީ ވިދާޅުވީ ބަޖެޓްގެ ގޮތުން ޕޮލިސް ޑެސްކްތަށް ރަށްރަށުގައި އެޅުމަށް ސަރުކާރަށް ދަތި ކަމަށާއި
ނަމަވެސް ކައުންސިލްތަކުން ތަނެއް ހާއްސަކޮށް ކުއްޔައް ދޫކުރުމުން ފަސޭހަ ވާނެކަމަށެވެ .އަދި މަސްތުވާތަކެތީގެ ނެޓްވޯކްތަށް އަތުލުމަށް
ވަރުގަދަ އޮޕަރޭސަންއެއް ހިންގުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.
މިބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒް ،ނައިބް ރައީސް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު މަނިކް ،ކައުންސިލް
މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްޢަޒީޒް އިބްރާހިމް ،އެން.ސީ.ޕީ.ޑީ ކޮމާންޑާރ އަޙްމަދު އަލީ ،އަހްމަދު ނިހާދު ،ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް
ޢަބުދުލްމަޖީދު ޢަބުދުލްޣަނީ ،ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއްސައްތާރު އަޙުމަދު ،ބިއުރޯ އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް މާއިޝާ ބައިވެރިވެ
ލެއްވިއެވެ .ބައްދަލުވުން ނިމުނީ  10.00ގައެވެ.



 2019ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް

ގެންދެވިފައިނުވާ ހަރަކާތްތައް


ޙަރަކާތް  :1ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް އެހީ ދިނުން
ސަބަބް/ދަތިތައް :މި ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ
ކައުންސިލް ގައި މި މަސައްކަތް ކުރާނޭ ފައިސާ ނެތުމުންނެވެ.



ޙަރަކާތް  :2ޤައުމީ ޤުރްއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން



ސަބަބް /ދަތިތައް :މި ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ މުބާރާތުގައި
ބައިވެރިކުރާ ދަރިވަރުން ނުލިބުމުންނެވެ.



ޙަރަކާތް  :3ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓާރ ކުރުން



ސަބަބް /ދަތިތައް :މި ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ ކައުންސިލް
ގައި މި މަސައްކަތް ކުރާނޭ ފައިސާ ނެތުމާއި ،މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ހުރުން

 -12ކައުންސިލުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ވިޔަފާރި
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 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތު މުއްސަދިކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތް
ދޫފަހި ސްކީމް
ދޫފަހި ސްކީމް  2019ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިވެފައި ވެއެވެ .މި ސްކީމްގެ ސަށުން މި އަހަރު  53ފަރާތަކަށް ތަކެތި
ވިއްކިފައި ވެއެވެ .މި  53ފަރާތަށް މުދާގަތުމަށް 616,843.12ރ .ޚަރަދުވެފައިވެއެވެ 2019 .ވަނަ އަހަރު ދޫފަހި ސްކީމަށް
ކަނޑައެޅި ބަޖެޓަކީ 1000000.00ރ .އެވެ .އެހެން ކަމުން އަހަރު ނިމުނު އިރު ދޫފަހި ސްކީމުގެ ބަޖެޓުން
ނ
383156.88ރ .ޚަރަދު ނުކުރެވި ބާކީވެފައި ވެއެވެ 2019 .ވަނަ އަހަރު ދޫފަހި ސްކީމުން ތަކެތި ދޫކުރި ފަރާތްތަކު ް
ގ
ދެއްކި ފައިސާގެ ޢަދަދަކީ 474085.99ރ .އެވެ .އަދި އަހަރު ނިމުނުއިރު  475,018.29ރ .ލިބެންވާ ފައިސާ ެ
އކައެވެ .މި ފައިސާ ލިބި ޚަލާޞްވާނީ މި  2020ގެ ތެރޭގައެވެ.
ބާކީގެގޮތުގައި ހިސާބުތަކުން ދަ ް


ލޯނު ދޫކުރުން.

ށ
އަތޮޅުގެ ރަށްޔިތުންނަށް ވިޔަފާރި ކުރުމަށާއި ،ގެދޮރުއެޅުމަށާއި ،އަދިވެސް އެހެނިހެން ތަރަށްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަ ް
އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ތަރަށްޤީގެ ފަންޑުން ލޯނު ދޫކުރުން  2018ވަނަ އަހަރުވަނީ ހުއްޓާލާފައެވެ .އަތޮޅުކައުންސިލުން ލޯނު
ހމަވީއިރު ފައިސާ ދައްކާފައި ނުވާ  3ފަރާތެއް ވެއެވެ.
ލނު ދޫކުރެވިފައިވާ މުއްދަތު ަ
ކން ޯ
ނަންގަވަފައިވާ ފަރާތްތަ ު
ނތަކުގެ ފައިސާ ކޯޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ .މިހާރު ފައިސާ
އެފަރާތްތަކުން ނަގާފައިވާ ލޯ ު
ސ
ރތަކުންނެވެ .ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ ކޯޓުން ބަލާ ނިންމާ ހުކުމް ކޮށްފައިވީނަމަވެ ް
ވނީ  3ފަ ާ
މިހާތަނަށް ނުލިބި ަ
ފައިސާދައްކައިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެފަރާތް ތަކުގެ މައްސަލަވެސް އަލުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށްޓައި އެޓަރނީ
ފއިވާ ފައިސާއިން
ށ ަ
ނށް ދޫކޮ ް
ނޑުން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯ ަ
ޤގެ ފަ ް
ފނުވިފައި ވެއެވެ .ތަރަށް ީ
ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް މަސައްލަ ޮ

