ކައުންސިލްގެ ނަން
ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ވ .ފެލިދޫ  ،ދިވެހިރާއްޖެ
 2011ވ

ަަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގ
 2012ވަނަ އަހަރު " ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ " ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯރޓް
2012

އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 2012ވަނަ އަހަ ު

c
&
ތަޢާރަފު
މިރިޕޯޓަކީ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫން ނަންބަރ7/2010 :ގެ  2012ވަނަ އަހަރު
ނ
ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ މައްޗަށްބަލާ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިންގު ު
މނޭ ގޮތުން އެކުލަވާލާފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ.
ކަންތައްތަކުގެ މަޢްލޫމާތު ހި ެ

ށ ހިންގި
މި ރިޕޯޓުގައި ،ކައުންސިލުގެ ތަޞައްވުރާއި ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ލަނޑުދަނޑިތަކަށް ވާޞިލުވުމަ ް
އލޫމާތު ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
ހަރަކާތްތަކާއި ،ރޭވިފައިހުރި ހަރަކާތްތަކާއި ،ކައުންސިލުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުގެ މަ ު
މީގެއިތުރުން  2012ވަނަ އަހަރު ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލާއި މާލީ ތަފްސީލު
އަދި ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި މަސައްކަތްކުރުމުގައި ދިމާވި ދަތިތަކަށް
ބަލާއިލެވިފައިވާނެއެވެ.
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ކައުންސިލުގެ ތަޞައްވުރު

ތޞައްވުރު
އަތޮޅުގެ މައިގަނޑު ަ
ލމްދީނަށް ލޯ
ރއްޔިތުންނަކީ ،އިސް ާ
" 2016ވަނަ އަހަރާ ހިސާބަށް އަތޮޅުގެ ަ
ހުޅުވިފައިވާ ،ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއް ލިބިފައިވާ ،ތަޢުލީމީ ،އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން
މންކަންމަތީ ދިރިއުޅޭ
ފުދުންތެރި ،ރައްކާތެރި ތިމާވެއްޓެއްގައި ޞުލްޙަވެރިކަމާއި އަ ާ
ބަޔަކަށްވުން"
ކައުންސިލުގެ މިޝަން
ވއްޒަފުންތަކެއް މަސައްކަތްކުރާ ޒަމާނީ
ޤބިލް މު ަ
 އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއަކީ މަސައްކަތަށް ފަހި ،ކަމަށް ާ
އިދާރާއަކަށް ހެދުން.

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

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

ކއު ކުރެއްވި މާތްނަބިއްޔާ
ޢާލަމްތަކުގެވެރި ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ހަމްދާއި ޘަނާ ދަންނަވަމުއެވެ .މިއުއްމަތަށް ަ
ގ
އ ސަލާމުގައި އެކަލޭގެފާނު ެ
މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲޢަލަހި ވަސައްލަމައަށް ޞަލަވާތާ ސަލާމުން ވެދުން ކުރަމުއެވެ .މިޞަލަވާތާ ި
ނ ޝާމިލުކުރަމެވެ.
އިތުރު އާލުނާއި މިތުރު ޞަޙާބީ ް
ނ
 2012ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލަމުންދާ މި ދަނޑިވަލުގައި އަޅުގަނޑުގެ އެންމެ އިސްވާޖިބެއްކަމުގައި ދެކެ ީ
ށ ޙައްޤުވާ ޝުކުރު ވަރަށް
ވގި މެމްބަރުންނާއި ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުރާލި މުވައްޒަފުންނަ ް
އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އެންމެހާ ހީ ާ
މ
މސައްކަތްތައް އޭގެ އެން ެ
އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ދެންނެވުމެވެ .އަތޮޅު ކައުންސިލުން މިދިޔަ އަހަރުގައި ކުރަން ނިންމިފައިވާ ަ
މއި މިންނެތް މަސައްކަތުގެ
ތތަކެއްގެ ވަރަށްބޮޑު އެއްބާރުލު ާ
ނ މި ދެންނެވި ހުރިހާ ފަރާ ް
ފުރިހަމަގޮތުގައި ނިންމިފައިވަ ީ
ސަބަބުންނެވެ.
ގތުގެ މަތިން ކައުންސިލުތައް
 ،10/2007ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ޮ
ފުރަތަމަފަހަރަށް އިންތިޚާބުކުރެވި ،މަސައްކަތްތައް ފެށިފައިނީ ވަރަށްބޮޑު ލަސްވުމަކާއެކު 2011 ،ގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 26
ށ
ނ ް
މސައްކަތްކުރަމުންދިޔައީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ރައްޔިތުން ަ
ށގެން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ަ
ނ ފެ ި
ވަނަދުވަހުއެވެ .އެވަގުތު ް
އަތޮޅުކައުންސިލުން

ށ
ދިނުމަ ް

ޤާނޫނުގައި

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ޚިދުމަށްތައް

ފޯރުކޮށް

ދވޭތޯއެވެ.
ެ

އެހެންނަމަވެސް،

ޅ
އވާފައިވާ ބަޖެޓާއި ،އަތޮ ު
މށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދެ ް
ށ ލިބެންޖެހޭނެ ކަ ަ
ކައުންސިލުތަކަށް މި އަހަރަ ް
ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި އެމް.އެމް.އޭ ގެ އެކައުންޓުގައި ހުރި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާކޮޅާއި  ،ކައުންސިލުތަކަށް ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ
ށ
ކއި އެއްގޮތަށް ރައްޔިތުންނަ ް
ދޔައިރުވެސް ޙަވާލުކޮށް ދެވިފައި ނުވާތީ ،ކައުންސިލުގެ ޕްލޭންތަ ާ
އެސެޓްތައް  2އަހަރުނިމިގެން ި
ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދެވިފައި ނުވާވާހަކަ ވަރަށް ހިތާމައާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.
ގއި ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ގޞަދު ަ
އކު އަވަސް ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަތިވެރި މަ ު
ތބާރާ ެ
ރައްޔިޔުންނަށް ގާތުން އި ު
ހ
ޖ ޭ
ޤާނޫނު އަސާސީން ބާރު ލިބިގެން އުފެދުނު ކައުންސިލުތަކަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ދޭން ެ
ކށްލަންޖެހޭ މައްސަލައެކެވެ.
ވކަމީ ލަދުވެތި ކަމާއެކު ފާހަގަ ޮ
އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން  2އަހަރުވީއިރުވެސް ލިބިދީފައި ނު ާ
ދ
މފަ ަ
ރތަކުން އެއަށް ޢަމަލު ނުކުރާނަމަި ،
ނ ކިތައްމެ ފުރިހަމަ ނިޒާމެއް ޤާއިމުވެފައިވީ ނަމަވެސް ،ތަންފީޒީ އިދާ ާ
ޤާނޫނީގޮތު ް
ކރެވެއެވެ.
ނިޒާމެއް ނަމެއްގައި ބޭއްވުމުގެ ބޭނުމެއް އޮތްކަމަކަށް ޤަބޫލެއް ނު ު
ކައުންސިލްތައް އުފެދިގެން މިވޭތުވެ ދިޔަ  22ވަރަކަށް މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެނަށް ފާހަގަކުރެވުނު އެއްކަމަކީ،
އޭރުގެ

މައިސަރުކާރުން

މިނިޒާމު

ޤާނޫނުގައި

ކަނޑައަޅާފައިވާ

އުޞޫލުން

ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް

ބޭނުންނުވާކަމެވެ.
4

އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 2012ވަނަ އަހަ ު

ށ
ހަމަޔަޤީނުންވެސް މައިސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް އޭރުހުރިގޮތަށް ބަލާއިރު ،ކައުންސިލުތައް މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނަ ް
ކރާނެ އެއްވެސް ޖާގައެއްނެތެވެ .ނަމަވެސް  7ފެބުރުއަރީ
ވސްނުމެއް އޮތްކަމަކަށް ޤަބޫލު ު
ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދިނުމުގެ ި
ސ
ގން ދިޔަކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ .ނަމަވެ ް
2012ގައި އެސަރުކާރު ބަދަލުވުމާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ވިސްނުން ބަދަލުވެ ެ
މިއަދާހަމައަށްވެސް މި ސަރުކާރުންވެސް މި ނިޒާމުގެ ފޮނި މީރުކަން އޭގެ އެންމެފުރިހަމަ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް
މސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން ނުގެންދާކަން ހިތާމައާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެކަށީގެންވާ ަ
އރާގެ އެއްވެސް ރަށެއްގައި
ޔ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިއިދާރީ ދާ ި
މ ވޭތުވެދި ަ
ގކޮށްލަން ޖެހޭކަމަކީ ި
ހތާމައާއެކު ފާހަ ަ
މިގޮތުން ވަރަށް ި
ސ
ތަރައްޤީގެ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުދާތާ ،ރަށްރަށުގެ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ލިބެމުންދިޔަ އެހީތައްވެ ް
މށްޓަކައި އެއްވެސް ކަމެއް
ދނު ަ
ފއިވާ ދަތިކަން ފިލުވައި ި
އދާރާތައް ހިންގުމުގައި ދިމާވެ ަ
ހުއްޓާލެވިފައިވާކަމެވެ .އަދި ި
ވކަމެވެ.
މިއަދާހަމައަށް ކޮށްދެއްވާފައި ނު ާ
މިކަން މިހެން ހުރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް

 2012ވަނައަހަރުގެ ތެރޭގައި ވ.އަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނީ

ތންނަށް ކޮންމެވެސްވަރެއްގެ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދެވޭތޯއެވެ.
ނންހިފައިގެން ރައްޔި ު
ކައުންސިލުގައި ހުރި މަދުވަޞީލަތްތަކުގެ ބޭ ު
ސ
 2012ވަނަ އަހަރަކީވެސް ވޭތުވެދިޔަ ތިންއަހަރެކޭ އެއްފަދައިން ކައުންސިލުތަކަށް ވަރަށްބަނަ ،ތަދު އަދި އެއްވެ ް
ގންދިޔަ އަހަރެއް ނޫންކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
މިންވަރެއްގެ ހަމަޖެހިލުމެއް ލިބި ެ
އަޅުގަނޑުގެ އިލްތިމާސަކީ ކަމާބެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުންވެސް ކައުންސިލުތަކުގެ މަސައްކަތްތަކަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވައި
ޤާނޫނީ

ގޮތުން

ށ
ރައްޔިތުންނަ ް

ޚިދުމަތްކުރުމުގެ

ފުރުޞަތު

އެފަރާތަކަށް

ށ
ފަހިކޮށްދިނުމަ ް

ވާގިވެރިވެ

އެހީތެރިކަން

ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

وما توفيقي إال بااهلل عليه توكلت وإليه أنيب

މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް
ވ.އަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ރައީސް

5

އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 2012ވަނަ އަހަ ު

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

މީހުން ދިރިއުޅެނީ

 5ރަށުގައެވެ .އަދި

 2ރިސޯޓާއި

ޕިކްނިކް އައިލެންޑްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރެވޭ  2ރަށްވެސް ހިމެނެއެވެ.
ވ .އ ަތޮ ޅ ަ ކ ީ ،ރާ އ ްޖޭ ގެ އި ދާ ރ ީ އަތޮ ޅު ތަ ކ ުގެ ތެ ރެ އި ން  10ވަ ނަ އ ަތޮ ޅ ެވެ .މި އ ަތޮ ޅު އޮ ނ ްނ ަނީ ރާ އްޖ ޭގެ އި ރުމ ަތ ީ
ބ ިތު ގަ އ ެވެ .މ ި ވ .އ ަތޮ ޅު ބ ެލެ ވި ފަ އި ވަ ނީ ޤު ދު ރ ަތީ ރ ީތ ި ކަމާ އި ފަ ރ ުތ ަ ކު ގެ މު އް ސ ަނ ދި ކަ މުގ ެ ގ ޮތ ުން ވަ ރަ ށް
ފާ ހަގ ަ ކ ޮށް ލެ ވޭ އަ ތޮ ޅެ އް ކ ަމު ގަ އ ެވެ .ޚާ އ ްޞ ަ ކޮ ށް އަ ޑ ި އ ަށ ް ފ ީނާ މީ ހުނ ްގ ެ މ ެދ ުގަ އ ި ވަ ރ ަށ ް މަ ޤް ބޫ ލް ތ ަނ ްތ ަނ ް ވ.
އަ ތޮ ޅު ގަ އ ި އ ެބ ަހ ު އ ްޓެ ވެ .ފ ަ ރ ުމަ ސް ވެ ރި ކަމ ަށ ްމޮ ޅ ު އ ެތ ަ އ ް ބަ އ ިވަ ރ ު ސަ ރަ ޙަ އ ްދ ުތަ ކެ އ ް އ ެބ ަހު އ ްޓ ެވެ .ވ .އ ަތޮ ޅަ ކ ީ
ރާ އް ޖޭގ ެ އ ާބ ާދީ އެ ންމ ެ ކު ޑ ަ އަ ތޮ ޅެ ވެ.

6

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 2012ވަނަ އަހަ ު

އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

ފިހުރިސްތު

ފ
ތަޢާރަ ް

2

އަތޮޅުގެ މައިގަނޑު ތަޞައްވުރު

3

ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ބަޔާން

4

އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު

6

ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާސް ހިންގާ ސަރަހައްދު

9

ލިބުނު ކާމިޔާބުގެ ހުލާސާ

10

މާލީ ޚުލާޞާ

11

ލަނޑުދަނޑިތަކާ ޙަރަކާތްތައް

14

ނންހިފުން
ނ ވަޞީލަތުގެ ބޭ ު
ކައުންސިލުގެ މުދަލާއި އެހެނިހެ ް

17

ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތް ( އޮނިގަނޑު)

20

ކައުންސިލު ހިންގުން

22

ރައްޔިތުންގެ އަޑުއެހުމާއި ޖަވާބު ދާރީވުން

23

ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު

43

ނިންމުން

45
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ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 2012ވަނަ އަހަ ު

އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

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

8

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 2012ވަނަ އަހަ ު

އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

ފުރަތަމަ ބައި :ލިބުނު ކާމިޔާބުގެ ޚުލާޞާ
 oހާސިލުކުރެވުނު ނަތީޖާ
 26ފެބުރުއަރީ  2011ގައި މިކައުންސިލް އިންތިޚާބް ވީއިރު ކައުންސިލްގައި އެއްވެސް ޕްލޭނެއް ނެތުމާއެކު ކައުންސިލުގެ
ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާ އެޕްލޭންގެދަށުން މިހާރުދަނީ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންނެވެ .އަދި އެޕްލޭންގައިވާބައެއް ކަންތައްތަކަށް
އެކަށީގެންވާ ނަތީޖާވެސް ފެންނަމުން ދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ބައެއް ކަންތައްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ނަތީއްޖާއެއް އަދި ލިބިފައި
ނުވާކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

 oފާހަގަ ކުރެވޭ ކާމިޔާބުތައް

 oމާލީ ޚުލާޞާ
9

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 2012ވަނަ އަހަ ު

2012

ވަނައަހަރުގެ

ށ
ޖޓަ ް
ބަ ެ

އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

ނ
ލިބިފައިވަ ީ

5062834.43ރ

އެވެ.

ޚަރަދުވެފައިވަނީ

495610.21ރ

އެވެ.

ގ
ރިކަރެންޓްޚަރަދަށް ލިބިފައިވަނީ 5057360.43ރ އެވެ .ކެޕިޓަލް ޚަރަދަށް ލިބިފައިވަނީ 5474.00ރ އެވެ .މުވައްޒަފުން ެ
ނ
މުސާރައަށް ލިބިފައިވަނީ 3418197.00ރ އެވެ .މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު މިއައި ޓަމަށް ލިބިފައިވަ ީ
ގ
ޖޓް ެ
ބނުންވާ ފައިސާ  2012ވަނައަހަރުގެ ބަ ެ
24637.34ރ އެވެ .ކައުންސިލްގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާސިލްކުރުމަށްޓާކާ ޭ
އ ނުވާތީ ކައުންސިލްގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާސިލް ކުރުމަށްޓަކާ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް
ތެރެއިން ހަމަޖައްސާ ދެއްވާފަ ި
އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުރެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
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ދެވަނަ ބައި :ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ހަރަކާތްތައް
ރަށްވެހި ކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް
ފއިވާ ޚިދުމަތްތަކެވެ .މިގޮތުން  2012ވަނަ އަހަރު
ނސިލުތަކުން ދިނުމަށް ލާޒިމްކޮށް ަ
ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތަކަކީ ލާމަރުކަޒި އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ކައު ް
ށވެ.
ކގެ ތަފްސީލް މިތާގައި ހިމަނާލާ ެ
ތތަ ު
ކައުންސިލުން ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހިންގި ހަރަކާ ް

ރައްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތް

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހިންގި ހަރަކާތްތައް

ނަތިޖާ ހާސިލްވި މިންވަރު

ޖުމްލަ ޚަރަދު

-

-

-

-

ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް

ޕްރޮގްރާމް

ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން

ލަނޑުދަނޑިތައް

ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް

ނަތިޖާ ހާސިލްވި

ހިންގި ހަރަކާތްތައް

މިންވަރު

ކޯޑު
އަސާސީ އަމާޒުތައް
1.01

ރައްޔިތުންނަށް ބޭސްފަރުވާއަށް
ނ
ލުއިފަސޭހަގޮތްތައް ހޯދައިދިނު ް

1.02

ބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަހަމަގޮތެއްގައި
ނ
ހޯދައިދިނު ް

1.03

ރާއްޖޭގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ވިއުގައެއް

ފަސޭހަކަމާއެކު އަތޮޅާއި،

ޤާއިމްކުރުން

މާލެއާއިދޭތެރޭ ދަތުރުކުރުން

އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ
މާލެއާއި

ކަށަވަދޯނި

ދޭތެރޭ

މުދަލާއެކު ދަތުރުކުރުން

އަތޮޅާއި ،ކަނޑައެޅިފައިވާ

ތާވަލާ

ނޖަރުންނާއި ،އެއްގޮތައް
ފަސި ް

ހަފްތާއަކު

އެއްފަހަރު

މާލެއާއި،

އަތޮޅާއި ދެމެދު ދަތުރުކުރުން
1.04

ތމަޢު
މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން މުޖު ަ
ސަލާމަތްކުރުން

1.05

ދިރިއުޅުމުގެ އަގު ތިރިކުރުން
ހެޔޮވެރިކަން

2.01

އަދުލް އިންސާފް

2.02

ސަރުކާރު ހިންގުން އިސްލާހުކުރުން

ޖުމްލަ ޚަރަދު

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 2012ވަނަ އަހަ ު

2.03

އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

ސަރަޙައްދީ ތަރައްޤީއާއި އަތޮޅުތައް
ގން
ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ދަށުން ހިން ު

2.04

ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުން

2.05

ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު
އިޖުތިމާއީ އިންސާފް

3.01

ނ
އިސްލާމްދީން ދެމެހެއްޓު ް

3.02

އޯގާތެރި ސަރުކާރު

މ
ތަޢުލީ ް

3.03

އަތޮޅުގެ ތަޢުލީމީ ހާލަތު

އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވަމުންދާ

އަތޮޅުގެ

ރަނގަޅުކުރުން

ދަރިވަރުން ކޮމްޕިއުޓަރަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ

ހުރިހާރަށެއްގައިވެސް މިހާރު

ގޮތުން އަތޮޅުގެ ރައްތަކުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ

ކޮމްޕިއުޓަރާއި ލެޕްޓޮޕް

އަތޮޅުގެ ފަރާތްތަކަށް ކޮމްޕިއުޓަރާއި ލެޕްޓޮޕް

ބޭނުންކުރަމުންދޭ

396440.00ރ

ދޫކުރެވިފައި ވެއެވެ.
3.04

ޒުވާނުން ކުރިއެރުވުން

3.05

ކުޅިވަރު

3.06

ނ
އާއިލާ ބަދަހިކުރު ް

3.07

މަޢުލޫމާތާއި ސަޤާފަތާއި އާރޓްސް
އިޤުތިޞާދީ ތަރައްޤީ

4.01

ފަތުރުވެރިކަން

4.02

މަސްވެރިކަން

4.03

ދަނޑުވެރިކަން
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ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 2012ވަނަ އަހަ ު

4.04
4.05

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި

އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ އިޤްތިޞާދީ
ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުން

އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

 2012ވަނައަހަރު
ލޯން ދޫކުރުން

އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލޯނު
ދޫކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

ވަޒީފާއާއި އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް
ތަރައްޤީކުރުން

4.06

ތިމާވެށި

4.07

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް

4.08

ހަކަތަ

4.09

ނ
ބި ް

4.10

ކޮމިއުނިކޭޝަން ،ސައިންސާއި
ޓެކްނޮލޮޖީ
އެހެނިހެން ދާއިރާތައް

5.01

ޖެންޑަރ

5.02

ވިޔަފާރިއާއި އިންވެސްޓްމަންޓް

5.03

ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް

5.04

ޤައުމީ ސަލާމަތް
އޮފީސް ހިންގުން

6.01

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

847641.16

6.02

މުވައްޒަފުނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

4175782.24
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ތިންވަނަ ބައި :ކައުންސިލުގެ މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުންހިފުން
ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ޚުލާޞާ

 -1އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޢިމާރާތާއި ،އެ ޢިމާރާތާއި ގުޅިފައިވާ ތަންތަން 3000000/-ރ

 -2ފަރުނީޗަރު 500000/-ރ

 -3އިލެކްޓްރިކް އިލެކްޓްރޯނިކްފިޓިންގ އަގު 150000/-ރ

 -4ފަރުނީޗަރުގެ އަގު 10000/-ރ

 -5ފުށިފަރުދޯނި 1500000/-ރ

 -6ކަށަވަރު ދޯނި 1100000/-ރ

 -7ވޭލަރު 25000/-ރ

ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުން ހިފުނުގޮތް

 1އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޢިމާރާތާއި،އެ ޢިމާރާތާއި ގުޅިފައިވާ ތަންތަން

ވނީ ކައުންސިލް ހިންގުމަށެވެ.
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިމާރަތާ އެޢިމާރާތާގުޅިފައިވާ ހުރިހާއި ޢިމާރާތްތައް ބޭނުންކުރެ ެ

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 2012ވަނަ އަހަ ު

އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

-2ފުށިފަރުދޯނި

ކރުމަށާއި،
ލން ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ދަތުރު ު
އ ބޭނުންކުރެވެނީ އަތޮޅުކައުންސި ު
ފުށިފަރުދޯނި އަތޮޅުކައުންސިލްގަ ި
ކށް މާލެދަތުރު ކުރުމަށެވެ.
ކައުންސިލްގެ އެކިއެކި ބޭނުންތަ ަ

 -3ކަށަވަރު ދޯނި

ކަށަވަރު ދޯނި ބޭނުންކުރެވެނީ އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ބޭނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް މާލެއާއި އަތޮޅުގެ
ދލާއެކު ދަތުރު ކުރުމަށެވެ.
ރަށްތަކާ ދެމެދު މީހުންނާއި ،މު ަ

 -4ވޭލަރު
ތ އެއުޅަނދުގެ ބޭނުން ނުކެރެވޭތާ 10ވަރަކަށް އަހަރު ވެއްޖެއެވެ.
ވޭލަރުގެ އިންޖީން ހަލާކުވެފައިވާ ީ

ހަތަރުވަނަ ބައި :ކައުންސިލާއި ކައުންސިލުގެ ހިންގުން

ބރު:
މ ަ
ނ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫން ނަ ް
މިކައުންސިލް ހިންގަމުން ގެންދަ ީ
 7/2010އާއި ،މިޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކުލަވާލެވިފައިވާ މިކައުންސިލްގެ ޤަވާޢިދާއި ،އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ.
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ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތް (އޮނިގަނޑު)
ސ
ރއީ ް
ލގެ ަ
ކައުންސި ް
ސ
އ ް
ރ ީ
އބު ަ
ލގެ ނަ ި
ކައުންސި ް
ލ
ނރަ ް
ޑިރެކްޓަރ ޖެ ެ

ނ
ލރު ް
ކައުންސި ަ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އރޯ
ބ ު
ކައުންސިލް ި

ސ
ސ ް
އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވި ަ

ޒ
ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރ ް

ޑިރެކްޓަރ

ނ
މނިޓަރި ް
ފޮލިސީ،ޕްލޭނިންގ،ރިސަރޗް އެންޑް ޮ
ލީގަލް އޮފިސަރ

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

ޑިރެކްޓަރ

ޓ
ކ ޑިވެލޮޕްމެން ް
ނޑް އިކޮނޮމި ް
ރސްޓަރަކްޗަރ އެ ް
އިންފް ާ

ސ
ނ ް
ނޑް ފައިނޭ ް
ބަޖެޓް އެ ް

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

ނސް އޮފިސަރ
ފައިނޭ ް

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

 .1އ.ފައިނޭންސް އޮފިސަރ
 .2އ .އެކައުންޓެންޓް

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

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

 10ފަޅުވެރި

 .11މަސައްކަތު

 .12މަސައްކަތު

 .13މަސައްކަތު

 .14މަސައްކަތު

ކައުންސިލް މެމްބަރުން
ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލަރުން

ކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚް

ކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސް

ކައުންސިލް މެމްބަރ

މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނިޔާޒް

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު މަނިކު

ކައުންސިލް މެމްބަރ

ކައުންސިލް މެމްބަރ

ކައުންސިލް މެމްބަރ

އބާސް
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަ ް

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޝްރަފް

މ
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނަޢީ ް

ކ ަ އ ު ނ ް ސ ި ލ ަ ރ ު ނ ް ގ ެ ޒ ި ން މ ާ ތަ ކ ާ އ ި މ ަ ސ ް އ ޫ ލ ި އ ް ޔ ަ ތ ު
ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ބަހާލެވިފައިވާ ގޮތް:
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް
 -1ރަށްރަށުގެ ބިން ސާރވޭކުރުން.
ހދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން.
ލން ެ
 -2ރަށްރަށުގެ ބިނާވެށިޕް ޭ
އޓުން.
 -3ސަރުކާރުން އަތޮޅުގައި ހިންގާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ބެލެހެ ް
އޓުން.
 -4ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ތަރައްޤީއާއި ގުޅިގެން އަތޮޅުގައި ހިންގާ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބެލެހެ ް
ނައިބްރައީސް އިބްރާހީމް ނިޔާޒު-
ލހެއްޓުން.
ނނާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ހިންގާ ބެ ެ
 -1ބީ ސެކްޝަނުގެ މުވައްޒަފު ް
ނވުން.
ފ ު
 -2އަހަރުން އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް މުއްދަތަށް ޮ

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 2012ވަނަ އަހަ ު

އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

ޓން.
ޖހޭ ފައިސާގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއް ު
މސާރައާއި ،އުޖޫރަ އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދޭން ެ
 -3މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ ު
 -4ބަޖެޓް ބާކީކުރުން.
 -5ބެޖެޓް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް މުއްދަތަށް ފޮނުވުން.
އޓުމާއި ރިޕޯޓްހެދުން.
 -6ޕެޓީކޭޝްބާކީ ބެލެހެ ް
ދން.
ނންވާ ތަކެތި ހެ ު
 -7އޮފީހަށް ބޭ ު
އސާގެ ރިޕޯޓް ހެދުން.
 -8އެޑްވާންސްއަށް ބޭނުންވާ ފަ ި
 -9ޕެޓީކޭޝް ފައިސާގެ ބާކީ ބެލެހެއްޓުމާއި ފައިސާ ނެގުމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުން.
މއިބެހޭ މަސައްކަތްކުރުން.
 -10މާލޭގެ އެކިއެކި އޮފީސްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ފައިސާ ފޮނުވު ާ
މެމްބަރު އިބްރާހީމް ނަޢީމް-
ޓން.
 -1އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑޭޓާބޭސް ބެލެހެއް ު
ބހޭ މަސައްކަތްކުރުން.
 -2އޮފީހުގެ އޮޓޮމޭޝަނާއި ެ
ނރީޒްއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް
ތނުގައިވާ މެޝި ަ
 -3އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއާއި އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ދަށުގައިވާ ތަން ަ
ޓން.
ބލެހެއް ު
ފަދަތަކެތި މަރާމާތުކޮށް ެ
ކރުން.
ނތަނުގެ މަސައްކަތް ު
ހންނަ ފަދަތަ ް
 -4ފަޅުރަށްރަށާއި ގޮއިފާލައްބަ ު
 -5ކަނޑުގައިދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސެޓްފިކެޓްތައް ހެދުމާއި ،އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ ލައިސަންސްހެދުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން.
މެމްބަރު މުހައްމަދު އަޝްރަފް
 -1ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއިބެހޭ މަސައްކަތް ކުރުން.
ލހެއްޓުން.
 -2ޑީ ސެކްޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ހިންގާ ބެ ެ
ތތަކަށް ފޮނުވުން.
ށށް ބޭނުންވާ އެކިއެކި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާ ް
 -3އަތޮޅަށާއި ،އަތޮޅުގެ ރަށްރަ ަ
ޓން.
 -4އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުގެ ކަންތައްތަކާއި ނެޓްވާރކްގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއް ު
 -5އެކިއެކި ޕްރޮޖެކްޓް ޕްރޮޕޯސަލްތައް ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުން.
 -6އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމްގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން.
 -8އަތޮޅުގެ އެކިއެކި ރަށްރަށުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ލޯނަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓްތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުމުން މި ލޯންގެ
އިންޑިވިޖުއަލް އެކައުންޓްތައް އަޕްޑޭޓްކުރުން.
މެމްބަރު ޢަބްދުއް ރަޝީދު އައްބާސް-
 -1މުވައްޒަފުންނާއި މަސައްމަތް ޙަވާލުކުރުން.
 -2މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑްފައިލް ބެލެހެއްޓުން.
 -3މުވައްޒަފުންގެ ޗުއްޓީ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން.
 -4ކައުންސިލް އިދާރާ މުދަލުގެ ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުން.
ގ ނީލަން ކިޔުމާބެހޭ މަސައްކަތް ކުރުން.
 -5ހޮވާ ތަކެއްޗާއި ލައްވާތަކެތީ ެ
މެމްބަރު މުހައްމަދު އަޙްމަދު މަނިކް
 -1ސެކްޝަނުން ޖަވާބުދޭންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ޖަވާބުދިނުން.
ދނުން.
ފނުތަކަށް ޖަވާބު ި
 -2ކައުންޓަރ ފޯނަށް އަންނަ ޯ
ކށް ޙަވާލުކުރުން.
 -3އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއަށްލިބޭ އެކިއެކި ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިގަނެ އެންޓްރީކޮށް ސެކްޝަންތަ ަ
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އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 2012ވަނަ އަހަ ު

ކތި ފޮނުވުން.
ވންޖެހޭ ސިޓީއާއި އެހެނިހެން ތަ ެ
 -4އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނު ަ
ވން.
 -5އޭ.ސެކްޝަނުން ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް ފޮނު ު
 -6ކުށުގެ ރެކޯޑާއިބެހޭ މަސައްކަތް ކުރުން.

