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 ތަޢާރަފު 

 ވަނަ އަހަރު  2012ގެ 2010/7އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫން ނަންބަރ: މިރިޕޯޓަކީ 

މައްޗަށްބަލާ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިންގުުނ ދިޔަ ގޮތުގެ ހިނގައި މަސައްކަތްތައް ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ

 ވެ.ކެރިޕޯޓެއިވާ އެކުލަވާލާފަ  ގޮތުންމަޢްލޫމާތު ހިެމނޭ ކަންތައްތަކުގެ 

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

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

މާލީ ތަފްސީލު  ލާއިއްކަތްތަކުގެ ތަފްސީކުރެވުނު މަސަ ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލުން އަހަރުވަނަ  2012އިތުރުން މީގެ

ދަތިތަކަށް  މަސައްކަތްކުރުމުގައި ދިމާވިހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި  ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް އަދި

 ފައިވާނެއެވެ.އިލެވިބަލާ
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 ތަޞައްވުރު  ންސިލުގެ ކައު 

ނޑު ަތޞައްވުރު   އަތޮޅުގެ މައިގަ

 

 ކައުންސިލުގެ މިޝަން 

 ިކަމަށް ާޤބިލް މުަވއްޒަފުންތަކެއް މަސައްކަތްކުރާ ޒަމާނީ ލް އިދާރާއަކީ މަސައްކަތަށް ފަހި، އަތޮޅުކައުންސ

 އިދާރާއަކަށް ހެދުން. 

 ިރުވުން. ، މަދަނިއްޔަތުކުރިއެ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކޮށް، ތަރައްޤީގެ ރޫޙް ދިރުވައ 

  ިކައުންސިލްތަކާމެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު އުފައްދައި ގުޅިގެން އެއް އަމާޒަކަށް ރަށްރަށުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލާއ

 މަސައްކަތްކުރުމުގެ ވެއްޓެއް އުފެއްދުން

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

ކަންމަތީ ދިރިއުޅޭ ފުދުންތެރި، ރައްކާތެރި ތިމާވެއްޓެއްގައި ޞުލްޙަވެރިކަމާއި އަާމން
 ބަޔަކަށްވުން"
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 ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ ބަޔާން 

 

ވެ. މިއުއްމަތަށް ަކއު ކުރެއްވި މާތްނަބިއްޔާ އި ޘަނާ ދަންނަވަމުއެވަތަޢާލާއަށް ހަމްދާ ސުބްޙާނަހޫهللا ޢާލަމްތަކުގެވެރި 

ގެފާނުެގ . މިޞަލަވާތާިއ ސަލާމުގައި އެކަލޭވެޞަލަވާތާ ސަލާމުން ވެދުން ކުރަމުއެ ޢަލަހި ވަސައްލަމައަށްهللاމުޙައްމަދު ޞައްލަ

 ވެ.އި މިތުރު ޞަޙާބީްނ ޝާމިލުކުރަމެއިތުރު އާލުނާ

ނޑިވަލުގައި އަޅު ޕޯޓް އެކުލަވާލަމުންދާއަހަރީ ރި  ވަނަ އަހަރުގެ 2012 ނޑުގެ އެންމެ އިސްވާޖިބެއްކަމުގައި ދެކެީނ މި ދަ ގަ

އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އެންމެހާ ހީާވގި މެމްބަރުންނާއި ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުރާލި މުވައްޒަފުންނަްށ ޙައްޤުވާ ޝުކުރު ވަރަށް 

ން މިދިޔަ އަހަރުގައި ކުރަން ނިންމިފައިވާ ަމސައްކަތްތައް އޭގެ އެންެމ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ދެންނެވުމެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލު

ފުރިހަމަގޮތުގައި ނިންމިފައިވަީނ މި ދެންނެވި ހުރިހާ ފަރާްތތަކެއްގެ ވަރަށްބޮޑު އެއްބާރުލުާމއި މިންނެތް މަސައްކަތުގެ 

 ސަބަބުންނެވެ.

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

 26ގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ  2011ފުރަތަމަފަހަރަށް އިންތިޚާބުކުރެވި، މަސައްކަތްތައް ފެށިފައިނީ ވަރަށްބޮޑު ލަސްވުމަކާއެކު، 

ވެސް އަވަހަކަށް ރައްޔިތުންަންށ ވަނަދުވަހުއެވެ. އެވަގުތުްނ ފެިށގެން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ަމސައްކަތްކުރަމުންދިޔައީ ވީހާ

ނޑައަޅާފައިވާ ޚިދުމަށްތައް ފޯރުކޮށް ެދވޭތޯއެވެ. އެހެންނަމަވެސް،  އަތޮޅުކައުންސިލުން ދިނުމަްށ ޤާނޫނުގައި ކަ

ކޮށްދެްއވާފައިވާ ބަޖެޓާއި، އަތޮުޅ ލީހުން ފާސްކައުންސިލުތަކަށް މި އަހަރަްށ ލިބެންޖެހޭނެ ކަަމށް ރައްޔިތުންގެ މަޖި

ންގެ ނަމުގައި އެމް.އެމް.އޭ ގެ އެކައުންޓުގައި ހުރި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާކޮޅާއި ، ކައުންސިލުތަކަށް ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ ރައްޔިތު

 ންނަްށ އަހަރުނިމިގެން ިދޔައިރުވެސް ޙަވާލުކޮށް ދެވިފައި ނުވާތީ، ކައުންސިލުގެ ޕްލޭންތަާކއި އެއްގޮތަށް ރައްޔިތު 2އެސެޓްތައް 

 ފައި ނުވާވާހަކަ ވަރަށް ހިތާމައާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދެވި

ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަތިވެރި މަުގޞަދުަގއި ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ސްންނަށް ގާތުން އިުތބާރާެއކު އަވަރައްޔިޔު

ން ޤާނޫނީ ގޮތުން ދޭންެޖޭހ ޤާނޫނު އަސާސީން ބާރު ލިބިގެން އުފެދުނު ކައުންސިލުތަކަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކު 

ޮކށްލަންޖެހޭ މައްސަލައެކެވެ. ނުާވކަމީ ލަދުވެތި ކަމާއެކު ފާހަގަ ލިބިދީފައިއަހަރުވީއިރުވެސް  2އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން 

މަ، ިމފަަދ ނުކުރާނަޤާނޫނީގޮތުްނ ކިތައްމެ ފުރިހަމަ ނިޒާމެއް ޤާއިމުވެފައިވީ ނަމަވެްސ، ތަންފީޒީ އިދާާރތަކުން އެއަށް ޢަމަލު 

 ގައި ބޭއްވުމުގެ ބޭނުމެއް އޮތްކަމަކަށް ޤަބޫލެއް ނުުކރެވެއެވެ.ނިޒާމެއް ނަމެއް

ނޑުމެނަށް ފާހަގަކުރެވުނު  22މިވޭތުވެ ދިޔަ ކައުންސިލްތައް އުފެދިގެން  ކަމަކީ، އެއްވަރަކަށް މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަ

ނޑައަޅާއޭރުގެ  ލުން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ބޭނުންނުވާކަމެެވ. އިވާ އުޞޫފަ މައިސަރުކާރުން މިނިޒާމު ޤާނޫނުގައި ކަ
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ރިކޮށް ރައްޔިތުންނަްށ ހުރިގޮތަށް ބަލާއިރު، ކައުންސިލުތައް މެދުވެމައިސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް އޭރުހަމަޔަޤީނުންވެސް 

ފެބުރުއަރީ  7ނަމަވެސް  ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދިނުމުގެ ިވސްނުމެއް އޮތްކަމަކަށް ޤަބޫލުުކރާނެ އެއްވެސް ޖާގައެއްނެތެވެ.

ގައި އެސަރުކާރު ބަދަލުވުމާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ވިސްނުން ބަދަލުވެެގން ދިޔަކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ނަމަވެްސ 2012

މިއަދާހަމައަށްވެސް މި ސަރުކާރުންވެސް މި ނިޒާމުގެ ފޮނި މީރުކަން އޭގެ އެންމެފުރިހަމަ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް 

  އެކަށީގެންވާ ަމސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން ނުގެންދާކަން ހިތާމައާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

މިގޮތުން ވަރަށްިހތާމައާއެކު ފާހަަގކޮށްލަން ޖެހޭކަމަކީ ިމ ވޭތުވެދިަޔ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިއިދާރީ ދާިއރާގެ އެއްވެސް ރަށެއްގައި 

ރަށްރަށުގެ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ލިބެމުންދިޔަ އެހީތައްވެްސ  ތަރައްޤީގެ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުދާާތ،

އަދި ިއދާރާތައް ހިންގުމުގައި ދިމާވެަފއިވާ ދަތިކަން ފިލުވައި ިދނުަމށްޓަކައި އެއްވެސް ކަމެއް  ހުއްޓާލެވިފައިވާކަމެވެ.

 މިއަދާހަމައަށް ކޮށްދެއްވާފައި ނުާވކަމެވެ. 

އަތޮޅުކައުންސިލުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނީ  ޅު ވަނައަހަރުގެ ތެރޭގައި ވ.އަތޮ 2012 މަވެސް މިކަން މިހެން ހުރިކަމުގައި ވީނަ 

 ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދެވޭތޯއެވެ.  ކޮންމެވެސްވަރެއްގެ ޔިުތންނަށްކައުންސިލުގައި ހުރި މަދުވަޞީލަތްތަކުގެ ބޭުނންހިފައިގެން ރައް

ކައުންސިލުތަކަށް ވަރަށްބަަނ، ތަދު އަދި އެއްވެްސ  އްފަދައިންވެސް ވޭތުވެދިޔަ ތިންއަހަރެކޭ އެވަނަ އަހަރަކީ 2012

 މިންވަރެއްގެ ހަމަޖެހިލުމެއް ލިބިެގންދިޔަ އަހަރެއް ނޫންކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.  

ނޑުގެ އިލްތިމާސަކީ ކަމާބެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުންވެސް ކައުންސިލުތަކުގެ މަސައްކަތްތަކަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވައި  އަޅުގަ

ތެރިކަން ފަހިކޮށްދިނުމަްށ ވާގިވެރިވެ އެހީނޫނީ ގޮތުން ރައްޔިތުންނަްށ ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެފަރާތަކަށް ޤާ

 ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. 

 وما توفيقي إال بااهلل عليه توكلت وإليه أنيب

 

 
 މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް                                                       

 ވ.އަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ރައީސް                                                   
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 އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު  

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

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

 ރަށްވެސް ހިމެނެއެވެ.  2ޕިކްނިކް އައިލެންޑްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރެވޭ 

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

ބެލެވިފައިވަނީ ޤުދުރަތީ ރީތިކަމާއި ފަރުތަކުގެ މުއްސަނދިކަމުގެ ގޮތުން ވަރަށް  ގައެވެ. މި ވ. އަތޮޅުބިތު

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

ބައިވަރު ސަރަޙައްދުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. ވ. އަތޮޅަކީ އަތޮޅުގައި އެބަހުއްޓެވެ. ފަރުމަސްވެރިކަމަށްމޮޅު އެތައް

 ރާއްޖޭގެ އާބާދީ އެންމެ ކުޑަ އަތޮޅެވެ.   
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 ފިހުރިސްތު 

  

 2 ތަޢާރަފް 

ނޑު ތަޞައްވުރު  3 އަތޮޅުގެ މައިގަ

 4 ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ބަޔާން  

 6  އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު

 9 ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާސް ހިންގާ ސަރަހައްދު 

 10 ބުގެ ހުލާސާ ބުނު ކާމިޔާލި

 11 މާލީ ޚުލާޞާ

ނޑިތަކާ ޙަ ނޑުދަ  14 ރަކާތްތައް ލަ

 17 ލަތުގެ ބޭުނންހިފުން ސިލުގެ މުދަލާއި އެހެނިހެްނ ވަޞީކައުން

ނކައުންސިލުގެ މަސައްކަތް ރޭ  20 ޑު( ވިފައިވާގޮތް ) އޮނިގަ

 22 ކައުންސިލު ހިންގުން 

 23 ރީވުން ރައްޔިތުންގެ އަޑުއެހުމާއި ޖަވާބު ދާ

 43 ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު 

 45 ނިންމުން 
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 ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު 

 ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާސް ވަކިކުރައްވައި އަދި އަންގަވާފައެއް ނުވެއެވެ.  އަތޮޅުގެ ޗާޓެއް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 
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 ލިބުނު ކާމިޔާބުގެ ޚުލާޞާ : ފުރަތަމަ ބައި 

o  ުކުރެވުނު ނަތީޖާ ހާސިލ 

 ކައުންސިލުގެ ކައުންސިލްގައި އެއްވެސް ޕްލޭނެއް ނެތުމާއެކު ބް ވީއިރު ގައި މިކައުންސިލް އިންތިޚާ 2011 ފެބުރުއަރީ 26

ންތައްތަކަށް ބައެއް ކަޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާ އެޕްލޭންގެދަށުން މިހާރުދަނީ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންނެވެ. އަދި އެޕްލޭންގައިވާ

ލިބިފައި އަދި ކަންތައްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ނަތީއްޖާއެއް ޖާވެސް ފެންނަމުން ދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ބައެއް ވާ ނަތީއެކަށީގެން

  ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.  ވެސްނުވާކަން

o  ުތައް ފާހަގަ ކުރެވޭ ކާމިޔާބ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o  ާމާލީ ޚުލާޞ 
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ރ އެވެ. 495610.21ރަދުވެފައިވަނީ ރ އެވެ. ޚ5062834.43ަވަނައަހަރުގެ ބަެޖޓަްށ ލިބިފައިވަީނ  2012

ރ އެވެ. މުވައްޒަފުންެގ 5474.00ރ އެވެ. ކެޕިޓަލް ޚަރަދަށް ލިބިފައިވަނީ 5057360.43ރިކަރެންޓްޚަރަދަށް ލިބިފައިވަނީ 

މިއައި ޓަމަށް ލިބިފައިވަީނ  މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދުރ އެވެ. 3418197.00މުސާރައަށް ލިބިފައިވަނީ 

ނޑުދަނރ އެވެ. 24637.34 ެޖޓްެގ ވަނައަހަރުގެ ބަ 2012ފައިސާ ޭބނުންވާ  ކާޑިތައް ޙާސިލްކުރުމަށްޓާކައުންސިލްގެ ލަ

ނޑުަދނޑިތައް ޙާސިލް ކުރުމަށްޓަކާ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ތެރެއިން ހަމަޖައްސާ ދެ އްވާފަިއ ނުވާތީ ކައުންސިލްގެ ލަ

  ފާހަގަކުރަމެވެ. ގޮތެއްގައި ކުރެވިފައި ނުވާކަން އެކަށީގެންވާ

 

 



ނޑިތަކާއި ހަރަކާތްތައް  ނޑުދަ  ދެވަނަ ބައި: ލަ

 ރަށްވެހި ކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް 
ވަނަ އަހަރު  2012މިގޮތުން  ަފއިވާ ޚިދުމަތްތަކެވެ.ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތަކަކީ ލާމަރުކަޒި އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ކައުްނސިލުތަކުން ދިނުމަށް ލާޒިމްކޮށް

 ކައުންސިލުން ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހިންގި ހަރަކާްތތަުކގެ ތަފްސީލް މިތާގައި ހިމަނާލާެށވެ.
 

 ރައްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތް  ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހިންގި ހަރަކާތްތައް  ނަތިޖާ ހާސިލްވި މިންވަރު ޖުމްލަ ޚަރަދު 
- - - - 



 ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 
 

ނަތިޖާ ހާސިލްވި  މްލަ ޚަރަދު ޖު
 މިންވަރު 

ނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް  ނޑުދަ ލަ
 ހިންގި ހަރަކާތްތައް

ނޑިތައް  ނޑުދަ ޕްރޮގްރާމް  ނަން  ޕްރޮގްރާމްގެ ލަ
  ކޯޑު

      
 އަސާސީ އަމާޒުތައް 

ރައްޔިތުންނަށް ބޭސްފަރުވާއަށް     
 ލުއިފަސޭހަގޮތްތައް ހޯދައިދިނުން 

1.01 

މަހަމަގޮތެއްގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ހަ    
 ހޯދައިދިނުން 

1.02 

 

ނޑައެޅިފައިވާ   ތާވަލާކަ
އްގޮތައް ހަފްތާއަކު އެ

މާލެއާއި، އެއްފަހަރު 
 ދެމެދު ދަތުރުކުރުން އަތޮޅާއި

އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ކަށަވަދޯނި އަތޮޅާއި، 
މާލެއާއި ދޭތެރޭ ފަސިްނޖަރުންނާއި، 

 މުދަލާއެކު ދަތުރުކުރުން 

ފަސޭހަކަމާއެކު އަތޮޅާއި، 
 މާލެއާއިދޭތެރޭ ދަތުރުކުރުން

ގެ ވިއުގައެއް ރުރާއްޖޭގައި ދަތުރުފަތު
 ޤާއިމްކުރުން

1.03 

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން މުޖުަތމަޢު     
 ސަލާމަތްކުރުން

1.04 

 1.05 ދިރިއުޅުމުގެ އަގު ތިރިކުރުން     

      
 ހެޔޮވެރިކަން 

 2.01 އަދުލް އިންސާފް    

 2.02 ލާހުކުރުންސަރުކާރު ހިންގުން އިސް    



  ައތޮޅުކައުްނިސގެ ިއދާރާ ފެލިދެއަތޮޅު                                          ރިޕޯޓް އަަހރީ ވަނަ އަހަުރގެ  2012

 13 

ސަރަޙައްދީ ތަރައްޤީއާއި އަތޮޅުތައް     
  ހިންުގން ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ދަށުން

2.03 

 2.04  ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުން    

 2.05  ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު    

      
 އިޖުތިމާއީ އިންސާފް 

 3.01 އިސްލާމްދީން ދެމެހެއްޓުން     

 3.02  އޯގާތެރި ސަރުކާރު    

 ރ396440.00

އަތޮޅުގެ 
ހުރިހާރަށެއްގައިވެސް މިހާރު 
ކޮމްޕިއުޓަރާއި ލެޕްޓޮޕް 
 ބޭނުންކުރަމުންދޭ 

ގެ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވަމުންދާ އަތޮޅު
އަހުލުވެރިކުރުމުގެ  ށްދަރިވަރުން ކޮމްޕިއުޓަރަ

އަތޮޅުގެ ރައްތަކުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ގޮތުން 
 އަތޮޅުގެ ފަރާތްތަކަށް ކޮމްޕިއުޓަރާއި ލެޕްޓޮޕް

 ދޫކުރެވިފައި ވެއެވެ. 

އަތޮޅުގެ ތަޢުލީމީ ހާލަތު 
 ރަނގަޅުކުރުން

 3.03 ތަޢުލީމް 

 3.04 ޒުވާނުން ކުރިއެރުވުން    

 3.05  ކުޅިވަރު    

 3.06 އާއިލާ ބަދަހިކުރުން     

 3.07 މަޢުލޫމާތާއި ސަޤާފަތާއި އާރޓްސް    

      
 އިޤުތިޞާދީ ތަރައްޤީ 

 4.01  ފަތުރުވެރިކަން    

 4.02  މަސްވެރިކަން    

ނޑުވެރިކަން      4.03 ދަ
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 ވަނައަހަރު  2012

ތަކަށް ލޯނު އެއްވެސް ފަރާ
 ދޫކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. 

 ލޯން ދޫކުރުން
ތިޞާދީ އިޤްއަތޮޅުރައްޔިތުންގެ 

 ރަނގަޅުކުރުން ހާލަތު
 4.04 ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި

 ވަޒީފާއާއި އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް    
  ތަރައްޤީކުރުން

4.05 

 4.06  ތިމާވެށި    

 4.07  ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް    

 4.08  ހަކަތަ     

 4.09 ބިން     

ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސާއި     
  ޓެކްނޮލޮޖީ

4.10 

      
 އެހެނިހެން ދާއިރާތައް 

 5.01 ޖެންޑަރ    

 5.02  ވިޔަފާރިއާއި އިންވެސްޓްމަންޓް    

 5.03  ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް    

 5.04  ޤައުމީ ސަލާމަތް    

      
 އޮފީސް ހިންގުން 

 6.01 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު     847641.16

 6.02 މުވައްޒަފުނަށް ހިނގާ ޚަރަދު    4175782.24



 މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުންހިފުން  ކައުންސިލުގެ ތިންވަނަ ބައި: 

 ޚުލާޞާ  މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ންސިލުގައި ހުރި ކައު 

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

 ރ500000/-ފަރުނީޗަރު  -2

 ރ150000/-އިލެކްޓްރިކް އިލެކްޓްރޯނިކްފިޓިްނގ އަގު  -3

 ރ 10000/-ފަރުނީޗަރުގެ އަގު  -4

 ރ1500000/-ފުށިފަރުދޯނި  -5

 ރ1100000/- ވަރު ދޯނިކަށަ -6

 ރ 25000/-ވޭލަރު  -7

 ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުން ހިފުނުގޮތް 

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޢިމާރާތާއި،އެ ޢިމާރާތާއި ގުޅިފައިވާ ތަންތަން  1

 ެވނީ ކައުންސިލް ހިންގުމަށެވެ. ހުރިހާއި ޢިމާރާތްތައް ބޭނުންކުރެ މާރަތާ އެޢިމާރާތާގުޅިފައިވާ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އި
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 ފުށިފަރުދޯނި -2

ފުށިފަރުދޯނި އަތޮޅުކައުންސިލްގަިއ ބޭނުންކުރެވެނީ އަތޮޅުކައުންސިުލން ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ދަތުރުުކރުމަށާއި، 

 ކުރުމަށެވެ.  ބޭނުންތަަކށް މާލެދަތުރު ކައުންސިލްގެ އެކިއެކި

 ކަށަވަރު ދޯނި  -3

ނޑައެޅިފައިވާ ތާވަލާރެވެނީ އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ބޭނުމަށް ކަށަވަރު ދޯނި ބޭނުންކު  އެއްގޮތަށް މާލެއާއި އަތޮޅުގެ  ކަ

   ކުރުމަށެވެ. ދަތުރު މީހުންނާއި، މުަދލާއެކު ރަށްތަކާ ދެމެދު 

 

 ވޭލަރު   -4

 ވެއްޖެއެވެ.   ވަރަކަށް އަހަރ10ުީތ އެއުޅަނދުގެ ބޭނުން ނުކެރެވޭތާ ވޭލަރުގެ އިންޖީން ހަލާކުވެފައިވާ

 

 ކައުންސިލާއި ކައުންސިލުގެ ހިންގުން ވަނަ ބައި: ތަރު ހަ 

 

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

ރުން ކައުންސިލަ   

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ކައުންސިލް ިބުއރޯ 

 ކޯޕަރޭޓް އެފެައރޒް 
 ޑިރެކްޓަރ

 

 ފޮލިސީ،ޕްލޭނިްނގ،ރިަސރޗް އެންޑް ޮމނިޓަރިން 
 ލީގަލް އޮފިަސރ

 

 އިންފްާރސްޓަރަކްަޗރ އެްނޑް އިކޮނޮމިްކ ޑިވެލޮޕްމެންޓް 
 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

 

 ބަޖެޓް އެްނޑް ފައިނޭްނސް 
 އިނޭްނސް އޮފިަސރފަ

 

 އިންފޮޭމޝަން އެޑްިމނިސްޓްޭރޝަން،އެޗް.ާއރު އެްނޑް 
 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

 

 ޑިރެކްޓަރ ޖެެނރަލް 



 ކައުންސިލް މެމްބަރުން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލަރުން ފެލިދެއަތޮޅު 

 

ކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚް 
 މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް

ކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސް 
 އިބްރާހީމް ނިޔާޒް އަލްފާޟިލް

 ކައުންސިލް މެމްބަރ 
 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު މަނިކު

 ކައުންސިލް މެމްބަރ 
 އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަްއބާސް

 ކައުންސިލް މެމްބަރ 
 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޝްރަފް

 ކައުންސިލް މެމްބަރ 
 އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނަޢީމް 

 

 މަސްއޫލިއްޔަތު ޒިންމާތަކާއި ކައުންސިލަރުންގެ

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

 ރަށްރަށުގެ ބިން ސާރވޭކުރުން. -1
 ރަށްރަށުގެ ބިނާވެށިޕްޭލން ެހދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން. -2
 ސަރުކާރުން އަތޮޅުގައި ހިންގާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ބެލެހެްއޓުން. -3
 ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ތަރައްޤީއާއި ގުޅިގެން އަތޮޅުގައި ހިންގާ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބެލެހެްއޓުން. -4

 
 -ނައިބްރައީސް އިބްރާހީމް ނިޔާޒު 

 އި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ހިންގާ ބެެލހެއްޓުން.ބީ ސެކްޝަނުގެ މުވައްޒަފުްނނާ -1
 އަހަރުން އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް މުއްދަތަށްޮފުނވުން. -2
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 މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ ުމސާރައާއި، އުޖޫރަ އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދޭންެޖހޭ ފައިސާގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްުޓން. -3
  ބާކީކުރުން.ބަޖެޓް -4
 ބެޖެޓް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް މުއްދަތަށް ފޮނުވުން. -5
 ޕެޓީކޭޝްބާކީ ބެލެހެްއޓުމާއި ރިޕޯޓްހެދުން. -6
 އޮފީހަށް ބޭުނންވާ ތަކެތި ހެުދން. -7
 އެޑްވާންސްއަށް ބޭނުންވާ ފަިއސާގެ ރިޕޯޓް ހެދުން. -8
 ންތައްތައް ހަމަޖެއްސުން.ޕެޓީކޭޝް ފައިސާގެ ބާކީ ބެލެހެއްޓުމާއި ފައިސާ ނެގުމުގެ ކަ -9

 މާލޭގެ އެކިއެކި އޮފީސްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ފައިސާ ފޮނުވުާމއިބެހޭ މަސައްކަތްކުރުން. -10
 

 -އިބްރާހީމް ނަޢީމްމެމްބަރު 
 އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑޭޓާބޭސް ބެލެހެއްުޓން. -1
 އޮފީހުގެ އޮޓޮމޭޝަނާއިެބހޭ މަސައްކަތްކުރުން. -2
ލް އިދާރާއާއި އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ދަށުގައިވާ ތަންަތނުގައިވާ މެޝިަނރީޒްއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް  އަތޮޅުކައުންސި -3

 ފަދަތަކެތި މަރާމާތުކޮށް ެބލެހެއްުޓން.
 ފަޅުރަށްރަށާއި ގޮއިފާލައްބަ ުހންނަ ފަދަތަްނތަނުގެ މަސައްކަތްުކރުން. -4
ނޑުގައިދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސެޓްފިކެޓްތައް -5 ނޑުގެ ލައިސަންސްހެދުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން.ކަ   ހެދުމާއި، އެއްގަމާއި ކަ

 
 އަޝްރަފް މެމްބަރު މުހައްމަދު 

 ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއިބެހޭ މަސައްކަތް ކުރުން. -1
 ޑީ ސެކްޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ހިންގާ ބެެލހެއްޓުން. -2
 ޅުގެ ރަށްރަަށށް ބޭނުންވާ އެކިއެކި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާްތތަކަށް ފޮނުވުން.އަތޮޅަށާއި، އަތޮ -3
 އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުގެ ކަންތައްތަކާއި ނެޓްާވރކްގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްުޓން. -4
 އެކިއެކި ޕްރޮޖެކްޓް ޕްރޮޕޯސަލްތައް ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުން. -5
 ތޮޅުރައްޔިތުންގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމްގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން.އަ -6
އަތޮޅުގެ އެކިއެކި ރަށްރަށުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ލޯނަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓްތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުމުން މި ލޯންގެ  -8

 އިންޑިވިޖުއަލް އެކައުންޓްތައް އަޕްޑޭޓްކުރުން.
 

