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  ތަޢާރަފު ތަޢާރަފު 

ވަނަ ައހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހު ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުަކއުްނސިލުގެ  2011ޓަކީ ރިޕޯމި
 މަސައްކަތްތައް ހިނަގއިދިޔަ ޮގތުގެ މަޢްލޫމާތު ހިމެނޭ ރިޕޯޓެވެ.

ނޑިަތކަށް ވާޞިުލވުމަށް  ،މި ރިޕޯޓުގައި  ނޑުދަ ނޑިތަާކއި ލަ ނޑުދަ ކައުންސިުލގެ ތަޞައްވުާރއި ލަ
ަފއިހުރި ހަރަކާތްތަކާއި، ަކއުްނސިލުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަމަޖެހިފައިވާގޮުތގެ މައުލޫމާތު ހިންގި ހަރަކާތްތަކާއި، ރޭވި

ވަނަ އަހަރުެގ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ކުެރވުނު  2011ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. ީމގެއިތުުރން 
 ކުރެވުނު މަަސއްކަތްތަާކިއ މަސައްކަތްތަުކގެ ތަފްސީލާިއ މާލީ ތަފްސީލު އަދި ކަުއންސިލު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް

 މަސައްކަތްކުރުުމގައި ދިމާވި ަދތިތަކަށް ބަލައިލެވިފަިއވާެނއެވެ.
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   ވަނަވަރު  ވަނަވަރު ގެ ގެ އަތޮޅު އަތޮޅު   ފެލިދު ފެލިދު 
 

ޅުގެ މައި އެއީ ވ. އަތޮ އްޗަށް އެކުލެވިފައިވާ އަތޮޅެކެވެ.ވ. އަތޮޅަކީ ޖިއޮގްރަފީ ގެ ގޮތުން ދެ އަތޮޅުގެ މަ

 5ރަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން  މީހުން ދިރިއުޅެނީ   19އަތޮޅާއި ވައްޓަރު އަތޮޅެވެ. މިއަތޮޅުގައި އޮންނަނީ 

 ރަށްވެސް ހިމެނެއެވެ.  2ރިސޯޓާއި  ޕިކްނިކް އައިލެންޑްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރެވޭ  2ރަށުގައެވެ. އަދި  

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

ބެލެވިފައިވަނީ ޤުދުރަތީ ރީތިކަމާއި ފަރުތަކުގެ  ރާއްޖޭގެ އިރުމަތީ ބިތުގައެވެ. މި ވ. އަތޮޅު

މުއްސަނދިކަމުގެ ގޮތުން ވަރަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ އަތޮޅެއްކަމުގައެވެ. ޚާއްޞަކޮށް އަޑިއަށް 

ން ވ. އަތޮޅުގައި އެބަހުއްޓެވެ. ފީނާމީހުންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަޤްބޫލް ތަންތަ

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

ފުދުންތެރި، ރައްކާތެރި ތިމާވެއްޓެއްގައި ޞުލްޙަވެރިކަމާއި އަާމންކަންމަތީ ދިރިއުޅޭ 
 ބަޔަކަށްވުން"
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ފަރުމަސްވެރިކަމަށްމޮޅު އެތައްބައިވަރު ސަރަޙައްދުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. ވ. އަތޮޅަކީ ރާއްޖޭގެ އާބާދީ 

    އެންމެ ކުޑަ އަތޮޅެވެ.

  ޕޯޓް އެކުލެވިގެންވާގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޕޯޓް އެކުލެވިގެންވާގޮތުގެ ޚުލާޞާ ރި ރި 

ނޑުދަނޑި ، ރިޕޯޓުގައި މި ނޑިތަކާއި ލަ ތަކަށް ކައުންސިލުގެ ތަޞައްވުރާއި ލަނޑުދަ
ވާޞިލުވުމަށް ހިންގި ހަރަކާތްތަކާއި، ރޭވިފައިހުރި ޙަރަކާތްތަކާއި، ކައުންސިލުގެ އިދާރީ ހިންގުން 

ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2011ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުގެ މައުލޫމާތު ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. މީގެއިތުރުން 
މާލީ ތަފްސީލު އަދި ކައުންސިލު  ހަމަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލާއި

 ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި މަސައްކަތްކުރުމުގައި ދިމާވި ދަތިތަކަށް ބަލައިލެވިފައިވާނެއެވެ.
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  ގާ ސަރަހައްދު ގާ ސަރަހައްދު އިޚްތިޞާޞް ހިނއިޚްތިޞާޞް ހިނކައުންސިލުގެ ކައުންސިލުގެ 