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

ކައުންސިލު އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން
#

މަޤާމް

ނަން

1

އަބުދުއްސައްތާރު އަޙުމަދު

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

2

ނ
ލޣަ ީ
އަބުދުލްމަޖީދު އަބުދު ް

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

3

ޢަބުދުއްސަމީޢު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

4

ނ
ނނާ ު
އަބުދުލްހަ ް

އެކައުންޓް އޮފިސަރ

5

މ
މަރީނާ އިބްރާހީ ް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

6

ނ
އިބްރާހީމް ޝަބީ ް

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފިސަރ

7

އަޒްލީފު މޫސާ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

8

ފާޠިމަތު ސަނިއްޔާ

ފްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

 09ޢަލީ އިޙްސާން

ފްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

ޝ
 10ޢާއިޝަތު ލިއު ާ

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ

 11މުޙައްމަދު އިސްމާއީލް

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

 12އަޙުމަދުރަމީޒު

ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

 13ނާދިރާ އަބުދުލް އަޒީޒު

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މ
 14އަހުމަދު ނަދީ ް

ރިސާރޗް އޮފިސަރ

 15ނާސިރާ ހަސަން

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

 16އިސްމާޢީލް ޝާހިދު

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 17އަލީ ސަލީމު

މެއިންޓެނަސް އޮފިސަރ
20

އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 2012ވަނަ އަހަ ު

 18އަބުދުއްރަޝީދު

މަސައްކަތު

 19އިބްރާހީމް ސިޔާމް

މަސައްކަތު

ލ
 20ޢަބުދުއްﷲއަ ީ

ނެވި

މ
 21ޢަބުދުލް އަލީ ް

ޑްރައިވަރ

 22މޫސާނިޒާރު

ފަޅުވެރި

 23މޫސާ އިސްމާޢީލް

ފަޅުވެރި

 24ފާތިމަތު މޫސާ

މަސައްކަތު

 25އިސްމާއީލް ޚަލީލް

މަސައްކަތު

ކައުންސިލުގެ ހިންގުން
ކައުންސިލު ހިންގާނެގޮތް
ނ
ހންގުމުގެ ޤާނޫ ު
ދއިރަތަށް ލާމަރުކަޒީއުސޫލުން ި
ދނީ އިދާރީ ާ
ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގަމުން ގެން ާ
ހ
ނބެ ޭ
ދ ތަކާއި ،މުވައްޒަފުން ާ
ލ ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢި ު
ނަމްބަރު 7/2010 :ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ސިވި ް
ރ ގޮތުގައި ގާތުން ފޯރުކޮށް
ނތެ ި
ޖހޭ ޚިދުމަތް އޭގެ އެންމެ ބޭނު ް
ތން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ެ
ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަ ީ
ދިނުމަށް ޓަކައެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު
މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ބައްޓަން ވެފައިވަނީ ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނާއި ،ޤަވާޢިދުތަކާ
އެއްގޮތަށެވެ.

މަޞްލަހަތު ފުށުއަރާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭގޮތް
ށ ވަނީ
މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ އެއްވެސްކަމެއްގައި ކައުސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި ،މުވައްޒަފުން ބައިވެރިނުވާގޮތަ ް
ހަމަޖައްސާފައެވެ.

ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ
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އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 2012ވަނަ އަހަ ު

ށ
މި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި ،ކައުންސިލްއިދަރާގެ ގިނަ މުވައްޒަފުންނަކީ ޙާޟިރީއަށް ބަރާބަރަ ް
ސަމާލުކަން ދޭ މުވައްޒަފުންނެވެ .މަދު މުވައްޒަފަކު މެނުވީ އެއްވެސް ކައުންސިލަރަކު ނުވަތަ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު
އވެ.
ނނަގާ އޮފީހަށް ޙާޟިރުނުވެ ނުހުންނަވައެ ް
ސަލާންނުބުނެ ޗުއްޓީ ު

ކައުންސިލުގެ ނިންމުންތައް
ނމަމުން ގެންދަނީ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ޖަލްސާތަކުންނާއި އަދި ކުއްލި
ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ނި ް
ޖަލްސާތަކުންނެވެނެ.

އޯޑިޓް
އިންޓަރނަލް އޯޑިޓް
މާލީ އޯޑިޓް
އިދާރީ އޯޑިޓް
އެކްސްޓަރނަލް އޯޑިޓް
މި ކައުންސިލް އިދާރާގެ އޭ،ޑީ،ޔޫގެ އިންޓާނަލް އޯޑިޓެއް ވޭތުވެދިޔަ 2012ވަނަ އަހަރުތެރޭގައި
ކުރެވިފައިވެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ އަޑުއެހުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން

ރައްޔިތުންގެ އަޑުއެހުމަށާއި ،އަތޮޅުގެ އެކިއެކިދާއިރާތަކާ ބައްދަލުކުރުމަށް އަތޮޅުތެރެއަށް
ކުރިދަރުރުތަކާއި އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް

ފެލިދޫ ޒުވާންއެކުވެރިންގެ ދިރުމާއި ،އަތޮޅުކައުންސިލް ބައްދަލުކުރުން
ހ
ޖނުއަރީ  2012ވަނަދުވަ ު
ދރުމުގެ ހިންގާކޮމިޓީއާއެކު ެ 16
ގ ި
އ ފެލިދޫ ޒުވާން އެކުވެރިން ެ
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމެ ް
މކީ ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީން ހިންގަވާ
ގެ  11:00އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ .މިބައްދަލުވު ަ
ނ
ހިލޭއެހީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން އަތޮޅުކައުންސިލާއި ،ފެލިދޫ ޒެޑާ ޕާޓްނަރޝިޕް ހަދައިގެން އަތޮޅަށް ފައިދާހުރި ރޮގަކު ް
ލވުމެކެވެ.
ދނޭ ޙަރަކާތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަ ު
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ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 2012ވަނަ އަހަ ު

ތަޢާރަފު

މިބައްދަލުވުން

އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

ރއްވަމުން
ކު ަ

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

އައްޝައިޚު

ރައީސް

މޫސާނިޒާރު

އިބުރާމް

ވިދާޅުވީ

އ
އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރިއަށްއޮތް  5އަހަރަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނުގައި އަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން ގިނަޙަރަކާތްތަކެ ް
ނކަމުން މިޙަރަކާތްތައް ހިންގަން ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ލޯނުގެ އެހީގެ
ހިމަނާފައިވާނޭ ކަމަށާއި ،އެހެ ް
ގ
ޕ ެ
ގތުގައި ،އަދި ސަރުކާރުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދަވާ ކަމަށާއި ،ޔޫ،އެން،ޑީީ ،
ގޮތުގައާއި ،ހިލޭއެހީގެ ޮ
މޕްރޮގްރާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާ
ޕްރޮގްރާމު ތަކުގެތެރެއިން އަތޮޅަށް ބޭނުންކުރެވިދާނޭ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް އެބަހިމެނޭކަމަށާއިި ،
ދ ޔޫ،އެން،ޑީ،ޕީގެ ޕްރެޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓަރާއި ،ސްވާލުކުރުމުން
މަސައްކަތްކުރާއިރު އެންމެފަސޭހައިން ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެގޮތަކާމެ ު
އ
ބދަލުގައި ގިނަފަރާތްތަކެ ް
ނ މަސައްކަތް ކުރަން އުޅުމުގެ ަ
އން.ޖީ.އޯއަކުން އެކަ ި
ނ ،ނުވަތަ ެ
އެގުނީ އަތޮޅުކައުންސިލުން އެކަ ި
ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ ޕްރޮޖެކްތައް ކާމިޔާބުކުރުން ފަސޭހަވާނޭ ކަމުގައެވެ .އެހެންކަމުން މިކައުންސިލުން
ޤަސްދުކޮށްފައިވަނީ އަތޮޅުގައިހުރި ކުލަބްޖަމުޢިއްޔާ ތަކުގެތެރެއިން މިފަދަ މަސައްކަތެއް އަތޮޅުކައުންސިލާއެކު ކުރަން
މ
ނ ަ
ފދަ މަސައްކަތްތަކެއް ފެށުމަށެވެ .މިކަން މިގޮތަށް ވެއްޖެ ަ
މޝްވަރާކޮށް ޕާޓްނާޝިޕްހަދާ އެ ަ
ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަކާއެކު ަ
އެޖަމުޢިއްޔާއަކަށް

ކާމިޔާބީތަކެއް

ވަރަށްބޮޑު

ލިބިގެންދާނެއެވެ.

އެބައެއްގެ

ޕްރޮފައިލު

ޖަމްޢިއްޔާގެ

ރަނގަޅުވުމާއެކު

ނމަ އެޕްރޮޖެކްޓް ހޯދުމުގައި
ދނެއެވެ .ޕްރޮޖެކްޓެއް ލިބިއްޖެ ަ
ބން ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިގެން ާ
ބ ު
މެމްބަރުންނަށް މިކަމުގެ ސަ ަ
ތއްވެސް މިޕާޓްނާޝިޕްގައި
ހންޖަމުޢިއްޔާ ަ
ނނީ ،އެހެނަސް އެ ެ
ހންގުމުގައިވެސް އިސްކޮށް އޮން ާ
އިސްކޮށްއޮންނަ ޖަމުޢިއްޔާއެއް ި
ސއްކަތްކޮސްގެން ލިބޭ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއްގެ ގޮތުގައި
ހިމެނޭނެ .އަދި މިގޮތުން މަ ަ
ދ
މފަދަ މަސައްކަތެއް ފެލި ޫ
އ ި
އޮންނާނީވެސް ޕްރޮޖެކްޓް ކަމިޔާބުކުރެވުނު ޖަމުޢިއްޔާ .އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގަ ި
ނ
މވާ ހިންގާ ކޮމިޓީން މިކަ ް
ޒެޑާއެކު މިކައުންސިލަށް ކުރެވިދާނެއެވެ .އެހެންކަމުން މިކަމަށް އެއްބަސްވެލައްވާނަމަ މިކަން ނިން ަ
ގ ޕްރޮފައިލް ފޮނުއްވާދެއްވުންއެދެން .ޕްރޮޖެކްޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ތިޔަބޭފުޅުންނާ
ލބް ެ
ނިންމެވިގޮތުގެ ބަޔާނާއި ،ކު ަ
މަޝްވަރާކޮށް ތިޔަބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލާއެކު ކުރާނީ އަތޮޅުކައުންސިލްއިދާރާއިން ކަމުގައި ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.
ގ ރައީސާއި ،އެނޫން މެމްބަރުން ފާޅުކުރެއްވި ޝުޢޫރުތަކުގައި މިކަމަކީ ވަރަށް ރަގަޅުކަމެއް
ފެލިދޫ ޒެޑްގެ ފަރާތުން އެކުލަބް ެ
ކަމަށާއި ،އަތޮޅުކައުންސިލުން މިފަދަ ކަންކަމުގައި ތިޔަގެންގުޅުއްވާ ވިސްނުންފުޅުގެ ސަބަބުން ކުލަބު ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް
ށ ޤަބޫލުކުރައްވާކަމުގައެވެ.
ކުރިމަގުގައި އަމިއްލައަށް މިފަދަ ކަންކަމުގައި ކާމިޔާބީތައް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެގެން ދާނޭކަމަ ް
ށ ކަމެއްކޮށް ދެވިއްޖެނަމަ އެއީވެސް ލިބޭނޭ ކާމިޔާބީއަކާއި ،ކުރިއެރުމެއް ކަމުގައި ވާނޭކަމުގައި
އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން އަތޮޅަ ް
ނ
މން އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވޭ ތިޔަކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ،ވީމާ ވަރަށް އަވަހަށް މެމްބަރުން ާ
ޤަބޫލުކުރައްވާކަމަށެވެ .އެހެންކަ ު
މތު ފޮނުވާނެކަމުގައި ޒެޑްގެ ހިންގާކޮމެޓީގެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވިއެވެ.
ބނުންވާ މަޢުލޫ ާ
ބައްދަލުކޮށްފައި ޭ
ކރެވިއްޖެނަމަ އެޖަމްޢިއްޔާގެ
ތށް ު
ނނެވީ މިކަހަލަކަމެއް މިގޮ ަ
ކމެއް ޖަމުޢިއްޔާއަށް އެހެންމިދެ ް
މިކަމަކީ ވަރަށް ފައިދާބޮޑުވާނެ ަ
ކގޮތް މިއީވެސް ވަރަށްބޮޑު
ނ ރީތިނަމާއި ،އެހެންމީހުން ދެ ޭ
ޕްރޮފައިލު މުއްސަދި ވުމުގެ އިތުރުން އެޖަމުޢިއްޔާއަކަށް ލިބޭ ޭ
ވ ވަރަށްމުހިންމު އެހެންކަމެއްވެސް އެބައޮތްކަމުގައި ރައީސް
ކާމިޔާބީއެއް ،ޖަމުޢިއްޔާގެ ޕްރޮފައިލް އަތޮޅުކައުންސިލަށް ބޭނުން ާ
ވިދާޅުވިއެވެ .އެއީ މިކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާނެ އަތޮޅުގެ އެންމެ ޙަރަކާތްތެރި ކުލަބު ޖަމުޢިއްޔާއެއްހޮވާ އެފަރާތަކަށް
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެވޯޑު ދިނުމަށް އެހެންވެ ޕްރޮފައިލް ވަރަށް އަވަހަށް ފޮނުއްވާދެއްވުމަ ރައީސް އެދިލެއްވިއެވެ.

މިހާރު ޤައުމުގައި އުފެދިފައިވާ ހަލަބޮލި ކަމުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުން ހިންގާ ޤާނޫނާޚިލާފް ކަންތައްތައްކުއްވެރިކޮށް ޤަރާރެއް
ފާސްކުރުން:
ލ މާޙައުލުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުން ހިންގާ ޤާނޫނާއި ޚިލާފް ޢަމަލު ތަކުގެ
ޤައުމުގައި އުފެދިފައިވާ ހަލަބޮ ި
ރައްޔިތުންގެ

ހިތްތަކުގައި

މިދަނޑިވަޅުގައި

ބިރުވެރިކަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޤާނޫނު

އުފެދި

ޤައުމުގެ

އަސާސީއާއި،

އަމަން

އަމާންކަން

ޤނޫނުތަކަށް
ާ

ގޮންޖަހާ

ގެއްލި

ސަބަބުން

ރައްޔިތުން

ނިކަމެތިވެފައިވާ

ފުނޑުފުނޑުކޮށް

ގ
ކ ެ
އެޤާނޫނުތަ ު

ނ
ބާރުކަނޑުވާލުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތް ހުއްޓާލާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި ،ފަނޑިޔާރު ް
ލ
ހިފާ ހައްޔަރުކޮށް ،ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ،ޤާނޫނޫތަކާ ޚިލާފަށް އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގައިބުނާ  3ބާރުގެ ތެރެއިން ޢަދު ު
23

އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 2012ވަނަ އަހަ ު

އ
ނ ކުރާ ޙުކުމްތަކަށް ދެކޮޅުހަދާ އެ މުވައްސަސާގެ އަގުވައްޓާލާ ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގަ ި
އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރު ް
ކ
އދި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އަމުރާ ޚިލާފަށް ބަޔަކު އަންގާ ޣައިރު ޤާނޫނީ އަމުރުތަ ާ
ބިރުވެރިކަން އުފެއްދުމަށާއިަ ،
ށ
ނދާ ޣައިރު ޤާނޫނީ ޢަމަލުތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަ ް
ގ ް
އެއްގޮތަށް ފުލުހުންނާއި ،ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ހިންގަމުން ެ
ކށި ޢިބާރާތުން ކުއްވެރިކުރާ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ .
ގޮވާލާފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލުން މި ޢަމަލުތައް އެންމެ ހަރު ަ
ދ
ފ ަ
ކްރިމިނަލް ކޯޓްގެ އިސް ޤާޟީ ޢަލްއުސްތާޛް ޢަބުދުﷲ މުޙައްމަދު ވަގުތުން ދޫކޮށްލާ ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބުނެފައިވާ ަ
އމުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް
ށ އެހީތެރިވެ ދެއްވާ ޤާނޫނީ ި
ކޓްތަކަ ް
ޖުޑިޝަރީއެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ފުލުހުންނާއި ،ސިފައިން ޯ
ނނު އަސާސީން
ކުރުމަށާއި ،މިޤައުމުގައި މިލިޓަރީ ވެރިކަމެއް ހިންގުމަށް ފުރުސަތު ނުދެއްވުމަށާއި ،ރައްޔިތުންނަށް ޤާ ޫ
ނ
ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވާ ރައްކާތެރިކަމާއި ،މިނިވަންކަމާއި ،ޙިމާޔަތް ހޯއްދަވާ ދެއްވުމަށް ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް މިކައުންސިލު ް
ގޮވާލަމެވެ.

ސަފާރީ އެގުރީމެންޓްގައި ސޮއިކުރުން
 13އޭޕްރީލް  2012ވަނަދުވަހުގެ ހަވީރު 4.00ގައި ކައުންސިލްގެ މުހިންމު ބައްދަލުވުމެއް ކައުންސިލް އިދާރާގައި
ބޓްގެ މަސައްކަތުގައި ޙިއްސާވާ
ޓން ރާވާފައިވާ ސަފާރީ ޯ
ނ ފައް ަ
އންސިލުން ބައިވެރިވެގެ ް
ދލުވުމަކީ ކަ ު
ބޭއްވުނެވެ .މިބައް ަ
ދެވަނަ

ފަރާތާއެކު

އެގްރިމެންޓްގައި

ސޮއިކުރުމަށް

ބައްދަލުވުމެކެވެ.

ބޭއްވުނު

މިވިޔަފާރީގެ

މިބައްދަލުވުމުގައި

ނ
ތޅު އަތޮޅު ކައުންސިލު ް
ލ ހ .ރަބީއީމަންޒިލް ،ފެލިދެއަ ޮ
ޟލް އަޙުމަދު ޝާހިދު ޖަމީ ް
ދެބައިވެރިންކަމުގައިވާ އަލްފާ ި
ކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚު މޫސާ ނިޒާރު އިބުރާހިމް އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއި ކުރެއްވިއެވެ .މި އެގްރިމެންޓްގައި
ހެކިންގެ ގޮތުގައި ސޮއިކުރެއްވީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއްސައްތާރު އަޙުމަދު
ލ
އދަލުވުމުގައި އަލްފާޟި ް
ދ އެވެ .މި ބަ ް
އޓްވިލާ ވ .ފެލި ޫ
ޣނީ ވަ ި
ލ ޢަބުދުލްމަޖީދު ޢަބުދުލް ަ
ޟ ް
ލިލީމާގެ ވ .ކެޔޮދޫ ،އަލްފާ ި
އަޙުމަދު ޝާހިދު ދެއްކެވި ވާހަކާގައި މިމަސައްކަތުގައި އަތޮޅުކައުންސިލް ބައިވެރިކުރަން ޤަސްދުކުރެއްވި ސަބަބުގެ މައްޗަށް
ނ އިޚުލާސްތެރިކަމާއެކު އަތޮޅުގެ
އތޮޅަކީ ވަރަށްކުރިންސުރެއް ވަރަށް ގާތްގުޅުމެއް އޮންނަ ފަރާތަކަށްވުމު ް
ބައްލަވާލައްވާ ފެލިދެ ަ
ވދާޅުވިއެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ
ދދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމުގައި ި
ރައްޔިތުންނަށް ރަގަޅުގޮތެއް ހޯ ާ
އިތުރުން ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް އަލްފާޟިލް އިބުރާހިމް ނިޔާޒާއި ،މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްދު އަޝްރަފާއި ،މެމްބަރ
ފޟިލް އިބުރާހީމް ނަޢީމް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު މަނިކާއި ،މެމްބަރ އަލް ާ
ދ
ޣނީ ،އަ ި
މޖީދު ޢަބުދުލް ަ
ބދުލް ަ
ޢބްދުއްސައްތާރު އަޙުމަދު ،އަލްފާޟިލް ޢަ ް
މީގެއިތުރުން ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ަ
ދ
ބދުއްރަޝީ ު
ލފާޟިލް ޢަ ު
ވއެވެ .ކައުންސިލް މެމްބަރ އަ ް
ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ސަނިއްޔާ ބައިވެރި ި
ޢައްބާސް ހުންނެވީ ސަލާމުގައެވެ.

ކެޔޮދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރުން:
ގ  2012ހޯސްޓް ކުރާ ރަށަކަށް ވ .ކެޔޮދޫ ހަމަޖެހިފައިވާތީ
ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން ބާއްވާ ވ .އަތޮޅު ވޮލީލީ ު
އެރަށުގެ

ކައުންސިލާ

ބައްދަލުކުރުމަށް

ކެޔޮދުއަށްވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މި

މުބާރާތް

ޓަކާއި

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

އަތޮޅުކައުންސިލުން

ބޭފުޅުން

ހޯސްޓް

14

ކޮށްދޭނޭ

ނޮވެމްބަރ
ފަރާތެއް

2012

ހޯދުމަށް

ވަނަދުވަހު

ކުރިއިޢުލާނަށް

ކެޔޮދޫކައުންސިލުން މި މުބާރާތާބެހޭ ހުރިހާއިކަމެއް ޒީރޯބަޖެޓްގައި ކޮށްދޭނެކަމަށް ބިޑް ހުށަހަޅައިގެން ކާމިޔާބް ކޮށްފައިވާތީ
ށހަޅާ ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވި
ހޯސްޓް ކުރާފަރާތަކުން ކޮށްދޭންޖެހޭނެކަމަށް ކައުންސިލުން ހު ަ
24

އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 2012ވަނަ އަހަ ު

މ
ށ ހަމަޖެހިފައި ވެއެވެި .
ރތް ޑިސެމްބަރ މަހުގެ  14އިން  22ހަށް ކެޔޮދޫގައި ބޭއްވުމަ ް
ބައްދަލުވުމެކެވެ .މި މުބާ ާ
ބރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތާއި ،ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
ނނާއި ،މު ާ
ބައްދަލުވުމުގައި ސްޕޮންސަރ ހޯދުމާއި ބެހޭގޮތު ް
ކުލަގަދަކޮށްފާހަގަ

ކުރުމާއި

ބެހޭގޮތުންނާއި،

މތަކުގެ
ޓީ ު

ސަޕޯޓަރުން

ކަންތައް

އިންތިޒާމު

ކުރުމާއި

ނ
ބެހޭގޮތު ް

މަޝްވަރާކުރެވިފައި ވެއެވެ.

ފުލިދުއަށް ދަތުރުކުރެއްވުން
 26ނޮވެމްބަރ  2012ވަނަދުވަހު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން

ފުލިދުއަށް ދަތުރެއް ކުރެއްވިއެވެ.

މިދަތުރަކީ ފުލިދޫ

ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރުމަށާއި ،ފުލިދޫގެ ޢާއްމު ޙާލަތު އޮޅުންފިލުވައި ދެކައުންސިލްގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމަށް ކުރެއްވި
ހ
ގން ދަތުރު ކުރެއްވުމަށްފަ ު
ދަތުރެކެވެ .މިދަތުރުގައި މިއަދު 9.30ގައި ފެލިދޫން ފުރާވަޑައި ެ

ދތުރު ނިންމާ މިއަދު ހަވީރު
ަ

ވ
 6.00ގައި އެބުރި ފެލިދުއަށް ވަޑައި ގެންނެވިއެވެ .މިދަތުރުގައި ފުލިދޫ ކައުންސިލާއި ،ފުލިދޫގެ ދެ ކުލަބު ކަމަށް ާ
ޅ
ގ ޖަމުޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއާއި ،ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާ ކުރެވިފައި ވެއެވެ .އަދި އަތޮ ު
ބްލޫސްޓަރ ކުލަބާއި ،ޒުވާނުން ެ
ވރިކުރާ ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ ޓީމުތައް ބައިވެރިކުރުމުގައި ކައުންސިލުގައި އުފެދިފައިވާ
ވޮލީ ލީގު 2012ގައި ބައި ެ
ޅ
ރމަށް ހިތްވަރުދެއްވާ އަތޮ ު
ތގައި  2ޓީމު ބައިވެރި ކު ު
ރ ު
ލ އެކަތިގަނޑަކަށްވެގެން މި މުބާ ާ
ޚިޔާލުތަފާތުވުން ނައްތާ ާ
ނ
ކައުންސިލުން ފުލިދޫ ކައުންސިލުގައި މަޝްވަރާ ކުރެއްވިއެވެ .އަދި ފުލިދޫގައި ދިމާވެފައިވާ ތަފާތު ކަންތައްތައް އޮޅު ް
ގ
ދ ެ
އ ،ޤަވާޢި ު
މށާއި ،ޤާނޫނާ ި
ފިލުއްވާ އަތޮޅު ކައުންސިލާ ފުލިދޫ ކައުންސިލާ ދެމެދު މިހާރަށްވުރެ ބަދަހި ގުޅުމެއް ބޭއްވު ަ
ތެރެއިން ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ކުރުމަށް ފުލިދޫ ކައުންސިލަށް ޚާއްސަކޮށް ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ބުޝްރީ
މޫސާއަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ގޮވާ ލެއްވިއެވެ.

އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީތައް ހޮވުން
ށ
އ ް
ތޅު ފުލިދޫ ،ފެލިދޫ ކެޔޮދޫ ގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ ަ
ހ ހެނދުނު  9.00ގައި މިއަ ޮ
 19ނޮވެމްބަރ  2012ދުވަ ު
މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތައް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓުން އޮތޯރިޓީން އަންގަވާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެރަށްރަށުގައި އިފްތިތާޙު ކުރެވުނެވެ.
ށލަމެވެ .އަދި ފެލިދޫގައި  4މެމްބަރުން
ކމިޓީގައި  5މެމްބަރުން ހަމައަށް ތިބިކަން ފާހަގަ ކޮ ް
މިކަން ހަމަޖެހުނުއިރު ފުލިދޫގެ ޮ
ތިބުމާއެކު އެ ކޮމިޓީއަށް އިތުރު މެމްބަރަކު ޢައްޔަންކުރަންޖެހޭކަންވެސް ފާހަގަ ކޮށްލަމެވެ .އަދި ކެޔޮދޫގައި  5މެމްބަރުން
ރހަމަ ވެފައިވާކަންވެސް ފާހަގަ ކުރަމެވެ .މި ކޮމިޓީތަށް އިފްތާޙު ކުރުމަށްފަހު ކޮމިޓީ ތަކުގެ
ހަމައަށް ތިބުމާއެކު އެކޮމިޓީ ފު ި
ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ބާއްވާ މިއަދުވަނީ ކޮމިޓީތަކުގެ ރައީސުންނާއި ،ނައިބުރައީސުން ހޮއްވަވާފައެވެ.

ފުލިދޫ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީ :
ރައީސާ އަލްފާޟިލާ ޝަޒުނާ ޢަބުދުއްރަޙީމް ވައިޓްރޯސް /ވ .ފުލިދޫ
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ނައިބު ރައީސާ އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝަރޫނާ އެވަރެސްޓް /ވ .ފުލިދޫ

ފެލިދޫ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީ:
ރައީސާ އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝާދިޔާ ބުރެވިމާގެ /ވ .ފެލިދޫ
މތު ޝެރީން އަހިމާގެ /ވ .ފެލިދޫ
ނައިބުރައީސާ އަލްފާޟިލާ ފާޠި ަ

ކެޔޮދޫ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީ:
ރައީސާ އަލްފާޟިލާ ރީމާ އަޙުމަދު ނައިޓްރޯސް /ވ .ކެޔޮދޫ
ނައިބު ރައީސާ އަލްފާޟިލާ ޢާސިމާ އިބުރާހިމް ލައިފްގާޑަން /ވ .ކެޔޮދޫ

ތިނަދޫ ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކުރުން

ފެލިދޫގެ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރުން
 13ނޮވެމްބަރ  2012އަންގާރަ
އ
ވހުގެ  10.00ގައި ފެލިދޫ ކައުންސިލާއެކު އެކައުންސިލްގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެ ް
 13ނޮވެމްބަރ  2012ދު ަ
ވމަކީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފުށިފަރު ދޯނި މިހާރު އަޅާފައި
އަތޮޅުކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވުނެވެ .މިބައްދަލު ު
ކ
ށ ވަދެ ނިކުމެވާ އެހެން އުޅަނދު ފަހަރަށްވެސް ގެއްލުންލިބި އުނދަގޫތަ ާ
އޮންނަ ސަރަޙައްދުން ދޯންޏަށާއި ،ބަނދަރަ ް
ކުރިމަތިވާތީ މިކަމާގުޅެގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމަވާ ދެއްވުމަށް އެކައުންސިލްގައި އެދުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ.
މޝްވަރާކުރެވިފައި ވެއެވެ .އަދި މިކަމަށް ގޮތެއް ހަމަޖައްސަވާދެއްވާނެކަމަށް އެކައުންސިލުން
މިބައްދަލުވުމުގައި ދެފަރާތުން ަ
ވިދާޅުވިއެވެ.

އަތޮޅުވޮލީލީގު  29 2011ޑިސެމްބަރ  2011އިން  8ޖެނުއަރީ  2012އަށް ކުރިއަށްގެންދެވުނު
ސމްބަރ  2011އިން 8
ރށަކަށް ހުޅުވާލައިގެން  29ޑި ެ
ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ވ .އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ަ
އ
އ މިއަތޮޅުގެ މީހުންއުޅޭ ކޮންމެ ރަށަކުން އަންހެން ޓީމަކާ ި
މބާރާތުގަ ި
ރތެއް ބޭއްވުނެވެ .މި ު
ޖެނުއަރީ  2012އަށް ވޮލީމުބާ ާ
ފިރިހެން

ޓީމެއް

ބައިވެރިކުރުމަށް

ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

މި

މުބަރާތުގައި

ރަކީދޫފިޔަވާއި

އެހެން

ހުރިހާ

ރަށަކުން

އ
ށ ް
ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ .މި މުބާރާތުގައި ވާދަކޮށްފައިވަނީ ފިރިހެން  3ޓީމާއި އަންހެން  3ޓީމެވެ .މި މުބާރާތް ބާއްވާނެރަ ެ
ފއިވަނީ ކެޔޮދޫން ކަމަށްވާތީ
މރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅައި ަ
ކަނޑައެޅުމަށްޓަކާއި އަތޮޅުގެ ހުރިހާރަށަކަށް ހުޅުވާލުމުން އެން ެ
މިފަހަރުގެ މުބާރާތް ކެޔޮދޫގައި ބޭއްވުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ނިންމާފައިވެއެވެ .އަތޮޅު ވޮލީ ލީގް  2011ގެ މުބާރާތް
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އ
ކޮމިޓީއާއި ،މީޑިއާ ކޮމިޓީއާއި ،އިންތިޒާމު ކޮމިޓީއާއި ،ފަނޑިޔާރުންގެ ކޮމިޓީއާއި ،ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއާއި ،މުބާރާތުގަ ި
ބައިވެރި ވެފައިވާ ޓީމުތަކުގެ އޮފިޝަލުންނާއި ،އަތޮޅު ކައުންސިލާ ،ރެފްރީޒް ކޮމިޓީއާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ކެޔޮދޫގައި 29
ހ
ގ ކުރިން މުބާރާތުގެ އެންމެ ާ
ތޅު ވޮލީ ލިގް  2011ފެށުމު ެ
ދލުވުމަކީ އަ ޮ
ޑީސެމްބަރ  2011ވަނަދުވަހު ބޭއްވުނެވެ .މިބައް ަ
ހ
ކފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލުތަކާއި ،ވިސްނުން އެއްގޮތްކޮށް ހުރި ާ
މޒެއްގެ ދޮށުން ބައްދަލުކޮށް އެ ި
ކަންކަމާމެދު މިފަރާތްތައް އެއް ޭ
އެންމެންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު މުބާރާތުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ފުރިހަމައަށް ގެންދިއުމަށާއި ،ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާއެއްގޮތަށް ހުރިހާ
މކޮށް ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މައްޗަށް ބާރުއެޅުމުގެ
ރތް ބޭއްވުމުގެ މަޤްޞަދު ފުރިހަ ަ
ފަރާތަކުންވެސް ޢަމަލުކޮށް މުބާ ާ
އވެރިވެ ލެއްވިއެވެ .އަތޮޅު
ސސްޓޭޝަންގެ ފަރާތުންވެސް ބަ ި
ގޮތުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި ފެލިދޫ ޕޮލި ް
ވޮލީ ލީގު  2011ގެ އަންހެން ޑިވިޜަނުގެ ފައިނަލް މެޗް  2ޖެނުއަރީ  2012ދުވަހު ކުޅެވުނެވެ .މިމެޗްގައި ބައްދަލުކުރީ
ށ
ޗގެ ކުއިން އޮފްދަ މެޗަކަ ް
ކމިޔާބުކުރީ ފުލިދޫ ޓީމެވެ .މިމެ ް
ފއިނަލް މެޗް ސީދާ  3ސެޓުން ާ
ފުލިދޫ ޓީމާއި ،ކެޔޮދޫ ޓީމެވެަ .
ނތު ޤާސިމެވެ .މިއަދުގެ ކުއިން އޮފްދަ މެޗަށާއި ،އެއްވަނައަށްދިޔަ ޓީމަށް
ހޮވިފައިވަނީ ފުލިދޫ ޓީމުގެ ޖާޒީ ނަންބަރ  5އާމި ަ
ދ
ޙަވާލުކުރެވުނު ވާދައިގެ ތަށި ޙަވާލުކޮށް ދެއްވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއްރަޝީ ު
ޢައްބާސެވެ .އަތޮޅު ވޮލީ ލީގު  2011ގެ ފިރިހެން ޑިވިޜަނުގެ މެޗުތައް  3ޖެނުއަރީ  2012ދުވަހު ކެޔޮދޫ ވޮލީ ކޯޓްގައި
ފެށުނެވެ .މިމެޗްގައި ބައްދަލުކުރީ ވ .ތިނަދޫ ޓީމާއި ،ވ .ފެލިދޫ ޓީމެވެ .މިމެޗް ސީދާ  3ސެޓުން ކާމިޔާބުކުރީ ތިނަދޫ
މގެ ޖާޒީ ނަންބަރ  15އަޝްފާޤް އާދަމެވެ .މިއަދުގެ މެޗްގެ
ޓީމެވެ .މިމެޗްގެ އެންމެމޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ ތިނަދޫ ޓީ ު
ދ
އ ު
އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާއަށް އިނާމުދެއްވީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާ ނިޒާރު އިބުރާހީމެވެ .މި ަ
ގއި ކުޅެވުނެވެ .މިމެޗްގައި
ކޓްގައި  6ޖެނުއަރީ ަ 2012
އަތޮޅު ވޮލީ ލީގް  2011ގެ ފައިނަލް މެޗް ކެޔޮދޫ ވޮލީ ޯ
ބައްދަލުކުރީ ދިނަދޫ ވޮލީ ޓީމާއި ،ފެލިދޫ ވޮލީ ޓީމެވެ .މިމެޗް ފޯރިގަދަ ކުޅުމަކަށްފަހު ނިމުނީ  3ސެޓް  1ސެޓުން ތިނަދޫ
ވޮލީ ޓީމް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިގެންނެވެ .

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ގެންނަ ސަފާރީގެ މަސައްކަތް
ލ އަޙްމަދު ސާހިދު ޙިއްސާވާ އައިލެންޑް ލައިފްސް މޯލްޑިވްސްއިން
ހ .ރަބީޢީމަންޒިލް އަލްފާޟި ް
ބައިވެރިކޮށްގެން

އަތޮޅުކައުންސިލް

ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރައްވާ ސަފާރީގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބަކާ ބެހޭގޮތުން ހ.

ރަބީއީމަންޒިލް އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޝާހިދުއާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ.

ރ
ކުރިންގެންނަން މަސައްކަތްކު ި

ދ
ނކަމަށް އަހްމަދު ޝާހި ު
ނންމަންވީވަގުތު އެކަމާ ނޫޅެވު ު
ި
ލެގޫން ކަޓަމަރާނީ ސަފާރީގެ އެގްރިމެންޓްގެ މަސައްކަތް
ރނީ
ޅމުން އެފަރާތަށް ކަޓަމަ ާ
ހށަހެ ު
އފައެއް އެހެންފަރާތަކުން ު
ހށަހަޅާފައިވާ އޮފައަށްވުރެ ބޮޑު ޮ
ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި އަހަރުމެން ު
ވިއްކާލުމުން

ބނީކަމަށް
އެނުލި ު

ވިދާޅުވިއެވެ .މިހާރު

އެހެން

ށއި،
ސަފާރީއެއް ބަލާފާ ވާނޭކަމަ ާ

ރ ހުންނަކަމަށެވެ.
ތ  8ކޮޓަ ި
ސަފާރީއެއްކަމަށެވެ .މިސަފާރީގައި  6ކޮޓަރި ،ނުވަ ަ

މިއީ ގޫލަޓް

ޔ
ކި ާ

ނ ކުރީ އެއްޗަށްވުރެ މިހާރު
އހެންކަމު ް
ެ

ބަލާފައިވާ ޔޮޓް ރަގަޅުވެފައި އަދި އަގުވެސް ހެޔޮކަމުގައި އަޙުމަދު ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިދެސަފާރީގެ ތަފާތަކީ ލެގޫނާ

ހރު މިގެންނަން ޚިޔާލުކުރާ
ދފައިވަނީ ފައިބަރުންކަމަށެވެ .މި ާ
ކަތަޓަމަރާނީއަކީ  2ކޮޓަރި ހުންނަ ސަފާރީއެއްކަމަށާއި ،މިބަނ ެ
ރގެ ސަފާރީއެއް ބަނދެފައިވަނީ ލަކުޑިންކަމަށެވެ.
ގޫލަޓް ސަފާރީއަކީ  6،8ކޮޓަ ީ

މިވަގުތަކީ ސަފާރީ ގެންނަން އެހާރަގަޅު

މ
ނން ާ
އގްރިމެންޓްގެ ކަންތައް ި
އންކަމަށެވެ .އެއިރަށްވާއިރަށް ެ
ނނަ ު
ވަގުތެއް ނޫންކަމަށާއި ،ރަގަޅުވާނީ ސީޒަނާ ދިމާކޮށް ގެ ް
މހުގެތެރޭ އޮސްޓްރޭލިޔާއަށް
ރންޖެހޭކަންތައް އަވަހަށް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހިފައިވާކަމަށެވެ .ޖުލައި ަ
ޤާނޫނީގޮތުން ކު ަ
ށ
އ ހަމަޖެހިގެންދާނެކަމަ ް
ނންވާ ކަންތައްތަ ް
ބލިޓީހަދާ ބޭ ު
ނންމާފައެވެ .މިދަތުރުގައި ފީޒި ި
ި
ދަތުރެއްކުރުމަށް މިހާރުވަނީ
އެބައްދަލުވުމުގައި އަހްމަދު ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ .މިހާރު އަތޮޅުކައުންސިލުން އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޝާހިދުއާއި ގުޅިގެން
ށ ކުރާ ދަތުރުގައި ޔޮޓުގެ
ގ އެގުރީމެންޓްގައި ސޮއިކުރެވިފައެވެ .ޔޮޓް ބެލުމަށް ތުރުކީއަ ް
ބނުންވާ ޔޮޓްގެނައުމު ެ
ގެންނަށް ޭ
ރ
އަގުދެއްކުމަށް ބޭނުންވާ  10000/-ޑޮލަރަށްވާ ފައިސާ އޭޑީޔޫގެ އެކައުންޓުން ނެގިފައިވެއެވެ .މިފައިސާއަކީ އަނބު ާ
ޖަމާކުރުމަށް ނެގުނު ފައިސާއެކެވެ.

ނ
ޔޮޓްބަލާ ޗެކްކުރުމަށްޓަކާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގެރައީސް ތުރުކީއަށް ވަޑައިގެން ދެފަރާތު ް
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އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 2012ވަނަ އަހަ ު

ގ
ތރުކީގައި ހުރި އެޖެންޓު ެ
ފރި އުޅަދުފަހަރު ބަލައި ސާރވޭކުރެވުނެވެ .އެހެންނަމަވެސް ު
ވާހަކަ ދެކެވިފައިވާ ފަދަ ސަ ާ
މަސްވަރާގެ މަތިން ސާވޭކުރެވުނު އުޅަދުފަހަރަށްވުރެ ޙާލަތު ރަގަޅު އުޅަދުތައް އަދި އިތުރަށް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު އޮތީތިވެ،
ސ
އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައި އަލުން ބަލައިޗެކުކުރުމަށް ނިންމައި އެ ދަތުރު ނިންމާލީއެވެ .އެހެންކަމުން އެކައުންޓުން ނެގުނު ފައި ާ
ކރެވިފައެވެ.
އަނބުރާ އެކައުންޓަށްވަނީ ޖަމާ ު
ލެޕްޓޮޕްދޫކުރުން
ނ
ނނާއި ،އަތޮޅުގެ ރައްޔިތު ް
މ ހާލަތުރަނގަޅުކުރުމުގެ ގޮތު ް
ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އަތޮޅުގެ ތަޢުލީ ީ
ކޮމްޕިއުޓަރަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުގެ

ރައްޔިތުންނަށް ދިގުމުއްދަތެއްގައި ފައިސާދައްކާ

ޚަލާސްކުރާގޮތަށް

މ
ކޮމްޕިއުޓަރ ދޫކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމްގެދަށުން ކޮމްޕިއުޓަރ އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށުގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެި .
ޕްރޮގުރާމްގެ މިއަހަރު ދޫކުރެވުނު ބުރުގައި  40ލެޕްޓޮޕް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ .މިބުރުގައި މިއަތޮޅުގެ ފުލިދޫ ފިޔަވާއި އެހެން
ނ
ތތަކު ް
ވނީ ފުލީދޫގެ ބައެއްފަރާ ް
ނނަށް ލެޕްޓޮޕް ދޫނުކުރެވި ަ
ވފައިވެއެވެ .ފުލިދޫގެ ރައްޔިތު ް
ހުރިހާރަށަކަށް ލެޕްޓޮޕް ދޫކުރެ ި
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

ފަރާތުން

އަތޮޅުގެ

ރަށްރަށުގެ

އށް
ތަރަށްޤީ ަ

ދޫކޮށްފައިވާ

ލޯނުނަގާ

އލޯނަށްފައިސާ
ެ

ށ
މ ް
ދެއްކު ަ

އެއްބަސްވެފައިވާ އުސޫލުގެމަތީން ފައިސާ އަތޮޅުކައުންސިލަށް ދައްކަމުންނުދާތީއެވެ .މިބުރުގައި ތިނަދޫއިން އެދިފައިވާ
ށ  10ލެޕްޓޮޕް ،ކެޔޮދޫން އެދިލައްވަފައިވާ ފަރާތްތަކަށް 18
ދއިން އެދިލައްވަފައިވާ ފަރާތްތަކަ ް
ފަރާތްތަކަށް  8ލެޕްޓޮޕް ،ފެލި ޫ
ލެޕްޓޮޕް ،ރަކީދޫން އެދިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް  4ލެޕްޓޮޕް ދޫކުރެވިފައި ވެއެވެ.
އަތޮޅުގެ ފަޅުރަށްތައް ބަލާޗެކުކުރުމަށް ކުރެވުނު ދަތުރު 2012
ބޮޑުމޮހޮރާ
ނ ވ.ކެޔޮދޫގެ ދެކުނުގައެވެ.
ވ ބޮޑު ރަށެކެވެ .މިރަށް އޮންނަ ީ
ތން އެކަށީގެން ާ
ބޮޑުމޮހޮރާއަކީ ވ.އަތޮޅުގެ ފަޅުރަށްތަކުގެ ނިސްބަ ު
އަދި ރަކީދޫގެ އިރު އުތުރުން ގާތްގަނޑަކަށް  3.30ނޯޓިކަލް މޭލުގައެވެ 59.89 .ޑިގްރީގައެވެ.

ބޮޑުމޮހޮރާއަކީ ވ.އަތޮޅުގެ

މައި ފަޅުކަމުގައިވާ ފޮއްތެޔޮފަޅުގެ ހުޅަނގު ކޮޅުގައި އޮންނަ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދު ވަރަށްބޮޑު ރަށެކެވެ .
ރއަށް  31ޑިސެމްބަރ  2011ގައި ކުރި ދަތުރުގައި އެރަށުގެ
އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބޮޑުމޮހޮ ާ

ލ
ބ ާ
މިހާރުގެ ޙާލަތު ަ

މަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވުނެވެ.
މިގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:
ނ
ނ ަ
ހ ް
ދގުމިނުގައި ގާތްގަނޑަކަށް  1800ފޫޓް ،ފުޅާ މިނުގައި ގާތްގަނޑަކަށް  250ފޫޓް ު
ރަށުގެ ބޮޑުމިން :މި ރަށަކީ ި
ށ
ރަށެކެވެ .ރަށަކީ އެއްދިމާލުން ހަނި ދިގު ރަށަކަށްވީނަމަވެސް ރަށުގެ އިރުމަތީ ފަރާތުގައިވާ ސަރަހައްދުގައި ގާތްގަނޑަކަ ް
ފުޅާމިނުގައި  750ފޫޓް ހުރެއެވެ .
ރަށުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ހެދިފައިވާ ގަސްގަހާގެހި :ރަށުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ހެދިފައިވަނީ ދިވެހި ރުކާއި ،ކުރެއްޖާއި،
ދިއްގާގަހާއި  ،ބޯށިގަސް އަދި ފުނަގަހެވެ .އަދި މިނޫނަސް އާއްމުކޮށް ފަޅުރަށްރަށުގައި ހެދޭ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ގަސް
ގިނައަދަދަކަށް ހެދިފައިވެއެވެ .
ފޅެކެވެ .ފަޅުތެރޭގެ މުޅި ސަރަޙައްދުވެސް ވަރަށް ސާފުކަން
ރަށުގެ ފަޅުތެރޭގެ ސާފުކަން :ރަށުގެ ފަޅަކީ ތިލަ ވަރަށް ބޮޑު ަ
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ރަށުގެ ތިމާވެށީގެ ޙާލަތު :ރަށަކީ ޖިއޮގްރަފީގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ސަރަޙައްދެއްގައިވާ ރަށެކެވެ .އަތޮޅުގެ މައިފަޅުގައިއޮތް
ގ
މިރަށަކީވެސް ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވެފައިވާ ރަށެކެވެ .ރަށުގެ އިރު ދެކުނު ފަރާތާއި ،އިރުމަތީ ފަރާތަކީ ރަށް ގިރުމު ެ
28

އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 2012ވަނަ އަހަ ު

އ ވެއްޓި ބައެއް ގަސްތައް
މައްސަލަ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ ދެސަރަޙައްދެވެ .އިރުދެކުނު ފަރާތު ހޭޅިފަށުގެ ބައެއް ގަސްތަ ް
މތީ ފަރާތުން ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ރައްގިރުމުގެ މައްސަލަ
ފންނަން ހުއްޓެވެ .ރަށުގެ އިރު ަ
ނެތިގެންގޮސްފައިވާ މަންޒަރު ެ
ސތަކާއި ،ބައެއް ރުއްގަސް ވެއްޓިފައިވެއެވެ .އަދި އެސަރަހައްދުގެ ބިމުން ބަޔަކާއި ،ބައެއް
ދިމާވެ އަތިރިމަތީގައިވާ ފުނަގަ ް
ށށް
އޓެވެ .މީގެ އިތުރުން ރަށަށް އަރާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ރަ ަ
ނދާ މަންޒަރު ފެންނަން ހު ް
ގަސްތައް މޫދުތެރޭގައި ނެތެމު ް
ދީފައިވާ ތަފާތު ގެއްލުމުގެ އަސަރުވެސް ރަށުގެ ހޭޅިފަށުންނާއި ،ފަޅުތެރެއިން ފެންނަން ހުއްޓެވެ.
ނ
ގތް :މިރަށަކީ  2009އާއި ހަމައަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މެރި ް
ރަށުގެ ބޭނުންކުރަމުންގެންދާ ޮ
ރިސާރޗް ސެންޓަރުން މަސްވެރިކަމާއިބެހޭ ދިރާސާތަކެއް ކުރުމަށް ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުންދިޔަ ރަށެކެވެ .ނަމަވެސް
ވނީ
ރ އެކި ފަރާތްތަކުން ަ
ށށް އަ ާ
ށ ރަށް ދޫކޮއްލުމުން އެރަ ަ
ޓނޭ އިންތިޒާމެއް ނުކޮ ް
ށ ބެލެހެއް ޭ
ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއިން އެރަ ް
ދ ރަށުގައި ހުރި އަގުބޮޑެތި ތަކެތި ވަގަށް ގެންގޮސްފައެވެ.
ނތަކެއް ީ
ރަށުގެ އިމަރާތްތަކަށާއި ،މުޅި ރަށަށް ވަރަށްބޮޑެތި ގެއްލު ް
އަދި ބައެއް ތަކެތި ރޯކޮށް އަންދާފައިވާ މަންޒަރު ފެންނަން ހުއްޓެވެ.

އ
މިހާރު މިރަށަކީ ރަށްބަލަހައްޓާ ވަކިފަރާތެ ް

ބފައިވާ ރަށެކެވެ .
ކަނޑައެޅިގެން ސާފުނުވާ ވަރަށް ބޮޑަށްގެއްލުން ލި ި

މ
ވރަށް ބޮޑަށް ހަޑިވެ އާއް ު
ނ މިރަށަކީ ަ
އޓާނޭ އެއްވެސް ފަރާތެއް ނެތުމު ް
ރަށުގެ އާއްމު ސާފުތާހިރުކަން :ރަށް ބަލަހަ ް
ނނެވިދާނެއެވެ .
ސާފުތާހިރުކަން ނެތް ރަށެކޭ ދެ ް
އުމުރާނީ ގޮތުން ރަށުގައި ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް:

މިރަށަކީ  2009އާއި ހަމައަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ

ސއްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުންދިޔަ
ރސާތަކެއް ކުރުމަށް ބޮޑެތި މަ ަ
ނޓަރުން މަސްވެރިކަމާއިބެހޭ ދި ާ
ދަށުން މެރިން ރިސާރޗް ސެ ް
މރާތްތައް ކުރެވިފައިވެއެވެ.
ވނޭ އެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ އަގުބޮޑެތި އި ާ
ތކަށް ބޭނުން ާ
ރަށަކަށްވުމުން މި މަސައްކަތް ަ
ގ
ރ ެ
ތންބު ީ
ށގެން ހަދާފައިވާ ި
ކށް ހާއްޞަކޮ ް
ގންނަވާ ފަރާތްތަ ަ
ށއި ،ރާއްޖެއިން ބޭރުން ވަޑައި ަ
މީގެތެރެއިން އޮފީސް ހިންގުމަ ާ
ވަރަށް ބޮޑު އެކަމަޑޭޝަން ބުލޮކާއި ،މުވައްޒަފުން ތިބެން ހަދާފައިވާ  3އިމާރާތާއި ،އެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ
އިންޖީނުގެއާއި ،ތަކެތި ރަށްކާކުރުމަށް ހަދާފައިވާ އިމާރާތްތަކާއި ،މުވައްޒަފުން ނަމާދުކުރުމަށް ހަދާފައިވާ މިސްކިތާއި ،ރަށުގެ
ފލަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ
ހުޅަނގު ފަރާތުގައި ހަދާފައިވާ ާ

.

