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ނުޮ ު24
ފ ިލ ޫ
އ ްކ ޯޓ ަބ ރު21 ............................................................... 2011
އު ަބ ްއ ަދލ ކ ރ ްު
ދގުު ަރ ްއ ިޔތ ްނ ާނ ިު
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ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2011ވަނަ އަހަ ު

ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
އންސި ް
ޅ އަތޮޅުކަ ު
ފެލިދެއަތޮ ު

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

6

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2011ވަނަ އަހަ ު

ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
އންސި ް
ޅ އަތޮޅުކަ ު
ފެލިދެއަތޮ ު

ޕްރީ ސްކޫލްތަކަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ފައިސާގެ އެހީވުން
އަތޮޅު ކައުންސިލުން އަތޮޅުގެ ޕްރީސްކޫލުތަކަށް ދެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ފައިސާގެ ރަމްޒީ އެހީ  14އޭޕްރީލް 2011
މިއަދު ހުރިހާ ސްކޫލުތަކަކާ ޙަވާލު ކުރެވިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ކޮންމެ ސްކޫލަކަށް 15000.00ރ ( .ފަނަރަ ހާސް )
ރުފިޔާގެ އެހީއެއް ވަނީ ދެވިފައެވެ .މިއެހީ ޙަވާލު ކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވަނީ ޓީމުތަކެއް އަތޮޅު ދެރެއަށް
ނސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚު މޫސާ ނިޒާރު އިބުރާހިމް،
އ ް
ލދޫ ،ކެޔޮދޫ އަށް އަތޮޅު ކަ ު
ފ ި
ގތުން ެ
ފޮނުވައިގެންނެވެ .މި ޮ
މޙައްމަދު އަޙުމަދު މަނިކާއި،
ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބުރާހިމް ނިޔާޒް ،ރަކީދޫއަށް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ު
ލފާޟިލް
ހމް ނަޢީމާއި ،އަ ް
ޟލް އިބުރާ ި
ށ މެމްބަރ އަލްފާ ި
އ ް
ރފް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ .ފުލިދޫ ަ
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޝް ަ
އތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
އބާސް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ .ފެލިދޫ ޕްރީސްކޫލަށް ފައިސާ ޙަވަލުކޮށްދެއްވީ ަ
ޢަބުދުއް ރަޝީދު ޢަ ް
ފހު ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި މިއީ ރަމްޒީ އެހީއެއް
އައްޝައިޚް މޫސާނިޒާރު އިބްރާހީމެވެ .އެހީ ޙަވާލު ކުރެއްވުމަށް ަ
މސަރަޙައްދުގައިހުރި އެންމެ ފުންނާބުއުސް ޕްރީސްކޫލުތަކެއް
ކތް ކުރައްވަމުން މިގެނަދަވަނީ ި
ކަމަށާއި ،ކައުންސިލުން މަސައް ަ
ހުރި އަތޮޅަކީ ފެލިދެއަތޮޅު ކަމުގައި ހެއްދެވުމަށް ކަމަށެވެ .މިގޮތުން ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައި ސްކޫލުތައް ޢިމާރާތްކޮށް ދިނުމާއި،
ޓޗަރުން ތަމްރީނުކުރުންފަދަ އެހީތައް ވެދިނުމަށް މަސައްކަތް
ސްކޫލުތަކަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ ފަދަ ތަކެތި ހޯދާދިނުމާއިީ ،
ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކަށަވަރުދޯނި ރީއޮގަނައިޒްކުރުން.
ގ
ކށަވަރުދޯނީ ެ
ރތައްކުރަން ނުފެށޭނެތީ ަ
ށވަރު ދޯނި މަރާމާތު ކޮށްގެން ނޫނީ ދޯނީގެ ދަތު ު
ކަށަވަރުދޯނީގެ އިންޖީނާއި ،ކަ ަ
ލންކޮށް މީހަކުހަމަޖައްސައި
މށް އިޢު ާ
މން މިކަން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދު ަ
އދާރާއިން ތަކެތިދިނު ު
އިންޖީނު މަރާމާތުކުރުމަށް މި ި
ސޕެއަރ ހޯދުމާއި ،އިންޖީނު
ް
ނ މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ
އެފަރާތާ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނެވެ .މިމަސައްކަތުގައި އިންޖީ ު
އށްހާސް އަށްޑިހަ އެއްރުފިޔާ )
ވދިހަ ަ
ލ 98081/-ރ ( ނު ަ
އޯވަހޯލް ކުރިފަރާތަށް މުޅިޖުމު ަ
ނ
ސއްކަތް ކުރެވިފައި ވެއެވެ .ދޯ ި
ލ ދޯނި މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަ ަ
އށް އެހި ާ
ކަށަވަރުދޯނި މަހިބަދު ަ

ޚަރަދުފެފައިވެއެވެ .އަދި
މަރާމާތްކުރި ފަރާތަށް

ތކެތީގެ އަގަށްވާ މުޅިޖުމްލަ
ކަނޑައެޅިފައިވާ އަގުދިނުމާއި ،ދޯނި މަރާމާތު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމުން މި ަ
75687.60ރ ( ހަތްދިހަ ފަސްހާސް ހަސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަތްރުފިޔާ /ފަސްދޮޅަސް ލާރި ) ޚަރަދުވެފައިވެއެވެ.

ފަންޑުއަލުން ހިންގަންފެށުން
މށް ހިންގަވަމުން ގެންދެވި ލޯނު ސްކީމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި
އަތޮޅޫ ކޮމިޓީއިން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލޯނުދިނު ަ
ނ ގިނަބަޔަކު މިކަން އަވަސްކޮށް ދެއްވުމަށް އެދެމުންދާތީއާއި ،މިކަމަކީ އަތޮޅޫކައުންސިލުން
އޮތުމުން ރައްޔިތުންގެ ތެރެއި ް
ދކުރަން ފެށުމުގެ ގޮތުން
ލނު ޫ
ނނަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ޯ
ވ ކަމަކަށްވާތީ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތު ް
އިސްކަންދީގެން ކުރަންބޭނުން ާ
ވ އަދަދަކީ1000000/-ރ(
މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަބުރުގައި ލޯނުގެގޮތުގައި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރުމަށް ނިންމާފައި ާ
ޓގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ
ނ ބާއްވަވާ ފުރަތަމަ ފަންޑު ކޮމި ީ
އެއްމިލިއަން ރުފިޔާ )-/އެވެ .މިކަމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ ފަރާތު ް
 02މެއި  2011ގައެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި ރަށްރަށުން ހުށަހަޅާފައިވާ  107ލޯނުފޯމް ބަލާ ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ވ
މތަކުގައި ާ
ދނޭ ގޮތަކާމެދު އެއްބަސްވެވުނެވެ .މިގޮތުން ފޯ ު
ކުރެވިފައިވެއެވެ .މިމަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން މަސައްކަތް ގެން ާ
ދން ލޯނު ދައްކާ މީހެއްތޯއާއި،
އއި ،ލޯނުދެއްކުމުގައި ޤަވާޢި ު
އތޯ ާ
ހރު ލޯނެއް ނަގާފައިވާ މީހެ ް
މ ާ
މަޢުލޫމާތުތައް ރަގަޅުތޯއާއިި ،
ވ ނިންމެވިއެވެ.
މށް ހުރިހާ މެމްބަރުން އިއްތިފާޤު ެ
ލމާތު ފުރިހައަށް ދީފައިވޭތޯ ބެލު ަ
ތން މަޢު ޫ
މބެހޭގޮ ު
ލޯނުނަގާ ބޭނު ާ
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ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
އންސި ް
ޅ އަތޮޅުކަ ު
ފެލިދެއަތޮ ު

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2011ވަނަ އަހަ ު

ތަރަށްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމާއިބެހޭ ބައްދަލުވުން
ޔރުކުންޖެހޭ 5
އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމާއި ،އަތޮޅުކައުންސިލާއި ،ރަށުކައުންސިލްތަކުން ތައް ާ
އަހަރުގެ ތަރައްޤީގެ

ޕްލޭން ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ރަށުކައުންސިލުތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ

ނ ހިންގަވަން
ކއުންސިލް ތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެ ް
ފރާތުން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ަ
ގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ަ
އދު  9:00ގައި
ދގައި ފެށުނެވެ .މިސެމިނަރ މި ަ
ނިމްވާފައިވާ އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ސެމިނަރ  2011މިއަދު ފެލި ޫ
ސލްގެ ރައީސް
ށނެވެ .މިސެމިނަރ ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވާ ދެއްވީ އަތޮޅު ކައުން ި
މ މަރުކަޒުގައި ފެ ު
ފެލިދޫ ތަޢުލީ ީ
އައްޝައިޚު މޫސާ ނިޒާރު އިބުރާހީމެވެ .ސެމިނާ ފައްޓަވާދެއްވުމަށްފަހު އެމަނިކުފާނު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި
ޤޞަދު ޙާޞިލް
މ ް
އށް ބައްލަވާލައްވާ މިކަމުގެ ަ
ޞދުގެ މައްޗަށް ވަރަށް ފުރިހަމަ ަ
މިސެމިނަރގެ ބޭނުމާއި ،މަޤު ަ
ކުރުމަށްހުރިހާ ބައިވެރިންވެސް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށާއި ،މިސެމިނަރއަކީ އެއްދުވަހަށް ބޭއްވޭ ސެމިނަރއަކަށް
ނގޮތައް ހުރިހާ
ނ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތަށް ކުރިއެރުމާއި ،ފައިދާ ލިބޭ ޭ
ވީނަމަވެސް މިކަމުގެ ސަބަބު ް
ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުންފުޅު
ދެއްވުން އެދޭކަމަށް

ބފުޅުންވެސް ފުރިހަމައަށް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން
އޓެވުމަށާއި ،މިކަމުގައި ހުރިހާ ޭ
ބެހެ ް

ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މިސެމިނަރއަކީ މަޤްޞަދުތަކެއް ޙާސިލްކުރެވިގެންދާނޭ ސެމިނަރއަކަށް

މއް އިންތިޒާމު
ހައްދަވާ ދެއްވުމަށް ހުރިހާ ބައިވެރިންވެސް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށާއި ،މިހާ އަވަހަށް މިފަދަކަ ެ
ކުރެވުމުގެ ވިސްނުން ދެއްވާ މިކަންމިހާފުރިމަހައަށް އިންތިޒާމު ކުރެވުނީތީ މާތްﷲ އަށް ޙަމްދުކޮށް ސެމިނާގެ
ތ ދެއްވީ އަތޮޅު
މ ު
ގތުގެ މަޢލޫ ާ
ށ އެދިވަޑައިގެނެވިއެވެ .ސެމިނަރ ހިގަމުންދާނޭ ޮ
ނށް ކާމިޔާބަ ް
ހުރިހާ ބައިވެރިން ަ
ކައުންސިލް

އިދާރާގެ

ޒިންމާދާރު

ވެރިޔާ

އަތޮޅުވެރިޔާގެ

އިސްއެހީތެރިޔާ

އަލްފާޟިލް

ޢަބުދުލްމަޖީދު

ދރުފަހު 3:30
ކ އެއްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިންގާ ބައްދަލުވުމަކަށްވާތީ މިއަދު މެން ު
ދލުވުމަ ީ
ޢަބުދުލްޣަނީއެވެ .މިބައް ަ
ނ ދިޔައީ ވަރަށް ކާމިޔާބު ބައްދަލުވުމެއްގެ
އވިއެވެ .މިބައްދަލުވުން ނިމިގެ ް
ވލެ ް
ގައި ބައްދަލުވުން ނިންމަ ާ
ނސިލްގެ ހުރިހާ
ފލިދޫ ކައު ް
އ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންނާއިެ ،
ގޮތުގައެވެ .މިބައްދަލު ވުމުގަ ި
މެމްބަރުންނާއި ،ފުލިދޫ ،ތިނަދޫ ،ކެޔޮދޫ ،ރަކީދޫ ކައުންސިލުން ކޮންމެ ކައުންސިލަކުން  3ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ
ލެއްވިއެވެ.

އަތޮޅުތެރެއަށް ދަތުރުކުރުމާއި މުއައްސަސާތަކާ ބައްދަލުކުރުން
 27ފެބުރުއަރީ  2011ދުވަހު އަތޮޅުގެރަށްތަކަށާއި އަތޮޅުގައިހުރި އެކިއެކި ވުޒާރާތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުމާއި އެތަންތާގެ
އދަލުކުރެއްވުން މިއަދު ފެއްޓެވިއެވެ .މި ގޮތުން އެންމެފުރަތަމް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވީ ފެލިދޫ
ވެރިންނާއި ފުވައްޒަފުންނާއި ބަ ް
ޕޮލިސްށްޓޭޝަނަށެވެ.
ގއި މަސައްކަތްކުރައްވާ އިސްބައެއް ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ޕޮލިސްގެ ފަރާތުން ހިންގަވާ
މިޒިޔަރަތުގައި މިވަގުތު އެތަނު ަ
ހ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ .އަދި ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި
ޙަރަކާތްތަކާއި ،ކުރިއަށް ރޭވިފައިހުރި ބައެއް ކަންތައްތަކާބެ ޭ
މަސައްކަތްތައް ކުރެއްވުމުގައި ދެފަރާތްގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ މައްޗަށް ވާހަކަ ދައްކާވާ މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.
ނނެވުމުން
ވ މުޙައްމަދު އިބުރާހިމް މިވަގުތު މާލޭގައި ހު ް
ނނެ ި
ގތުން ޕޮލިހުގެ އިސްކޮށްހު ް
އެހެންކަމުން މިކަންކަމާ ބެހޭ ޮ
ލ ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުނެވެ.
ގތުމުން ދެފަރާތުން އަލުން ބައްދަ ު
އެމަނިކުފާނު އެބުރިރަށަށް ވަޑައި ަ
ނ
މީގެ ފަހުން ޒިޔާރަތް ކުރެއްވީ ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށެވެ .މިޒިޔާރަތުގައި ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތްތަކާބެހޭގޮތު ް
ތތަނުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މައްޗަށް ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ .އަދި ހޮސްޕިޓަލްގެ
މަޢުލޫމަތު ހޯއްދަވާ ކުރިއަށްއޮ ް
ބފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވީ
ހންނާ ބައްދަލުކޮށް ހެއްދެވިއެވެ .ހޮސްޕިޓަލުގެ ފަރާތުން މި ޭ
ބލާ ބަލިމީ ު
އެކިއެކި ތަންތަން ަ
މ ޞަބާޙެވެ.
ސސްޓެންޓް އަލްފާޟިލް އިބުރާހި ް
ހޮސްޕިޓަލް ހިންގެވުމާ ޙަވާލުވެ ހުންނެވި ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް އެ ި

8

ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
އންސި ް
ޅ އަތޮޅުކަ ު
ފެލިދެއަތޮ ު

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2011ވަނަ އަހަ ު

ތ
ކޒަށެވެ .މިމަރުކަޒަށް ވަޑައިގެން މަރުކަޒާބެހޭ މަޢުލޫމާ ު
ޢލީމީ މަރު ަ
މީގެފަހުން ޒިޔާރަތް ކުރެއްވީ ފެލިދެއަތޮޅު ތަ ު
މތު ހޯއްދެވުމުގެ އިތުރުން ޓީޗަރުންގެ
ހޯއްދެވިއެވެ .މިގޮތުން މިހާރުގެ ހާލަތާއި ،ކުރިއަށް ރޭވިފައިވާ ކަންތައްތަކާބެހޭ މަޢުލޫ ާ
ގޅިގެން ކުރެވިދާނޭ ބައެއް
ދ ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި ދެފަރާތް ު
މަސައްކަތާއި ،ކިޔަވާކުދިންގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ހޯއްދެވިއެވެ .އަ ި
ތން ޚިޔާލު ބަދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ .ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން ކައުންސިލްގެ ބެފުޅުންނަށް
ތން ދެފަރާ ު
ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮ ު
މަރުޙަބާ ވިދާޅުވީ ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޕްރިންސިޕަލާއި ،އެނޫން އިސް މުވައްޒަފުންނެވެ.
 28ފެބުރުއަރީ  2011ދުވަހު ކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުން ފެލިދޫގައިހުރި ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވިއެވެ.
ހންގެ
ނންވާ މީ ު
ނ ކުޑަކުދިންނާއި ،އެހީއަށްބޭ ު
ފލިދޫގައި ހުން ަ
ދ ކޯޓަށާއިެ ،
އދާރާއަށާއި ،ފެލި ޫ
ދ ކައުންސިލްގެ ި
މިގޮތުން ފެލި ޫ
މަރުކަޒަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވިއެވެ.
ޓވިއެވެ .މިދަރުގައި މިއަދު
ށ ފެއް ެ
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ދަތުރެއް މިއަދު  7މާރޗް  2011ދުވަހު އަތޮޅުތެރަ ް
ފުރަތަމަ ވަޑައިގެންނެވީ ރަކީދުއަށެވެ .ރަކީދޫއަށެވެ .ރަކީދޫއަށް ވަޑައިގެން ރަކީދޫގެ ރަށުކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެވުނެވެ.
މިބައްދަލުކުރުންއޮތީ ރަކީދޫ އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒުގައެވެ .ބައްދަލުވުން ތަޢާރަފު ކުރައްވަމުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
އތޮޅުކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން
އަލްއުސްތާޒު މޫސާނިޒާރު އިބުރާހިމް ވިދާޅުވީ މިދަތުރަކީ ކައުންސިލްތައް އުފެދުމާއި ،ގުޅިގެން ަ
އެބޭފުޅުންގެ

ޒިންމާއާއި،

ރަށުކައުންސިލްތަކާއި،

ވލުވެ
ޙަ ާ

ރައްޔިތުންނާއި،

ވަޑައިގަތުމާއެކު
ރަށުގައިހުރި

ނކުރައްވާ
ލަސް ު
ސަރުކާރާއި،

އަތޮޅުގެ
ދައުލަތުގެ

ށ
ރަށްރަށަ ް
އިދާރާތަކާއި،

ވަޑައިގެން

އެރަށްރަށުގެ

އޮފީސްތަކާއި،

ބ
ކުލަ ް

ޖަމުޢިއްޔާތަކާއި ،ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ކުރައްވާ ދަތުރެއްކަމުގައެވެ .އެހެންކަމުން އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ،ރަށުކައުންސިލް
ގުޅިގެން

ރައްޔިތުންނަށް

ޚިދުމަތްދިނުމަށް

ފަށައިގަތުމުގައި

ހުރިގޮންޖެހުންތަކާއި،

ދތައް
ތަ ި

ފިލުވާލުމާއެކު

ޤާނޫނުން

ބރާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މުހިންމު ކަމުގެ މައްޗަށް
ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިފައިވާ ާ
ނ ވާހަކަ
އަލިއަޅުވާލެއްވިއެވެ .އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މަސައްކަތާބެހޭގޮތު ް

ދައްކަވަމުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވިސްނުމުގައި

ރ
އަތޮޅާމެދު ދެކިވަޑައި ގަންނަވާގޮތާއި ،އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށް ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި ،ބެހޭގޮތުން މިހާ ު
ށ އެޅެންހުރި ފިޔަވަޅުތައްބަލާ އެގޮތުން އެޅެންހުރި ފިޔަވަޅު
މަޝްވަރާ ކުރަމުން ގެންދަވާކަމަށާއި ،މިގޮތުން މިހާރުން މިހާރަ ް
ތއި ،ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު
އެޅުމުގެގޮތުން ޤަވާޢިދަށް ބައެއް އިސްލާޙުތައް ގެންނަންޖެހޭތީ އެބަދަލުތައް ގެނަމުގެ މަސައްކަ ާ
ހޯދުމުގެ މަސައްކަތާއި ،މިނޫންވެސް ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން ގެންދަވާކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .މިގޮތުން
އަތޮޅުފަންޑުގެ ލޯނާއި ،ކަށަވަރު ދޯންޏާއި ،ފާމަސީއާއި ،ކޮމްޕިއުޓަރލޯނު ތަރައްޤިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި،
މިނޫންވެސް އިތުރު ކަންތައް ކުރުމަށް ރާވަމުން ދާކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.
ނގެ ޙާލަތުއޮޅުން ފިލުއްވާ
ތ ު
ނގެންދާ ޕްރީސުކޫލު ހިންގަވާ ފަރާތާއި ބައްދަލުކުރައްވާ އެ ަ
ރަކީދޫގައި މިވަގުތު ހިންގަމު ް
ހެއްދެވިއެވެ .އަދި ރަކީދޫގެ ހެލްތްޕޯސްޓާއި ،ރަކީދޫ އުފެދިފައިވާ ޖަމުޢިއްޔާގެ ހިންގާކޮމިޓީއާއި ،ވެސް ބައްދަލުކުރައްވާ
ތ ވާކަރަކު ނެތުމުން ދިމާވާ
ޓ ހެލް ް
އ މިވަގުތު ކޮމިއުނި ީ
އވިއެވެ .ރަކީދޫ ހެލްތްޕޯސްޓްގަ ި
ލތު އޮޅުންފިލު ް
އެތަންތަނުގެ ޙާ ަ
ދަތިތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާލާ ވާހަކަދައްކަވަމުން ފެމެލީ ހެލްތްވާކަރ އަލްފާޟިލާ ޢާރިފާ އަޙުމަދު ތަނުގެ ޙާލަތު ބަޔާންކޮށް
މ ކަމެއްކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .ޖަމުޢިއްޔާގެ ޅަކަމާއެކު އަދި
ކ މުހިން ު
ނރުހެއް ލިބޭނޭގޮތް ވުމަ ީ
ދެއްވިއެވެ .އަދި ޑޮކްޓަރަކާއިަ ،
ބ
ބފައިވާ ބަޔަކާއެކު ތަޖުރި ާ
ބ ލި ި
ގ ތަޖުރި ާ
ނންވަނީ ހިންގުމު ެ
ގތުވެސް ބޭ ު
ނފެށޭކަމަށާއި ،މިވަ ު
މާއެކަށީގެންވާ ޙަރަކާތްތަކެއް ު
ޙިއްސާކުރަންކަމަށާއި ،މިކަމަށް އެހީއެއްލިބިދާނެތޯ ޖަމުޢިއްޔާގެ ރައީސް އެދިވަޑައިގަދެވެ .މިކަމަށްއިޖާބަ ދެއްވާ ކެޔޮދޫ
ކލަބުގެ މުވައްސިސް އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއްސައްތާރު އަޙުމަދު ވިދާޅުވީ ރަކީދޫ ޖަމްޢިއްޔާއިން
ރައްވެހި ކުލަބުގެ ފަރާތުން އެ ު
ތ ދެއްވާ ކަމުގައެވެ .އަދި
ގ ފަރާތުން ރަކީދޫ ޖަމުޢިއްޔާއަށް ދަޢުވަ ު
އ ރަށްވެހި ކުލަބް ެ
އެދިވަޑައިގެންނެވި ކަންތަކުގަ ި
ވސް އެކޮޅުގައި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ޚަރަދެއްވެސް ރަށްވެހި
ވަޑައިގަތުމުން ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ބޭތިއްބުމާއި ،މިނޫން ެ
ކުލަބުން ކޮށްދެއްވާނޭ ކަމުގައެވެ.
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ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2011ވަނަ އަހަ ު

ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
އންސި ް
ޅ އަތޮޅުކަ ު
ފެލިދެއަތޮ ު

ވނީ
މިދަތުރުގައި ދެންވަޑައިގެންނެވީ ކެޔޮދޫ އަށެވެ .ކެޔޮދޫގެ ރަށުކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން ބޭއް ު

ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ

އިދާރާގައެވެ .މިބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި ރަށުގެޙާލަތު އޮޅުންފިލުއްވާ ކައުންސިލުގެ ދަތުރާބެހޭ ތަޢާރަފެއް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ
ވ
ލން ކުރައްވަމުން ގެންދަ ާ
މއެކު މިވަގުތު އަތޮޅު ކައުންސި ު
ރައީސް ދެއްވިއެވެ .އަދި ދެކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުން ތަޢާރަފު ވު ާ
މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބައްލަވާލައްވާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ .މިގޮތުން އަތޮޅުފަންޑްގެ ލޯނާއި،
ކޮމްޕިއުޓަރ ލޯނުސްކީމާއި ،ކަށަވަރު ،ނީމްފާމަސީގެ ވިޔަފާރީގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާ ލައްވާ ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއެވެ.
މރާމާތާއި ،މުވައްޒަފުންނާ
އަދިމިގޮތުން ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާއާއި ،ޚިޔާލު ހޯއްދެވިއެވެ .ކަށަވަރު ދޯނީގެ ަ
އކަށިގެންވާ ޚިޔާލުތައް ލިބިގެން ދިޔައެވެ .މީގެ އިތުރުން
ރށް ތަރައްޤީކުރުމާބެހޭ ވަރަށް ެ
ނނާއި ،ކަށަވަރު އިތު ަ
ބެހޭގޮތު ް
ނތި
އކަތް ކުރެއްވުމުގައި ސިވިލްސަރވިސް މުވައްޒަފުންނާ ގުޅިވަޑައިގެން ތަފާތުކުރުމެއް ެ
ކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުން މަސަ ް
އެންމެންއެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެދިވަޑައި ގެންނެވިއެވެ.
ތ
ދކުވުމެވެ .މިބައްދަލުވުންއޮ ީ
ކ އެސްކޫލުގައި ބޭއްވުނު ބައް ަ
ކޔޮދޫ ސްކޫލުގެ މެނޭޖުމަންޓާއެ ު
ހ ދެންއޮތީ ެ
މިބައްދަލުވުމަށްފަ ު
ޤ
ނމާއި ،ކުދިންގެ އަޚުލާ ީ
ކެޔޮދޫ ސްކޫލުގައެވެ .މިބައްދަލުވުމަކީ ކެޔޮދޫ ސްކޫލުގެ ހިންގުމާއި ،ސްކޫލުގެ ކިޔަވާދި ު
ގ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކާއި،
ޔދޫ ސްކޫލުގައި މިހާރު ހިން ޭ
ނ މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި ކެ ޮ
މިންގަޑާބެހޭގޮތު ް
ކުދިންގެ އަޚުލާޤާއި ،ކިޔަވައިދިނުމުގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް ކެޔޮދޫ ސްކޫލުގެ އެސިސްތެންޓް ޕްރިންސިޕަލް
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަމީދާއި ،އެސްކޫލުގެ ސްޕަވައިޒަރު އަލްފާޟިލާ ޒަޢީމާ ޙުސައިން ވާހަކަ ދެއްކެވިއެވެ.
މިއަދު  1:20ގައި ފެލިދުއަށް ދަތުރު ކުރައްވާ  1:30ގައި ފެލިދޫ ޒުވާން އެކުވެރިންގެ ގުޅުމުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއާއި ،ބައްދަލު
އތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރަމުންގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކާއި،
ަ
ކުރައްވާ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ދަތުރާބެހޭ މައުލޫމާތާއި،
ބ ޖަމުޢިއްޔާތަކާއި އަތޮޅު
ލ ް
ގތުންނާއި ،ކު ަ
ތންނާއި ،ހިންގުމާބެހޭ ޮ
ނތަނުގެ ދައުރާބެހޭގޮ ު
ކުލަބުޖަމުޢިއްޔާ ތަކާއި ،އެތަ ް
ތން އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ކުލަބް ޖައމުޢިއްޔާތަކުގެ މެދުގައި
ހ ގުޅުމާބެހޭ ގޮތުންނާއި ،މިގޮ ު
ކައުންސިލާ ދޭތެރޭ އޮންނަންޖެ ޭ
ނ
ޖމުޢިއްޔާތަކުގެ ކުރިމަގާދޭތެރޭ ކައުންސިލުން ކުރަންރާވަމު ް
މށް ޚިޔާލު ކުރައްވާކަމުގައާއި ،ކުލަބު ަ
މުބާރާތްތަކެއް ބޭއްވު ަ
ފސީލު ދެއްވުމާއެކު ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާތަކުން ރާވަމުންގެންދަވާ ކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
ގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަ ް
ބޭނުންވާ ކަމުގައި ތަޢާރަފު ކުރައްވަމުން ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ،ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ .ޒެޑްގެ ފަރާތުން
އެޖަމްޢިއްޔާގެ ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ޖަމުޢިއްޔާ ހިންގުމުގައި ދަތިވާ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ބައްލަވާލައްވަމުން ޖަމުޢިއްޔާގެ
ދއްކެވިއެވެ .އަދި މިހާރު
ޖޓުގެ ދަތިކަމުގެ މައްޗަށް ވާހަކަ ެ
ތކަމުގެ މައްޗަށާއި ،ބަ ެ
ދ ި
އިދާރާއެއްނެތުމުން ދިމަވާ ަ
ގއި އިދާރީ އޮފީހެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި
ބިމެއްލިބިފައިވާކަމަށާއި ،މިބިމު ަ
ބހޭގޮތުން ދެއްވި ޚިޔާލަށް
އަތޮޅު ކައުންސިލުން އަތޮޅު ކުލަބު ޖަމުޢިއްޔާ ތަކުގެމެދުގައި ތަފާތު މުބާރާތްތަކެއް ބޭއްވުމާ ެ
ފހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.
މބާރާތްތަކެއް ބޭއްވިދާނޭކަމުގައި ާ
ނޓަން ު
ބށި ،ބެޑްމި ް
އިޝާރަތްކުރައްވާ މިގޮތުން ވޮލީ ،ފުޓްބޯޅަަ ،
ރއްވިއެވެ .މިބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައިވެސް އެހެންރައްރަށެކޭ
މީގެ ފަހުގައި ފެލިދޫ ޕްރީސްކޫލުގެ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކު ެ
އެއްފަދައިން ސްކޫލުގެ ޙާލަތު އޮޅުންފިލުއްވާ ސްކޫލުގެ ޙާލަތު ރަގަޅު ކުރުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން މަސައްކަތްތަކެއް
ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމަށާއި ،އަތޮޅުކައުންސިލުން މިހާރުން މިހާރަށްވެސް ރަމްޒީ އެހީއެއްދޭން ޤަސްދުކުރާކަމުގައި ވިދާޅުވެ
ކުރިމަގުގައި ސްކޫލުތަކުގެ ފެންވަރާއި ،ކިޔަވައިދިނުން ރަގަޅުކުރުމަށް ބޮޑަތި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޤަސްދުކުރައްވާ
ކަމުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާލުވިއެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި ޕްރީސްކޫލުގައި މިވަގުތުހުރި ދަތިތަކާ ބެހޭގޮތުންނާއި،
ކފުޅު ދެއްކެވިއެވެ .މިގޮތުން
ރަގަޅުކުރަންހުރި ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް އެސްކޫލުގެ ފަރާތުން ވަޑައިގެންތިއްބެވި ޓީޗަރުން ވާހަ ަ
ގ ރައްކާތެރިކަމެއްނެތުމާއި،
ތއި ،ގޯތީގެ ދަތިކަމާއި ،ކުދިން ެ
މި ވަގުތު ސްކޫލުގައިތިބީ  29ކުދިންކަމަށާއި ،ސްކޫލުގެ ޢިމާރާ ާ
ވަސީލަތްތައް މަދުކަމާއި ،ކުދިންކުޅޭނޭ ސަރަޙައްދެއް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ޓީޗަރުންނަށް ލިބޭއާމުދަނީއާއި،
ށވެސް ވާހަކަދެއްކެވިއެވެ.
ކުދިންގެއަތުން ނަގާފީގެ މައްޗަ ް
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ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
އންސި ް
ޅ އަތޮޅުކަ ު
ފެލިދެއަތޮ ު

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2011ވަނަ އަހަ ު

ދލުކުރުން ތަޢާރަފު ކުރެއްވީ
މީގެ ފަހުގައި ދެންއޮތީ ރޭދަނޑު  8:45ގައި ފެލިދޫގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމެވެ .މިބައް ަ
ތން
ނސިލަރުންގެ ދަތުރާބެހޭގޮ ު
އނާގެ ތަޢާރަފުގައި އަތޮޅުކައު ް
ރަށުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޢަލީއެވެޭ .
ކުޑަތަޢާރަފެއް ދެއްވިއެވެ .މީގެފަހުގައި ދެންވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚު މޫސާނިޒާރު
އިބުރާހީމެވެ .ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި މިދަތުރުގެ ބޭނުމާއި ،ކައުންސިލް އުފެދިގެން މިވީ އެއްހަފުތާގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން
ކުރެއްވި މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބައްލަވާލެއްވިއެވެ .މިގޮތުން މިދަތުރަކީ ވޭތުވެދިޔަ ހަފުތާގައި ކައުންސިލުން ކުރެވުނު
ކަންތައްތަކުގެ

މަޢުލޫމާތު

އޔިތުންނާ
ރަ ް

ކައުންސިލް

ޙިއްސާކުރުމާއި،

ރައްރަށުގެ

ރައްޔިތުންނަށް

ތަޢާރަފުވުމާއި،

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ދެކޭތީ
ދކުރަމުންގެންދިޔަ ލޯނާއި،
ކުރެއްވި ދަތުރެއްކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށްގެންދަވަމުން އަތޮޅުފަނޑުން ޫ
ކޮމްޕިއުޓަރ ލޯނުސްކީމާއި ،ކަށަވަރު ދޯންޏާއި ،ފާމަސީގެ މަސައްކަތާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ .މިގޮތުން
މިކަންކަމުގައިހުރި

ދަތިތަކާއި،

ގ
ގޮންޖެހުންތަކު ެ

މައްޗަށް

ބައްލަވާލައްވާ

މިކަމުގައި

އންސިލާއި،
ކަ ު

ރައްޔިތުންނާއި

ބައިވެރިވެގެން އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތައް ފެށުމުގެ މައްޗަށް އިޝާރަތްކުރައްވާ ސަރުކާރާއި ،ކައުންސިލާއި،
ރައްޔިތުން ގުޅިގެން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .ޤައުމަށ ދިމާވެފައިވާ ސިޔާސީ މައުޙައުލާ ބެހޭގޮތުން
ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އެއްވެސް މީހަކު ސިޔާސަ ނުވުމަށާއި ،ސިޔާސީވިޔަސް އެންމެ ރަގަޅުކަމުގައި ވިދާޅުވެ އަތޮޅުގެ
އާބާދީ މަދުކަމާއި ،އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަގާމެދު ވިސްނަންވެއްޖެ ކަމުގައި ފާހަގަކުރައްވަމުން އަތޮޅުގައި މިކަމަށް
މކަމަށް ރައްޔިތުންވިސްނެވުން ރަގަޅުވާނޭކަމުގައި ރައީސްވިދާޅުވިއެވެ .އަތޮޅު ކައުންސިލާ
ވަސީލަތްތައް ތަންދޭކަމަށާއިި ،
އަޅުގަނޑުމެން ޙަވާލުވުމާއެކުއެކުހެން މިރަށުގައިހުރި ސަރުކާރާއި ،ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވި ކަމަށާއި،
ނ
ވ ކަމަށާއި ،އެހެންކަމު ް
ތކެއް ކުރަންޖެހޭކަން ފާހަގަކުރެ ޭ
ގ އަލީގައި ވަރަށް ގިނަކަންތައް ަ
ބނު މަޢުލޫމާތު ެ
ނން ލި ު
މިތަންތަ ު
ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާ މަޝްވަރާވެސް މިކަންކަމުގައި ހޯދަންބެނުންވާ ކަމުގައިވެސް ވިދާޅުވިއެވެ .ރައްޔިތުންނަށް ޚިޔާލު
ނ
ރސަތުގައި ފާމަސީގެ ޙާލަތާއި ،ފާމަސިސްޓަކު ހޯދަންޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި ،މަދަނައިގެދަށު ް
ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލެވުނު ފު ު
ބޭސްލިބޭނޭގޮތް ހައްދަވާ ދެއްވުމަށާއި ،މާލޭގައިހުންނަ އަތޮޅު ފިހާރައިގެ މައްސަލަ އޮޅުން ފިލުވުމަށާއި ،ފަތުރުވެރިކަމުގެ
ބތޯ މަސައްކަތް ކުރެއްވުމާއި،
ނ ބޭންކެއްގެ ޚިދުމަތް ލި ޭ
އިތުރު ފުރުސަތެއް ލިބޭނޭގޮތް ހައްދަވާ ދެއްވުމަށާއި ،އަތޮޅު ް
ހޮސްޕިޓަލުންލިބޭ ޚިދުމަތްތައް ދަށަށް ގޮސްފައިވާތީ މިކަމަށް ރަގަޅު ޙައްލެއް ހޯއްދަވާދެއްވުމަށް ރައްޔިތުން ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.
މިބައްދަލުވުން ނިމުނީ ރޭގަނޑު  10:45ގައެވެ .ތިނަދޫ ،ފެލިދޫގެ ދަތުރުގައި ކައުންސިލްގެ  6ބޭފުޅުންގެ އިތުރުން އަތޮޅު
މޖީދު ޢަބުދުލްޣަނީ އާއި،
ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލް ަ

އަތޮޅުވެރިޔާގެ އިސްއެހީތެރިޔާ

އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއްސައްތަރު އަޙުމަދު ބައިވެރިވެ ވަޑައި ގެންނެވިއެވެ.
 9މާރޗް 2011
ޅގެން މިއަތޮޅުގެ އަތޮޅު
މެދުއުތުރު ސަރަޙައްދީ ޤައުމީ އިދާރާއާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމެލީއާއި ،ގު ި
ކައުންސިލާއި،

ރަށު

ކައުންސިލް

ތަކުގެ

މެންބަރުންނާއި،

އަތޮޅުގައި

މަސައްކަތްކުރައްވާ

ސިއްޙީ

ދާއިރާތަކުގެ

އވުނު މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް މިއަތޮޅު ކެޔޮދޫގައި މިއަދު މެންދުރު  2:30އިން ހަވީރު
އިސްބޭފުޅުންނަށް އަމާޒުކޮށް ބޭ ް
ނ
 5:00އަށް ބޭއްވެވިއެވެ .މިމަސައްކަތު ބައްދަލުވުމަކީ އިދާރީ ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގަން ފެށުމާގުޅިގެ ް
އދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ
ދލުވުމެކެވެ .މިބަ ް
ށ ބޭއްވުނު ބައް ަ
ތ ދިނުމަ ް
ތން މަޢުލޫމާ ު
ބދަލާބެހޭގޮ ު
ސިއްޙީދާއިރާއަށް ގެންނަންޖެހޭ ަ
އޮފް ހޯމްއެފެއާޒު އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޢަފީފާއި ،މެދުއުތުރު ސަރަޙައްދުގެ ޤައުމީއިދާރާގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރގެ ނައިބު
އވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
ބފުޅުން ބަ ި
އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު އަސީތާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމެލީގެ ފަންނީ ދެ ޭ
ނނާއި ،ސިއްޙީ ދާއިރާއިން ކޮންމެ
ތޅުކައުންސިލާއި ،ރަށުކައުންސިލް ތަކުގެ ހުރިހާ ބޭފުޅު ް
މިބައްދަލުވުމުގައި މިއަތޮޅުގެ އަ ޮ
ރަށެއްގެ އިސްބޭފުޅަކު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ .މިބައްދަލުވުން ނިންމާލައްވާ މިނިސްޓަރ ފުރާވަޑައިގެންނެވީ ހަވީރު
 5:30ގައެވެ.
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ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
އންސި ް
ޅ އަތޮޅުކަ ު
ފެލިދެއަތޮ ު

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2011ވަނަ އަހަ ު

 10މާރޗް 2011
ނދަވާ ދަތުރުގައި މިއަދު  12.45ގައި އަލިމަތާ ރިޒޯޓަށް
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އަތޮޅުތެރެއަށް ކުރައްވަމުން ގެ ް
ދަތުރުކޮށް

13:00

ގައި

އެރިސޯޓްގެ

މެނޭޖްމަންޓާ

ދލު
ބައް ަ

ކުރެވުނެވެ.

ކރުމަކީ
ު

މިބައްދަލު

އަތޮޅުކައުންސިލް

އތޮޅުގެ ތަރައްޤިއަށް މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާއިރު ރިޒޯޓްގެ
އުފެދުމާގުޅިގެން އެކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ތަޢާރަފުވުމާއިަ ،
ރމެކެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި
މ އެއްބާރުލުން ހޯއްދެވުމުގެ ގޮތުން ބައްދަލުކުރެވުނު ބައްދަލުކު ު
ފަރާތުން ވެދެވިދާނޭ އެހީތެރިކަ ާ
ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޒު މޫސާނިޒާރު އިބުރާހީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި އަލިމަތާ ރިޒޯޓަކީ ކުރިންވެސް އަތޮޅުގެ
ނނީ
ނސިލްގެ ޒިންމާއާއި ،ޤާ ޫ
ކން ފާހަގަ ކުރައްވާ އަތޮޅުކައު ް
ހތަކެއް ވެދެއްވާފައިވާ ރިޒޯޓެއް ަ
ލތި އެ ީ
ތަރައްޤީއަށް ވަރަށް ދީ ަ
ކއުންސިލްގެ ފަރާތުންކުރާ
ޙައިސިއްޔަތުގެ މައްޗަށް ބައްލަވާލައްވާ އަތޮޅުގެ ކުރިމަގުއޮތީ ކައުންސިލްގެ އަތްމަތީކަމަށްވުމުން ަ
ނއިބުރައީސް އަލްފާޟިލް
ހތެރިވުމަށް އެދިވަޑައި ގެންނެވިއެވެަ .
ނޓުން އެ ީ
ޒޓްގެ މެނޭޖުމަ ް
މަސައްކަތްތަކުގައި އަލިމަތާ ރި ޯ
އިބުރާހިމް ނިޔާޒު ދެއްކެވިވާހަކާގައި އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންގެ އެއްބައިވަންތަކަމަށް ރިޒޯޓުން ދެއްވެންހުރި ހުރިހާ އެހީތެރިކަމެއް
ދެއްވުމަށާއި،

ނނަށް
ޒުވާނު ް

އމީހުންގެ
ެ

ހުނަރާއި،

ނ
ކ ް
ޤާބިލު ަ

ދައްކާލުމުގެ

ޕްރޮގްރާމެއް

ހިންގަން

ކައުންސިލުން

އ
ދލިޔާ ) ދެއްކެވި ވާހަކައިގަ ި
ދ ( ޭ
ނ ޢަބުދުﷲ މޫހައްމަ ު
ޤަސްދުކުރާވާހަކަ ވިދާޅުވިއެވެ .ރިޒޯޓްގެ މެނޭޖުމަންޓްގެ ފަރާތު ް
ކުރިމަގުގައި ރިޒޯޓްގެ އިސްބޭފުޅުންނާއެކު ބައްދަލު ކުރެވޭނޭގޮތް ހައްދަވާ ދެއްވާނޭ ކަމަށާއި ،މިހާރުން މިހާރަށްވެސް
ށ
ވތެޔޮ އަތޮޅުން ލިބޭނޭގޮތް ހެއްދެވުމަ ް
ކައުންސިލުން އަތޮޅުގެ ކުނިނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތާއި ،އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ބޭނުން ާ
ކމުގައި އަލިމަތާ ރިޒޯޓްގެ
ތނަވަސް ވާނޭކަމަށާއި ،މިކަން ަ
ބނޭމަގު ަ
ށ އަތޮޅަށް އާމުދަނީ ލި ޭ
ތެލުގެ ވިޔަފާރި ފައްޓަވަނިކޮ ް
ށ ވިދާޅުވިއެވެ .ރިޒޯޓްގެ މެނޭޖަރު ދެއްކެވި ވާހަކާގައި ރިޒޯޓަށް ކައުންސިލުގެ ބޭފުޅުން
މ ް
ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭނޭކަ ަ
މިހާއަވަހަށް ދަތުރެއް ކުރެއްވީތީ މަރުޙަބާކިޔާ ކަމަށާއި ،އަތޮޅުގެ ރިޒޯޓުތައް ޗެކުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލްގެ
އޒަފުންގެ އިތުބާރު ބޮޑުވެ
ތށް އޮތުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމަށާއި ،މިކަމުގެ ސަބަބުން މުވަ ް
ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ކުރައްވާގޮ ަ
ރިޒޯޓުގެ މެނޭޖުމަންޓަސްވެސް ޤާނޫނާ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ރަށްހިންގުމަށް ބާރުއެޅިގެން ދާނޭކަމަށް ދެކޭކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.
ވ ކަންކަން ހުރިކަމަށާއި،
މހާރަށްވުރެ ރަގަޅުކުރަން ބޭނުން ާ
މހާރު ހުރިގޮތާއި ،ކުރިމަގުގައި ި
އަދި މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައް ި
ވނޭކަމުގައިވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.
އން ސާވޭކުރުމުގެ ކަންތަކަކީ ބާރަކަށް ާ
މިކަންކަން ރަގަޅުކުރުމުގައި ކުރިން ދެންނެވިފަދަ ި
ށލެވުނެވެ.
ށފަހު އަލިމަތާ ރިޒޯޓުގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ އަތޮޅުކުދިންނާ ބައްދަލުކޮ ް
އަލިމަތާ ރިޒޯޓްގެ މެނޭޖުމަންޓަ ް
ލޙު ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްވާނަމަ
ގޅުކުރަންޖެހޭ ކަންތަކާއި ،އިސް ާ
ގތާއި ،ރަ ަ
ފންގެ ކަންތައް ހުރި ޮ
މިބައްދަލު ކުރުމުގައި މުވައްޒަ ު
އމާޒުކޮށްގެން އަހަރުތެރޭގައި
ތޅުގެ ހުރިހާ ޒުވާނުންނަށް ަ
އެކަމެއް އިސްލާޙު ކުރުމަށް ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ .އަދި އަ ޮ
ޙަރަކާތްތަކެއް ހިންގަން އަތޮޅުކައުންސިލުން ޤަސްދުކުރާ ކަމަށާއި ،މިގޮތުން އެންމެރަގަޅުވާނީ ކޮންކަހަލަ ކަންތައްތަކެއްތޯ
ނ
އޗަށް އެކުދިންގެ ފަރާތު ް
ކންތައްތަކުގެ މަ ް
ނައިބުރައީސް ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ .މީގެޖަވާބުގައި ރިސޯޓުގެ ފަރާތުން ބޭނުންވާ ަ
ތ ރަގަޅުވާނޭކަމަށް ހުށަހެޅިއެވެ.
ޓބޯޅަ ،މުބާރާ ް
އަލިއަޅުވާލާ ވާހަކަ ދެއްކެވިއެވެ .މިގޮތުން ވޮލީ ،ފު ު
މިއަދުގެ ދަތުރުގައި އަލިމަތާއިން ފުރައިގެން ދެންދިޔައީ ފުލިދޫ އަށެވެ .ފުލިދޫއިން އަތޮޅުކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވީ ފުލިދޫ
ޟލް ޢަބުދުﷲ
ކތީބު އަލްފާ ި
ޟލް އިބުރާހީމް ޝަރީފާއި ،ކުޑަ ަ
ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ފުލިދޫ ކަތީބު އަލްފާ ި
ޖަލީލާއި ،ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ ޑީ،އާރު،ޕީގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މޫސާ ފާއިޒެވެ 14:00 .ގައި ފުލިދޫއަށްގޮސް 14:30
ގައި

އަތޮޅުމަދަރުސާގެ

ސީނިއަރ

މުވައްޒަފުންނާ

ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އަލްފާޟިލް އިބުރާހިމް ޝަރީފް

ބައްދަލު

ކުރުންއޮތެވެ.