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

 
 މެމްބަރު މުހައްމަދު އަޙްމަދު މަނިކް 

 ސެކްޝަނުން ޖަވާބުދޭންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ޖަވާބުދިނުން. -1
 ކައުންޓަރ ފޯނަށް އަންނަ ޯފނުތަކަށް ޖަވާބުިދނުން. -2
 ށް ޙަވާލުކުރުން.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއަށްލިބޭ އެކިއެކި ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިގަނެ އެންޓްރީކޮށް ސެކްޝަންތަކަ  -3
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 އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުަވންޖެހޭ ސިޓީއާއި އެހެނިހެން ތަެކތި ފޮނުވުން. -4
 އޭ.ސެކްޝަނުން ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް ފޮނުުވން. -5
 ކުށުގެ ރެކޯޑާއިބެހޭ މަސައްކަތް ކުރުން. -6
  

 ކުގެ މަސައްކަތް ޓީތަކާއި ކޮމިޓީތަ ކޮމި  ކައުންސިލުގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ 

ކުރުމަށާއި، އުމުރާނީގޮތުންނާއި، އިގުތިޞާދީގޮތުން އަތޮޅުެގ  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އަތޮޅުގެ ތަރަށްގީގެ މަސައްކަތްތައް
އެއް ކުރުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ދޫކުރާލޯން ދޫކުރުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ފަންޑުކޮމެޓީ އެކިރަށްރަށުގައި މަސައްކަތްތައް 

ރުތު ހަމަވޭޯތ ބަލާ ފަރާްތަތއް ޝަ ހުށަހަޅާފޯމް ަނށް އެދި ީކ ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަވާިޢދަށް ލޯ ވެއެވެ. މި ކޮމެޓީގެ ޭބނުމައޮ
ނޑަައޅާ   ފާސްކުރުމެވެ. ލޯނުދޫކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަ

 މުވައްޒަފުން  އިދާރާގެ  ކައުންސިލު 

 # ނަން  މަޤާމް 

 1 އަޙުމަދު އަބުދުއްސައްތާރު ޑިރެކްޓަރ ޑެޕިއުޓީ

 2 އަބުދުްލޣަނީ  އަބުދުލްމަޖީދު ޑިރެކްޓަރ ޑެޕިއުޓީ

 3 ޢަބުދުއްސަމީޢު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 4 އަބުދުލްހަްނނާނު  އެކައުންޓް އޮފިސަރ

 5 އިބްރާހީމް  މަރީނާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 6 ޝަބީން  އިބްރާހީމް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފިސަރ  އިކޮނޮމިކް 

 7 އަޒްލީފު މޫސާ ޓިވް އޮފިސަރއެޑްމިނިސްޓްރޭ

 8  ސަނިއްޔާ ފާޠިމަތު  އޮފިސަރ ފްރޮޖެކްޓް 

 09  އިޙްސާން ޢަލީ  އޮފިސަރ ފްރޮޖެކްޓް 

 10 ލިއުޝާ  ޢާއިޝަތު އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ

 11 އިސްމާއީލް  މުޙައްމަދު  އޮފިސަރ ފައިނޭންސް 

 12 އަޙުމަދުރަމީޒު   ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

 13 އަބުދުލް އަޒީޒު ނާދިރާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ސްޓެންޓްއެސި

 14 ނަދީމް  އަހުމަދު  ރިސާރޗް އޮފިސަރ 

 15 ނާސިރާ ހަސަން  އޮފިސަރ ފައިނޭންސް 

 16 އިސްމާޢީލް ޝާހިދު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  އެސިސްޓެންޓް

 17 އަލީ ސަލީމު  މެއިންޓެނަސް އޮފިސަރ
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 18 ދުއްރަޝީދުއަބު މަސައްކަތު

 19 ސިޔާމް އިބްރާހީމް މަސައްކަތު

 20 އަލީ هللاޢަބުދުއް ނެވި

 21 އަލީމް  ޢަބުދުލް ޑްރައިވަރ

 22 މޫސާނިޒާރު ފަޅުވެރި

 23  އިސްމާޢީލް މޫސާ ފަޅުވެރި

 24 ފާތިމަތު މޫސާ މަސައްކަތު

 25 ޚަލީލް އިސްމާއީލް މަސައްކަތު

 

 ކައުންސިލުގެ ހިންގުން 

 ނެގޮތް ހިންގާ  ކައުންސިލު 

ޒީއުސޫލުން ިހންގުމުގެ ޤާނޫުނ އިދާރީ ާދއިރަތަށް ލާމަރުކަ ާދނީގެން ގަމުންހިންފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް 

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

 ފޯރުކޮށް ގާތުންއޭގެ އެންމެ ބޭނުްނތެިރ ގޮތުގައި ން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންެޖހޭ ޚިދުމަތް އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީ ޤަވާޢިދާ 

  އެވެ. ދިނުމަށް ޓަކަ

 މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު 

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

 މަޞްލަހަތު ފުށުއަރާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭގޮތް 

ވަނީ  ށް ތަބައިވެރިނުވާގޮ ނާއި، މުވައްޒަފުންންރުމެމްބަ އެއްވެސްކަމެއްގައި ކައުސިލްގެ މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ
 ހަމަޖައްސާފައެވެ. 

 ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ 
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މުވައްޒަފުންނަކީ ޙާޟިރީއަށް ބަރާބަރަްށ ގިނަ ސިލްއިދަރާގެ މްބަރުންނާއި، ކައުންމި ކައުންސިލްގެ މެ
އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު  އެއްވެސް ކައުންސިލަރަކު ނުވަތަމަދު މުވައްޒަފަކު މެނުވީ ސަމާލުކަން ދޭ މުވައްޒަފުންނެވެ. 

 ސަލާންނުބުނެ ޗުއްޓީ ުނނަގާ އޮފީހަށް ޙާޟިރުނުވެ ނުހުންނަވައެްއވެ. 

 އް ކައުންސިލުގެ ނިންމުންތަ 

އަދި ކުއްލި ތަކުންނާއި ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ  ނިްނމަމުން ގެންދަނީކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް
 ޖަލްސާތަކުންނެވެނެ. 

 އޯޑިޓް 

 އިންޓަރނަލް އޯޑިޓް 

 މާލީ އޯޑިޓް 

 އިދާރީ އޯޑިޓް 

 އެކްސްޓަރނަލް އޯޑިޓް 

އަހަރުތެރޭގައި ވަނަ 2012 އޯޑިޓެއް ވޭތުވެދިޔައޭ،ޑީ،ޔޫގެ އިންޓާނަލް މި ކައުންސިލް އިދާރާގެ 
  ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 

 

 އަޑުއެހުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން  ރައްޔިތުންގެ 

 ބައްދަލުކުރުމަށް އަތޮޅުތެރެއަށް  އަތޮޅުގެ އެކިއެކިދާއިރާތަކާ ރައްޔިތުންގެ އަޑުއެހުމަށާއި، 
 ތަކާއި އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް ކުރިދަރުރު 

 

  ތޮޅުކައުންސިލް ބައްދަލުކުރުން ފެލިދޫ ޒުވާންއެކުވެރިންގެ ދިރުމާއި، އަ 

ވަނަދުވަުހ  2012ެޖނުއަރީ  16 ހިންގާކޮމިޓީއާއެކު ިދރުމުގެ އެކުވެރިންގެ  ޒުވާން ފެލިދޫ ބައްދަލުވުމެއް  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ
 ވާ ހިންގަ ޕީން.ޑީ.އެން.ޔޫ މިބައްދަލުވުަމކީ. ބޭއްވުނެވެ މާލަމުގައި ޖަލްސާކުރާ އިދާރާގެ އަތޮޅުކައުންސިލް  11:00ގެ 

 ރޮގަކުން  ފައިދާހުރި އަތޮޅަށް ހަދައިގެން ޕާޓްނަރޝިޕް ޒެޑާ ފެލިދޫ ،އަތޮޅުކައުންސިލާއި ތެރެއިން ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ހިލޭއެހީގެ
. ބައްދަުލވުމެކެވެ ބޭއްވުނު މަޝްވަރާކުރުމަށް ހޯދުމަށްޓަކައި ފައިސާ ޙަރަކާތަކަށް ހިންގިާދނޭ އަހަރު ވަނަ 2012
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 ވިދާޅުވީ  އިބުރާމް ސާނިޒާރުމޫ އައްޝައިޚު ރައީސް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ކުަރއްވަމުން ތަޢާރަފު މިބައްދަލުވުން
 ގިނަޙަރަކާތްތަކެއް  އަމާޒުކޮށްގެން އަތޮޅަށް ޕްލޭނުގައި ތަރައްޤީގެ އެކުލަވާލާފައިވާ އަހަރަށް 5 ކުރިއަށްއޮތް އަތޮޅުކައުންސިލުން

 އެހީގެ ލޯނުގެ މަސައްކަތް ހޯދުމުގެ ފައިސާ ބޭނުންވާ ހިންގަން މިޙަރަކާތްތައް އެހެްނކަމުން ،ކަމަށާއި ހިމަނާފައިވާނޭ
 ީޕގެ ،ޑީ،އެން،ޔޫ ،ކަމަށާއި ކުރަމުންގެންދަވާ މަސައްކަތް ހޯދުމުގެ ސަރުކާރުން އަދި ،ޮގތުގައި ހިލޭއެހީގެ ،ގޮތުގައާއި
 ކުރިމަތިލާ  ިމޕްރޮގްރާމުތަކަށް ،އިއެބަހިމެނޭކަމަށާ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ބޭނުންކުރެވިދާނޭ އަތޮޅަށް ތަކުގެތެރެއިން ޕްރޮގްރާމު

 ސްވާލުކުރުމުން ،ކޯޑިނޭޓަރާއި ޕްރެޖެކްޓް ޕީގެ،ޑީ،އެން،ޔޫ ކުރެވޭނެގޮތަކާމެދު  މިޔާބުކާ އެންމެފަސޭހައިން މަސައްކަތްކުރާއިރު
 ގިނަފަރާތްތަކެއް  ަބދަލުގައި އުޅުމުގެ ކުރަން މަސައްކަތް އެކަނި  އޯއަކުން.ޖީ.ެއން ނުވަތަ ،އެކަނި  އަތޮޅުކައުންސިލުން އެގުނީ

 މިކައުންސިލުން އެހެންކަމުން. ކަމުގައެވެ ފަސޭހަވާނޭ ކާމިޔާބުކުރުން ޖެކްތައްޕްރޮ ކޮށްފިނަމަ މަސައްކަތް ގުޅިގެން
 ކުރަން  އަތޮޅުކައުންސިލާއެކު މަސައްކަތެއް މިފަދަ ތަކުގެތެރެއިން ކުލަބްޖަމުޢިއްޔާ އަތޮޅުގައިހުރި ޤަސްދުކޮށްފައިވަނީ

 ވެއްޖެަނމަ  ށްމިގޮތަ މިކަން. ފެށުމަށެވެ ސައްކަތްތަކެއްމަ އެަފދަ ޕާޓްނާޝިޕްހަދާ ަމޝްވަރާކޮށް ފަރާތްތަކަކާއެކު ޝައުޤުވެރިވާ
 ޖަމްޢިއްޔާގެ  ރަނގަޅުވުމާއެކު ޕްރޮފައިލު އެބައެއްގެ. ލިބިގެންދާނެއެވެ ކާމިޔާބީތަކެއް ވަރަށްބޮޑު އެޖަމުޢިއްޔާއަކަށް
 ހޯދުމުގައި އެޕްރޮޖެކްޓް ަނމަލިބިއްޖެ ޕްރޮޖެކްޓެއް. ލިބިގެންާދނެއެވެ ރިއެރުންތަކެއްކު ސަަބުބން މިކަމުގެ މެމްބަރުންނަށް

 މިޕާޓްނާޝިޕްގައި  އެެހންޖަމުޢިއްޔާަތއްވެސް އެހެނަސް ،އޮންާނނީ އިސްކޮށް ިހންގުމުގައިވެސް ޖަމުޢިއްޔާއެއް އޮންނައިސްކޮށް
 ގޮތުގައި ޕޮއިންޓެއްގެ ފޯކަލް ގެންދިއުމުގައި ކުރިއަށް ޓްތައްޕްރޮޖެކް ލިބޭ މަަސއްކަތްކޮސްގެން މިގޮތުން އަދި. ހިމެނޭނެ

ނޑުމެން. ޖަމުޢިއްޔާ ކަމިޔާބުކުރެވުނު ޕްރޮޖެކްޓް އޮންނާނީވެސް  ފެލިދޫ  މަސައްކަތެއް ިމފަދަ ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރާ އަޅުގަ
 މިކަން  ކޮމިޓީން ހިންގާ ނިންަމވާ މިކަން އެއްބަސްވެލައްވާނަމަ މިކަމަށް އެހެންކަމުން. ކުރެވިދާނެއެވެ މިކައުންސިލަށް ޒެޑާއެކު

 ތިޔަބޭފުޅުންނާ މަސައްކަތް ތައްޔާރުކުރުމުގެ  ޕްރޮޖެކްޓް. ފޮނުއްވާދެއްވުންއެދެން ޕްރޮފައިލް ކުަލބްގެ  ،ބަޔާނާއި ނިންމެވިގޮތުގެ
 ޅުވިއެވެ. ވިދާ ކަމުގައި ރައީސް އަތޮޅުކައުންސިލްއިދާރާއިން ކުރާނީ ޚިޔާލާއެކު ތިޔަބޭފުޅުންގެ މަޝްވަރާކޮށް

 ރަގަޅުކަމެއް  ވަރަށް މިކަމަކީ ޝުޢޫރުތަކުގައި ފާޅުކުރެއްވި މެމްބަރުން އެނޫން ،ރައީސާއި އެކުލަބްގެ  ފަރާތުން ޒެޑްގެ ފެލިދޫ
 ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް ކުލަބު ސަބަބުން ވިސްނުންފުޅުގެ ތިޔަގެންގުޅުއްވާ ކަންކަމުގައި މިފަދަ އަތޮޅުކައުންސިލުން ،ކަމަށާއި

. ޤަބޫލުކުރައްވާކަމުގައެވެ ދާނޭކަމަށް  ބޮޑުވެގެން ފުރުސަތު ހޯދުމުގެ ކާމިޔާބީތައް ކަންކަމުގައި މިފަދަ އަމިއްލައަށް ކުރިމަގުގައި
 ވާނޭކަމުގައި  ކަމުގައި ކުރިއެރުމެއް ،ކާމިޔާބީއަކާއި ލިބޭނޭ އެއީވެސް ދެވިއްޖެނަމަ ކަމެއްކޮށް އަތޮޅަށް  ސަބަބުން މިކަމުގެ އަދި

ނޑުމެން ުމންއެހެންކަ. ވެޤަބޫލުކުރައްވާކަމަށެ  ންނާ މެމްބަރު އަވަހަށް ވަރަށް ވީމާ ،ބައިވެރިވުމަށް ތިޔަކަމުގައި ބޭނުންވޭ އަޅުގަ
 ފޮނުވާނެކަމުގައި ޒެޑްގެ ހިންގާކޮމެޓީގެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވިއެވެ.  މަޢުލޫާމތު ޭބނުންވާ ބައްދަލުކޮށްފައި

 އެޖަމްޢިއްޔާގެ ުކރެވިއްޖެނަމަ މިގޮަތށް މިކަހަލަކަމެއް ވީއެހެންމިދެްނނެ ޖަމުޢިއްޔާއަށް ފައިދާބޮޑުވާނެަކމެއް ވަރަށް މިކަމަކީ
 ވަރަށްބޮޑު ސްމިއީވެ ގޮތްކޭ ދެ އެހެންމީހުން ،ރީތިނަމާއި ލިބޭނޭ  އެޖަމުޢިއްޔާއަކަށް އިތުރުން ވުމުގެ މުއްސަދި ޕްރޮފައިލު

ކަމުގައި ރައީސް އެބައޮތް އެހެންކަމެއްވެސް ށްމުހިންމުވަރަ ބޭނުންވާ  އަތޮޅުކައުންސިލަށް ޕްރޮފައިލް ޖަމުޢިއްޔާގެ ،ކާމިޔާބީއެއް
 އެފަރާތަކަށް ޖަމުޢިއްޔާއެއްހޮވާ ކުލަބު ޙަރަކާތްތެރި އެންމެ އަތޮޅުގެ ނިންމާފައިވާނެ މިކައުންސިލުން އެއީ ވިދާޅުވިއެވެ.

   ރައީސް އެދިލެއްވިއެވެ. ފޮނުއްވާދެއްވުމަ ހަށްއަވަ ވަރަށް ޕްރޮފައިލް އެހެންވެ ދިނުމަށް އެވޯޑު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ
 
 

މިހާރު ޤައުމުގައި އުފެދިފައިވާ ހަލަބޮލި ކަމުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުން ހިންގާ ޤާނޫނާޚިލާފް ކަންތައްތައްކުއްވެރިކޮށް ޤަރާރެއް 
 :ފާސްކުރުން 

ސަބަބުން   ތަކުގެ ޤައުމުގައި އުފެދިފައިވާ ހަލަބޮިލ މާޙައުލުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުން ހިންގާ ޤާނޫނާއި ޚިލާފް ޢަމަލު 
ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދި ޤައުމުގެ އަމަން އަމާންކަން ގެއްލި ރައްޔިތުން ނިކަމެތިވެފައިވާ 
ނޑުކޮށް އެޤާނޫނުތަުކެގ  ނޑިވަޅުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި، ާޤނޫނުތަކަށް ގޮންޖަހާ ުފނޑުފު މިދަ

ނޑުވާލުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތް ހުއްޓާލާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި، ަފނޑިޔާރުްނ  ބާރުކަ
ބާރުގެ ތެރެއިން ޢަދުުލ  3ހިފާ ހައްޔަރުކޮށް، ޤާނޫނު އަސާސީއާއި، ޤާނޫނޫތަކާ ޚިލާފަށް އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގައިބުނާ 
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މުވައްސަސާގެ އަގުވައްޓާލާ ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގަިއ އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުްނ ކުރާ ޙުކުމްތަކަށް ދެކޮޅުހަދާ އެ 
ބިރުވެރިކަން އުފެއްދުމަށާއި، ައދި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އަމުރާ ޚިލާފަށް ބަޔަކު އަންގާ ޣައިރު ޤާނޫނީ އަމުރުތަާކ 

ތުން ހުއްޓާލުމަްށ އެއްގޮތަށް ފުލުހުންނާިއ، ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ހިންގަމުންެގްނދާ ޣައިރު ޤާނޫނީ ޢަމަލުތައް ވަގު
  .ގޮވާލާފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލުން މި ޢަމަލުތައް އެންމެ ހަރުަކށި ޢިބާރާތުން ކުއްވެރިކުރާ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ

މުޙައްމަދު ވަގުތުން ދޫކޮށްލާ ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބުނެފައިވާަފަދ هللا ކްރިމިނަލް ކޯޓްގެ އިސް ޤާޟީ ޢަލްއުސްތާޛް ޢަބުދު
އް ޤާއިމުކުރުމަށް ފުލުހުންނާއި، ސިފައިން ޯކޓްތަކަްށ އެހީތެރިވެ ދެއްވާ ޤާނޫނީ ިއމުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ޖުޑިޝަރީއެ

ކުރުމަށާއި، މިޤައުމުގައި މިލިޓަރީ ވެރިކަމެއް ހިންގުމަށް ފުރުސަތު ނުދެއްވުމަށާއި، ރައްޔިތުންނަށް ޤާޫނނު އަސާސީން 
މިނިވަންކަމާއި، ޙިމާޔަތް ހޯއްދަވާ ދެއްވުމަށް ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް މިކައުންސިލުްނ ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވާ ރައްކާތެރިކަމާއި، 

  ގޮވާލަމެވެ.

 ސަފާރީ އެގުރީމެންޓްގައި ސޮއިކުރުން 

ކައުންސިލްގެ މުހިންމު ބައްދަލުވުމެއް ކައުންސިލް އިދާރާގައި ގައި 4.00ވަނަދުވަހުގެ ހަވީރު  2012އޭޕްރީލް  13
މަކީ ކަުއންސިލުން ބައިވެރިވެގެްނ ފައްަޓން ރާވާފައިވާ ސަފާރީ ޯބޓްގެ މަސައްކަތުގައި ޙިއްސާވާ ބޭއްވުނެވެ. މިބައްަދލުވު

މިބައްދަލުވުމުގައި މިވިޔަފާރީގެ  ދެވަނަ ފަރާތާއެކު އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ.
ހ. ރަބީއީމަންޒިލް، ފެލިދެއަޮތޅު އަތޮޅު ކައުންސިލުްނ ދެބައިވެރިންކަމުގައިވާ އަލްފާިޟލް އަޙުމަދު ޝާހިދު ޖަމީްލ 

ކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚު މޫސާ ނިޒާރު އިބުރާހިމް އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއި ކުރެއްވިއެވެ. މި އެގްރިމެންޓްގައި 
ސައްތާރު އަޙުމަދު ހެކިންގެ ގޮތުގައި ސޮއިކުރެއްވީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއް

ލިލީމާގެ ވ. ކެޔޮދޫ، އަލްފާިޟްލ ޢަބުދުލްމަޖީދު ޢަބުދުލްަޣނީ ވަިއޓްވިލާ ވ. ފެލިޫދ އެވެ. މި ބަްއދަލުވުމުގައި އަލްފާޟިްލ 
މައްޗަށް އަޙުމަދު ޝާހިދު ދެއްކެވި ވާހަކާގައި މިމަސައްކަތުގައި އަތޮޅުކައުންސިލް ބައިވެރިކުރަން ޤަސްދުކުރެއްވި ސަބަބުގެ 

ތޮޅަކީ ވަރަށްކުރިންސުރެއް ވަރަށް ގާތްގުޅުމެއް އޮންނަ ފަރާތަކަށްވުމުްނ އިޚުލާސްތެރިކަމާއެކު އަތޮޅުގެ އްލަވާލައްވާ ފެލިދެއަ ބަ
ރައްޔިތުންނަށް ރަގަޅުގޮތެއް ހޯާދދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމުގައި ިވދާޅުވިއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ 

ންސިލްގެ ނައިބުރައީސް އަލްފާޟިލް އިބުރާހިމް ނިޔާޒާއި، މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްދު އަޝްރަފާއި، މެމްބަރ އިތުރުން ކައު
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު މަނިކާއި، މެމްބަރ އަލްާފޟިލް އިބުރާހީމް ނަޢީމް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

ބްދުއްސައްތާރު އަޙުމަދު، އަލްފާޟިލް ޢަްބދުލްަމޖީދު ޢަބުދުލްަޣނީ، އަިދ މީގެއިތުރުން ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަ 
ކައުންސިލް މެމްބަރ އަްލފާޟިލް ޢަުބދުއްރަޝީުދ  ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ސަނިއްޔާ ބައިވެރިިވއެވެ.

 ޢައްބާސް ހުންނެވީ ސަލާމުގައެވެ. 
 
 
 
 

 ކެޔޮދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރުން:

ކެޔޮދޫ ހަމަޖެހިފައިވާތީ ވ. ރަށަކަށް ހޯސްޓް ކުރާ  2012ވޮލީލީުގ ވ. އަތޮޅު ބާއްވާ އަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން ފެލިދު
ވަނަދުވަހު  2012ނޮވެމްބަރ  14އެރަށުގެ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރުމަށް ޓަކާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުން 

ށް  ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރިއިޢުލާނައަތޮޅުކައުންސިލުން ހޯސްޓް ކޮށްދޭނޭރާތް މުބާމި ކެޔޮދުއަށްވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 
ވާތީ ކޮށްފައި މަށް ބިޑް ހުށަހަޅައިގެން ކާމިޔާބްކޮށްދޭނެކަ ގައިޒީރޯބަޖެޓްތާބެހޭ ހުރިހާއިކަމެއް މި މުބާރާކެޔޮދޫކައުންސިލުން 

ބޭއްވި  ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ތަކާންތައްތަކުން ކޮށްދޭންޖެހޭނެކަމަށް ކައުންސިލުން ހުަށހަޅާ ކަކުރާފަރާ ހޯސްޓް
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ހަށް ކެޔޮދޫގައި ބޭއްވުމަްށ ހަމަޖެހިފައި ވެއެވެ. ިމ  22އިން  14މި މުބާާރތް ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ބައްދަލުވުމެކެވެ. 
އްޔާތު މުގެ ރަސްމިސްމިއްޔާތާއި، ނިމުރާތް ފެށުމުގެ ރަގޮތުްނނާއި، މުބާ ބައްދަލުވުމުގައި ސްޕޮންސަރ ހޯދުމާއި ބެހޭ

 ތިޒާމު ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ނާއި، ޓީުމތަކުގެ ސަޕޯޓަރުން ކަންތައް އިންކުލަގަދަކޮށްފާހަގަ ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން
 މަޝްވަރާކުރެވިފައި ވެއެވެ. 

 
 
 

 ކުރެއްވުން ދަތުރު  ފުލިދުއަށް 

 ފުލިދޫ  މިދަތުރަކީ އްވިއެވެ. ކުރެ ދަތުރެއް ފުލިދުއަށް މެމްބަރުން  އަތޮޅުކައުންސިލްގެވަނަދުވަހު  2012ނޮވެމްބަރ  26
 ކުރެއްވި ބަދަހިކުރުމަށް އިތުރަށް ގުޅުން  ދެކައުންސިލްގެ އޮޅުންފިލުވައި ޙާލަތު ޢާއްމު ފުލިދޫގެ ،ބައްދަލުކުރުމަށާއި ކައުންސިލާ
 ހަވީރު މިއަދު ނިންމާ ަދތުރު  ކުރެއްވުމަށްފަހު  ދަތުރު ފުރާވަޑައިެގން ފެލިދޫން ގައ9.30ި މިއަދު މިދަތުރުގައި. ދަތުރެކެވެ

 ކަމަށްވާ  ކުލަބު ދެ ފުލިދޫގެ ،ކައުންސިލާއި ފުލިދޫ މިދަތުރުގައި. ގެންނެވިއެވެ ވަޑައި ފެލިދުއަށް އެބުރި ގައި 6.00
 އަތޮޅު  އަދި. ވެއެވެ ފައިކުރެވި މަޝްވަރާ ރައްވާބައްދަލުކު ،ކޮމިޓީއާއި ހިންގާ ޖަމުޢިއްޔާގެ ޒުވާނުންގެ  ،ކުލަބާއި ބްލޫސްޓަރ

 އުފެދިފައިވާ ކައުންސިލުގައި ބައިވެރިކުރުމުގައި ޓީމުތައް ކައުންސިލްގެ ފުލިދޫ ބައިެވރިކުރާ ގައ2012ި ލީގު ވޮލީ
ނޑަކަށްވެގެން ނައްތާލާ  ޚިޔާލުތަފާތުވުން  އަތޮޅު  އްވާހިތްވަރުދެ ކުުރމަށް ބައިވެރި ޓީމު 2 މުބާާރުތގައި މި އެކަތިގަ
 އޮޅުން  ކަންތައްތައް ތަފާތު ދިމާވެފައިވާ  ފުލިދޫގައި އަދި. ރެއްވިއެވެކު މަޝްވަރާ ކައުންސިލުގައި ފުލިދޫ ކައުންސިލުން

 ޤަވާޢިުދގެ  ،ޤާނޫނާއި  ،ބޭއްވުަމށާއި ގުޅުމެއް ބަދަހި މިހާރަށްވުރެ ދެމެދު ކައުންސިލާ ފުލިދޫ ކައުންސިލާ އަތޮޅު ފިލުއްވާ
 ބުޝްރީ އަލްފާޟިލް  ރައީސް ކައުންސިލްގެ  ފުލިދޫ ޚާއްސަކޮށް ކައުންސިލަށް ފުލިދޫ ކުރުމަށް ކަމެއްވެސް  ހުރިހާ ތެރެއިން
 . ލެއްވިއެވެ ގޮވާ އަތޮޅުކައުންސިލުން މޫސާއަށް

 

 އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީތައް ހޮވުން 

 ތަރައްޤީައށް  އަންހެނުންގެ ގެ ކެޔޮދޫ ފެލިދޫ ،ފުލިދޫ މިއަޮތޅު ގައި 9.00 ހެނދުނުދުވަުހ  2012ނޮވެމްބަރ  19 

. ކުރެވުނެވެ އިފްތިތާޙު އެރަށްރަށުގައި ގޮތުގެމަތިން އަންގަވާފައިވާއޮތޯރިޓީން  ވަރމަންޓުންގަ ލޯކަލް  ކޮމިޓީތައް މަސައްކަތްކުރާ

 މެމްބަރުން 4 ފެލިދޫގައި އަދި. ކޮްށލަމެވެ ފާހަގަ ތިބިކަން އަށްހަމަ މެމްބަރުން 5 ޮކމިޓީގައި ފުލިދޫގެ ހަމަޖެހުނުއިރު މިކަން

 މެމްބަރުން 5 ކެޔޮދޫގައި އަދި . ކޮށްލަމެވެ ފާހަގަ އްޔަންކުރަންޖެހޭކަންވެސްޢަ މެމްބަރަކު އިތުރު ކޮމިޓީއަށް އެ ތިބުމާއެކު

 ތަކުގެ ކޮމިޓީ ކުރުމަށްފަހު އިފްތާޙު ކޮމިޓީތަށް މި. ކުރަމެވެ ފާހަގަ ވެފައިވާކަންވެސް ފުިރހަމަ އެކޮމިޓީ ތިބުމާއެކު ހަމައަށް

 . ހޮއްވަވާފައެވެ ނައިބުރައީސުން ،ރައީސުންނާއި ކޮމިޓީތަކުގެ މިއަދުވަނީ ބާއްވާ ޖަލްސާ ފުރަތަމަ

 

  :ކޮމިޓީ  އަންހެނުންގެ  ފުލިދޫ 

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

 

 :ކޮމިޓީ  އަންހެނުންގެ  ފެލިދޫ 

  ފެލިދޫ. ވ /ވިމާގެބުރެ ޝާދިޔާ ޢާއިޝަތު އަލްފާޟިލާ ރައީސާ

  ފެލިދޫ. ވ /އަހިމާގެ ޝެރީން ފާޠިަމތު އަލްފާޟިލާ ނައިބުރައީސާ

 

 :ކޮމިޓީ  އަންހެނުންގެ  ކެޔޮދޫ 

  ކެޔޮދޫ. ވ /ނައިޓްރޯސް އަޙުމަދު ރީމާ އަލްފާޟިލާ ރައީސާ

 ކެޔޮދޫ. ވ /ލައިފްގާޑަން އިބުރާހިމް ޢާސިމާ އަލްފާޟިލާ ރައީސާ ނައިބު

  