ރަށުގައި ކުރެވިފައިވާ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތައް :ކުރިން ދެންނެވި ފަދައިން ރަށުގައި އުމުރާނީ ގޮތުން ކުރެވިފައިވާ
މަސައްކަތްތަކަކީ ރަށުގައި ކުރެވިފައިވާ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެވެ .
ލހެއްޓުމުގެ އެއްވެސް އިންތިޒާމެއް މިރަށުގައި ހަމަޖެހިފައި
އ ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް :ރަށް ބެ ެ
ނތައްތަ ް
ރަށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަ ް
ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .
ނބުންޏާއި،
ތއި ގަސްގަހުގެ ބައިތަކާއި އެފަދަ އެހެނިހެން ކު ި
ފ ާ
އފެދޭ ކުނީގެތެރޭގައި ހިމެނޭ ަ
ކުނި ނައްތާލެވޭގޮތް :ރަށުގައި ު
ގ
ނހެން ކުނިބުންޏާއި ،ރަށު ެ
ރަށަށް އަރާ އެކި ފަރާތްތަކުން ރަށަށް ގެނެވޭ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅާއި ،ބިތްލޫރިފަދަ ތަކެއްޗާއި ،އެހެ ި
ރުއްރުކުގެ ކާށީގެ ބޮނބި އަދި ފަންތައް ރަށުގެތެރޭގައި ނައްތާ ނުލެވި ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި ރަށުގެ
އޓެވެ.
ތނުގައި ފެންނަން ހު ް
ބނިވެސް ރަށުތެރޭގެ އެކި ތަން ަ
ދފައިވާ ގެއްލުމުގައި އުފެދިފައިވާ ކުނި ު
އިމާރާތްތަކަށާއި ،ރަށަށް ީ
ރަށުތެރެ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަޑިވެފައެވެ .
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އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 2012ވަނަ އަހަ ު

ވތްތަކަކީ ގަސްގަހުގެ ފަތާއި،
ބނީގެ ބާ ަ
ނގެ ބާވަތްތައް :އާއްމުގޮތެއްގައި ރަށުގައި އުފެދޭ ކުނި ު
އާއްމުކޮށް ރަށުގައި އުފެދޭ ކު ީ
ބވަތްތަކާއި ،ބިއްލޫރި އާއި ،
ބނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކްގެ ތަފާތު ާ
ތތަކުން ޭ
ނއި ،ރަށަށް އަރާ ފަރާ ް
ފ ާ
ކާށީގެ ބޮނބި  ،ރުއްރުކުގެ ަ
ބނި
ބންޏާއި ،ރަށަށް ލައްގާ ތަފާތު އެކި ބާވަތްތަކުގެ ކުނި ު
ރަށުގެ އިމާރާތްތަކަށް ދީފައިވާ ގެއްލުމުގައި އުފެދިފައިވާ ކުނި ު
ހިމެނެއެވެ.
ރަށުގައި ހުންނަ ޚާއްޞަ ތަންތަން :ރަށުގައި ޚާއްޞަ ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ތަންތަނަކީ :
ވ
އ ާ
ބން ހަދާފަ ި
ވއްޒަފުން ތި ެ
ރގެ އެކަމަޑޭޝަން ބުލޮކާއި މު ަ
ގތެރޭގައި  3ބު ީ
*ރަށުގައި ކުރެވިފައިވާ އިމާރާތްތައް ( މީ ެ
ނގެ ،އަދި އެންމެ މިޒަމާނުގެ ރިސާރޗް ސެންޓަރާއި ،ފާލަން ފަދަ އިމާރާތްތައް ހިމެނެއެވެ.
ރޫމްތަކާއި ،މިސްކިތާއި ،އިންޖީ ު
ށ
ކ ް
ރަށުގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ލިބެން ހުންނަ ގޮތް :ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއިން އެރަށް ބެލެހެއްޓޭނޭ އިންތިޒާމެއް ނު ޮ
ނ ގެންގޮސްފައިވާ  25އާއި
ނތަކުގައި ރަށުގައި ބޭނުންކުރަމު ް
ދޫކޮއްލުމުން އެރަށަށް އެކި ފަރާތްތަކުން އަރާ ދީފައިވާ ގެއްލު ް
 35ކިލޯވޮޓްގެ ތިން ޖަނަރޭޓަރާއި ޕެނަލްބޯޑު ހަލާކުކޮށްލައި އޭގައި ހިމެނޭ އަގުބޮޑެތި ތަކެތި ވަގަށް ގެންގޮސްފައިވުމާއި،
މަގުމަތިގައި އަޅާފައިވާ ކޭބަލްތަކާއި ،ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ފޮށިތައް ހަލާކުކޮށް އަގުބޮޑެތި ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް ވަގަށް
ޑށް ދެނެގަނެވުނެވެ .
ގެންގޮސްފައިވުމުން ރަށުގެ ކަރަންޓުގެ ޙާލަތު އޮތްގޮތް ވަރަށް ބޮ ަ
ނ
ށށް މީހު ް
ށ ނުވުމުން ރަ ަ
ރތަކާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ރަށަކަ ް
ކ ފަ ާ
ޅ ނިސްބަތް :ރަށަކީ ވަ ި
ރަށަށް މީހުން ދަތުރުކޮށް އު ޭ
އަރާފައިބާ އުޅޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތެއް ކާމިޔާބެއް ނުވިއެވެ .
ރށުގެ ވެއްޓަށް
ރށަށް ނުވަތަ ަ
ތން ަ
ރށަށް އަރާ މީހުންގެ ފަރާ ު
ލން ަ :
ތން ރަށަށް ލިބިފައިވާ ގެއް ު
ރަށަށް އަރާ މީހުންގެ ފަރާ ު
ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން ރަށަށް ދަތުރު އަންނަ ފަރާތްތަކުން ގެންނަ ޕްލާސްޓިކް
ކޮތަޅާއި ،ދަޅުފަދަ ތަކެތި ރަށުގެ ތަންތަނަށް އުކާފައިހުރުމާއި ،ރަށް ބެލެހެއްޓޭނޭ އިންތިޒާމެއް ނެތުމުން ރަށަށް އަރާ އެކި
ނބުންޏާއި،
އވާ ތަފާތު ކު ި
ވ ބޮޑު ގެއްލުމުގައި އުފެދިފަ ި
ތކަށާއި ،މުޅި ރަށަށް ދީފައި ާ
ތ ަ
ފަރާތްތަކުން ރަށުގެ އިމާރާ ް
ށ
ތށް ރަށުތެރެއާއި މޫދުތެރެއަށް އުކާފައި ހުއްޓެވެ .މިއީ ރަށަ ް
އިމާރާތްތަކުގެ ފަރުނީޗަރތަކާއި ދޮރުތަކާއި ،ދޮރުފަތްތަކުގެ ބައި ަ
ކވެ .
ލިބިފައިވާ ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެ ެ
ގ
ރަށަށް ދީފައިވާ ގެއްލުންތައް ކުރުގޮތަކަށް :މެރިންރިސާރޗް ސެންޓަރުން ވ .ބޮޑުމޮހޮރާގައި ހަދާފައިވާ ހުރިހާ އިމާރާތްތަކެއް ެ
އ
އ ދޮރުފަތްތަކުގެ ބައިތަ ް
ލފައިވުމާއި ،ދޮރުތައް ނައްޓާ ހަލާކުކޮށްފައިވުމާއި ،ދޮރުތަކާ ި
ދޮރުތަކުގެ ބިއްލޫރިތައް ތަޅާ ާ
ރަށުތެރެއަށާއި ރަށުގެ ފަޅުތެރެއަށް އަޅާފައިވުމާއި ،އިމާރާތްތަކުގެ ފާރުތަކާއި ،ސީލިންގ އާއި ،ހުރިހާ ފާހާނާތަކާއި،
ނދީ ހަލާކުކޮށްފައިވުމާއި،
ލ ް
ނތަނަށް ގެއް ު
އެހެނިހެން ތަ ް

ގ އިތުރުން އިމާރާތްތަކުގައި ހުރި ހުރިހާ ފަރުނީޗަރުތައް
މީ ެ

ނ
އންދާފައިވެއެވެ .އަދި ގި ަ
މގައި ޖަހާފައިހުރި މުށިތައް ތަޅާ ،އަގުބޮޑެތި ތަކެތި ރޯކޮށް ަ
ހަލާކުކޮށް އިމާރާތްތަކުގެ ތަޅު ު
އަދަދެއްގެ އަގުބޮޑު ސާމާނުތައް ވަގަށް ގެންގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވުނު އެއްކަމަކީ
ކރެވޭގޮތުގައި  25ކިލޯވޮޓާއި
ނކުރަމުން ގެންގޮސްފައިވާ  ( 3ތިނެއް ) ޖަނަރޭޓަރާއި ( ލަފާ ު
ބނު ް
ބޮޑުމޮހޮރާ އިންޖީނުގޭގައި ޭ
 35ކިލޯވޮޓާއި ދެމެދުގެ  3ޖަނަރޭޓަރާއި )

ރ
އެންމެ މިޒަމާނުގެ އަގުބޮޑު ޕެނަލްބޯޑް ހަލާކުކޮށްލައި ،އެތަކެތީގައިހު ި

ށ
ހލާކުކޮ ް
ފއިވާ ކޭބަލްތަށް ަ
އަގުބޮޑެތި ސާމާނު ނައްޓައިގެން ގެންގޮސްފައިހުރިކަމެވެ .މިތަކެއްޗާއިއެކު ރަށުގެ ތަންތަނަށް އަޅާ ަ
ށ މޫދަށް އުކާލާފައިވެއެވެ.
ށތައް ހަލާކުކޮ ް
ށތަކުގެ ސާމާނުތައް ނަގައި ފޮ ި
ޑސްޓްރިބިއުޝަން ފޮ ި
އޭގެ ނަރުތައް ނަގައި މަގުމަތީ ި
އަދި ރަށުގެ ބައެއް ރުއްގަހަށްވެސް ގެއްލުންދީފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރަށުތެރެ ވަރަށްބޮޑަށް

ހަޑިކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
30

އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 2012ވަނަ އަހަ ު

ވ .އަންބަރާ ބަލާޗެކް ކުރުމަށް ކުރެވުނު ދަތުރު
ގ ހުޅަނގު ދެކުނުން 3.80
ށކެވެ .މިރަށް އޮންނަނީ ވ.ރަކީދޫ ެ
ރ ެ
އަންބަރާއަކީ ވ.އަތޮޅުގެ ފަޅުރަށްތަކުގެ ނިސްބަތުން އާދައިގެ ަ
ނޯޓިކަލް މޭލުގައެވެ 331.09 .ޑިގްރީގައެވެ .އަންބަރާ އޮންނަނީ އަތޮޅުގެ ދެކުނު ދުނީގެ ތަންކޮޅެއް އެތެރޭގައި ވަކި
ފަޅެއްގައެވެ .މިއީވެސް އެކަށީގެންވާ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދެއް ލިބިފައިވާ ރަށެކެވެ.
އަތޮޅު ކައުންސިލުން އަންބަރާއަށް  18ފެބުރުއަރީ  2012ގައި ކުރި ދަތުރުގައި އެރަށުގެ މިހާރުގެ ޙާލަތު ބަލާ މަޢުލޫމާތު
އެއްކުރެވުނެވެ.
މިގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ހިމަނާލަމެވެ.
ރަށުގެ ބޮޑުމިން :ރަށަކީ ދިގުމިނުގައި ގާތްގަނޑަކަށް  580ފޫޓް ފުޅާ މިނުގައި ގާތްގަނޑަކަށް  190ފޫޓް ހުންނަ ރަށެކެވެ .
އ
ރަށުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ހެދިފައިވާ ގަސްގަހާގެހި :ރަށުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ހެދިފައިވަނީ ކުރެއްޖާއި ،ދިއްގާގަހާ ި
ގ ކުޅިއާ ވީ ސަރަޙައްދުގައި ކަނޑޫހެދިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ދގަހެވެ .އަދި ގިނައަދަދަކަށް ރަށު ެ
ބޯށިގަސް އަދި ހިރުނ ު
ވަރަށް މަދު އަދަދަކަށް ފުނަގަހާއި ،ދިވެހިރުއް ހެދިފައިވެއެވެ .ބޮޑެތި ދިވެހި ރުކުގެގޮތުގައި ރަށުގައި ހުރީ  4ރުކެވެ .މި
ގ
ހދެންފަށަފައިވާކަން ފާހަ ަ
ރއެވެ .ނަމަވެސް ރަށުތެރޭގައި ކުދި ރުއް އެކަށީގެންވާވަރަކަށް ެ
ރުއްތަކުގެ މަތިވަރު ވަރަށް ދެ ަ
ކުރެވެއެވެ.
ރަށުގެ ފަޅުތެރޭގެ ސާފުކަން :ރަށުގެ ފަޅަކީ މާ ފުންނޫން އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ މެދުމިނުގެ ފަޅެކެވެ .ފަޅުތެރޭގެ މުޅި
ސަރަޙައްދުވެސް ވަރަށް ސާފުކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ޑ
ރަށުގެ ތިމާވެށީގެ ޙާލަތު :ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ މިރަށަށްވެސް ކުރިމަތިވެފައިވެއެވެ .ރަށުގެ ހުޅަނގުފަރާތުން ބޮ ު
އ
ސަރަހައްދަކަށް ރައްގިރުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވެ ހުޅަނގު ފަރާތު އަތިރިމަތީގައި ކޮށްފައިވާ ބައެއް ޢިމާރާތްތަކުގެ ފާރުތަކުގަ ި
ޓފައިވެއެވެ .އަދި އެސަރަހައްދުގެ ބިމުން ބަޔަކާއި ،ބައެއް
ދށް ވެއް ި
ގ ބައެއް ބައިތަށް މޫ ަ
ރެނދުއަޅާ ،ބައެއް އިމާރާތްތަކު ެ
ގަސްތައް މޫދަށް ވެއްޓިފައިވާ މަންޒަރު ފެނުނެވެ.
ގތް :މިރަށަކީ ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއްގެގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ރަށެކެވެ.
ރަށުގެ ބޭނުންކުރަމުންގެންދާ ޮ
ގ
ތތަކަށް އެފުރުޞަތު ލިބޭ ރަށެއް ެ
ނން މިހާރުވެސް ކުރެވެމުންދަނީ ޕިކްނިކް ދާން ބޭނުންވާ ފަރާ ް
އެހެންކަމުން މިރަށުގެ ބޭ ު
ގޮތުގައެވެ .
މށް ތިބޭ 2
ރަށުގެ އާއްމު ސާފުތާހިރުކަން :ރަށުގެ އާއްމު ސާފުތާހިރުކަން ރަނގަޅުކަމުގައި ދެންނެވިދާނެއެވެ .ރަށް ބެލެހެއްޓު ަ
ލހައްޓަމުން ގެންދެއެވެ.
މުވައްޒަފުން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ރަށުތެރެ ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް ބަ ަ
ރވިފައިވާ މަސައްކަތް:
އުމުރާނީ ގޮތުން ރަށުގައި ކު ެ

ދ
ރަށަކީ ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރަމުން ާ

ރަށަކަށްވާތީ ރަށުގައި ވަނީ ޢިމާރާތްތަކެއް ކުރެވިފައެވެ .ކޮޓަރިތަކާއިއެކު ފާޚާނާ އެކުލެވޭ  6އިމާރާތް ހުރެއެވެ .އަދި ވަކިވަކި
ރ
ފާޚާނާގެ ގޮތުގައި ހުޅަނގުފަރާތު އަތިރިމަތީގައި  4އިމާރާތް ހުރެއެވެ .ލަފާފުރުމުގެ ފަސޭހަކަން ރަށަށް ދަތުރުކު ާ
ކ
މސްކިތަކާއި ،ބަދިގެއަކާއިއެ ު
މގައި ފާލަމެއް ވަނީ އަޅާފައެވެ .މިރަށުގައި ނަމާދުކުރާނޭ ކުޑަ ި
ދދިނުމުގެ ބޭނު ު
ފަރާތްތަކަށް ހޯ ާ
ފން ރައްކާކުރާނޭ  5000ލިޓަރުގެ  2ކަޅުހަން ބަހައްޓާފައިވެއެވެ.
ރެސްޓޯރެންޓެއް ހުރެއެވެ .އަދި އިންޖީނުގެއަކާއި ،ބޯ ެ
ރަށުގައި ކުރެވިފައިވާ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތައް :ކުރީން ދެންނެވި ފަދައިން ރަށުގައި އުމުރާނީ ގޮތުން ކުރެވިފައިވާ
މަސައްކަތްތަކަކީ ރަށުގައި ކުރެވިފައިވާ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެވެ .
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އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

ށ
ރަށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް :ރަށަކީ ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއްގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްފައިވާ ރަށަކަށްވާތީ ރަ ް
ނ އުޅުއްވާ ފަރާތުން  2މުވައްޒަފުން ބައިތިއްބާފައިވެއެވެ .
ބެލެހެއްޓުމަށް ރަށް ލިޔުއްވައިގެ ް
ގ
ނދައިގެންނެވެ .ޕްލާސްޓިކް ެ
ކުނި ނައްތާލެވޭގޮތް :ރަށުގައި އުފެދޭ ކުނީގެތެރެއިން ގަސްގަހުގެ ފަތް ފަދަ ކުނި ނައްތާލަނީ އަ ް
އޓަށެވެ.
ބތްލޫރިފަދަ ތަކެތި ގެންދެވެނީ ތިލަފު ް
ބާވަތްތަކާއި ި
ވތްތަކަކީ ގަސްގަހުގެ ފަތާއި،
ބނީގެ ބާ ަ
ނގެ ބާވަތްތައް :އާއްމުގޮތެއްގައި ރަށުގައި އުފެދޭ ކުނި ު
އާއްމުކޮށް ރަށުގައި އުފެދޭ ކު ީ
ތ
ތކާއި ،ރަށަށް ލައްގާ ތަފާ ު
ވތް ަ
ތ ބާވަތްތަކާއި ،ކަރުދާހުގެ ބާ ަ
ތފާ ު
ނ ބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކްގެ ަ
ކ ް
ނ ފަރާތްތަ ު
ރަށަށް ދަތުރުއަން ަ
ބންޏެވެ .
އެކި ބާވަތްތަކުގެ ކުނި ު
ރަށުގައި ހުންނަ ޚާއްޞަ ތަންތަން :ރަށުގައި ޚާއްޞަ ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ތަންތަނަކީ :
ދ
ޖނުގެ ،އަދި ރެސްޓޯރެންޓް ފަ ަ
ކއި ،މިސްކިތާއި ،އިން ީ
ގތެރޭގައި ރޫމްތަ ާ
ރތްތައް ( މީ ެ
*ރަށުގައި ކުރެވިފައިވާ އިމާ ާ
މނެއެވެ.
ތަންތަން ހި ެ
ކރެވުނުގޮތުގައި ކަރަންޓުގެ
ށ ދަތުރުކުރެވުނު ދުވަހު ފާހަގަ ު
އ ް
ނނަ ގޮތް :އަންބަރާ ަ
ލބެން ހު ް
ރަށުގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ި
ނންކުރާ  2ޖަނަރޭޓަރެއް ރަށުގައި ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި
ފއެވެ .ކަރަންޓުދިނުމަށް ބޭ ު
ޚިދުމަތް ލިބުންވަނީ މެދުކެނޑި ަ
ޅފައިވެއެވެ .
އމާރާތްތަކަށް ކަރަންޓު ކޭބަލް އަ ާ
އިންޖީނުގެއިން ރަށުގެ ހުރިހާ ި
ށ ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތައް :ރަށުގެ ހުޅަނގުފަރާތު އަތިރިމަތީން ވަރަށް ބޮޑަށް ރަށްގިރުމުގެ
ރަށް ގިރުމުގެ ސަބަބުން ރަށަ ް
އސަރަހައްދުން ބޮޑުބައެއް ވަނީ ގިރައިގެން ގޮސްފައެވެ .
މައްސަލަ ފެންނަން ހުއްޓެވެެ .
ރށަށް
މންދާ ރަށަކަށްވުމުން ަ
ލހައްޓަ ު
އލެންޑެއްގެ ގޮތުގައި ބަ ަ
ދތުރުކޮށް އުޅޭ ނިސްބަތް :ރަށަކީ ޕިކްނިކް އަ ި
ރަށަށް މީހުން ަ
ށ  20އާއި  40ދެމެދުގެ
ވހިން ދަތުރުކޮށް އުޅެއެވެ .މިގޮތުން ހަފްތާއަކު ގާތްގަނޑަކަ ް
ޓްވަރިސްޓުންނާއި ،ބައެއް ދި ެ
ވ .
ލބިފައިވެއެ ެ
ޢަދަދަކަށް މީހުން ޒިޔާރަތްކުރާކަމަށް ރަށުގައިތިބި މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ި
ރށުގެ ވެއްޓަށް
ރށަށް ނުވަތަ ަ
ތން ަ
ރށަށް އަރާ މީހުންގެ ފަރާ ު
ލން ަ :
ތން ރަށަށް ލިބިފައިވާ ގެއް ު
ރަށަށް އަރާ މީހުންގެ ފަރާ ު
ގެއްލުމެއް ލިބެމުންދާކަމަށް އެއްކުރެވުނު މަޢުލޫމާތާއި ،ދިރާސާގެ އަލީގައި ހަމައެކަނި ފާހަގަކުރެވެނީ ރަށަށް ދަތުރު އަންނަ
މވެ .ނަމަވެސް މިތަކެއްޗަކީ
ބހައްޓާފައި ހުރު ެ
ގ ތަންތަނުގައި ަ
ފަރާތްތަކުން ގެންނަ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅާއި ،ދަޅުފަދަ ތަކެތި ރަށު ެ
ތކުން ނަގާ ސާފުކުރާ ތަކެއްޗެވެ .
ތ ަ
ރަށް ބެލެހެއްޓުމަށް ތިބޭ ފަރާ ް
ރަށަށް ލަފާފުރުމުގެ ނިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް:
ވ ) ގާތްގަނޑަކަށް 150
ފއިވާ (ލަކުޑި ބެރި ފިލާ އަޅާފައި ާ
ރަށަށް އަރާފޭބުމަށް ،މޫދަށް ތަނބުޖަހާ މަތީގައި ލަކުޑި ފިލާއަޅާ ަ
ފޫޓުގެ ދިގު ފާލަމެއް ހަދާފައިވެއެވެ .މި ފާލަން އޮންނަނީ ރަށުގެ އިރުމަތީ ފަރާތުގައެވެ .އަންބަރާއަށް ކުރެވުނު ދަތުރުގައި މި
މންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އަދި އިތުރަށް ފާލަން މަރާމާތު ކުރަމުން ނުދާކަންވެސް
ފާލަން ވަރަށްބޮޑަށް ހަލާކުވަ ު
ކވެފައިވުމުން ފާލަމުން ފޭބުމުގައި ދަތިތައް ކުރިމަތިވެއެވެ .
ބއެއް ހިސާބުތަކުގެ ފިލާތައް ހަލާ ު
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .ފާލަމުގެ ަ
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އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 2012ވަނަ އަހަ ު

 07އޭޕްރީލް  2012ން  11އޭޕްރީލް  2012ށް ވ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން މާލެއަށްކުރި ދަތުރުގެ ރިޕޯޓް
މިއީ  07އޭޕްރީލް  2012ން  11އޭޕްރީލް  2012އަށް ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ
މިނިސްޓްރީތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބައެއް ވިޔާފާރި ކުންފުނިތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ދިވެރިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި
ށ
ބައްދަލުކޮށް  ،އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި އެ ފަރާތްތަކަ ް

ރަޢީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި

ވެދެއްވެން ހުރި އެހީތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ކުރެވުނު ދަތުރެކެވެ.
ގ
މި ދަތުރުގައި ބައްދަލުކުރެވުނު އޮފީސް ،ކުންފުނިތަކާއި މިނިސްޓްރީތަކާއެކު ދެކެވުނު ވާހަކަތަކާއި މަޝްވަރާތަކު ެ
ތަފްޞީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
އައިލެންޑް ލައިފްސް މޯލްޑިވްސް
ށފައިވަނީ  8އޭޕްރީލް  2012ވީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:30
އައިލަންޑް ލައިފްސް މޯލްޑިވްސް އާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން ފެ ި
ގައެވެ.
މި

ބައްދަލުވުމުގައި

މައިގަނޑު

ގޮތެއްގައި

މަޝްވަރާކުރެވުނީ

އަތޮޅުކައުންސިލާއި

އައިލެންޑް

ލައިފްސް

މޯލްޑިވްސްއާއިގުޅިގެން ގެނުއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަފާރީ ބޯޓް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭގޮތުންނެވެ .އެތޮގުން މި އުޅަނދު
ޑ ލައިފްސް މޯލްޑިވްސްގެ އަޙްމަދު ޝާހިދު މި އުޅަނދު
ކތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އައިލެން ް
ގެނައުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ހަރަ ާ
ގެނައުމަށްޓަކައި

ނށް
މިހާތަ ަ

ކޮށްފައިވާ

މަސައްކަތްތަކާއި

އަދި

ކުރިއަށް

ކުރަންހުރި

ކަންތައްތަކުގެ

މަޢުލޫމާތު

މ
ި

އތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއާއި
ބައްދަލުވުމުގައި ހިއްސާކުރެވުނެވެ .ހަމައެއާއެކު ސަފާރީ އުޅަނދެއް ދުއްވުމަށްޓަކައި ފެލިދެއަތޮޅު ަ
އައިލެންޑް ލައިފްސް މޯލްޑިވްސްއާ ދެމެދު ވެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ވާކަންތައްތަކާގުޅޭގޮތުން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި
ތންވެސް ހުށަހެޅިއެވެ.
ލތައް ދެފަރާ ު
މަޝްވަރާކުރެވި އެއްބަސް ވުމަށް ގެންނަންވާ ބަދަ ު
ވަތަނިއްޔާ ޓެލެކޮމް މޯލްޑިވްސް
ވން ފެށިފައިވަނީ  9އޭޕްރީލް  2012ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00
ވަތަނިއްޔާ ޓެލެކޮމް މޯލްޑިވްސް އާއެކު ބޭއްވި މި ބައްދަލު ު
ގައެވެ .ވަތަނިއްޔާގެ

ށ
އިސްވެރިންނާއެކު ބޭއްވުނު މި ބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މިހާރު މާލެއަ ް

މތު ވަތަނިއްޔާގެ އިސްވެރިންނަށް ދެއްވިއެވެ .ހަމައެއާއެކު
ކުރަމުންގެންދާ ދަތުރުގެ މަޢުލޫ ާ

އ
ކައުންސިލް ހިނގަމުންދާގޮތާ ި

މ
ނ ު
ގ ޕްލޭންގައި ހުރި މުހި ް
ތކާއި އަތޮޅުކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  05އަހަރުދުވަހު ެ
ވ ބާރު ަ
ކައުންސިލަށް ލިބިފައި ާ
ސކުރެވުނެވެ.
ކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއް ާ
ނ
ދ ެ
ވތަނިއްޔާއަށް އެހީތެރިވެދެއްވި ާ
ހރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ަ
އަތޮޅު ކައުންސިލްފަދަ މުއައްސަސާތަކުން ހިންގާ ަ
ދޅުވީ ތަޢުލީމީ  ،ސިއްހީ،
ދާއިރާތަކާގުޅޭގޮތުން އަތޮޅުކައުންސިލުން ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ .ޖަވާބުގައި ވަތަނިއްޔާގެ ފަރާތުން ވި ާ
ކުޅިވަރު އަދި ތިމާވެށީގެ ދާއިރާފަދަ ދާއިރާތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިދާނެކަމަށެވެ .ވަތަނިއްޔާއާއިން އެހީތެރިކަން
ށ
ތ ވަތަނިއްޔާގެ ވެރިންނަ ް
މ ު
ގއިވާ ކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫ ާ
ފޯރުކޮށްދެއްވާ ދާއިރާގެ ތެރެއިން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޕްލޭން ަ
އެރުވުނެވެ .އެގޮތުން

ލމްގެ ސްކޮލަޝިޕް ސްކީމާއި ލެޓްސް ގްރީން ޕްރޮގުރާމާއި އަތޮޅު ވޮލީ ލީގާއި
މަތީތަޢު ީ

ތެލާއި ގޭސް

ވިއްކުމުގެ މަޝްރޫއުފަދަ މަޝްރޫޢުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރެވުނެވެ.
ޝޕްގެ އުސޫލޫން އަތޮޅުކައުންސިލާއިގުޅިގެން މަސައްކަތްތަކެއް
މި ބައްދަލުވުމުގައި ވަތަނިއްޔާގެ ފަރާތުން ޕާޓްނަރ ި
އދެއް ޤާއިމްކުރެވިދާނެކަމަށް
ކުރެވިދާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ހަމައެއާއެކު ފެލިދޫގައި އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތްލިބޭނެ ސަރަހަ ް
ވިދާޅުވިއެވެ.
33

އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 2012ވަނަ އަހަ ު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވައިރުމަންޓް
ނ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވައިރުމަންޓްގެ މިނިސްޓަރ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒުއާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވު ް
ފެށިފައިވަނީ  9އޭޕްރީލް  2012ވަނަ ދުވަހުގެ  11:30ގައެވެ .
ފއިވާ ރިޕޯޓް މިނިސްޓަރަށް
އތޮޅުކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށް ަ
މި ބައްދަލުވުމުގައި ވ.ބޮޑުމޮހޮރައާއި ގުޅޭގޮތުން ަ
ހުށަހެޅުއްވިއެވެ .އަދި
ބޮޑުމޮހޮރާގައި

މނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތެއް
ލން ވަރަށް ކަންބޮޑުވާކަމަށާއި ި
ހރާގެ ހާލަތާމެދު އަތޮޅުކައުންސި ު
ބޮޑުމޮ ޮ
އރަށް
ެ

ފެށެންދެން

ޓން
ބެލެހެއް ު

ޙަވާލުކޮށްދެއްވުމަށް

އަތޮޅުކައުންސިލާއި

ނ
އަރިހު ް

މިނިސްޓަރގެ

އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
ތއްތަކުގެ ތެރޭގައި އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުން
މި ބައްދަލުވުމުގައި އިތުރަށް މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަން ަ
އިންޖީނުގެތަކަށް