ލބި
ނު ި

ވަނީ  75175.63އެވެ.



ކޮމްޕިއުޓަރ ލޯން

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިންގަވާ ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމްގެ ލޯން ޕްރޮގުރާމް  2019ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
އެހެންނަމަވެސް ކޮމްޕިއުޓަރ ލޯނުގެ ފައިސާ ބަލައި ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ .މި ޕްރޮގްރާމް ހުއްޓައި ލެވިފައިވަނީ
ދޫފަހި ސްކީމްގެތެރެއިން މި ޚިދުމަތް ދެވެމުން ގެންދެވޭތީއެވެ.



ކަށަވަރު ދޯނީގެ ޚިދުމަތް

އަހަރު ރިޕޯރޓް 2019

33

ތ
އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ކަށަވަރުދޯނި  2017ވަނައަހަރު އައުޓް ސޯސްކުރުމުން ނެގިފަރާތުން ދޯނީގެ އެގުރީމެންޓާ ހިލާފް ވެފައިވާ ީ
ހއިފައިވާތީ  2019ވަނަ އަހަރު ވެސް އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ކަށަވަރު ދޯނީން އެއްވެސް
އެމައްސަލް ސިވިލްކޯޓަށް ހުށަ ާ
އދި ކުރިންދުއްވި ގޮތަށް ކައުންސިލުން ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި ދޯނި ދުއްވޭނެކަމަށް ކައުންސިލަށް
އާމްދަނީއެއް ލިބިފާ ނުވުމާއިަ ،
ނުފެންނާތީ ކަށަވަރު ދޯނި ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށާއި ،ނީލަން ފެށޭ އަގަކީ 300،000.00ރ ( .ތިމްލައްކަ ރުފިޔާ )
ކަމުގައި ކަނޑައަޅާ އިތުރުކުރެވޭނީ މަދުވެގެން 15،000.00ރ ( .ފަނަރަ ހާސް ރުފިޔާ ) ކަމުގައި ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ
މ
ނއި ގުޅިގެން މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެން ެ
 13ވަނަ ޖަލްސާގައި ފާސްކޮށް އިޢުލާނު ކުރުމަށްފަހު އިޢުލާ ާ
ތން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުކަމުގައިވާ 360،000.00ރ( .ތިންލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ހާސް ރުފިޔާ )
ފަރާތަކުންކަމުގައި ވާތީ އެފަރާ ު
އަށް ދޯނި

ވިއްކާލުމަށް  25ސެޕްޓެމްބަރ  2019ގައި ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ  15ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރައްވާ ދޯނި

ވިއްކާލެވުނެވެ.

 އެމް،އައި،ބީ ގެ ޙިއްސާގަތުން:
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  2019ވަނަ އަހަރުގެ  14ވަނަ ޖަލްސާ މިއަދު ހެނދުނު  9.30ގައި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި
ބޭއްވުނެވެ .މި ޖަލްސާގައި ކައުންސިލްގެ  3މެމްބަރުން ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ .މި ޖަލްސާގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި،
ނިންމި ނިންމުންތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.


ނިމުނުގޮތް:

އެމް.އައި.ބީ ގެ ހިއްސާ ގަތުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  14ވަނަ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައިވާ ގޮތަށް ޙިއްސާއެއް 35.00ރ (
ތިރީސް ފަސް ރުފިޔާ ) ގެ ރޭޓުން 500000.00ރ )ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާ( ގެ ހިއްސާ ގަތުމަށް  16ސެޕްޓެމްބަރ  2019ގައި
ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ  14ވަނަޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެލެއްވި މެމްބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
ނޯޓް:
އެމް.އައި.ބީ ގެ ހިއްސާ ގަތުމުގައި  500000.00ރ( .ފަސްލައްކަ ރުފިޔާ) ގެ ޙިއްސާގަތުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވީ ނަމަވެސް
ފަރާތަކަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ވިއްކަނީ  (35.00ތިރީސް ފަސްރުފިޔާ) ގެ ރޭޓުން  20ޙިއްސާކަމަށާއި ،އިތުރުކުރެވޭނީ  10ޙިއްސާއިން
 10ޙިއްސާއިންކަމުގައި އެމް،އައި،ބީގެ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާތީ ކައުންސިލުމެމްބަރުން ނިންމަވާފައިވަނީ 499800.00ރ.
(ހަތަރުލައްކަ ނުވަދިހަ ނުވަހާސް އަށްސަތޭކަ ރުފިޔާ) އަށްވާ  14280ޙިއްސާ ގަތުމަށެވެ.