 އަތޮޅުގެ ޗާޓެއް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. އަންގަވާފައެއް ނުވެއެވެ. އުންސިލްގެ އިޚްތިޞާސް ވަކިކުރައްވައި އަދި ކަ
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  ން ން ޕްރީ ސްކޫލްތަކަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ފައިސާގެ އެހީވު ޕްރީ ސްކޫލްތަކަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ފައިސާގެ އެހީވު 
 2011އޭޕްރީލް  14ތޮޅު ކައުންސިލުން އަތޮޅުގެ ޕްރީސްކޫލުތަކަށް ދެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ފައިސާގެ ރަމްޒީ އެހީ އަ

ރ. ) ފަނަރަ ހާސް ( 15000.00. މިގޮތުން ކޮންމެ ސްކޫލަކަށް ސްކޫލުތަކަކާ ޙަވާލު ކުރެވިފައިވެއެވެމިއަދު ހުރިހާ 
އެހީ ޙަވާލު ކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވަނީ ޓީމުތަކެއް އަތޮޅު ދެރެއަށް މި ވަނީ ދެވިފައެވެ.ރުފިޔާގެ އެހީއެއް 

ކެޔޮދޫ އަށް އަތޮޅު ކަުއްނސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚު މޫސާ ނިޒާރު އިބުރާހިމް،  ،ފޮނުވައިގެންނެވެ. މިޮގތުން ެފިލދޫ
މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ުމޙައްމަދު އަޙުމަދު މަނިކާއި، ރަކީދޫއަށް އަލްފާޟިލް އިބުރާހިމް ނިޔާޒް، ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް 

މެމްބަރ އަލްފާިޟލް އިބުރާިހމް ނަޢީމާއި، އަްލފާޟިލް  ފުލިދޫައށް  ލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޝްަރފް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.އަ
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙަވަލުކޮށްދެއްވީ ައތޮޅުފެލިދޫ ޕްރީސްކޫލަށް ފައިސާ  ރަޝީދު ޢަްއބާސް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ޢަބުދުއް

އައްޝައިޚް މޫސާނިޒާރު އިބްރާހީމެވެ. އެހީ ޙަވާލު ކުރެއްވުމަށްަފހު ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި މިއީ ރަމްޒީ އެހީއެއް 
 ކަމަށާއި، ކައުންސިލުން މަސައްަކތް ކުރައްވަމުން މިގެނަދަވަނީ ިމސަރަޙައްދުގައިހުރި އެންމެ ފުންނާބުއުސް ޕްރީސްކޫލުތަކެއް 

ތަނުގައި ސްކޫލުތައް ޢިމާރާތްކޮށް ދިނުމާއި،  ށެވެ. މިގޮތުން ކުރިއަށްއޮތްށް ކަމަހުރި އަތޮޅަކީ ފެލިދެއަތޮޅު ކަމުގައި ހެއްދެވުމަ
ތަމްރީނުކުރުންފަދަ އެހީތައް ވެދިނުމަށް މަސައްކަތް ސްކޫލުތަކަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީަޗރ ފަދަ ތަކެތި ހޯދާދިނުމާއި، ީޓޗަރުން 

 ށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އްވާނެކަމަކުރަ

  ..ކަށަވަރުދޯނި ރީއޮގަނައިޒްކުރުން ކަށަވަރުދޯނި ރީއޮގަނައިޒްކުރުން 
ދަތުުރތައްކުރަން ނުފެށޭނެތީ ަކށަވަރުދޯނީެގ ދޯނީގެ މަރާމާތު ކޮށްގެން ނޫނީ ނި ކަަށވަރު ދޯ ،ށަވަރުދޯނީގެ އިންޖީނާއިކަ

އިޢުާލންކޮށް މީހަކުހަމަޖައްސައި  ަމށްފަރާތެއް ހޯދު ކޮށްދޭނެމިކަން އިންޖީނު މަރާމާތުކުރުމަށް މި ިއދާރާއިން ތަކެތިދިނުުމން 
 އިންޖީުނ މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ްސޕެއަރ ހޯދުމާއި، އިންޖީނުމިމަސައްކަތުގައި ހަވާލުކުރެވުނެވެ.  އެފަރާތާ މަސައްކަތް

. އަދި ޚަރަދުފެފައިވެއެވެ ) ނުަވދިހަ ައށްހާސް އަށްޑިހަ އެއްރުފިޔާ (  ރ98081/-ކުރިފަރާތަށް މުޅިޖުމުަލ  އޯވަހޯލް
 ފަރާތަށް ކުރިދޯނި މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ކުރެވިފައި ވެއެވެ. ދޯިނ  މަރާމާތްރުދޯނި މަހިބަދުައށް އެހިާލ ވަކަށަ

ނޑައެޅިފައިވާ އަގުދިނުމާއި، ދޯނި   ތަކެތި ހޯދުމުން މިަތކެތީގެ އަގަށްވާ މުޅިޖުމްލަ  މަށް ބޭނުންވާރުކު މަރާމާތުކަ
  ރަދުވެފައިވެއެވެ. ހާސް ހަސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަތްރުފިޔާ/ ފަސްދޮޅަސް ލާރި (  ޚަ ) ހަތްދިހަ ފަސް ރ75687.60