ހިންގާ

ވފައިވާ
ދިމާ ެ

މައްސަލަތައް

ހައްލުކުރުމަށް

ނ
އެހީތެރިވެދެއްވުމުގެގޮތު ް

ކަރަންޓް

ސަބްސިޑީޒް

ދިނުމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ .މި ކަމާގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ކަރަންޓް ސަބްސިޑީޒް ދިނުމާގުޅޭގޮތުން އަދި
ވަކިގޮތެއް ނިމިފައިނުވާކަމަށެވެ.
ނ
އސިންގ ޔުނިޓްތަކާގުޅޭގޮތު ް
ކށްފައިވާ ހަ ު
ޅނެކަމަށް އިޢުލާން ޮ
ކުރީގެ ސަރުކާރުން ވ.އަތޮޅުގެ އެކި ރަށްރަށުގައި އަ ާ
މނިސްޓަރ ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.
މ ބައްލަވަން ޖެހޭކަމަށް ި
ގތެއްތޯ ފުރަތަ ަ
ސުވާލުކުރެއްވުމުން  ،އެކަމަކީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ޮ
2012

ގ ފެލިދޫ ބަނދަރާއި ކެޔޮދޫ
ޖޓްގައި ވ.އަތޮޅު ެ
ވަނައަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި ދަޢުލަތުގެ ބަ ެ

ގސްފައިވާ ހިސާބަކާގުޅޭގޮތުން ސުވާލުކުރެއްވުމުން ފެލިދޫ
މނުއްވާފައިވާތީ އެ މަސައްކަތް ޮ
ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުމަށް ހި ަ
ބަނދަރު

ގ މަގުމަތީގައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.
ސާވޭކޮށްނިމި މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމު ެ

އަދި

ކރެއްވުމަށް ރަސްމީ ލިޔުމެއް ފޮނުއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
ބަނދަރުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ސާފް ު
ހައުސިން

ޔުނިޓް

އެޅުމުގެ

މަޝްރޫޢުގެ

ނ
ދަށު ް

ތިނަދޫގައި

ލަގްޒަރީވިޅާއެޅުމަށް

ކުރީގެ

ނ
ސަރުކާރު ް

އ
ވތީ އެކަމުގައި ތިނަދޫގެ ރައްޔިތުންނާ ި
ނ ޤަބޫލުކަމަކަށްނު ާ
ތނަދޫގެ ކައުންސިލާއި ތިނަދޫގެ ރައްޔިތު ް
ނިންމަވާފައިވާގޮތަކީ ި
މަޝްވަރާކޮށް އެރައްޔިތުން އެދޭގޮތަށް އެމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސް ދެއްވުމަށް މިނިސްޓަރަށް ދެންނެވުނެވެ.
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން
އވަނީ  9އޭޕްރީލް 2012
ވން ފެށިފަ ި
ރޖިސްޓްރޭޝަންގެ އިސްވެރިންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލު ު
ޝނަލް ެ
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެ ަ
އއި.ޑީ ކާޑް ލިބުމުގައި ހުރި
ވަނަ ދުވަހުގެ  12:40ގައެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީ ަ
ބ
ދަތިތަކާގުޅޭގޮތުންނެވެ .އެގޮތުން ވޭތުވެދިޔަ  3މަސްދުވަސްތެރޭގައި ވ.އަތޮޅުން ފޮނުވި އެއްވެސް ކާޑެއް ހެއްދުމަށްފަހު ނުލި ޭ
ވދާޅުވިއެވެ.
ދތިތަކާ ކުރިމަރިލާން ޖެހޭކަމަށް ި
ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށްބޮޑެތި ަ
ށ
ތތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާކަމަ ް
ފނުވުމުގައި ދަ ި
ރ އަތޮޅުތަކަށް ޮ
ހ އަންބު ާ
ކުރިއެކޭ އެއް އުޞޫލުން ކާޑްހެއްދުމަށްފަ ު
ނ
ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވެ އެކަމަށްހުރި އެންމެ ބޮޑު ދައްޗަކީ ކާޑުހަދާ ސާމާނު ހުސްވުންކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އެގޮތު ް
ކުއްލިއަކަށް އާސަންދަ ފެށުމާއެކު ވަރަށްގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން އެއްފަހަރާ ކާޑު ހައްދަން އައުމުގެ ސަބަބުން

ކާޑުހަދާ

އ
ސާމާނު ހުސްވެގެން ދިޔައީކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ނަމަވެސް  8އޭޕްރީލް  2012ވަނަ ދުވަހު އެ ސާމާނު ލިބިފައިވާ ކަމަށާ ި
ނއްވޭނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ކުރިއެކޭވެސް އެއްއުޞޫލުން ކާޑްހެއްދުމަށްފަހު އަތޮޅުތެރެއަށް ފޮ ު
ވ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ކާޑުހެއްދުމުގައި ބޭނުންކުރާ ކެމެރާ

ނ
ޙަލާކުވެފައިވާތީ އެކަމާގުޅޭގޮތު ް

ސުވާލުކުރެއްވުމުން ބަޖެޓްގެ ދަތިކަން ޑިޕާޓްމަންޓަށް ވަރަށްބޮޑަށް ފޯރާފައިވާކަމަށާއި ޑިޕާޓްމަންޓްގައިވެސް އިތުރަށް ކެމެރާއެއް
ތކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ނ ް
ގަނެވޭނެފަދަވެސް ބަޖެޓްގައި ެ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
34

އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 2012ވަނަ އަހަ ު

ށފައިވަނީ  9އޭޕްރީލް
ބ އާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން ފެ ި
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް އޮނަރަބަލް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަދީ ް
 2012ވަނަ ދުވަހުގެ  13:00ގައެވެ.
މނިޓަރ
މި ބައްދަލުވުމުގައި ވ.އަތޮޅުގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ވަރަށް ބޮޑަށް ފުޅާވެފައިވުމުން އެފަދަ ތަންތަން ޮ
ހ
ކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދެކެވުނެވެ .އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހުޅުވިފައިވާ ހުރި ާ
ގެސްޓްހައުސްތައް މޮނިޓަރކުރުމަކީ އެހާ ފަސޭހަކަމަކަށް ވެދާނެކަމަށް ޤަބޫލުފުޅު ނުކުރެއްވޭކަމަށާއި އެހެން ކަމުން
މިނިސްޓަރީން

ވަކިގޮތެއް

ހމަޖައްސަވަންދެން
ަ

އެފަދަ

ގެސްޓްހައުސްތައް

މޮނިޓަރކުރުން

އ
އަތޮޅުކައުންސިލްތަކާ ި

ޙަވާލުކުރެއްވުމަށް ފެންނަކަމުގައި މިނިސްޓަރަށް ދެންނެވުނެވެ.
ވ.އަތޮޅުގައި މިހާރު ހުރި  2ރިޒޯޓަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެފުރަތަމަ ހުޅުވުނު ރިޒޯތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ
ދެރިސޯޓް ކަމާއި އެއަށްފަހުން ވ.އަތޮޅުގައި އެއްވެސް ރިސޯޓެއް ހެދިފައިނުވާކަމަށާއި މިހާރު ހުރި ދެ ރިސޯޓަކީ އެއް
ފަރާތަކުން ހިންގާ ދެ ރިސޯޓްކަމަށްވުމުން ވ.އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ އެކަށޭނެ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމުގައި ދަތިތަކާ
އ
ތ ް
ގ އިތުރުން އެ ރިސޯޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށް އެކަށީގެންވާ އިނާޔަ ެ
ކުރިމަތިލާން ޖެހޭކަމަށާއި ،މީ ެ
ކމަށް ދެންނެވުނެވެ.
ދެވިގެން ނުދިއުމާއި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ސަރވިސް ޗާޖް ލިބެމުން ނުދާކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބެމުންދާ ަ
ހަމައެއާއެކު ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްފައި އޮތް
ގ
ބޮޑުމޮހޮރާގެ ޙާލަތު މިނިސްޓަރ އަށް ދެންނެވުނެވެ .ވ.އަތޮޅުގައި އޮތް އެފަދަ މުހިންމު ރަށެއް ބެލެހެއްޓެމުން ނުދިއުމު ެ
ގންވަވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ނތަކާމެދު އަތޮޅުކައުނިލުން ކަންބޮޑުވެވަޑައި ަ
ލބިފައިވާ އަދި ލިބެމުންދާ ގެއްލު ް
ސަބަބުން އެރަށަށް ި
ނ
ގއިވާ ކަންތައްތަކުގެތެރެއި ް
މި ބައްދަލުވުމުގައި ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  05އަހަރުދުވަހުގެ ޕްލޭން ަ
އ މިނިސްޓަރ އަޙުމަދު އަދީބު އާއި ޙިއްސާކުރެވުނެވެ .ހަމައެއާއެކު
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި ކަންތައްތަ ް
ވ.އަތޮޅުގައި ހުރި ފަޅުރަށްރަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ޙަވާލުކުރެއްވި ކަމުގައިވިޔަސް އަތޮޅުކައުންސިލަށް އެ މަޢުލޫމާތު
ހިއްސާކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓަރ އަރިހުގައި ދެންނެވުނެވެ.
މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިހާރު އެކަށައެޅުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ޓޫރިޒަމްގެ  4ވަނަ މާސްޓަރ
ޕްލޭންގައި

ވ.އަތޮޅުގެ

ރަށެއް

ހިމަނުންވާނެކަމަށާއި

އަދި

އެކަން

ކުރިއަށް

އޮތް

އަހަރެއްހާ

ދުވަހުގެ

ތެރޭގައި

ވ.
ހަމަޖެހިގެންދާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެ ެ
ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ރިޔާޒާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން ފެށިފައިވަނީ 10
އޭޕްރީލް  2012ވަނަ ދުވަހުގެ  11:00ގައެވެ .
މި ބައްދަލުވުމުގައި ވ.އަތޮޅުގެ ވޮލީގެ ޙާލަތު އެސޯސިއޭޝަންގެ ވެރިންނާ ހިއްސާކުރެވުނެވެ.

އެއަށްފަހު

ފާއިތުވި އަހަރ ބޭއްވި ވ.ވޮލީ ލީގް  2011ގެ ބޭއްވުމަށް އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން ވެދެއްވި އެއްބާރުލެއްވުމާއި
ތ
ށ ގެންދިޔަ ގޮތުގެ މައުލޫމާ ު
ވއެވެ .އަދި ވޮލީ ލީގް ކުރިއަ ް
ގ ފަރާތުން ޝުކުރު އަދާކުރެއް ި
އެހީތެރިކަމަށް އަތޮޅުކައުންސިލް ެ
ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ.
މި ބައްދަލުވުމުގައި ވޮލީ ބޯލް އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން ވ .އަތޮޅުގެ ވޮލީ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކޮށްދެއްވިދާނެ
ގ
ދއްކަވަމުން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ ކުޅުންތެރިންނަށް ތަމްރީން ދިނުމާއި ތަކެތީ ެ
ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ަ
މށެވެ.
އެހީއާއި ރެފްރީންނާއި ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިދާނެކަ ަ
ކައުންސިލުން ވޮލީކުރިއެރުވުމަށް ރާވާފައިހުރި ކަންތައްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވަމުން މި އަހަރުވެސް ކުރީ
އަހަރެކޭ އެއްފަދައިން އަތޮޅު ވޮލީލީގް ބޭއްވުމާއި ރެފްރީ ޓްރެއިނިންގ ކޯހެއް ބޭއްވުމާއި ވޮލީ ޕޫލެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުން
ހިމެނެވެ.
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ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 2012ވަނަ އަހަ ު

ބޭއްވުމަށް

މިއަހަރު

އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

ކައުންސިލުން

ވ
ރާވާފައި ާ

އެސޯސިއޭޝަނުން

ޙަރަކާތްތަކަށްވެސް

ނ
އެހީތެރިކަ ް

ފޯރުކޮށްދެވިދާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ވަކިން ހާއްސަކޮށް  50ކުދިން ބައިވެރިކޮށްގެން ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ވޮލީ ޕޫލެއް ހިންގާނަމަ
ނ
ނދިއުމުގެ ޝަޢުގުވެރިކަ ް
ގންވެސް އެކަން ކުރިއަށް ގެ ް
ޕޫލް ހިންގުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތަށް އެލަވަންސްއެއް ދީ ެ
އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް ފާޅުކުރެއްވިއެވެ.

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުގެ އިސްވެރިންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން ފެށިފައިވަނީ  10އޭޕްރީލް  2012ވަނަ
ދުވަހުގެ  12:00ގައެވެ .
ތން
އ ގުޅޭގޮތުންނެވެ .އެގޮ ު
ޖޓާ ި
ކއުންސިލަށް ދެއްވާފައިވާ ބަ ެ
ވނީ ަ
މި ބައްދަލުވުމުގައި އެންމެފުރަތަމަ ވާހަކަ ދެކެ ު
ނ ފާސްކުރެއްވި ބަޖެޓް ލިބިފައިނުވާ ކަމާއި  2012ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރެއްވި ބަޖެޓަކީ
 2011ވަނައަހަރަށް މަޖްލީހު ް
އ
ބަޖެޓް ނުދެއްވަންޏާ ކައުންސިލުން އިންތިޚާބުކޮށްފަ ި

އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގޭވަރުގެ ބަޖެޓެއްނޫންކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި

އނެތްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ 2012 .ވަނަ އަހަރު ލިބުން ބަޖެޓްގައި ބައެއް އައިޓަމްތަކުގައިހުރި ފައިސާގެ
ބެއިތިއްބުމުގެ ބޭނުމެ ް
ނ
ތ ް
މ ި
ވފައިވާތީ  ،އެގޮތުގެ ަ
މށް ޤައުމީ އިދާރާއިން އަންގަ ާ
ޓ ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ހުށަހެޅު ަ
ނ ބަޖެ ް
ޢަދަދު މަދުކަމުން އަލު ް
ބަޖެޓެއް އެކުލަވާލުމަށްފަހު

މިހާތަނަށްވެސް

އލުން ފޮނުއްވާފައިވާނެކަމަށާއި
ަ

ށ
އެކަމުގެ ޚަބަރެއް ލިބިފައިނުވާކަމަ ް

ކައުންސިލުން ވިދާޅުވިއެވެ.
ބަޖެޓްގެ

މައްސަލާގައި

ވާހަކަ

ދައްކަވަމުން

އލްޖީއޭ
ެ

އިން

ވިދާޅުވީ

ރބަޖެޓެއް
އިތު ު

ތައްޔާރުކުރުމަށް

ށ
މށް ފައިސާ ބަދަލުކުރެވޭނެކަމަ ް
ޖޓްގެ އެއް އައިޓަމުން އަނެއް އައިޓަ ަ
ހން ނަމަވެސް ބަ ެ
އ އެ ެ
އަންގާފައިނުވާނެ ކަމަށާ ި
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށެވެ.
އެސެޓް

ޑިކްލަރޭޝަންއާ

ގުޅޭގޮތުން

ނ
ވާހަކަދައްކަވަމު ް

އެލްޖީއޭއިން

ވިދާޅުވީ

އެސެޓްތައް

ކ
ކައުންސިލްތަ ާ

އގެ ތެރޭގައި އެސެޓްތައް
ޙަވާލުކުރެއްވުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި އެދިފައިވާނެކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާއެ ް
ނ ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށެވެ .އަދި ކޮންމެ އަތޮޅުކައުންސިލަކަށް
ކައުންސިލްތަކާއި ޙަވާލުކުރައްވާނެކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ް
އން ވަކި
ލބޭ އާންމުދަނީ ި
ވދާޅުވިއެވެ .އަދި ދައުލަތުން ި
ށ ި
ފަޅުރަށެއް ދެއްވުމަށް ސަރުކާރުގައި ދަންނަވާފައިވާނެކަމަ ް
ށ
މ ް
އށް އަންގަވާފައިވާނެކަ ަ
އިންސައްތައެއް ކައުންސިލްތަކަށް ދިނުމުގެ މުހިންމުކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ަ
ވިދާޅުވިއެވެ.
އ
ނފުޅު ޚިދުމަތްތަ ް
ވ ބޭނު ް
ނ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެއް ާ
މި ބައްދަލުވުމުގައި ވ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތު ް
ނސިލުން ހުރަސްއަޅާ އަތޮޅު
އ އަދި ކައުންސިލްގެ ޤާނޫނީ ވާޖިބް އަދާކުރެއްވުމަށް ފުލިދޫ ކައު ް
ފޯރުކޮށްދިމުމަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާ ި
ބކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އެގޮތުން ވ.ފުލިދޫކައުންސިލްގެ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން އަތޮޅު ތަރައްޤީ
ލ ޭ
ކައުންސިލަށް އެއްބާރުލުން ނު ި
ފަންޑުން ދޫކުރާ ލޯން މި ދިޔައަހަރު ފުލިދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރެވިފައިނުވާކަމާއި އެކިއެކި މައްސަތަކާގުޅިގެން
ވ
އ ާ
އންސިލާވެސް އަދި ރައްޔިތުންނާވެސް ބައްދަލުކޮށްދީފަ ި
ފުލިދޫކައުންސިލާ މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް އެރަށަށްދިއުމުން ކަ ު
ޖއޭގެ ޒިންމާ އެލްޖީއޭއިން
ނުވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ މިފަދަ ޢަމަލުތައް ތަކުރާރުވަމުންދަނީ އެލް ީ
ވ
މށާއި ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ މައްސަލަތަކާގުޅޭގޮތުން އެލްޖީއޭއަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ފޮނުއް ި
ފުރިހަމައަށް އަދާނުކުރައްވާތީކަ ަ
ށ
ރ ް
ށހަޅާ މައްސަލަތަކަށް އެލްޖީއޭއިން ވަ ަ
ވސް ފުލިދޫން ހު ަ
ނ ނަމަ ެ
ބފައި ނުވާކަމަށާއި އެހެ ް
އެއްވެސް ސިޓީއެއްގެ ޖަވާބު ލި ި
އަވަހަށް އެޓެންޑްކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވެ އެލްޖީއޭގެ މަސައްކަތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވިއެވެ.
އަދި މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެންމެ އިސް މުއައްސަސާތަކުން މިހާރުގެ ސަރުކާރަކީ ޤާނޫނީ ސަރުކާރެއްކަމަށް
ނ
ތ ަ
ވިދާޅުވި ނަމަވެސް ރަކީދޫ ކައުންސިލުން މިހާރުގެ ސަރުކާރަކީ ޤައިރުޤާނޫނީ ސަރުކާރެއްކަމަށް ބުނެ އާމުންގެ މެދުގައި ފި ު
36

އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 2012ވަނަ އަހަ ު

ށ
މ ް
ބފައިވާކަ ަ
ތނުގައި ލިޔުންތަކެއް ހަރުކުރުމުގެ ޝަކުވާ އަތޮޅުކައުންސިލަށް ލި ި
އތަން މި ަ
ފަސާދަ އުފެއްދުމަށް ރަށުގެ ެ
ށވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.
ވިދާޅުވިއެވެ .މިމައްސަލަވެސްވާނީ އެލް،ޖީ،އޭއަށް ހުށަހަޅާފައިކަމަ ް
މިނިސްޓރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް
ރިސޯސަސް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް އޮނަރަބަލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ހުސައިން ޝަރީފާއެކު

މިނިސްޓަރ އޮފް ހިއުމަން

ޑ
ނ  10އޭޕްރީލް  2012ވަނަ ދުވަހުގެ  16:45ގައެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނ ު
ބޭއްވި ބައްދަލުވުން ފެށިފައިވަ ީ
ނންނާއި ކުޅިވަރާ ގުޅުންހުރި
ނ ޒުވާ ު
އތޮޅުކައުންސިލްގެ ޕްލޭންގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއި ް
ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީ ަ
ނނެވެ.
ދާއިރާތަކަށް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ވެދެއްވިދާނެ އެހީތަކާގުޅޭގޮތު ް
އެގޮތުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ޒުވާނުންގެ ކޭންޕް ބޭއްވުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ އެހީތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދެވިދާނެކަމަށް

ވއެވެ.
ވިދާޅު ި

ހަމައެއާއެކު

ވާވް

ލީގް

ވޮލީ

މުބާރާތް

ށ
ކުރިއަ ް

ގެންދިއުމަށް

ލ
ވޮލީބޯ ް

ދޅުވިއެވެ.
އެސޯސިއޭޝަންއާގުޅިގެން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ވި ާ
ރގެ ތެރޭގައި ވ.އަތޮޅުގައި
ނކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް އަހަ ު
ޅތަކުގެ ތެރޭގައި ވ.އަތޮޅުހިމެ ޭ
ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުނެތް އަތޮ ު
ޒުވާނުންގެ

މަރުކަޒެއް

އަޅާދެއްވާނެކަމަށް

ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި

ޒުވާނުންގެ

މަރުކަޒު

އަޅާނެ

ރަށެއް

ނ
ކައުންސިލު ް

ނިންމަވައިދެއްވުމަށް މިނިސްޓަރ އެދިވަޑައިގަތެވެ.
ޓ
ނސްޓަރ ވިދާޅުވީ އަތޮޅުމުބާރާތް ބޭއްވުމަށް މިއަހަރު ބަޖެ ް
އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތާއި ޒޯން މުބާރާތް ބޭއްވުމާގުޅޭގޮތުން މި ި
ކުރެވިފައިނުވާކަމަށާއި ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުގައި އެ މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދެއްވާނެކަމަށެވެ.

އަތޮޅު ވޮލީލީގް 2012
މި ވޮލީ ލީގަކީ އަތޮޅުގެ  5ރަށަށާއި  2ރިސޯރޓަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ލީގެކެވެ.
މތައް އެކުގައެވެ.
ތކާއި ،ފިރިހެންޓީ ް
މ ަ
ނހެން ޓީ ް
ގެންދެވިފައިވަނީ އަ ް

ލީގް ކުރިއަށް

ނ ފުލިދޫ ،ތިނަދޫ ،ފެލިދޫ،
މި ލީގްގައި ބައިވެރިވެފައިވަ ީ

އތީ  14ޑިސެމްބަރ  2012އިން  22ޑިސެމްބަރ 2012
ކެޔޮދޫ ،އަލީމަތާ ޓްއަރިސްޓް ރިޒޯޓުންނެވެ .ލީގު ގެ މެޗްތައް ޮ
ތ ޓްއަރިސްޓް ރިޒޯޓުއެވެ.
އލިމަ ާ
މ ބައިވެރިވެފައިވާ ރަށްރަށަކީ ތިނަދޫ ،ފެލިދޫ ،ކެޔޮދޫަ ،
އަށް ކެޔޮދޫގައެވެ .ފިރިހެންޓީ ް
ވނީ ފުލިދޫ ،ފެލިދޫ ،ކެޔޮދޫ އިންނެވެ.
އަންހެންޓީމް ބައިވެރިވެފައި ަ
އަތޮޅުކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އަތޮޅުގައި ބޭއްވި މި ވޮލީލީގު ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފުވެރި މެހުމާނަކީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޅ .ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރ އަލްއުސްތާޒު އަޙުމަދު މުޙައްމަދެވެ.
ލ މެޗް  20ޑިސެމްބަރ  2012ވަނަދުވަހު ކުޅެވުނެވެ .މިމެޗްގައި
އންހެން ޑިވިޜަނުގެ ފައިނެ ް
އަތޮޅު ވޮލީ ލީގު  2012ގެ ަ
ޓ  1ސެޓުން ކާމިޔާބުކުރީ ކެޔޮދޫ
ނ ފައިނަލް މެޗް  3ސެ ު
ކޔޮދޫ ޓީމެވެ .މިއަދު މިކުޅެވު ު
ބައްދަލުކުރީ ފުލިދޫ ޓީމާއިެ ،
ޅނު މެޗްގައި ހިނގައިދިޔަ
ހން ޓީމް ކު ު
ޓމާއި ،ފެލިދޫ ފިރި ެ
ށ ދިއުމަށްޓަކާއި ކެޔޮދޫ ފިރިހެން ީ
ޓީމެވެ .ފިރިހެނުންގެ ފައިނަލަ ް
ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން

ނލް މެޗަށް ޙާޒިރު ނުވުމުން
މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު ކުޅެންއޮތްދުވަހު ތިނަދޫ ޓީމު ފައި ަ

ނ
މުބާރާތްވަނީ ކުރިއަށް ނުގެންދެވިފައެވެ .އަދި މިހާހިސާބުން މުބާރާތް ކެންސަލްކުރީ ކަމަށް ރަށްރަށަށް ކައުންސިލުންވަ ީ
އަންގާފައެވެ.

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުން  17ނޮވެމްބަރ  2012އިން  22ނޮވެމްބަރ  2012އަށް މާލެއަށް ކުރެއްވި
ރަސްމީ ދަތުރު
އެލައިޑް އެންސްއަރެންސް
37

އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 2012ވަނަ އަހަ ު

18ނޮވެމަބަރ  2012އާދީއްތަ ދުވަސް  10:33ން 10:40
ނ
އަތޮޅުކައުންސިލަރުން އެލައިޑް އިންސޮރެންސްގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކާއި އެތަނުގައި މިހާރު ހުރިޕެކޭޖުތަކާއި ބެހޭގޮތު ް
ށޓަކާއި އެލައިޑްގެ މެޑިކަލް އިންސްއެރެންސާއިބެހޭ ސެކްޝަންގެ އިސްވެރިޔާއާއި ބައްދަލުކުރެވިފައި
މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވުމަ ް
ވެއެވެ.

ކުރިން

ހަމަޖެހިފައި

އެތަނުގައި

އޮތް

3500/-ރ

ޕެކެޖް

ގެ

މިހާރު

އުވާލާފައިވާކަމަށާއި،

ރ
މިހާ ު

ކ
އެތަނުންދޫކުރަމުންދަނީ 1500/-ރ ގެ ޕެކެޖެއްކަމަށް އެލައިޑުންމަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ .އެޕެކޭޖުގައި ޚިދުމަތް ދެވެނީ އެމީހަ ު
ށ
މިޕެކޭޖުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ސްޓާރފުންނަ ް

ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓް ކުރުމުންކަމުގައި އެލައިޑުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.
ވއެވެ .
ނ ނުހިމެނޭކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދެއް ި
އެކަނިކަމަށާއި އާއިލާގެ މެމްބަރު ް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގުރިކަލްޗަރ

ދލުކުރުން  19ނޮވެމަބަރ ،2012
ނޑު އެގުރިކަލްޗަރ އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ޝަފީޤާއި ބައް ަ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެ ް
ވަނަ ދުވަހުގެ  14:10ން  15:00އަށް.
ތޅުކައުންސިލާ ހަވާލުކުރުމާއި
ވަކިފަރާތަކާ ހަވާލުނުކޮށް އަތޮޅުގައި ހުރި ރަށްތަށް ވަގުތީގޮތުން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ އަ ޮ
ނ
ނންކުރަމު ް
މޝްވަރާކުރެވިފައި ވެއެވެ .މިހާރު އަތޮޅުގައި ހުރިރަށްތަކަށް މީހުންއަރާ އެރަށުގައި ހުންނަތަކެތި ބޭ ު
ބެހޭގޮތުން ަ
ށ
ކށްއަރާއި ރުއްތަކާއި ގަސްތައް ހަލާކުކޮ ް
ރތްތަކުން އެރަށްތަ ަ
ކންނާއި ،މަސްވެރިކަން ކުރާފަ ާ
ދާކަމަށާއި ،ސަފާރީ އުޅަނދުތަ ު
ހދާކަމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާނިޒާރު އިބްރާހީމް ދެންނެވިއެވެ.
ތނުގައި ރޯކޮށް ަ
ރަށުގެ ތަން ަ
ނވަރުގެ ޑައިވިންޕޮއިންޓެއް
ބގައި އިންޓަރ ނޭޝަނަލްފެ ް
ށގިނައިން ދާކަމަށާއި ،އެހިސާ ު
ފޮއްތެލަށް ފަތުރުވެރިން ވަރަ ް
ނންކުރަމުން
ލށްއަރާ އެރަށްބޭ ު
ތ ަ
އވިންކުރުމަށްފަހު ސަފާރީ އުޅަނދުތަކުގެމީހުން ރޭގަނޑު ފޮއް ެ
އތަނުގައި ޑަ ި
އޮންނަކަމަށާއިެ ،
މނިސްޓަރ އެދިލެއްވިއެވެ.
ށ ި
ތކުގެ މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަ ް
ށ ަ
ރތަކާ ހަވާލުނުކުރެވިހުރި ރަ ް
ދާކަމަށް ދެންނެވިއެވެ .ވަކިފަ ާ
ބޮޑުމޮހޮރާގެ

ނ
ބެހޭގޮތު ް

މައްސަލައާއި

މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ.