މިބައްދަލު

ރމުގައި
ކު ު

ރަށުކައުންސިލްގެ

ނ ތައާރަފު ކޮށްދެއްވަމުން
ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ .މިބައްދަލުވު ް

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚު މޫސާ ނިޒާރު އިބުރާހިމް ދެއްކެވި ވާހަކާގައި އަތޮޅު ކައުންސިލް ވުޖޫދަށް
ތއްގައި އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް
ރވާން ފެށުމުން އަވަސް ފުރުސަ ެ
އައުމާއެކު އަތޮޅު ހިންގުމުގައި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ޙަރަކާތްތެ ި
ހންމު ކަމުގައި
ދަތުރެއްކޮށް ރައްޔިތުންގެ ޙާލު އަޙުވާލުބަލާ ތަޢުލީމީ ،އަދި ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ހުރިނެތްގޮތް ބެލުން މު ި
ނ
ކައުަްނސިލުންދެކި މިދަތުރު ފެއްޓެވީ ކަމަށާއި ،މިރަށަކީ މިގޮތުން އަތޮޅުގެ މީހުންއުޅޭ ރައްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެފަހު ް

12

ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
އންސި ް
ޅ އަތޮޅުކަ ު
ފެލިދެއަތޮ ު

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2011ވަނަ އަހަ ު

ދޔަ އެއްހަފުތާގެ ތެރޭކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް
ޒިޔާރަތްކުރެވުނު ރަށްކަމުގައި ވިދާޅުވެ ކައުންސިލުން މިވޭތުވެ ި
އަލިއަޅުއްވާ

ލެއްވިއެވެ.

އަތޮޅު

މަދަރުސާގެ

ފަރާތުން

ޕްރިންސިޕަލް

އެމަދަރުސާގެ

ދެއްކެވި

ވާހަކާގައި

މިވަގުތު

މިމަދަރުސާގައި ތަޢުލީމު ޙާސިލުކުރަމުން ގެންދަނީ  69ދަރިވަރުން ކަމަށާއި 17 ،ޓީޗަރުން އެބަތިބިކަމަށާއި ،ނަމަވެސް
މިވޭތުވެދިޔަ އަހަރަކީ ނަތީޖާ އެހާރަގަޅު އަހަރެއްނޫންކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ކުދިންގެ އަޚުލާޤުވެސް އެހާރަގަޅު
ނޫންކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ .ސްކޫލުގެ ކިޔަވައިދިނުމާއި ،ކުދިންގެ އަޚުލާގު ރަގަޅުކުރުމަށް ކުރެވިދާނޭ މަސައްކަތްތަކުގެ
މައްޗަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޝްރަފު ވާހަކަ ދެއްކެވިއެވެ.
މީގެފަހުގައި

ދެންއޮތީ

މިއަދު

16:15

ގައި

ހެލްތް

ޕޯސްޓްގެ

ސީނިއަރ

މުވައްޒަފުންނާ

ބައްދަލު

ކުރުމެވެ.

ސއްޙީ ޙަލަތާ ބެހޭގޮތުން
ި
މިބައްދަލުކުރުމުގައި އެތަނުން ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުންނާއި ،މިހާރު ރަށުގެ
ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރައީސް އައްޝައިޚު މޫސާނިޒާރު އިބުރާހިމް ސުވާލު ކުރެއްވި އެވެ .މިސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވީ
ކގައި މިވަގުތު ފުލިދޫގައި
ލވެ ހުންނެވި ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް އެސިސްޓެންޓެވެ .މީނާގެ ވާހަ ާ
ހެލްތު ޕޯސްޓް ހިންގެވުމާ ޙަވާ ު
ކރައްވާ ރަށުގައި ހެލްތުކިޔާ
ށ މިބަލި ޖެހިފައިވާކަން ފާހަގަ ު
ނނަ ް
ވައިރަލްފީވާ ވަރަށްއުޅޭ ކަމަށާއި ،މިހާހިސާބަށް  70މީހު ް
ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށާއި ،މިނޫންވެސް ގިނަ ޙަރަކާތްތަކެއް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .މިވަގުތު
ވފައިވާ ޑޮކްޓަރެއްކަމަށާއި،
ށ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން މިކޮޅަށް ފޮނުއް ާ
ހން ބަދަލު ކުރައްވާގޮތަ ް
ހުންނެވި ޑޮކްޓަރަކީ ދެމަ ު
ނ
ގިނަދުވަސްވެގެން ދާއިރުވެސް ޑޮކްޓަރ ބަދަލު ނުކުރައްވާތީ ޑޮކްޓަރ މިހާރު ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ހުންނެވި ކަމަށާއި ،މިހާރު ް
މިހާރަށް ޑޮކްޓަރު ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާކަމަށާއި ،މިކަންވާނީ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ހުށަހަޅާފައި ކަމުގައިވެސް ވިދާޅު ވިއެވެ.
މ
ސލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ބުޝްރީ މޫސާ އާއި ،ފުލިދޫ ކަތީބު އަލްފާޟިލް އިބުރާހީ ް
މިބައްދަލުވުމުގައި ފުލިދޫކައުން ި
ށކައުންސިލާ ބައްދަލު ކުރުމެވެ .މިބައްދަލުވުންއޮތީ 15:30
ޝަރީފު ބައިވެރިވެ ވަޑައި ގެންނެވިއެވެ .ދެންއޮތީ ފުލިދޫގެ ރަ ު
ގައި ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދަރާގައެވެ .މިބައްދަލުވުމަށް ރަށުކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންނާއި ،ޒިންމާދާރުވެރިޔާ
ވަޑައިގެންނެވިއެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ދަތުރުގެ ބޭނުމާއި ދަތުރު ކުރައްވަން ބޭނުންވި ސަބަބުގެ މައްޗަށް
އތޮޅު ކައުންސިލުން އަތޮޅު
ހކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ .މިގޮތުން ަ
ކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚު މޫސާ ނިޒާރު އިބުރާހީމް ވާ ަ
ލ އަތޮޅުގެ
ކށް ރައްޔިތުންގެ ޙާލުބަ ާ
އންސިލްތަކާ ބައްދަލު ޮ
ގ ރައްރަށުގެ ރައްޔިތުންނާ ،ކަ ު
ހިންގުމާ ޙަވާލުވުމާއެކު އަތޮޅު ެ
ތަރައްޤީއަށް

ކުރަންވެފައިވާ

މަސައްކަތްތަކާމެދު

މަޝްވަރާ

ކުރުމަށާއި،

ޤާނޫނުގައިވާ

ތގެމަތިން
ގޮ ު

ކައުަްނސިލްގެ

ޒިންމާގައިވާ އަތޮޅުގައިހުރި ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެމުވައްސަސާތަކުގެ ދައުރުބަލާ މަޝްވަރާކުރުމަށް
ކުރެވޭ

ދަތުރެއްކަމުގައި

ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި

އަތޮޅުކައުންސިލް

އުފެދުނުފަހުން

މިވީ

މަދުދުވަސްކޮޅުގެ

ތެރޭގައި

ނޑުގެ ލޯނާއި ،ކޮމްޕިއުޓަރ
އވެ .އަދި އަތޮޅު ތަރައްޤީ ފަ ް
ތފުސީލު ދެއްވި ެ
އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރެއްވި ކަންތައްތަކުގެ ަ
ތފްސީލުދެއްވާ ހެއްދެވިއެވެ.
ސްކީމާއި ،ކަށަވަރު ދޯންޏާއި ،ފާމަސީގެ މަސައްކަތްތަކާމެދު ނިންމާފައިވާގޮތާއި ،ބެހޭގޮތުން ަ
ކން ޙަރަކާތްތެރިވާގޮތާމެދު ފާރަވެރިވެ ކުރާކަންތައް ކުރަމުން
ޤާނޫނީގޮތުން ކައުންސިލްތައް ރޭވިފައިވާގޮތުން ރަށުކައުންސިލްތަ ު
ބލުމަކީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޒިންމާއެއް ކަމުގައިވާތީއާއި ،އަތޮޅުގެ ތަރައްޤިއަށް ކުރާމަސައްކަތް
ނނާ އެއްގޮތައްތޯ ެ
ގެނަދަނީ ޤާ ޫ
ތަކުގައި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ މަޝްވަރާއާއި ،ޚިޔާލު ބޭނުންވާ ކަމުގައިވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މިދަތުރުގެ
އބަލާ މީގެއިތުރުން އަތޮޅުގެ
ލތަކުން ރާވާފައިވާ މަސައްކަތްތަ ް
ބޭނުމުގެ ތެރޭގައި ރަށުކައުންސި ު

ގން
ޒވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށް ެ
ު

ދންވެސް މިދަތުރުގެ މަޤްޞަދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމަށްވެސް
ނންވާ މައުލޫމާތު ހޯ ު
އަހަރުގެތެރޭގައި ޙަރަކާތްތަކެއް ރޭވުމަށް ބޭ ު
ވިދާޅުވިއެވެ.
މިބައްދަލުކުރުމުގައި ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ބުޝްރީ މޫސާ ދެއްކެވި ވާހަކާގައި މިހާއަވަހަށް
ށ
އަތޮޅުކައުންސިލުން ދަތުރެއް ރާއްވަވާ އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ރައްޔިތުންގެ ޙާލުބައްލަވާ ކައުންސިލްތަކަ ް
ވތީ ފުލިދޫ ކައުންސިލާއި،
ނ ކުރާމަސައްކަތްތައް ވިލަރެސް ކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތް ފެއްޓެ ީ
ހިތްވަރުދެއްވާ ކައުންސިލްތަކު ް
ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލަށް ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ.
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ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
އންސި ް
ޅ އަތޮޅުކަ ު
ފެލިދެއަތޮ ު

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2011ވަނަ އަހަ ު

ތވެ .މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވީ ފުލިދޫ ބުލޫސްޓާ ކުލަބުގެ
ޖމުޢިއްޔާތަކާ ބައްދަލުކުރުން އޮ ެ
މީގެފަހުގައި ފުލިދޫގެ ކުލަބު ަ
ނނާއި،
މެމްބަރުން އެކަންޏެވެ .މިބައްދަލު ކުރުމުގައި ކުލަބުގެ ހިންގުމާބެހޭ ގޮތުންނާއި ،ދިމާވާ ދަތިތަކާ ބެހޭގޮތު ް
ތން މަޝްވަރާކޮށް ޚިޔާލު ހޯދުނެވެ .އަދި އަތޮޅުގައި ހުރިހާ ކުލަބް
ކުރިއަށްރާވާފައިވާ ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން ދެފަރާ ު
ޖަމުޢިއްޔާއަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކަންތައްތަކެއްހިންގަން ގަސްދުކުރާ ކަމަށާއި ،މިގޮތުން ކުލަބްތައް ތަރައްޤީ ކުރުމަށާއި،
އެކުވެރިކަން ބަދަހިކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންރާވާ ކަމުގައި ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް އަލްފާޟިލް އިބުރާހިމް ނިޔާޒު
ދބީ
ޓބޯޅަ ބެޑްމިންޓަން ،އަ ަ
ވިދާޅުވިއެވެ .ކުލަބުތަކުގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި ވޮލީ ،ފު ު
ނ ހުށަހެޅިއެވެ.
ފންނަކަމުގައި ބުލޫސްޓަރ ކުލަބު ް
މނުން ެ
މުބާރާތްފަދަ ކަންތައް ހި ެ
ނ އޮތީ ވ.އަތޮޅު އަތޮޅު
ދލު ކުރުމެވެ .މިބައްދަލުކުރު ް
އ ފުލިދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައް ަ
މީގެފަހުގައިއޮތީ  21:15ގަ ި
ޝރީ މޫސާއެވެ .ތަޢާރަފުގައި
ބ ް
ސލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ު
ތޢާރަފު ކުރެއްވީ ފުލިދޫ ކައުން ި
މަދަރުސާގައެވެ .މިބައްދަލުވުން ަ
ބފުޅުންގެ މަސައްކަތާ ޙަވާލުވެ މިހާކުޑަ މުއްދަތެއްގައި އަތޮޅުތެރެއަށް ދަތުރެއްކުރެއްވީތީ އަދި
އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ބޭފުޅުން އެ ޭ
ފުލިދުއަށް

ތ
ވަޑައިގެމންނެވީ ީ

ޝުކުރުއަދާކުރައްވާ

ކަމަށާއި،

ރަށުކައުންސިލް

އުފެދިގެން

މިއަދާހަމައަށް

އާއިރު

ށ
ލ ނުކުރެވިކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ .އަދިމިބައްދަލުވުމަ ް
އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަދިމިއުޅެނީ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަ ު
ފުލިދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެމް،ޑި.ޕީ އަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުން ޙާޟިރު ނުވީތީ ހިތާމަކުރައްވާ ކަމުގައިވެސް ވިދާޅުވެ
ރ އަދާކުރެއްވިއެވެ .އަދި
ފހަގަކޮށް އެބޭފުޅުންނަށް ޝުކު ު
ޑީ،އާރު،ޕީ އަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުން ވަޑައިގެންނެވިކަން ާ
ށ
މގައި ބައިވެރިވަނީ ރައީސްގެ އިތުރުން ޑީ،އާރ،ޕީ އަ ް
ތރެއިން ހަމައެކަނި މިބައްދަލުވު ު
ރަށުކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުންގެ ެ
ނިސްބަތްވާ ހަމައެކަނި މެމްބަރު އަލްފާޟިލް މޫސާ ފާއިޒު ކަމަށްވިދާޅުވެ އެން،ޑީ،ޕީގެ މެމްބަރުން ޙާޟިރު ނުވީތީ އެކަމާ
ހިތާމަކުރައްވާކަމުގައިވެސް ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ބުޝްރީ މޫސާ ވިދާޅުވިއެވެ.
ނ
ކރައްވާ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކާގައި އަތޮޅުކައުންސިލުން ފައްޓަވައިގެ ް
ތބު ު
ފުލިދޫ ރައްޔިތުންނާ މުޚާ ަ
ޤ
މިއުޅުއްވާ ދަތުރާބެހޭ ގޮތުންނާއި ،މިހާހިސާބަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން އެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ގޮތުންނާއި ،އަތޮޅު ތަރައް ީ
ފަންޑާއި ،ކޮމްޕިއުޓަރ ލޯނުސްކީމާއި ،ކަށަވަރު ދޯންޏާއި ،ފާމަސީއާ ބެހޭގޮތުން މިހާހިސާބަށް ކަންތައް ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ
ނ ތިއްބެވި ބޭފުޅުން އަތޮޅުގެ
ވ ް
ނނާއި ،އަތޮޅު އޮފީސް ހިންގަ ަ
މައްޗަށް ބައްލަވާ ލައްވާ އަތޮޅު ފަންޑަކީ ކުރީގެ އަތޮޅު ކޮމިޓީ ް
ތަރައްޤީއަށްޓަކައި

އަޅުއްވާފައިވާ

ވަރަށްމުހިންމު ފިޔަވަޅެއް

ކަމުގައިވިދާޅުވެ

ށ
އެބޭފުޅުންނަ ް

ޙައްގުވެގެންވާ ޝުކުރު

ތ
އަދާކުރައްވާ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .މީގެއިތުރުން ރައްޔިތުންގެ މުސްތަޤްބަލާމެދު ވިސްނުމަށާއި ،އަތޮޅުގެ މުސްތަޤުބަލްއޮ ީ
ނކުރެވޭނީ އަތޮޅުގެ ހުރިހާ
މއް ކަމުގައާއި ،ނަމަވެސް މިކަ ް
ށއި ،މިކަންކުރުމަކީ މުހިންމުކަ ެ
އާބާދީ އެއްފަސް ކުރެވިގެންކަމަ ާ
ނގެ ތެރެއިން ގިނަބަޔަކާއި،
ރައްޔިތުން އެކަތިގަނޑަކަށް ވެގެން ކަމުގައިވެސް ވިދާޅުވިއެވެ .މިބައްދަލުވުމަށް ފުލިދޫގެ ރައްޔިތު ް
ފުލިދޫ ކައުންސިލްމެންބަރުން ޙާޟިރުނުވާތީ ހިތާމަކުރާ ކަމުގައިވެސް ވިދާޅުވިއެވެ .ސުވާލު ކުރުމަށް ރައްޔިތުންނަށް
ހުޅުވާލެވުނު ފުރުސަތުގައި ލޯނާއި ،ކަށަވަރު ދޯންޏާއި ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމާއި ،ބެހޭގޮތުން ބައެއްމީހުން ސްވާލު ކުރިއެވެ.
ލނު ނުދައްކާ މައްސަލައާއި ،މިފަދަ ފަރާތްތަކާމެދު އަޅާނޭފިޔަވަޅު ތަކާމެދު އަދި ކަށަވަރު
މިގޮތުން ފުލިދޫގެ ގިނަބަޔަކު ޯ
ށ
ނ ފުޅަކާމެދު ސުވާލު ކުރިއެވެ .މި ސުވާލުތަކަށް ފުރިހަމައަ ް
ދނުމާމެދު ގެންގުޅުއްވާ ވިސްނު ް
ދޯނިބޮޑުކޮށް އިތުރު ޚިދުމަތް ި
ޖަވާބުދާރީ ވެލެއްވީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚު މޫސާ ނިޒާރު އިބުރާހީމެވެ .މިބައްދަލުވުމަށް އަތޮޅު
ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މެންބަރުގެ އިތުރުން އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އަތޮޅުވެރިޔާގެ އިސްއެހީތެރިޔާ އަލްފާޟިލް
ކއުންސިލް އިދާރާގެ އިދާރީ
ޢަބުދުއްސައްތާރު އަޙުމްދު ބައިވެރިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ .ފުލިދުއަށްކުރި މިދަތުރުގައި ފުލިދޫ ަ
ދ މިކަމާގުޅޭ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކުރެވުނެވެ.
ބނުންވާ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކޮށް ީ
މަސައްކަތްތައް ހަލުއިކުރުމަށް ޭ
 11މާރޗް 2011
އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުގައި މިއަދު ހެނދުނު  10:00ގައި ފުލިދޫން ފުރައިގެން ދަތުރުކުރެވުނީ
ދިއްގިރީ ރިޒޯޓަށެވެ .ދިއްގިރިއަށްކުރި ދަތުރުގައި ދިއްގިރީ ރިޒޯޓްގެ މެނޭޖުމަންޓާއި ،ދިއްގިރީގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ އަތޮޅުގެ

14

ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
އންސި ް
ޅ އަތޮޅުކަ ު
ފެލިދެއަތޮ ު

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2011ވަނަ އަހަ ު

ގ
ދލުކުރީ  11:00ގައެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ ދަތުރު ެ
ތވެ .މެނޭޖުމަންޓާ ބައް ަ
ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރުން އޮ ެ
ތަފުސީލު ދެއްވަމުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚު މޫސާނިޒާރު އިބުރާހިމް ވިދާޅުވީ މިދަތުރަކީ ކައުންސިލުން
ދތުރެއްކަމުގައެވެ .އަދި މިދަތުރުގެ އަނެއްބޭނުމަކީ ދިއްގިރީ
އަތޮޅު ހިންގަން ޙަވާލުވުމާއެކު ތަޢާރަފުވެލުމަށް ކުރައްވާ ަ
ނ ކަމުގައެވެ .އަދި ރިޒޯޓްގެ
ކށް އެމީހުންގެ ޙާލު ބައްލަވާ ލެއްވު ް
ރިޒޯޓްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ އަތޮޅުގެ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލު ޮ
ދނޭ އެހީތެރިކަމާ އެއްބާރުލުން ހޯދުން ކަމުގައެވެ .މިކަމަށް ޖަވާބު ދެއްވާ ރިސޯޓްގެ
ފަރާތުން ކައުންސިލަށް ދެއްވި ާ
މެނޭޖުމަންޓުން އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށް ކައުންސިލުން ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދިއްގިރީ ރިޒޯޓުން
ދެއްވާނޭކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.
ދވިއެވެ ،އަދި އަތޮޅުގެ
ކންތައްތައް އޮޅުންފިލުއްވާ ހެއް ެ
މހުންގެ ޙާލުއޮޅުންފިލުއްވާ ދަތި ަ
މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކޮށް އެ ީ
ދކުރާތީ އެކަމުގެ ތަފްސީލު
ގން ޤަސް ު
ކންތައްތަކެއް ހިން ަ
އންސިލުން މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ަ
ޒުވާނުންނަށް އަތޮޅު ކަ ު
ވނުންގެ
މށާއި ،މިކަމަށް ޒު ާ
ނންވާކަ ަ
ނ ބޭ ު
ފރާތުން އެއްބާރުލު ް
އވިއެވެ .މިކަމުގައި ޒުވާނުންގެ ަ
ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް ދެ ް
ޝައުގުވެރިކަން އޮތްމިންވަރު ބަލަން ބޭނުންވާ ކަމުގައިވެސް ވިދާޅުވިއެވެ .ދިއްގިރީ ރިޒޯޓްގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން
ތ
އަތޮޅުގައި އިތުރު ރިޒޯޓެއް ހެދޭނެތޯއާއި ،މިއަތޮޅުގައިއޮތް އާރަށް މިހާރު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތުން އަތުލާނަން ޯ
ނ އަތޮޅުގެ ފަޅުރައްރަށުގެ
ތ ް
ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ .މިސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ރައީސްވިދާޅުވީ ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަ ި
ތެރެއިން ސަރުކާރުން ދެއްވާނީ ކޮންރައްރަކެއްތޯ މިހާރު ބަލަމުން ގެންދަވާ ކަމަށާއި ،ސަރުކާރުން ދެއްވައިފިނަމަ އާރަށްވެސް
ނވާކަމަށާއި ،ރިޒޯޓުހެދުމުގެ ޚިޔާލުވެސް ކައުންސިލުން ކުރައްވާ ކަމުގައެވެ .ނަމަވެސް މިކަން ކުރެވެނީ
ހޯދަން ބޭނު ް
ފހު
ދއްވައިގެން ކަމުގައެވެ .މިބައްދަލުވުން ނިންމާ ލެއްވުމަށް ަ
ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވަންޖެހޭ ރައްޔިތުންގެ ތަކެތި ެ
ދިއްގިރީން ފުރީ 14:20ގައި

ޖަލްސާތައްބޭއްވުނު ޢަދަދު ކުއްލި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނުޢަދަދު
ކައުންސިލްގެ  23ޖަލްސާ ބޭއްވި ކުއްލިޖަސާގެ ގޮތުގައި  2ޖަލްސާ މިހާތަނަށް ބޭއްވިފައި ވެއެވެ .މީގެއިތުރުން ނުރަސްމީ
އދަލުވުން ބޭއްވިފައި ވެއެވެ.
ބައްދަލުވުމުގެ ގޮތުގައި  37ބަ ް

އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް އެހީވުން
ނ 15،000.00ރ .ޚަރަދު
ތ  2011އަށް އަތޮޅުކައުންސިލު ް
ޓބޯޅަ މުބާރާ ް
ނގަވާ އަތޮޅު ފު ް
ހ ް
އެފްއޭ އެމުން މިއަތޮޅުގައި ި
ތރޭގައި  4މެޗްގެ މޭންއޮފަދަ މެޗާއި ،އެންމެމޮޅު  5މަޤާމު
ކުރުމަށް ނިންމެވިއެވެ .ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ދެވޭ އިނާމުތަކުގެ ެ
ނ ޓީމާއި ،ފެއަރޕްލޭ ޓީމުހޮވާ އިނާމު ދިނުން ހިމެނެއެވެ.
ވ ަ
ނމާއި ،އެއްވަނަ ޓީމާއި ،ދެ ަ
ދ ު
ހޮވާ އެމަޤާމުތަކަށް އިނާމު ި
އފްދަ މެޗަށް 500.00ރ .އެއްވަނަ ކީޕަރ 700.00ރ ،އެއްވަނަ ޑިފެންސް 700.00ރ.
މިގޮތުން ކޮންމެ މެޗެއްގެ މޭން ޮ
ތރިޔާ 700.00ރ .ޖުމްލަ
އެއްވަނަ މިޑްފީލްޑަރ 700.00ރ .އެއްވަނަ ފޯވާޑް 700.00ރ .މުބާރާތުގެ އެންމެމޮޅު ކުޅުން ެ
ފަނަރަ ހާސް ރުފިޔާ މިކަމަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް ކަނޑައެޅުއްވިއެވެ.

ބަނޑޮހުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވުން
 23އޭޕްރިލް  2011ގައި އޮތް ކައުންސިލަރުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަށުކައުންސިލުންނާއި
އަތޮޅު ކައުންސިލުން

ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން މި ބައްދަލުވުމަށް ދާނެ  2ބޭފުޅެއް ކަނޑައެޅުމަށް އަތޮޅު

ކައުންސިލްގައި

މަޝްވަރާ

ކުރެވުނެވެ.

ބައިވެރިކުރާނީ

ކައުންސިލް

މެމްބަރ

މިމަޝްވަރާގައި
އަލްފާޟިލް

ނންމަވާފައިވަނީ
ި

މުޙައްމަދު

އަޙްމަދު

ދލުވުމުގައި
މިބައް ަ
މަނިކު

ކަމަށާއި،

އަތޮޅު
ރަށު

ކައުންސިލުން

ކައުންސިލްތަކުން

15

ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
އންސި ް
ޅ އަތޮޅުކަ ު
ފެލިދެއަތޮ ު

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2011ވަނަ އަހަ ު

ނސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް
ނސިލްގެ ތެރެއިން ފުލިދޫ ކައު ް
ނ ނަން ހުށަހެޅުއްވި  3ކައު ް
މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިކުރާ ީ
މޫސާ

ބުޝްރީ

މިކަމަށް

ކަމުގައެވެ.

ނަންތައް

ހުށަހެޅިފައިވާ

އެވަނީއެވެ.

ތިރީގައި

ޝރީ މޫސާ
ބ ް
 -1ފުލިދޫ ކައުންސިލުންު ،
 -2ކެޔޮދޫ ކައުންސިލުން ،އިބްރާހިމް ރަޝީދު
 -3ފެލިދޫ ކައުންސިލުން ،ޢަލީ ޝިމާލް

ސިވިލްސަރވިސްގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުން.
އިދާރީ

ދާއިރާތައް

ލާމަރުކަޒީ

އުސޫލުން

ހިންގުމުގެ

ޤާނޫނުގައިވާ

ގޮތުގެމަތިން

ކައުންސިލުތައް

އުފެދުމާގުޅިގެން

ނ
ގތު ް
ރވޭނޭ ގޮތާއި ،ބެހޭ ޮ
އނިގަނޑަށް މުވައްޒަފުން ހިޖުރަ ކު ެ
ތންނާއި ،އާ ޮ
އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އާއޮނިގަނޑާ ބެހޭގޮ ު
ކށް
މޤާމުތަކާއި ،އެމަޤާމުތަ ަ
ލގެ އާއޮނިގަނޑުގައި އެކުލެވޭ ަ
ނމާއި ،މިވަގުތު އަތޮޅުކައުންސި ު
މތު ދި ު
މުވައްޒަފުންނަށް މަޢުލޫ ާ
ނށް
މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުމުގައި ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ގެންގުޅުއްވާ ސިޔާސަތު ތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު މުވައްޒަފުން ަ
ދެވުނެވެ.

ޖުމުހޫރީޕާޓީގެ ފަރާތުންބޭއްވި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލަރުން ބައިވެރިކުރުން:
ޖުމުހޫރީޕާޓީގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އަތޮޅުކައުންސިލް ތަކަށާއި ރަށުކައުންސިލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން
ކައުންސިލްތަކުގެ

ނ
ހިންގު ް

ހަރުދަނާ

ކުރުމުގެގޮތުން

އވެވި
ބޭ ް

ބައްދަލުވުމުގައި

ތޅުގެ
މިއަ ޮ

ހުރިހާ

ވއެވެ.
ކައުންސިލްތަކުން ބައިވެރިވެލެއް ި

ރަށުކައުންސިލްތަކާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތައް
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލް ތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގަވަން ނިމްވާފައިވާ އަތޮޅު
ތަރައްޤީގެ ސެމިނަރ މިއަދު ފެލިދޫގައި ފެށުނެވެ .މިސެމިނަރއަކީ އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށާއި ،ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް
ނ
މިއަހަރުގެތެރޭ ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތަކެއް އެކުލަވާލާ މިކަމަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ބޭނުމުގައި ބޭއްވު ު
މ މަރުކަޒުގައި ފެށުނެވެ .މިސެމިނަރ ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވާ
ސެމިނަރ އެކެވެ .މިސެމިނަރ މިއަދު  9:00ގައި ފެލިދޫ ތަޢުލީ ީ
ހކަފުޅުގައި މިސެމިނަރގެ
ދެއްވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚު މޫސާ ނިޒާރު އިބުރާހީމެވެ .އެމަނިކުފާނުގެ ވާ ަ
ޙޞިލް ކުރުމަށް ހުރިހާ
ވލައްވާ މިކަމުގެ މަޤަޞަދު ާ
ށ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ބައްލަ ާ
ޤޞަދުގެ މައްޗަ ް
ބޭނުމާއި ،މަ ު
ބައިވެރިންވެސް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށާއި ،މިސެމިނަރއަކީ އެއްދުވަހަށް ބޭއްވޭ ސެމިނަރއަކަށް ވީނަމަވެސް މިކަމުގެ
ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތަށް ކުރިއެރުމާއި ،މިކަމުގެ ފައިދާ ލިބޭނޭގޮތައް ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުންފުޅު
ގއެވެ .އަދި މިސެމިނަރއަކީ
ބއިވެރިވެ ލެއްވުން ބޭނުންވާ ކަމު ަ
ބެހެއްޓެވުމަށާއި ،މިގަމުގައި ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ފުރިހަމައަށް ަ
މަޤަޞަދުތަކެއް

ޙާސިލްކުރެވިގެންދާނޭ

ސެމިނަރއަކަށް

ހައްދަވާ

ދެއްވުމަށް

ހުރިހާ

ބައިވެރިންވެސް

މަސައްކަތް

ކޮށްދެއްވުމަށެވެ .ސެމިނަރ ހިގަމުންދާނޭ ގޮތުގެ މަޢލޫމާތު ދެއްވީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ
ދ
ބއްދަލުވުމަކަށްވާތީ މިއަ ު
ގ ަ
އއްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިން ާ
ބދުލްޣަނީއެވެ .މިބައްދަލުވުމަކީ ެ
ދލްމަޖީދު ޢަ ު
އަލްފާޟިލް ޢަބު ު
މެންދުރުފަހު  3:30ގައި ބައްދަލުވުން ނިންމަވާލެއްވިއެވެ .މިބައްދަލުވުން ނިމިގެން ދިޔައީ ވަރަށް ކާމިޔާބު ބައްދަލުވުމެއްގެ
ގ ހުރިހާ މެމްބަރުންނާއި،
މބަރުންނާއި ،ފެލިދޫ ކައުންސިލް ެ
ގޮތުގައެވެ .މިބައްދަލު ވުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މެ ް
ފުލިދޫ ،ތިނަދޫ ،ކެޔޮދޫ ،ރަކީދޫ ކައުންސިލުން ކޮންމެ ރަށަކުން  3ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ.
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ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2011ވަނަ އަހަ ު

އަތޮޅުއެކައުންޓްތަކާބެހޭ ތަފްޞީލް ހޯދުން
 2008ވަނައަހަރު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް އައި ބަދަލާއިގުޅިގެން މޯލްޑިވުސް މަނިޓްރީ އޮތޯރިޓީގައި ހުރި މިއަތޮޅުގެ
ޓރީ އޮފް ފިނޭސް އެންޑް
ދގެ ޤައުމީއިދާރާއަށާއި ،މިނިސް ް
ނލިބިގެން މެދުއުތުރު ސަރަހައް ު
ޢލޫމާތު ު
އެކައުންޓްތަކާ ބެހޭމަ ު
ޓްރެޜަރީއަށް ލިއުމުން ހުށަހަޅާ ފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް މިހާހިސާބަށް ކުރެވުނު އެއްވެސް މަސައްކަތަކުން މިކަމާބެހޭ އެއްވެސް
ތ ނުވެއެވެ.
އެމަޢުލޫމާތެއް އަދިވަނީސާފްވާގޮ ް

އަތޮޅުކައުސިލްގެ  2012ވަނައަހަރުގެ ބަޖެތް ތައްޔާރުކުރުން
އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން

2012

ވަނައަހަރަށް

ޖޓް
ލަފާކުރާބަ ެ

ތައްޔާރުކުރުމުގެ

މަސައްކަތް

އޮގަސްޓްމަހުގެތެރޭގައި

ފނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށާއި،
ށފަހު މެދުއުތުރު ސަރަހައްދުގެ ޤައުމީ އިދާރާއަށާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ި
ކޮށްނިންމާލުމަ ް
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށާއި ،މެދުއުތުރު ޤައުމީ އިދާރާއަށް ވަނީ ފޮނުވިފައި ވެއެވެ.

ވ .އަތޮޅު ތާއުލީމީ މަރުކަޒްގެ ވޮލީޓީމަށް ފައިސާގެ އެހީއެއް ދެއްވުން
ތަޢުލީމީ މަރުކަޒްގެ ވޮލީޓީމް އިންޓަރ ސްކޫލް ވޮލީ މުބާރާތުގައި އެސްކޫލް ތަމްސީލްކުރުމަށްޓަކާއި މާލެފުރުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވާތީއާއި

ދ މިފަހަރަކީ މިޓީމު މިތަށި
އެސްކޫލްގެ ޓީމް ވޭތުވެދިޔަ  2އަހަރު ޗެންޕިއަންކަން ހޯދާފައިވާތީ ،އަ ި

ށ ފައިސާގެ އެހީއެއް ވުމަށް ކައުސިލުން ވަނީންމާފައެވެ.
މިލްކުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްފަހަރު ކަމަށްވާތީ އެކަންފާހަގަކޮ ް
އެގޮތުން އެޓީމަށް 10000/-ރ ( ދިހަހާސްރުފިޔާ ) -/ގެ އެހީއެއް ދެވިފައިވެއެވެ.

ފަޅުރަށްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރުން
އ
އތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާއާ ި
މި މަޝްވަރާގައި ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވީ މިއީ މިއަތޮޅުގައިހުރި މިފަދަ ތަންތަން އަތޮޅަށާއި ަ
މށް ދެކިވަޑައިގަންނަވާކަމަށެވެ.
މށް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭކަމެއްކަ ަ
ގތަށް ތަރައްޤީކުރު ަ
މަންފާ ލިބޭނޭ ޮ
މިއަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ  5ރަށުގެ އިތުރުން  2ރިސޯޓާއި ،ފަޅުރަށުގެ ގޮތުގައި  12ރަށްއޮވެއެވެ.
ހދުމަކީ ސަރުކާރުގައި ދަންނަވައިގެން މިހާރުވެސް ކުރަންޖެހިފައިވާ ވަރަށް މުޚިއްމުކަމަކަށްވާތީ
މިރަށްރަށް އަތޮޅުކައުންސިލަށް ޯ
ލަސްނުކޮށް މިރަށްރަށުގެ ހާލަތު ބެލުމަށްފަހު ސަރުކާރުގައި ދަންނަވައިގެން މިރަށްރަށާއި ،އަތޮޅުގެ ފަޅުތަކާއި ފަރުތައްވެސް
ށ
ފއިވާ ބޭނުމާއި އެއްގޮތަ ް
ގއެވެ .އަދި ރަށްތައް ދޫކުރެވި ަ
އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ފެންނަކަމު ަ
ރަށްތައް ވަރުވާއަށް ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކުން އަމަލުކުރަމުން ގެންދޭތޯ ކައުންސިލުން ބެލުމަށްވެސް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ .ރަށްރަށް
ވަރުވާއަށް ނަގައިގެން އުޅެނީ ކޮންފަރާތްތަކަކުން ކިހާ މުއްދަތަކަށްތޯ އާއި  ،މި ރަށްރަށުގެތެރޭގައި އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް،
ފންނަކަމުގައިވެސް ރައީސް
މށް ެ
މ އަވަހަކަށް މަސައްކަތް ފެށު ަ
ފހު ވީ އެން ެ
އ އޮތްތޯ ބެލުމަށް ަ
މަސައްކަތެއް ހިނގަމުންދާ ރަށެ ް
ވިދާޅުވިއެވެ.
ށ ރަށުގެ ހާލަތު ދިރާސާކޮށް
އަތޮޅުގައި އޮތް ހުރިހާ ފަޅުރަށެއްގެވެސް ހާލަތު ބެލުމަށް އެ ރަށްރަށަށް ކައުންސިލުން ދަތުރެއްކޮ ް
އވިއެވެ .މެމްބަރުންގެ މި
ރަށުގެ ހާލަތު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓަކާއިއެކު ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅުމަށް ފެންނަކަމުގައި ހުށަހެޅު ް
ނވެސް ތާޢީދުކުރެއްވެވިއެވެ .އަދި ފިޠުރު ޢީދުގެ ފަހުން އަތޮޅުތެރެއަށް ކުރާ ދަތުރުގެ ފަހުން
ހުށަހެޅުންތަކަށް ހުރިހާ މެމްބަރު ް
މިދަތުރުތައް ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
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ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2011ވަނަ އަހަ ު

ރަކީދޫގެ ފޯނުގެމައްސަލަ
ދއްކާތީ ރަކީދޫ ކައުންސިލް
ލތަކަށް ފައިސާނު ަ
ވ.ރަކީދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފޯން  7އޮގަސްޓް  2011ދުވަހުންފެށިގެން ބި ް
ތ
ތފާ ު
އ ދެއްކޭނެގޮތެއްވޭތޯ ަ
ނބިލްތަ ް
ނ ކަނޑާލާފައެވެ .ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ފޯ ު
އިދާރާގެ ފޯނު ދިރާގުން ވަ ީ
ކށް އަގުދެއްކޭގޮތް ވަނީނުވެއެވެ.
ވުޒާރާތަކާ ވަހަދައްކައިގެންވެސް މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ފޯނުބިލްތަ ަ

އަތޮޅުކައުންސިލަށް ފަރުނީޗަރުހޯދުން
ބަޖެޓްގެ އައިޓަމްގައި ފައިސާ ލިބިފައިވާނަމަ ،މާލޭގައި ފަރުނީޗަރ ވިއްކާ ފިހާރަތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައި ،އެންމެ ރަނގަޅު
ފންނަކަމުގައި މެމްބަރުން
މށް ެ
ސ ފުރުޞަތެއްގައި ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު ގަތު ަ
މށްފަހު އަވަ ް
ކޯޓޭޝަނެއް ބެލު ަ
ވިދާޅުވިއެވެ.

ފަރުނީޗަރ

ގަތުމުގެ

އައިޓަމަށް

39000/-ރ

ތިރީސް

(

ނުވަހާސް

ރުފިޔާ

)

ލިބިފައިވެއެވެ.

ކައުންސިލްމެމްބަރުން ނަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ދަތިވެފައިވާތީ މެމްބަރުންނަށް ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ގޮނޑިމޭޒް ހޯދުމަށް
ނިންމިފައިވެއެވެ.

ތިނަދޫގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން  24އޮކްޓޯބަރ 2011
ތރެއް ކުރެއްވިއެވެ.
އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން ކުރަށްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު  9:40މިއަތޮޅު ތިނަދުއަށްދަ ު
ލ
މިދަތުރުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާނިޒާރު އިބްރާހީމް ،އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެމްބަރު އަލްފާޞި ް
ލ މުހައްމަދު އަޙްމަދު މަނިކްބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ .އަދި
އންސިލްގެ މެމްބަރު އަލްފާޞި ް
އިބްރާހީމް ނައީމާއ ،އަތޮޅުކަ ު
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޞިލް ޢަބްދުއްސައްތާރު އަހްމަދާއި،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
ޝބީން ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ.
ަ
އޮފިސަރ އަލްފާޞިލް ޢަބްދުއްސަމީއު ،އަލްފާޞިލް އިބްރާހީމް
 10:20ގައި ތިނަދޫގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތެވެ.
މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާ ނިޒާރު އިބުރާހީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި މިދަތުރަކީ
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މިދަތުރަކީ
އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ

ގުޅޭގޮތުން ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތުދިނުމާއި އެ

އކަމުގައެވެ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެފަރާތުން ކުރިއަށްއޮތް 5
ތންކުރާ ދަތުރެ ް
މަސައްކަތަށް ރަށްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ގޮ ު
އަހަރަށް ލަފާކުރާ ޕްލޭނާބެހޭގޮތުން ރަށްރަށުގެ ރަށްޔިތުންނާއި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާ މަޝްވަރާކުކުރުން މިދަތުރުގައި
ހިމެނޭކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ .މި ޕްލޭންގައި މަސްވެރިކަމާއި ،ދަންޑުވެރިކަމާއި ،ފަތުރުވެރިކަމާއި ،ތަޢުލީމާއި ،ވިޔަފާއރީގެ
ދާއިރާއާއި ބެހޭގޮތުން އަލިއަޅުވާލައިފައި ވާނޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަތޮޅުގައި އިތުރު  2ރިޒޯޓާއި،

ސަފާރީކުލަބެއް

ފތު
ނނަށްއަމާޒުކޮށްގެން ތަ ާ
ނހަރަކާތްތައް ރޭވުމާއި ،ޒުވާނު ް
ތައްޔާރުކުރުމާއި ،ޓުއަރިޒަމްދާއިރާއަށް އަމާޒުކޮށްގެން ވަރަށްގި ަ
ވނޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިންނާއި ،އިޖުތިމާއީރޮގުން ޒުވާނުން ތަމްރީންކުރުން މިޕްލޭންތެރޭގައި ހިމެނިފައި ާ
އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ޚާއްޞަކޮށް މަތީތަޢުލީމްގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުމަށާއި ،މަތީތަޢުލީމްގެ ސްކީމް ތަޢާރަފް ކުރުމަށް
ނތީޖާހޯދާ
އން އެންމެމަތީ ަ
ކމަށާއި ،މިސްކީމުގައިބައިވެރިވެވޭނީ އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުންގެ ތެރެ ި
 2ސްކޯލާޝިޕް ހިމަނާފައިވާނޭ ަ
ދަރިވަރުންނަށް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
އ ކުރުމަށްޓަކާއި މިއަތޮޅުގައިހުރި ފަޅުރަށްތަކުގެ ތެރެއިން
އތޮޅުގެ ތަރަށްޤީގެ މަސައްކަތްތަ ް
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ަ
އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި

މަސައްކަތްތައް

ގ
ނުހިނ ާ

ތރެއިން
ރައްތަކުގެ ެ

ފަޅުރަށެއް

ހޯދުމުގެ

މަސައްކަތް

ސަރުކާރުގައި

ހފިނޮޅު ،ހުޅިދޫކަމަށެވެ.
ވ ރަށްތަކަކީ ވަށުގިރި ،ހުރަ ު
ދަންނަވާއިގެން ކުރަމުންދާކަށާއި ،މިގޮތުން ހޯދުމަށް އެދިފައި ާ
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ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
އންސި ް
ޅ އަތޮޅުކަ ު
ފެލިދެއަތޮ ު

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2011ވަނަ އަހަ ު

މ
ނދާއިރު ވ .އަތޮޅަކީ މިސަރަހައްދުގައިހިމެނޭ އަތޮޅުތަކުގެތެރެއިން އިގުތުޞާދީގޮތުން އެން ެ
މިކަންތައްތައް ހަމަޖެހިގެ ް
ރަނގަޅު އަތޮޅު ކަމުގައި ވެގެންދާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ފ
ހުސްވިހަފްތާގައި މާލޭގައިހުރި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާ ބައްދަލުކުރުމަށް ދަތުރެއްކުރެއްވިކަމަށާއި ،މިގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮ ް
ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގުރިކަލްޗަރ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ،މޯލްޑިވްސް މަނީޓަރީ
ވލާ ގުރޫޕް ،އިސްލާމިކް ބޭންކު ،ދިރާގު މޯލްޑިވްސް މިއިދާރާތަކާ ބައްދަލުކޮށް އަތޮޅުގެ
އޮތޯ ރިޓީ ،އެމެ.ޓީ.ސީ .ސީި ،
އެކިއެކި

ކަންކަމާބެހޭގޮތުން

މަސްވަރާކުރެވުނުކަމަށާއި،

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ފިނޭސްގެ

ވެރިންނާއި

ބައްދަލުކުރުމަށް

ށ ވިދާޅުވިއެވެ.
ތނުވިކަމަ ް
ތ އަތޮޅުއެކައުންޓާ ބެހޭއެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބޭގޮ ް
އނުވާ ީ
އެޕޮއިންޓްމެންޓް ލިބިފަ ި

އަދި

އ ވެދެއްވަން ހުންނެވިކަށާއި،
ވިލާގުރޫޕް ގެ ޗެއާމަން އަލްފާޟިލް ޤާސިމް އިބްރާހިމް އަތޮޅުގެތަރަށްގީއަށް ވަރަށްބޮޑުއެހީއެ ް
އަތޮޅުގެ ތަޢުލީމަށް 600000/-ރ ގެއެހީއެއް ވެދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.
ކައުންސިލް އުފެދުމަށްފަހު  6މަސްދުވަސްވީއިރު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތާއިގެން ކުރިއަށްދިއުމުގެ މަގު އެހާތަނަވަސް
އންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް
ވތީ ކަ ު
ނ އަތޮޅުކައުންސިލަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓް ލިބިފައިނު ާ
ގތު ް
ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މި ޮ
ވހާ ރަނގަޅު
ކތީގެ ބޭނުން ީ
އވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބާރުގެދަށުގައި ހުރިތަ ެ
ކުރުމަށް ވަރަށްބޮޑަށް ދަތިވެފަ ި
ފތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ގޮތުގައި ބޭނުންހި ޭ