  ބައްދަލުކުރުން  ތިނަދޫ ކައުންސިލަރުންނާ 

  

  ބައްދަލުކުރުން  ފެލިދޫގެ ކައުންސިލާ 

  އަންގާރަ 2012 ނޮވެމްބަރ 13   
 ބައްދަލުވުމެއް  ބޭއްވުނު އެކައުންސިލްގައި ކައުންސިލާއެކު ފެލިދޫ ގައި 10.00 ދުަވހުގެ 2012ނޮވެމްބަރ  13

 އަޅާފައި  މިހާރު ދޯނި ފުށިފަރު ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު މިބައްދަލުުވމަކީ. އްވުނެވެބޭ އިންތިޒާމުކޮށްގެން އަތޮޅުކައުންސިލުން
އުނދަގޫތަާކ  ގެއްލުންލިބި ފަހަރަށްވެސް އުޅަނދު އެހެން ނިކުމެވާ ވަދެ ބަނދަރަށް  ،ދޯންޏަށާއި ސަރަޙައްދުން އޮންނަ

. ބައްދަލުވުމެކެވެ އްވުނުބޭ އެދުމަށް  އެކައުންސިލްގައި ދެއްވުމަށް ނިންމަވާ ގޮތެއް މަޝްވަރާކޮށް މިކަމާގުޅެގޮތުން ކުރިމަތިވާތީ
 އެކައުންސިލުން އްސަވާދެއްވާނެކަމަށްހަމަޖަ ގޮތެއް މިކަމަށް އަދި. ވެއެވެ ަމޝްވަރާކުރެވިފައި ދެފަރާތުން މިބައްދަލުވުމުގައި

 .ވިދާޅުވިއެވެ
 
 

 ކުރިއަށްގެންދެވުނު އަށް  2012ޖެނުއަރީ  8އިން  1201ޑިސެމްބަރ  29 2011 އަތޮޅުވޮލީލީގު 
 

 8އިން  2011ޑިެސމްބަރ  29ޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ވ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާަރށަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ފެލިދުއަތޮ
އަށް ވޮލީމުބާާރތެއް ބޭއްވުނެވެ. މި ުމބާރާތުގަިއ މިއަތޮޅުގެ މީހުންއުޅޭ ކޮންމެ ރަށަކުން އަންހެން ޓީމަކާިއ  2012ޖެނުއަރީ 

މުބަރާތުގައި ރަކީދޫފިޔަވާއި އެހެން ހުރިހާ ރަށަކުން  މި ހިފައިވެއެވެ.ރިކުރުމަށް ހަމަޖެފިރިހެން ޓީމެއް ބައިވެ
ޓީމެވެ. މި މުބާރާތް ބާއްވާނެރަެށްއ  3ޓީމާއި އަންހެން  3ގައި ވާދަކޮށްފައިވަނީ ފިރިހެން އިވެރިވެފައިވެއެވެ. މި މުބާރާތުބަ

ނޑައެޅުމަށްޓަކާއި އަތޮޅުގެ ހުރިހާރަށަކަށް ހުޅުވާލުމުން އެންެމރަނގަޅު  ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅައިަފއިވަނީ ކެޔޮދޫން ކަމަށްވާތީ ކަ
ގެ މުބާރާތް  2011މިފަހަރުގެ މުބާރާތް ކެޔޮދޫގައި ބޭއްވުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ނިންމާފައިވެއެވެ. އަތޮޅު ވޮލީ ލީގް 



  ައތޮޅުކައުްނިސގެ ިއދާރާ ފެލިދެއަތޮޅު                                          ރިޕޯޓް އަަހރީ ވަނަ އަހަުރގެ  2012

 27 

ނޑިޔާރުންގެ ކޮމިޓީއާއި، ޑިސިޕްލިނަ ރީ ކޮމިޓީއާއި، މުބާރާތުގަިއ ކޮމިޓީއާއި، މީޑިއާ ކޮމިޓީއާއި، އިންތިޒާމު ކޮމިޓީއާއި، ފަ
 29ބައިވެރި ވެފައިވާ ޓީމުތަކުގެ އޮފިޝަލުންނާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލާ، ރެފްރީޒް ކޮމިޓީއާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ކެޔޮދޫގައި 

 ފެށުމުެގ ކުރިން މުބާރާތުގެ އެންމެހާ  2011ވަނަދުވަހު ބޭއްވުނެވެ. މިބައްަދލުވުމަކީ އަޮތޅު ވޮލީ ލިގް  2011ޑީސެމްބަރ 
ކަންކަމާމެދު މިފަރާތްތައް އެއްޭމޒެއްގެ ދޮށުން ބައްދަލުކޮށް އެިކފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލުތަކާއި، ވިސްނުން އެއްގޮތްކޮށް ހުރިާހ 
އެންމެންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު މުބާރާތުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ފުރިހަމައަށް ގެންދިއުމަށާއި، ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާއެއްގޮތަށް ހުރިހާ 

މަލުކޮށް މުބާާރތް ބޭއްވުމުގެ މަޤްޞަދު ފުރިހަަމކޮށް ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މައްޗަށް ބާރުއެޅުމުގެ ފަރާތަކުންވެސް ޢަ
ގޮތުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ފެލިދޫ ޕޮލިްސސްޓޭޝަންގެ ފަރާތުންވެސް ބަިއވެރިވެ ލެއްވިއެވެ. އަތޮޅު 

ދުވަހު ކުޅެވުނެވެ. މިމެޗްގައި ބައްދަލުކުރީ  2012ޖެނުއަރީ  2ލް މެޗް  ފައިނަގެ އަންހެން ޑިވިޜަނުގެ 2011ވޮލީ ލީގު 
ސެޓުން ާކމިޔާބުކުރީ ފުލިދޫ ޓީމެވެ. މިމެްޗގެ ކުއިން އޮފްދަ މެޗަކަްށ  3ފުލިދޫ ޓީމާއި، ކެޔޮދޫ ޓީމެވެ. ަފއިނަލް މެޗް ސީދާ 

އަދުގެ ކުއިން އޮފްދަ މެޗަށާިއ، އެއްވަނައަށްދިޔަ ޓީމަށް އާމިަނތު ޤާސިމެވެ. މި 5ރ ބަވަނީ ފުލިދޫ ޓީމުގެ ޖާޒީ ނަންހޮވިފައި
ޙަވާލުކުރެވުނު ވާދައިގެ ތަށި ޙަވާލުކޮށް ދެއްވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއްރަޝީުދ 

ވަހު ކެޔޮދޫ ވޮލީ ކޯޓްގައި ދު  2012ޖެނުއަރީ  3ގެ ފިރިހެން ޑިވިޜަނުގެ މެޗުތައް  2011ޢައްބާސެވެ. އަތޮޅު ވޮލީ ލީގު 
ސެޓުން ކާމިޔާބުކުރީ ތިނަދޫ  3ފެށުނެވެ. މިމެޗްގައި ބައްދަލުކުރީ ވ. ތިނަދޫ ޓީމާއި، ވ. ފެލިދޫ ޓީމެވެ. މިމެޗް ސީދާ 

އަޝްފާޤް އާދަމެވެ. މިއަދުގެ މެޗްގެ  15ޓީމެވެ. މިމެޗްގެ އެންމެމޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ ތިނަދޫ ޓީުމގެ ޖާޒީ ނަންބަރ 
ންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާއަށް އިނާމުދެއްވީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާ ނިޒާރު އިބުރާހީމެވެ. މިައުދ   އެ

ަގއި ކުޅެވުނެވެ. މިމެޗްގައި  2012ޖެނުއަރީ  6ގެ ފައިނަލް މެޗް ކެޔޮދޫ ވޮލީ ޯކޓްގައި  2011އަތޮޅު ވޮލީ ލީގް 
ސެޓުން ތިނަދޫ  1ސެޓް  3ވޮލީ ޓީމެވެ. މިމެޗް ފޯރިގަދަ ކުޅުމަކަށްފަހު ނިމުނީ ބައްދަލުކުރީ ދިނަދޫ ވޮލީ ޓީމާއި، ފެލިދޫ 
  .ވޮލީ ޓީމް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިގެންނެވެ

 
 

  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ގެންނަ ސަފާރީގެ މަސައްކަތް 
އަތޮޅުކައުންސިލް  ން ސްއިޑް ލައިފްސް މޯލްޑިވް އައިލެން ޙިއްސާވާ އަޙްމަދު ސާހިދުއަލްފާޟިްލ ބީޢީމަންޒިލް ހ. ރަ

އްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބަކާ ބެހޭގޮތުން ހ. މަސަ ނައުމުގެގެންނަން މަސައްކަތް ކުރައްވާ ސަފާރީގެ  ބައިވެރިކޮށްގެން
ރަބީއީމަންޒިލް އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޝާހިދުއާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ.  ކުރިންގެންނަން މަސައްކަތްކުިރ 

ކަޓަމަރާނީ ސަފާރީގެ އެގްރިމެންޓްގެ މަސައްކަތް ިނންމަންވީވަގުތު އެކަމާ ނޫޅެވުުނކަމަށް އަހްމަދު ޝާހިުދ ލެގޫން 
ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އަހަރުމެން ުހށަހަޅާފައިވާ އޮފައަށްވުރެ ބޮޑު ޮއފައެއް އެހެންފަރާތަކުން ުހށަހެުޅމުން އެފަރާތަށް ކަޓަމަާރނީ 

ދާޅުވިއެވެ. މިހާރު އެހެން ސަފާރީއެއް ބަލާފާ ވާނޭކަމަާށއި، މިއީ ގޫލަޓް ކިާޔ ވިއްކާލުމުން އެނުލިުބނީކަމަށް ވި
ކޮޓަިރ ހުންނަކަމަށެވެ.  ެއހެންކަމުްނ ކުރީ އެއްޗަށްވުރެ މިހާރު  8ކޮޓަރި، ނުވަަތ  6ސަފާރީއެއްކަމަށެވެ. މިސަފާރީގައި 

ހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.  މިދެސަފާރީގެ ތަފާތަކީ ލެގޫނާ ބަލާފައިވާ ޔޮޓް ރަގަޅުވެފައި އަދި އަގުވެސް ހެޔޮކަމުގައި އަޙުމަދު ޝާ
ކޮޓަރި ހުންނަ ސަފާރީއެއްކަމަށާއި، މިބަނެދފައިވަނީ ފައިބަރުންކަމަށެވެ. މިާހރު މިގެންނަން ޚިޔާލުކުރާ  2ކަތަޓަމަރާނީއަކީ 

ފާރީ ގެންނަން އެހާރަގަޅު ކޮޓަީރގެ ސަފާރީއެއް ބަނދެފައިވަނީ ލަކުޑިންކަމަށެވެ.  މިވަގުތަކީ ސަ 6،8ގޫލަޓް ސަފާރީއަކީ 
ވަގުތެއް ނޫންކަމަށާިއ، ރަގަޅުވާނީ ސީޒަނާ ދިމާކޮށް ގެްނނަުއންކަމަށެވެ. އެއިރަށްވާއިރަށް ެއގްރިމެންޓްގެ ކަންތައްިނންާމ 

ލިޔާއަށް ޤާނޫނީގޮތުން ކުަރންޖެހޭކަންތައް އަވަހަށް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހިފައިވާކަމަށެވެ. ޖުލައިަމހުގެތެރޭ އޮސްޓްރޭ
ދަތުރެއްކުރުމަށް މިހާރުވަނީ ިނންމާފައެވެ. މިދަތުރުގައި ފީޒިިބލިޓީހަދާ ބޭުނންވާ ކަންތައްތަްއ ހަމަޖެހިގެންދާނެކަމަްށ 

އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޝާހިދުއާއި ގުޅިގެން އެބައްދަލުވުމުގައި އަހްމަދު ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. މިހާރު އަތޮޅުކައުންސިލުން 
ކުރާ ދަތުރުގައި ޔޮޓުގެ މަށް ތުރުކީއަްށ ލުޔޮޓް ބެމުެގ އެގުރީމެންޓްގައި ސޮއިކުރެވިފައެވެ. ޔޮޓްގެނައުގެންނަށްޭބނުންވާ 
މިފައިސާއަކީ އަނބުާރ  އެކައުންޓުން ނެގިފައިވެއެވެ. ޑޮލަރަށްވާ ފައިސާ އޭޑީޔޫގެ 10000/-ބޭނުންވާ އަގުދެއްކުމަށް 

ދެފަރާތުްނ  ރުމަށްޓަކާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގެރައީސް ތުރުކީއަށް ވަޑައިގެންޖަމާކުރުމަށް ނެގުނު ފައިސާއެކެވެ.  ޔޮޓްބަލާ ޗެކްކު
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ންޓުެގ ޖެންނަމަވެސް ުތރުކީގައި ހުރި އެއެހެއި ސާރވޭކުރެވުނެވެ. ވާހަކަ ދެކެވިފައިވާ ފަދަ ސަާފރި އުޅަދުފަހަރު ބަލަ
އޮތީތިވެ،   އަދި އިތުރަށް ލިބުމުގެ ފުރުސަތުމަސްވަރާގެ މަތިން ސާވޭކުރެވުނު އުޅަދުފަހަރަށްވުރެ ޙާލަތު ރަގަޅު އުޅަދުތައް

އެހެންކަމުން އެކައުންޓުން ނެގުނު ފައިާސ  އިޗެކުކުރުމަށް ނިންމައި އެ ދަތުރު ނިންމާލީއެވެ.އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައި އަލުން ބަލަ
 އަނބުރާ އެކައުންޓަށްވަނީ ޖަމާުކރެވިފައެވެ.

 
  ލެޕްޓޮޕްދޫކުރުން 

ގެ ފަރާތުން އަތޮޅުގެ ތަޢުލީީމ ހާލަތުރަނގަޅުކުރުމުގެ ގޮތުްނނާއި، އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުްނ ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް
ގޮތަށް ލާސްކުރާޚަގުމުއްދަތެއްގައި ފައިސާދައްކާ ކޮމްޕިއުޓަރަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދި

ވެ. ިމ ޅުތެރޭގެ ރަށްރަށުގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވެއެދަށުން ކޮމްޕިއުޓަރ އަތޮޕިއުޓަރ ދޫކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމްގެކޮމް
ލެޕްޓޮޕް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. މިބުރުގައި މިއަތޮޅުގެ ފުލިދޫ ފިޔަވާއި އެހެން  40ބުރުގައި  ދޫކުރެވުނު ޕްރޮގުރާމްގެ މިއަހަރު

ނުކުރެވިަވނީ ފުލީދޫގެ ބައެއްފަރާްތތަކުްނ ޕް ދޫޓޮހުރިހާރަށަކަށް ލެޕްޓޮޕް ދޫކުރެިވފައިވެއެވެ. ފުލިދޫގެ ރައްޔިތުްނނަށް ލެޕް
ފައިސާ ދެއްކުަމްށ ނަގާ ެއލޯނަށްއަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ތަރަށްޤީައށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނު

ން އެދިފައިވާ އުސޫލުގެމަތީން ފައިސާ އަތޮޅުކައުންސިލަށް ދައްކަމުންނުދާތީއެވެ. މިބުރުގައި ތިނަދޫއި އެއްބަސްވެފައިވާ
 18ލެޕްޓޮޕް، ކެޔޮދޫން އެދިލައްވަފައިވާ ފަރާތްތަކަށް  10ލެޕްޓޮޕް، ފެލިޫދއިން އެދިލައްވަފައިވާ ފަރާތްތަކަްށ  8ފަރާތްތަކަށް 

    .ލެޕްޓޮޕް ދޫކުރެވިފައި ވެއެވެ 4ލެޕްޓޮޕް، ރަކީދޫން އެދިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް 
 

 2012ށް ކުރެވުނު ދަތުރު އަތޮޅުގެ ފަޅުރަށްތައް ބަލާޗެކުކުރުމަ 
 ބޮޑުމޮހޮރާ 

 
ބޮޑުމޮހޮރާއަކީ ވ.އަތޮޅުގެ ފަޅުރަށްތަކުގެ ނިސްބަުތން އެކަށީގެންާވ ބޮޑު ރަށެކެވެ. މިރަށް އޮންނަީނ ވ.ކެޔޮދޫގެ ދެކުނުގައެވެ. 

ނޑަކަށް  އަކީ ވ.އަތޮޅުގެ ޑިގްރީގައެވެ.  ބޮޑުމޮހޮރާ 59.89ނޯޓިކަލް މޭލުގައެވެ.  3.30އަދި ރަކީދޫގެ އިރު އުތުރުން ގާތްގަ
  .ގައި އޮންނަ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދު ވަރަށްބޮޑު ރަށެކެވެހުޅަނގު ކޮޅުވާ ފޮއްތެޔޮފަޅުގެ މައި ފަޅުކަމުގައި

ގައި ކުރި ދަތުރުގައި އެރަށުގެ  މިހާރުގެ ޙާލަތު ަބާލ  2011ޑިސެމްބަރ  31އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބޮޑުމޮހޮާރއަށް 
 .މަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވުނެވެ

 :ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މިގޮތުން 
ނޑަކަށް މި ރަށުގެ ބޮޑުމިން:  ފޫޓް ުހްނަނ  250ފޫޓް، ފުޅާ މިނުގައި ގާތްަގނޑަކަށް  1800ރަށަކީ ިދގުމިނުގައި ގާތްގަ

ނޑަކަްށ ރަށެކެވެ. ރަށަކީ އެއްދިމާލުން ހަނި ދިގު ރަށަކަށްވީނަމަވެސް ރަށުގެ އިރުމަތީ ފަރާތުގައިވާ ސަރަހައްދު ގައި ގާތްގަ
   .ފޫޓް ހުރެއެވެ 750ފުޅާމިނުގައި 

 
ނޑުގޮތެއްގައި ހެދިފައިވަނީ ދިވެހި ރުކާއި، ކުރެއްޖާއި،  ނޑުގޮތެއްގައި ހެދިފައިވާ ގަސްގަހާގެހި: ރަށުގައި މައިގަ ރަށުގައި މައިގަ

އި ހެދޭ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ގަސް ދިއްގާގަހާއި ، ބޯށިގަސް އަދި ފުނަގަހެވެ. އަދި މިނޫނަސް އާއްމުކޮށް ފަޅުރަށްރަށުގަ
  .ގިނައަދަދަކަށް ހެދިފައިވެއެވެ

 
ރަށުގެ ފަޅުތެރޭގެ ސާފުކަން: ރަށުގެ ފަޅަކީ ތިލަ ވަރަށް ބޮޑު ަފޅެކެވެ. ފަޅުތެރޭގެ މުޅި ސަރަޙައްދުވެސް ވަރަށް ސާފުކަން 

 .ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ
 

އޮތް ރަށެކެވެ. އަތޮޅުގެ މައިފަޅުގައިފާހަގަކުރެވޭ ސަރަޙައްދެއްގައިވާ ލަތު: ރަށަކީ ޖިއޮގްރަފީގޮތުން ޙާރަށުގެ ތިމާވެށީގެ 
މިރަށަކީވެސް ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވެފައިވާ ރަށެކެވެ. ރަށުގެ އިރު ދެކުނު ފަރާތާއި، އިރުމަތީ ފަރާތަކީ ރަށް ގިރުމުެގ 
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ށުގެ ބައެއް ގަސްތަްއ ވެއްޓި ބައެއް ގަސްތައް ދެކުނު ފަރާތު ހޭޅިފަހަގަކުރެވޭ ދެސަރަޙައްދެވެ. އިރުމައްސަލަ ބޮޑަށް ފާ
ނެތިގެންގޮސްފައިވާ މަންޒަރު ެފންނަން ހުއްޓެވެ. ރަށުގެ އިރުަމތީ ފަރާތުން ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ރައްގިރުމުގެ މައްސަލަ 

ން ބަޔަކާއި، ބައެއް ދިމާވެ އަތިރިމަތީގައިވާ ފުނަގަްސތަކާއި، ބައެއް ރުއްގަސް ވެއްޓިފައިވެއެވެ. އަދި އެސަރަހައްދުގެ ބިމު
ގަސްތައް މޫދުތެރޭގައި ނެތެމުްނދާ މަންޒަރު ފެންނަން ހުްއޓެވެ. މީގެ އިތުރުން ރަށަށް އަރާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ރަަށށް 

 .ދީފައިވާ ތަފާތު ގެއްލުމުގެ އަސަރުވެސް ރަށުގެ ހޭޅިފަށުންނާއި، ފަޅުތެރެއިން ފެންނަން ހުއްޓެވެ
 

އާއި ހަމައަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މެރިްނ  2009ޮގތް: މިރަށަކީ ރަށުގެ ބޭނުންކުރަމުންގެންދާ 
ރިސާރޗް ސެންޓަރުން މަސްވެރިކަމާއިބެހޭ ދިރާސާތަކެއް ކުރުމަށް ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުންދިޔަ ރަށެކެވެ. ނަމަވެސް 

ދޫކޮއްލުމުން އެރަަށށް އަާރ އެކި ފަރާތްތަކުން ަވނީ ރަށް ކޮްށ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއިން އެރަްށ ބެލެހެއްޭޓނޭ އިންތިޒާމެއް ނު
ީދ ރަށުގައި ހުރި އަގުބޮޑެތި ތަކެތި ވަގަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ށް ވަރަށްބޮޑެތި ގެއްލުްނތަކެއްރަށުގެ އިމަރާތްތަކަށާއި، މުޅި ރަށަ

މިރަށަކީ ރަށްބަލަހައްޓާ ވަކިފަރާތެްއ  ފެންނަން ހުއްޓެވެ.  މިހާރު މަންޒަރު އަދި ބައެއް ތަކެތި ރޯކޮށް އަންދާފައިވާ
ނޑައެޅިގެން ސާފުނުވާ ވަރަށް ބޮޑަށްގެއްލުން ލިިބފައިވާ ރަށެކެވެ   .ކަ

 
 

އެއްވެސް ފަރާތެއް ނެތުމުްނ މިރަށަކީ ަވރަށް ބޮޑަށް ހަޑިވެ އާއްުމ  ނޭރަށުގެ އާއްމު ސާފުތާހިރުކަން: ރަށް ބަލަހަްއޓާ
  .ނެއެވެސާފުތާހިރުކަން ނެތް ރަށެކޭ ދެްނނެވިދާ

 
އާއި ހަމައަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ  2009އުމުރާނީ ގޮތުން ރަށުގައި ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް:  މިރަށަކީ 

ދަށުން މެރިން ރިސާރޗް ސެްނޓަރުން މަސްވެރިކަމާއިބެހޭ ދިާރސާތަކެއް ކުރުމަށް ބޮޑެތި މަަސއްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުންދިޔަ 
ކަތްަތކަށް ބޭނުންާވނޭ އެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ އަގުބޮޑެތި އިާމރާތްތައް ކުރެވިފައިވެއެވެ. ރަށަކަށްވުމުން މި މަސައް

މީގެތެރެއިން އޮފީސް ހިންގުމަާށއި، ރާއްޖެއިން ބޭރުން ވަޑައިަގންނަވާ ފަރާތްތަަކށް ހާއްޞަކޮްށގެން ހަދާފައިވާ ިތންބުީރެގ 
އިމާރާތާއި، އެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ  3ބެން ހަދާފައިވާ ވަރަށް ބޮޑު އެކަމަޑޭޝަން ބުލޮކާއި، މުވައްޒަފުން ތި

އިންޖީނުގެއާއި، ތަކެތި ރަށްކާކުރުމަށް ހަދާފައިވާ އިމާރާތްތަކާއި، މުވައްޒަފުން ނަމާދުކުރުމަށް ހަދާފައިވާ މިސްކިތާއި، ރަށުގެ 
    .ހުޅަނގު ފަރާތުގައި ހަދާފައިވާ ާފލަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ

 
އިވާ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތައް: ކުރިން ދެންނެވި ފަދައިން ރަށުގައި އުމުރާނީ ގޮތުން ކުރެވިފައިވާ ރަށުގައި ކުރެވިފަ

  .މަސައްކަތްތަކަކީ ރަށުގައި ކުރެވިފައިވާ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެވެ
 

ރަށުގައި ހަމަޖެހިފައި ރަށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަްނތައްތަްއ ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް: ރަށް ބެެލހެއްޓުމުގެ އެއްވެސް އިންތިޒާމެއް މި
   .ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ

 
ކުނި ނައްތާލެވޭގޮތް: ރަށުގައި ުއފެދޭ ކުނީގެތެރޭގައި ހިމެނޭ ަފާތއި ގަސްގަހުގެ ބައިތަކާއި އެފަދަ އެހެނިހެން ކުިނބުންޏާއި، 

ޗާއި، އެހެިނހެން ކުނިބުންޏާއި، ރަށުެގ ރަށަށް އަރާ އެކި ފަރާތްތަކުން ރަށަށް ގެނެވޭ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅާއި، ބިތްލޫރިފަދަ ތަކެއް
ރުއްރުކުގެ ކާށީގެ ބޮނބި އަދި ފަންތައް ރަށުގެތެރޭގައި ނައްތާ ނުލެވި ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ރަށުގެ 

ްއޓެވެ. އިމާރާތްތަކަށާއި، ރަށަށް ީދފައިވާ ގެއްލުމުގައި އުފެދިފައިވާ ކުނިުބނިވެސް ރަށުތެރޭގެ އެކި ތަންަތނުގައި ފެންނަން ހު
  .ރަށުތެރެ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަޑިވެފައެވެ
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އާއްމުކޮށް ރަށުގައި އުފެދޭ ކުީނގެ ބާވަތްތައް: އާއްމުގޮތެއްގައި ރަށުގައި އުފެދޭ ކުނިުބނީގެ ބާަވތްތަކަކީ ގަސްގަހުގެ ފަތާިއ، 
 ތަފާތު ާބވަތްތަކާއި، ބިއްލޫރި އާއި ، ކާށީގެ ބޮނބި ، ރުއްރުކުގެ ަފާނއި، ރަށަށް އަރާ ފަރާްތތަކުން ޭބނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކްގެ

ރަށުގެ އިމާރާތްތަކަށް ދީފައިވާ ގެއްލުމުގައި އުފެދިފައިވާ ކުނިުބންޏާއި، ރަށަށް ލައްގާ ތަފާތު އެކި ބާވަތްތަކުގެ ކުނިުބނި 
 .ހިމެނެއެވެ

 
  :ތަނަކީރަށުގައި ހުންނަ ޚާއްޞަ ތަންތަްނ: ރަށުގައި ޚާއްޞަ ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ތަން

ބުީރގެ އެކަމަޑޭޝަން ބުލޮކާއި މުަވއްޒަފުން ތިެބން ހަދާފަިއާވ  3ރަށުގައި ކުރެވިފައިވާ އިމާރާތްތައް ) މީެގތެރޭގައި  *
 އެވެ. ފާލަން ފަދަ އިމާރާތްތައް ހިމެނެ ރޫމްތަކާއި، މިސްކިތާއި، އިންޖީުނގެ، އަދި އެންމެ މިޒަމާނުގެ ރިސާރޗް ސެންޓަރާއި،

 
ޓުގެ ޚިދުމަތް ލިބެން ހުންނަ ގޮތް: ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއިން އެރަށް ބެލެހެއްޓޭނޭ އިންތިޒާމެއް ނުޮކްށ ރަށުގައި ކަރަން

އާއި  25ދޫކޮއްލުމުން އެރަށަށް އެކި ފަރާތްތަކުން އަރާ ދީފައިވާ ގެއްލުްނތަކުގައި ރަށުގައި ބޭނުންކުރަމުްނ ގެންގޮސްފައިވާ 
ޑު ހަލާކުކޮށްލައި އޭގައި ހިމެނޭ އަގުބޮޑެތި ތަކެތި ވަގަށް ގެންގޮސްފައިވުމާއި، ކިލޯވޮޓްގެ ތިން ޖަނަރޭޓަރާއި ޕެނަލްބޯ 35

މަގުމަތިގައި އަޅާފައިވާ ކޭބަލްތަކާއި، ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ފޮށިތައް ހަލާކުކޮށް އަގުބޮޑެތި ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް ވަގަށް 
  .ދެނެގަނެވުނެވެލަތު އޮތްގޮތް ވަރަށް ބޮަޑށް ޙާރަށުގެ ކަރަންޓުގެ  ގެންގޮސްފައިވުމުން

 
ރަށަށް މީހުން ދަތުރުކޮށް އުޭޅ ނިސްބަތް: ރަށަކީ ވަިކ ފަާރތަކާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ރަށަކަްށ ނުވުމުން ރަަށށް މީހުްނ 

   .އަރާފައިބާ އުޅޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތެއް ކާމިޔާބެއް ނުވިއެވެ
 

ުލން : ަރށަށް އަރާ މީހުންގެ ފަރާުތން ަރށަށް ނުވަތަ ަރށުގެ ވެއްޓަށް ރަށަށް އަރާ މީހުންގެ ފަރާުތން ރަށަށް ލިބިފައިވާ ގެއް
ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން ރަށަށް ދަތުރު އަންނަ ފަރާތްތަކުން ގެންނަ ޕްލާސްޓިކް 

ހެއްޓޭނޭ އިންތިޒާމެއް ނެތުމުން ރަށަށް އަރާ އެކި ކޮތަޅާއި، ދަޅުފަދަ ތަކެތި ރަށުގެ ތަންތަނަށް އުކާފައިހުރުމާއި، ރަށް ބެލެ
ފަރާތްތަކުން ރަށުގެ އިމާރާްތަތކަށާއި، މުޅި ރަށަށް ދީފައިާވ ބޮޑު ގެއްލުމުގައި އުފެދިފަިއވާ ތަފާތު ކުިނބުންޏާއި، 

ފައި ހުއްޓެވެ. މިއީ ރަށަްށ އިމާރާތްތަކުގެ ފަރުނީޗަރތަކާއި ދޮރުތަކާއި، ދޮރުފަތްތަކުގެ ބައިަތށް ރަށުތެރެއާއި މޫދުތެރެއަށް އުކާ
  .ލިބިފައިވާ ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެެކވެ

  
ރަށަށް ދީފައިވާ ގެއްލުންތައް ކުރުގޮތަކަށް: މެރިންރިސާރޗް ސެންޓަރުން ވ. ބޮޑުމޮހޮރާގައި ހަދާފައިވާ ހުރިހާ އިމާރާތްތަކެއްެގ 

ފައިވުމާއި، ދޮރުތަކާިއ ދޮރުފަތްތަކުގެ ބައިތަްއ ދޮރުތަކުގެ ބިއްލޫރިތައް ތަޅާާލފައިވުމާއި، ދޮރުތައް ނައްޓާ ހަލާކުކޮށް
ރަށުތެރެއަށާއި ރަށުގެ ފަޅުތެރެއަށް އަޅާފައިވުމާއި، އިމާރާތްތަކުގެ ފާރުތަކާއި، ސީލިންގ އާއި، ހުރިހާ ފާހާނާތަކާއި، 

ހާ ފަރުނީޗަރުތައް އެހެނިހެން ތަްނތަނަށް ގެއްުލްނދީ ހަލާކުކޮށްފައިވުމާއި،  މީެގ އިތުރުން އިމާރާތްތަކުގައި ހުރި ހުރި
ހަލާކުކޮށް އިމާރާތްތަކުގެ ތަޅުުމގައި ޖަހާފައިހުރި މުށިތައް ތަާޅ، އަގުބޮޑެތި ތަކެތި ރޯކޮށް ައންދާފައިވެއެވެ. އަދި ގިަނ 
އަދަދެއްގެ އަގުބޮޑު ސާމާނުތައް ވަގަށް ގެންގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވުނު އެއްކަމަކީ 

ކިލޯވޮޓާއި  25) ތިނެއް ( ޖަނަރޭޓަރާއި ) ލަފާުކރެވޭގޮތުގައި  3ހޮރާ އިންޖީނުގޭގައި ޭބނުްނކުރަމުން ގެންގޮސްފައިވާ ބޮޑުމޮ
ޖަނަރޭޓަރާއި (  އެންމެ މިޒަމާނުގެ އަގުބޮޑު ޕެނަލްބޯޑް ހަލާކުކޮށްލައި، އެތަކެތީގައިހުިރ  3ކިލޯވޮޓާއި ދެމެދުގެ  35

ންގޮސްފައިހުރިކަމެވެ.  މިތަކެއްޗާއިއެކު ރަށުގެ ތަންތަނަށް އަޅާަފއިވާ ކޭބަލްތަށް ަހލާކުކޮްށ އަގުބޮޑެތި ސާމާނު ނައްޓައިގެން ގެ
އޭގެ ނަރުތައް ނަގައި މަގުމަތީ ިޑސްޓްރިބިއުޝަން ފޮިށތަކުގެ ސާމާނުތައް ނަގައި ފޮިށތައް ހަލާކުކޮްށ މޫދަށް އުކާލާފައިވެއެވެ.  

ދީފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ.  މީގެ އިތުރުން ރަށުތެރެ ވަރަށްބޮޑަށް އަދި ރަށުގެ ބައެއް ރުއްގަހަށްވެސް ގެއްލުން
 .ހަޑިކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ
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   ބަލާޗެކް ކުރުމަށް ކުރެވުނު ދަތުރު  ވ. އަންބަރާ 
 3.80ެގ ހުޅަނގު ދެކުނުން އަންބަރާއަކީ ވ.އަތޮޅުގެ ފަޅުރަށްތަކުގެ ނިސްބަތުން އާދައިގެ ަރެށކެވެ. މިރަށް އޮންނަނީ ވ.ރަކީދޫ

ޑިގްރީގައެވެ. އަންބަރާ އޮންނަނީ އަތޮޅުގެ ދެކުނު ދުނީގެ ތަންކޮޅެއް އެތެރޭގައި ވަކި  331.09ނޯޓިކަލް މޭލުގައެވެ. 
 .ފަޅެއްގައެވެ. މިއީވެސް އެކަށީގެންވާ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދެއް ލިބިފައިވާ ރަށެކެވެ

ގައި ކުރި ދަތުރުގައި އެރަށުގެ މިހާރުގެ ޙާލަތު ބަލާ މަޢުލޫމާތު  2012ރީ ފެބުރުއަ 18އަތޮޅު ކައުންސިލުން އަންބަރާއަށް 
 .އެއްކުރެވުނެވެ

 .މިގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ހިމަނާލަމެވެ 
ނޑަކަށް  ނޑަކަށް  580ރަށުގެ ބޮޑުމިން: ރަށަކީ ދިގުމިނުގައި ގާތްގަ   .ފޫޓް ހުންނަ ރަށެކެވެ 190ފޫޓް ފުޅާ މިނުގައި ގާތްގަ

 
ނޑުގޮތެއްގައި ހެދިފައިވަނީ ކުރެއްޖާއި، ދިއްގާގަހާިއ ރަ ނޑުގޮތެއްގައި ހެދިފައިވާ ގަސްގަހާގެހި: ރަށުގައި މައިގަ ށުގައި މައިގަ

ނޑޫހެދިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ބޯށިގަސް އަދި ހިރުނުދގަހެވެ. އަދި ގިނައަދަދަކަށް ރަށުެގ ކުޅިއާ ވީ ސަރަޙައްދުގައި ކަ
ރުކެވެ. މި  4ކަށް ފުނަގަހާއި، ދިވެހިރުއް ހެދިފައިވެއެވެ. ބޮޑެތި ދިވެހި ރުކުގެގޮތުގައި ރަށުގައި ހުރީ ވަރަށް މަދު އަދަދަ

ރުއްތަކުގެ މަތިވަރު ވަރަށް ދެަރއެވެ. ނަމަވެސް ރަށުތެރޭގައި ކުދި ރުއް އެކަށީގެންވާވަރަކަށް ެހދެންފަށަފައިވާކަން ފާހަަގ 
 .ކުރެވެއެވެ

 
: ރަށުގެ ފަޅަކީ މާ ފުންނޫން އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ މެދުމިނުގެ ފަޅެކެވެ. ފަޅުތެރޭގެ މުޅި ރަށުގެ ފަޅުތެރޭގެ ސާފުކަން

 .ސަރަޙައްދުވެސް ވަރަށް ސާފުކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ
 

ލަތު: ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ މިރަށަށްވެސް ކުރިމަތިވެފައިވެއެވެ. ރަށުގެ ހުޅަނގުފަރާތުން ބޮުޑ ޙާރަށުގެ ތިމާވެށީގެ 
ހައްދަކަށް ރައްގިރުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވެ ހުޅަނގު ފަރާތު އަތިރިމަތީގައި ކޮށްފައިވާ ބައެއް ޢިމާރާތްތަކުގެ ފާރުތަކުގަިއ ސަރަ

ރެނދުއަޅާ، ބައެއް އިމާރާތްތަކުެގ ބައެއް ބައިތަށް މޫަދށް ވެއްިޓފައިވެއެވެ. އަދި އެސަރަހައްދުގެ ބިމުން ބަޔަކާއި، ބައެއް 
 .ފައިވާ މަންޒަރު ފެނުނެވެގަސްތައް މޫދަށް ވެއްޓި

 
ރަށުގެ ބޭނުންކުރަމުންގެންދާ ޮގތް: މިރަށަކީ ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއްގެގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ރަށެކެވެ. 

އްެގ އެހެންކަމުން މިރަށުގެ ބޭުނން މިހާރުވެސް ކުރެވެމުންދަނީ ޕިކްނިކް ދާން ބޭނުންވާ ފަރާްތތަކަށް އެފުރުޞަތު ލިބޭ ރަށެ
  .ގޮތުގައެވެ

 
 2ރަށުގެ އާއްމު ސާފުތާހިރުކަން: ރަށުގެ އާއްމު ސާފުތާހިރުކަން ރަނގަޅުކަމުގައި ދެންނެވިދާނެއެވެ. ރަށް ބެލެހެއްޓުަމށް ތިބޭ 

 .މުވައްޒަފުން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ރަށުތެރެ ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް ބަަލހައްޓަމުން ގެންދެއެވެ
 

ވިފައިވާ މަސައްކަތް:  ރަށަކީ ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރަމުންާދ އުމުރާނީ ގޮތުން ރަށުގައި ކުރެ 
އިމާރާތް ހުރެއެވެ. އަދި ވަކިވަކި  6ރަށަކަށްވާތީ ރަށުގައި ވަނީ ޢިމާރާތްތަކެއް ކުރެވިފައެވެ. ކޮޓަރިތަކާއިއެކު ފާޚާނާ އެކުލެވޭ 

މާރާތް ހުރެއެވެ. ލަފާފުރުމުގެ ފަސޭހަކަން ރަށަށް ދަތުރުކުާރ އި 4ފާޚާނާގެ ގޮތުގައި ހުޅަނގުފަރާތު އަތިރިމަތީގައި 
ފަރާތްތަކަށް ހޯާދދިނުމުގެ ބޭނުުމގައި ފާލަމެއް ވަނީ އަޅާފައެވެ. މިރަށުގައި ނަމާދުކުރާނޭ ކުޑަ ިމސްކިތަކާއި، ބަދިގެއަކާއިއެުކ 

 .ކަޅުހަން ބަހައްޓާފައިވެއެވެ 2ލިޓަރުގެ  5000ރެސްޓޯރެންޓެއް ހުރެއެވެ. އަދި އިންޖީނުގެއަކާއި، ބޯެފން ރައްކާކުރާނޭ 
       

ރަށުގައި ކުރެވިފައިވާ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތައް: ކުރީން ދެންނެވި ފަދައިން ރަށުގައި އުމުރާނީ ގޮތުން ކުރެވިފައިވާ 
  .މަސައްކަތްތަކަކީ ރަށުގައި ކުރެވިފައިވާ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެވެ
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މަޖެހިފައިވާ ގޮތް: ރަށަކީ ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއްގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްފައިވާ ރަށަކަށްވާތީ ރަްށ ރަށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންތައްތައް ހަ

  .މުވައްޒަފުން ބައިތިއްބާފައިވެއެވެ 2ބެލެހެއްޓުމަށް ރަށް ލިޔުއްވައިގެްނ އުޅުއްވާ ފަރާތުން 
 

ނި ނައްތާލަނީ އަްނދައިގެންނެވެ. ޕްލާސްޓިކްެގ ކުނި ނައްތާލެވޭގޮތް: ރަށުގައި އުފެދޭ ކުނީގެތެރެއިން ގަސްގަހުގެ ފަތް ފަދަ ކު
 .ބާވަތްތަކާއި ިބތްލޫރިފަދަ ތަކެތި ގެންދެވެނީ ތިލަފުްއޓަށެވެ

 
އާއްމުކޮށް ރަށުގައި އުފެދޭ ކުީނގެ ބާވަތްތައް: އާއްމުގޮތެއްގައި ރަށުގައި އުފެދޭ ކުނިުބނީގެ ބާަވތްތަކަކީ ގަސްގަހުގެ ފަތާިއ، 

ކަރުދާހުގެ ބާަވތްަތކާއި، ރަށަށް ލައްގާ ތަފާުތ  ުކްނ ބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކްގެ ަތފާުތ ބާވަތްތަކާިއ،ރަށަށް ދަތުރުއަންަނ ފަރާތްތަ
  .އެކި ބާވަތްތަކުގެ ކުނިުބންޏެވެ

 
  :ރަށުގައި ހުންނަ ޚާއްޞަ ތަންތަްނ: ރަށުގައި ޚާއްޞަ ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ތަންތަނަކީ

ސްޓޯރެންޓް ފަަދ ތްތައް ) މީެގތެރޭގައި ރޫމްތަާކއި، މިސްކިތާއި، އިންީޖނުގެ، އަދި ރެރަށުގައި ކުރެވިފައިވާ އިމާރާ  *
 ނެއެވެ. ތަންތަން ހިމެ 

        
ރަށުގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ިލބެން ހުްނނަ ގޮތް: އަންބަރާައްށ ދަތުރުކުރެވުނު ދުވަހު ފާހަގަުކރެވުނުގޮތުގައި ކަރަންޓުގެ 

ނ ޖަނަރޭޓަރެއް ރަށުގައި ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި  2ޑިަފއެވެ. ކަރަންޓުދިނުމަށް ބޭުނންކުރާ ޚިދުމަތް ލިބުންވަނީ މެދުކެ
  .އިންޖީނުގެއިން ރަށުގެ ހުރިހާ ިއމާރާތްތަކަށް ކަރަންޓު ކޭބަލް އަާޅފައިވެއެވެ

 
ތީން ވަރަށް ބޮޑަށް ރަށްގިރުމުގެ ރަށް ގިރުމުގެ ސަބަބުން ރަށަްށ ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތައް: ރަށުގެ ހުޅަނގުފަރާތު އަތިރިމަ

  .މައްސަލަ ފެންނަން ހުއްޓެވެ. ެއސަރަހައްދުން ބޮޑުބައެއް ވަނީ ގިރައިގެން ގޮސްފައެވެ
 

ރަށަށް މީހުން ަދތުރުކޮށް އުޅޭ ނިސްބަތް: ރަށަކީ ޕިކްނިކް އަިއލެންޑެއްގެ ގޮތުގައި ބަަލހައްޓަުމންދާ ރަށަކަށްވުމުން ަރށަށް 
ނޑަކަްށ ޓްވަރިސްޓުންނާއި، ބައެ ދެމެދުގެ  40އާއި  20އް ދިެވހިން ދަތުރުކޮށް އުޅެއެވެ. މިގޮތުން ހަފްތާއަކު ގާތްގަ

  .ޢަދަދަކަށް  މީހުން ޒިޔާރަތްކުރާކަމަށް ރަށުގައިތިބި މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ިލބިފައިވެއެވެ 
 

 އަރާ މީހުންގެ ފަރާުތން ަރށަށް ނުވަތަ ަރށުގެ ވެއްޓަށް ރަށަށް އަރާ މީހުންގެ ފަރާުތން ރަށަށް ލިބިފައިވާ ގެއްުލން : ަރށަށް
ގެއްލުމެއް ލިބެމުންދާކަމަށް އެއްކުރެވުނު މަޢުލޫމާތާއި، ދިރާސާގެ އަލީގައި ހަމައެކަނި ފާހަގަކުރެވެނީ ރަށަށް ދަތުރު އަންނަ 

އްޓާފައި ހުރުެމވެ. ނަމަވެސް މިތަކެއްޗަކީ ފަރާތްތަކުން ގެންނަ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅާއި، ދަޅުފަދަ ތަކެތި ރަށުެގ ތަންތަނުގައި ަބހަ
  .ރަށް ބެލެހެއްޓުމަށް ތިބޭ ފަރާްތަތކުން ނަގާ ސާފުކުރާ ތަކެއްޗެވެ

 
 :ރަށަށް ލަފާފުރުމުގެ ނިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް 

ނޑަކަށް ރަށަށް އަރާފޭބުމަްށ، މޫދަށް ަތނބުޖަހާ މަތީގައި ލަކުޑި ފިލާއަޅާަފއިވާ )ލަކުޑި ބެރި ފިލާ އަޅާފައިާވ (  ގާ  150ތްގަ
ފޫޓުގެ ދިގު ފާލަމެއް ހަދާފައިވެއެވެ. މި ފާލަން އޮންނަނީ ރަށުގެ އިރުމަތީ ފަރާތުގައެވެ. އަންބަރާއަށް ކުރެވުނު ދަތުރުގައި މި 
ފާލަން ވަރަށްބޮޑަށް ހަލާކުވަުމންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި އިތުރަށް ފާލަން މަރާމާތު ކުރަމުން ނުދާކަންވެސް 

  .ރެވިފައިވެއެވެ. ފާލަމުގެ ަބއެއް ހިސާބުތަކުގެ ފިލާތައް ހަލާުކވެފައިވުމުން ފާލަމުން ފޭބުމުގައި ދަތިތައް ކުރިމަތިވެއެވެފާހަގަކު
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 ށް ވ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން މާލެއަށްކުރި ދަތުރުގެ ރިޕޯޓް  2012އޭޕްރީލް  11ން  2012އޭޕްރީލް  07 
 

އަށް ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ  2012އޭޕްރީލް  11ން  2012އޭޕްރީލް  07މިއީ 
މިނިސްޓްރީތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބައެއް ވިޔާފާރި ކުންފުނިތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ދިވެރިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

ށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި އެ ފަރާތްތަކަްށ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތައް ކުރިއަ ގެރަޢީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި  ބައްދަލުކޮށް ، އަތޮޅު
 .ވެދެއްވެން ހުރި އެހީތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ކުރެވުނު ދަތުރެކެވެ

މި ދަތުރުގައި ބައްދަލުކުރެވުނު އޮފީސް، ކުންފުނިތަކާއި މިނިސްޓްރީތަކާއެކު ދެކެވުނު ވާހަކަތަކާއި މަޝްވަރާތަކުެގ      
 .ތަފްޞީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ

 
 އައިލެންޑް ލައިފްސް މޯލްޑިވްސް  

        
 14:30ވީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  2012އޭޕްރީލް  8އައިލަންޑް ލައިފްސް މޯލްޑިވްސް އާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން ފެިށފައިވަނީ 

 .ގައެވެ
ނޑު ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީ އަތޮޅުކައުންސިލާއި އައިލެން        ޑް ލައިފްސް މި ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަ

މޯލްޑިވްސްއާއިގުޅިގެން ގެނުއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަފާރީ ބޯޓް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭގޮތުންނެވެ. އެތޮގުން މި އުޅަނދު 
ގެނައުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ހަރަާކތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އައިލެންްޑ ލައިފްސް މޯލްޑިވްސްގެ އަޙްމަދު ޝާހިދު މި އުޅަނދު 

ކައި މިހާތަަނށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި އަދި ކުރިއަށް ކުރަންހުރި ކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ިމ ގެނައުމަށްޓަ
ބައްދަލުވުމުގައި ހިއްސާކުރެވުނެވެ. ހަމައެއާއެކު ސަފާރީ އުޅަނދެއް ދުއްވުމަށްޓަކައި ފެލިދެއަތޮޅު ައތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއާއި 

މެދު ވެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ވާކަންތައްތަކާގުޅޭގޮތުން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި އައިލެންޑް ލައިފްސް މޯލްޑިވްސްއާ ދެ
 .މަޝްވަރާކުރެވި އެއްބަސް ވުމަށް ގެންނަންވާ ބަދަުލތައް ދެފަރާުތންވެސް ހުށަހެޅިއެވެ

 
 ވަތަނިއްޔާ ޓެލެކޮމް މޯލްޑިވްސް 

  
 10:00ވަނަ ދުވަހުގެ  2012އޭޕްރީލް  9އްދަލުުވން ފެށިފައިވަނީ ވަތަނިއްޔާ ޓެލެކޮމް މޯލްޑިވްސް އާއެކު ބޭއްވި މި ބަ

ގައެވެ. ވަތަނިއްޔާގެ  އިސްވެރިންނާއެކު ބޭއްވުނު މި ބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މިހާރު މާލެއަްށ 
އެކު  ކައުންސިލް ހިނގަމުންދާގޮތާިއ ކުރަމުންގެންދާ ދަތުރުގެ މަޢުލޫާމތު ވަތަނިއްޔާގެ އިސްވެރިންނަށް ދެއްވިއެވެ. ހަމައެއާ

އަހަރުދުވަހުެގ ޕްލޭންގައި ހުރި މުހިްނުމ  05ކައުންސިލަށް ލިބިފައިާވ ބާރުަތކާއި އަތޮޅުކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 
 .ކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްާސކުރެވުނެވެ

ތަކުގެ ތެރެއިން ަވތަނިއްޔާއަށް އެހީތެރިވެދެއްވިާދެނ އަތޮޅު ކައުންސިލްފަދަ މުއައްސަސާތަކުން ހިންގާ ަހރަކާތް        
ދާއިރާތަކާގުޅޭގޮތުން އަތޮޅުކައުންސިލުން ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ. ޖަވާބުގައި ވަތަނިއްޔާގެ ފަރާތުން ވިާދޅުވީ  ތަޢުލީމީ ، ސިއްީހ، 

ވެ. ވަތަނިއްޔާއާއިން އެހީތެރިކަން ށެކުޅިވަރު އަދި ތިމާވެށީގެ ދާއިރާފަދަ ދާއިރާތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިދާނެކަމަ
ފޯރުކޮށްދެއްވާ ދާއިރާގެ ތެރެއިން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޕްލޭންަގއިވާ ކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫާމުތ ވަތަނިއްޔާގެ ވެރިންނަްށ 

ތެލާއި ގޭސް އެރުވުނެވެ. އެގޮތުން  މަތީތަޢުީލމްގެ ސްކޮލަޝިޕް ސްކީމާއި ލެޓްސް ގްރީން ޕްރޮގުރާމާއި އަތޮޅު ވޮލީ ލީގާއި  
 .ވިއްކުމުގެ މަޝްރޫއުފަދަ  މަޝްރޫޢުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރެވުނެވެ

މި ބައްދަލުވުމުގައި ވަތަނިއްޔާގެ ފަރާތުން ޕާޓްނަރިޝޕްގެ އުސޫލޫން އަތޮޅުކައުންސިލާއިގުޅިގެން މަސައްކަތްތަކެއް       
ނެޓްގެ ޚިދުމަތްލިބޭނެ ސަރަހަްއދެއް ޤާއިމްކުރެވިދާނެކަމަށް ކު ފެލިދޫގައި އިންޓަކުރެވިދާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމައެއާއެ

 .ވިދާޅުވިއެވެ
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވައިރުމަންޓް 
  
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވައިރުމަންޓްގެ މިނިސްޓަރ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒުއާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުްނ  

  .ގައެވެ 11:30ވަނަ ދުވަހުގެ  2012އޭޕްރީލް  9 ފެށިފައިވަނީ
މި ބައްދަލުވުމުގައި ވ.ބޮޑުމޮހޮރައާއި ގުޅޭގޮތުން ައތޮޅުކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށްަފއިވާ ރިޕޯޓް މިނިސްޓަރަށް        

ސްޓްރީގެ މަސައްކަތެއް ތާމެދު އަތޮޅުކައުންސިުލން ވަރަށް ކަންބޮޑުވާކަމަށާއި ިމނިލަހުށަހެޅުއްވިއެވެ. އަދި  ބޮޑުމޮޮހރާގެ ހާ
ބޮޑުމޮހޮރާގައި ފެށެންދެން ެއރަށް ބެލެހެއްުޓން އަތޮޅުކައުންސިލާއި ޙަވާލުކޮށްދެއްވުމަށް މިނިސްޓަރގެ އަރިހުްނ 

 .އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ
ން ރައްޔިތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި އިތުރަށް މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންަތއްތަކުގެ ތެރޭގައި އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ތެރެއި       

ހިންގާ އިންޖީނުގެތަކަށް ދިމާެވފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދެއްވުމުގެގޮތުްނ ކަރަންޓް ސަބްސިޑީޒް 
ދިނުމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. މި ކަމާގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ކަރަންޓް ސަބްސިޑީޒް ދިނުމާގުޅޭގޮތުން އަދި 

 .މިފައިނުވާކަމަށެވެވަކިގޮތެއް ނި
ކުރީގެ ސަރުކާރުން ވ.އަތޮޅުގެ އެކި ރަށްރަށުގައި އަާޅނެކަމަށް އިޢުލާންޮކށްފައިވާ ހަުއސިންގ ޔުނިޓްތަކާގުޅޭގޮތުްނ       

 .ށްިމނިސްޓަރ ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވިއެވެތަމަ ބައްލަވަން ޖެހޭކަމަސުވާލުކުރެއްވުމުން ، އެކަމަކީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާޮގތެއްތޯ ފުރަ
ވަނައަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި ދަޢުލަތުގެ ބަެޖޓްގައި ވ.އަތޮޅުެގ ފެލިދޫ ަބނދަރާއި ކެޔޮދޫ  2012  

ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުމަށް ހިަމނުއްވާފައިވާތީ އެ މަސައްކަތްޮގސްފައިވާ ހިސާބަކާގުޅޭގޮތުން ސުވާލުކުރެއްވުމުން ފެލިދޫ 
ކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުެގ މަގުމަތީގައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ބަނދަރު ސާވޭކޮށްނިމި މަސައް

 .ބަނދަރުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ސާފްުކރެއްވުމަށް ރަސްމީ ލިޔުމެއް ފޮނުއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ
ކުރީގެ ސަރުކާރުްނ  ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުްނ ތިނަދޫގައި ލަގްޒަރީވިޅާއެޅުމަށް     

މުގައި ތިނަދޫގެ ރައްޔިތުންނާިއ ށްނުާވތީ އެކަކަނިންމަވާފައިވާގޮތަކީ ިތނަދޫގެ ކައުންސިލާއި ތިނަދޫގެ ރައްޔިތުްނ ޤަބޫލުކަމަ
 ގޮސް ދެއްވުމަށް މިނިސްޓަރަށް ދެންނެވުނެވެ. މަޝްވަރާކޮށް އެރައްޔިތުން އެދޭގޮތަށް އެމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެން

      
 ޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޑި 
 

 2012އޭޕްރީލް  9ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެަޝނަލް ެރޖިސްޓްރޭޝަންގެ އިސްވެރިންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުުވން ފެށިފަިއވަނީ 
ނޑު ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީ ައއި.ޑީ ކާޑް ލިބުމު 12:40ވަނަ ދުވަހުގެ  ގައި ހުރި ގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަ

 ޑެއް ހެއްދުމަށްފަހު ނުލިބޭ މަސްދުވަސްތެރޭގައި ވ.އަތޮޅުން ފޮނުވި އެއްވެސް ކާ  3ދަތިތަކާގުޅޭގޮތުންނެވެ. އެގޮތުން ވޭތުވެދިޔަ 
 .ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށްބޮޑެތި ަދތިތަކާ ކުރިމަރިލާން ޖެހޭކަމަށް ިވދާޅުވިއެވެ

ކޭ އެއް އުޞޫލުން ކާޑްހެއްދުމަށްފަުހ އަންބުާރ އަތޮޅުތަކަށް ޮފނުވުމުގައި ދަިތތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާކަމަްށ ކުރިއެ       
ބޮޑު ދައްޗަކީ ކާޑުހަދާ ސާމާނު ހުސްވުންކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުްނ  ށް ވިދާޅުވެ އެކަމަށްހުރި އެންމެޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާކަމަ

ކު ވަރަށްގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން އެއްފަހަރާ ކާޑު ހައްދަން އައުމުގެ ސަބަބުން  ކާޑުހަދާ ކުއްލިއަކަށް އާސަންދަ ފެށުމާއެ
ވަނަ ދުވަހު އެ ސާމާނު ލިބިފައިވާ ކަމަށާިއ  2012އޭޕްރީލް  8ސާމާނު ހުސްވެގެން ދިޔައީކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް 
 .އަށް ފޮުނއްވޭނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެކުރިއެކޭވެސް އެއްއުޞޫލުން ކާޑްހެއްދުމަށްފަހު އަތޮޅުތެރެ

ވ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ކާޑުހެއްދުމުގައި ބޭނުންކުރާ ކެމެރާ  ޙަލާކުވެފައިވާތީ އެކަމާގުޅޭގޮތުްނ         
ށް ކެމެރާއެއް ސުވާލުކުރެއްވުމުން ބަޖެޓްގެ ދަތިކަން ޑިޕާޓްމަންޓަށް ވަރަށްބޮޑަށް ފޯރާފައިވާކަމަށާއި ޑިޕާޓްމަންޓްގައިވެސް އިތުރަ

 .ށް ވިދާޅުވިއެވެވެސް ބަޖެޓްގައި ެންތކަމަގަނެވޭނެފަދަ
          

 މް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަ 
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އޭޕްރީލް  9އްވި ބައްދަލުވުން ފެިށފައިވަނީ ފާޟިލް އަޙްމަދު އަދީްބ އާއެކު ބޭމިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް އޮނަރަބަލް އަލް

 .ގައެވެ 13:00ވަނަ ދުވަހުގެ  2012
މި ބައްދަލުވުމުގައި ވ.އަތޮޅުގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ވަރަށް ބޮޑަށް ފުޅާވެފައިވުމުން އެފަދަ ތަންތަން ޮމނިޓަރ          

ކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދެކެވުނެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހުޅުވިފައިވާ ހުރިާހ 
ކީ އެހާ ފަސޭހަކަމަކަށް ވެދާނެކަމަށް ޤަބޫލުފުޅު ނުކުރެއްވޭކަމަށާއި އެހެން ކަމުން ގެސްޓްހައުސްތައް މޮނިޓަރކުރުމަ