ހުރިހާ

ބޮޑުމޮހޮރާގެ

ކ
އިކުވިޕްމެންޓަކާއެ ު

ހައުސިންމިނިސްޓްރީއާއި ހަވާލުކުރެވިފައި ވާކަމަށް ވިދަޅުވިއެވެ .ރިޒޯޓްހެދުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތަކުގެތެރެއިން މިހާރު
މަސައްކަތް ނުފަށާއިހުރި ރަށްތައްވެސް އަތޮޅުކައުންސިލާއި ހަވާލުކޮށްދެއްވުމަށް މިނިސްޓަރ އަރިހުގައި ދެންނެވިއެވެ.
އސާނަގަމުންދާކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ .ފަޅުރަށްރަށް
ތތަކުން ފަ ި
ރަށްރަށަށް އަރާފަތުރުވެރިންގެ އަތުން ބައެއްފަރާ ް
ބެލުމަށްޓަކާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ އެދިލެއްވުމަކަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރާދަތުރުތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރަށްވާނެކަމަށް މިނިސްޓަރ
ފރާތަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާކަމެއް އަޅުގަނޑަކަށްނޭންގޭ މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ .އެކިއެކި
ވިދާޅުވިއެވެ .ފޮއްތެޔޮ އެހެން ަ
ވ ސަރުކާރަށް ދެއްކެވުމުން
ނތަނުގެ ވަރުވާ އެފަރާތްތަކުން އަތުލައް ާ
ހއްޓުމަށް ހަވާލުކުރެވޭތަ ް
ފަރާތްތަކާއި ވަގުތީގޮތުން ބެލެ ެ
އެނިމުނީކަމަށް

މިނިސްޓަރ

ވިދާޅުވިއެވެ.

އުޅޭރަށްތަކުގެ

ހުޅިދުއަކީމީހުންދިރި

ކައިރީގައި

އ،
އޮންނަރަށެއްކަމަށާ ި

ނ
ނ މިނިސްޓަރާ މަޝްވަރާކުރެވިފައި ވެއެވެ .ވަގުތީގޮތު ް
ދތީ އެކަމާބެހޭގޮތު ް
އެރަށްއެއްވެސްވަރަކަށް ބަލަހައްޓަމުންނުގެން ާ
ށތައް އިޢުލާން ކުރުމުގެ ކުރިން ވަގުތީގޮތުން އެހެންފާރާތަކާ ހަވަލުކުރެވޭ އުސޫލުތައް
ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުކުރެވޭ ރަ ް
މިނިސްޓްރީއަށް

މިނިސްޓަރ

ށ
އެންގެވުމަ ް

އަޅުގަނޑުމެންބޭނުން

ވިދާޅުވިއެވެ.

ނޓަރިންގެ
މ ި
ޮ

ށ
މަސައްކަތްކުރުމަ ް

ށ
ރންގެ މަސައްކަތް ކުރުމަ ް
ދޅުވިއެވެ .ފަޅުރަށްރަށުގެ މުނިޓަ ި
ނކުރެވޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވި ާ
އެހެންނަމަވެސް އެމަސައްކަތް ު
ކައުންސިލްގެ

ބަޖެޓްގައި

ފައިސާހިމެނުމަށް

އެލް.ޖީ.އޭ.އަށް

ދެންނެވިފައިވާނޭކަމަށް

މިނިސްޓަރ

ވިދާޅުވިއެވެ.

މ
އސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީ ް
ވށީގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ނައިބްރަ ީ
ޕިކުނިކުއައިލެންޑެއްގެ ގޮތުގައި އަންބަރާ ،ކުނާ ަ
ށ
ނޓަރިންގެ ބައި ކުރިއަކަ ް
މ ި
ށ ދިނުމަށްފަހު އެރަށެއްގެ ޮ
އވެ .ރަށެއް ރިޒޯޓަކަށް ހެދުމަ ް
ނިޔާޒް މިނިސްޓަރަށް ދެންނެވި ެ
މގެ ގޮތުން މިނިސްޓަރާއި
މށް ހޯދު ު
ނުގެންދަވާކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ .ވަށުގިރި އަތޮޅުކައުންސިލުން ބެލެހެއްޓު ަ
މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ.

ވަށުގިރި

މާކެޓް

ވެލިއުއަށް

ކުއްޔަށް

ދެއްވަފައިވާކަމަށް

މިނިސްޓަރ

ވިދާޅުވިއެވެ.

ޓން އުސޫލެއް ފާސްކޮށްގެން ސަރުކާރުން އެރަށް ކުއްޔަށް
އރަށް ދޫކުރެވިފައިވަނީ ،ކެބިނެ ު
ވަގުތީއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ެ
ދޫކުރެވިފައިވާކަމަށް

މިނިސްޓަރ

ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާރު

އަތޮޅުގައި

ހުރި

ރަށްތަކުގެތެރެއިން

ރަށެއް

ދެއްވުމަށް

ށ
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާނިޒާރު އިބްރާހީމް މިނިސްޓަރ އަރިހުގައި ދެންނެވިއެވެ .މާކެޓްވެލިއުއަ ް
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އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 2012ވަނަ އަހަ ު

ދނީ
ނތަނަށް ފައިސާދައްކަމުން ާ
މށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ .އެތަ ް
ދީފައިއެވާރަށަކީ ވަކިމުއްދަތެއް ނެއްގޮތަށް ދީފައިވާރަށެއްކަ ަ
ނންސް
އސާ ނުދެއްކޭނެކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ .ރަށްރަށުގެ ކަންތައްތަކުގައި ފި ޭ
އ ،ކުރިއަށްފަ ި
މަހުންމަހަށްކަމަށާ ި
ރ
ފއި ވާކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ .އަލިމަތާ ،ދިއްގި ި
މިނިސްޓްރީއާއި ޝެއާރ ކުރާނޭގޮތަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެކެވި ަ
ނ އެކިއެކި
މނިސްޓަރ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ .އަތޮޅުގެ ތަންތަ ް
ތތޯ ި
އ ވ .އަތޮޅުގައި އެބައޮ ް
ރިޒޯޓް ފިޔަވާއި އެހެން ރިޒޯޓެ ް
ފޟިލް އިބްރާހީމް ނިޔާޒް
ލދެއްވުމަށް ނައިބްރައީސް އަލް ާ
ރ އަތޮޅުކައުންސިލަށް އަންގަވާ ަ
ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރަށްވަމުންދާއި ު
މިނިސްޓަރަށް ދެންނެވިއެވެ .ވ .އަތޮޅުގައި އޮންނަ މަޑުއްވަރީފަޅު ކިޔާފަޅެއް ބަޔަކަށް ކުއްޔަށް ދެއްވަން އުޅުއްވާކަމަށް
ބރާހީމްނިޔާޒް ދެންނެވިއެވެ.
އ ް
ފކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓަރަށް ނައިބްރައީސް އަލްފާޟިލް ި
ޚަބަރުލިބިފައިވާތީ އެކަން ސާ ް
ނ
ޓ ް
ނވާނެ މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ .ވަކިފަރާތަކާ ބެލެހެއް ު
ޅގަނޑު އައިފަހުން ދޫކޮށްފައެއް ު
ކުރިން ދޫކޮށްފައި އޮވެދާނެ އަ ު
ހވާލުކުރުމުގެ ކަންތައް އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.
ހަވާލުކުރެވިފައިނުވާ ތަންތަން ަ
ހުރަހުފިނޮޅު،

ތުނޑުހުރާ،

ރަށްގަނޑު

މަސައްކަތް

އާންމުދަނީހޯދުމުގެ

ކުރިއަށް

ގެންދެވޭނެ،

ރަށްރަށަށް

ރ
ހ ު
މި ާ

ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރުވާލިބޭވަރު ކޮށްދެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ .
ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން
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ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަންގެ ޗެއާމަން ،ވައިސްޗެއާމަނާއި ބައްދަލުކުރުން
މިދިޔަ

ވ.އަތޮޅުވޮލީލީގަށް

އަހަރު

އެސޯސިއޭޝަނުން

ދެއްވަން

ހަމަޖެއްސެވި

10000/-ރ

ނުލިބޭކަމަށް

އަދި

ނ
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާނިޒާރު އިބްރާހީމް ވިދާޅުވިއެވެ .ވ .އަތޮޅު ވޮލީލީގު  2012އާއި ބެހޭގޮތު ް
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

ރައީސް

އައްޝައިޚް

މޫސާނިޒާރު

އިބްރާހީމް

މައުލޫމާތު

10000/-ރުފިޔާ

ދެއްވިއެވެ.

މާދަމާ

ގ
ޖަމާކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ޗެއާރމަން ވިދާޅުވިއެވެ .އަތޮޅު ވޮލީލީގު  2012ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ  4ރެފްރީން ެ
ގ
ތ  10ދުވަހު ެ
ކރުމަށްބޭނުވާ ީ
ރނިންގ ު
ނކަމަށް ޗެއާރމަން ވިދާޅުވިއެވެ .ޓީމުތަކުގެ ކޯޗުން ޓް ޭ
ކަންތައް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވާ ެ
ށ ޗެއާރމަން ވިދާޅުވިއެވެ.
އވުމުން އެކަން ކޮށްދެއްވާނެކަމަ ް
މށް އަތޮޅުކައުންސިލުން އެދިލެ ް
ޓްރޭނިންކޯހެއް ހިންގައި ދެއްވު ަ
ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ޓްރޭނަރަކާއި ވާހަކަދައްކައިގެން ކުރިއަށްގެންގޮސް ދެއްވާނެކަމަށް ޗެއާރމަން ވިދާޅުވިއެވެ .ތާރީޚް
އއްވެސްވަރެއްގެ ސިގުނަލެއް
އަވަސްކޮށްދެއްވައިފިއްޔާ ވަރަށްރަނގަޅުކަމަށް ރައިސް ވިދާޅުވިއެވެ .މިކަމަށް މިނިސްޓްރީން ެ
ލިބިއްޖެއްޔާވަރަށް ފަސޭހަވާނެކަމަށް ޗެއާރމަން ވިދާޅުވިއެވެ .ވ .އަތޮޅުގައި ވޮލީރެފްރީން ތަމްރީކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ތން
ކުރިއަށްގެންދިއުމާބެހޭގޮ ު

މަޝްވަރާކުރެވިފައި

ވެއެވެ.

މުބާރާތް

ދިގުކުރެވެން

މށް
ނެތްކަ ަ

ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް

ވ
ނ ޭ
ހން ހީނުވަކަމަށް ޗެއާމަން ވިދާޅުވިއެވެ .ކުރިން ކަލަންޑަރުގައި ހިމެނިފައިނެތީމާ ހިއެއް ު
ރެފްރީޓްރޭނިން މިފަހަރު ހެދޭނެ ެ
މިފަހަރު ވާނެހެނެއް ޗެއާރމަން ވިދާޅުވިއެވެ .އަތޮޅުގައި މެޗްތައް ކުޅޭނަމަ ރެފްރީން ތަމްރީން ކުރަންޖެހޭކަމަށް ޗެއާރމަން
އ
ށ ނިންމުމަށް ފެންނަކަމުގަ ި
ނކަމަށާއި ،މިކަން ލަސްނުކޮ ް
ވިދާޅުވިއެވެ .މިފަހަރުގެހައްލަކީ މިތަނުން ރެފްރީން ފޮނުވު ް
ޗެއާރމަން ވިދާޅުވިއެވެ 2013 .ފެބުރުއަރީމަހު ރެފްރީ ޓްރޭނިންގ ކޯސް ބާއްވާނެކަމަށް ޗެއަރމަން ވިދާޅުވިއެވެ.
އިންސްޓްރެކްޓަރުގެ ކަންތައް ހަމަޖައްސައި ދެއްވާނެކަމަށާއި ބައިވެރިންގެ ކަންތައް ތިކޮޅުން ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ޗެއަރމަން
ކމަށާއި ،ކެޔޮދޫޓީމަށް ބޯޅަ ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ޗެއާރމަން
އެދިލެއްވިއެވެ .މިފަހަރުގެ އަތޮޅުމުބާރާތަށް ބޯޅަ ދޫލުރަމުންދާ ަ
ވިދާޅުވިއެވެ.

ދ
އެހެންރަށަކުންއަ ި

އެސޯސިއޭޝަނުން

ހަމަޖައްސައި

ބޯޅަހޯދުމަށް

ށ
ނންނަކަމަ ް
ާ

ތން
ދިނުމާއިބެހޭގޮ ު

ވިދާޅުވިއެވެ.

މުބާރާތުގެ

ޝވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ.
މަ ް

ޝީލްޑާއި،

ނނާއި،
ލައިޓި ް

ނތައް
ތަށީގެކަ ް

ކޯޓްގެ

ލ
މައްސަ ަ

މިނިސްޓްރީއަށް ލިއުމަށް ޗެއަރމަން އެދިލެއްވިއެވެ .އިންފްރާންސް ޓްރަކްޗަރގެ ކަންތައް ކުރާނީ މިނިސްޓްރީން ކަމަށް
މޝްވަރާ ކުރެވިފައިވެއެވެ.
ތން ަ
ހރު ބައިވެރިކުރުމާއި ބެހޭގޮ ު
ނނައަ ަ
ޗެއަރމަން ވިދާޅުވިއެވެ .އިންޓަރ ސްކޫލް ވޮލީޓީމެއް މިއަ ް
ށ ޗެއަރމަން ވިދާޅުވިއެވެ .
ހރި ހުރިހާކަމެއް ކޮށްދެއްވާނެކަމަ ް
ވން ު
ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަނުން ވ .ވޮލީލީގު  2012އަށް ކޮށްދެ ެ
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އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 2012ވަނަ އަހަ ު

އާސަންދަ
ސްޓޭޓްމިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ޠޯރިގުއާއި ބައްދަލުކުރުން  20ނޮވެމަބަރ  11:26 ،2012ން  11:57ށް
ނ
ތ ް
ވ .އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރައިން ކުރީގަ މަދަނައަށް ބޭސްދޫކުރިބިލްތަކަށް ފައިސާ ލިބިފައިނުވާތީއެކަމާއި ބެހޭގޮ ު
އ ހުށަހެޅުއްވީ މިނިސްޓަރ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ .އެކައުންޓް
މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ .އެކައުންޓް ކުލޯސްކުރިފަހުންތޯ ބިލްތަ ް
ތ
އތޮޅުކައުންސިލްގެރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ .ތިޔައީ ރަނގަޅުމައްސަލައެއް ޯ
ކުލޯސްކުރުމުގެ ކުރިން ބިލްތައް ފޮނުވާފައިވާނޭކަމަށް ަ
ނ
އއް ނޭންގިގެން މިއުޅެ ީ
ވނުވާ ެ
ނތޯ ާ ،
މައްސަލަ އޮތްގޮތް ބަލާލަދެވިދާ ެ

ދޅުވިއެވެ.
ނ މިނިސްޓަރ ވި ާ
ބަލަންޖެހޭ ީ

ށ
މ ް
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ .މިހާރު ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓްގެތެރެއިން ފައިސާދައްކާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަ ަ
ނ
މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ .އާސަންދައިގެ ބަޖެޓްގައި އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރަށްވާ ހަސަން މަނިކާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެ ް
އސަންދާގައި ބައިވެރިވުމާއި
ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ .އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން ހިންގާ ނީމްފާމަސީ ާ
އވެއެވެ .މިހާރު އާސަންދައެއްވެސް މަދަނައެއްވެސް ނެތްކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.
ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވިފަ ި
އިޢުލާންކޮށްފައިވާނީ

ބައިވެރިވާން

ނ
ބފުޅު ް
ޭ

ބޭނުންފުޅުވާ

ބައިވެރިވުމަށް

އަންނަ

ހޮސްޕިޓަލް

އަހަރު

ތަކުން

ފހު އެ ހޮސްޕިޓަލަކުން އެމީހަކަށް ބޭސްދޫކުރުމަށް ހަޖައްސަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް މިނިސްޓަރ
ނބެލުމަށް ަ
ބަލިމީހު ް
ރ
ލތައް މިހާ ު
ނނަންޖެހޭ ބަދަ ު
ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި އަންނަ އަހަރު އާސަންދައަށް ވަރަށްގިނަ ބަދަލުތަކެއް އަނަނާނެކަމަށާއި ،ގެ ް
އސާހުސްވުމުން ކިހެނެއްތޯ
ގެންނަމުންދާކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ .ޚާއްޞަކޮށް ބޮޑެތިބަލިތަކަށް ބޭސްކުރާމީހުންގެ ފަ ި
އބްރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނިޔާޒް ސުވަލުކުރެއްވިއެވެ .އެންސްޕާރއަށް ހުށަހަޅައިގެ ކުރިއަށް
ދެންހަދާނީ ނަ ި
ގެންދިއުމަށް މިނިސްޓަރ
މިނިސްޓަރ

ވިދާޅުވިއެވެ.

ވިދާޅުވިއެވެ.

އާއްމުރައްޔިތުންނަށް

ޑައިލިސް ހަދާމީހުންވެސް

އެއްލައްކަރުފިޔާއަކީ

ބނެދެން
މިކަން ު

އެމީހަކަށް

ޖެހޭނެކަމަށް

އެންސްޕާއަށް ހުށަހަޅައިގެން

ބހައްޓާފައިހުރި
ަ

ނސްޓަރ
މ ި
ި

ފައިސާއެއް

ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް

ނންކަމަށް
ޫ

ކައުންސިލަރުން

ޒަކާތުންދޭފައިސާވެސް

ނ
މިތަނު ް

ނށްވެސް ފައިސާދޫކުރަމުން
ނނަށާއި ،ޑައިލިސްހަދާ މީހުން ަ
ދޫކުރަމުންދާކަމަށާއި ،އެކަނިވެރި މައިންނަށާއި ،ނުކުޅެދޭމީހު ް
ދާކަމަށް

މިނިސްޓަރ

ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޑު

އިވުމުގެ

މައްސަލަހުންނަ

ނށްވެސް
މީހުން ަ

މިތަނުން

ނ
ކ ް
އެހީތެރި ަ

ފޯރުކޮށްދެމުންދާކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ .

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
 20ނޮވެމްބަރ  13:05 ،2012ން  14:17ށް
ނއި ،ތިނަދޫ ،ފުލިދޫ ގެ މައްސަލައާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވިފައި ވެއެވެ .އަތޮޅުތަކަށް
ބަޖެޓްގެ ކަންތަކާ ބެހޭގޮތުން ާ
ދަތުރުތަކެއް

ނުކުރެވޭކަމަށާއި،

ކައުންސިލް

ތަކުން

ވޑައިގެން
މާލެ ަ

ތ
ބައްދަލުކުރަމުންދާ ީ

ވަރަށްގިނަ

އ
ކ ް
ބނުންތަ ެ
ޭ

މށް ޑޮކްޓަރ އަޙުމަދު ޝުކުރީ ވިދާޅުވިއެވެ .އެސެޑްތަކާ
ތކަށް ދަތުރު ކުރަންބޭނުންވާކަ ަ
ފުރިހަމަވަމުންދާކަމަށާޢި ،އަތޮޅު ަ
ހވާލުކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސް
ނތަން ަ
ށފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެތަ ް
ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވިފައި ވެއެވެ .އިންވެންޓްރީ ފުރިހަމަކޮ ް
އައްޝައިޚް

މޫސާނިޒާރު

އިބްރާހީމް

ދެންނެވިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ފިނޭންސް

އެންޑް

ޓްރެޜަރީން

އ
އެކަންތަ ް

ށ
ކުރަމުންދާކަމަށް ޝުކުރީ ވިދާޅުވިއެވެ .އެސެޑްގެ ކަންތަކަށްހައްލެއް ނާދޭ ،ބިންހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ވަރަށްބާރަ ް
އ
ކުރިއައްއެބަދޭ 59 ،ރަށަކަށް މިހާރު ބިންދޫކުރެވިފައި ވާކަމަށް ޝުކުރީ ވިދާޅުވިއެވެ .އިންވެންޓްރީ ފުރިހަމަކޮށްފަ ި
އ
ޓރިންގެބައި އަތޮޅުތެރޭގަ ި
ވއެވެ .އަތޮޅުކައުންސިލުން މޮނި ަ
ވފައި ވާކަމަށް ޝުކުރީ ވިދާޅު ި
ނށް މިހާރު ބިންދޫކުރެ ި
ވާތަންތަ ަ
ނ
ވ ް
ރކުރެވިފައި ވެއެވެ .ރަށުކައުންސިލުން ފޮނުވާ ރިޕޯޓްތައްވެސް ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި ފޮނު ަ
ތން މަޝްވަ ާ
ހިންގުމާއި ބެހޭގޮ ު
ށޤީއަށް
ނވެސް މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ .އަންހެނުންގެ ތަރަ ް
ތ ް
ށވެހިކަމުގެ ޤަވާއިދުތަކާ ބެހޭގޮ ު
ނުޖެހޭނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ރަ ް
ވފައި ވެއެވެ 44 .ކައުންސިލަކުން ކުރިމަތި ނުލާކަމަށާއި،
މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެ ި
 100އަށްވުރެ ގިނަކައުންސިލުން ކުރިމަތިލެއްވި ކަމަށާއި ،މިއީވަރަށްބޮޑު ކާމިޔަބީއެއްކަމަށް ޝުކުރީ ވިދާޅު ވިއެވެ.
40

އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 2012ވަނަ އަހަ ު

ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައި ޤައުމީ ނެޓްވޯކްގެ ތެރެއަށް ފައިސާގެ ކަންތައް ލުމާބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކެވިއެވެ .އީކައުންސިލާބެހޭގޮތުން
ގ
ނތައްތަކަކީ ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި ކުރެވުނު ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއްކަމުގައި ޝުކުރީ ވިދާޅުވިއެވެ .އެސެޓްތަކު ެ
މިދެންނެވި ކަ ް
މށް ޝުކުރީ ވިދާޅުވިއެވެ .ފައިސާގެ މައްސަލަ ހުރިހާދިމާލެއްގައިވެސް އުޅޭކަމަށް ޝުކުރީ
މައްސަލަ އަދި ހަމަނުޖެހިއޮތްކަ ަ
މސައްކަތްތައް ކުރެވެމުންދާކަމަށް ޝުކުރީ ވިދާޅު ވިއެވެ.
ނނަން ޖެހޭ އިސްލާހުތަކާބެހޭ ަ
ވިދާޅުވިއެވެ .ޤާނޫނުތަކަށް ގެ ް
ބަޖެޓްގެ ކަންތައް ދިޔައީ ކިހެނެއްތޯ ރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާނިޒާރު އިބްރާހީމް ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ .ބަޖެޓްގައި ސީލިންގު
ނ
ގތު ް
ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ .ބަޖެޓްގެ ކަންތަކާބެހޭ ޮ

އެއްދެއްވަފައިވާތީ އެކަމާބެހޭގޮތުންނާއި PSIP ،އާއި ބެހޭގޮތުން

މަޝްވަރާކޮށްލުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް އަޅުގަނޑުމެން ގެންދެވިކަމަށް ޝުކުރީ ވިދާޅުވިއެވެ .ކައުންސިލް ތަކަށް
ތ
ކމަށް ޝުކުރީ ވިދާޅުވިއެވެ .މިހާރު ހެއްދެވިފައި ތިޔައޮ ީ
އ ދެއްވުމަށް ދެންނެވިފައިވާނޭ ަ
ދެއްވި ސީލިންގ ހިފަހައްޓަވަ ި
ރ
ގ ބަޖެޓް އަލުންހައްދަވަފައި ފާސްކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ޝުކު ީ
ށއި ،ޖެނުއަރީމަހު ތިޔަބޭފުޅުން ެ
އނޫންކަމަ ާ
ތިޔަބޭފުޅުންގެ ބަޖެޓެ ް
ޓްރޭނިން

ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕްރޮގުރާތައް

ގިނަގިނައިން

މބަރު
މެ ް

ނމާބޭހޭތުން
ގ ް
ހިން ު

މުހައްމަދު

ޟލް
އަލްފާ ި

އަޝްރަފް

ވކަމަށް ޝުކުރީ ވިދާޅުވިއެވެ.
ނންގ ހިންގުމަށް ލިއެގެންއުޅުއް ާ
ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއެވެ .ބޭރުގެ ވަރަށް ގިނައެމްބަސީތަކަށް ޓްރޭ ި
ނތައްތައް
ނންވާ ކަ ް
ނ މަޝްވަރާކުރެވިފައި ވެއެވެ .ސަރުކާރަށް ޕުސްކުރުމަށް ބޭ ު
ކައުންސިލްފޯރަމަކަށް ދިއުމާއި ބެހޭގޮތު ް
ތމްރީން ކުރުމުގައި ސަރުތު
ޝކުރީ ވިދާޅު ވިއެވެ .ކައުންސިލްތަކުގެ ފައިނޭންސް އޮފިސަރުން ަ
ު
ށ
މީގެތެރޭގައި ހިމެނިދާނެކަމަ ް
ހަމަވާ

މީހުން

ލބުމުގެ
ނު ި

މއްސަލަ
ަ

ބޮޑަށް

ވަރަށް

މވެފައިވާތީ
ދި ާ

ވ.އަތޮޅުތިނަދޫގައި

ލަގުޒަރީވީލާ

އެޅުމަށްޓަކާއި

ކެންސަލްކުރަންޏާއި

ވަރަށްބޮޑެތި

މައްސަލަތަކެއްދިމާވާނެކަމަށް

ކޮމްޕޯނަންޓްކަމަށާއި،
ކަންތައްތައްކުރަން،

ވަކިސަރުކާރެއްނޫން
ފރާތަކީ
ބިމުގެވަރި ަ

ސަރުކާރުންބަޔަކާއި

ކައުންސިލްތަކަކީ،

ސަރުކާރު،

ތން
އެކަމާބެހޭގޮ ު
އެގުރީމެންޓް

ޝުކުރީ

އެކަންނުކުރުމަކީ

ހަދާފައިވަކަމަށާއި،

ޓ
އެއެގުރީމެން ް

ކައުންސިލަކީ

ސަރުކާރުގެއެއް

ވިދާޅުވިއެވެ.

ކައުންސިލްތަކަށް
ޤާނޫނުގައިވާ

މޝްވަރާކުރެވިފައި
ަ

ވެއެވެ.

ހ
އެބަޖެ ޭ

ސަރުކާރުން

ކަމަކާ

ޚިލާފްވުންކަމަށް

ކުރަންޖެހޭ
ޝުކުރީ

ށ
ވިދާޅުވިއެވެ .ތިނަދޫކައުންސިލާއި އަޅުގަނޑު ފޯނުންގުޅައިގެން އެއްގަޑިއިރު ވާހަކަ ދައްކައިފިން ތިނަދޫކައުންސިލުން އެކަމަ ް
އ،
ރވިލާގެ އެއްވެސްކަމަކީ އަތޮޅުކައުންސިލަށް އެއްވެސްވަރަކަށް އެނގިފައިއޮތްކަމެއްނޫކަމަށާ ި
އތީ ،ލަގުޒަ ީ
ދޫދޭގޮތަކަށް ނޫން ޮ
މށް
ރަސްމީކޮށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނާންގާތީ އަޅުގަނޑުމެން އޭގެތެރެއަށް ނުވަންނަކަ ަ

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް

ށ
އައްޝައިޚް މޫސާނިޒާރު އިބްރާހީމް ވިދާޅުވިއެވެ .އެކަމާބެހޭ ލިއެކިއުންތައް އަތޮޅުކައުންސިލަށް ފޮނުވައި ދެއްވުމަ ް
ނ
ޅ ް
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސްއައްޝައިޚް މޫސާނިޒާރުއިބްރާހީމް ވިދާޅުވިއެވެ .މިއަދުވެސް ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ބޭފު ު
މށް ޝުކުރީ ވިދާޅުވިއެވެ .އަތޮޅުތެރޭގައި ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގަވާނަމަ އަތޮޅުކައުންސިލަށް
ތިނަދުއަށް އެބަވަޑައިގަންނަވާކަ ަ
އެންގުމަށް

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

ނައިބްރައީސް

އަލަފާޟިލް

އިބްރާހީމް

ނިޔާޒް

ވިދާޅުވިއެވެ.