  ފަންޑުއަލުން ހިންގަންފެށުން ފަންޑުއަލުން ހިންގަންފެށުން 
ތޮޅޫ ކޮމިޓީއިން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލޯނުދިނުަމށް ހިންގަވަމުން ގެންދެވި ލޯނު ސްކީމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި އަ

ކު މިކަން އަވަސްކޮށް ދެއްވުމަށް އެދެމުންދާތީއާއި، މިކަމަކީ އަތޮޅޫކައުންސިލުން އޮތުމުން ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިްނ ގިނަބަޔަ
ޯލނުޫދކުރަން ފެށުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުކައުންސިލުން އިސްކަންދީގެން ކުރަންބޭނުންާވ ކަމަކަށްވާތީ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުްނނަށް 

) ރ1000000/-އަދަދަކީ ދޫކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ  ނަށްއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންމިއަހަރުގެ ފުރަތަމަބުރުގައި ލޯނުގެގޮތުގައި 
ކައުންސިލްގެ ފަރާތުްނ ބާއްވަވާ ފުރަތަމަ ފަންޑު ކޮމިީޓގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ  މިކަމަށްޓަކައި ( އެވެ.-ރުފިޔާ/ އެއްމިލިއަން

ރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ލޯނުފޯމް ބަލާ ދި 107ގައެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ރަށްރަށުން ހުށަހަޅާފައިވާ  2011މެއި  02
މިމަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން މަސައްކަތް ގެންާދނޭ ގޮތަކާމެދު އެއްބަސްވެވުނެވެ. މިގޮތުން ފޯުމތަކުގައިާވ  ކުރެވިފައިވެއެވެ.

އްތޯއާއި، ދައްކާ މީހެ ނަގާފައިވާ މީހެްއތޯާއއި، ލޯނުދެއްކުމުގައި ޤަވާޢިުދން ލޯނު މަޢުލޫމާތުތައް ރަގަޅުތޯއާއި، ިމާހރު ލޯނެއް
  ނިންމެވިއެވެ. ރިހާ މެމްބަރުން އިއްތިފާޤުވެ ހު ރިހައަށް ދީފައިވޭތޯ ބެލުަމށްލޯނުނަގާ ބޭނުާމބެހޭގޮުތން މަޢުޫލމާތު ފު
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  ބައްދަލުވުން ބައްދަލުވުން   ތަރަށްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމާއިބެހޭ ތަރަށްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމާއިބެހޭ 

 5ކުން ތައްާޔރުކުންޖެހޭ ޅުކައުންސިލާއި، ރަށުކައުންސިލްތަތޮޅުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމާއި، އަތޮއަ
ޕްލޭން ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ރަށުކައުންސިލުތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ  ތަރައްޤީގެ  އަހަރުގެ
ތޮޅު ކައުންސިލްގެ ަފރާތުން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ަކއުންސިލް ތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެްނ ހިންގަވަން އަގޮތުން 

ގައި  9:00މިއަދު ފެލިޫދގައި ފެށުނެވެ. މިސެމިނަރ މިައދު  2011ރައްޤީގެ ސެމިނަރ ނިމްވާފައިވާ އަތޮޅު ތަ
ފެލިދޫ ތަޢުލީީމ މަރުކަޒުގައި ފެުށނެވެ. މިސެމިނަރ ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވާ ދެއްވީ އަތޮޅު ކައުންިސލްގެ ރައީސް 

ވާހަކަފުޅުގައި  ފާނު ދެއްކެވިސެމިނާ ފައްޓަވާދެއްވުމަށްފަހު އެމަނިކުއައްޝައިޚު މޫސާ ނިޒާރު އިބުރާހީމެވެ. 
ޞަދު ޙާޞިލް ށް ބައްލަވާލައްވާ މިކަމުގެ ަމޤް މިސެމިނަރގެ ބޭނުމާއި، މަޤުަޞދުގެ މައްޗަށް ވަރަށް ފުރިހަމައަ 

ބައިވެރިންވެސް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށާއި، މިސެމިނަރއަކީ އެއްދުވަހަށް ބޭއްވޭ ސެމިނަރއަކަށް  މަށްހުރިހާކުރު
ނޑުމެންގެ މަސައްކަތަށް ކުރިއެރުމާއި، ފައިދާ ލިބޭޭނގޮތައް ހުރިހާ ވީނަމަވެސް މިކަމުގެ  ސަބަބުްނ އަޅުގަ