މިނިސްޓަރީން ވަކިގޮތެއް ަހމަޖައްސަވަންދެން އެފަދަ ގެސްޓްހައުސްތައް މޮނިޓަރކުރުން އަތޮޅުކައުންސިލްތަކާިއ 
 ފެންނަކަމުގައި މިނިސްޓަރަށް ދެންނެވުނެވެ.ޙަވާލުކުރެއްވުމަށް 

ރިޒޯޓަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެފުރަތަމަ ހުޅުވުނު ރިޒޯތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  2.އަތޮޅުގައި މިހާރު ހުރި ވ         
މިހާރު ހުރި ދެ ރިސޯޓަކީ އެއް އި ސް ރިސޯޓެއް ހެދިފައިނުވާކަމަށާދެރިސޯޓް ކަމާއި އެއަށްފަހުން ވ.އަތޮޅުގައި އެއްވެ

ދަތިތަކާ   ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ އެކަށޭނެ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމުގައިފަރާތަކުން ހިންގާ ދެ ރިސޯޓްކަމަށްވުމުން ވ.އަތޮޅުގެ
މީެގ އިތުރުން އެ ރިސޯޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށް އެކަށީގެންވާ އިނާޔަެތްއ  ކަމަށާއި،ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ

 ދެންނެވުނެވެ.ކުވާ ލިބެމުންދާަކމަށް ދެވިގެން ނުދިއުމާއި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ސަރވިސް ޗާޖް ލިބެމުން ނުދާކަމުގެ ޝަ
ލުކޮށްފައި އޮތް ހަމައެއާއެކު ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ޙަވާ          
ެގ ވ.އަތޮޅުގައި އޮތް އެފަދަ މުހިންމު ރަށެއް ބެލެހެއްޓެމުން ނުދިއުމު ދެންނެވުނެވެ.ލަތު މިނިސްޓަރ އަށް ޙާބޮޑުމޮހޮރާގެ 
 .ށް ިލބިފައިވާ އަދި ލިބެމުންދާ ގެއްލުްނތަކާމެދު އަތޮޅުކައުނިލުން ކަންބޮޑުވެވަޑައިަގންވަވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެށަސަބަބުން އެރަ

އަހަރުދުވަހުގެ ޕްލޭންަގއިވާ ކަންތައްތަކުގެތެރެއިްނ  05މި ބައްދަލުވުމުގައި ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ            
އާއި ޙިއްސާކުރެވުނެވެ. ހަމައެއާއެކު އަޙުމަދު އަދީބު މުގެ ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި ކަންތައްތަްއ މިނިސްޓަރ ފަތުރުވެރިކަ

ކަމުގައިވިޔަސް އަތޮޅުކައުންސިލަށް އެ މަޢުލޫމާތު  ރަށްރަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ޙަވާލުކުރެއްވިފަޅުވ.އަތޮޅުގައި ހުރި 
  ދެންނެވުނެވެ.ހުގައިކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓަރ އަރިހިއްސާ

ވަނަ މާސްޓަރ  4މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިހާރު އެކަށައެޅުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ޓޫރިޒަމްގެ         
ޕްލޭންގައި ވ.އަތޮޅުގެ ރަށެއް ހިމަނުންވާނެކަމަށާއި އަދި އެކަން ކުރިއަށް އޮތް އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 

 .މަށް ވިދާޅުވިއެވެ ހަމަޖެހިގެންދާނެކަ
         

 ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް 
 

 10ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ރިޔާޒާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން ފެށިފައިވަނީ 
  .ގައެވެ 11:00ވަނަ ދުވަހުގެ  2012އޭޕްރީލް 

ތޮޅުގެ ވޮލީގެ ޙާލަތު އެސޯސިއޭޝަންގެ ވެރިންނާ ހިއްސާކުރެވުނެވެ.  އެއަށްފަހު މި ބައްދަލުވުމުގައި ވ.އަ        
ގެ ބޭއްވުމަށް އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން ވެދެއްވި އެއްބާރުލެއްވުމާއި  2011ފާއިތުވި އަހަރ ބޭއްވި ވ.ވޮލީ ލީގް 

 ލީގް ކުރިއަްށ ގެންދިޔަ ގޮތުގެ މައުލޫމާުތ އެހީތެރިކަމަށް އަތޮޅުކައުންސިލްެގ ފަރާތުން ޝުކުރު އަދާކުރެއްިވއެވެ. އަދި ވޮލީ
 .ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ

ކޮށްދެއްވިދާނެ ވ. އަތޮޅުގެ ވޮލީ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް މި ބައްދަލުވުމުގައި ވޮލީ ބޯލް އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން        
ރިންނަށް ތަމްރީން ދިނުމާއި ތަކެތީެގ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ަދއްކަވަމުން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ ކުޅުންތެ

 .އެހީއާއި ރެފްރީންނާއި ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިދާނެކަަމށެވެ
ކައުންސިލުން ވޮލީކުރިއެރުވުމަށް ރާވާފައިހުރި ކަންތައްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވަމުން މި އަހަރުވެސް ކުރީ       

ގް ބޭއްވުމާއި ރެފްރީ ޓްރެއިނިންގ ކޯހެއް ބޭއްވުމާއި ވޮލީ ޕޫލެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުން އަހަރެކޭ އެއްފަދައިން އަތޮޅު ވޮލީލީ
 .ހިމެނެވެ
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ކާތްތަކަށްވެސް އެސޯސިއޭޝަނުން އެހީތެރިކަްނ ޙަރަށް ކައުންސިލުން ރާވާފައިާވ މިއަހަރު ބޭއްވުމަ      
ހިންގާނަމަ  ބައިވެރިކޮށްގެން ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ވޮލީ ޕޫލެއްކުދިން  50ފޯރުކޮށްދެވިދާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް 

ރަކާތްތެރިވާ ފަރާތަށް އެލަވަންސްއެއް ދީެގންވެސް އެކަން ކުރިއަށް ގެްނދިއުމުގެ ޝަޢުގުވެރިކަްނ ޙަޕޫލް ހިންގުމުގައި 
 .އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް ފާޅުކުރެއްވިއެވެ

      
 

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ 
 

ވަނަ  2012އޭޕްރީލް  10ރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުގެ އިސްވެރިންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން ފެށިފައިވަނީ ލޯކަލް ގަވަ
  .ގައެވެ 12:00ދުވަހުގެ 
މި ބައްދަލުވުމުގައި އެންމެފުރަތަމަ ވާހަކަ ދެކެުވނީ ަކއުންސިލަށް ދެއްވާފައިވާ ބަެޖޓާިއ ގުޅޭގޮތުންނެވެ. އެގޮުތން       
ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރެއްވި ބަޖެޓަކީ  2012 މަޖްލީހުްނ ފާސްކުރެއްވި ބަޖެޓް ލިބިފައިނުވާ ކަމާއި ވަނައަހަރަށް 2011

ބުކޮށްފަިއ ޚާދެއްވަންޏާ ކައުންސިލުން އިންތިބަޖެޓް ނު ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގޭވަރުގެ ބަޖެޓެއްނޫން
ވަނަ އަހަރު ލިބުން ބަޖެޓްގައި ބައެއް އައިޓަމްތަކުގައިހުރި ފައިސާގެ  2012އެވެ. ބެއިތިއްބުމުގެ ބޭނުމެްއނެތްކަމަށް ވިދާޅުވި

ޢަދަދު މަދުކަމުން އަލުްނ ބަޖެްޓ ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ހުށަހެޅުަމށް ޤައުމީ އިދާރާއިން އަންގަާވފައިވާތީ ، އެގޮތުގެަމިތްނ 
ްށ ގެ ޚަބަރެއް ލިބިފައިނުވާކަމަމިހާތަނަށްވެސް އެކަމު  ބަޖެޓެއް އެކުލަވާލުމަށްފަހު ައލުން ފޮނުއްވާފައިވާނެކަމަށާއި

 ކައުންސިލުން ވިދާޅުވިއެވެ. 
ބަޖެޓްގެ މައްސަލާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ެއލްޖީއޭ އިން ވިދާޅުވީ އިތުުރބަޖެޓެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް         

ނެއް އައިޓަަމށް ފައިސާ ބަދަލުކުރެވޭނެކަމަްށ އަންގާފައިނުވާނެ ކަމަށާިއ އެެހން ނަމަވެސް ބަެޖޓްގެ އެއް އައިޓަމުން އަ
 .ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށެވެ

އެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަންއާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުްނ އެލްޖީއޭއިން ވިދާޅުވީ އެސެޓްތައް ކައުންސިލްތަާކ      
އި ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާއެްއގެ ތެރޭގައި އެސެޓްތައް ޙަވާލުކުރެއްވުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި އެދިފައިވާނެކަމަށާ

ކައުންސިލްތަކާއި ޙަވާލުކުރައްވާނެކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީްނ ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ކޮންމެ އަތޮޅުކައުންސިލަކަށް 
ިލބޭ އާންމުދަނީ ިއން ވަކި  ފަޅުރަށެއް ދެއްވުމަށް ސަރުކާރުގައި ދަންނަވާފައިވާނެކަމަްށ ިވދާޅުވިއެވެ. އަދި ދައުލަތުން

އިންސައްތައެއް ކައުންސިލްތަކަށް ދިނުމުގެ މުހިންމުކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީައށް އަންގަވާފައިވާނެކަަމްށ 
 .ވިދާޅުވިއެވެ

 
ތްތަްއ މި ބައްދަލުވުމުގައި ވ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުްނ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެއްާވ ބޭނުްނފުޅު ޚިދުމަ      

ފޯރުކޮށްދިމުމަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާިއ އަދި ކައުންސިލްގެ ޤާނޫނީ ވާޖިބް އަދާކުރެއްވުމަށް ފުލިދޫ ކައުްނސިލުން ހުރަސްއަޅާ އަތޮޅު 
ކައުންސިލަށް އެއްބާރުލުން ނުިލޭބކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ވ.ފުލިދޫކައުންސިލްގެ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން އަތޮޅު ތަރައްޤީ 

ން ދޫކުރާ ލޯން މި ދިޔައަހަރު ފުލިދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރެވިފައިނުވާކަމާއި އެކިއެކި މައްސަތަކާގުޅިގެން ފަންޑު
ށްދިއުމުން ކަުއންސިލާވެސް އަދި ރައްޔިތުންނާވެސް ބައްދަލުކޮށްދީފަިއާވ ށަފުލިދޫކައުންސިލާ މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް އެރަ

ން އެލްީޖއޭގެ ޒިންމާ އެލްޖީއޭއި ސިލްގެ މިފަދަ ޢަމަލުތައް ތަކުރާރުވަމުންދަނީނުވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ފުލިދޫ ކައުން
އްވާތީކަަމށާއި ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ މައްސަލަތަކާގުޅޭގޮތުން އެލްޖީއޭއަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ފޮނުއްިވ ފުރިހަމައަށް އަދާނުކުރަ

ެވސް ފުލިދޫން ހުަށހަޅާ މައްސަލަތަކަށް އެލްޖީއޭއިން ވަަރްށ އެއްވެސް ސިޓީއެއްގެ ޖަވާބު ލިިބފައި ނުވާކަމަށާއި އެހެްނ ނަމަ
 .އަވަހަށް އެޓެންޑްކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވެ އެލްޖީއޭގެ މަސައްކަތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވިއެވެ

ރެއްކަމަށް އަދި މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެންމެ އިސް މުއައްސަސާތަކުން މިހާރުގެ ސަރުކާރަކީ ޤާނޫނީ ސަރުކާ       
ވިދާޅުވި ނަމަވެސް ރަކީދޫ ކައުންސިލުން މިހާރުގެ ސަރުކާރަކީ ޤައިރުޤާނޫނީ ސަރުކާރެއްކަމަށް ބުނެ އާމުންގެ މެދުގައި ފިުތަނ 
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ފަސާދަ އުފެއްދުމަށް ރަށުގެ ެއތަން މިަތނުގައި ލިޔުންތަކެއް ހަރުކުރުމުގެ ޝަކުވާ އަތޮޅުކައުންސިލަށް ލިިބފައިވާކަަމްށ 
 މިމައްސަލަވެސްވާނީ އެލް،ޖީ،އޭއަށް ހުށަހަޅާފައިކަމަްށވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.  .ވިދާޅުވިއެވެ
        

 މިނިސްޓރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް 
 

މިނިސްޓަރ އޮފް ހިއުމަން  ރިސޯސަސް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް އޮނަރަބަލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ހުސައިން ޝަރީފާއެކު 
ނުޑ  16:45ވަނަ ދުވަހުގެ  2012އޭޕްރީލް  10ދަލުވުން ފެށިފައިވަީނ ބޭއްވި ބައް ގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަ

ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީ ައތޮޅުކައުންސިލްގެ ޕްލޭންގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިްނ ޒުވާުނންނާއި ކުޅިވަރާ ގުޅުންހުރި 
 .ދާނެ އެހީތަކާގުޅޭގޮތުްނނެވެދާއިރާތަކަށް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ވެދެއްވި

އެގޮތުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ޒުވާނުންގެ ކޭންޕް ބޭއްވުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ އެހީތެރިކަން   
ފޯރުކޮށްދެވިދާނެކަމަށް ވިދާޅުިވއެވެ. ހަމައެއާއެކު ވާވް ވޮލީ ލީގް މުބާރާތް ކުރިއަްށ ގެންދިއުމަށް ވޮލީބޯްލ 

 .ންއާގުޅިގެން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ވިާދޅުވިއެވެއެސޯސިއޭޝަ
ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުނެތް އަތޮުޅތަކުގެ ތެރޭގައި ވ.އަތޮޅުހިމެޭނކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް އަހަުރގެ ތެރޭގައި ވ.އަތޮޅުގައި 

އަޅާނެ ރަށެއް ކައުންސިލުްނ  ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒެއް އަޅާދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު
 .ނިންމަވައިދެއްވުމަށް މިނިސްޓަރ އެދިވަޑައިގަތެވެ

އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތާއި ޒޯން މުބާރާތް ބޭއްވުމާގުޅޭގޮތުން މިިނސްޓަރ ވިދާޅުވީ އަތޮޅުމުބާރާތް ބޭއްވުމަށް މިއަހަރު ބަޖެްޓ 
 ވެ.ށް މަސައްކަތްކޮށްދެއްވާނެކަމަށެބޭއްވުމަ ކުރެވިފައިނުވާކަމަށާއި ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުގައި އެ މުބާރާތް

 2012 ލީގް ވޮލީ  އަތޮޅު 

ދެވުނު ލީގެކެވެ.  ލީގް ކުރިއަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންރިސޯރޓަށް  2ރަށަށާއި  5ވޮލީ ލީގަކީ އަތޮޅުގެ މި  
ތިނަޫދ، ފެލިޫދ، ފައިވަީނ ފުލިދޫ، ވެއިވެރިބަ ލީގްގައިމި   ޓީްމަތކާއި، ފިރިހެންޓީްމތައް އެކުގައެވެ.ގެންދެވިފައިވަނީ އަްނހެން 

 2012 ޑިސެމްބަރ 22ން އި 2012ޑިސެމްބަރ  14ގެ މެޗްތައް ޮއތީ  ލީގު ، އަލީމަތާ ޓްއަރިސްޓް ރިޒޯޓުންނެވެ.ކެޔޮދޫ
 ވެ.އެ،ައލިމަާތ ޓްއަރިސްޓް ރިޒޯޓުރަށްރަށަކީ ތިނަދޫ، ފެލިދޫ، ކެޔޮދޫ ފިރިހެންޓީްމ ބައިވެރިވެފައިވާއަށް ކެޔޮދޫގައެވެ. 

 ބައިވެރިވެފައިަވނީ ފުލިދޫ، ފެލިޫދ، ކެޔޮދޫ އިންނެވެ.  ޓީމްއަންހެން
ރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފުވެރި މެހުމާނަކީ ފެށުމުގެ އަތޮޅުކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އަތޮޅުގައި ބޭއްވި މި ވޮލީލީގު 
 ސްތާޒު އަޙުމަދު މުޙައްމަދެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޅ. ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރ އަލްއު

 މިމެޗްގައި. ވަނަދުވަހު ކުޅެވުނެވެ 2012 ޑިސެމްބަރ 20 މެޗް ފައިނެލް  ޑިވިޜަނުގެ ައންހެން ގެ 2012 ލީގު ވޮލީ އަތޮޅު
 ކެޔޮދޫ ކާމިޔާބުކުރީ ސެޓުން 1ސެުޓ  3 މެޗް ފައިނަލް މިކުޅެވުނު  މިއަދު. ޓީމެވެ ެކޔޮދޫ ،ޓީމާއި ފުލިދޫ ބައްދަލުކުރީ

 ދިޔަން ޓީމް ކުުޅނު މެޗްގައި ހިނގައިދިއުމަށްޓަކާއި ކެޔޮދޫ ފިރިހެން ީޓމާއި، ފެލިދޫ ފިރިހެ ފައިނަލަްށ ފިރިހެނުންގެ . މެވެޓީ
މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު ކުޅެންއޮތްދުވަހު ތިނަދޫ ޓީމު ފައިަނލް މެޗަށް ޙާޒިރު ނުވުމުން   ންހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެ

ންދެވިފައެވެ. އަދި މިހާހިސާބުން މުބާރާތް ކެންސަލްކުރީ ކަމަށް ރަށްރަށަށް ކައުންސިލުންވަީނ މުބާރާތްވަނީ ކުރިއަށް ނުގެ
  އަންގާފައެވެ. 

މާލެއަށް ކުރެއްވި އަށް  2012ނޮވެމްބަރ  22އިން  2012ނޮވެމްބަރ  17ގެ ބޭފުޅުން އަތޮޅުކައުންސިލް 
 ސްމީ ދަތުރު ރަ 

 ސް ން ރެ އެންސްއަ  އެލައިޑް 
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 10:40 ން 10:33 ދުވަސް ދީއްތައާ 2012 ނޮވެމަބަރ 18

 ބެހޭގޮތުން  ތަކާއިހުރިޕެކޭޖު މިހާރު އެތަނުގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކާއި އިންސޮރެންސްގައި އެލައިޑް  އަތޮޅުކައުންސިލަރުން
 ވިފައި ބައްދަލުކުރެ އިސްވެރިޔާއާއި ސެކްޝަންގެ އިންސްއެރެންސާއިބެހޭ މެޑިކަލް އެލައިޑްގެ އޮޅުންފިލުވުމަްށޓަކާއި މަޢުލޫމާތު

 މިހާރު  ،އުވާލާފައިވާކަމަށާއި މިހާރު ޕެކެޖް ގެ ރ3500/- އޮތް ހަމަޖެހިފައި އިއެތަނުގަ ކުރިން. ވެއެވެ
 އެމީހަކު  ދެވެނީ ޚިދުމަތް އެޕެކޭޖުގައި. ދެއްވިއެވެ އެލައިޑުންމަޢުލޫމާތު ޕެކެޖެއްކަމަށް ގެ ރ1500/- އެތަނުންދޫކުރަމުންދަނީ

 ސްޓާރފުންނަށް  ބައިވެރިވެވޭނީ މިޕެކޭޖުގައި.  ދެއްވިއެވެ މަޢުލޫމާތު އެލައިޑުން ކަމުގައިކުރުމުން އެޑްމިޓް ހޮސްޕިޓަލްގައި
  .ދެއްިވއެވެ މަޢުލޫމާތު ނުހިމެނޭކަމަށް މެމްބަރުން  އާއިލާގެ އެކަނިކަމަށާއި

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގުރިކަލްޗަރ 

، 2012 ނޮވެމަބަރ 19 ބައްަދލުކުރުން ޝަފީޤާއި އަހުމަދު ލްފާޟިލްއަ އެގުރިކަލްޗަރ އެްނޑު ފިޝަރީޒް އޮފް މިނިސްޓްރީ
 އަށް.  15:00 ން 14:10ވަނަ ދުވަހުގެ 

 ހަވާލުކުރުމާއި އަޮތޅުކައުންސިލާ ޒިންމާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ވަގުތީގޮތުން ރަށްތަށް ހުރި އަތޮޅުގައި ހަވާލުނުކޮށް ވަކިފަރާތަކާ
 ބޭުނންކުރަމުން  ހުންނަތަކެތި އެރަށުގައި މީހުންއަރާ ހުރިރަށްތަކަށް އަތޮޅުގައި ރުމިހާ. ވެއެވެ ަމޝްވަރާކުރެވިފައި ބެހޭގޮތުން
 ހަލާކުކޮށް  ގަސްތައް ރުއްތަކާއި އެރަށްތަަކށްއަރާއި ކުރާފަާރތްތަކުން މަސްވެރިކަން ،އުޅަނދުތަުކންނާއި ސަފާރީ ،ދާކަމަށާއި

. ދެންނެވިއެވެ އިބްރާހީމް މޫސާނިޒާރު  އައްޝައިޚް ރައީސް ގެއަތޮޅުކައުންސިލު ަހދާކަމުގައި ރޯކޮށް ތަންަތނުގައި ރަށުގެ
 ޑައިވިންޕޮއިންޓެއް ނޭޝަނަލްފެްނވަރުގެ އިންޓަރ އެހިސާުބގައި ،މަށާއިދާކަ ވަރަްށގިނައިން ފަތުރުވެރިން ފޮއްތެލަށް

ނޑު އުޅަނދުތަކުގެމީހުން ސަފާރީ ޑަިއވިންކުރުމަށްފަހު ެއތަނުގައި ،އޮންނަކަމަށާއި  އެރަށްބޭުނންކުރަމުން ށްއަރާފޮއްެތލަ  ރޭގަ
. އެދިލެއްވިއެވެ ިމނިސްޓަރ ދެއްވުމަށް  ޢުލޫމާތުމަ ރަްށަތކުގެ ހަވާލުނުކުރެވިހުރި ވަކިފަާރތަކާ. ދެންނެވިއެވެ ދާކަމަށް

 އިކުވިޕްމެންޓަކާއެކު  ހުރިހާ ބޮޑުމޮހޮރާގެ. މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ ބެހޭގޮތުން  މައްސަލައާއި ބޮޑުމޮހޮރާގެ
 މިހާރު ންރަށްތަކުގެތެރެއި ދޫކޮށްފައިވާ ރިޒޯޓްހެދުމަށް. ވިދަޅުވިއެވެ ވާކަމަށް ހަވާލުކުރެވިފައި ނިސްޓްރީއާއިހައުސިންމި
. ދެންނެވިއެވެ އަރިހުގައި މިނިސްޓަރ ހަވާލުކޮށްދެއްވުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލާއި ރަށްތައްވެސް ނުފަށާއިހުރި މަސައްކަތް
 ފަޅުރަށްރަށް. ވިދާޅުވިއެވެ މިނިސްޓަރ ފަިއސާނަގަމުންދާކަމަށް ބައެއްފަރާްތތަކުން އަތުން އަރާފަތުރުވެރިންގެ ރަށްރަށަށް

ނޑުމެންގެ ބެލުމަށްޓަކާއި  މިނިސްޓަރ ދޫކުރަށްވާނެކަމަށް ފައިސާ ކުރާދަތުރުތަކަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން އެދިލެއްވުމަކަށް އަޅުގަ
ނޑަކަށްނޭންގޭ އްހަވާލުކޮށްފައިވާކަމެ އެހެންަފރާތަކާ ފޮއްތެޔޮ. ވިދާޅުވިއެވެ  އެކިއެކި . ވިދާޅުވިއެވެ މިނިސްަޓރ އަޅުގަ
 ދެއްކެވުމުން ސަރުކާރަށް އަތުލައްވާ  އެފަރާތްތަކުން ވަރުވާ ހަވާލުކުރެވޭތަްނތަނުގެ ބެލެެހއްޓުމަށް ވަގުތީގޮތުން ފަރާތްތަކާއި

 ،އޮންނަރަށެއްކަމަށާއި  ރީގައިކައި އުޅޭރަށްތަކުގެ ހުޅިދުއަކީމީހުންދިރި. ވިދާޅުވިއެވެ މިނިސްޓަރ އެނިމުނީކަމަށް
 ވަގުތީގޮތުން . ވެއެވެ މަޝްވަރާކުރެވިފައި ނިސްޓަރާމި އެކަމާބެހޭގޮތުން  ބަލަހައްޓަމުންނުގެންާދތީ އެރަށްއެއްވެސްވަރަކަށް

 އް އުސޫލުތަ ހަވަލުކުރެވޭ އެހެންފާރާތަކާ ވަގުތީގޮތުން ކުރިން ކުރުމުގެ އިޢުލާން ރަްށތައް ހަވާލުކުރެވޭ ބެލެހެއްޓުމަށް
ނޑުމެންބޭނުން. ވިދާޅުވިއެވެ މިނިސްޓަރ އެންގެވުމަށް  މިނިސްޓްރީއަށް  ތްކުރުމަށް މަސައްކަ ޮމިނޓަރިންގެ އަޅުގަ
 ކުރުމަށް  މަސައްކަތް މުނިޓަިރންގެ ފަޅުރަށްރަށުގެ. ވިާދޅުވިއެވެ މިނިސްޓަރ ކަމަށް ުނކުރެވޭ އެމަސައްކަތް އެހެންނަމަވެސް
. ވިދާޅުވިއެވެ މިނިސްޓަރ ދެންނެވިފައިވާނޭކަމަށް އަށް.އޭ.ޖީ.އެލް މެނުމަށްފައިސާހި ބަޖެޓްގައި ކައުންސިލްގެ

 އިބްރާހީމް  އަލްފާޟިލް ނައިބްރަީއސް ކުރަމުންދާކަމަށް މަސައްކަތް ކުނާަވށީގައި ،އަންބަރާ ތުގައިގޮ ޕިކުނިކުއައިލެންޑެއްގެ
 ކުރިއަކަށް  ބައި ިނޓަރިންގެމޮ  އެރަށެއްގެ ށްފަހުދިނުމަ ހެދުމަށް  ރިޒޯޓަކަށް ރަށެއް. ދެންނެވިެއވެ މިނިސްޓަރަށް ނިޔާޒް

 މިނިސްޓަރާއި ގޮތުން ހޯދުުމގެ ބެލެހެއްޓުަމށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ވަށުގިރި. ވިދާޅުވިއެވެ މިނިސްޓަރ ނުގެންދަވާކަމަށް
. ޅުވިއެވެވިދާ މިނިސްޓަރ ދެއްވަފައިވާކަމަށް ކުއްޔަށް ވެލިއުއަށް  މާކެޓް ވަށުގިރި. މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ

 ކުއްޔަށް އެރަށް ސަރުކާރުން ފާސްކޮށްގެން އުސޫލެއް ކެބިނެުޓން ،ދޫކުރެވިފައިވަނީ ެއރަށް ދަށުން ވަގުތީއެއްބަސްވުމުގެ
 ދެއްވުމަށް ރަށެއް ރަށްތަކުގެތެރެއިން ހުރި އަތޮޅުގައި މިހާރު. ވިދާޅުވިއެވެ މިނިސްޓަރ ދޫކުރެވިފައިވާކަމަށް
 މާކެޓްވެލިއުއަށް . ދެންނެވިއެވެ އަރިހުގައި  މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް މޫސާނިޒާރު  އްޝައިޚްއަ  ރައީސް  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ
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 ފައިސާދައްކަމުންާދނީ އެތަްނތަނަށް. ވިދާޅުވިއެވެ މިނިސްޓަރ ދީފައިވާރަށެއްކަަމށް ނެއްގޮތަށް ވަކިމުއްދަތެއް ށަކީދީފައިއެވާރަ
 ފިޭނންސް ކަންތައްތަކުގައި ރަށްރަށުގެ. ވިދާޅުވިއެވެ މިނިސްަޓރ ށްނުދެއްކޭނެކަމަ ކުރިއަށްފަިއސާ ،މަހުންމަހަށްކަމަށާއި 

 ދިއްގިރި  ،އަލިމަތާ. ވިދާޅުވިއެވެ މިނިސްޓަރ ވާކަމަށް ވާހަކަދެކެވިަފއި ބެހޭގޮތުން ކާކުރާނޭގޮތަ ޝެއާރ މިނިސްޓްރީއާއި
 އެކިއެކި ތަންތަން  އަތޮޅުގެ. އްވިއެވެލުކުރެސުވާ ިމނިސްޓަރ އެބައޮްތތޯ އަތޮޅުގައި. ވ ރިޒޯޓެއް  އެހެން ފިޔަވާއި ރިޒޯޓް

 ނިޔާޒް އިބްރާހީމް އަލްާފޟިލް ނައިބްރައީސް ވާަލދެއްވުމަށްއަންގަ އަތޮޅުކައުންސިލަށް ދޫކުރަށްވަމުންދާއިރު  ފަރާތްތަކަށް
 ޅުއްވާކަމަށްއު ދެއްވަން ކުއްޔަށް ބަޔަކަށް ކިޔާފަޅެއް މަޑުއްވަރީފަޅު އޮންނަ އަތޮޅުގައި. ވ. ދެންނެވިއެވެ މިނިސްޓަރަށް