އަތޮޅުކައުންސިލުން

ށ
ލކޮށްލުމަށް ބޭނުންވާކަމަ ް
ރމަށް ވަގުތު ކޮޅެއްދެއްވުމަށާއި ،މިކަމުގައި މިނިސްޓަރާއި ބައްދަ ު
ތިނަދޫކައުންސިލާއި މަޝްވަރާކު ު
އ
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާނިޒާރު އިބްރާހީމް ވިދާޅުވިއެވެ .މިކަމުގައި އަލުންވިސްނުމަށްފަހު ގޮތެ ް
އ
ލން ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތަ ް
ވރާ ކުރެވިފައިވެއެވެ .ފުލިދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް އަތޮޅުކައުންސި ު
ގތުން މަޝް ަ
ނިންމުމާއި ބެހޭ ޮ
ތ
މޝްވަރާކުރެވިފައި ވެއެވެ ACC .ފުލިދުއަށް ލޯނުދޫކުރުން މަޑުޖައްސާލުމަށް އަންގަވާފައިވާ ީ
ގތުން ަ
ހުއްޓިފައިވާތީ އެކަމާބެހޭ ޮ
ނ މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ.
ތ ް
ރވިފައިވެއެވެ .ޑައިވިންގ ޕޮއިންޓްތަކުން ފީނެގުމާއި ބެހޭގޮ ު
އެކަމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކު ެ
މިކަމުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާއި ،ޓްއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާއި މަޝްވަރާ ކުރެވެންވާނެކަމަށް ޝުކުރީ ވިދާޅުވިއެވެ .ބ.
ނގަމުންދާކަމަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާނިޒާރު އިބްރާހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.
އަތޮޅުގެ ބައެއްތަންތަނުން އަގު ަ
ތ
މިކަމާގުޅޭ ގޮތުން ޤަވާޢިދެއް ޑްރާފްޓް ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވިފައި ވެއެވެ .އެކަމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމަ ު
ސާފްކުރުމަށް ހުށަހެޅުމަށް ޝުކުރީ ވިދާޅު ވިއެވެ .
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އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 2012ވަނަ އަހަ ު

މށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޢްޝައިޚް މުސާނިޒާރު
މިއަހަރު ކުރީކޮޅުގައިވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބައްދަލުކޮށްފައިވަނޭކަ ަ
އިބްރާހީމް

އަޅުގަނޑުމެން

ވިދާޅުވިއެވެ.

ވާހަކަ

މށް
ނނާޢި ،އަތޮޅުފެރީއާއި ބެހޭގޮތުންކަ ަ
ބެހޭގޮތު ް

ބޭނުންވަނީ

ދައްކާލަން

ތންކަމަށާއި،
ގ ު
ދެކަމަކާބެހޭ ޮ

އެއީ

ފޮއްތެލާ

ނ
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ .ފެރީގެ ޚިދުމާތާބެހޭގޮތު ް

ސ
އޅުގަނޑުމެން އެގުރީމެނޓްގައި ސޮއިކުރިއިރު އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ބައިވެރިވެވަޑައި ނުގަންނަވާކަމަށް ރައީ ް
އައްޝައިޚް މުސާނިޒާރު އިބްރާހީމް ވިދާޅުވިއެވެ .އަތޮޅުފެރީން އަތޮޅުގެ އެކިރަށްރަށުގެ ވިޔަފާރިވެރިންގެ މުދާއުފުލަމުންދާތީ
ށ
އެކަމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވެއެވެ .ކުރީފަހަރު އަޅުގަނޑުމެން ބައްދަލުކުރިފަހަރު މުދާއުފުލުން މަނާކޮށްފައިވާކަމަ ް
ށ
ނގާމީހުންވެސް އުޅޭނެކަމަ ް
ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ .އެމަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަދާކަމަށާއި ،ނާޖާއިޒްފައިދާ ަ
އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން ވިދާޅުވިއެވެ .އަތޮޅުގައި އެމަސައްކަތް ކުރާއެހެން ފަރާތްތައްވެސް އުޅޭކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ .މިއީ
ނ
ބހޭގޮތު ް
ހމައްސަލައެއް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ .ފެރީގެ ދަތުރުގެ ރޫޓިން ބަދަލަލުކުރުމާ ެ
ވަރަށް އަވަހަށް ހައްލުކުރަން ޖެ ޭ
އ
މަޝްވަރާ ކުރެވިފައި ވެއެވެ .މިއީ ޚަރަދަށްބަލާއިރު ވަރަށްބޮޑު ޚަރަދެއް ކަމަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން ވިދާޅުވިއެވެ .ތިކަންތައްތަ ް
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަ ކުރެވޭކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ .ފެރީ ދޯނި ފުރާގަޑީގައި ބަންގާޅު މީހުން ދޯންޏަށް
ތފްސީލްކޮށް ނައިބްރައީސް އަލްފާޟީލް އިބްރަހީމް ނިޔާޒް ވާހަކަ ފުޅުދެއްކެވިއެވެ .ފެރީދޯނީގެ
މުދާއަރުވާގޮތާބެހޭގޮތުން ވަރަށް ަ
ރ
އސަލައާއި ބެހޭގޮތުންމެމްބަ ު
ވމާ ޕެސެންޖަރުންނަށް ދަތިވާމަ ް
ދަތުރުގައި މާދަން ސްޕީޑްގައި ދުއްވާތީ ދަތުރުގެ ވަގުތު ދިގު ީ
ށ
އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އަޝްރަފް ވާހަކަދެއްކެވިއެވެ .ފުލިދުއަށް ދޯނިދިއުމުން ވިޔަފާރިވެރިންގެމުދާ އެއްދޯނިން އަނެއްދޯޏަ ް
ތކެއް ނަގާތީ އެކަމާބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެކެވިފައިވެއެވެ .ޢީދު ބަންދުގައި ވ.އަތޮޅަށް ސްޕީޑް
ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ގިނަވަގުތު ަ
ނ
ވރާކުރެވިފައި ވެއެވެ .އީދުބަންދުފަދަ ބަންދު ދުވަސްތަކާ ދިމާކޮށް ފެރީގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަ ް
ލޯޗްބޭއްވުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝް ަ
ވނެކަމަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން
ގތުން މާޝްވަރާކުރެވިފައި ވެއެވެ .މުދާއަރުވާބޭލުމުގެ ކަންތައް ބައްލަ ާ
ދިމާވަމުންދާތީ އެކަމާބެހޭ ޮ
ރކުރެވިފައި ވެއެވެ .ފެރީގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކާއި
ވިދާޅުވިއެވެ .ފެރީ މާފުށީގައި ޖައްސާތީ އެކަމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަ ާ
ފެންވަރުރަނގަޅު

ށ
ފެރީހޯދުމަ ް

ވަރަށްއަވަހަށް

ނ
އިޢުލާ ް

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީންވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރަށްވަނެކަމަށް

ފެރީގެ

ލ ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން ވިދާޅުވިއެވެ .އާއްމު
ށދެވެން ހުރި ކަނަތައްތައް ހައް ު
މައްސަލަތަކުގެތެރެއިން ހައްލުކޮ ް
އ ވެއެވެ .
ދަތުރުގެ އިތުރަށް އެކުސްޕްރެސް ލޯންޗް ވ .އަތޮޅަށް ހަމަޖެއްސުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވިފަ ި
ތ
ވތާ ގިނަދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާ ީ
ށ ރިޒޯޓް ތަރަށްޤީކުރުމަށް ދީފައި ާ
އަޅުގަނޑުމެންގެއަތޮޅުގައި އޮންނަ ފޮއްތެޔޮ ތިޔަބޭފުޅުންނަ ް
ވކަމަށް ރައީސް އައްޝައިކް
ތން މަޝްވަރާކޮށްލަން ބޭނުން ާ
އެކަމުގެ ޢަމަލީމަސައްކަތް ނުފެށިލަސްވަމުންދާތީ އެކަމާބެހޭގޮ ު
ށ
މށާއި ،އަލުން ބިޑުކުރުމަ ް
މޫސާނިޒާރު އިބްރާހީމް ވިދާޅުވިއެވެ .ދިމާވި މައްސަލައަކާގުޅިގެން ކުރިއަށްނުގެންދެވި ފައިވާކަ ަ
ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީންވިދާޅުވިއެވެ.

އަންނައަހަރުގެ

ފުރަތަމަ

3

ދުވަހުގެތެރޭގައި

މަސް

ތ
މަސައްކަ ް

ވ
މ ަ
ފެށޭވަރުވާނެކަމަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީންވިދާޅުވިއެވެ .ވ.އަތޮޅުގައި އޮންނަނީ ދެރިޒޯޓްކަމަށާއި ،އެރިޒޯޓް އެއްބަޔަކަށް އޮނާތީ ދި ާ
ޝވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ .އަންނަ ހަފްތާގައި އަޅުގަނޑުމެން އަތޮޅުތެރެއަށްކުރާ ދަތުރުގައި
މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން މަ ް
ނންވާކަމަށް ރައީސް
މށް ބޭ ު
ފލުވާލު ަ
ކންތައް އޮތްގޮތް އޮޅުން ި
ވތީ މި ަ
ރައްޔިތުންނާއި މިކަމާބެހޭގޮތުމް މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭނުން ާ
އައްޝައިކްމޫސާނިޒާރު

އިބްރާހީމްވިދާޅުވިއެވެ.

ބިޑިންޕްރޮސަސް

ނިމި

އަންނައަހަރު

ތެރޭގައި

މަސައްކަތްތައް

އ
ބގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުމާ ި
ފެށޭވަރުވާނެކަމަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން ވިދާޅުވިއެވެ .އެ އަތޮޅެއްގައި ތިބޭބަޔަކަށް އޭގެފައިދާ ލި ޭ
ލހައްޓާތީ މަސްވެރިންނާއި،
ނބަ ަ
އރަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ު
ވއެވެ .މިހާރު އެރަށުގެ ހާލަތަކީ ެ
ނ މަޝްވަރާކުރެވިފައި ެ
ބެހޭގޮތު ް
ތ
އ ދެމުންދަނީ ،މަސައްކަ ް
ލންތަ ް
ށ ރަށަށް ގެއް ު
ތ ބޭނުންކޮ ް
ފަތުރުވެރިންނާއި ،އާއްމުންވެސް އެރަށަށް އަރައި އެރަށުގެ ތަކެ ި
ޓން އަތޮޅުކައުންސިލާއި ހަވާލުކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވިފައި ވެއެވެ.
ފެށުމުގެ ކުރިން ރަށް ވަގުތީ ގޮތުން ބެލެހެއް ު
ކމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.
އެރަށް މިހާރު ވަރަށްބޮޑަށް ހަލާކު ކޮށްފައި ،ގަސްތަކައްވެސް ވަރަށްބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދީފައިވާ ަ
ފޮއްތެޔޮ

ތަރަށްޤީކުރުމުގެ

މަސައްކަތްތައް

ކުރަމުންދާއިރު

އަތޮޅުކައުންސިލަށްވެސް

އިންވޯލް

މެންޓް

ށ
ދެއްވުމަ ް

ނ
ތ ް
ގ ު
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އެދިލެއްވިއެވެ .މުދާއުފުލާއިރު އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ކަށަވަރު ދޯނި ބޭނުންކުރުމާއި ބެހޭ ޮ
މަޝްވަރާ

ކުރެވިފައި

ވެއެވެ.

މި

ކަންތަކާ

ބެހޭގޮތުން

ތިޔަބޭފުޅުންގެ

ޕޮލެސީ

ލެވެލްގައި

މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް

ނ
ގތީ ގޮތުން އަތޮޅުކައުންސިލު ް
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އެދިލެއްވިއެވެ .ފޮއްތެލުގެ މަސައްކަތް ކުރަންފެށެންދެން ވަ ު
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އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 2012ވަނަ އަހަ ު

ޝވަރާކުރެވިފައި ވެއެވެ .ވ .ވޮލީލީގު  2012އަށް އެހީހޯދުމާއި ބެހޭގޮތުން ނައިބްރައީސް
ގތުން މަ ް
ބެލެހެއްޓުމާއި ބެހޭ ޮ
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނިޔާޒް ވާހަކަދެއްކެވިއެވެ .ޑީޓޭލްސް ތަކާއެކު ސިޓީ ފޮނުވުމަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީންވިދާޅުވިއެވެ.

އެމް .އެން .ޑީ .އެފާއި ބައްދަލުކުރުން
ކރުން 15:05ކުން  15:45ކަށް
ކާނަލް ޢަލީ ޒުހޭރުއާއި ބައްދަލު ު
ނ ބާއްވާ
ޢރަފް ވުމުގެ ގޮތު ް
ތ ާ
ވ ކޮމާންޑަރު ބަދަޅުވެފައިވާތީ ަ
ލހައްޓަވަމުންގެދަ ާ
ނތައްތައް ބަ ަ
ކ ް
މިބައްދަލުވުމަކީ މިރީޖަންގެ ަ
ބައްދަލުވުމެއްކަމަށް ކާރނަލް ޢަލީ ޒުހޭރު ވިދާޅުވިއެވެ .މިއަންނަހަފްތާގެ އާދީއްތަދުވަހު އަޅުގަނޑުމެން ވ..އަތޮޅަށް
ތަޢާރަފްވުމުގެ

ގޮތުން

ރއްކުރުމަށް
ދަތު ެ

ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް

ކާރނަލް

ޢަލީ

ޒުހައިރު

ވިދާޅުވިއެވެ.

މިދަތުރުގައި

ނ
ތ ް
އަތޮޅުކައުންސިލާއި  ،ރަށުކައުންސިލްތަކާ ބައަދަލުކޮށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަރާތުން ކޮށްދެވިދާނެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮ ު
ނ ކުރިއަށް ދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ކާނަލް ޢަލީޒުހައިރު ވިދާޅުވިއެވެ .ލައިފްސްކީލް ،
ވާހަކަދައްކާ އެކަންކަމާ ބެހޭގޮތު ް
ލ ޢަލީޒުހައިރު ވިދާޅުވިއެވެ.
ތ ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގުރާމްތަކެއް ހިންގާދެވިދާނެކަމަށް ކާރނަ ް
މަލްޓިމީޑިއާ ،އައިޓީގެ މަސައްކަ ް
ށ
މ ް
ނތައްކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެކެ ަ
ތިޔައީ ވަރަށްރަނގަޅު ކަމެއްކަމަށާޢި ،އަޅުގަންޑުމެންގެ ޕްރޮގުރާމްގެތެއަށް ވައްދައިގެން ތިޔަކަ ް
ރައީސް

ވިދާޅުވިއެވެ.

ސްކޫލް

ބަންދުތެރޭގައި

ލައިފް

ސވިންގެ
ޭ

ކަންތައް

ކމަށާއި،
ހިންގިދާނެ ަ

އަދި

ޓ
ނ ީ
ކޮމިއު ި

މގެ ޕްރޮގުރާމެއްވެސް ހިންގިދާނެކަމަށް ކާރނަލް ޢަލީޒުހައިރު ވިދާޅުވިއެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ
ބޭސްޕްލޭންހަދަން ދަސްކޮށްދިނު ު
މ
ފއިވާނޭކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ .ކަންތައްތައް ދިމާވީ ާ
ނ ަ
އވެސް ތިޔަކަންތައްތައް ހިމަ ާ
ފަސްއަހަރު ދުވަހުގެ ޕްލޭންގަ ި
ކަންތައްތައް ކުރަންވީގޮތް އެނގިފައި އޮންނަން ވާނެކަމަށާއި ،ހުރިހާކަމެއްގައި އެހީތެރިކަން ދެވިދާނެކަމަށް ކާރނަލް
ޢަލީޒުހައިރު ވިދާޅުވިއެވެ .މަސްވެރިންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވިފައި ވެއެވެ .ފުޅިއަޅާއިގެން
ދތީ އެކަމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވިފައި ވެއެވެ .މި
ނ ާ
ގތުންނާއި ،ކަދިފާނަ ނަގަމު ް
ލަނޑާ ނެގުމުގެ ކަންތަކާބެހޭ ޮ
ތން މަޝްވަރާކުރެވިފާއި ވެއެވެ .އެމް .އެން .ޑީ.އެފް އިން
ނ ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާބެހޭގޮ ު
ކަނަތައްތައް ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތު ް
ނ ހިންގާ ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގާކަމަށް ކާރނަލް ޢަލީޒުހައިރު ވިދާޅުވިއެވެ .ވ .އަތޮޅުގެ
މަސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެ ް
ތ
މގެ ޝަކުވާ ލިބިފައިވާކަށާއި ،ކެއުމާއި ތިބުމުގެ ޚަރަދު ދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާ ީ
ރަށްތަކުގައި ވާގިނަވެގެން އެކަ ު
ވަރަށްއަވަހަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމެއް ވ.އަތޮޅަށް ދާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ކާރނަލް ޢަލީޒުހައިރު ވިދާޅުވިއެވެ .އައިޓީގެ
މަސައްކަތްތައް ހިންގިއްޖެއްޔާއި މުޖުތަމަޢުއަށް ވަރަށް ބޮޑުފައިދާއެއް ކުރާނެކަމަށް ކާރނަލް ޢަލީޒުހައިރު ވިދާޅުވިއެވެ.
ނންފުޅުވާ ކަމެއްކަމަށް ކާރނަލް ޢަލީޒުހައިރު ވިދާޅުވިއެވެ.
އން ކުރެވޭނީ ތިޔަބޭފުޅުން ބޭ ު
މިދެންނެވި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެ ި
ނ
އ ވެއެވެ .އަޅުގަނޑުމެ ް
ކ ދެކެވިފަ ި
އޔާރުވަމުންދާތީ އެކަމަށް އެހީ ހޯދުމުގެގޮތުން ވާހަ ަ
ފށުމަށް ތަ ް
އަތޮޅު ވޮލީލީގު ެ
ކަނޑުމަތީގައި ޕެޓްރޯލްކުރަމުން މިދަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ

މގައި ކާރނަލް ޢަލީޒުހައިރު
ތާވަލަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީންކަ ު

ނ
ވިދާޅުވިއެވެ .ސްކޫލްތަކުން ނިމޭކުދިންނަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ޓްރޭނިން ޕްރޮގުރާމްތަކެއް ހިންގުމާއި ބެހެގޮތު ް
އ
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއެވެ .އެކުދިންނަކީ މުޖުތަމަޢުއަށް ނުކުންނައިރު ފައިދާހުރިބަޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކާ ި
މަސައްކަތް ތަކެއްކުރަން ޖެހިފައިވާކަމަށް ރައީސްވިދަޅުވިއެވެ .ތިޔަކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މިހާރު ބަހުސް
ނ
ތ ް
ކުރެވެމުންދާކަމެއްކަމުގައި ކާރނަލް ޢަލީޒުހައިރު ވިދާޅުވިއެވެ .އެކުދިންނަށް ވޮކޭޝަނަލް ޕްރޮގުރާމްތަކެއް ހިންގުމާބެހޭގޮ ު
މށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.
މގައި އިންވޯލްވާންޖެހޭ ކަމެއްކަ ަ
ވާހަކަދެކެވިފައި ވެއެވެ .މިކަމަކީ ވަރަށް ގިނަފަރާތްތަކެއް މިކަ ު
ރކުރެވިފައި ވެއެވެ.
ސްކޫލްތަކުގައި ކެޑޭޓްހަރަކާތްތައް ހިންގުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަ ާ

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބޭއްވި އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް  1433ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު  14އޯގަސްޓް 2012
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އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް 1433

އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

 14ސެޕްޓެންބަރ  2012ވަނަދުވަހުގެ ހެނދުނު 8.30ގައި ވ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ

ތ ފެށުމުގެގޮތުން ކުޑަރަސްމިއްޔާތެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ .މި ރަސްމިއްޔާތު ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ
މަރުކަޒުގައި ފެއްޓުނެވެ .މުބާރާ ް
ނއޮތީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
ރހީމް ޝިފާއުއެވެ .އޭގެފަހުންދެ ް
ގރާމުގައި ވާގޮތަށް އަލްޤާރީ އިބު ާ
ބަރަކާތުން ފައްޓަވާދެއްވީ ޕްރޮ ް
ތ
އައްޝައިޚު މޫސާ ނިޒާރުގެ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމެވެ .އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅުގައި އަތޮޅުކައުންސިލުން މި މުބާރާ ް
އިންތިޒާމުކުރި ބޭނުމާއި ،މަޤުސަދުގެ މައްޗަށް ބައްލަވާލައްވާ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ .ފަނޑިޔާރުންގެ ފަރާތްޕުޅުން
ރއާން ކިޔެވުމާއި ،ޤުރްއާން
ވާހަކަދެއްކެވީ އަލްޤާރީ ޢަލީ ވަޙީދު ޢަބުދުއްރަޙުމާނެވެ .އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ޤު ް
ދަސްކުރުމާއި،

މުބާރާތްތައް

ބޭއްވުމުން

ނ
ދަރިވަރުންނަށްކުރާ ޭ

ފައިދާއާއި،

މުބާރާތުގައި

ފަނޑިޔާރުކަން

ކުރުމުގައި

ގެންގުޅުއްވާނޭ އުސޫލުތަކާއި ،މާކުސްދޭނޭ ގޮތާއި ،މާކުސް ކެނޑޭނޭގޮތާއި ،ލަޙުނުޖަލީއާއި ،ލަޙުނުޚަފީ ވާގޮތުގެ މައްޗަށް
ތ ދެއްވުމެވެ .މިނަންބަރ
ބހޭ މަޢުލޫމާ ު
ބައްލަވާލެއްވިއެވެ .ޤާރީގެ ވާހަކަފުޅަށްފަހު ދެންއޮތީ މުބާރާތް ހިގަމުންދާނޭ ގޮތާ ެ
ފުރިހަމަކޮށްދެއްވީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްސައްތާރު އަޙުމަދެވެ .
ގ
ށގެ ބަލައިގެންކިޔަވާ ގޮފީ ެ
ރވަރަކަށް ކިޔެވީ  13އަހަރުންދަ ު
ރތަމަ ދަ ި
ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު  9.20ގައި ކިޔެވުން ފެށުނެވެ .ފު ަ
ވ .ކެޔޮދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރު މުޙައްމަދު އައިމަން އިލްޔާސެވެ .މިއަދުގެ މެންދުރު ކުރީގެ ދަންފަޅީގެ ކިޔެވުމުގައި
ކިޔަވާފައިވަނީ  14ދަރިވަރުންނެވެ 11.00 .ގައި ކިޔެވުން މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު މެންދުރުފަހު ދަންފަޅީގެ ކިޔެވުން
ދންފަޅީގެ ކިޔެވުން މެދުކަނޑާލީ 18.00ގައެވެ .އޭރު ކިޔަވާފައިވަނީ  45ދަރިވަރުންވަނީ
ފެށިފައިވަނީ 14.30ގައެވެ .މި ަ
ށ ހަމަޖައްސާ
އސާފައިވާ ދަންފަޅީގެ ކިޔެވުން ނުބާއްވާގޮތަ ް
ނ ހަމަޖަ ް
މން ރޭގަނޑު ބާއްވަ ް
ކިޔަވާ ނިންމަފައެވެ .އެހެންކަ ު
ދެންކިޔެވުން ބާއްވާނީ  15ސެޕްޓެމްބަރ  2012ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ 8.30ގައިކަމުގައި އިޢުލާނުކޮށް މިއަދުގެ ކިޔެވުން
ނިންމާލެވުނެވެ.
އަތޮޅުޤުރުއާން މުބާރާތް  1433ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު  15އޯގަސްޓް 2012
މގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ ރޭގަނޑު  8.30ގައި ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވުނެވެ .މިޖަލްސާ
އަތޮޅު ޤުރްއާންމުބާރާތް ނިންމު ު
ގން ކިޔެވި ގޮފިން  1ވަނައަށްއައި ވ .ކެޔޮދޫ ސްކޫލުގެ
ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ބަރަކާތުން ފައްޓާދިނީ މި މުބާރާތުގެ ބަލައި ެ
ދަރިވަރު މޫސާ އަޙުމަދު މަނިކެވެ .ޖަލްސާ ތަޢާރަފު ކުރުމާއި ،މަރުޙަބާއާއި ،ޝުކުރު ދެންނެވީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ
ދއްކެވީ އަލްޤާރީ ޢަލީވަޙީދު
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއްސައްތާރު އަޙުމަދެވެ .ފަނޑިޔާރުންގެ ފަރާތުން ވާހަކަ ެ
ޒގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް
ނ ވާހަކަދެއްކެވީ ތަޢުލީމީ މަރުކަ ު
ޢަބުދުއްރަޙުމާނެވެ .ހޯސްޓްކުރި އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ފަރާތު ް
އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޢަލީ އެވެ .
ދ
ވަނަތައް ޙާސިލްކުރި ފަރާތްތައް އިއުލާނުކޮށް ދެއްވީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބދުލްމަޖީ ު
ޢަބުދުލްޣަނީ އެވެ .އިނާމުތަކާއި ،ހަނދާނީ ލިޔުންތައް ބައްސަވާދެއްވީ ފުލިދޫ ކައުންސިލްމެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު
ސާމީ ،ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޢަލީ ،ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަލީ އަޙުމަދު
ނަމިކު ،ރަކީދޫ ޕްރީސްކޫލްގެ އެކްޓިން ޓީޗަރ އަލްފާޟިލާ ޝިފާ މަޙުމޫދު ،އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް
ލ މުޙައްމަދު
ފޟިލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު މަނިކު ،އަލްފާޟި ް
ފޟިލް އިބުރާހީމް ނަޢީމް ،އަލް ާ
އަބުދުއްރަޝީދު ޢައްބާސް ،އަލް ާ
ރ
ފޟިލް އިބުރާހީމް ނިޔާޒު ،ރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާ ނިޒާރު އިބުރާހީމް ،ޝަރަފުވެ ި
އަޝްރަފު ،ނައިބުރައީސް އަލް ާ
މެހުމާން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޅ.ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރ އަލްއުސްތާޒު އަޙުމަދު މުހާއްމަދެވެ .
މުޅި މުބާރާތުގެ  1ވަނަ ދަރިވަރަކަށް ހޮވުނީ ވ .ކެޔޮދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރު މިދުހާ ޢަލީ މޫސާއެވެ 2 .ދަރިވަރަކީ ތައުލީމީ
މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރު އާމިނަތު ޝިފުރާއެވެ 3 .ވަނަ ދަރިވަރަކަށް ހޮވުނީ ކެޔޮދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރު މޫސާ އަޙުމަދު މަނިކެވެ.
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މ މަރުކަޒު ،ޕްރީސްކޫލްގެ 1
ޅ މަދަރުސާ 3 ،ވަނަ ތަޢުލީ ީ
ސްކޫލްތަކުން  1ވަނަ ސްކޫލް ކެޔޮދޫ ސްކޫލް 2 ،ވަނަ އަތޮ ު
ނ 3 ،ވަނަ ފެލިދޫ ޕްރީސްކޫލް ،މި ޝަރަފުވެރި މަޤާމުތަކަށާއި،
ވަނަ ސްކޫލް ކެޔޮދޫ ޕްރީސްކޫލް 2 ،ވަނަ ފުލިދޫ ކިންދަގާޑް ް
ލޔުން ބައްސަވާދެއްވީ ޖަލްސާގެ ޝަރަފުވެރި މެހުމާން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޅ.ނައިފަރު
ވަނަތަކަށް އިނާމާއި ،ހަނދާނީ ި
ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރ އަދި ކުރީގައި ވ .އަތޮޅުއަތޮޅުވެރިކަން ކޮށްފައިވާ އަލްއުސްތާޛް އަޙުމަދު މުޙައްމަދެވެ .ޖަލްސާ
މރުކަޒުގެ ހޯލުގައި އޮތެވެ.
ނިމުނީ  10.45ގައެވެ .މި ޖަލްސާއަށްފަހު ހޯސްޓްކުރި ރަށުގެ ފަރާތުން ދެއްވި ޖާފަތެއް ތަޢުލީމީ ަ
މި ޖާފަތަކީ ފެލިދޫގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ދެއްވި ޖާފަތެކެވެ .މިޖަލްސާވަނީ ވަރަށްކުލަގަދަކޮށް ވަރަށްފުރިހަމައަށް
ގެންދެވިފައެވެ .މިކަންމިހާ ފުރިހަމަގޮތެއްގައި ގެންދެވިފައިވަނީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ހީވާގި މުވައްޒަފުންގެ އެހީތެރިކަމާ
އެއްބާރުލުމާއެކުގައެވެ.
އެލްޖީއޭގެ ފަރާތުން ޖެމުސްގެ މަޢުލޫމަތު ދިނުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުން.
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ނޮވެމްބަރ

ހަމަޖައްސަވާފައިވާ

މިއަދު

ހެނދުނު

މަސައްކަތު

8.30

ގައި

ސިވިލްސަރވިސް

ކޮމިޝަނުގެ

ފަރާތުން

ބައްދަލުވުން

ވ.