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސްޓޭޓްހައުސް މަރާމާތު ކުރުން
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސްޓޭޓް ހައުސް މަރާމާތު ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒާއި ،މިކައުންސިލާ ދެމެދު
ނ
އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެވި މި އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މަސައްކަތްކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިކައުންސިލު ް
އކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި
އވާ މަލްޓިޕަލް އިންވެސްޓެމަންޓާ ެ
ތގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ނަގާފަ ި
ރ ު
އިޢުލާނުގޮށް ކުރިމަތިލީ  3ފަ ާ
ގއި މިކައުންސިލްގެ ފަރާތުން
ސޮއިކުރުމުގެކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒާއިއެކު މިކައުންސިލުން ވާންޖެހޭ އެއްބަސްވުމު ަ
ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު މަނިކާއި ،ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއްސައްތާރު
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އަޙުމަދު ސޮއިކުރެއްވިއެވެ .މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުން މަސައްކަތައް ބޭނުންވާ ފައިސާ އެ މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުން
ފ ކޮށްދެއްވާފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ވަނީ އަންގަވާފައެވެ.
މިކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށް ޓްރާން ާ

-13

ކައުންސިލްގެ 2019ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް
 2019ވަނަ

 2019ގެ

 2019ގެ

އަހަރަށް ލިބުނު

ނިޔަލަށް ހިނގި

ނިޔަލަށް ބަޖެޓް

ބަޖެޓް

ޚަރަދު

ބާކީ

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

506.56،858،4

3,479,130.51

1,379,376.05

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

000.00،100

100,000.00

39,065.00

ގ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ
ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިން ޭ

637.00،827،2

1,245,527.29

1,672,109.32

ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު

ޚަރަދު
ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު
ޕެންޝަނާއި ،މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި

2,904,858.91 3,158,327.00

253,468.42

143,657.00

117,323.30

26,333.70

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

30,204.00

30,204.00

-

ދ ތަކެތީގެ އަގު
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯ ާ

45,140.00

11,020.07

34,119.93

ދމަތުގެ ޚަރަދު
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚި ު

484,771.67

409,724.23

75,047.44

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

-

-

-

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

996,406.56

6,000.00

990,406.56

ދ ފައިސާ
ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ޭ

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
ރމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަ ު
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100,000.00

60,935.00

39,065.00
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 2019 .14ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް
ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ އަދަދު:
ކައުންސިލުން ބާއްވައިފައިވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އަދަދު20 :
ބައްދަލުވުމުގެ

ޙާޟިރުވި

ނަންބަރު

ޢަދަދު

ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް

 2019ވަނަ އަހަރަށް ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް އިދާރީގޮތުން ތައްޔާރުކޮށް ޖަލްސާއަށް
ހުށަހަޅާފައިވާގޮތަށް  2019ވަހަރުގެ ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަކީ ޖުމުލަ6457000.00 :ރ
 -1ވަނަޖަލްސާ

3

( ހަ މިލިއަން ހަތަރުސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތްހާސް ) -/ރުފިޔާ ކަމުގައި  10ޖެނުވަރީ  2019ގައި
ބޭއްވުނު

މިކައުންސިލްގެ

1

ވަނަޖަލްސާގައި

ބައިވެރިވެލެއްވި

3

މެމްބަރުންގެ

އިއްތިފާގުންވަނީ

ފާސްކޮށްފައެވެ.
އަތޮޅު

ޤުރްއާން މުބާރާތަށް އެހީހޯދުމަށް އެކިފަރާތްތަކަށް ސިޓީ ފޮނުވުމަށާއި ،އެހީދޭފަރާތްތަކާއެކު

ބައްދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުން

އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް  5މެމްބަރުންގެ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލުމަށާއި ،މި
ކޮމިޓީގައި ކައުންސިލްގެ  3މެމްބަރުން " ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒް ،ނައިބްރައީސް
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު މަނިކު ،މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްޢަޒީޒް އިބްރާހިމް " ގެ އިތުރުން
ކައުންސިލްއިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ (ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ) އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްމަޖީދު ޢަބުދުލްޣަނީ އާއި ،ޑެޕިއުޓީ
ޓިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއްސައްތާރު އަޙުމަދު ހިމެނުން
2

2

އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތަށް ދަރިވަރުން ތައްޔާރުކުރުމަށްދެވޭ އެހީގެ ފައިސާ 25000.00ރ ( .ފަންސަވީސް
ފާސް ރުފިޔާ) މިފަހަރުވެސް ދިނުމަށާއި ،ރަށުކައުންސިލްގެ މުބާރާތްބާއްވާ އެންގުމުން ފައިސާ ޙަވާލުކުރުން.

ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ޤުރްއާން މުބާރާތަކުން ރަންވަނަހޯދާ އަތޮޅަށް ރީތިނަން ހޯދައިދޭ ދަރިވަރުން ފާހަގަކޮށް
އިނާމު ދިނުމުގެ އުސޫލެއް އެކަށައަޅާ ޢާއްމުކުރުން.

މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ފާސްކުރުމާމެދު މެމްބަރުންނަށް ފެނިވަޑައި ގަންނަވާގޮތަކަށް ވޯޓް
ދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލެއްވުމުން ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  2019ވަނަ އަހަރުގެ ރަސްމީ
 02ވަނަ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި  2މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
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ދޫފަހި ސްކީމްގެ ގަވާއިދު 2019ގެ އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިސްލާހްތަކަކާއެކު ފާސްކުރެވުނެވެ.
3

2

4

3

5

2

6

2

7

2

ދޫފަހި ޤަވާއިދަށް ގެނެވުނު އިސްލާހްތަށް ފާސްކުރުމާމެދު މެމްބަރުންނަށް ފެނިވަޑައި ގަންނަވާގޮތަކަށް ވޯޓް
ދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލެއްވުމުން ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  2019ވަނަ އަހަރުގެ ރަސްމީ
 04ވަނަ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި  2މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
 2019ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް ބާއްވާނެ ތާރީޙަކީ ޖުލައި  19އަދި  20ކަމުގައި
ނިންމުން.

އަތޮޅު

ޤުރްއާން

މުބާރާތަށް

އެކިފަރާތްތަކަށް

އެހީހޯދުމަށް

ސިޓީ

ފޮނުވުމަށާއި،

ތައްޔާރުކޮށް

އެހީދޭފަރާތްތަކާއެކު ބައްދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި މި މަހު  17އިން  20ށް ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ
ދަތުރުތަކެއްގައި  3ކައުންސިލަރުން މާލެ ދަތުރެއްކުރުމަށް ނިންމުން.

މަތީގައި ހުށަހެޅިފަވާ ކަންކަން ފާސްކުރުމާމެދު މެމްބަރުންނަށް ފެނިވަޑައި ގަންނަވާގޮތަކަށް ވޯޓް ދެއްވުމަށް
ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލެއްވުމުން ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  2019ވަނަ އަހަރުގެ ރަސްމީ  04ވަނަ
ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި  3މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
ހިފްޒުކުރާ ކުދިން އިމްތިޙާނުކުރުމަށް ފަނޑިޔާރުންގެ ގޮތުގައި އައްޔަންކުރުމަށް އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ
 13ބޭފުޅުންގެ ލިސްޓް  01ޖުލައި  2019ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ  07ވަނަޖަލްސާގައި
ބައިވެރިވެލެއްވި  2މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.
އަތޮޅު އޮފީސްތަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް ބަދަލު ވީއިރުވެސް އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން މި ފައިސާ ހޯދަން
އެދިފައި ނުވާތީ މި ފައިސާ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ގޮތުގައި ޖަމާކުރުމަށް  15ޖުލައި  2019ގައި ބޭއްވުނު
މިކައުންސިލްގެ  06ވަނަޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެލެއްވި  2މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.
އަތޮޅުގޭގެ އާއިމާރާތުގެ ބަދިގެ އާއި ސިޓިންގްރޫމް އާއި  3ކޮޓަރީގެ ބައެއް މަރާމާތުތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނުހިމެނި ވާތީ މިކަންކަން ބީ އޯ ކިޔު ގައި ހިމެނުމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީއަށް ދެންނެވުމަށް  22ޖުލައި
2019

ގައި

ބޭއްވުނު

މިކައުންސިލްގެ

10

ވަނަޖަލްސާގައި

ބައިވެރިވެލެއްވި

2

މެމްބަރުންގެ

އިއްތިފާގުންވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.
ތިނަދޫ

ކައުންސިލްގެ

ނަންބަރ

358/235/2019/2

ސިޓީގައި

ފާހަގަ

ކުރެވިފައިވާ

ކަންކަމަކީ

ކަނޑައެޅިގެން ދޮގު މައުލޫމާތު ކަމަށް ވާތީ އާއި މިފަދަ ކަންކަން މިގޮތަށް ނުކުރުމަށް ތިނަދޫ ކައުންސިލަށް
8