. ދެންނެވިއެވެ ިއްބރާހީމްނިޔާޒް އަލްފާޟިލް ނައިބްރައީސް މިނިސްޓަރަށް ގޮތުން ސާްފކުރުމުގެ އެކަން ޚަބަރުލިބިފައިވާތީ
ނޑު އޮވެދާނެ ދޫކޮށްފައި ކުރިން  ބެލެހެއްުޓން  ވަކިފަރާތަކާ. ވިދާޅުވިއެވެ މިނިސްޓަރ ދޫކޮށްފައެއްުނވާނެ އައިފަހުން އަުޅގަ

. ވިދާޅުވިއެވެ މިނިސްޓަރ ގެންދިއުމަށް ކުރިއަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ކަންތައް ަހވާލުކުރުމުގެ ތަންތަން ފައިނުވާހަވާލުކުރެވި
ނޑުހުރާ ،ހުރަހުފިނޮޅު ނޑު ،ތު  މިާހރު  ރަށްރަށަށް ،ގެންދެވޭނެ ކުރިއަށް މަސައްކަތް އާންމުދަނީހޯދުމުގެ ރަށްގަ

ނޑައެޅިފައިވާ   .ވިދާޅުވިއެވެ މިނިސްޓަރ ކޮށްދެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ވަރުވާލިބޭވަރު ކަ

 އެސޯސިއޭޝަން  ވޮލީބޯލް 
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  ބައްދަލުކުރުން ވައިސްޗެއާމަނާއި ،ޗެއާމަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ވޮލީބޯލް

 ނުލިބޭކަމަށް ދިއަ ރ10000/- ހަމަޖެއްސެވި ދެއްވަން އެސޯސިއޭޝަނުން އަތޮޅުވޮލީލީގަށް.ވ އަހަރު މިދިޔަ
 ބެހޭގޮތުން  އާއި  2012 ވޮލީލީގު  އަތޮޅު . ވ. ވިދާޅުވިއެވެ އިބްރާހީމް މޫސާނިޒާރު  އައްޝައިޚް ރައީސް  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ
 މާދަމާ ރުފިޔ10000ާ/-. ދެއްވިއެވެ މައުލޫމާތު އިބްރާހީމް މޫސާނިޒާރު އައްޝައިޚް ރައީސް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

 ރެފްރީންގެ  4 ބޭނުންވާ ގެންދިއުމަށް ކުރިއަށް 2012 ވޮލީލީގު  އަތޮޅު. ވިދާޅުވިއެވެ ޗެއާރމަން ޖަމާކޮށްދެއްވާނެކަމަށް
 ދުވަހުގެ  10 ުކރުމަށްބޭނުވާތީ  ޓްޭރނިންގ ކޯޗުން ޓީމުތަކުގެ. ވިދާޅުވިއެވެ ޗެއާރމަން ދެއްވާެނކަމަށް ހަމަޖައްސަވައި ކަންތައް

. ވިދާޅުވިއެވެ ޗެއާރމަން ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް  އެކަން އެދިލެްއވުމުން ސިލުންއަތޮޅުކައުން ދެއްވުަމށް ހިންގައި ޓްރޭނިންކޯހެއް
 ތާރީޚް . ވިދާޅުވިއެވެ ޗެއާރމަން ދެއްވާނެކަމަށް ކުރިއަށްގެންގޮސް ވާހަކަދައްކައިގެން ޓްރޭނަރަކާއި އަވަހަކަށް ވީހާވެސް

 ސިގުނަލެއް  ެއއްވެސްވަރެއްގެ މިނިސްޓްރީން މަށްމިކަ. ވިދާޅުވިއެވެ ރައިސް ވަރަށްރަނގަޅުކަމަށް އަވަސްކޮށްދެއްވައިފިއްޔާ
 މަސައްކަތް ތަމްރީކުރުމުގެ ވޮލީރެފްރީން  އަތޮޅުގައި . ވ. ވިދާޅުވިއެވެ ޗެއާރމަން ފަސޭހަވާނެކަމަށް ލިބިއްޖެއްޔާވަރަށް

. ވިދާޅުވިއެވެ ރައީސް ނެތްކަަމށް ދިގުކުރެވެން މުބާރާތް. ވެއެވެ މަޝްވަރާކުރެވިފައި ކުރިއަށްގެންދިއުމާބެހޭގޮުތން
 ހިއެއްުނވޭ  ހިމެނިފައިނެތީމާ ކަލަންޑަރުގައި ކުރިން. ވިދާޅުވިއެވެ ޗެއާމަން ހީނުވަކަމަށް ހެދޭނެެހން މިފަހަރު ރެފްރީޓްރޭނިން

 ޗެއާރމަން ކުރަންޖެހޭކަމަށް ތަމްރީން ރެފްރީން  ކުޅޭނަމަ މެޗްތައް  އަތޮޅުގައި . ވިދާޅުވިއެވެ ޗެއާރމަން ވާނެހެނެއް މިފަހަރު
 ފެންނަކަމުގައި  ނިންމުމަށް ލަސްނުކޮށް  މިކަން ،ފޮނުވުްނކަމަށާއި ރެފްރީން މިތަނުން މިފަހަރުގެހައްލަކީ. ޅުވިއެވެވިދާ

. ވިދާޅުވިއެވެ ޗެއަރމަން ބާއްވާނެކަމަށް ކޯސް ޓްރޭނިންގ ރެފްރީ ފެބުރުއަރީމަހު 2013. ވިދާޅުވިއެވެ ޗެއާރމަން
 ޗެއަރމަން ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ތިކޮޅުން ކަންތައް ބައިވެރިންގެ ދެއްވާނެކަމަށާއި ހަމަޖައްސައި ކަންތައް އިންސްޓްރެކްޓަރުގެ

 ޗެއާރމަން ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ބޯޅަ ކެޔޮދޫޓީމަށް ،ދޫލުރަމުންދާަކމަށާއި ބޯޅަ އަތޮޅުމުބާރާތަށް މިފަހަރުގެ. އެދިލެއްވިއެވެ
 ތަށީގެކަްނތައް ،ޝީލްޑާއި މުބާރާތުގެ. ވިދާޅުވިއެވެ ާނންނަކަމަށް  ބޯޅަހޯދުމަށް އެހެންރަށަކުންއަދި . ވިދާޅުވިއެވެ

 މައްސަލަ  ކޯޓްގެ ،ލައިޓިްނނާއި. މަްޝވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ ދިނުމާއިބެހޭގޮުތން ހަމަޖައްސައި އެސޯސިއޭޝަނުން
 ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ކުރާނީ ކަންތައް ޓްރަކްޗަރގެ  އިންފްރާންސް. އެދިލެއްވިއެވެ ޗެއަރމަން ލިއުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް

. ކުރެވިފައިވެއެވެ ަމޝްވަރާ ބެހޭގޮުތން ބައިވެރިކުރުމާއި މިއަްނނައަަހރު ވޮލީޓީމެއް ސްކޫލް އިންޓަރ. ވިދާޅުވިއެވެ ޗެއަރމަން
  .ވިދާޅުވިއެވެ ޗެއަރމަން ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް  ހުރިހާކަމެއް ކޮށްދެެވންުހރި އަށް 2012 ވޮލީލީގު. ވ އެސޯސިއޭޝަނުން ވޮލީބޯލް
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  އާސަންދަ 

 ށް 11:57 ން 11:26،  2012 ނޮވެމަބަރ 20 ބައްދަލުކުރުން ޠޯރިގުއާއި މުހައްމަދު އަލްފާޟިލް ސްޓޭޓްމިނިސްޓަރ

 ބެހޭގޮުތން  ލިބިފައިނުވާތީއެކަމާއި ފައިސާ ބޭސްދޫކުރިބިލްތަކަށް މަދަނައަށް ކުރީގަ ބޭސްފިހާރައިން ރައްޔިތުންގެ އަތޮޅު. ވ
 އެކައުންޓް. ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ މިނިސްޓަރ ހުށަހެޅުއްވީ ބިލްތައް  ކުލޯސްކުރިފަހުންތޯ އެކައުންޓް. މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ

 ރަނގަޅުމައްސަލައެއްތޯ  ތިޔައީ. ވިދާޅުވިއެވެ ައތޮޅުކައުންސިލްގެރައީސް ފޮނުވާފައިވާނޭކަމަށް ބިލްތައް ކުރިން ކުލޯސްކުރުމުގެ
 މިއުޅެނީ  ނޭންގިގެން ާވނުވާެއއް،  ބަލާލަދެވިދާެނތޯ ތްއޮތްގޮ މައްސަލަ.  ވިާދޅުވިއެވެ މިނިސްޓަރ ބަލަންޖެހޭނީ 

 ހަމަޖެހިފައިވާކަަމށް  ފައިސާދައްކާގޮތަށް ބަޖެޓްގެތެރެއިން ސަރުކާރުގެ  މިހާރު. ވިދާޅުވިއެވެ ރައީސް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ
 ދައްކައިގެން  ވާހަކަ ކާއިމަނި ހަސަން މަސައްކަތްކުރަށްވާ އިސްކޮށް ބަޖެޓްގައި އާސަންދައިގެ. ވިދާޅުވިއެވެ މިނިސްޓަރ

 ބައިވެރިވުމާއި ާއސަންދާގައި ނީމްފާމަސީ ހިންގާ އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން. ވިދާޅުވިއެވެ މިނިސްޓަރ ގެންދިއުމަށް ކުރިއަށް
. ވިދާޅުވިއެވެ މިނިސްޓަރ ނެތްކަމަށް މަދަނައެއްވެސް އާސަންދައެއްވެސް މިހާރު. ކުރެވިފަިއވެއެވެ މަޝްވަރާ ބެހޭގޮތުން

 ތަކުން ހޮސްޕިޓަލް އަހަރު އަންނަ ބައިވެރިވުމަށް ޭބފުޅުން  ބޭނުންފުޅުވާ ބައިވެރިވާން އިޢުލާންކޮށްފައިވާނީ
 މިނިސްަޓރ ކުރަމުންދާކަމަށް މަސައްކަތް ހަޖައްސަން ބޭސްދޫކުރުމަށް އެމީހަކަށް ހޮސްޕިޓަލަކުން އެ ބަލިމީހުްނބެލުމަށްަފހު

 މިހާރު  ބަދަުލތައް ގެްނނަންޖެހޭ ،އަނަނާނެކަމަށާއި ބަދަލުތަކެއް ވަރަށްގިނަ ންދައަށްއާސަ އަހަރު  އަންނަ އަދި. ވިދާޅުވިއެވެ
 ކިހެނެއްތޯ ފަިއސާހުސްވުމުން ބޭސްކުރާމީހުންގެ ބޮޑެތިބަލިތަކަށް ޚާއްޞަކޮށް. ވިދާޅުވިއެވެ މިނިސްޓަރ ގެންނަމުންދާކަމަށް

 ކުރިއަށް ހުށަހަޅައިގެ އެންސްޕާރއަށް. ކުރެއްވިއެވެސުވަލު ނިޔާޒް އިބްރާހީމް އަލްފާޟިލް ނަިއބްރައީސް ދެންހަދާނީ
 ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހުށަހަޅައިގެން އެންސްޕާއަށް  ހަދާމީހުންވެސް ޑައިލިސް . ވިދާޅުވިއެވެ މިނިސްޓަރ ގެންދިއުމަށް
 ކައުންސިލަރުން ޫނންކަމަށް ފައިސާއެއް ަބހައްޓާފައިހުރި އެމީހަކަށް އެއްލައްކަރުފިޔާއަކީ. ވިދާޅުވިއެވެ މިނިސްޓަރ

 މިތަނުން  ވެސްޒަކާތުންދޭފައިސާ. ވިދާޅުވިއެވެ ިމިނސްޓަރ ޖެހޭނެކަމަށް މިކަންުބނެދެން އާއްމުރައްޔިތުންނަށް
 ފައިސާދޫކުރަމުން  މީހުންަނށްވެސް ޑައިލިސްހަދާ ،ނުކުޅެދޭމީހުްނނަށާއި ،މައިންނަށާއި އެކަނިވެރި ،ދޫކުރަމުންދާކަމަށާއި

 އެހީތެރިަކން  މިތަނުން މީހުންަނށްވެސް މައްސަލަހުންނަ އިވުމުގެ އަޑު. ވިއެވެވިދާޅު މިނިސްޓަރ ދާކަމަށް
  .ވިދާޅުވިއެވެ ޓަރމިނިސް ފޯރުކޮށްދެމުންދާކަމަށް

 

    އޮތޯރިޓީ  ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް 

 ށް 14:17 ން 13:05 ، 2012 ނޮވެމްބަރ  20

 އަތޮޅުތަކަށް. ވެއެވެ މަޝްވަރާކުރެވިފައި ބެހޭގޮތުން އިމައްސަލައާ ގެ ފުލިދޫ ،ތިނަދޫ ،ާނއި ބެހޭގޮތުން ކަންތަކާ ބަޖެޓްގެ
 ޭބނުންތަެކއް  ވަރަށްގިނަ ބައްދަލުކުރަމުންދާތީ  މާލެަވޑައިގެން ތަކުން ކައުންސިލް ،ނުކުރެވޭކަމަށާއި ދަތުރުތަކެއް

 އެސެޑްތަކާ. ދާޅުވިއެވެވި ޝުކުރީ  އަޙުމަދު  ޑޮކްޓަރ ކުރަންބޭނުންވާކަަމށް ދަތުރު އަތޮޅުަތކަށް ،ފުރިހަމަވަމުންދާކަމަށާޢި
 ރައީސް ަހވާލުކޮށްދެއްވުމަށް އެތަްނތަން ފަރާތްތަކަށް ފުރިހަމަކޮްށފައިވާ އިންވެންޓްރީ. ވެއެވެ ކުރެވިފައި މަޝްވަރާ ބެހޭގޮތުން
 އެކަންތައް  ޓްރެޜަރީން އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ. ދެންނެވިއެވެ އިބްރާހީމް މޫސާނިޒާރު އައްޝައިޚް
 ވަރަށްބާރަށް  މަސައްކަތްތައް ބިންހަވާލުކުރުމުގެ ،ނާދޭ ކަންތަކަށްހައްލެއް އެސެޑްގެ . ވިދާޅުވިއެވެ ޝުކުރީ ދާކަމަށްކުރަމުން

 ފުރިހަމަކޮށްފައި  ންވެންޓްރީއި. ވިދާޅުވިއެވެ ޝުކުރީ ވާކަމަށް ބިންދޫކުރެވިފައި މިހާރު ރަށަކަށް 59 ،ކުރިއައްއެބަދޭ
 އަތޮޅުތެރޭގައި  މޮނިަޓރިންގެބައި އަތޮޅުކައުންސިލުން. ވިދާޅުިވއެވެ ޝުކުރީ ވާކަމަށް އިބިންދޫކުރެިވފަ މިހާރު ވާތަންތަަނށް
 ފޮނުަވން  ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި ރިޕޯޓްތައްވެސް ފޮނުވާ ރަށުކައުންސިލުން. ވެއެވެ މަޝްވަާރކުރެވިފައި ބެހޭގޮުތން ހިންގުމާއި

 ތަރަްށޤީއަށް އަންހެނުންގެ. މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ ބެހޭގޮުތްނވެސް ކާޤަވާއިދުތަ ރަްށވެހިކަމުގެ. ވިދާޅުވިއެވެ ނުޖެހޭނެކަމަށް
 ،ނުލާކަމަށާއި ކުރިމަތި ކައުންސިލަކުން 44. ވެއެވެ މަޝްވަރާކުރެިވފައި ބެހޭގޮތުން މަސައްކަތާ ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތްކުރާ

. ވިއެވެ ވިދާޅު ޝުކުރީ މިޔަބީއެއްކަމަށްކާ މިއީވަރަށްބޮޑު ،ކަމަށާއި ކުރިމަތިލެއްވި ގިނަކައުންސިލުން ރެއަށްވު 100
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 އީކައުންސިލާބެހޭގޮތުން. ވާހަކަދެއްކެވިއެވެ ލުމާބެހޭގޮތުން ކަންތައް ފައިސާގެ  ތެރެއަށް ނެޓްވޯކްގެ ޤައުމީ ތަނުގައި ކުރިއަށްއޮތް
 އެސެޓްތަކުގެ . ވިދާޅުވިއެވެ ރީޝުކު ކަމެއްކަމުގައި ރަނގަޅު ވަރަށް ކުރެވުނު ފެންވަރެއްގައި މީޤައު ކަްނތައްތަކަކީ މިދެންނެވި
 ޝުކުރީ  އުޅޭކަމަށް ހުރިހާދިމާލެއްގައިވެސް މައްސަލަ ފައިސާގެ. ވިދާޅުވިއެވެ ޝުކުރީ ހަމަނުޖެހިއޮތްކަަމށް އަދި މައްސަލަ

. ވިއެވެ ވިދާޅު ޝުކުރީ ކުރެވެމުންދާކަމަށް ަމސައްކަތްތައް އިސްލާހުތަކާބެހޭ ޖެހޭ ގެްނނަން ޤާނޫނުތަކަށް. ވިދާޅުވިއެވެ
 ސީލިންގު ބަޖެޓްގައި. ކުރެއްވިއެވެ ސުވާލު އިބްރާހީމް މޫސާނިޒާރު އައްޝައިޚް ރައީސް ކިހެނެއްތޯ ދިޔައީ ކަންތައް ބަޖެޓްގެ

 ކަންތަކާބެހޭޮގތުން  ބަޖެޓްގެ. ދެއްކެވިއެވެ ވާހަކަފުޅު   ބެހޭގޮތުން އާއި  PSIP ،އެކަމާބެހޭގޮތުންނާއި އެއްދެއްވަފައިވާތީ
ނޑުމެން މިނިސްޓްރީއަށް ނޭންސްފި މަޝްވަރާކޮށްލުމަށް  ތަކަށް  ކައުންސިލް. ވިދާޅުވިއެވެ ޝުކުރީ ގެންދެވިކަމަށް އަޅުގަ

 ތިޔައޮތީ  ހެއްދެވިފައި މިހާރު. ވިދާޅުވިއެވެ ޝުކުރީ ދެންނެވިފައިވާނޭަކމަށް ދެއްވުމަށް ހިފަހައްޓަވައި  ސީލިންގ ދެއްވި
 ޝުކުރީ  ފާސްކުރަންޖެހޭނެކަމަށް އަލުންހައްދަވަފައި ބަޖެޓް ޔަބޭފުޅުންގެ ތި ޖެނުއަރީމަހު ،ބަޖެޓެްއނޫންކަމަާށއި ތިޔަބޭފުޅުންގެ
 އަޝްރަފް މުހައްމަދު އަލްފާިޟލް މެްމބަރު ހިންުގްނމާބޭހޭތުން ގިނަގިނައިން ޕްރޮގުރާތައް ޓްރޭނިން. ވިދާޅުވިއެވެ

. ވިދާޅުވިއެވެ ޝުކުރީ ލިއެގެންއުޅުއްާވކަމަށް ހިންގުމަށް ޓްރޭިނންގ ގިނައެމްބަސީތަކަށް ވަރަށް ބޭރުގެ. ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއެވެ
 ކަްނތައްތައް ބޭުނންވާ ޕުސްކުރުމަށް ސަރުކާރަށް. ވެއެވެ މަޝްވަރާކުރެވިފައި ބެހޭގޮތުން  ދިއުމާއި ކައުންސިލްފޯރަމަކަށް

 ސަރުތު ކުރުމުގައި ަތމްރީން އޮފިސަރުން ފައިނޭންސް ކައުންސިލްތަކުގެ. ވިއެވެ ވިދާޅު ުޝކުރީ ހިމެނިދާނެކަމަށް  މީގެތެރޭގައި
. ވެއެވެ ަމޝްވަރާކުރެވިފައި އެކަމާބެހޭގޮުތން ދިާމވެފައިވާތީ ބޮޑަށް ވަރަށް ަމއްސަލަ ނުިލބުމުގެ މީހުން ހަމަވާ

 އެއެގުރީމެންޓް  ،ހަދާފައިވަކަމަށާއި ގުރީމެންޓްއެ ސަރުކާރުންބަޔަކާއި އެޅުމަށްޓަކާއި ލަގުޒަރީވީލާ އަތޮޅުތިނަދޫގައި.ވ
 ސަރުކާރުގެއެއް  ކައުންސިލަކީ. ވިދާޅުވިއެވެ ޝުކުރީ މައްސަލަތަކެއްދިމާވާނެކަމަށް ވަރަށްބޮޑެތި އިކެންސަލްކުރަންޏާ

 ންޖެހޭކުރަ ސަރުކާރުން އެބަޖެހޭ  ކައުންސިލްތަކަށް ،ކައުންސިލްތަކަކީ ވަކިސަރުކާރެއްނޫން ،ކޮމްޕޯނަންޓްކަމަށާއި
 ޝުކުރީ ޚިލާފްވުންކަމަށް ކަމަކާ ޤާނޫނުގައިވާ ނުކުރުމަކީއެކަން ،ސަރުކާރު ބިމުގެވަރިަފރާތަކީ ،ކަންތައްތައްކުރަން

ނޑު ތިނަދޫކައުންސިލާއި. ވިދާޅުވިއެވެ  އެކަމަށް  ތިނަދޫކައުންސިލުން ދައްކައިފިން ވާހަކަ އެއްގަޑިއިރު ފޯނުންގުޅައިގެން އަޅުގަ
 ،އެނގިފައިއޮތްކަމެއްނޫކަމަށާއި  ވަރަކަށްއެއްވެސް އަތޮޅުކައުންސިލަށް އެއްވެސްކަމަކީ ލަގުޒަީރވިލާގެ ،ނޫންޮއތީ ދޫދޭގޮތަކަށް
ނޑުމެން ނާންގާތީ ފަރާތަކުން އެއްވެސް ރަސްމީކޮށް  ރައީސް  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  ނުވަންނަކަަމށް އޭގެތެރެއަށް އަޅުގަ
 މަށް ދެއްވު ފޮނުވައި އަތޮޅުކައުންސިލަށް ލިއެކިއުންތައް އެކަމާބެހޭ. ވިދާޅުވިއެވެ އިބްރާހީމް މޫސާނިޒާރު އައްޝައިޚް

 ބޭފުުޅން  މިނިސްޓްރީގެ ހައުސިން މިއަދުވެސް. ވިދާޅުވިއެވެ މޫސާނިޒާރުއިބްރާހީމް ރައީސްއައްޝައިޚް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ
 އަތޮޅުކައުންސިލަށް ހިންގަވާނަމަ ޖެކްޓެއް ޕްރޮ އަތޮޅުތެރޭގައި. ވިދާޅުވިއެވެ ޝުކުރީ އެބަވަޑައިގަންނަވާކަަމށް ތިނަދުއަށް
 އަތޮޅުކައުންސިލުން. ވިދާޅުވިއެވެ ނިޔާޒް އިބްރާހީމް އަލަފާޟިލް ނައިބްރައީސް ންސިލްގެއަތޮޅުކައު އެންގުމަށް

 ންވާކަމަށް ބޭނު ބައްދަުލކޮށްލުމަށް މިނިސްޓަރާއި މިކަމުގައި ،ކޮޅެއްދެއްވުމަށާއި ވަގުތު މަޝްވަރާކުުރމަށް ތިނަދޫކައުންސިލާއި
 ގޮތެއް  އަލުންވިސްނުމަށްފަހު މިކަމުގައި. ވިދާޅުވިއެވެ ބްރާހީމްއި މޫސާނިޒާރު އައްޝައިޚް ރައީސް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

 ޚިދުމަތްތައް  ދެމުންދާ އަތޮޅުކައުންސިުލން ރައްޔިތުންނަށް ފުލިދޫގެ. ކުރެވިފައިވެއެވެ މަޝްަވރާ ބެހޭޮގތުން ނިންމުމާއި
 އަންގަވާފައިވާތީ  މަޑުޖައްސާލުމަށް ކުރުންލޯނުދޫ ފުލިދުއަށACCް . ވެއެވެ ަމޝްވަރާކުރެވިފައި މާބެހޭޮގތުންއެކަ ހުއްޓިފައިވާތީ

. މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ ބެހޭގޮުތން  ފީނެގުމާއި ޕޮއިންޓްތަކުން ޑައިވިންގ .ކުެރވިފައިވެއެވެ މަޝްވަރާ އެކަމާބެހޭގޮތުން
. ބ. ދާޅުވިއެވެވި ޝުކުރީ ކުރެވެންވާނެކަމަށް މަޝްވަރާ މިނިސްޓްރީއާއި  ޓްއަރިޒަމް ،މިނިސްޓްރީއާއި ފިނޭންސް މިކަމުގައި
. ވިދާޅުވިއެވެ އިބްރާހީމް މޫސާނިޒާރު އައްޝައިޚް ރައީސް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އަގުަނގަމުންދާކަމަށް ބައެއްތަންތަނުން އަތޮޅުގެ

 މަޢުލޫމަތު  ބޭނުންވާ އެކަމަށް. ވެއެވެ މަޝްވަރާކުރެވިފައި ބެހޭގޮތުން ކުރުމާއި ޑްރާފްޓް ޤަވާޢިދެއް ގޮތުން މިކަމާގުޅޭ
  .ވިއެވެ ވިދާޅު ޝުކުރީ ހުށަހެޅުމަށް ރުމަށްސާފްކު

 

  ބައްދަލުކުން  އާއި  ސީ .ސީ .ޓީ .އެމް 

  10:48 ކުން 10:06،  2012 ނޮވެމްބަރ 21



  ައތޮޅުކައުްނިސގެ ިއދާރާ ފެލިދެއަތޮޅު                                          ރިޕޯޓް އަަހރީ ވަނަ އަހަުރގެ  2012

 42 

 މުސާނިޒާރު  އަޢްޝައިޚް ރައީސް  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބައްދަލުކޮށްފައިވަނޭކަަމށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރީކޮޅުގައިވެސް މިއަހަރު
 ފޮއްތެލާ އެއީ ،ދެކަމަކާބެހޭޮގުތންކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ ދައްކާލަން ވާހަކަ ޅުގަނޑުމެންއަ. ވިދާޅުވިއެވެ އިބްރާހީމް

 ޚިދުމާތާބެހޭގޮތުން  ފެރީގެ. ވިދާޅުވިއެވެ ރައީސް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  ބެހޭގޮތުންކަަމށް އަތޮޅުފެރީއާއި ،ބެހޭގޮތުްނނާޢި
ނޑުމެން  ރައީސް  ނުގަންނަވާކަމަށް ބައިވެރިވެވަޑައި ބޭފުޅަކު އެއްވެސް ސީގެ.ސީ.ޓީ.އެމް ސޮއިކުރިއިރު އެގުރީމެނޓްގައި އޅުގަ
 މުދާއުފުލަމުންދާތީ ވިޔަފާރިވެރިންގެ އެކިރަށްރަށުގެ އަތޮޅުގެ އަތޮޅުފެރީން. ވިދާޅުވިއެވެ އިބްރާހީމް މުސާނިޒާރު  އައްޝައިޚް

 މަނާކޮށްފައިވާކަމަށް  މުދާއުފުލުން ކުރިފަހަރުބައްދަލު އަޅުގަނޑުމެން ކުރީފަހަރު. ކުރެވިފައިވެއެވެ މަޝްވަރާ އެކަމާބެހޭގޮތުން
 އުޅޭނެކަމަށް  ަނގާމީހުންވެސް ނާޖާއިޒްފައިދާ ،ކަމަށާއިއެބަދާ ކުރިއަށް އެމަސައްކަތް. ވިދާޅުވިއެވެ ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށް

 މިއީ . ވިދާޅުވިއެވެ ރައީސް ށްއުޅޭކަމަ ފަރާތްތައްވެސް ކުރާއެހެން އެމަސައްކަތް އަތޮޅުގައި. ވިދާޅުވިއެވެ ސީން.ސީ.ޓީ.އެމް
 ބަދަލަލުކުރުމާެބހޭގޮތުން  ރޫޓިން ދަތުރުގެ ފެރީގެ. ވިދާޅުވިއެވެ ރައީސް ކަމަށް ޖެޭހމައްސަލައެއް ހައްލުކުރަން އަވަހަށް ވަރަށް

 ތިކަންތައްތައް . ވިދާޅުވިއެވެ ސީން.ސީ.ޓީ.އެމް ކަމަށް ޚަރަދެއް ވަރަށްބޮޑު ޚަރަދަށްބަލާއިރު މިއީ. ވެއެވެ ކުރެވިފައި މަޝްވަރާ
ނޑުމެންނަށް  ދޯންޏަށް މީހުން ބަންގާޅު ފުރާގަޑީގައި ދޯނި ފެރީ. ވިދާޅުވިއެވެ ރައީސް  ކުރެވޭކަމަށް ފާހަގަ އަޅުގަ

 ފެރީދޯނީގެ. ފުޅުދެއްކެވިއެވެ ވާހަކަ ނިޔާޒް އިބްރަހީމް އަލްފާޟީލް ނައިބްރައީސް ަތފްސީލްކޮށް ވަރަށް މުދާއަރުވާގޮތާބެހޭގޮތުން
 ބެހޭގޮތުންމެމްބަރު  ދަތިވާމަްއސަލައާއި ޕެސެންޖަރުންނަށް ދިގުީވމާ ވަގުތު ދަތުރުގެ ދުއްވާތީ ސްޕީޑްގައި މާދަން އިދަތުރުގަ
 އަނެއްދޯޏަށް  އެއްދޯނިން ވިޔަފާރިވެރިންގެމުދާ ދޯނިދިއުމުން ފުލިދުއަށް. ވާހަކަދެއްކެވިއެވެ އަޝްރަފް މުހައްމަދު ޟިލްއަލްފާ