ކަށަވަރުދޯނީގެ ބޭނުން މިހާރަށްވުރެ ފައިދާހުރިގޮތަކަށް

ރތަކަށް
އށް ކުރަމުންދާ ދަތު ު
ހނިހިރުން ހޯމަ ަ
މހާރު މާލެއަށް ޮ
ދނި ި
ޒޓާ ވާހަކަދައްކައިގެން އެ ޯ
އ އަލިމަތާރި ޯ
ބޭނުންކުރުމަށަޓަކަ ި
ރތާ ވާހަކަ ދެކެވެމުން ދާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
އޔަށްދިނުމާ ބެހޭގޮތުން އެފަ ާ
ބުރޫ ނާރާނޭގޮތަށް އެރިޒޯޓަށް ކު ް
ލނުދޫކުރެވޭނީ
ކމުގެދަށުން ޯ
މށާއި ،މިހާރުކުރެވެމުންދަނީ އެ ސް ީ
ށ ފެށޭނެކަ ަ
ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމްގެ މަސައްކަތް ވަރަށްއަވަހަ ް
ނ
ދ ް
ތތަކުގެ ތެރެއިން ޤަވާއި ު
ނނަގާފައިވާ ފަރާ ް
ކިތައްމީހުނައްތޯ ބެލުމުގެ މަސައްކަތްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަތޮޅު އެކައުންޓްން ލޯ ު
ކމްޕިއުޓަރ ސްކީމްގެދަށުން
ތނަދޫން ޮ
ށ ލޯނުދިނުމުގައި އިސްކަން ދެއްވާނެކަމަށާއިި ،
ތތަކަ ް
ލޯނު ދައްކަމުންދާ ފަރާ ް
ކޮމްޕިއުޓަރ ހޯދުމަށް  9ފަރާތެއް ލޯނަށް އެދިފައިވާކަމަށް ވިޑާލުވިއެވެ .އަމިއްލަފަރާތަކުން ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމަށް
ކިހާފައިސާއެއް ޚަރަދުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭތޯ ސުވާލުކުރުމުން 600000/-ރ އެކަމަށް ހަޖެހިފައިވަކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މި
މަސައްކަތް ނިމުމުން އިއުލާންކޮށްގެން ރާއްޖެއަށް ކޮމްޕިއުޓަރ އެތެރެކުރާފަރާތް ތަކުގެތެރެއިން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި
ގ މަސައްކަތް ވަރަށްއަވަހަށް ފަށާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
އެކަން ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމު ެ
އވާ އުސޫލެއްގެމަތީ އަމިއްލަފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށްދޫކުރުމަށް
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އޮންނަ ފުށިފަރުދޯނި ހަމަޖެހިފަ ޮ
ނސިލްގެރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ .މިބައްދަލުވުން ނިމުނީ  10:54ގައެވެ.
ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އަތޮޅުކައު ް

ތިނަދޫ ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކުރުން
މިބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި މިދަތުރަކީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގެ
ކ އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން ކުރިއަށްއޮތް  5އަހަރު ދުވަހުގެ
މންދާ ދަތުރެކެވެ .އަދި މިދަތުރަ ީ
ތެރެއިން ތާވަލްކުރެވިގެން ކުރަ ު
މތު ދިނުމާއި އަތޮޅުކައުންސިލުން މިހާރު
ތންނަށް މަޢުލޫ ާ
ލތަކަށާއި ،ރަށްރަށުގެ ރައްޔި ު
ރށުކައުންސި ް
ަ
ޕްލޭނާބެހޭގޮތުން
ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ރަށްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ގޮތުންކުރާ ދަތުރެކެވެ .އަދި

ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި

ކ
މށްޓަ ާ
ގތުން މަސްވަރާކޮށް ހިޔާލުބަދުކޮށްލު ަ
އން ސިލްގައި ކުރުމަށްރޭވިފައިވާ ކަންތައްތަކާބެހޭ ޮ
އަތޮލުކައުންސިލްގަޔާއި ތިނަދޫކަ ު
ނ ކުރަމުންދާ ކަންތައްތައް
ށލުމެކެވެ .ކައުންސިލްތަކުގެ އޮނިގަނޑު އޮންނަގޮތަށްބަލާއިރު ރަށުކައުންސިލްތަކު ް
ބާއްވާބައްދަލުކޮ ް
ވއެވެ .ޤާނޫނާއި ގަވާޢިދުގެ
ދލު ި
ހމަޖެހިފައި އޮންނަކަމަށް ވި ާ
ގތަށް ަ
އަތޮޅުކައުންސިލާވެސް މަޝްވަރާކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޮ
ދަށުން ކުރަމުންދާ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ވަދެގަނެގެން ނޫޅޭނޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ހުސްވިހަފްތާގައި
ކއުންސިލްގެ ވާހަކަފުލަށްފައު
ނ މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ .އަތޮޅު ަ
ށ ކުރެއްވި ދަތުރާބެހޭގޮތު ް
ކައުންސިލްގެފަރާތުން މާލެއަ ް
ގތުން ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.
ކންތައްތަކާ ބެހޭ ޮ
ތިނަދޫކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ ަ
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ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
އންސި ް
ޅ އަތޮޅުކަ ު
ފެލިދެއަތޮ ު

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2011ވަނަ އަހަ ު

ތިނަދޫ ކުއުންސިލުގައިހުރި މައްސަލަތަކުގެތެރޭގައި ވޮޗަރުންގެ މައްސަލައާއި ،ތިނަދޫ ކައުންސިލްގައި މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން
ބޮޑުވެފައި ވާތީ އެމައްސަލަ ސިވިލްސާރވިސް ކޮމިޝަނަށްލިޔެފައި ވާނޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ތއެއްގެ ބުދަދުވަހުގައިކަމަށެވެ.
ފ ާ
ޖަލްސާބާއްވަމުންދަނީ ކޮންމެހަ ް
ޔައުމިއަޔާމިހާރު ލިޔަމުންދަނީ މިހާރުގެ ފޯމެޓަށް.
ބޖެޓް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ވަނީ ފޮނުވިފައިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
 2012ވަނައަހަރަށް ލަފާކުރާ ަ
އސަލައާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކާ މަސްވަރާކުރެވުނެވެ.
ތިނަދޫކައުންސިލްގެ ފޯނުގެ މަ ް
ހކަ ދެކެވުނެވެ.
ތން މަޝްވަރާކޮށް ވާ ަ
ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ނެޓްގެ ޚިދުމަތާބެހޭގޮ ު

ތިނަދޫ ކޯޓަށް ޒިޔާރަތްކުރުން
ލތެރޭގެ ކައުންސިލްއިދާރާތަކަށާއި އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެތަންތަނުގެ
އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން އަތޮ ު
ޖސްތްރޭޓް ކޯޓަށް ޒިޔާރަތް
ތނަދޫގެ މެ ި
އތޮޅުތެރެއަށް ކުރަމުންދާ ސިލްސިލާ ދަތުގެތެރެއިން ި
ވލެއްވުމަށް ަ
ކަންތައްތައް ބައްލަ ާ
ކުރެއްވިއެވެ .މިޒިޔާރަތުގައި އެތަނުގައި މިހާރުހިނގަމުންދާ މައްސަލަތަކާ އަދުލްއިންސާފު ގާއިމްކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވެމުންދާ
މ
ކ ދެއްކެވިއެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްޣަފޫރް އިބުރާހީ ް
ގތުން ވާހަ ަ
ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ޮ
މށްވާތީ މައްސަލަތައް ވަރަށްމަދުކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
ދެއްކެވިވާހަކަފުޅުގައި ތިނަދޫއަކީއާބާދީގެގޮތުން ވަރަށްކުޑަ ރަށެއްކަ ަ

ފެލިދޫގެ ކައުންސިލާބައްދަލުކުރުން
މިބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި މިދަތުރަކީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގެ
ކ އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން ކުރިއަށްއޮތް  5އަހަރު ދުވަހުގެ
މންދާ ދަތުރެކެވެ .އަދި މިދަތުރަ ީ
ތެރެއިން ތާވަލްކުރެވިގެން ކުރު ު
މތު ދިނުމާއި އަތޮޅުކައުންސިލުން މިހާރު
ތންނަށް މަޢުލޫ ާ
ލތަކަށާއި ،ރަށްރަށުގެ ރައްޔި ު
ރށުކައުންސި ް
ަ
ޕްލޭނާބެހޭގޮތުން
ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި

ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ރަށްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ގޮތުންކުރާ ދަތުރެކެވެ .އަދި

ގތުން މަސްވަރާކޮށް ހިޔާލުބަދުކޮށްލުމަށްޓަކާ
އަތޮލުކައުންސިލްގަޔާއި ފެލިދޫކައުންސިލްގައި ކުރުމަށްރޭވިފައިވާ ކަންތައްތަކާބެހޭ ޮ
މިދަތުރުކޮށް

ބައްދަލުކޮށް

ބޭއްވި

ލުމެއްކަމަށް

އަދި

ވިދާޅުވިއެވެ.

މިދަތުރަކީ

ރޯދައިގެކުރިން

ކުރުމަށް

ރ ލަސްވެގެންދިޔައީކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާ
ޖޓްގެދަތިކަމާހުރެ ދަތު ު
ރޭވިފައިވާދަތުރެއްނަމަވެސް ބަ ެ
މށްވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ރަށުކައުންސިލްތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް
އަތޮޅުކައުންސިލާ ވަރަށްބޮޑުގުޅުމެއް އޮންނަން ޖެހޭނެކަ ަ
ހނެ ކަމަށާއި ކަންކަމުގައި މަޝްވަރާކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ހުސްވިހަފްތާގައި
އަތޮޅުކައުންސިލަށް އެނގެންޖެ ޭ
ތ
ތން މަޢުލޫމާ ު
ލގެ އެކިއެކި މުއަސަސާތަކާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ކުރެއްވި މާލެ ދަތުރާބެހޭގޮ ު
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މާ ޭ
މނިސްޓްރީގެ
ގގޮތުން ފިނޭން ި
ފލުވުމު ެ
ގތުން މަޢުލޫމާތު އޮޅުން ި
ކބެހޭ ޮ
ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ އަތޮޅުއެކައުންޓާއި ރަށުއެކައުންޓް ތަ ާ
ވެރިންނާއި

ބައްދަލު

ބައްދަލުކުރުމުން

ށ
ކުރުމަ ް

ކުރިމަސައްކަތްތައްވަނީ

މިނިސްޓަރ

މިއަތޮޅުގެ

ކމިޔާބު
ނާ ާ

ތަޢުލީމަށް

ވެފައިކަމަށެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން

މިނިސްޓްރީއާއި

ފެލިދޫގެ

ތަޢުލީމީހާލަތު

ރަނގަޅުކުރުމަށް

ޚައްޞަކޮށް

ކމަށް ވިދާޅުވެފެއިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ވިލާ ގުރޫޕްގެ ޗެއާރމަން އަލްފާޟިލް ޤާސިމް
ވަރަށްބޮޑުއެހީތަކެއް ވެދެއްވާނެ ަ
ތން ކުރެއްވި މަޝްވަރާގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  5އަހަރުގެޕްލޭންގައިވާ
ޅގެ ކަންތަކާބެހޭގޮ ު
އިބްރާހިމާއި ބައްދަލުކޮށް އަތޮ ު
މަތީތަޢުލީމްގެ
ވިޔަފާރީގައިވެސް

ފުރުޞަތާ

ހގޮތުން
ބެ ޭ

ވިދާޅުވެފައިވަނީ

އެހީތެރިވެދެއްވާނެކަމަށް

އެޕްރޮޖެކްޓްގެ

ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

50%

ބޭންކްއޮފް

ޕަސެންޓް

ދެއްވާނެކަމަށެވެ.

އަދި

ކަށަވަރުދޯނީގެ

2

މޯލްޑިވުސްއިން

ތ
ނކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށާއި ،އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ގެ ފެރީން ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް މުދާއުފުލަމުންދާ ީ
ލނުދެއްވާ ެ
ވަނަފިޔަވަހިފެށުމަށް ޯ
އެކަމާބެހޭގޮތުން

މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާކަމަށް

ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން

ވަރަށްއަވަހަށް

ފޮއްތެޔޮ

ބޮޑުފުށި

ފރާތަކުން ބޮޑުމޮހޮރާވެސް
ށ ވިދާޅުވިއެވެ .ކޮންމެވެސް ަ
ރިޒޯޓަކަށްހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާކަމަ ް

20

ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
އންސި ް
ޅ އަތޮޅުކަ ު
ފެލިދެއަތޮ ު

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2011ވަނަ އަހަ ު

ވަރަށްއަވަހަށް ރިޒޯޓަކަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފައްޓަވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މުޅިދަތުރަށްބަލާއިރު މުޅިން ނާކާމިޔާބު
ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  5އަރުގެ ޕްލޭންގައިވާ ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން
ޝވަރާ ކުރެވެމުންދާކަމަށާއި
މ ް
މަޢުލޫމާތުދެއްވާ މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ .ކަށަވަރުދޯނި އަލިމަތާއަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭގޮތުން ަ
ސވަނީ ހުށަހެޅިފައިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
މޖެހިގެންދާނެކަމަށާއި އަގުތައްވެ ް
ވަރަށްއަވަހަށް އެކަންތައްތައް ހަ ަ
ލ
ތން ރަށުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ހަސަން ޢަ ީ
ރަށުކައުންސިލް އިދާރާގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮ ު
ތންނާއި ،ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ މުސާރައާއި
ލންޑްޔުސްޕްލޭނާއި ބެހޭގޮ ު
ތންނާއިޭ ،
ޖޓާއިބެހޭގޮ ު
ވާހަކަދެއްކެވިއެވެ .މިގޮތުން ބަ ެ
ސ ނެގުމުގައިހުރި ދަތިތަކާ
ނނާއި ،ތެލުގެފައި ާ
އ ބެހޭގޮތު ް
ހދާހުރި ރައްޔިތުންގެ ތަންތަނާ ި
ނނާއި،ރަޖިސްޓްރީ ނު ަ
ބެހޭގޮތު ް
ނނާއި،
ބެހޭގޮތު ް

ފެލިދޫގެ

ބަނދަރުގެ

ނނާއި،
މަރާމާތާބެހޭގޮތު ް

ފެލިދޫގެ

ނަރުދަމާއާއި

ބެހޭގޮތުން

ވާހަކަދައްކާ

ގތުން ވާހަކަ
މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ .އަދި ފެލިދޫގެރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކޮށް ވާހަކަ ދައްކަވާއިރު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓާއިބެހޭ ޮ
ދައްކަވައި ދެއްވުމަށް ފެލިދޫކައުންސިލްގެ ރައީސް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަރިހުން އެދިލެއްވިއެވެ.

ފެލިދޫގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން  24އޮކްޓޯބަރ 2011
މި ބައްދަލުވުން ތައާރަފް ކުރުމުގެގޮތުން ވާހަކަދެއްކެވީ ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ހަސަން ޢަލީއެވެ .މީނާގެ
ވާހަކައިގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މިކުރައްވާ ދަތުރަކީ އަތޮޅުގެ ހުރިހާރަށަކަށް ކުރަށްވާ ދަތުރެއްކަމަށާއި މިދަތުރުގެ
ކރުން ކަމުގައިވިދާޅުވިއެވެ.
ނނާއި ބައްދަލުކޮށް ކަންކަމުގައި މަސްވަރާކޮށް މަޢުލޫމާތު ބަދަލު ު
ބޭނުމަކީ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތު ް
ވ އަތޮޅުކައުންސިލްގެރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާ ނިޒާރު އިބުރާހީމެވެ .ރައީސްގެވާކަފުޅުގައި
ދންވާހަކަދެއްކެ ީ
ތައާރަފަށްފަހު ެ
ބލުކުރަށްވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި އަތޮޅުކައުންސިލުން
ގ ޫ
ކައުންސިލްތަކުން އޭގެޒާތުގައި ހަރަކާތްތެރި ނުވެވޭކަމަށް ަ
މހާރު ވިސްނަމުން މިދަނީ
އކަމަށާއި ،އަތޮޅުކައުންސިލުން ި
ނވެސް ކުރަމުންއައި ކަންތައްތަ ް
މިހާރުވެސް ކުރަމުންދަނީ ކުރި ް
ކރުމާ ބެހޭގޮތުން ކަމަށެވެ.
އަތޮޅުކައުންސިލްގައި މިހާރުހުރި ވަސީލަތްތައް މިހާރަށްވުރެ ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ބޭނުން ު
ލ
ތން ރައްޔިތުންނާ މަޝްވަރާކޮށް ހިޔާ ު
ކއްޔަށް ދިނުމާބެހޭގޮ ު
ށފަރުދޯނި އަމިއްލަފަރާތްތަކަށް ު
އަތޮޅުކައުންސިލްގައި އޮންނަ ފު ި
ށ
ނ ފެލިދޫގެރަށްޔިތުންނަ ް
ބަދަލުކުރެއްވިއެވެ .އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ކށަވަރު ދޯނި އަލިމަތާރިޒޯޓަށް ކުއްޔަށްދިނުމާއިބެހޭގޮތު ް
ކށް ފާސްކޮށްދެއްވާފައިވާ ބަޖެޓް އަދިވެސް ކައުންސިލަށް
މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ .ރައްޔިތތުންގެމަޖިލީހުން ކައުންސިލްތަ ަ
ޑތި ދަތިތަކަކާ ކުރިމަތިލާން
ނށް ކައުންސިލްގެފަރާތުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ވަރަށްބޮ ެ
ލިބިފައިނުވަތީ ރައްޔިތުން ަ
ޖެހިފައިވަކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓްގައިހުރި ފައިސާއާއިބެހޭގޮތުން ވިދާޅުވީ މާލެއަށްކުރިދަތުރުގައި
ލ
ތ ސާފްކުރުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އޮނަރަބް ް
އަތޮޅުއެކައުންޓް ގައިހުރި ފައިސާއާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާ ު
ފޅުންނާއި ބައްދަލުކުރުމުގެ
އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު އިނާޒުއާއި ،އެމިނިސްޓްރީގެ އިސްބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް އެދުމުން އެބޭ ު
ވނު ކަމަށެވެ .އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  5އަހަރުގެ ޕްލޭންގައިވާ
މތު ސާފުނުކުރެ ު
ނޓާއިބެހޭ މަޢުލޫ ާ
ބފައިނުވާތީ އެކައު ް
ފުރުޞަތު ލި ި
ދލުކުރެއްވިއެވެ .އަތޮޅުކައުންސިލުން މިހާރު ޚަރަދުކުރަމުންދާ
ތން ރައްޔިތުންނަށް މަޝްވަރާކޮށް ހިޔާލު ބަ ަ
ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮ ު
ގން ޚަރަދުކުރަމުންދާފައިސާއެއްތޯ ރައްޔިތުންތެރެއިން މީހަކު ސުވާލުކުރުމުން ވިދާޅުވީ
ފައިސާއަކީ ކޮންތާކުން ހޯދައި ެ
މށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު
އެފައިސާއަކީ މިހާރު އަތޮޅުއެކައުންޓް ގައިހުރިފައިސާކަމަށެވެ .އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންނަށް މަތީތަޢުލީ ަ
ގތުން ވާހަކަފުޅ ަުދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  5އަހަރުގެ ޕްލޭންގައި ކޮންމެއަހަރަކުވެސް
ހޯދައިދިނުމާއިބެހޭ ޮ
ނ
އަތޮޅުގެ ކޮންމެވެސް ދަރިވަރަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފައި ވާނޭކަމަށެވެ .މީގެއިތުރުން ފެލިދޫގެތަޢުލީމާ ބެހޭގޮތު ް
ރދަތުރުގައި އެޑިއުކޭޝްން މީސްޓަރާއި ބައްދަލުކުރުމުން މިނިސްޓަރ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި
އަތޮޅުކައުންސިލުން މާލެއަށް ކު ި
ށ
އ ހޯއްދަވައި ދެއްވާނެކަމަ ް
ދިވެހި ހެޑްމާސްޓަރެއް ދެއްވާނެ ވަހަކައާއި ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޓީޗަރުންނަށް އިތުރު ފުރުޞަތުތަ ް
މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަލިމަތާރިޒޯޓުން މިހާރު ޓުއަރިސްޓުން އަންނަވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ރަށްރަށަށް
ނ މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.
ގތު ް
ކ ދެކެވިފައިވާތީ އެކަމާބެހޭ ޮ
ނޓާވާހަ ަ
އލިމަތާރިޒޯޓްގެ މެނޭޖުމެ ް
ގތުން ަ
ގެސްޓުން ގެނައުމާބެހޭ ޮ
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ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
އންސި ް
ޅ އަތޮޅުކަ ު
ފެލިދެއަތޮ ު

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2011ވަނަ އަހަ ު

ތތަކަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބޭސްފިހާރަ " ނީމް ފާމަސީން "  2010އަހަރުންފެށިގެން
މަދަނާއިގެދަށުން ބޭސްކުރާފަރާ ް
ދތީ
ލތަކަށް ފައިސާ ލިބެމުން ނު ާ
ށވުރެ ގިނަރުފިޔާގެ ބޭސް ދޫކުރެވިފައިވާކަމަށާއި މި ބި ް
މިހާތަނަށް 500000/-ރ އަ ް
އހެން
ވރުދޯނީގެ ބަދަލުގައި ެ
ހފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ކަށަ ަ
ގއި އެހެންގޮތަކަށް ވިސްނަން ޖެ ި
މަދަނައިގެދަށުން ބޭސް ދޫކުރުމު ަ
ދޯންޏެއް

ހޯދުމާބެހޭގޮތުން

މަޝްވަރާ

ތޅުކައުންސިލްގައި
އަ ޮ

ކުރެވިފައިވާކަމަށާއި

ބޭންކު

މާލެއަށްކުރިދަތުރުގައި

އޮފް

ށ
ބންކުން ވިދާޅުވެފައިވާކަމަ ް
ބނެކަމަށް އެ ޭ
މޝްވަރާކުރުމުން އެކަމަށް ލޯނު ލި ޭ
މޯލްޑިވުސްއާއި ބައްދަލުކޮށް އެކަމާބެހޭގޮތުން ަ
އަދި

ވިދާޅުވިއެވެ.

ވަރަށްއަވަހަށް

ކޮމިއުނިޓީ

މިއަތޮޅަށް

ޚިދުމަތްލިބޭނެކަމަށް

ބޭންކެއްގެ

މޯލްޑިވުސްއިން

ބޭންއޮފް

ނ
ވފައިވާބޭފުޅުން ލޯނުގެފައިސާ އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެމަތީ ް
ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަތޮޅުއެކައުންޓުން ލޯނުނަންގަ ާ
ގތުން ވާހަކަދެއްކެވިއެވެ.
ދައްކަމުންނުދާތީ އެކަމާބެހޭ ޮ
ވ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒްގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރުން  25އޮކްޓޯބަރ 2011
ވާހަކަފުޅުދެއްކެވީ

އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

ރައީސް

ނިޒާރު

އައްޝައިޚް މޫސާ

އިބުރާހީމެވެ.

އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ދާއިރާތަކަކަށް ކުރައްވާ މިޒިޔާރަތުގައި މިއީތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށް ކުރެއްވި
ޒިޔާރަތެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މިގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން އެލަވާލެވިފައިވާ  5އަހަރުގެ
ގ
ކއުން ސިލްގެ  5އަހަރު ެ
ގތުންނާއި  ،އަތޮޅު ަ
ލމީ މަރުކަޒްގެ އެކިއެކި ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ޮ
ތންނާއި ،ތަޢު ީ
ޕްލާނައި ބެހޭގޮ ު
ރތުން މާލެއަށް ކުރި ދަތުރުގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރާ
ޕްލޭންގައިވާ ސްކޯލާޝިޕާ ބެހޭގޮތުންނާއި ،އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަ ާ
ނ
މަޝްވަރާކުރެވު ު

ބައްދަލުކޮށް

ތން
ކަންތަކާބެހޭގޮ ު

ތދެއްވިއެވެ.
މަޢުލޫމާ ު

އެބައްދަވުގައި

އަދި

މިނިސްޓަރ

ދެއްކެވި

ނ މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.
ތ ް
ވާހަކަފުޅުގައި ތައުލީމީމަރުކަޒަށް ވަރަށްގިނައެހީތަކެއް ދެވާނެކަމަށް ވިދާލޫވަފައިވާތީ އެކަމާ ބެހޭގޮ ު
ވ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރުން  25އޮކްޓޯބަރ 2011
ހކަފުޅު ދެއްކެވީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާ ނިޒާރު އިބުރާހީމެވެ.
އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން ވާ ަ
ޅގެ ހުރިހާ ދާއިރާތަކަކަށް ކުރައްވާ ޒިޔާރަތުގައި ހޮސްޕިތަލަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތެއްކަމަށް
އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން އަތޮ ު
ވިދާޅުވިއެވެ .މިގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ  5އަހަރުގެ ޕްލޭންގައިވާ
ޞިއްހީ ދާއިރާއާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކާ މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ .ހޮސްޕިލްގެ ފަރާތުން ވާހަކަދެއްކެވީ އެހޮޕިޓަލް ހިންގުމާ
ކއިގައި ހޮސްޕިޓަލުގެ މިހާރުގެ ޙާލަތާއި ،މިހާރު ކުރަމުންދާ
ބޜާހިމް ޞަބާޙްއެވެ .މީނާގެވާހަ ަ
އ ް
އލްފާޟިލް ި
ހަވާލުވެހުންނެވި ަ
ކަންތައްތަކާއި،
ތން
ޑެންގީހުމާބެހޭގޮ ު

ނނާއި،
ބހޭގޮތު ް
ެ

އެހޮސްޕިޓަލަށް

ވާހަކަދެއްކެވިއެވެ.