2

ނަސޭހަތްތެރިވުމާއި އަތޮޅާއި ރަށުގެ އިޚްތިޞާޞް ތެރޭގައި ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދައް ހިލާފުވާ އެއްވެސް ކަމެއް
ހިނގާނަމަ އެ ކަމެއް މި ކައުންސިލަށް އަންގާދެއްވުމަށް ތިނަދޫ ކައުންސިލަށް އެންގުމަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވުމަށް
 22ޖުލައި  2019ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ  10ވަނަޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެލެއްވި  2މެމްބަރުންގެ
އިއްތިފާގުންވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.
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37

ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ މޫސާ ފާއިޒް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ހިނގާފައިވާގޮތް ރަގަޅައް ބެލުމަށްފަހު
9

2

10

2

ކައުންސިލައް ފެންނަ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް  31ޖުލައި  2019ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 11
ވަނަޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެލެއްވި  2މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ އެގްޒެމިނަރެއް އިއުލާން
ކޮށްގެން ހޯދުމަށްފަހު ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުސަތެއްގެ ތެރޭގައި ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ކުރިޔައް ގެންދިއުމަށް  31ޖުލައި  2019ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ  11ވަނަޖަލްސާގައި
ބައިވެރިވެލެއްވި  2މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

11

3

12

3

13

3

ކަށަވަރު ދޯނީގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް އިދާރީގޮތުން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ކޯޓަށް
ހުށަހަޅައިގެން މައްސަލަ ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް  05އޮގަސްޓް  2019ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 12
ވަނަޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެލެއްވި  3މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
ވ .އަތޮޅުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަޅުތަކާއި ފަރުފަރުގައި ދާއަޅައިގެން ފަޅުތަކުން މަސް
ހިފަމުންގެންދާތީ މި މައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑުވެގެން އަތޮޅު ރައްޔިތުންނާއި ކައުންސިލްތަކުން މި ކައުންސިލައް
ހުށަހަޅަމުން ގެންދާތީވެ ކަނޑުފަޅުގެ ދިރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރަމުންދާތީއާއި އަތޮޅުގެ
ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމްއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ނޭދެވޭ އަސަރުވެސް ކޮށްފާނެކަމަށް ފެންނާތީވެ އަތޮޅުގެ އިޚްތިޞާޞް
ސަރަހައްދުގައި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި ހިލާފައް ދާ އަޅައި ހެދުމަކީ މަނާކަމެއް ކަމުގައި އާންމުކޮށް އިއުލާން
ކުރުމަށް  05އޮގަސްޓް  2019ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ  12ވަނަޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެލެއްވި 3
މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ ލަފާ ލިބިފައިވާ ގޮތަށް ކަށަވަރު ދޯނި ބޭނުން ނުކުރެވި އޮތުމުގެ ބަދަލުގައި ވީހާވެސް
އަވަހަކަށް ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށެވެ .ވިއްކާލަން ފަށާނެ އަގަކީ 300000.00ރ (ތިން ލައްކަ)
ރުފިޔާ އަށް ކަމަށާއި ފަހަރަކަށް އިތުރު ކުރެވޭނީ 15000.00ރ (ފަނަރަ ހާސް) ރުފިޔާ އަށް ކަމަށެވެ.
ހުށަހަޅާ އަގު ތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީ އަގެއް ހުށަހެޅި ޖެހިޖެހިގެން ރަސްމީ  5ދުވަހު އެ އަގު
އޮވެއްޖެނަމަ އެ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް ނީލަން ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް  07އޮގަސްޓް  2019ގައި
ބޭއްވުނު

މިކައުންސިލްގެ

13

ވަނަޖަލްސާގައި

ބައިވެރިވެލެއްވި

3

މެމްބަރުންގެ

އިއްތިފާޤުން

ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
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އެމް.އައި.ބީ ގެ ހިއްސާ ގަތުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  14ވަނަ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައިވާ
ގޮތަށް ޙިއްސާއެއް 35.00ރ ( ތިރީސް ފަސް ރުފިޔާ ) ގެ ރޭޓުން 500000.00ރ )ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާ
(ގެ ހިއްސާ ގަތުމަށް  16ސެޕްޓެމްބަރ  2019ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ  14ވަނަޖަލްސާގައި
ބައިވެރިވެލެއްވި މެމްބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
14

3

15

3

16

3

17

3

ނޯޓް:
އެމް.އައި.ބީ ގެ ހިއްސާ ގަތުމުގައި 500000.00ރ( .ފަސްލައްކަ ރުފިޔާ) ގެ ޙިއްސާގަތުމަށް ކައުންސިލުން
ނިންމާފައިވީ ނަމަވެސް ފަރާތަކަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ވިއްކަނީ  (35.00ތިރީސް ފަސްރުފިޔާ) ގެ ރޭޓުން 20
ކމުގައި އެމް،އައި،ބީގެ އިޢުލާނުގައި
ޙިއްސާކަމަށާއި ،އިތުރުކުރެވޭނީ  10ޙިއްސާއިން  10ޙިއްސާއިން ަ
ބަޔާންކުރައްވާފައިވާތީ ކައުންސިލުމެމްބަރުން ނިންމަވާފައިވަނީ 499800.00ރ( .ހަތަރުލައްކަ ނުވަދިހަ
ނުވަހާސް އަށްސަތޭކަ ރުފިޔާ) އަށްވާ  14280ޙިއްސާ ގަތުމަށެވެ.
ކަށަވަރު