 ސްޕީޑް އަތޮޅަށް.ވ ބަންދުގައި ޢީދު. ވާހަކަދެކެވިފައިވެއެވެ އެކަމާބެހޭގޮތުން ނަގާތީ ގުތުަތކެއްގިނަވަ ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި
 ދަތިކަން  ޖާގައިގެ ފެރީގެ ދިމާކޮށް ދުވަސްތަކާ ބަންދު އީދުބަންދުފަދަ. ވެއެވެ މަޝްަވރާކުރެވިފައި ބެހޭގޮތުން ލޯޗްބޭއްވުމާއި
 ސީން.ސީ.ޓީ.އެމް ބައްލަާވނެކަމަށް ކަންތައް މުދާއަރުވާބޭލުމުގެ. ވެއެވެ ރެވިފައިމާޝްވަރާކު އެކަމާބެހޭޮގތުން ދިމާވަމުންދާތީ
 ކުރުމަށްޓަކާއި  ރަނގަޅު ފެންވަރު ފެރީގެ. ވެއެވެ މަޝްވަާރކުރެވިފައި އެކަމާބެހޭގޮތުން ޖައްސާތީ މާފުށީގައި ފެރީ. ވިދާޅުވިއެވެ

 ފެރީގެ. ސީންވިދާޅުވިއެވެ.ސީ.ޓީ.އެމް ށްވަނެކަމަށްކުރަ އިޢުލާން  ވަރަށްއަވަހަށް ފެރީހޯދުމަށް  ފެންވަރުރަނގަޅު
 އާއްމު . ވިދާޅުވިއެވެ ސީން.ސީ.ޓީ.އެމް ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ހައްލު  ކަނަތައްތައް ހުރި ހައްލުކޮްށދެވެން މައްސަލަތަކުގެތެރެއިން

  .ވެއެވެ ރެވިފައި މަޝްވަރާކު ބެހޭގޮތުން ހަމަޖެއްސުމާއި އަތޮޅަށް. ވ ލޯންޗް އެކުސްޕްރެސް އިތުރަށް ދަތުރުގެ

ނޑުމެންގެއަތޮޅުގައި  ވެފައިވާތީ  ގިނަދުވަސްތަކެއް ދީފައިާވތާ ތަރަށްޤީކުރުމަށް ރިޒޯޓް ތިޔަބޭފުޅުންނަށް  ފޮއްތެޔޮ އޮންނަ އަޅުގަ
 އައްޝައިކް ރައީސް  ބޭނުންާވކަމަށް މަޝްވަރާކޮށްލަން އެކަމާބެހޭގޮުތން ނުފެށިލަސްވަމުންދާތީ ޢަމަލީމަސައްކަތް އެކަމުގެ

 ބިޑުކުރުމަށް  އަލުން ،ފައިވާކަަމށާއި ކުރިއަށްނުގެންދެވި މައްސަލައަކާގުޅިގެން ދިމާވި. ވިދާޅުވިއެވެ އިބްރާހީމް ސާނިޒާރުމޫ
 މަސައްކަތް  ދުވަހުގެތެރޭގައި މަސް 3 ފުރަތަމަ އަންނައަހަރުގެ. ސީންވިދާޅުވިއެވެ.ސީ.ޓީ.އެމް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް
 ދިާމވަ  އޮނާތީ އެއްބަޔަކަށް އެރިޒޯޓް ،ދެރިޒޯޓްކަމަށާއި އޮންނަނީ އަތޮޅުގައި.ވ. ސީންވިދާޅުވިއެވެ.ސީ.ޓީ.އެމް ފެށޭވަރުވާނެކަމަށް

ނޑުމެން ހަފްތާގައި އަންނަ. މަްޝވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ ބެހޭގޮތުން މައްސަލަތަކާ  ދަތުރުގައި އަތޮޅުތެރެއަށްކުރާ އަޅުގަ
 ރައީސް ބޭުނންވާކަމަށް ިފލުވާލުަމށް އޮޅުން އޮތްގޮތް މިަކންތައް ބޭނުންާވތީ މަޝްވަރާކުރުމަށް މިކަމާބެހޭގޮތުމް ރައްޔިތުންނާއި

 މަސައްކަތްތައް ތެރޭގައި އަންނައަހަރު ނިމި ބިޑިންޕްރޮސަސް.  އިބްރާހީމްވިދާޅުވިއެވެ އައްޝައިކްމޫސާނިޒާރު
 މަސައްކަތްކުރުމާއި  ލިޭބގޮތަށް ގެފައިދާއޭ ތިބޭބަޔަކަށް އަތޮޅެއްގައި އެ. ވިދާޅުވިއެވެ ސީން.ސީ.ޓީ.އެމް ފެށޭވަރުވާނެކަމަށް

 ،މަސްވެރިންނާއި ުނބަަލހައްޓާތީ ފަރާތަކުން އެއްވެސް ެއރަށް ހާލަތަކީ އެރަށުގެ މިހާރު. ެވއެވެ މަޝްވަރާކުރެވިފައި ބެހޭގޮތުން 
 މަސައްކަތް  ،މުންދަނީދެ ގެއްުލންތައް  ރަށަށް ބޭނުންކޮށް  ތަކެތި  އެރަށުގެ އަރައި އެރަށަށް އާއްމުންވެސް ،ފަތުރުވެރިންނާއި

. ވެއެވެ މަޝްވަރާކުރެވިފައި ބެހޭގޮތުން ހަވާލުކުރުމާއި އަތޮޅުކައުންސިލާއި ބެލެހެއްުޓން ގޮތުން ވަގުތީ ރަށް ކުރިން ފެށުމުގެ
. ވިއެވެވިދާޅު ރައީސް ދީފައިވާަކމަށް ގެއްލުންތަކެއް ވަރަށްބޮޑެތި ގަސްތަކައްވެސް ،ކޮށްފައި ހަލާކު ވަރަށްބޮޑަށް މިހާރު އެރަށް

 ދެއްވުމަށް  މެންޓް އިންވޯލް އަތޮޅުކައުންސިލަށްވެސް ކުރަމުންދާއިރު  މަސައްކަތްތައް ތަރަށްޤީކުރުމުގެ ފޮއްތެޔޮ
 ބެހޭޮގުތން  ބޭނުންކުރުމާއި ދޯނި ކަށަވަރު އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ މުދާއުފުލާއިރު. އެދިލެއްވިއެވެ ރައީސް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

 މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ލެވެލްގައި ޕޮލެސީ ތިޔަބޭފުޅުންގެ ތުންބެހޭގޮ ކަންތަކާ މި. ވެއެވެ ކުރެވިފައި މަޝްވަރާ
 އަތޮޅުކައުންސިލުން  ގޮތުން ވަުގތީ ކުރަންފެށެންދެން މަސައްކަތް ފޮއްތެލުގެ. އެދިލެއްވިއެވެ ރައީސް  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ
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 ނައިބްރައީސް ބެހޭގޮތުން މާއިއެހީހޯދު އަށް 2012 ވޮލީލީގު. ވ. ވެއެވެ މަްޝވަރާކުރެވިފައި ބެހޭޮގތުން ބެލެހެއްޓުމާއި
 .ސީންވިދާޅުވިއެވެ.ސީ.ޓީ.އެމް  ފޮނުވުމަށް ސިޓީ ތަކާއެކު ޑީޓޭލްސް. ވާހަކަދެއްކެވިއެވެ ނިޔާޒް އިބްރާހީމް ޟިލްލްފާއަ

 

  ބައްދަލުކުރުން  އެފާއި . ޑީ . އެން . މް އެ 

  ކަށް 15:45 ކުން 15:05ބައްދަލުުކރުން ޒުހޭރުއާއި ޢަލީ ކާނަލް

 ބާއްވާ ގޮތުން  ވުމުގެ ަތާޢރަފް ބަދަޅުވެފައިވާތީ ކޮމާންޑަރު ބަަލހައްޓަވަމުންގެދަވާ  ަކްނތައްތައް މިރީޖަންގެ މިބައްދަލުވުމަކީ
ނޑުމެން އާދީއްތަދުވަހު މިއަންނަހަފްތާގެ. ވިދާޅުވިއެވެ ޒުހޭރު ޢަލީ ކާރނަލް ބައްދަލުވުމެއްކަމަށް  އަތޮޅަށް..ވ އަޅުގަ

 މިދަތުރުގައި. ވިދާޅުވިއެވެ ޒުހައިރު  ޢަލީ ކާރނަލް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ދަތުެރއްކުރުމަށް ގޮތުން ތަޢާރަފްވުމުގެ
ނޑުމެންގެ ބައަދަލުކޮށް ރަށުކައުންސިލްތަކާ،  އަތޮޅުކައުންސިލާއި  ބެހޭގޮުތން  ކަންތައްތަކާ ކޮށްދެވިދާނެ ފަރާތުން އަޅުގަ

،  ލައިފްސްކީލް. ވިދާޅުވިއެވެ ޢަލީޒުހައިރު ކާނަލް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް މަށްދިއު ކުރިއަށް ބެހޭގޮތުން  އެކަންކަމާ ވާހަކަދައްކާ
. ވިދާޅުވިއެވެ ޢަލީޒުހައިރު ކާރނަލް  ހިންގާދެވިދާނެކަމަށް ޕްރޮގުރާމްތަކެއް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް  އައިޓީގެ ،މަލްޓިމީޑިއާ

 ގެންދެވިދާނެކެަމށް  ތިޔަކަްނތައްކުރިއަށް ވައްދައިގެން ރޮގުރާމްގެތެއަށްޕް އަޅުގަންޑުމެންގެ ،ކަމެއްކަމަށާޢި ވަރަށްރަނގަޅު ތިޔައީ
 ކޮމިއުިނޓީ  އަދި ،ހިންގިދާނެަކމަށާއި ކަންތައް ޭސވިންގެ ލައިފް ބަންދުތެރޭގައި ސްކޫލް . ވިދާޅުވިއެވެ ރައީސް

ނޑުމެންގެ . ވިދާޅުވިއެވެ ހައިރުޢަލީޒު ކާރނަލް ހިންގިދާނެކަމަށް ޕްރޮގުރާމެއްވެސް ދަސްކޮށްދިނުުމގެ ބޭސްޕްލޭންހަދަން  އަޅުގަ
 ދިމާވީމާ  ކަންތައްތައް. ވިދާޅުވިއެވެ ރައީސް ހިމަާނަފއިވާނޭކަމަށް ތިޔަކަންތައްތައް ޕްލޭންގަިއވެސް ދުވަހުގެ ފަސްއަހަރު
 ކާރނަލް ދެވިދާނެކަމަށް އެހީތެރިކަން ހުރިހާކަމެއްގައި ،ވާނެކަމަށާއި އޮންނަން އެނގިފައި ކުރަންވީގޮތް ކަންތައްތައް
 ފުޅިއަޅާއިގެން . ވެއެވެ ކުރެވިފައި މަޝްވަރާ ބެހޭގޮތުން މައްސަލަތަކާ ދިމާވާ މަސްވެރިންނަށް. ވިދާޅުވިއެވެ ޢަލީޒުހައިރު

ނޑާ  މި . ވެއެވެ މަޝްވަރާކުރެވިފައި ބެހޭގޮތުން އެކަމާއި ނަގަމުްނާދތީ ކަދިފާނަ ،ކަންތަކާބެހޭޮގތުންނާއި ނެގުމުގެ ލަ
 އިން  އެފް .ޑީ. އެން. އެމް. ވެއެވެ މަޝްވަރާކުރެވިފާއި ކަންތައްތަކާބެހޭގޮުތން ކުރެވިދާނެ ގޮތުން  މުގެހުއްޓުވު ކަނަތައްތައް

 އަތޮޅުގެ. ވ. ވިދާޅުވިއެވެ ޢަލީޒުހައިރު ކާރނަލް ހިންގާކަމަށް ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގާ އަމާޒުކޮށްގެން  މަސްވެރިންނަށް
 ވިދާޅުވެފައިވާތީ  ދެއްވާނެކަމަށް ޚަރަދު ތިބުމުގެ ކެއުމާއި ،ށާއިއިވާކަލިބިފަ ޝަކުވާ އެކަުމގެ ވާގިނަވެގެން ރަށްތަކުގައި

ނޑުމެންގެ ވަރަށްއަވަހަށް  އައިޓީގެ. ވިދާޅުވިއެވެ ޢަލީޒުހައިރު ކާރނަލް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ދާގޮތަށް އަތޮޅަށް.ވ ޓީމެއް އަޅުގަ
. ވިދާޅުވިއެވެ ޢަލީޒުހައިރު ކާރނަލް ކުރާނެކަމަށް އެއްބޮޑުފައިދާ ވަރަށް މުޖުތަމަޢުއަށް ހިންގިއްޖެއްޔާއި މަސައްކަތްތައް

. ވިދާޅުވިއެވެ ޢަލީޒުހައިރު ކާރނަލް ކަމެއްކަމަށް ބޭުނންފުޅުވާ ތިޔަބޭފުޅުން ކުރެވޭނީ ތެރެިއން ކަންތައްތަކުގެ މިދެންނެވި
ނޑުމެން . ވެއެވެ ވިފައި ދެކެ ވާހަކަ  ހޯދުމުގެގޮތުން އެހީ އެކަމަށް ތަްއޔާރުވަމުންދާތީ ެފށުމަށް ވޮލީލީގު އަތޮޅު  އަޅުގަ

ނޑުމަތީގައި ނޑައެޅިފައިވާ މިދަނީ ޕެޓްރޯލްކުރަމުން ކަ  ޢަލީޒުހައިރު  ކާރނަލް ގޮތުގެމަތީންކަުމގައި އެއްގޮތްވާ ތާވަލަކާއި  ކަ
 ބެހެގޮތުން  ހިންގުމާއި ޕްރޮގުރާމްތަކެއް  ޓްރޭނިން ވަރެއްގެ ކޮންމެވެސް ނިމޭކުދިންނަށް ސްކޫލްތަކުން. ވިދާޅުވިއެވެ

 ހެދުމަށްޓަކާއި  ފައިދާހުރިބަޔަކަށް ނުކުންނައިރު މުޖުތަމަޢުއަށް އެކުދިންނަކީ. ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއެވެ ރައީސް  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ
ނޑުމެންގެ  ތިޔަކަމަކީ. ރައީސްވިދަޅުވިއެވެ ޖެހިފައިވާކަމަށް ތަކެއްކުރަން މަސައްކަތް  ބަހުސް މިހާރު ތެރޭގައި އަޅުގަ

 ހިންގުމާބެހޭގޮުތން  ޕްރޮގުރާމްތަކެއް ވޮކޭޝަނަލް އެކުދިންނަށް. ވިދާޅުވިއެވެ ޢަލީޒުހައިރު ކާރނަލް ކަމުގައިކުރެވެމުންދާކަމެއް
. ވިދާޅުވިއެވެ ރައީސް ކަމެއްކަަމށް އިންވޯލްވާންޖެހޭ މިކަުމގައި ގިނަފަރާތްތަކެއް ވަރަށް މިކަމަކީ. ވެއެވެ ވާހަކަދެކެވިފައި
 .ވެއެވެ މަޝްވަާރކުރެވިފައި ބެހޭގޮތުން ހިންގުމާއި ކެޑޭޓްހަރަކާތްތައް ސްކޫލްތަކުގައި

 

 2012އޯގަސްޓް  14ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު  1433ޤުރުއާން މުބާރާތް އަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބޭއްވި 
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 ތަޢުލީމީ  އަތޮޅު.ވ ގައ8.30ި ހެނދުނު ވަނަދުވަހުގެ 2012ސެޕްޓެންބަރ  14  1433 މުބާރާތް ޤުރްއާން އަތޮޅު
 ޤުރްއާނުގެ ކީރިތި ރަސްމިއްޔާތު މި. ބޭއްވިފައިވެއެވެ ރަސްމިއްޔާތެއްކުޑަ ފެށުމުގެގޮތުން މުބާރާތް . ފެއްޓުނެވެ މަރުކަޒުގައި
 ރައީސް  ކައުންސިލްގެ އޭގެފަހުންދެްނއޮތީ. ޝިފާއުއެވެ އިބުާރހީމް އަލްޤާރީ ވާގޮތަށް ޕްރޮްގރާމުގައި ފައްޓަވާދެއްވީ ބަރަކާތުން
 މުބާރާތް  މިއަތޮޅުކައުންސިލުން  ވާހަކަފުޅުގައި އެމަނިކުފާނުގެ. ދެއްކެވުމެވެ ވާހަކަފުޅު ނިޒާރުގެ ސާމޫ އައްޝައިޚު

ނޑިޔާރުންގެ. ދެއްކެވިއެވެ ވާހަކަފުޅު ބައްލަވާލައްވާ މައްޗަށް  މަޤުސަދުގެ ،ބޭނުމާއި އިންތިޒާމުކުރި  ފަރާތްޕުޅުން ފަ
 ޤުރްއާން ،ކިޔެވުމާއި ޤުްރއާން ވާހަކަފުޅުގައި އެމަނިކުފާނުގެ. ޙުމާނެވެޢަބުދުއްރަ ވަޙީދު ޢަލީ އަލްޤާރީ ވާހަކަދެއްކެވީ
ނޑިޔާރުކަން މުބާރާތުގައި ،ފައިދާއާއި ދަރިވަރުންނަށްކުރާނޭ  ބޭއްވުމުން މުބާރާތްތައް ،ދަސްކުރުމާއި  ކުރުމުގައި  ފަ
 މައްޗަށް ވާގޮތުގެ ލަޙުނުޚަފީ ،ލީއާއިލަޙުނުޖަ ،ކެނޑޭނޭގޮތާއި މާކުސް  ،ގޮތާއި މާކުސްދޭނޭ ،އުސޫލުތަކާއި ގެންގުޅުއްވާނޭ

 މިނަންބަރ. ދެއްވުމެވެ މަޢުލޫމާތު  ގޮތާެބހޭ ހިގަމުންދާނޭ މުބާރާތް ދެންއޮތީ ވާހަކަފުޅަށްފަހު ޤާރީގެ. ބައްލަވާލެއްވިއެވެ
  .އަޙުމަދެވެ ދުއްސައްތާރުޢަބް އަލްފާޟިލް ޑިރެކްޓަރ ޑެޕިއުޓީ ގެއިދާރާ އަތޮޅުކައުންސިލް ފުރިހަމަކޮށްދެއްވީ

 
 ގޮފީގެ  ބަލައިގެންކިޔަވާ އަހަރުންދަުށގެ 13 ކިޔެވީ ދަިރވަރަކަށް ފުަރތަމަ. ފެށުނެވެ ކިޔެވުން ގައި 9.20 ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު

 ކިޔެވުމުގައި ދަންފަޅީގެ ކުރީގެ ންދުރުމެ މިއަދުގެ. އިލްޔާސެވެ އައިމަން މުޙައްމަދު ދަރިވަރު  ސްކޫލުގެ ކެޔޮދޫ .ވ
ނޑާލުމަށްފަހު ކިޔެވުން ގައި 11.00. ރުންނެވެދަރިވަ 14 ކިޔަވާފައިވަނީ  ކިޔެވުން  ދަންފަޅީގެ މެންދުރުފަހު މެދުކަ
ނޑާލީ ކިޔެވުން މިަދންފަޅީގެ. ގައެވ14.30ެ ފެށިފައިވަނީ  ދަރިވަރުންވަނީ 45 ކިޔަވާފައިވަނީ އޭރު. ގައެވ18.00ެ މެދުކަ

ނޑު އެހެންކަުމން. ނިންމަފައެވެ ކިޔަވާ  ހަމަޖައްސާ ނުބާއްވާގޮތަށް  ކިޔެވުން ދަންފަޅީގެ ފައިވާހަމަޖަްއސާ ބާއްވަން  ރޭގަ
 ކިޔެވުން  މިއަދުގެ އިޢުލާނުކޮށް ގައިކަމުގައ8.30ި ދުވަހުގެ ހޮނިހިރު 2012 ސެޕްޓެމްބަރ 15 ބާއްވާނީ ދެންކިޔެވުން

 .ނިންމާލެވުނެވެ
 

 2012އޯގަސްޓް  15ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު  1433އަތޮޅުޤުރުއާން މުބާރާތް 
 

ނޑު  ޖަލްސާ ރަސްމީ ނިންމުުމގެ ޤުރްއާންމުބާރާތް އަތޮޅު  މިޖަލްސާ . ބޭއްވުނެވެ މަރުކަޒުގައި ތަޢުލީމީ ގައި 8.30 ރޭގަ
 ސްކޫލުގެ  ކެޔޮދޫ. ވ ވަނައަށްއައި 1 ގޮފިން ކިޔެވި ބަލައިެގން މުބާރާތުގެ މި ފައްޓާދިނީ ބަރަކާތުން ޤުރްއާނުގެ ކީރިތި

 އިދާރާގެ  އަތޮޅުކައުންސިލް ދެންނެވީ ޝުކުރު ،މަރުޙަބާއާއި ،ކުރުމާއި ތަޢާރަފު ޖަލްސާ. މަނިކެވެ  އަޙުމަދު މޫސާ ދަރިވަރު
 ޢަލީވަޙީދު އަލްޤާރީ ެދއްކެވީ ވާހަކަ ފަރާތުން ަފނޑިޔާރުންގެ. އަޙުމަދެވެ ޢަބުދުއްސައްތާރު އަލްފާޟިލް ޑިރެކްޓަރ ޑެޕިއުޓީ

 ޕްރިންސިޕަލް  ޑެޕިއުޓީ މަރުކަުޒގެ ތަޢުލީމީ ވާހަކަދެއްކެވީ ން ފަރާތު މަރުކަޒުގެ ތަޢުލީމީ އަތޮޅު ހޯސްޓްކުރި. ޢަބުދުއްރަޙުމާނެވެ
  .އެވެ ޢަލީ އަޙުމަދު އަލްފާޟިލް
 
 ޢަބދުލްމަޖީދު  އަލްފާޟިލް ޑިރެކްޓަރ ޑެޕިއުޓީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ދެއްވީ އިއުލާނުކޮށް ފަރާތްތައް  ޙާސިލްކުރި ވަނަތައް

 މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލްމެމްބަރ ފުލިދޫ ބައްސަވާދެއްވީ އްލިޔުންތަ ހަނދާނީ ،އިނާމުތަކާއި. އެވެ ޢަބުދުލްޣަނީ
 އަޙުމަދު ޢަލީ އަލްފާޟިލް ރައީސް ކައުންސިލްގެ ކެޔޮދޫ ،ޢަލީ ޙަސަން އަލްފާޟިލް ރައީސް ކައުންސިލްގެ ފެލިދޫ ،ސާމީ
 އަލްފާޟިލް މެމްބަރ ސިލްގެއަތޮޅުކައުން ،މަޙުމޫދު ޝިފާ އަލްފާޟިލާ ޓީޗަރ އެކްޓިން ޕްރީސްކޫލްގެ ރަކީދޫ ،ނަމިކު

 މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް  ،މަނިކު އަޙުމަދު މުޙައްމަދު އަލްާފޟިލް ،ނަޢީމް އިބުރާހީމް އަލްާފޟިލް ،ޢައްބާސް އަބުދުއްރަޝީދު
 ޝަރަފުވެރި  ،އިބުރާހީމް ނިޒާރު  މޫސާ އައްޝައިޚް ރައީސް ،ނިޔާޒު އިބުރާހީމް އަލްާފޟިލް ނައިބުރައީސް ،އަޝްރަފު
  .މުހާއްމަދެވެ އަޙުމަދު އަލްއުސްތާޒު މެމްބަރ ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ނައިފަރު.ޅ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ މެހުމާން

 
 ތައުލީމީ ދަރިވަރަކީ  2. މޫސާއެވެ ޢަލީ  މިދުހާ ދަރިވަރު ސްކޫލްގެ  ކެޔޮދޫ . ވ ހޮވުނީ ދަރިވަރަކަށް ވަނަ 1 މުބާރާތުގެ މުޅި

. މަނިކެވެ އަޙުމަދު މޫސާ ދަރިވަރު ސްކޫލްގެ ކެޔޮދޫ ހޮވުނީ ދަރިވަރަކަށް ވަނަ 3. ވެޝިފުރާއެ އާމިނަތު ދަރިވަރު މަރުކަޒުގެ
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 1 ޕްރީސްކޫލްގެ ،މަރުކަޒު ތަޢުލީމީ  ވަނަ 3 ،މަދަރުސާ އަތޮޅު  ވަނަ 2 ،ސްކޫލް ކެޔޮދޫ ސްކޫލް ވަނަ 1 ސްކޫލްތަކުން
 ،މަޤާމުތަކަށާއި ޝަރަފުވެރި މި ،ޕްރީސްކޫލް ދޫފެލި ވަނަ 3 ،ން ކިންދަގާޑް ފުލިދޫ ވަނަ 2 ،ޕްރީސްކޫލް ކެޔޮދޫ ސްކޫލް ވަނަ

 ނައިފަރު.ޅ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ މެހުމާން ޝަރަފުވެރި ޖަލްސާގެ ބައްސަވާދެއްވީ ަހނދާނީިލޔުން ،އިނާމާއި ވަނަތަކަށް
 ޖަލްސާ . މުޙައްމަދެވެ މަދުއަޙު  އަލްއުސްތާޛްއަދި ކުރީގައި ވ. އަތޮޅުއަތޮޅުވެރިކަން ކޮށްފައިވާ  މެމްބަރ ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ
. އޮތެވެ ހޯލުގައި ތަޢުލީމީަމރުކަޒުގެ ޖާފަތެއް ދެއްވި ފަރާތުން ރަށުގެ ހޯސްޓްކުރި ޖަލްސާއަށްފަހު މި. ގައެވެ 10.45 ނިމުނީ

 ވަރަށްފުރިހަމައަށް ވަރަށްކުލަގަދަކޮށް މިޖަލްސާވަނީ. ޖާފަތެކެވެ ދެއްވި ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ ފެލިދޫގެ ޖާފަތަކީ މި
 އެހީތެރިކަމާ  މުވައްޒަފުންގެހީވާގި  އިދާރާގެ  ސިލްކައުން ގެންދެވިފައިވަނީ ފުރިހަމަގޮތެއްގައި މިކަންމިހާ. ގެންދެވިފައެވެ

 .އެއްބާރުލުމާއެކުގައެވެ

 
  އެލްޖީއޭގެ ފަރާތުން ޖެމުސްގެ މަޢުލޫމަތު ދިނުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުން.

 ބޭއްވުމަށް  މިރަށުގައި ފަރާތުން ކޮމިޝަނުގެ ލްސަރވިސްސިވި ގައި 8.30 ހެނދުނު މިއަދުނޮވެމްބަރ  26
 ބައްދަލުވުމަކީ މި. ބޭއްވުނެވެ މަރުކަޒުގައި ތަޢުލީމީ އަތޮޅު. ވ ބައްދަލުވުން މަސައްކަތު  ހަމަޖައްސަވާފައިވާ
 ކުރެވިފައިވާ  އްޔާރުތަ ބެލެހެއްުޓމަށް މަޢުލޫމާތު ،ކުރުމަށާއި މަސައްކަތްތައް ވަޒީފާއާގުޅޭ މުވައްޒަފުންގެ ސިވިލްސަރވިސްގެ 

 ހިންގަވާ ގޮތުން ކުރުވުމުގެ އަހުލުވެރި މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރުމަށް" ވިއުގަ ،އެސް،ސީ" ޕްރޮގްރާމް  ސޮފްޓްވެއަރ
 ،ކައުންސިލާއި އަތޮޅު ކަމަށްވާ އިދާރާތައް ބޭނުންކުރާ ޖެމުސް މިރަށުގައި ބައްދަލުވުމުގައި މަސައްކަތު މި. ޕްރޮގްރާމެކެވެ
 .ވެއެވެ ބައިވެރިވެފައި މުވައްޒަފުން މަރުކަޒުން ޓަޢުލީމީ ،ހޮސްޕިޓަލާއި ،ލާއިރަށުކައުންސި

 
އަތޮޅުކައުންސިލުން އަތޮޅުގެއެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯން ގެ މުއްދަތު ހަމަވީއިރު ޤަވާޢިދުން ފައިސާނުދައްކާ 

 ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރުމަށް ކުރި ދަތުރު. 
 ސުވާލުކޮށް  އެފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކޮށް ފަރާތްތަކާ ނުދައްކާ ޤަވާޢިދުން ލޯނުފައިސާ ލޯނުަނގާ ންތަރައްޤީފަންޑު އަތޮޅު

 ކޮމިޓީ އަތޮޅުތެރެއަށްކުރި އެކުލަވާލި ބެލުމަށް ލިބޭނޭގޮތް ފައިސާ ލޯނުގެ ފިލުވައި އޮޅުން ސަބަބު ނުދައްކާ ލޯނުފައިސާ
 ފަރާތުގެ 5 ކެޔޮދޫގެ ،ނެގިފައިވާކަަމާށއި މަޢުލޫމާތު ވާލުކޮށްސު ،ކާއިފަރާތަ  7 ތެރެއިން ފަރާތުގެ 8 ފެލިދޫގެދަތުރުގައި 

 ނެގިފައި  މަޢުލޫމާތު ފަރާތެއްގެ 23 ތެރެއިން ފަރާތުގެ 30 ފުލިދޫގެ ،ކަމަށާއި ނެގިފައިވާ މަޢުލޫމާތު  ފަރާތެއްގެ 4 ތެރެއިން
  ވެއެވެ. 