އަދި

ކންތައްތަކާއި،
ދަތިވާ ަ

މަދިރި

ކޮންޓްރޯލްކުރުމާ

އ
އަތޮޅުތެރޭގަ ި
ބެހޭގޮތުންނާއި،

މިހާރު
ބނުންވާ
ޭ

އުޅޭރޯގާއާއި،
ބައެއްކަހަލަބޭސް

ވކަ ދެއްކެވިއެވެ .މީގެއިތުރުން މިދުވަސްވަރަކީ ސިއްޙީދާއިރާ ކޯޕްރޭޓް އުސޫލުން ހިންގުމުގެ
ދތީ އެކަމާބެހެގޮތުން ާ
ލިބެމުންނު ާ
މަސައްކަތް

ކުރަމުންގެންދާ

ދވަސްވަރަކަށްވާތީ
ު

މިތަނުގެ

މވައްޒަފުންވެސް
ު

މިހާރުމިގެންދަނީ

ފޯމުފުރަމުންކަމަށާއި،

އެހެންކަމުން ސިއްޙީދާއިރާގައި އެކަށީގެންވާ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރެވެމުން ނުދާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ފެލިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރުން  25އޮކްޓޯބަރ 2011
އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން އަތޮޅުގައިހުންނަ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކާ ބައްދަލުކޮށް އެކިއެކި ކަންކަމުގައި މަޝްވަރާކޮށް
ދ ޕޮލިސްއާ ކުރައްވާ ދަލުވުމެއްކަމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ
ފލި ޫ
ނގެންދަވާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން ެ
މށް ކުރައްވަމު ް
ހިޔާލުބަދަލުކޮށްލު ަ
ރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާ ނިޒާރު އިބުރާހީމް ވިދާޅުވިއެވެ .މިގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެތެރޭގައި ޤާނޫނާގަވާއިދާ
ޚިލާފަށް

އަތޮޅުގައިހުރި

ތއްތަކާ
ކަން ަ

ތންނާއި،
ބެހޭގޮ ު

ތމާއީ
ޖ ި
އި ު

ރައްކާތެރި

ތންނާއި،
ކަމާބެހޭގޮ ު

ގ
ކުށު ެ

ވެށީގެ

ނލާ މައްސަލައާއި ބެހޭގޮން
ނއި ،ދުވަސްވީމީހުންނަށް އަޅާ ު
ނޓީޕޮލިސް އުފެއްދުމާއިބެހޭގޮތުން ާ
ތންނާއި ،ކޮމިއު ި
ކަންތަކާބެހޭގޮ ު
ވ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ
ވާހަކަދެކެވުނެވެ .އަދި އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރިއަށްއޮތް  5އަހަރުދުވަހަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ާ
ޢދާ ޚީލާފަށް ހިނގަމުންދާ
ކވި މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ .އަތޮޅުގައި ހިގަމުންދާ ޤާނޫނާއި ،ޤަވާ ި
ގތުން ވާހަކަދެ ެ
ކަންތައްތަކާބެހޭ ޮ
ފހަގަކުރެއްވި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ފެލިދޫ ވޮލީކޯޓްގެ
އަދި އަތޮޅުގައިހުރި މިބާވަތުގެ ކަންތަކުގެތެރެއިން ޕޮލިހުން ާ
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ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
އންސި ް
ޅ އަތޮޅުކަ ު
ފެލިދެއަތޮ ު

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2011ވަނަ އަހަ ު

މައްސަލައާއި ،ފެލިދޫ ބޯޅަދަންޑުގެ މެދުގައި ގަސްއިންދާފައިވާ މައްސަލައާއި ،ލައިސަންސް ނުނަގާ އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ
އުޅަނދުފަހަރު

ރަޖިސްޓްރީނުކޮށް

ދުއްވުމާއި،

ދުއްވުމުގެ

އުޅަންދުފަހަރު

މައްސަލް

މީގެއިތުރުންވެސް

ހިމެނެއެވެ.

ނޭގިނަމަވެސް އަތޮޅުގައި ކޮންމެވެސްވަރަކަށް ޑްރަގްގެ މައްސަލަ އުޅޭކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ކޮމިއުނިޓީ ޕޮލިސް އުފެއްދުމަކީ
ދނޭ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއްކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.
މިކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް އެޅިގެން ާ
ފެލިދޫގައި ހުންނަ ޖެންޑަރ ފެމިލީއެންޑް ޗިޑްރަންގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރުން  25އޮކްޓޯބަރ 2011
އހުންނަ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކާ ބައްދަލުކޮށް އެކިއެކި
ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން އަތޮޅުގަ ި
މށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެއްކަމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.
ކަންކަމުގައި މަޝްވަރާކޮށް ހިޔާލުބަދަލުކޮށްލު ަ
މިގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ  5އަހަރުދުވަހުގެ
ދޅުވެދެއްވާ އެކަންކަމާމެދު ދެފަރާތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.
ނތައްތައް ވި ާ
ޕްލޭންގައިވާ ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއާއި ބެހޭކަ ް
ނސިލްގެ ފަރާތުން ބޭއްވުމަށް
އަދި މީގެއިތުރުން އަތޮޅުގައިހުރި ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ އިސްބޭފުޅުންގެ ބައްދަލުވުމެއް އަތޮޅުކައު ް
ރާވަމުން

ގެންދަވާކަމަށާއި،

އުފެއްދުމަށާއި،

ދުވަސްވީމީހުންގެ
ހރި
ު

އަތޮޅުގައި

ތަފާތު

ދމަށާއި،
މައިޒާނެއްހެ ު
މައްސަތަކާ

ޚާއްޞައެހީއަށް

ބހޭގޮތުންނާއި،
ެ

ނންވާމީހުންގެ
ބ ު
ޭ

އތޮޅުގައިހުރި
ަ

ފތަރެއް
ދަ ް
ކުދިންގެ

ސްކޫލްތަކުގެ

ނއި ،ސްކޫލްކުދިން ދުންފަތުގެއިސްތިއުމާލް ކުރާމައްސަލައާއި ،ދަންވަރުގަޑީގައި ކުޑަކުދިން
އަޚްލާގީމައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން ާ
ބޭރުގައި އުޅޭމައްސަލައާއި ،ކުޑަކުދިންލައްވާ މަސައްކަތްކުރުވާ މައްސަލައާއި ،ކޮމިއުނިޓީ ޕޮލިސް އުފެއްދުމާއި ބެހޭގޮތުން
ވ
ފހަގަކުރުމަށް ނިންމާފައި ާ
މަޝްވަރާކޮށް ޚިޔާލު ބަދަލުކުރެ ވުނެވެ .އަދި މިއަހަރުތެރޭގައި ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީން ާ
ދުވަސްތަކާބެހޭގޮތުން

ދެކެވުނެވެ.

ވހަކަ
ާ

ފާހަގަކުރުމުގައި

މިދުވަސްތައް

އަތޮޅުކައުންސިލާ

ޙަރަކާތްތައް

ގުޅިގެން

ކުރިއަށްގެންދުމަކީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެދުމެއްކަމުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.
ކެޔޮދޫ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން  25އޮކްޓޯބަރ 2011
ބައްދަލުވުން

ތަޢާރަފްކުރުމުގެ

އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން

ގޮތުން

ވާހަދެއްކެވީ

ވާހަކަދެއްކެވީ

ކެޔޮދޫކައުންސިލްގެރައީސް
ރައީސް

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

އަލްފާޟިލް

އައްޝައިޚް

މުހައްމަދުމަނިކެވެ.

ޢަލީ

މޫސާނިޒާރު

އިބްރާހިމެވެ.

ކގެ ރަށްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ކުރަށްވާ ދަތުރުތަކުގެ
ރަޢިސްގެވާހަކަފުޅުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން އަތޮޅުގެރަށްތަ ު
ތން މަޝްވަރާކޮށް ޚިޔާލު
ތެރެއިން ކެޔޮދޫގެރައްޔިތުނާއި ބައްދަލުކޮށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮ ު
ބާއްވާ

މށް
ބަދަލުކޮށްލު ަ

އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން

އދަލުވުމެއްކަމަށް
ބަ ް
މިހާރުވެސް

އަތޮޅުކުންސިލްގެ

ރައީސްގެ

އަތޮޅުގައި

ކުރިންވެސް

ކުރަމުންދަނީ

ވާހަކައިގައި
ކުރަމުންދިޔަ

ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
ކަމަށެވެ.

ކަންތައްތައް

ނގުމާއި ،އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ
އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން މިހާރު ހިންގަމުންދާ ކަންކަމަކީ އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރަހި ް
ކަށަވަރު

ދޯނި

ދުއްވުމާއި،

އަތޮޅުރައްޔިތުންގެފަރާތުން

އަތޮޅުރައްޔިތުން

ނގަމުންދާ
ހި ް

ހިންގަމުންދާ

ކޮމްޕިއުޓަރ

ސްކީމްގެ

ލޯނުސްކީމުގެ
2

ވަނަބުރު

މަސައްކަތް

ހިންގުމެވެ.

ގމަސައްކަތް
ފެއްޓުމު ެ

މިހާރު

ވަރަށްބާރަށް

ރ
އގެދަށުން ބޭސްފަރުވާކު ާ
ނގަމުންދާ ނީމްފާމަސީން މަދަނަ ި
ކުރިއަށްދާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ހި ް
ބހަށް
ށފައިވާ ޭ
ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮ ް
ނީމްފާމަސީން

އެގޮތަށް

ތ
އނުވާ ީ
ށ އެންސްޕާއިން ފައިސާ ލިބިފަ ި
 2010ވަނައަހަރުން ފެށިގެން މިއަހަރުގެ މިހާތަނަ ް

ބޭސްދޫ

ކުރުމާއިމެދު

މަސްވާރުކުރެވިފައިވާ

ވާހަކަ

ވިދާޅުވިއެވެ.

އަތޮޅުކައުންސިލްގައި

ރދޯނީގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ
ތން ވާހަކަދެއްކެވިއެވެ .ކަށަވަ ު
އބެހޭގޮ ު
ތތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާ ި
ނ އަމިއްލަފަރާ ް
އޮންނަފުށިފަރުދޯ ި
މަސައްކަތާއި

ބެހޭގޮތުން

މި

ފަހަރު

މާލެއަށްކުރިދަތުރުގައި

ބޭންކުއޮފް

މޯލްޑީސްއާއި

އދަލުކޮށް
ބަ ް

އެކަމަށް

ނ
ލޯ ު

ފ މޯލްޑިވުސްއިން ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މިހާރު
ތން މަޝްވަރާކުރެވި އެކަންހަމަޖެހޭނެވާހަކަ ބޭންއޮ ް
ހޯދުމާއިބެހޭގޮ ު
ލމަތާރިޒޯޓްގެ މަނޭޖްމަންޓާ
ތން އަ ި
އށް ކުއްޔަށް ދިނުމާއިބެހޭގޮ ު
ނދާ ކަށަވަރު ދޯނި އަލިމަތާ ަ
އަތޮޅުކައުންސިލްއިން ދުއްވަމު ް
ވާހަކަދެކެވި އެއްބަސްވުމަށް އާދެވިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  5އަހަރުގެ
ނ
ގ މަސައްކަތަށް އަތޮޅުގައި އޮން ަ
ރވުނެވެ .އަތޮޅުގެތަރަށްޤީ ެ
އ މަޝްވަރާކޮށް ޚިޔާލު ބަދަލުކު ެ
ތން ރައްޔިތުނާ ި
ޕްލޭނާއި ބެހޭގޮ ު
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ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2011ވަނަ އަހަ ު

ފަޅުތަށްރަކުގެތެރެއިން

6

ށއްހޯދުމަށް
ރަ ެ

ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
އންސި ް
ޅ އަތޮޅުކަ ު
ފެލިދެއަތޮ ު

ސަރުކާރުގައި

ވިދާޅުވިއެވެ.

އެދިފައިވާނޭކަމަށް

ހސްވިހަފްތާގައި
ު

މާލެއަށް

ކުރިދަތުރުގައި ވިލާގުރޫޕްގެ ޗެއަރމަން އަލްފާޟިލް ޤާސިމް އިބްރާހިމާއި ބައްދަލުކުރުމުން މިއަތޮޅުގެތަރަށްޤީގެ މަސައްކަތުގައި
ވދާޅުވަފައިވާކަމަށް ރައިސްވިދާޅުވިއެވެ .އަތޮޅުކައުންސިލަގެފަރާތުން އަތޮޅުއިހުރި ހުރިހާ
ި
އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެކަމަށް
ފައިސާގެއެހީއެއް

ޕްރީސްކޫލްތަކަށް

ދެވިފައި

މިއަހަރުތެރޭގައި

ވާނޭކަމަށް

ރައީސްވިދާޅުވިއެވެ.

އަތޮޅުގެ

ށ
ދަރިންނަ ް

މސްކީމްގެ  50%ޕަސެންޓް ލިބިފައިވާކަމަށް ރައީސް
ި
މށާއި
ވގޮތަށްހަމަޖެހިފައިވާނޭކަ ަ
މަތީތަޢުލީމުގެ ސްކީމެއް ހުޅު ާ
ނ
ށ އަތޮޅުގެ ހާލަތާބެހޭގޮތު ް
ވިދާޅުވިއެވެ .އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން މާލެއަށް ކުރިދަތުރުގައި ވަރަށްގިނަފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮ ް
މަޝްވަރާ

ވާހަކަދެކެވި

ކުރެވިފައިވާކަމަށް

ރައީސް

ރައްޔިތުންގެމަޖިލިހުން

ވިދާޅުވިއެވެ.

ށ
ކައުންސިލްތަކަ ް

ފާސްކޮށްދެއްވާފައިވާ ބަޖެޓް ލިބިފައިނުވާތީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ވަރަށްގިނަ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ދަތިވަމުންދާކަމުގައި ރައީސް
އ
އަތޮޅާއި ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ އެކައުންޓް ތަކުގައި ހުރިފައިސާގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުސްވިހަފްތާގަ ި

ވިދާޅުވިއެވެ.

ނތް
ހމަޖެހިފައިނުވާތީ އެކައު ް
ނ ަ
އދަލުކުރުމަށް އެދިގެން އެކަ ް
ރއޮފް ފިނޭސްގެ ވެރިންނާއި ބަ ް
މަލެއަށް ކުރިދަތުރުގައި މިސްތް ީ
ބގޮތްވަނީ ނުވެފައެވެ.
ތަކާބެހޭއެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލި ޭ
ތން ސަކުވާކުރިއެވެ .އަދި
ގ ޝަކުވާ ބައިވެރިންގެ ފަރާ ު
ގނެވޭކަމު ެ
ކަށަވަރުދޯނިން ކަސްޓަމަރުން ބޭނުންވާ މުދާ ނު ެ
ނ
ގންނަ ް
ތފާތު ލުއިކާނާ ަ
ވމައްސަލައާއި ،ކަށަވަރުދޯނިން ަ
ގސްގެނެވިފައި ޕެޓްރޯލް ނުގެނެ ޭ
ކަށަވަރުދޯނީގެ މާލެދަތުރުގައި ޭ
ނުލިބޭ މައްސަލަ ބައިވެރިން ޖެއްސިއެވެ .ކެޔޮދޫގައި އަލަށް ގޯތިނަގައިގެން ދިރިއުޅުންފަށާ ފަރާތްތަކަށް ކަޅުހަން
ތޅުގައި ޕިކުނިކްއައިލެންޑްގެ
ގފަރަތުން ހުށަހެޅުއްވިއެވެ .މިއަ ޮ
ތގައި ހޯދާއިދިނުމަށް ބައިވެރިން ެ
އަތޮޅުކޮމެޓީގެފަރަތުން ލޯނުގެގޮ ު
ފތްތެޔޮ،
ގޮތުގައިތަރަށްޤީ ކުރުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ  2ރަށް ވަރަށްއަވަހަށް ދެރިޒޯޓްގެ ގޮތުގައި ހުވިގެންދާނެކަމަށާއިޮ ،
މށް ވިދާޅުވިއެވެ.
މގެމަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވަކަ ަ
ބޮޑުމޮހޮރާވެސްވަރަށް އަވަހަށް ރިޒޯޓްހެދުމުގެމަސައްކަތް ފަށާނެކަ ު
ކެޔޮދޫ ސްކޫލްގެ ވެރިންނާ މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލުކުރުން  26އޮކްޓޯބަރ 2011
ރ
މި ބައްދަލުކުރުމަކީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ދާއިރާތަކަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެދާއިރާތަކުގައިހު ި
މައްސަލަތަކާ

ބެހޭގޮތުން

ވާހަދައްކާ

މަޝްވަރާކޮށް

ޚިޔާލު

ބަދަލުކޮށްލުމާއި،

އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން

ދ
ކުރަމުން ާ

އހަރުދުވަހުގެ ޕްލޭންގައިވާ
ރތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ަ 5
ނމަށާއި ،އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަ ާ
ތ ދި ު
ހ މަޢުލޫމާ ު
ކަންތައްތަކާބެ ޭ
ރންކަމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާ
ނތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކު ު
ކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުދީ އެކަ ް
ނ
ނިޒާރު އިބުރާހީމް ވިދާޅުވިއެވެ .މީގެއިތުރުން ރައީސްގެވާހަކަފުޅުގައި އަތޮޅުގެ ތަޢުލީމީދާއިރާއަކީ އަތޮޅުކައުންސިލް ް
ގ ޕްރީސްކޫލްތަކަށް އެހީވުމާއި ،ސްކޫލްތަކުގެ ކުލާސްތައް
ވަރަށްއިސްކަންދޭ ދާއިރާއެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މިގޮތުން އަތޮޅު ެ
ށ
އވެރިވެފައިވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ހުސްވިހަފްތާގައި މާލެއަ ް
ތތަކުގައި ބަ ި
ހންގާ ތަފާތު ހަރަކާ ް
ނަގައިދިނުމާއި ،ސްކޫލްތަކުން ި
ކުރިދަތުރުގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކޮށް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ކޭޔޮދޫގެ ސްކޫލަކީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް
ށ މނިސްޓަރ ވިދާޅުވެފައިވަކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މިދަތުރުގައި ސްކޫލްތަކުގައި އިންޓަރ
ހިނގަމުންއަންނަ ސްކޫލެއްކަމަ ް
ޅގެ ސްކޫލްތަކުގެ ޓީޗަރުން
ރވުނުކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މިއަތޮ ު
ތން މިނިސްޓަރާއި މަޝްވަރާކު ެ
ނެޓްގެޚިދުމަތް ގާއިމްކުރުމާބެހޭގޮ ު
ނސިލްގެ ވަރަށްބޮޑުވިސްނުމެއްކަމުގައި ރައީސްވިދާޅުވިއެވެ.
އތޮޅުކައު ް
ތކުގައި ބޭތިއްބުމަކީ ަ
އތޮޅުގެ ސްކޫލް ަ
ޓްރޭނިންކޮށް ަ
އ އަތޮޅުކައުންސިލާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާގޮތައް ހަމަޖެއްސެވިއްޔާ ވަރަށްރަނގަޅުވާނެކަމަށް
ސްކޫލްތަކުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަ ް
ވިދާޅުވިއެވެ.
ދ
ކެޔޮދޫ ސްކޫލްގެ އ .ހެޑްމާސްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަމީދުގެވާހަކަފުޅުގައި އެސްކޫލްގައި މިހާރު ހިނގަމުން ާ
ތން ވާހަކަފުޅު
ތ ބެހޭގޮ ު
ލ ާ
ނއި ،ސްކޫލްގެ މިހާރުގެ ހާ ަ
ނ ާ
ފއިވާ ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮތު ް
ކަންތައްތަކާއި ،ކުރިއަށް ރޭވި ަ
ލނިވެރިންނާއި،
ނނާއި ،ބެ ެ
ދެއްކެވިއެވެ .އަދި ސްކޫލްކުދިންގެ އަޚްލާގު ރަނގަޅުކުރުމަށް އެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭގޮތު ް
ސްކޫލާއި

ދެމެދު

އޮންނަ

ގުޅުމާބެހޭގޮތުން

ވާހަކަ

ދެއްކެވިއެވެ.

އަދި

ކުދިންގެ

އަޚްލާގު

ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކާއި

ނ ޖެހޭކަމަށާއި ،މިސްކޫލުގައި މިފައިލް ތައްޔާރުކުރުމުގެ
ފއިލެއް ސްކޫލްގައި އޮންނަ ް
ދަރިވަރުންނާއިބެހޭ ޑިސިޕްލިން ަ
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ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2011ވަނަ އަހަ ު

ނ
ނަތީޖާއެއްގެތޮތު ް

މިސްކޫލުގެ

ދަރިވަރުންތަކެއްއުޅޭ

ސްކޫލަކަށް

ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
އންސި ް
ޅ އަތޮޅުކަ ު
ފެލިދެއަތޮ ު

ދަރިވަރުންނަކީ

އަޚްލާޤީގޮތުން

މިހާރުވެފައިވާކަމަށް

ރާއްޖޭގެ

ވިދާޅުވިއެވެ.

އވެސް
ފެންވަރުގަ ި

ކޮންމެސްކޫލެއްގައިވެސް

ނ
ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޭ
ރަނގަޅަށް

އެސްކޫލެއް

މސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.
ހިންގުމަށްޓަކައި ވަރަށް ވަރުގަދަ ބޯޑެއް އޮންނަންޖެހޭކަމަށް ހެޑް ާ
ކެޔޮދޫ ޞިއްހީމަރުކަޒްގެ ވެރިންނާ މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލުކުރުން  26އޮކްޓޯބަރ 2011
ކއުންސިލްގެރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާނިޒާރު އިބްރާހީމެވެ.
ގތުންވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ އަތޮޅު ަ
މި ބައްދަލުވުން ފެއްޓެވުމުގެ ޮ
ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި މިދަތުރަކީ އަތޮޅުގެ ހުރިހާދާއިރާތަކަކަށް ކުރަށްވާ ދަތުރެއްކަމަށާއި ،މިދަތުރުގެބޭނުމަކީ އެކިއެކި
ދާއިރަތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކާ ޚިޔާލުބަލުކުރުން ކަމުގައެވެ .އަދި ކުރިއަށްއޮތް  5އަހަރުދުވަހަށް
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން
ޕްރައިމަރީ

އެޕްލޭންގައި

ދއްކާމަޝްވަރާކުރުމެވެ .އަދި
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްލޭންގައިވާ ކަނަތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން ވަހަކަ ަ
ކެއަރ

ހެލްތް

އައިބެހޭގޮތުން

ނވާނޭކަމަށް
އެކުލެވިގެ ް

ހންތަމްރީންކުރުމުގެ
މީ ު

ވިދާޅުވިއެވެ.