ދޯނި

ނީލަމުގައި

ސިޓީލާ

ވިއްކާލުމަށް

ކުރި

އިޢުލާނާއި

ގުޅިގެން

މުއްދަތުގެ

ތެރޭގައި

ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތެއް ކަމަށާއި އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ކައުންސިލުން ދޯނި ވިއްކާލަން
ނިންމާފައިވާ 300.000.00ރ( .ތިންލައްކަ ރުފިޔާ) އަދި ފަހަރަކު އިތުރު ކުރެވޭނީ 15.000.00ރ.
(ފަނަރަ ހާސް ރުފިޔާ)ގެ މަގުންކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަނޑައެޅުމާއި އެއްގޮތަށް 360.000.00ރ.
(ތިންލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ހާސް ރުފިޔާ)އަށް ކަމުގައިވެފައި އިތުރު ފަރާތެއް މި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެފައި
ނެތުމާއެކު

އަގު

އެ

ހުށަހެޅި

ފަރާތްކަމުގައިވާ

އދ.

ހިމޭން/

ހަންޏާމީދޫ

އަލްފާޟިލް

ފާރޫޤް

ޢަބުދުއްޞަމަދުއަށް "ކަށަވަރު" ދޯނި ވިއްކާލުމަށާއި ،އިދާރީ ގޮތުން ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަން ނިންމުމާއެކު،
ދޯނީގެ އަގުކަމުގައިވާ 360.000.00ރ( .ތިންލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ހާސް ރުފިޔާ) އެއްފަހަރާ ކައުންސިލަށް
ދެއްކުމުން ދޯނި އެފަރާތާއި ހަވާލުކުރުމަށް  25ސެޕްޓެމްބަރ  2019ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 15
ވަނަޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެލެއްވި  3މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
"ފުށިފަރު" ދޯނި އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ކުއްޔަށް ދިނުމަށާއި ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި އަމަލު ކުރާނެ އުސޫލެއް
ތައްޔާރުކޮށް  30ސެޕްޓެމްބަރ ކުރިން ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް
މުޙައްމަދު އަޙުމަދު މަނިކުއާ ހަވާލު ކުރިކަމަށް  25ސެޕްޓެމްބަރ  2019ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ
 15ވަނަޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެލެއްވި  3މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.

އިދާރީގޮތުން

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއްސައްތާރު އަޙުމަދު ތައްޔާރުކޮށް ޖަލްސާއަށް

ހުށަހަޅާފައިވާ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފުށިފަރު ދޯނި ކުއްޔަށް ދިނުމާއިބެހޭ އުޞޫލް "އެއްބަސްވުން"
ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ކައުންސިލުގައި މަޝްވަރާކޮށް ގެނެވުނު އިސްލާހާއެކު  03އޮކްޓޯބަރ  2019ގައި
ބޭއްވުނު

މިކައުންސިލްގެ

16

ވަނަޖަލްސާގައި

ބައިވެރިވެލެއްވި

3

މެމްބަރުންގެ

އިއްތިފާޤުން

ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
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2
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2
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2
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2
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2
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2
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އިދާރީގޮތުން ތައްޔާރުކޮށް ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅި ކަރުދާހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްލާހާއެކު  01ޑިސެމްބަރ
 2019ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ  17ވަނަޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެލެއްވި  2މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން
ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބާވެގެންނާއި ،ހަލާކުވެގެން ނަގާފައިވާ ބާމުދާ ނީލަން ކިޔުމަށް ފެންނަކަމަށް
އިދާރީގޮތުން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ލިސްޓް ގައިވާ  15އައިޓަމުގައިވާ ތަކެތި ނީލަން ކިޔުމަށް ކަނޑައަޅާ 01
ޑިސެމްބަރ  2019ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ  17ވަނަޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެލެއްވި  2މެމްބަރުންގެ
އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
މި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދާއި ،ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް

ޕެޓީކޭޝްގެ ގޮތުގައި

ކައުންސިލްގެ ތިޖޫރީގައި 100000ރ( .އެއްލައްކަ) ރުފިޔާ ބެހެއްޓުމަށް ކަނޑައަޅާ  01ޑިސެމްބަރ
 2019ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ  17ވަނަޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެލެއްވި 2

މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން

ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
މެޕްސް ކޮލެޖްން ހިންގަވާ ކޯސްތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން މިކޮޅުގައި އިމްތިޙާނު ބާއްވަން ކަނޑައަޅާ
ދަރިވަރުންގެ އިމްތިޙާންތަށް ބާއްވާ ދިނުމުގައި ކައުންސިލުން އެހީތެރިވުމަށާއި ،މި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން
ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމުގައި މެޕްސް ކޮލެޖަށް ކަނޑައަޅާ ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއްގެ ގޮތުގައި އަތޮޅު
ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އަލްފާޟިލް އަބްދުލްމަޖީދު އަބްދުލްޣަނީ ކަމުގައި ހަމަޖައްސައި އެކަން
މެޕްސް ކޮލެޖަށް އެންގުމަށް  01ޑިސެމްބަރ  2019ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ  17ވަނަޖަލްސާގައި
ބައިވެރިވެލެއްވި  2މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
އިދާރީގޮތުން ތައްޔާރުކޮށް ބަޖެޓް ސެކްސަންއިން ހުށަހަޅާފައިވާ ކައުންސިލްގެ ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާ
އެކައުންޓްތަކަށް ޖަމާ ކުރުމަށްފަހު އެކައުންޓްތަށް ބަލެންސް ކުރުމަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓް 10
ޑިސެމްބަރ  2019ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ  18ވަނަޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެލެއްވި  2މެމްބަރުންގެ
އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
ދިރާގުގެ އެޖެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ރެޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ފިހާރައެއްގެ އެކައުންޓަށް ދިރާގު
ބިލްތަކުގެ ފައިސާ ޓަރާންސްފާރ ކުރުމަށް ފައިސާގެ މުޢާމަލާތާއި ބެހޭ ގަވާއިދު ހުއްދަ ކުރާ ނަމަ އެގޮތަށް
ފައިސާ ޓަރާންސްފާރ ކުރުމަށް  10ޑިސެމްބަރ  2019ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ  18ވަނަޖަލްސާގައި
ބައިވެރިވެލެއްވި  2މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު  11.03އަދި  11.04ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތަށް ،އެގަވާއިދުގެ  MG/PR01ގެ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަކޮށް އަދާހަމަކޮށް
 10ފެބުރުވަރީ  2020ގެ ކުރިން ނިންމުމަށް  10ޑިސެމްބަރ  2019ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 18
ވަނަޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެލެއްވި  2މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
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މެދުވެރިކޮށް ބައިވެރިވެވޭނެ ގޮތަށް އުސޫލެއް ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް 10
ޑިސެމްބަރ  2019ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ  18ވަނަޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެލެއްވި  2މެމްބަރުންގެ
އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
ވ .އަތޮޅު ސްޓޭޓްހައުސް މާރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުވި ބިޑަށް އެވަލުއޭޓް ކުރާ ކޮމިޓީ
އިން އެވަލުއޭޓް ކުރި ގޮތަށް ގަވާއިދާއި އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާނަމަ އެވަލުއޭޓް
ކުރި ކޮމިޓީ އިން ނިންމި ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް

 10ޑިސެމްބަރ  2019ގައި ބޭއްވުނު

މިކައުންސިލްގެ  18ވަނަޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެލެއްވި  2މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
ކަނޑުގެ

ލައިސެންސް

ދޫކުރުމުގެ

ހުއްދަ

އަތޮޅު

ކައުންސިލަށް

ލިބި

އެގްޒަމިނަރަކަށް

ބޭފުޅަކު

ހަމަޖެހިފައިވާތީ  29ޑިސެމްބަރުގައި މިކަމުގެ ފުރަތަމަބުރު ބޭއްވުމަށް އިއުލާން ކުރުމާއި އަދި އެއަށްފަހު
ފަނަރަ ދުވަހުން ފަނަރަ ދުވަހުން ބުރެއް ކުރިޔަށް ގެންދާ ގޮތަށް  11ޑިސެމްބަރ  2019ގައި ބޭއްވުނު
މިކައުންސިލްގެ  19ވަނަޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެލެއްވި  2މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
 2020ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް  15ޖެނުއަރީ  2020ގެ ކުރިން ފާސްކުރުމަށްޓަކައި
މިހާރު އެކުލަވާލާފައިވާ  2020ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު ރިވިއުކޮށް  06ޖެނުއަރީ  2020ގެކުރިން
ތާވަލާއެއްގޮތަށް ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް ނިންމުމަށް  23ޑިސެމްބަރ  2019ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 20
ވަނަޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެލެއްވި  3މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން މިކައުންސިލް މޮނީޓަރިންގކޮށް ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައި ހުރި
ކަންކަން އިސްލާޙް ކުރުމަށްފަހު  31ޑިސެމްބަރ  2019ގެ ކުރިން އެލް.ޖީ.އޭ އަށް ފޮނުވުމަށް 23
ޑިސެމްބަރ  2019ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ  20ވަނަޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެލެއްވި  3މެމްބަރުންގެ
އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.