ތަޢުލީމީ

މަރުކަޒުގައި

ބޭއްވުނެވެ.

އަތޮޅު

މިރަށުގައި
މި

ށ
ބޭއްވުމަ ް

ބައްދަލުވުމަކީ

ޓމަށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ
ސިވިލްސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށާއި ،މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއް ު
ސޮފްޓްވެއަރ ޕްރޮގްރާމް "ސީ،އެސް ،ވިއުގަ" ބޭނުންކުރުމަށް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން ހިންގަވާ
ޕްރޮގްރާމެކެވެ .މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި މިރަށުގައި ޖެމުސް ބޭނުންކުރާ އިދާރާތައް ކަމަށްވާ އަތޮޅު ކައުންސިލާއި،
ރަށުކައުންސިލާއި ،ހޮސްޕިޓަލާއި ،ޓަޢުލީމީ މަރުކަޒުން މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ.
އަތޮޅުކައުންސިލުން އަތޮޅުގެއެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯން ގެ މުއްދަތު ހަމަވީއިރު ޤަވާޢިދުން ފައިސާނުދައްކާ
ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރުމަށް ކުރި ދަތުރު.
ށ
ނގާ ލޯނުފައިސާ ޤަވާޢިދުން ނުދައްކާ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށް އެފަރާތްތަކާއި ސުވާލުކޮ ް
އަތޮޅު ތަރައްޤީފަންޑުން ލޯނު ަ
ލޯނުފައިސާ ނުދައްކާ ސަބަބު އޮޅުން ފިލުވައި ލޯނުގެ ފައިސާ ލިބޭނޭގޮތް ބެލުމަށް އެކުލަވާލި ކޮމިޓީ އަތޮޅުތެރެއަށްކުރި
ދަތުރުގައި ފެލިދޫގެ  8ފަރާތުގެ ތެރެއިން 7

ށއި ،ކެޔޮދޫގެ  5ފަރާތުގެ
މ ާ
ފަރާތަކާއި ،ސުވާލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ނެގިފައިވާކަ ަ

އ
ތ ނެގިފައިވާ ކަމަށާއި ،ފުލިދޫގެ  30ފަރާތުގެ ތެރެއިން  23ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު ނެގިފަ ި
ތެރެއިން  4ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާ ު
ވެއެވެ.

ފެލިދޫގައި

ހުރި

ސަރުކާރުގެ

އިދާރަތަކުގެ

ސެކިއުރިޓީ

ބަލަހައްޓާ

ފަރާތްތަކަށް

އަމާޒުކޮށްގެން

ފެލިދޫ

ޕޮލިހާއި،

އަތޮޅުކައުންސިލްގުޅިގެން ބޭއްވި ތަމްރީން.
ގން އެއްދުވަހުގެ ތަމްރީން
ފެލިދޫގައިހުންނަ ސަރުކާރުގެ އިދާރާ ތަކުގައި ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށް ެ
ޕްރޮގްރާމެއް އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ،ފެލިދޫ ޕޮލިސްއާއިގުޅިގެން އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.
މި ޕްރޮގްރާމުގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ ފެލިދެއަތޮޅު ޕޮލިސްގެ އިންޗާޖެވެ .މި ތަމްރީނު ޕްރޮގަރާމުގައި ކިޔަވައިދެއްވި
ހ
އ ،ޑިއުޓީގައި ހުންނަމީ ާ
ތއްޔާރުވުމާއި ،ޑިއުޓީގައި ހުންނައިރު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތާ ި
ބައިތަކުގެތެރޭގައި ޑިއުޓީއަށް ަ
އ
ހ ކަންކަމާއި ،ވައްކަންކުރަން އަންނަމީހާގެ ޢަމަލުތަ ް
ރންޖެހޭ ގޮތްތަކާއި ،ޢަމަލުކުރަންޖެ ޭ
ހޭލާހުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކު ަ
ނ
ށ ީ
ވން ފެ ު
މގެ މައްޗަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ .މި ބައްދަލު ު
ކންކަ ު
ނ އުކުޅުތަކާއި ،ސަމާލުވާންޖެހޭ ަ
ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންކުރާ ޭ
މިއަދު ހެނދުނު  09.30ގައެވެ .ބައްދަލުވުން ނިމުނީ ހަވީރު  04.30ގައެވެ.

ކައުންސިލަރުންނާއި ،ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި ސެމިނާތަކާ ބައްދަލުވުންތަކާއި ކޯސްތައް
45

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 2012ވަނަ އަހަ ު

އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

ނވިއެވެ.
ލ މުހައްމަދު އަޝްރަފް ޖަޕާނަށް ތަޖުރިބާދަތުރެއްގައި ވަޑައިގެން ެ
ކައުންސިލް މެމްބަރު އަލްފާޟި ް
ވމްބަރ  2012އިން  8ނޮވެމްބަރ  2012އަށް ކ.
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން  4ނޮ ެ
ލ
ޕގައި މި ކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟި ް
ލ ޖަސްޓިސްއާބެހޭ ވޯކު ޝޮ ް
ތުލުސްދޫގައި ބޭއްވި ޖުވެނިއަ ް
ޢަބުދުއްސައްތާރު އަޙުމަދު ބައިވެރިވެ ވަޑައި ގެންނެވިއެވެ.
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން އިންތިޒާމުކޮށްގެން  2012ވަނައަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ  11،12އަށް މާލޭގައި ބޭއްވި
އތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚު މޫސާ ނިޒާރު
ސިޓީ/އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ަ
ނވިއެވެ.
އިބުރާހިމް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ެ
ގ
ދންޖެހޭ  5އަހަރުދުވަހު ެ
ގދަށުން ކައުންސިލްތަކުން ހަ ަ
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ެ
ނޝަލް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި މެއި  14ން 16އަށް ބޭއްވި
ރަށުތަރައްޤީ ޕްލޭނާއި ފައިނޭ ް
ނންތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ފރާތުން ބައިވެރިވި ބޭފުޅުންގެ ަ
ބައްދަލުވުމުގައި މިކައުންސިލްގެ ަ
– 1ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙްމަދުމަނިކު ދޭލިޔާގެ /
ވ.ކެޔޮދޫ
ނސިލް އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ރިސާރޗް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަދީމް ކެނެރީހިޔާ
 2ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައު ް /ވ.ފެލިދޫ
 – 3ފެލިދެއަތޮޅު ކެޔޮދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އާދަމް އިބްރާހީމް
އަސްރަފީގެ  /ވ.ކެޔޮދޫ
އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ގަވަނަންސް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ހިންގާ ސެޓްފިކެޓް އިން މެނޭޖްމަންޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގެ  7ވަނަ
އވެ.
ބުރުގައި ބައިވެރިވެލެއްވި ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް ތިރީގައި އެވެނީ ެ
ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޝްރަފު މިނިވަންއައްސޭރި /
ވ.ކެޔޮދޫ އެވެ.

ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ޖެމުސްބޭނުންކުރަންފެށުން
ގން އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް
 2012ވަނައަހަރުގެ މޭމަހުގެ ތެރޭގައި އީގަވަރމަންޓް ސިސްޓަމްގެ ތެރެއިން ޖެމުސް ބޭނުންކޮށް ެ
ކުރުމަށާއި ،ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް އެކައުންޓެއް ހަދަންޖެހޭތީ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ތިންނަމެއް ދެއްވުމަށާއި ،އަދި
ވނީ މިސޮފްޓްވެއަރ ކަމަށާއި ،ކުރިން
ގފަހުން ބޭނުންކުރަން ާ
ޕާސްވޯޑެއް ހޯއްދެވުމަށް މުވައްޒަފުންނަށް އެންގުނެވެ .އަދި މީ ެ
ނވެ.
ހދުމަކީ މަނާކަމެއްކަމަށް ނިންމު ެ
މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިޔަ ސާވާގެ ތެރެއިން ނަންބަރުނަގާ ެ
ޕްރޮވިސް އޮފީސް އުވާލުމުން ލިބުނު ތަކެތި ބަލާ މާފުއްޓަށް ދިއުން
 7ފެބުރުއަރީ  2012ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވުމާއި ގުޅިގެން ކުރީސަރުކާރުން އުފައްދަވާފައިވާ ޤައުމީ އިދާރާތައް އުވާލެއްވުމާއި
ރ
ތ މާލެއަތޮޅު މާފުށީގައިހު ި
ވ ީ
ށ ދެއްވުމަށް ނިންމަވާފައި ާ
ގުޅިގެން އެ އިދާރާތަކުގައިހުރި ތަކެތި އަތޮޅުކައުންސިލްތަކަ ް
ތ
އރާގެ އަތޮޅުތަކަށް ދެއްވިއިރު މިއަތޮޅަށް ދެއްވާފައިވާ ތަކެ ި
މިދާއިރާހިމެނޭ ޤައުމީ އިދާރާ އުވާލައްވާ އެތާންގާހުރި ތަކެތި މިދާ ި
ތރު ކުރެވުނެވެ .މިދަތުރުގައި
ވރު ދޯނީގައި  19ސެޕްޓެންބަރ  2012ގައި މާފުއްޓަށް ދަ ު
ކށަ ަ
އަތޮޅަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ަ
ބސް ،ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ
ފޟިލް އަބުދުއްރަޝީދު ޢައް ާ
ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އިބުރާހީމް ނަޢީމް ،އަލް ާ
46

އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 2012ވަނަ އަހަ ު

ނ
ބ ް
ޝ ީ
ަ
ޢބުދުއްސައްތާރު އަޙުމަދު ،ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް
އަލްފާޟިލް ަ
ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ.
ފުށިފަރު ދޯނިމަރާމާތު ކުރުން
އ
ފއްޓަށް އެލާއި އޭގައިކުރަންހުރި މަރަމާތުގެ ތެރެއިން ބައެ ް
ފުށިފަރުދޯނި މަރަމާތު ނުކޮށް ދުއްވޭވެރު ނުވާތީ ފުށިފަރުދޯނި ތިލަ ު
ރ މަރާމަތުތައް ކުރުމަށް ޓަކާއި ފެލިދުއަށްގެނެވިފައި ވެއެވެ.
މަރާމާތު ކުރުމަށް ފަހު ދެންހު ި

ށ
ދނީގެ މިފަހަރުގެ މަރާތަ ް
ޯ

( 47،109.69ސާޅީސް ހަތްހާސް އެއްސަތޭކަ ނުވަރުފިޔާ /ފަސްދޮޅަސް ނުވަލާރި ) ޚަރަދު ވެފައި ވެއެވެ.
އެމް.އެން.ޑީ.އެފް .މިރީޖަންގެ ކޮމާންޑަރ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ޒިޔާރަތްކުން
އވެ .މިދަތުރަކީ މިއޭރިޔާގެ
ދއް މިއަތޮޅަށް ދަތުރެއް ކުރެއްވި ެ
މިއަދު ހެނދުނު  8.00ގައި  MNDFގެ މާލޭ އޭރިޔާގެ ވަފު ެ
ށ ގުޅުންބަދަހި ކުރުމަށް ކުރެއްވި ދަތުރެކެވެ .މި ދަތުރުގައި
މަސައްކަތްތައް ބައްލަވާ ލެއްވުމަށާއި ،ކައުންސިލްތަކާ ބައްދަލުކޮ ް
ގއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު  8.30ގައި އަތޮޅު ކައުންސިލާ
ށވެ .ފެލިދޫ ކައުންސިލާ ަ 8.00
ފުރަތަމަ ވަޑައިގެނެނވީ ފެލިދުއަ ެ
ލކުރެއްވުމުގައި މަސްވެރިންނާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކާއި ،ވާލާއި ،ކާޅު މަދުކުރުމާބެހޭގޮތުން
ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ .މި ބައްދަ ު
ރ
ނނާއި ،ގުޅުންހު ި
މބެހޭގޮތު ް
މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން އެއްފަރާތުން އަނެއްފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލު ާ
އ އެވަނީއެވެ .
ރވުނެވެ .މި ދަތުރުގައި ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ ލިސްޓް ތިރީގަ ި
ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކު ެ
1-

ކާނަލް ޢަލީ ޒުބައިރު

2-

ކެޕްޓަން މުޙައްމަދު ޖަމްޝާދު

3-

ކެޕްޓަން ޙުސައިން ޢަލީ

4-

ނޓް ޙަސަން ނަޝީދު
ފަސްޓް ލެފްޓިނެ ް

5-

ފަސްޓް ސާޖަންޓް އިސްމާޢީލް މާދީ

6-

ސާޖަންޓް މުޙައްމަދު ޙުސައިން

ލގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚު މޫސާ ނިޒާރު
މި ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސި ް
އިބުރާހީމް ،ނައިބުރައީސް އަލްފާޟިލް އިބުރާހީމް ނިޔާޒު ،މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޝްރަފު ،އަލްފާޟިލް
ދއްސައްތާރު އަޙުމަދެވެ .
ޟލް ޢަބުދުއްރަޝީދު ޢައްބާސް ،ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބު ު
އިބުރާހީމް ނަޢީމް ،އަލްފާ ި
ދިރާގުގެ ބޭފުޅުން އަތޮޅުކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރުން
 25ޖޫން  2012ވަނަދުވަހު ދިރާގުގެ ދެ ބޭފުޅަކު އަތޮޅުކައުން ސިލްގެ ބޭފުޅުންނާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދަރާގައެވެ.
ނ
މިބައްދަލުމުގައި ދިރާގުގެފަރާތު ް

ޔ
ތކާއި ،ސްކޫލުތަކާ ބެހޭބަ ާ
ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ ދެބޭފުޅުންނެވެ .އެއީ ކައުންސިލް ަ

އއި ،ސިއްޙީ ދާއިރާގެ ކަންތަކާޙަވާލުވެ ހުންނެވި މެނޭޖަރ
މިވަގުތު ޙަވާލުވެ ހުންނެވި މެނޭޖަރ އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތް ާ
ށ
ކ ް
ނ ދެއްކެވި ވާހަކާގައި މިދަތުރަކީ ކަސްޓަމަރުންނާއި ،ބައްދަލު ޮ
އދަލުވުމުގައި ފާތު ް
އަލްފާޟިލާ މަޢުރިންއެވެ .ބަ ް
ރ އަދާކުރައްވާ ކަމުގައެވެ .
ރމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނީތީ ޝުކު ު
އކަމަށާއި ،ކައުންސިލާ ބައްދަލުކު ު
ތަޢާރަފްވެލުމަށް ކުރެއްވި ދަތުރެ ް

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން  2012އަހަރުގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ތިނަދޫގައި ފާހަގަ ކުރުން
އ
ވހާގުޅޭ ޙަރަކާތްތަކެއް އަތޮޅުފެންވަރުގައި މިއަތޮޅު ތިނަދޫގަ ި
އަތޮޅުކައުންސިލުން އިސްނަންގަވައިގެން މިއަހަރުގެ ތިމާވެށީގެ ދު ަ
މިއަދު ހިންގެވިއެވެ .މިގޮތުން މިއަދު ހިންގުނު ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި

ތިނަދޫގެ މުހިއްމު ތަންތަކުގައި ގަސްއިންދުމާއި

ދ
އަތިރި މައްޗާއި ސްކޫލްގެ ސަރަހައްދު ސާފުކުރުން ހިމެނެއެވެ .މިޙަރަކާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ ތިނަދޫ ކައުންސިލް ،ފެލި ޫ
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ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 2012ވަނަ އަހަ ު

ކައުންސިލް ،ކެޔޮދޫ ކައުންސިލް ،ކެޔޮދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒް ،އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލް ،ފެލިދޫ ޒެޑް ،ކެޔޮދޫ ރަށްވެހި ކުލަބް ،ކެޔޮދޫ
ނން މިޙަރަކާތުގައި
ޒުވާނުންގެ ޖަމިއްޔާ ،ކެޔޮދޫ ސްކޫލް ،ފެލިދެއަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒް ،ފެލިދޫ ޕޮލިސް އެވެ .މިތަންތަ ު
100

ގ
މީހުން ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ .މި ޙަރަކާތަކީ ،މިއަހަރުގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާ ގުޅުވައިގެން ހިން ި

ދ
ޙަރަކާތްތަކެވެ .ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު  9ން  11ށް ތިނަދޫގައި ހިންގި މި ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި ތިނަ ޫ
ފހަގަކުރެވެއެވެ .
ކައުންސިލުން ވަރަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލެއްވުމެއް ލިބިފައިވާކަން ާ
ވ އެއްވުމުގައި ،މިހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކަށް
މި ޙަރަކާތްތައް ނިންމާލުމަށް ތިނަދޫގެ އަތިރިމަތީގައި ބޭއް ި
ދއްވީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާ ނިޒާރު
އަތޮޅުކައުންސިލުން ހަނދާނީ ލިޔުން ދިނެވެ .މިލިޔުން ޙަވާލުކޮށް ެ
ހޅައި ދިނުންވެސް އޮތެވެ.
ވއްޓާ ގުޅުންހުރި ޅެމެއް ހުށަ ަ
އިބްރާހީމެވެ .މި އެއްވުމުގައި އަތޮޅުތައުލީމީ މަރުކަޒުން ތިމާ ެ
މކީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވާ
މިޙަރަކާތަކީ އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ދުޅަހެޔޮ ތިމާވެއްޓެއް އޮތު ަ
އ
ށގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގަ ި
ވ ީ
ތޅުކައުންސިލުން ހިންގާ ތިމާ ެ
ކަމެއްކަމުން މިކަމާގުޅުވައިގެން ހިންގުނު ޙަރަކާތެކެވެ .އަ ޮ
ނ
"ލެޓްސް ގްރީން" ގެ ނަމުގައި ޕްރޮގްރާމެއްވެސް ވަނީ އަތޮޅުކައުސިލުން ފައްޓަވާފައެވެ .މިއަދު ތިނަދޫގައި ހިންގު ު
އވެރިން ފެލިދުއަށް އައީ  12.00ގައެވެ.
ޙަރަކާތްތައް ނިންމާލުމަށްފަހު ބަ ި
މިނިވަންދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
 2012ވަނަ އަހަރުގެ މިނިވަންދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔަތު  26ޖުލައި  2012ދުވަހުގެރޭ 10.00ގައި
ސލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚް
ދ ނަންގަވައިދެއްވީ އަތޮޅުކައުން ި
އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގައި ބެއްވުނެވެ .އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ދި ަ
މޫސާ

ނިޒާރު

އިބުރާހިމެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތުގައި

މިނިވަން ދުވަހާގުޅޭގޮތުން

ކުރުމަށް

ހަމަޖެހިފައިވާ

ދުޢާ

އިސްވެ

ކިއުއްވައިދެއްވީ ވ .އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރު ޢައިޝަތު ސިފްރާ އެވެ .މިރަސްމިއްޔާތުގައި އަތޮޅުކައުންސިލާއި،
ރަށުކައުންސިލާއި ،މިނޫންވެސް ރަށުގައިހުރި ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ މުވައްސަސާއެއްގެ މުވައްޒަފުންނާއި ،ގިނަޢަދަދެއްގެ ޢާއްމު
ރައްޔިތުން ބައިވެރިވިއެވެ.

ބ
ނސިލުގެ މާލީ ހިސާ ު
ވނަ ބައި :ކައު ް
ފަސް ަ
ކައުންސިލުގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބަޔާން
މިއަހަރަކީ އަތޮޅުކައުންސިލަށް މަލީގޮތުން އެހާ ފަހިއަހަރެއް ކަމުގައި ދެންނެވޭކަން ނެތެވެ .އެހެނީ މިއަހަރު ރައްޔިތުންގެ
ށ
މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ކައުންސިލްތަކަށް ދެއްވުމަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ސަރުކާރާ ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާ ބަޖެޓް އަތޮޅުކައުންސިލަ ް
ކވެސް ވަރަށްކުޑަ ބަޖެޓަކަށްވުމުންނާއި ،އިދާރީ ދާއިރާތަށް
ނުލިބުމާއި ،އިދާރީކަންކަމަށް ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ ބަޖެޓަ ީ
ކށް ސަރުކާރުން ދެއްވަން ޖެހޭނޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް
ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ކައުންސިލުތަ ަ
ހދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައި ނުވުން.
މއެކު ކައުންސިލުން އާމުދަނީ ޯ
އެއްޗެސް ކައުންސިލަށް ނުލިބު ާ
އަދިހަމަ އެއާއެކު އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ގިނަޢަދަދެއްގެ ފައިސާ
މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި ޖަމާކޮށްފައިވަނިކޮށް

ކުރީގެ ސަރުކާރުން އެޓޮލްސް މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެދަށުން

މިސަރުކާރުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެދަށަށް ފައިސާ ގެންނަވާ

އންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް
ލބުމުން ކަ ު
އެފައިސާއަށް ވީނުވީއެއްނޭގި އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މިފައިސާ ރައްޔިތުންނަށް ނު ި
ވ އެއްވެސް ޙަރަކާތެއް މިއަހަރުތެރޭ ވަނީ ނުހިންގިއެވެ.
ބނުން ީ
އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގަން ޭ
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ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 2012ވަނަ އަހަ ު

(ކައުންސިލުގެރައީސް)
ބަޖެޓް ތަންފީޒުކުރުމުގެ އިސްވެރިޔާ

(ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ)
ނ އިދާރީ އިސް މުވައްޒަފު
ފައިސާއާއި ހިސާބުތަކާއި ހަވާލުވެ ހުން ަ

ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު

 2012ވަނަ

 2012ގެ

ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު

އަހަރުގެ ޖުމަލަ

ފުރަތަމަ 6

ގެ 2012

ވަނަ 2011

ޚަރަދު

މަހުގެ ޚަރަދު

ލިބުނު ބަޖެޓް

އަހަރުގެ ޚަރަދު

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

493610.21

5057360.43

4022674.67

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

2000.00

5474.00

23500.00

ބަޖެޓް މުޅި ޖުމްލަ

495610.21

5062834.43

4046174.67

2259112.40
-

2259112.40

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
 210މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު
213

3979431.57

1831759.63

4362835.00

3235992.66

ޕެންޝަނާއި ،މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި
ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

196350.67

97924.70

231920.00

172116.41

 221ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

113229.50

16261.00

9038.00

31161.00

 222އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

83244.89

21883.60

55182.46

85073.80

ނވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
 223އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނު ް

622321.85

290645.47

373747.63

479035.80

 225ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

-

-

-

-

 226މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

26844.92

638.00

24637.34

19295.00

5057360.43

4022674.67

5021423.40

2259112.40
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ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
421

210

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ
ޚަރަދު

2000.00

-

5474.00

23500.00

2000.00

-

5474.00

23500.00

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

 211މުސާރައާއި އުޖޫރަ

3097340.29

1453909.63

3418197.00

2493940.15

ސ
 212މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަން ް

882091.28

377850.00

944638.00

742052.51

4362835.00

3235992.66

1831759.63 3979431.57

ނިންމުން
ނވުމަކީ އަޅުގަނޑުގެ ވާޖިބެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ .މިގޮތުން
ރިޕޯޓް ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ޙައްޤު ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ދެން ެ
ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި މިއަހަރު ކައުންސިލަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާ އެކުވެސް ކަންތައްތަކެއް ކުރުމުގެ ތައުފީޤު
ދެއްވިކަންމައްޗަށް މާތް ﷲ ގެ ޙަޟުރަތަށް ޝުކުރު ކުރަމެވެ.
ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން އަޅުގަނޑަށް ދެއްވާފައިވާ އެހީތެރިކަމާއި ،އެއްބާރުލުމަކީ ފާހަގަ
އއްވެސް ނެތް ޙާލުގައިވެސް
ނ ކަމެއްކުރާނޭ ވަސީލަތެއް އަދި ފައިސާ ެ
ބރު ލުމެކެވެ .މިގޮތު ް
ހތެރިކަމާ އެއް ާ
ކޮށްލަންޖެހޭ އެ ީ
ތއްތަކެއް ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ކައުންސިލުން ހިންގުނުކަމީ އެމެމްބަރުންގެ ހިތްޕުޅުގައި
އަހަރުތެރޭގައި މުހިންމު ކަން ަ
މވެ .އެހެންކަމުން މިއަހަރު
ވ އިޚުލާސްތެރި ލޯތްބެއްގެ ސަބަބުން ކަމުގައިމެނުވީ ނުދެކެ ެ
ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި އުފެދިފައި ާ
ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ކައުންސިލްގެ އެންމެހާ މެމްބަރުން އަޅުގަނޑަށް ދެއްވި އެއްބާރުލުމާއި ،އެހީތެރިކަމުގެ އަގުވަޒަންކޮށް
ނުހަނު އިޚުލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
ޝައްކެއްނެތެވެ .އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކަކީ ނުހަނު އުދަގުލުގައި މިއަހަރު ކުރަންޖެހުނު މަސައްކަތެކެވެ.
ށ
ވފައިވާ ދަތިތައް ޙައްލުކޮ ް
ގ ދަތިކަމާހުރެ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކަށް ދިމާ ެ
އެހެނީ ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓް ެ
ނުދެވުމާއި ،ކައުންސިލްގެ ސާވާއަށް މައްސަލަ ދިމާވެ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ހުރަސްއެޅެމުން ދިޔަހިނދުވެސް
މުވައްޒަފުންގެ ހީވާގިކަމާ މުރާލިކަމާއެކު ފަސްޖެހުމެއްނެތި ކުރަމުން ގެންދެވި މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލުގެ
މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާވެ ކައުންސިލަށް ހިތްވަރުލިބި ހީވެސް ނުކުރެވޭ ގިނަމަސައްކަތްތަކެއް އަހަރުތެރޭ
ނތް ޝުކުރު
ށ ހިފެހެއްޓުމެއް ެ
ނނަ ް
ގ މުވައްޒަފުންނާއި ،ވެރި ް
ކުރެވިފައިވެއެވެ .މިކަމަށްޓަކައި އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ހީވާ ި
ދަންނަވަމެވެ.
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އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތުގައި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނާއި ،ކެޔޮދޫ ފެލިދޫ ،ތިނަދޫގެ ކައުންސިލުން ދެއްވި އެއްބާރުލުމާއި،
ށ
ނވަމެވެ .އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ އަބަދުވެސް ފެލިދެއަތޮޅަ ް
ނ ަ
ތތަކަށް ޙައްގު ޝުކުރު ދަ ް
ށ އެފަރާ ް
އެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮ ް
ހ ޤައުމަށް އުފާވެރި ދުވަސްތަކެއް މާތް ﷲ މިންވަރުކޮށް ދެއްވުމެވެ.
ފާގަތިކަމާއި ،ކާމިޔާބީއެވެ .ދިވެ ި
" އާމީން "

މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް
ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް
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