ށ
ކށް ދޫކޮށްފައިވާ ބޭހުގެ އަގަ ް
އގެދަށުން ބޭސްކުރާ ފަރާތްތަ ަ
ނގަމުންދާ ބޭސްފިހާރައިން މަދަނަ ި
އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ހި ް
ހުސްވިއަހަރުންފެށިގެ

ރގެ
މިއަހަ ު

ނ
އެންސްޕާއި ް

މިހާތަނަށް

ފައިސާލިބިފައިނުވާތީ

ހިންގުމަށް

މސީ
ފާ ަ

ވަރަށް

އވެ.
ބޮޑަށްދަތިވެފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވި ެ
ވ ވާހަކަފުޅުގައި އެތަނަށް
އސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން ދެއްކެ ި
މަރުކަޒުގެފަރާތުންވާހަކަ ދެއްކެވި ބޭފުޅުން އެތަނުގައި ހުރިމަ ް
ށގައި ބޭރަށްހިންގާ ހޮޑުލާ
ތން ވާހަކަދެއްކެވިއެވެ .އަދި ރަ ު
ބހޭގޮ ު
ޑށް ދިމާވަމުންދާތީ އެކަމާ ެ
ރށް ބޮ ަ
ބޭސްލިބުމުގެދަތިކަން ވަ ަ
ދ
އަދި މަރުކަޒުގައި ބޭނުންކުރަމުން ާ

ރޯގާއެއް އުޅެކަމަށާއި ރަށުގެ ފެނުގެމައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑުވެފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ތއް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް
ޑރައިވަރަށް ދަސްކޮށްދެވޭނޭ ގޮ ެ
އެމްބިއުލާންސް ކުދިކުދި މަރާމާތުތައް އެމްބިއުލާންސް ދުއްވާ ް
އެފަރާތުން އެދިލެއްވިއެވެ.
ކެޔޮދޫގެ  2ކުލަބާއި ބައްދަލުކުރުން  26އޮކްޓޯބަރ 2011
ކއުންސިލްގެރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާނިޒާރު އިބްރާހީމެވެ.
ގތުންވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ އަތޮޅު ަ
މި ބައްދަލުވުން ފެއްޓެވުމުގެ ޮ
ރައީސްގެ

ވާހަކަފުޅުގައި

ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް

މިދަތުރަކީ

ކުރަށްވާ

އަތޮޅުގެ

ހުރިހާދާއިރާތަކަށާއި
މިގޮތުން

ދަތުރެއްކަމަށެވެ.

ރަށްރަށުގައި

ރަށްރަށުގެކުލަބުތައް

އުފެދިފައިވާ
ނގުމުގައި
ހި ް

ޝވަރަކޮށް ޚިޔާލުބަދަލުކޮށްލުމެވެ.
ގތުން މަ ް
ވ ކަންތައްތަކާބެހޭ ޮ
ނނާއި،އެނޫނަސް ދިމާ ާ
ބެހޭގޮތު ް
ލގެ
އަތޮޅުކައުންސި ް

އަހަރުދުވަހަށް

ފަރާތުން

އވާ
ތައްޔާރުކޮށްފަ ި

ޕްލޭގައިވާ

ކުލަބުޖައިއްޔާތަކާއި
ދިމާވާ

ދަތިތަކާ

އަދި ކުރިއަށްއޮތް 5

ކުލަބްޖައިއްޔާތަކަށްހިންގުމަށް

ރާވާފައިވާ

ކަންތައްތައް ހިއްސާކުރުމެވެ .އަދި ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ޒުވާނުންނަށް އަތޮޅުގައި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް އިތުރުކުރުމަށާއި،
މށް
ނޓަން ،ވޮލީ ފަދަކުޅިވަރުތައް ކުޅުމުގެ ފުރުޞަތުތައް އިތު ަ
ޓބޯޅަ ،ބެޑްމި ް
ކމަށާއި،ފު ް
ކުޅިވަރުކުޅޭނޭ ބިންތައް އިތުރު ު
ހިމެނިފައވާނޭކަމަށް

އެޕްލޭންގައި

ވ.އަތޮޅު

ވިދާޅުވިއެވެ.

މަރުކަޒްގެ

ތަޢުލީމީ

ވޮލީޓީމް

ހޯދައިފައިވާ

ގތުން ވާހަކަދެއްކެވިއެވެ.
ޓމްހޯދައިފައިވާ ކާމިޔާބައި ބެހޭ ޮ
ީ
ކާމިޔާބީއާއިބެހޭގޮތުންނާއި ،ކެޔޮދޫ ސްކޫލްގެ ބެޑްމިންޓަން
ގން އަތޮޅުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކުލްބް ޖަމްއިއްޔާތަކުގެތެރެއިން އެންމެ ރަގަޅަށް ހިނގާފަރަތަކަށް
އަންނައަހަރުންފެށި ެ
ޒުވާނުންގެ ސީލްޑްގެ ނަމްގައި ސީލްޑެއް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަތޮޅުފެންވަރުގައި ޒުވާނުންނަށް
އަމާޒުކޮށްގެން ވަރަށްޚާއްޞަ ކޭންޕެއް ބޭއްވުމަށް ރޭވިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މިހާރު އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޕްލޭނަށް
ށ ވިދާޅުވިއެވެ .ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާތައް ހިންގުމުގައި އެ
ހރިހާފަރާތަކަށްވެސް އެބައޮތްކަމަ ް
ބަދަލުގެނައުމުގެ ފުރުޞަތު ު
ގވުމާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ
ހން ެ
ކުލަބްޖަމްއިއްޔާއެއް ހިންގުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މަގުޞަދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން ި
ދެއްކެވިއެވެ.

ރަށްރަށުގައި

މަސްލަހަތުގެއްލި

މީހުންގެ

އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން

މިހާރު

އުފެދިފައިވާ

މދަލަށާއި
ު
ބއްވުމަށް
ޭ

ގެދޮރަށް

ގ
ކުލަބުތަކު ެ

ދެމެދުގައި

ލންތައް
ބޮޑެތިގެއް ު

ހަމަޖެހިފައިވާ

ވލީމުބާރާތް
ޮ

އުފެދިފައިވާ

ދެމުންދާތީ

ވދަވެރިކަމާހެދި
ާ

ގތުން
އެކަމާބެހޭ ޮ

ނ
ލަސްވަމުންދަ ީ

ރަށްރަށުގެ

ވާހަކަދެއްކެވިއެވެ.

ކައުންސިލްގެ

ގ
ބަޖެޓް ެ

ށ ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރަށް ތަމްސީލްކުރާގޮތަށް ކަމަށާއި ،މި
ދަތިކަމުންގައިވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ވޮލީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަ ް

25

ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
އންސި ް
ޅ އަތޮޅުކަ ު
ފެލިދެއަތޮ ު

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2011ވަނަ އަހަ ު

ށ ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށް އަތޮޅުކޮމެޓީގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް
ރށްބޮޑުއެހީތެރިކަމެއް ދެއްވާނެކަމަ ް
މުބާރާތަށް އަލިމަތާރިޒޯޓުން ވަ ަ
މުހައްމަދު އަހްމަދު މަނިކް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ހުރިހާ ރަށެއްގައި އުފެދިފައިވާ ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ވެރިންނަށް
ޅވިއެވެ .އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން އެއްވެސް ކުލަބަކަށް
އަމާޒުކޮށްގެން ބައްދަލުމެއް ވަރަށްއަވަހަށް ބޭއްވޭނެކަމަށް ވިދާ ު
ކނަށް ވިޑާޅުވިއެވެ .ކެޔޮދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްއިއްޔާގެ ރައީސްދެއްކެވިވަހަކާގައި އެކުލަބް
ތަފާތުކުރުމެއް ނުގެންގުޅޭނެ ަ
އވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި
ރށްގިނަމަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފަ ި
އުފެދުމަށްފަހު މިވީމަދު ދުވަސް ތަކުގައި ކެޔޮދޫގެ ތަރަށްޤީއަށްވަ ަ
އެކުލަބުގެ އިމާރަތެއް އެޅުމަށް ޓަކާއި ކެޔޮދޫން ބިމެއް ހޯދުމަށް އެދުމުން އެކަން ކުސިލުން ކޮށްދެއްވާފައިނުވާކަމަށް
އަދި ރަށުގެ

ވިދާޅުވިއެވެ .މިއަހަރުތެރޭގައި ކެޔޮދޫސްކޫލަށް 42000/-ރ އެހީއެއް ވެދީފައި ވާނޭކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ށ
ނކަން ދިމާވީމާ ހިއްސާކޮ ް
މަސްލަހަތުގެއްލޭފަދަ އެއްވެސްކަމެއް ކުރުމަށް ވިސްނާފައެއް ނުވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ކަ ް
މަޝްވަރާ ކުރުމުގެ އުސޫލު ގެންގުޅުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.
ކެޔޮދޫގެ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރުން  26އޮކްޓޯބަރ 2011
ތންވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާނިޒާރު އިބްރާހީމެވެ.
މި ބައްދަލުވުން ފެއްޓެވުމުގެ ގޮ ު
ށ
މ ް
މި ދަތުރަކީ އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ދާއިރާ ތަކަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެދާއިރާތަކުގެވަރިންނާ މަޝްވަރާކޮށް ހިޔާލުބަދަލުކޮށްލު ަ
މވެ .އެހެންނަމަވެސް އަދި
ކުރާދަތުރެކެވެ .އަދި ކައުންސިލްތައް ހިނގަމުންދަނީ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީންތޯ ބެލު ެ
ކމަށް ރައީސްވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މިދަތުރުގައި ކައުންސިލަގެ
ވފައި ނުވާ ަ
ދނީ ރަނގަޅަށްތޯ ބަލާލެ ި
ކައުންސިލްތައް ހިނގަމުން ަ
ހ
ފައިސާއާއިބެ ޭ

ލިޔެކިއުންތަކާއި،

ސ
ބެލުމަށްވެ ް

ލިޔެކިއުންތައް

ވއެވެ.
ވިދާޅު ި

ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް

އަތޮޅުގެ

ހުރިހާ

ށއޮތް އަހަރުގައި ބަޖެޓްގެ
ބހޭގޮތުން ވާހަދެއްކެވިއެވެ.ކުރިއަ ް
އ އެއްގޮތަކަށް ބެހެއްޓުމާއި ެ
ކައުންސިލްތަކުތެ ލިއެކިއުންތަ ް
ވއެވެ .ރަށުކައުންސިލްތަކުން
ނދާނެކަމަށް ވިދާޅު ި
ރޞަތު ލިބިގެ ް
ތއްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފު ު
ބނުންވާކަން ަ
ކަންތައް ހަމަޖެހި ޭ
ލ މައްސަލަތައްދިމާވުމުން
ތންވާހަކަދެއްކެވިއެވެ .ބައެއްކަހަ ަ
އންސިލާއި ހިއްސާ ކުރުމާބެހޭގޮ ު
ކުރަމުންދާކަންތައްތައް އަތޮޅުކަ ު
އަތޮޅުކައުންސިލާ ގުޅާ އެއްކަންތައްތައް ބައްލަވާއި ދެއްވުމަށް އެދެމުން ދާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ 2012 .ވަނައަހަރަށް
ބަޖެޓްތައްޔާރުކުރުމަށް
ކެޔޮދޫކައުންސިލްގެ

އަތޮޅުކައުންސލުން
އިދާރާއިންކަމަށް

ތކަށް
ރަށުކައުންސިލް ަ

ރައީސް

ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންގުމުން

އެއްމެބޮޑުއެއްބާރުލުމެއް

އަތޮޅުކައުންސިލުން

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

ދެއްވެވީ
އަހަރުގެ

5

އ އެޕްލޭންގައިވާ އެކިއެކި ކަންކަމާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ .މިއަތޮޅުގައި
ޕްލޭނާއިބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކާ ި
މށްޓައި މި ފަހަރު މާލެއަށް
ތވަމުންދާތީ އެކަން ހައްލުކުރު ަ
މން ދަ ި
ބޭންކުގެޚިދުމަތް ނެތު ު
މޯލްޑިވުސްއާއިބައްދަލުކޮށް

ވހަކަދެކެވި
އެކަމާބެހޭގޮތުން ާ

ކުރެވިފައިވާކަމަށް

ޝވަރާ
މަ ް

ކުރިދަތުރުގައި ބޭންއޮފް

ވިދާޅުވިއެވެ.

މާލެއަށްކުރި

އސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި
ދއްވިއެވެ .ކެޔޮދޫ މިސްކިތުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަމާބެހޭގޮތުން ި
ތން މަޢުލޫމާތު ެ
ދަތުރާބެހޭގޮ ު
އވެވިއެވެ.
ބައްދަލުކޮށް ވާހަކަދެކެވިފައިވާތީ އެކމާބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެ ް

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  5އަހަރުގެ ޕްލޭންގައިވާ

ކއުންސިލް
ަ

ރައީސް

ސްކޯލާޝިޕާބެހޭގޮތުން

މތު
ޢލޫ ާ
މަ ު

ދެއްވިއެވެ.

ކެޔޮދޫ

ހިންގުމުގައި

ދތިތަކަކީކޮބައިތޯ
ހުރި ަ

ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.
އ
އ ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ޓަކާ ި
ފތުރޯގާތަ ް
ކެޔޮދޫކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކެޔޮދޫގައި މަދިރީގެ ސަބަބުން ފެތުރެމުންދާ ތަ ާ
ފޮގުމެޝިނެއް

ގަނެފައިވާކަމަށާއި،

ކައުންސިލަރުން

މަސައްކަތްކުމަށްޓަކައި

ބޭނުންވާ

ޑމޭޒްގެ
ގޮނ ި

ދަތިކަން

މިހާރު

ހއްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް
ވތީ އެކަން ަ
ނގެރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ .އިމާރާތުގެ ދަތިކަން ދިމާވެފައި ާ
ހައްލުވެފައިވާކަމަށް ކެޔޮދޫ ކައު ް
ރމުގެ މަސައްކަތަށް 700/-
ތނަކަށް ބަދަލުކު ު
ކުރެވެމުން ދާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ކެޔޮދޫގެ ކުނިގޮނޑު މިހާރު އޮތްތަނުން އެހެން ަ
ޔޫރޯ

ލިބިފައިވާކަމަށާއި،

އެކަމަށް

ވިލާގުރޫޕްގެ

ޗެއަރމަން

އަލްފާޟިލް

ޤާސިމް

އިބްރާހިމްގެ

ފަރަތުންވެސް

ނ
އެހީލިބިފައިވަކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ކެޔޮދޫއަށް އަންނަ ކޮންމެ ގެސްޓަކުއަތުން  1ޑޮލަރު ނަގާގޮތަށް ކައުންސިލު ް
ކ
ގތުން ވާހަ ަ
ދނުމާއި ބެހޭ ޮ
ގ މުސާރަ އަތޮޅުކައުންސިލުން ި
ފާސްކޮށްފައިވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ .ކަށަވަރުދޯނީ މީހުން ެ
ދެއްކެވިއެވެ.

އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން

ވ
ދޫކޮށްފައި ާ

ތކުން
ފަރާތް ަ

ލޯނު

ނނުދާ
ދައްކަމު ް

މައްސަލައައި

ނ
ބެހޭގޮތު ް
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ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
އންސި ް
ޅ އަތޮޅުކަ ު
ފެލިދެއަތޮ ު

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2011ވަނަ އަހަ ު

ކ
ވހަދައް ާ
ތބޭތީ އެކަމާބެހޭގޮތުން ާ
ފޅުވެރިން ދޯނީގައި ނު ި
ވާކަދެއްކެވިއެވެ .ކަށަވަރުދޯނީގެ މާލެދަތުރުތަކުގައި އެދޯނީގެ ަ
މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.
ފުލިދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރުން
 24ނޮވެމްބަރ  2011ބުރާސްފަތި ދުވަހު  16:33ހުން  19:15އަށް
ވހަކަދެއްކެވީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާނިޒާރު އިބްރާހިމެވެ .ރައިސްގެ
ގތުން ާ
ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ޮ
މިދަތުރަކީ

ވާހަކައިގައި

ހުރިހާރަށަކަށް

ތޅުގެ
އަ ޮ

ދަތުރެއްކަމަށާއި

ނދާ
ކުރަމު ް

ބޭނުމަކީ

ރގެ
މިދަތު ު

ރަށްރަށުގެ

ލކުރުމާއި ،ރަށްރަށުގައި ހުންނަ އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް
ކައުންސިލްތަކާބައްދަލުކުރުމާއި ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަ ު
ހކަދައްކާލުމަށްކުރާ ދަތުރެއްކަމުގައި ރައީސްވިދާޅުވިއެވެ .އަދި
މޝްވަރާކޮށް ޚިޔާލްބަދަލުކޮށް ވާ ަ
އެކިއެކި ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ަ
މިދަތުރު

މީގެ

ފެށިފައިވާކަމަށް

ނ
ދެހަފްތާކުރި ް

ވިދާޅުވިއެވެ.

ލކޮށް
ކައުންސިލާބައްދަ ު

ފުލިދޫ

ވަޝްވަރާކޮށްލުމުގެ

އ
ލދޫ ކައުންސިލާ ވާހަކަދައްކައިގެން ކުރަންހުރި ކަންތައްތަ ް
ސލަށް ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ .ފު ި
ފުރުޝަތުދެއްވީތީ ފުލިދޫކައުން ި
ވސް ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެދިލައްވަފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ފުރަތަމަ ބޭނުންވަނީ ފުލިދޫ
އެބަހުރިކަމަށާއި ،އެހެން ނަމަ ެ
އ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ .ދެ
ހގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާގޮތެއް ނިންމުމަށް ކަމުގަ ި
ށހަޅާ ކަންތައްތަކާ ބެ ޭ
ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ހު ަ
ތ ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެރައީސް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން
ވ ީ
ވަނަފަހަރަށް ފުލިދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކޮށްލުމަށް ވަޑައިގެންނެ ީ
ވ
ވަޑައިގެންނެވި ކައުންސިލަރުންނަށް ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެފަރާތުން ފުލީދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ދެއް ާ
ގ ޕްރީސްކޫލަށް ދެއްވި 15000/-ރ އަކީވަރަށް ބޭނުންތެރި
ކޮންމެ އެހީއެއް އެފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށާއި ،ފުލިދޫ ެ
ރ ޕްރީސްކޫލް ހުރިތާ ކުރިމަތީގައި ޕާކުދާގޮތަށް ކަމުގައި
އެއްޗެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ކުރިން ވިސްނާފާއި އޮތީ މިހާ ު
ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕރޮޕޯސަލެއް އަޅުގަނޑުމެން ތައްޔާރުކުރު ކޮށްފައިވާކަމުގައި
ޕްލޭނެއްގެދަށުން އެކަން ކުރައަށްގެންދާގޮތަށް ް

ވިދާޅުވިއެވެ .އަޅުގަނޑުމެން 18000/-ރ ގެ ޕްރޮޕޯސަލެއް އެކަމަށް ހުށަހަޅާފައި ވާނޭކަމަށާއި ،އެކަމަކު ހުރިހާ
ރަށަކަށްވެސް ދެއްވީ 15000/-ރ ކަމުގައި ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ .ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަނާޅާ ރަށްރަށަށްވެސް
ދެއްވީ

ކަމުގައި

އެއަދަދު

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ
ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށް

ވިދާޅުވިއެވެ.

ނ
މެމްބަރު ް

ކޮންމެ

ވިދާޅުވިއެވެ.

ކައުންސިލްގެ

ބޭފުޅުން

ވސް
ރަށަކުން ެ

އަތޮޅުއެކައުންޓުން
ވިދާޅުވިއެވެ.

3

ކަމަކަށް

ފައިސާ
އިމްރާނީ

ޕްރޮޕޯސަލް

ފަހުން

ހުށަހަޅާފައި

ކރާގޮތަށް
ޖަމާ ު

ގޮތުންނާއި،

އެކަމަށް

އގުތިޞާދީގޮތުން
ި

ވާކަމުގައި
ފައިސާ
ފލިދުއަށް
ު

އގެން ރަށުގެ ރައްޔިތުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުން ކަމުގައި
އައިސްފައިއެވާ ތަރަށްޤީއަކީ އަތޮޅުތަރަށްޤީގެ ފަންޑުން ލޯނުނަގަ ި
ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ .ދިމާވާ ކޮންމެކަމެއްގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސާ ޚިޔާލުބަދަލުކޮށް މަޝްވަރާ
ނ
ކއުންސިލުން ޒިންމާނަގަ ް
އޔިތުންނަށް ދޫކުރާ ލޯނުތަކަކީ މި ަ
ފލިދޫގެ ރަ ް
ކުރަމުންދާކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .އަތޮޅުއެކައުންޓުން ު
އ
ނފަރާތްތަކުގެ ލޯންފޯމްތަ ް
ޖެހޭ އެއްޗެއްކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރަތުން ދޫކުރާ ތައްރަށްޤީގެލޯނަށް އެދު ު
ފުލިދޫކައުންސިލަށް ލިބުމުން

އަތޮޅުކައުންސިލަށް ފޮނުވާލީކަމުގައި ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ .ފުލިދޫ

ނ
ކައުންސިލްގެ މޭޒުދޮށުން ނިމޭކަމެއްގައި މައްސަލައެއްދިމާވެއްޖެނަމަ އެމައްސަލަ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅެންޖެހޭ ީ
ނ
ޅފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ލޯ ު
ފުލިދޫކައުންސިލަށް ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .ފުލިދޫގެ ރައްޔިތުންގެފަރާތުން ލޯނަށްއެދި ހުށަހަ ާ
ށބޮޑަށް އިހްސާސް ކުރެވެމުންދާކަމަށް ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ
ބޑަށް ދަތިވެފައިވާތީ އެކަންވަރަ ް
ނުލިބިލަސްވަމުން ގޮސް ވަރަށް ޮ
ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.
މައްސަލައެއް

ރމެދު އެއްވެސް ފަރާތަކުން
ގމެދުގައި މިކައުންސިލުންލީ ގު ާ
ލޯނަށް އެދިހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކު ެ

ޖައްސާފަނުވާކަމަށް

ފުލިދޫކައުންސިލްގެރައީސް

ވިދާޅުވިއެވެ.

މިކައުންސިލުން

ހިންގި

ކަމަކާމެދު

ގން މިކައުންސިލަށް މައްސަލަ ހުށަނާޅާ އެހެންތަނަކަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ މިކައުންސިލުން އެކަމަށް
ހިންހަމަނުޖެހި ެ
ޤގެފަންޑުން ލޯނާގައިފައިވާ
ފލިދޫ ކައުންސިލްގެރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ .އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ތަރަށް ީ
ނ ކަމުގައި ު
ގޮތެއް ހަމަނުޖެހިގެ ް
ނ މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ .އަޅުގަޑު އެއްވެސްމީހަކަށް
މބެހޭގޮތު ް
ނ ނުދާތީއެކަ ާ
ޢދުން ލޯނުދައްކަމު ް
ތތަކުން ގަވާ ި
ފުލިދޫގެ ބައެއްފަރާ ް
ކއް ކޮށްދީފައެއް ނޯންނާނެއެވެ .މީގެ ކުރިންވެސް ފުލިދޫއަށް އައިސްފައިއޮތް ތަރަށްޤީއެއް
ލޯނުހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްތަ ެ
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ރގެ ފުރަ ަ
 2011ވަނަ އަހަ ު

އައިސްފައި އެވަނީ

ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
އންސި ް
ޅ އަތޮޅުކަ ު
ފެލިދެއަތޮ ު

ބ
ނށް އެ ް
އވައި ފިރިމީހާ ލޯ ަ
ނނަގައިގެން އެފައިސާ ނުދައްކާއޮ ް
ހ ލޯ ު
ތޅުކައުންސިލުން އަނބިމީ ާ
އަތޮޅު އަ ޮ

ހ ކަމެއްކަމުގައި ފުލިދޫކައުންސިލްގެރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.
ލންޖެ ޭ
އެދެމުންދެއެވެ މިކަންކަމަކީވެސް މިކައުންސިލުން މަބަ ަ
ޅކައުންސިލްގެ
އަތޮ ު

ފުލިދޫގެރައްޔިތުންނަށް
ނންޖެހިފައިވާތީ
ބަދަލުގެން ަ
މަޝްވަރާކޮށްގެން

ކމާބެހޭގޮތުން
އެ ަ

އގެން
ހައްލުހޯދަ ި

ތަރަށްގީގެފަންޑުން
މޝްވަރާ
ަ

ލޯނުދިނުމުގައި

ކުރެވުނެވެ.