 - 15ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު
 2019ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއްނުވެއެވެ.
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.16އިދާރީ ދާއިރާގެ ރަށްރަށުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީތައް
 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލައިފައިވާ އިދާރީ ދާއިރާގެ ރަށްތައް
ނަން

#
1

ފުލިދޫ

2

ކެޔޮދޫ

 -17ނިންމުން
މިކައުންސިލުގެ އަހަރީ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި_ 2019ވަނަ އަހަރު ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް ކައުންސިލުގެ
މަސައްކަތު ތާވަލުގެ ގިނަކަންތައްތަކެއް ޢަމަލީގޮތުންވަނީ ކުރެވިފައެވެ .އަދި ތާވަލުގައި ނުހިމެނޭ އިޖްތިމާއީ ގިނަ ޙަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް
ގެންދެވިފައިވާކަން ފާހަގަ ކޮށްލަމެވެ.
މި ދެންނެވި ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން އަޅުގަނޑަށް ދެއްވާފައިވާ އެހީތެރިކަމާއި ،އެއްބާރުލުމަކީ ފާހަގަ
ކޮށްލަންޖެހޭ އެހީތެރިކަމާ އެއްބާރު ލުމެކެވެ .މިގޮތުން ކަމެއްކުރާނޭ ވަސީލަތެއް އަދި ފައިސާއެއްވެސް ނެތް ޙާލުގައިވެސް އަހަރުތެރޭގައި
މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ކައުންސިލުން ހިންގުނުކަމީ އެމެމްބަރުންގެ ހިތްޕުޅުގައި ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި އުފެދިފައިވާ
އިޚުލާސްތެރި ލޯތްބެއްގެ ސަބަބުން ކުރެވުނު ކަންތައްތަކެއް ކަމުގައިމެނުވީ ނުދެކެމެވެ .އެހެންކަމުން މިއަހަރު ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި
ކައުންސިލްގެ އެންމެހާ މެމްބަރުން އަޅުގަނޑަށް ދެއްވި އެއްބާރުލުމާއި ،އެހީތެރިކަމުގެ އަގުވަޒަންކޮށް

ނުހަނު އިޚުލާސްތެރިކަމާއެކު

ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
ޝައްކެއްނެތެވެ .އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކަކީ ނުހަނު އުނދަގުލުގައި މިއަހަރު ކުރަންޖެހުނު މަސައްކަތެކެވެ .އެހެނީ
ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓްގެ ދަތިކަމާއި ،މުވައްޒަފުންގެ މަދުކަމާހުރެ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ޙައްލުކޮށް
ނުދެވުމާއި ،މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާވެ ކައުންސިލަށް ހިތްވަރުލިބި ހީވެސް ނުކުރެވޭ ގިނަމަސައްކަތްތަކެއް އަހަރުތެރޭ
ކުރެވިފައިވެއެވެ .މިކަމަށްޓަކައި އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ހީވާގި މުވައްޒަފުންނާއި ،ވެރިންނަށް ހިފެހެއްޓުމެއްނެތް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
އަޅުގަނޑުމެންގެ އުއްމީދަކީ  2020ވަނަ އަހަރަކީ އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށް ފަހިއަހަރަކަށް ވެގެންދާނޭ އަހަރަކަށް ވުމެވެ .އަދި އަތޮޅުގެ
ރަށްރަށަށް ދިމާވެފައިވާ ބަނދަރާއި ،ނަރުދަމާ ،އަދި ރަށްގިރުންފަދަ ބޮޑަތި ގޮންޖެހުންތަކަށް ޙައްލު ލިބި ފަސޭހަކަމާއެކު ރަށްރަށުގެ
ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދުމުގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނޭ އަހަރަކަށް ވެގެން ދިއުމެވެ.
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތުގައި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނާއި ،ފުލިދޫ،ކެޔޮދޫ ފެލިދޫ ،ތިނަދޫ ،ރަކީދޫގެ ކައުންސިލުން އަދި އެ
ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުން ދެއްވި އެއްބާރުލުމާއި ،އެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮށް އެފަރާތްތަކަށްވެސް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .އަޅުގަނޑުގެ
ދުޢާއަކީ އަބަދުވެސް ފެލިދެއަތޮޅަށް ފާގަތިކަމާއި ،ކާމިޔާބީއެވެ .ދިވެހި ޤައުމަށް އުފާވެރި ދުވަސްތަކެއް މާތް ﷲ މިންވަރުކޮށް ދެއްވުމެވެ.
" އާމީން "
وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب
 24ޖުމާދަލްއޫލާ 1441
 19ޖަނަވަރީ 2020
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