 
 
 

އްޓާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފެލިދޫ ޕޮލިހާއި، ރުގެ އިދާރަތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހަ ސަރުކާ  ފެލިދޫގައި ހުރި 
  ތަމްރީން. އަތޮޅުކައުންސިލްގުޅިގެން ބޭއްވި 

 ތަމްރީން އެއްދުވަހުގެ އަމާޒުކޮށްެގން ފަރާތްތަކަށް ބަލަހައްޓާ ސެކިއުރިޓީ ތަކުގައި އިދާރާ ސަރުކާރުގެ ފެލިދޫގައިހުންނަ
. ބޭއްވުނެވެ މާލަމުގައި ޖަލްސާކުރާ އިދާރާގެ ކައުންސިލް އަތޮޅު ސްއާއިގުޅިގެންޕޮލި ފެލިދޫ ،ކައުންސިލާއި  އަތޮޅު ޕްރޮގްރާމެއް

 ކިޔަވައިދެއްވި  ޕްރޮގަރާމުގައި ތަމްރީނު މި. އިންޗާޖެވެ ޕޮލިސްގެ ފެލިދެއަތޮޅު ދެއްވީ ޢުލޫމާތުމަ ޕްރޮގްރާމުގައި  މި
 ހުންނަމީހާ  ޑިއުޓީގައި ،ގޮތާއި  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ހުންނައިރު ޑިއުޓީގައި ،ަތއްޔާރުވުމާއި ޑިއުޓީއަށް ބައިތަކުގެތެރޭގައި
 ޢަމަލުތައް  އަންނަމީހާގެ ވައްކަންކުރަން ،ކަންކަމާއި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ،ގޮތްތަކާއި ބޭނުންކުަރންޖެހޭ ހޭލާހުރުމަށްޓަކައި

 ފެުށނީ  ބައްދަލުުވން މި. ވެދެއްވިއެ މަޢުލޫމާތު މައްޗަށް ަކންކަުމގެ ސަމާލުވާންޖެހޭ ،އުކުޅުތަކާއި ބޭނުންކުރާނޭ  ދެނެގަތުމަށް
 .ގައެވެ 04.30 ހަވީރު ނިމުނީ ބައްދަލުވުން. ގައެވެ 09.30 ހެނދުނު މިއަދު

 ކައުންސިލަރުންނާއި، ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި ސެމިނާތަކާ ބައްދަލުވުންތަކާއި ކޯސްތައް 
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 ޖުރިބާދަތުރެއްގައި ވަޑައިގެންެނވިއެވެ. ޖަޕާނަށް ތަކައުންސިލް މެމްބަރު އަލްފާޟިްލ މުހައްމަދު އަޝްރަފް 
 

. ކ އަށް 2012 ނޮވެމްބަރ 8 އިން 2012 ނޮެވމްބަރ 4 އިންތިޒާމުކޮށްގެން އެފެއާޒުން ހޯމް އޮފް މިނިސްޓްރީ
 އަލްފާޟިލް  ޑިރެކްޓަރ ޑެޕިއުޓީ ކައުންސިލްގެ މި ޝޮްޕގައި ވޯކު ޖަސްޓިސްއާބެހޭ ޖުވެނިއަލް  ބޭއްވި ތުލުސްދޫގައި
 ބައިވެރިވެ ވަޑައި ގެންނެވިއެވެ.  އަޙުމަދު އްތާރުޢަބުދުއްސަ

 
ބޭއްވި  މާލޭގައި އަށް 11،12 ވަނައަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 2012 އިންތިޒާމުކޮށްގެން އޮތޯރިޓީން ގަވަރމަންޓް ލޯކަލް
 ނިޒާރު  މޫސާ އައްޝައިޚު ރައީސް ކައުންސިލްގެ ައތޮޅު ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސުންގެ ކައުންސިލްތަކުގެ އަތޮޅު/ސިޓީ

 ެނވިއެވެ. ޑައިގެންބައިވެރިވެ ވަ އިބުރާހިމް
 

 އަހަރުދުވަހުގެ  5 ހަަދންޖެހޭ ކައުންސިލްތަކުން ޤާނޫނުެގދަށުން ހިންގުމުގެ އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ
ބޭއްވި  އަށ16ް ން 14 މެއި ބައްދަލުވުމުގައި މަސައްކަތު ތައްޔާރުކުރުމުގެ ޕްލޭން ފައިނޭްނޝަލް ޕްލޭނާއި ރަށުތަރައްޤީ

 ނީއެވެ. މިކައުންސިލްގެަފރާތުން ބައިވެރިވި ބޭފުޅުންގެ ަނންތައް ތިރީގައި އެވަބައްދަލުވުމުގައި 
/  ދޭލިޔާގެ އަޙްމަދުމަނިކު މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް މެމްބަރ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކައުންސިލް އަތޮޅު ފެލިދެއަތޮޅު – 1

 ކެޔޮދޫ.ވ
 ކެނެރީހިޔާ ނަދީމް އަޙްމަދު އަލްފާޟިލް އޮފިސަރ ރިސާރޗް އެސިސްޓެންޓް އިދާރާގެ ކައުްނސިލް އަތޮޅު ފެލިދެއަތޮޅު - 2

 ފެލިދޫ.ވ /
 އިބްރާހީމް  އާދަމް އަލްފާޟިލް އޮފިސަރ ފައިނޭންސް އެސިސްޓެންޓް އިދާރާގެ ކައުންސިލް ކެޔޮދޫ ފެލިދެއަތޮޅު – 3

 ކެޔޮދޫ .ވ/  އަސްރަފީގެ
 

 ވަނަ  7 ގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް މެނޭޖްމަންޓް އިން ސެޓްފިކެޓް ހިންގާ ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އެންޑް ސްގަވަނަން އޮފް އިންސްޓިޓިއުޓް
  ބައިވެރިވެލެއްވި ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް ތިރީގައި އެވެނީެއވެ.   ބުރުގައި

/  އައްސޭރިމިނިވަން އަޝްރަފު މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް މެމްބަރ ކައުންސިލް  އިދާރާގެ ކައުންސިލް  އަތޮޅު ފެލިދެއަތޮޅު
 އެވެ. ކެޔޮދޫ.ވ
 
 

 ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ޖެމުސްބޭނުންކުރަންފެށުން 
 މަސައްކަތްތައް އޮފީހުގެ ބޭނުންކޮށްެގން ޖެމުސް ތެރެއިން ސިސްޓަމްގެ ގަވަރމަންޓްވަނައަހަރުގެ މޭމަހުގެ ތެރޭގައި އީ 2012

 އަދި ،ދެއްވުމަށާއި ތިންނަމެއް މީހަކުވެސް ކޮންމެ ދަންޖެހޭތީހަ އެކައުންޓެއް ފަކަށްވެސްމުވައްޒަ ކޮންމެ ،ކުރުމަށާއި
 ކުރިން ،ކަމަށާއި މިސޮފްޓްވެއަރ ބޭނުންކުރަންާވނީ މީެގފަހުން އަދިއެންގުނެވެ.  މުވައްޒަފުންނަށް ހޯއްދެވުމަށް ޕާސްވޯޑެއް 
 .ނިންމުެނވެ މަށްމަނާކަމެއްކަ ެހދުމަކީ ނަންބަރުނަގާ ތެރެއިން ސާވާގެ ގެންދިޔަ ކުރަމުން މަސައްކަތް

 
 ބަލާ މާފުއްޓަށް ދިއުން ލުމުން ލިބުނު ތަކެތި އޮފީސް އުވާ ޕްރޮވިސް 

 އުވާލެއްވުމާއި  އިދާރާތައް ޤައުމީ އުފައްދަވާފައިވާ ކުރީސަރުކާރުންގައި ވެރިކަން ބަދަލުވުމާއި ގުޅިގެން  2012ފެބުރުއަރީ  7
 މާފުށީގައިހުރި  މާލެއަތޮޅު ނިންމަވާފައިާވތީ  ދެއްވުމަށް ތަކަށް އަތޮޅުކައުންސިލް ތަކެތި އިދާރާތަކުގައިހުރި އެ ގުޅިގެން

 ތަކެތި  ދެއްވާފައިވާ މިއަތޮޅަށް ދެއްވިއިރު ތަކަށްއަތޮޅު މިދާިއރާގެ ތަކެތި އެތާންގާހުރި އުވާލައްވާ އިދާރާ ޤައުމީ މިދާއިރާހިމެނޭ
 މިދަތުރުގައި. ކުރެވުނެވެ ދަުތރު މާފުއްޓަށް ގައި 2012ސެޕްޓެންބަރ  19 ދޯނީގައި ަކށަަވރު ގެނައުމަށްޓަކައި އަތޮޅަށް

 ޑިރެކްޓަރ ޑެޕިއުޓީ ،ޢައްާބސް އަބުދުއްރަޝީދު އަލްާފޟިލް ،ނަޢީމް އިބުރާހީމް އަލްފާޟިލް މެމްބަރ ކައުންސިލް
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 ަޝީބން  އިބްރާހީމް އަލްފާޟިލް ޕްރޮގްރާމަރ ކޮމްޕިއުޓަރ އިދާރާގެ ކައުންސިލް ،އަޙުމަދު ަޢބުދުއްސައްތާރު އަލްފާޟިލް
 .ލެއްވިއެވެ ބައިވެރިވެ

 
 ފުށިފަރު ދޯނިމަރާމާތު ކުރުން 

މަރަމާތުގެ ތެރެއިން ބައެްއ  ފުށިފަރުދޯނި މަރަމާތު ނުކޮށް ދުއްވޭވެރު ނުވާތީ ފުށިފަރުދޯނި ތިލަުފއްޓަށް އެލާއި އޭގައިކުރަންހުރި
 ޯދނީގެ މިފަހަރުގެ މަރާތަްށ  ފައި ވެއެވެ. މަރާމަތުތައް ކުރުމަށް ޓަކާއި ފެލިދުއަށްގެނެވި ކުރުމަށް ފަހު ދެންހުރި  މަރާމާތު

 ޚަރަދު ވެފައި ވެއެވެ. (  ނުވަލާރި ފަސްދޮޅަސް /ނުވަރުފިޔާ އެއްސަތޭކަ ހަތްހާސް ސާޅީސް) 47،109.69
 

 ކުން ރ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ޒިޔާރަތް އެމް.އެން.ޑީ.އެފް. މިރީޖަންގެ ކޮމާންޑަ 
 މިއޭރިޔާގެ މިދަތުރަކީ. ކުރެއްވިެއވެ ދަތުރެއް މިއަތޮޅަށް ވަފުެދއް ގެއޭރިޔާ މާލޭ ގެ MNDF ގައި 8.00 ހެނދުނު މިއަދު

 ދަތުރުގައި މި. ދަތުރެކެވެ ކުރެއްވި ކުރުމަށް ގުޅުންބަދަހި ބައްދަލުކޮށް  ކައުންސިލްތަކާ ،ލެއްވުމަށާއި ބައްލަވާ މަސައްކަތްތައް
 ކައުންސިލާ އަތޮޅު ގައި 8.30 ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު ަގއި 8.00 ކައުންސިލާ ފެލިދޫ. ފެލިދުއަެށވެ ވަޑައިގެނެނވީ ފުރަތަމަ

 މަދުކުރުމާބެހޭގޮތުން ކާޅު ،ވާލާއި ،މައްސަލަތަކާއި ގުޅުންހުރި މަސްވެރިންނާ ބައްދަުލކުރެއްވުމުގައި މި. ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ
 ގުޅުންހުރި  ،ބާރުލުާމބެހޭގޮތުްނނާއިއެއް ދޭންޖެހޭ އަނެއްފަރާތަށް އެއްފަރާތުން އިތުރުން މީގެ އަދި. ކުރެވުނެވެ މަޝްވަރާ
  .އެވަނީއެވެ ތިރީގައި  ލިސްޓް ބޭފުޅުންގެ ވަޑައިގެންނެވި ދަތުރުގައި މި. މަޝްވަރާކުެރވުނެވެ ބެހޭގޮތުންކަންކަމާ 

 ޒުބައިރު ޢަލީ ކާނަލް -1
  ޖަމްޝާދު މުޙައްމަދު ކެޕްޓަން -2
 ޢަލީ ޙުސައިން ކެޕްޓަން -3
  ނަޝީދު ޙަސަން ލެފްޓިނެްނޓް ފަސްޓް -4
 މާދީ އިސްމާޢީލް ސާޖަންޓް ފަސްޓް -5
  ޙުސައިން މުޙައްމަދު ސާޖަންޓް -6
 ނިޒާރު މޫސާ އައްޝައިޚު ރައީސް ކައުންސިލްގެ ވަޑައިގެންނެވީ ބައިވެރިވެ ފަރާތުން ކައުންސިްލގެ ބައްދަލުވުމުގައި މި

 އަލްފާޟިލް ،އަޝްރަފު މުޙައްމަދު  ޟިލްއަލްފާ މެމްބަރ ،ނިޔާޒު މްއިބުރާހީ އަލްފާޟިލް ނައިބުރައީސް ،މްއިބުރާހީ
  .އަޙުމަދެވެ ޢަބުުދއްސައްތާރު އަލްފާޟިލް ޑިރެކްޓަރ ޑެޕިއުޓީ ،ޢައްބާސް ޝީދުޢަބުދުއްރަ އަލްފާިޟލް ،މްނަޢީ މްއިބުރާހީ

 
 ދިރާގުގެ ބޭފުޅުން އަތޮޅުކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރުން 

ކައުން ސިލްގެ ބޭފުޅުންނާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދަރާގައެވެ. ވަނަދުވަހު ދިރާގުގެ ދެ ބޭފުޅަކު އަތޮޅު 2012ޖޫން  25
 ބެހޭބަޔާ  ސްކޫލުތަކާ ،ކައުންސިލްަތކާއި އެއީ. ދެބޭފުޅުންނެވެ ވަޑައިގެންނެވީ ބައިވެރިވެމިބައްދަލުމުގައި ދިރާގުގެފަރާތުްނ  

 މެނޭޖަރ ހުންނެވި ޙަވާލުވެކަންތަކާ ދާއިރާގެ ސިއްޙީ ،ާއއި ފާޠިމަތް އަލްފާޟިލާ މެނޭޖަރ ހުންނެވި ޙަވާލުވެ މިވަގުތު
 ބައްދަލުޮކށް  ،ކަސްޓަމަރުންނާއި މިދަތުރަކީ ވާހަކާގައި ދެއްކެވި ފާތުން  ބަްއދަލުވުމުގައި. މަޢުރިންއެވެ އަލްފާޟިލާ

 .                                                                        ކަމުގައެވެ އަދާކުރައްވާ ޝުކުރު  ލިބުނީތީ ފުރުސަތު ބައްދަލުކުުރމުގެ ކައުންސިލާ ،ދަތުރެްއކަމަށާއި ކުރެއްވި ތަޢާރަފްވެލުމަށް
 
 

 އަހަރުގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ތިނަދޫގައި ފާހަގަ ކުރުން  2012އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން 
 

 ތިނަދޫގައި  މިއަތޮޅު އަތޮޅުފެންވަރުގައި އްޙަރަކާތްތަކެ ދުަވހާގުޅޭ ތިމާވެށީގެ މިއަހަރުގެ އިސްނަންގަވައިގެން އަތޮޅުކައުންސިލުން
 ގަސްއިންދުމާއި ތަންތަކުގައި މުހިއްމު ތިނަދޫގެ  ތެރޭގައި ޙަރަކާތްތަކުގެ ހިންގުނު މިއަދު މިގޮތުން. ވިއެވެހިންގެ މިއަދު
 ފެލިދޫ  ،ކައުންސިލް ދޫތިނަ ބައިވެރިވެފައިވަނީ މިޙަރަކާތުގައި. ހިމެނެއެވެ ސާފުކުރުން ސަރަހައްދު ސްކޫލްގެ މައްޗާއި އަތިރި
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 ކެޔޮދޫ ،ކުލަބް ރަށްވެހި ކެޔޮދޫ ،ޒެޑް ފެލިދޫ ،އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލް ،ޞިއްޙީމަރުކަޒް ކެޔޮދޫ ،ކައުންސިލް ކެޔޮދޫ ،ކައުންސިލް
 މިޙަރަކާތުގައި  މިތަންތަުނން. އެވެ ޕޮލިސް  ފެލިދޫ ،މަރުކަޒް ތައުލީމީ ފެލިދެއަތޮޅު ،ސްކޫލް ކެޔޮދޫ  ،ޖަމިއްޔާ ޒުވާނުންގެ

 ހިންގި  ގުޅުވައިގެން މުނާސަބަތާ ދުވަހުގެ ތިމާވެށީގެ މިއަހަރުގެ ،ޙަރަކާތަކީ މި. ވެއެވެ ބައިވެރިވެފައި މީހުން  100
 ތިނަދޫ  ހިންގުމުގައި ޙަރަކާތްތައް މި ހިންގި ތިނަދޫގައި ށް  11 ން 9 ހެނދުނު ދުވަހުގެ ހޮނިހިރު. ޙަރަކާތްތަކެވެ
  .ާފހަގަކުރެވެއެވެ ލިބިފައިވާކަން އްވުމެއްއެއްބާރުލެ ފުރިހަމަ ވަރަށް ކައުންސިލުން

 ފަރާތްތަކަށް ބައިވެރިވި މިހަރަކާތްތަކުގައި ،އެއްވުމުގައި ބޭއްވި  އަތިރިމަތީގައި ތިނަދޫގެ ނިންމާލުމަށް ޙަރަކާތްތައް މި
 ނިޒާރު މޫސާ އްޝައިޚްއަ ރައީސް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޙަވާލުކޮށްެދއްވީ މިލިޔުން. ދިނެވެ ލިޔުން ހަނދާނީ އަތޮޅުކައުންސިލުން

. އޮތެވެ ދިނުންވެސް ހުށަަހޅައި ޅެމެއް ގުޅުންހުރި ތިމާެވއްޓާ މަރުކަޒުން އަތޮޅުތައުލީމީ މުގައިއެއްވު މި. އިބްރާހީމެވެ
 ދެއްވާ އިސްކަމެއް ބޮޑު ވަރަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން އޮތުަމކީ ތިމާވެއްޓެއް ދުޅަހެޔޮ ރަށްރަށުގައި އަތޮޅުގެ މިޙަރަކާތަކީ

  ތެރޭގައި  ޙަރަކާތްތަކުގެ ތިމާެވީށގެ ހިންގާ އަޮތޅުކައުންސިލުން. ޙަރަކާތެކެވެ ހިންގުނު މިކަމާގުޅުވައިގެން ކަމުންކަމެއް
 ހިންގުނު  ތިނަދޫގައި މިއަދު. ފައްޓަވާފައެވެ އަތޮޅުކައުސިލުން ވަނީ ޕްރޮގްރާމެއްވެސް ނަމުގައި  ގެ" ގްރީން ލެޓްސް"

 .ގައެވެ 12.00 އައީ ފެލިދުއަށް ވެރިންބައި  ނިންމާލުމަށްފަހު ޙަރަކާތްތައް
 

 ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު  މިނިވަންދުވަހުގެ 
 ގައ10.00ި ދުވަހުގެރޭ 2012 ޖުލައި  26 ރަސްމިއްޔަތު ނެގުމުގެ ދިދަ މިނިވަންދުވަހުގެ އަހަރުގެ ވަނަ 2012

 އައްޝައިޚް  ރައީސް އަތޮޅުކައުންިސލްގެ އްވީނަންގަވައިދެ ދިދަ  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ. ބެއްވުނެވެ އިދާރާގައި އަތޮޅުކައުންސިލް
 އިސްވެ  ދުޢާ ހަމަޖެހިފައިވާ ކުރުމަށް ދުވަހާގުޅޭގޮތުން މިނިވަން ގައިމިރަސްމިއްޔާތު. އިބުރާހިމެވެ ނިޒާރު  މޫސާ

 ،ންސިލާއިއަތޮޅުކައު މިރަސްމިއްޔާތުގައި. އެވެ ސިފްރާ ޢައިޝަތު ދަރިވަރު މަރުކަޒުގެ  ތަޢުލީމީ އަތޮޅު. ވ ކިއުއްވައިދެއްވީ
 ޢާއްމު ގިނަޢަދަދެއްގެ ،މުވައްޒަފުންނާއި އްގެމުވައްސަސާއެ ހުރިހާ ސަރުކާރުގެ  ރަށުގައިހުރި މިނޫންވެސް ،ރަށުކައުންސިލާއި

 .                                  ބައިވެރިވިއެވެ ރައްޔިތުން

 ފަސްަވނަ ބަިއ: ކައުްނސިލުގެ މާލީ ހިސާބު 

 ވެރިޔާގެ ބަޔާން މާލީ ޒިންމާދާރު ކައުންސިލުގެ 

މިއަހަރަކީ އަތޮޅުކައުންސިލަށް މަލީގޮތުން އެހާ ފަހިއަހަރެއް ކަމުގައި ދެންނެވޭކަން ނެތެވެ. އެހެނީ މިއަހަރު ރައްޔިތުންގެ 
ނޑައަޅުއްވާ ސަރުކާރާ ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ކައުންސިލްތަކަށް ދެއްވުމަށް  ބަޖެޓް އަތޮޅުކައުންސިލަްށ ކަ

އިދާރީ ދާއިރާތަށް ލިބިފައިވާ ބަޖެޓަީކވެސް ވަރަށްކުޑަ ބަޖެޓަކަށްވުމުންނާއި، ކައުންސިލަށް ބުމާއި، އިދާރީކަންކަމަށް ނުލި
ޤާނޫނުން ކައުންސިލުތަަކށް ސަރުކާރުން ދެއްވަން ޖެހޭނޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ 

ބުާމއެކު ކައުންސިލުން އާމުދަނީ ޯހދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައި ނުވުން. ނުލިކައުންސިލަށް އެއްޗެސް 
ކުރީގެ ސަރުކާރުން އެޓޮލްސް މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެދަށުން   ގެ ގިނަޢަދަދެއްގެ ފައިސާ އަދިހަމަ އެއާއެކު އަތޮޅު ރައްޔިތުން

ން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެދަށަށް ފައިސާ ގެންނަވާ މިސަރުކާރު މާކޮށްފައިވަނިކޮށް އޮތޯރިޓީގައި ޖަ މަނިޓަރީ
ކަުއންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ރައްޔިތުންނަށް ނުިލބުމުން ފައިސާ މިއަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ އެފައިސާއަށް ވީނުވީއެއްނޭގި 

 ވަނީ ނުހިންގިއެވެ. ޒުކޮށްގެން ހިންގަން ޭބނުންީވ އެއްވެސް ޙަރަކާތެއް މިއަހަރުތެރޭ އަމާ
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 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ( )                                       )ކައުންސިލުގެރައީސް(   

 މުވައްޒަފު  އިސް ފައިސާއާއި ހިސާބުތަކާއި ހަވާލުވެ ހުންަނ އިދާރީ            ބަޖެޓް ތަންފީޒުކުރުމުގެ އިސްވެރިޔާ  

 

 

 

 ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު 

 

2011 ވަނަ  
ޚަރަދު  އަހަރުގެ  

2012 ގެ  
 ލިބުނު ބަޖެޓް 

ގެ  2012
 6ފުރަތަމަ 

 ރަދު ޚަ މަހުގެ

ވަނަ  2012
 އަހަރުގެ ޖުމަލަ

  ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު  ރަދު ޚަ

 ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  ރިކަރަންޓް 493610.21 2259112.40 5057360.43 4022674.67
 

23500.00 5474.00 - 2000.00 
 ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  ކެޕިޓަލް

 

4046174.67 5062834.43 2259112.40 495610.21 
  މުޅި ޖުމްލަ  ބަޖެޓް

  
  

 
 

  
 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު   

 

3235992.66 4362835.00 1831759.63 3979431.57 
 210 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

172116.41 231920.00 97924.70 196350.67 

މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި  ޕެންޝަނާއި،
 ފައިސާ   ނޫން ގޮތުން ދޭ ޚިދުމަތަކަށް

213 

31161.00 9038.00 16261.00 113229.50 
 221 ކުރުމުގެ ޚަރަދު ދަތުރުފަތުރު

85073.80 55182.46 21883.60 83244.89 
 222 ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު އޮފީސް

479035.80 373747.63 290645.47 622321.85 
 223 މަތުގެ ޚަރަދުހިންގުމަށް ބޭނުްނވާ ޚިދު އޮފީސް

- - - - 
 225 ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  ތަމްރީން

19295.00 24637.34 638.00 26844.92 
 226 ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  މަރާމާތު

4022674.67 5057360.43 2259112.40 5021423.40 
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 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު   

 

23500.00 5474.00 - 2000.00 

ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ   ބޭނުންވާއޮފީސް ހިންގުމަށް
 ޚަރަދު 

421 

23500.00 5474.00 - 2000.00   

  
 210 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު   

 211 މުސާރައާއި އުޖޫރަ  3097340.29 1453909.63 3418197.00 2493940.15

742052.51 

 

944638.00 377850.00 882091.28 
 212 ދޭ އެލަވަންސް  މުވައްޒަފުންނަށް

3235992.66 4362835.00 1831759.63 3979431.57   

 

 

 

 ނިންމުން 

ނޑުގެ ވާޖިބެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.  ތުން މިގޮރިޕޯޓް ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ޙައްޤު ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ދެންެނވުމަކީ އަޅުގަ
މުގެ ތައުފީޤު ވެސް ކަންތައްތަކެއް ކުރުހުންތަކާ އެކުމިއަހަރު ކައުންސިލަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެކައުންސިލް ހިންގުމުގައި 

 ށް ޝުކުރު ކުރަމެވެ.ގެ ޙަޟުރަތަهللا މާތް  ދެއްވިކަންމައްޗަށް

ނޑަށް ދެއްވާފައިވާ އެހީތެރިކަމާއި، އެއްބާރުލުމަކީ ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި   ފާހަގަ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން އަޅުގަ
ތުްނ ކަމެއްކުރާނޭ ވަސީލަތެއް އަދި ފައިސާެއއްވެސް ނެތް ޙާލުގައިވެސް ކޮށްލަންޖެހޭ އެީހތެރިކަމާ އެއްާބރު ލުމެކެވެ. މިގޮ

ށްޓަކައި ކައުންސިލުން ހިންގުނުކަމީ އެމެމްބަރުންގެ ހިތްޕުޅުގައި އަހަރުތެރޭގައި މުހިންމު ކަންަތއްތަކެއް ރައްޔިތުންނަ
މިއަހަރު އެހެންކަމުން މެނުވީ ނުދެކެެމވެ. ތްބެއްގެ ސަބަބުން ކަމުގައިއި އުފެދިފައިާވ އިޚުލާސްތެރި ލޯރައްޔިތުންނަށްޓަކަ

ނޑަށް ދެއްވި އެއްބާރުލުމާއި ކައުންސިލްގެ އެންމެހާ މެމްބަރުންކައުންސިލް ހިންގުމުގައި   ، އެހީތެރިކަމުގެ އަގުވަޒަންކޮށް އަޅުގަ
 ނުހަނު އިޚުލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 

ކުރަންޖެހުނު މަސައްކަތެކެވެ. މިއަހަރު މަސައްކަތްތަކަކީ ނުހަނު އުދަގުލުގައި ޝައްކެއްނެތެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރީ 
 އެހެނީ ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓްެގ ދަތިކަމާހުރެ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކަށް ދިމާެވފައިވާ ދަތިތައް ޙައްލުކޮށް 

ސް ކުރުމަށް ހުރަސްއެޅެމުން ދިޔަހިނދުވެ ތައްކަތްމަސައް ކައުންސިލްގެ  ނުދެވުމާއި، ކައުންސިލްގެ ސާވާއަށް މައްސަލަ ދިމާވެ
ފަސްޖެހުމެއްނެތި ކުރަމުން ގެންދެވި މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލުގެ  މުވައްޒަފުންގެ ހީވާގިކަމާ މުރާލިކަމާއެކު

އަހަރުތެރޭ ހީވެސް ނުކުރެވޭ ގިނަމަސައްކަތްތަކެއް މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާވެ ކައުންސިލަށް ހިތްވަރުލިބި 
ހިފެހެއްޓުމެއްެނތް ޝުކުރު ވެރިްނނަްށ ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ހީވާިގ މުވައްޒަފުންނާއި، 

 ދަންނަވަމެވެ. 
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އި، އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތުގައި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނާއި، ކެޔޮދޫ ފެލިދޫ، ތިނަދޫގެ ކައުންސިލުން ދެއްވި އެއްބާރުލުމާ
ނޑުގެ ދުޢާއަކީ އަބަދުވެސް ފެލިދެއަތޮޅަްށ  އެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮްށ އެފަރާްތތަކަށް ޙައްގު ޝުކުރު ދަްނަނވަމެވެ. އަޅުގަ

  މިންވަރުކޮށް ދެއްވުމެވެ.هللا ފާގަތިކަމާއި، ކާމިޔާބީއެވެ. ދިވެިހ ޤައުމަށް އުފާވެރި ދުވަސްތަކެއް މާތް 

 އާމީން " "
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