މަސައްކަތްކުރުމުގެ

ދިމާވާ

މންދާ
ބަލް ު

ށ
މިންގަނޑުތަކަ ް

ކގައި
މައްސަލަތަ ު

ވާހަކަދައކައިގެން

އަތޮޅުކައުންސިލްގެރައީސް

ވިސްނުންގެންގުޅުމަށް

ފުލިދޫ

ށ
ނ ް
ކައުންސިލްގެރައިސްއަށްދެންނެވިއެވެ .މިހާރު އަތޮޅުކައުސިލުން ފުލިދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރުކަމަށްހަމަޖެހިފައިވާ ލޯ ަ
ލެވިފައިވާ

ގުރުއަތުން

ކެންސަލްކޮށް

އަލުންގުރުއަތުލައިފިނަމަ

މިކައުންސިލްފޭލްވީކަމަށް

ފުލިދޫކައުންސިލްގެރައީސް

ވިދާޅުވިއެވެ .އެކަމަކީ އަޅުގަނޑު ވަރަށްތެދުވެރިކަމާ އިހްލާތެރިކަމައެކު ކޮށްފައިކަމަކަށްވާތީ އެކަން އަލުން ކުރެވޭންނެތް
ކަމަށް

ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުލިދޫކައުންސިލްގެރައީސް

ފުލިދޫގެރައްޔިތުންނަށް

ށ
ލޯނުދޫކުރުމަ ް

ހަމަޖެހިފައިވާ

ފައިސާ

މކަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ
ގ ރައްޔިތުންނަށް ލޯނުދޫނުކުރު ަ
އަތޮޅުކައުންސިލްއިދާރާގެ ތިޖޫރީގައި އެބަހުރިކަމަށާއި ،ފުލިދޫ ެ
ނކަމަށް
ފަރާތުން ނިންމައިފައި ނުވާ ެ

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވިއެވެ .ފުލިދޫކައުންސިލްގެރައީސް ވަރަށް

ކން ފާހަކުރަށްވާ އެގޮތަށް
ދއްކަމުންދާކަމަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުންނަށް ފާހަގަކުރަވޭތީއެ ަ
ހުދުމުހްތާރު ގޮތަކަށް ވާހަހަކަ ަ
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

ވާހަކަނުދެއްކެވުމަށް

ބޭފުޅުން

އެދިލެއްވިއެވެ.

އެގޮތަށް

ވާހަކަދެއްކެވުމުން

ފުލިދޫކައުންސިލްގެ

ވ
ފޅުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަތޮޅުކައުންސިގެ ފަރާތުންހިންގަ ާ
ގތައް ގެއްލޭކަމަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބޭ ު
އެހެންމެމްބަރުންގެ ހައް ު
ދނުމުގެމަސައްކަތް ފުލިދޫކައުންސިލާ ނުބައްސާ ކުރިއަށްގެދެވުމަށް ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ
އަތޮޅުގެތަރަށްގީގެފަންޑުންލޯނު ި
އ
ތކުން ލޯނުގެމަސައްކަތްތަ ް
އ އުފެދިފައިވާ ރ.ކ .ކޮމެޓީ ަ
ރައީސް އެދިލެއްވިއެވެ .މިހާހިސަބަށް މިގެކުރިން ރަށްރަށުގަ ި
ތން އަތޮޅުކައުންސިއިދާރާގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްސައްތަރުއަޙްމަދު
ގ ު
ކުރިއަށްގެންގޮފައިވާ ގޮތާބެހޭ ޮ
ދ
ވނު ވޯލްޗަރތަކާމެދު ފުލި ޫ
ވއެވެ .ވ .އަތޮޅުމަދަރުސާގެ އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް ފޮނު ު
ވަރަށްތަފްސީލްކޮށް ވާހަކަދެއްކެ ި
ކައުންސިލްގެފަރާތުން

މނުޖެހިގެން
ހިންހަ ަ

އެކަމާބެހޭގޮތުން

ގިނަސުވާލުތަކެއް

ހުށަހަޅާފައިވާތީ

އެކަން

ހިނގާދިޔަގޮތް

ވަރަށްތަފްސީލްކޮށް ފުލިދޫ ކައުންސިލަށް އޮޅުންފިލުވައި ދެވިފައިވެއެވެ .އަދި އެކަމާބެހޭ ހުރިހާލިޔެކިއުންތަކެއް ބަދަލުކުރެވިފައި
ވާނޭކަމަށްވެސް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ވިދާޅުވިއެވެ .ފުލިދޫ ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ދިމާވާ ބައެއް މައްސަލައައި
ބެހޭގޮތުން

ބލާ މާލެއަށްކުރި ޚާއްސަ
ނންވާމުދާ ަ
ނވެ .އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ކަށަވަރުދޯނި ގެދޮރުހެދުމަށް ބޭ ު
މަޝްވަރާ ކުރެވު ެ

ތން
ދަތުރާބެހޭގޮ ު

ވާހަކަދައްކާ

މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.

އަތޮޅުގައިއޮތް

ރިޒޯޓްތަކުން

އެންމެއެކަށީގެންވާ

އ
ގޮތެއްގަ ި

ތކާ ވަހާހަކަދައްކައި ދެއްވުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ކިބައިން
ތން އެފަރަތް ަ
އަތޮޅުގެރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްލިބޭނޭ ގޮތަކާބެހޭގޮ ު
ލ
ވމަށްޓަކާޢި ކޮންވެސްކަހަ ަ
ބތުރަފިލު ު
ތން އާ ާ
ފރުތަކާއި ތަން ަ
ފުލިދޫކައުންސިލްގެ ރައީސް އެދިލެއްވިއެވެ .ރަށްރަށުގެ މަގު ަ
ފލިދޫކައުންސިލްގެރައީސް އެދިލެއްވިއެވެ .ކަށަވަރުދޯނި މިހާރު
ށ ު
މަސްރޫތަކެއް އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން ހިންގަވައިދެއްވުމަ ް
ނން
ށއި ،ކަށަވަރުދޯނީގެބޭ ު
ޖހޭނެ ކަމަ ާ
ނނަފަރާތްތަކަށް ނު ެ
ކުރަމުންދާ ހާއްސަދަތުރުތަކުގައި މުދާއަރުވާބާލަން މުދާ ގެ ް
މިހާރަށްވުރެ ފައިދާހުރިގޮތަކަށް ސެޑިއުލްކޮށްގެން މަސައްކަތްތައްކުމަށް ވިސްނަމުނަދާކަމަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުން
މންދާކަމަށް އަތޮޅުކޮމެޓީގެ
ވިދާޅުވިއެވެ .އެގޮތުގެމަތީ ކަށަވަރުދޯނި އަލިމަތާރިޒޯޓަށް ކުއްޔަށް ދިނުމައި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެކެވެ ު
ބޭފުޅުން ވިދާޅުވިއެވެ.

އަތޮޅުކައުންސިލްއިން މިއަހަރު ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވޮލީބޯޅަ މުބަރަތުގެ ޤަވާއިދާ ބެހޭގޮތުންނާއި

ދ
ލކުރެވިފައިވެއެވެ .ފުލިދޫގެ ރައްޔިތުން ފުލިދޫގައިދެމުން ާ
ހގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ޚިޔާލުބަ ު
ބ ޭ
ނ ގޮތާ ެ
މުބަރާތްކުރިއަށްގެންދާ ޭ
ވހަކަދައްކާ މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.
ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތާ ބެހޭގޮތުން ާ
ފުލިދޫ ބްލޫސްޓަރ ކުލަބާ ބައްދަލުކުރުން  21:15އިން  11:45ކަށް
ރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް
ދ ބްލޫސްޓަރ ކުލަބްގެ މެމްބަ ު
ގ ގޮތުން ވާހަކަދެއްކެވީ ފުލި ޫ
މި ބައްދަލުވުން ތަޢާރަފްކުރުމު ެ
ޝަރީފެވެ .އޭނާގެވާހަކައިގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މިހާރު ކުކުރަމުދާ މަސައްކަތްތަކާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން
އތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ފުލިދޫކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް
ތންނާއިަ ،
ކުރުމަށް ކުރިއަށް ރާވައިފައިވާ ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮ ު
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ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
އންސި ް
ޅ އަތޮޅުކަ ު
ފެލިދެއަތޮ ު

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2011ވަނަ އަހަ ު

ފުލިދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިފައިވާ ލޯނު ދޫކުރުން ލަސްވަމުންދާތީ އެކަމާ ބެހޭގޮތުންނާއި ކަށަވަރުދޯންޏާއި
ކ
ނނާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކުލަބު ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަންތައްތަ ާ
ބެހޭގޮތު ް
އ
ށލުމެ ް
މގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކޮ ް
މޝަވަރާކޮށް އެކަންތައްތައް އޮޅުފިވުމުގެ ބޭނު ު
ަ
ބެހޭގޮތުން
ދއްކެވީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެރައީސް އައްޝައިޙް މޫސާނިޒާރު
ހަޖެއްސެވީކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން ވާހަކަ ެ
ދ
އިބްރާހިމެވެ .ރާއީސްގެވާހަކައިގާ އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯނު ފުލިދޫގެރައްޔިތުންނަށް ޫ
ނނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނަށް
ނނާއި ،އަތޮޅުކައުންސިލގެ ފަރަތުން ފުލުދޫގެރައްޔިތު ް
ނުކުރެވިގެންއުޅޭ މަސައްލައާއި ބެހެގޮތު ް
ނ
ފުލިދޫގެރައްޔިތުންގެތެރެއި ް

ބައެއް

ފައިސާނުދައްކާމައްސަލައާއިބެހޭގޮތުނާއި،

ނއި،
ނ ާ
މީހު ް
ކޮމްޕިއުޓަރ

ސްކީމްގެ

ފުލިދޫގެ
މަސައްކަތް

އންސިގެ
ކަ ު

އިސްފަރާތްތަކުން

ގޮސްފައިވާހިސާބާއި

ބެހޭގޮތުންނާއި،

ހރި ފައިސާގެ މައްސަލައާއި
އތޮޅުރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓްގައި ު
ތންނާއިަ ،
ނގެ ދަތުރައި ބެހޭގޮ ު
އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ކަށަވަރު ދޯ ީ
ނނާއި،
ރ ބެހޭގޮތު ް
ދތު ާ
ލގެ ބޭފުޅުން މާލެއަށްކުރި ަ
ނނާއި ،އަތޮޅުއަކުންސި ް
ބެހޭގޮތު ް

މށް
އތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބޭއްވު ަ
ަ

ވރާކުރެވުނެވެ.
އ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކާ މަޝް ަ
ހަމަޖެހިފައިވާ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތާ ި
ދިއްގިރީ ރިޒޯޓަށް ޒިޔާރަތްކުރުން
ނ
ދލުކޮށް އަތޮޅުކައުންސިލު ް
ދިއްގިރީ ރިޒޯޓްގައިމަސައްކަތްކުރަމުންދާ މިއަތޮޅުގެއެކިރަށްރަށަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންނާ ބައް ަ
ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގުންނާއި ،ކުރިއަށްއޮތް ފަސްއަހަރުދުވަހަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
ޕްލޭންގައިވާ

ފުރުސަތުތަކައި

ނނާއި،
ބެހޭގޮތު ް

ނނާއި،
ޏއިބެހޭގޮތު ް
ކަށަވަރުދޯން ާ

ނސިލްގެފަރާތުން
އަތޮޅުކައު ް

މިއަހަރު

ވއެވެ.
ތން ވާހަކަދެއްކެ ި
ލބޯޅަ މުބާރާތާ ބެހޭގޮ ު
ހިންގުމަށްހަމަޖެހިފައިވާ ވޮ ީ
އަތޮޅުގައި ހިންގުނު ވޮލީ މުބާރާތް
މި މުބާރަތަކީ ރިސޯޓްތައް ހިމެނޭގޮތަށް މުޅިއަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭއްވި މުބާރާތެކެވެ .މި
ޓމެއް އެރަށެއް ތަމްސީލްކުރާގޮތަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުޅުމަށް
މުބަރަތުގައި ކޮންމެ ރަށަކުންވެސް އަންހެންޓީމަކާއި ،ފިހެން ީ
ބރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށްއެދި
މ ާ
މ މުބާރަތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވަލުމުން މި ު
ހަމަޖެހިފައިވާ މުބާރާތެކެވެި .
ބރާތުގެކުޅުން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ކެޔޮދޫ ވޮލީކޯޓްގައެވެ.
ހުށަހަޅާފައިވަނީ ފުލިދޫ ،ދިނަދޫ ،ފެލިދޫ ،ކެޔޮދޫންނެވެ .މިމު ާ
ށރަށަކީ ތިނަދޫ ،ފެލިދޫ ،ކެޔޮދޫޓީމެވެ .ފުލިދޫ ޓީމު ބައިވެރިވުމަށްފަހު މުބާރަތުންވަނީ
ފިރިހެންޓީމް ބައިވެރިވެފައިވާރަ ް
ހންޓީމެއް ބައިވެރިވެފައެއް
ކޔޮދޫ އިންނެވެ .ތިނަދޫން އަން ެ
ވރިވެފައިވަނީ ފުލިދޫ ،ފެލިދޫެ ،
ވަކިވެފައެވެ .އަންހެން ޓީމްބައި ެ
ނުވެއެވެ .މި މުބާރަތުގައި އެއްވެސް ރިޒޯޓަކުން ބައިވެރި ވެފައެއްނުވެއެވެ .އަދި ރަކީދޫންވެސް އެއްވެސް ޓީމެއްބައިވެރި
ވެފައެއްނުވެއެވެ .މި މުބާރާތް ކެޔޮދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ  28ޑިސެމްބަރ  2011އިން  7ޖެނުއަރީ  2012އަށް
ފލިދޫ އަންހެނުންގެ ޓީމެވެ.
މ މުބާރަތުން އެއްވަނައަށް އައީ ު
މބާރަތެވެި .
ކެޔޮދޫގައެވެ .ފުރަތަމަ ކުޅެވުނީ އަންހެންޓީމުތަކުގެ ު
ގ
ދވަނައަށްއޮތީ ފިރިހެނުން ެ
ދެވަނައަށްއައީ ކެޔޮދޫ އަންހެނުންގެ ޓީމެވެ .ތިންވަނައަށްއައީ ފެލިދޫ އަންހެނުންގެ ޓީމެވެެ .
އށްއައީ ކެޔޮދޫ ޓީމެވެ.
ނއަށްއައީ ފެލިދޫޓީމެވެ .ތިންވަނަ ަ
ވނައަށްއައީ ތިނަދޫ ޓީމެވެ .ދެވަ ަ
މުބާރާތެވެ .މި މުބާރާތުން އެއް ަ
ލިބުނު އާމްދަނީއާއި ހިނގިޚަރަދު
ހ .އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ލިބުނު މައިގަނޑު ކަންތައްތަކާއި ފައިސާގެ ޖުމުލަ:
ކަންތައް

ލިބުނު ފައިސާ

ވ.އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ކަށަވަރުދޯނީގެ ފައިސާ

121625.84

ނީމް ފާމަސީއިން ބޭސްވިއްކައިގެން ލިބޭފައިސާ

99348.70

އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް ލިބޭފައިސާ

1348938.50

އސާ
ވ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްފަ ި

-
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ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2011ވަނަ އަހަ ު

ސަރުކާރުގެ ޢަމްދަނީ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް ލިބޭފައިސާ

20836.68

ތަރައްޤީގެ ފަންޑު

345012.50

ށ .ފައިސާ ޚަރަދުވި މައިގަނޑު ކަންތައްތަކާއި ޖުމުލަ:
ކަންތައް

ޚަރަދުވި ފައިސާ

އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ކަށަވަރުދޯނީގެ ފައިސާ

259910.75

ނީމް ފާމަސީއިން ބޭސްވިއްކައިގެން ލިބޭފައިސާ

104490.36

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްފައިސާ

-

ފަސްވަނަ ބައި :ކައުންސިލުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ މާލީ ހިސާބު
ކައުންސިލުގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބަޔާން
( މިއަހަރުގެ ފުރަތަ  6މަސްދުވަހަކީ މާލީގޮތުން މިކައުންސިލަށް ވަރަށްދަތި  6މަސް ދުވަހެވެ .އެހެނީ މިދުވަސްތަކުގައި
ގއި އެއްވެސް ފައިސާއެއްލިބިފައެއް ނުވެއެވެ .ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިކައުންސިލަށް
މިކައުންސިލަށް ބަޖެޓްގެ ގޮތު ަ
ވސް ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް
ފާސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓް ކައުންސިލަށް ނިލިބުމުގެ އިތުރުން މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަދިނުމާއި ،މިނޫން ެ
މެދުއުތުރު ޕްރޮވިންސް އޮފީހަށްލިޔެގެން އެފަރާތުން ހުއްދަ ދެއްވައިފިނަމަ އެދެއްވި ހުއްދައެއްގެ މަށްޗަށް ބިނާކޮށް ފިނޭން
ށ އަރާއިރުވެސް ބައެއް މަސްމަހު
އނެއްމަގުގެ 10،12އަ ް
ަ
ރއްވަނީއެވެ .މަސްނިމިގެން
މިނިސްޓްރީން ފައިސާ ދޫކު ަ
މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދެވިފައެއް ނުވެއެވެ .އެހެންކަމުން މުވައްޒަފުންނަށް ވަރަށްބޮޑަށް މާޔޫސްކަންލިބި ވަޒީފާގައި
ށ ފައިސާ ނުދެއްކިގެން
ފއި ވެއެވެ .ކަރަންޓް ބިލްތަކަ ް
ހތުގައި ނުތަނަވަސްކަން އުފެދި ަ
ދެމިތިބުމާމެދު މުވައްޒަފުންގެ ި
ނ އިންޒާރުތަކެއް ދީފައި ވެއެވެ .ހަމަ މިގޮތުން ފޯނުބިލް
ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ދޭފަރާތުން ކަރަންޓް ކަނދާލާނޭކަމުގެ އެތަ ް
ނުދެއްކިގެން ފޯނު ކަނޑާލާނޭކަމުގެ އިންޒާރި ދިރާގުން ދިނުމާއެކު ފޯނުގެ ޚިދުމަތް ކަނޑާލާފައި ވެއެވެ .އަދި ބަޖެޓްގެ
ވސް އެތައްގޮތަކުން މާލީ ދަތިކަން ވޭތުވެދިޔަ  6މަސްދުވަހުގެ ތެރޭވަނީ މިކައުންސިލަށް
ނން ެ
ދަތިކަމުގެ ސަބަބބުން މި ޫ
ކުރިމަތި ވެފައެވެ).

ނފީޒުކުރުމުގެ
ބަޖެޓްތަ ް

ފައިސާއާއި ހިސާބުތަކާއި
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އިސްވެރިޔާ

ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
އންސި ް
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ހަވާލުވެ ހުންނަ އިދާރީ
މުވައްޒަފު

ކައުންސިލްގެ ރައީސް
ކައުންސިލުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ މާލީ ހިސާބު
ޓގޮތާއި މާލީ ހިސާބުގެ ކުރު ތައާރަފެއް ލިޔުމަށް)
(ކައުންސިލުގެ ފައިސާ ބެލެހެއް ި

 2011ގެ
ލ
ޞ ު
ބަޖެޓުގެ ތަފް ީ

 2010ވަނަ

ފުރަތަމަ 6

 2011ގެ

އަހަރުގެ

މަހުގެ ޚަރަދު

ޓ
ޖ ް
ލިބުނު ބަ ެ

ޚަރަދު

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ
ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ
ބަޖެޓް މުޅި ޖުމްލަ
ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
 210މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

213

ޕެންޝަނާއި ،މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި
އސާ
ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފަ ި

 221ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު
ދ ތަކެތީގެ އަގު
 222އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯ ާ
ދމަތުގެ ޚަރަދު
 223އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚި ު
 225ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
 226މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
ރމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
 421އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަ ު
 210މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު
 211މުސާރައާއި އުޖޫރަ
ސ
 212މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަން ް
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ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2011ވަނަ އަހަ ު

ނިންމުން
(މި ރިޕޯޓް ނިންމުމުގެކުރިން ޙައްޤު ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރުއަދާކުރަމެވެ .މިގޮތުން މިކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ގުޅިގެން
އނެތި
އންސިލަރުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ .ޙަޤީގަތުގައި ބަޖެޓެ ް
ގ އަގުވަޒަންކޮށް ހުރިހާ ކަ ު
ކޮށްދެއްވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކު ެ
ވޭތުގެދިޔަ  6މަސްދުވަހުގެތެރޭ އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް މިކައުންސިލުންވަނީ ކޮށްފައެވެ .މިކަންތައްތައް ކުރެވިފައިވަނީ
ކައުންސިލްގެ ހީވާގި މުވައްޒަފުން ކައުންސިލާ ގުޅިގެން ކޮށްދެއްވި އިޚްލާޞްތެރި މަސައްކަތުގެ ސަބަބުންނެވެ .އަތޮޅުގެ
އޔިތުން ބަރުވެރި ކުރުމަށް
ޓންކޮށް އަތޮޅުގެ އިގްތިޞާދު ހަރުދަނާކޮށް ރަ ް
އގޮތަށް ބައް ަ
ކަންކަން ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއެ ް
ކައުންސިލުން ކުރަމުންގެންދިޔަ މަސައްކަތުގައި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ހީވާގި މުވައްޒަފުންވަނީ ނަމޫނާއެއް ދައްކަވާފައެވެ.
އެކަމަށްޓަކައި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ .ކުރިއަށްއޮތް  5އަހަރު ވ.އަތޮޅުގެ
ތަޞައްވަރު އެކަށައަޅާ ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކޮށް ހެދުމަށް މިކައުންސިލުން ކުރެވުނު މަސައްކަތުގައި އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ
ތކުން ޚާއްޞަކޮށް އަތޮޅުގެ
ތޅުގެ ކުލަބްޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތް ަ
ރަށުކައުންސިލްތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުންނާއި ،އަ ޮ
ނތް
އޓުމެން ެ
ރތްތަކަށް ހިފެހެ ް
ނސިލަށް ދެއްވި އެއްބާރުމާއި އެހީތެރިކަށް ފާހަގަކޮށް އެހުރިހާ ފަ ާ
ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން މިކައު ް
ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ .ފެލިދެއަތޮޅަކީ ހުރިހާގޮތަކުންވެ ކާމިޔާބު އަތޮޅެއްކަމުގައި ލެއްވުންއެދި މާﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި ދުޢާ
ދަންނަވަމެވެ " .އާމީން")
_______________
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