ވަޑައިގެން މުގައި ހުރިހާ ޭބފުޅުންވެސް ފުރިހަމައަށް ބައިވެރިވެ ނުންފުޅު  ބެހެްއޓެވުމަށާއި، މިކަބޭފުޅުންގެ ވިސް
އް ޙާސިލްކުރެވިގެންދާނޭ ސެމިނަރއަކަށް ޞަދުތަކެއަދި މިސެމިނަރއަކީ މަޤް ވިދާޅުވިއެެވ.  އެދޭކަމަށް ދެއްވުން

ސް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށާއި، މިހާ އަވަހަށް މިފަދަކަެމއް އިންތިޒާމު ހައްދަވާ ދެއްވުމަށް ހުރިހާ ބައިވެރިންވެ
އަށް ޙަމްދުކޮށް ސެމިނާގެ هللا ކުރެވުމުގެ ވިސްނުން ދެއްވާ މިކަންމިހާފުރިމަހައަށް އިންތިޒާމު ކުރެވުނީތީ މާތް

ސެމިނަރ ހިގަމުންދާނޭ ޮގތުގެ މަޢލޫާމުތ ދެއްވީ އަތޮޅު  ބައިވެރިންަނށް ކާމިޔާބަްށ އެދިވަޑައިގެނެވިއެވެ. ހުރިހާ
އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްމަޖީދު އަތޮޅުވެރިޔާގެ އިސްއެހީތެރިޔާ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ 

 3:30ންގާ ބައްދަލުވުމަކަށްވާތީ މިއަދު މެންުދރުފަހު ޢަބުދުލްޣަނީއެވެ. މިބައްަދލުވުމަީކ އެއްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހި
ގައި ބައްދަލުވުން ނިންމަާވލެްއވިއެވެ. މިބައްދަލުވުން ނިމިގެްނ ދިޔައީ ވަރަށް ކާމިޔާބު ބައްދަލުވުމެއްގެ 
ގޮތުގައެވެ. މިބައްދަލު ވުމުގަިއ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންނާއި، ެފލިދޫ ކައުްނސިލްގެ ހުރިހާ 

ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ  3 ކައުންސިލަކުންމްބަރުންނާއި، ފުލިޫދ، ތިނަޫދ، ކެޔޮދޫ، ރަކީދޫ ކައުންސިލުން ކޮންމެ މެ
 ލެއްވިއެވެ.

  އަތޮޅުތެރެއަށް ދަތުރުކުރުމާއި މުއައްސަސާތަކާ ބައްދަލުކުރުން އަތޮޅުތެރެއަށް ދަތުރުކުރުމާއި މުއައްސަސާތަކާ ބައްދަލުކުރުން 
ށް ޒިޔާރަތްކުރުމާއި އެތަންތާގެ ދުވަހު އަތޮޅުގެރަށްތަކަށާއި އަތޮޅުގައިހުރި އެކިއެކި ވުޒާރާތަކަ 2011ފެބުރުއަރީ  27

ތް ކުރެއްވީ ފެލިދޫ މި ގޮތުން އެންމެފުރަތަމް ޒިޔާރަ ވެރިންނާއި ފުވައްޒަފުންނާއި ބަްއދަލުކުރެއްވުން މިއަދު ފެއްޓެވިއެވެ.
 ޕޮލިސްށްޓޭޝަނަށެވެ.
އްވާ ޕޮލިސްގެ ފަރާތުން ހިންގަވާ އިސްބައެއް ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރަ ތު އެތަނުަގއި މަސައްކަތްކުރައްވާމިޒިޔަރަތުގައި މިވަގު

ޙަރަކާތްތަކާއި، ކުރިއަށް ރޭވިފައިހުރި ބައެއް ކަންތައްތަކާބެޭހ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. އަދި ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި 
ވެ. ވުނެމަޝްވަރާ ކުރެވާ ސައްކަތްކުރުމުގެ މައްޗަށް ވާހަކަ ދައްކާމަސައްކަތްތައް ކުރެއްވުމުގައި ދެފަރާތްގުޅިގެން މަ

މާލޭގައި ހުްނނެވުމުން ބެހޭޮގތުން ޕޮލިހުގެ އިސްކޮށްހުްނނެިވ މުޙައްމަދު އިބުރާހިމް މިވަގުތު އެހެންކަމުން މިކަންކަމާ 
 ނު އެބުރިރަށަށް ވަޑައިަގތުމުން ދެފަރާތުން އަލުން ބައްދަުލ ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުނެވެ. އެމަނިކުފާ

އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށެވެ. މިޒިޔާރަތުގައި ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތްތަކާބެހޭގޮތުްނ  މީގެ ފަހުން ޒިޔާރަތް ކުރެއްވީ ފެލިދެއަތޮޅު
ހަކަ ދެކެވުނެވެ. އަދި ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މައްޗަށް ވާ މަޢުލޫމަތު ހޯއްދަވާ ކުރިއަށްއޮްތތަނުގައި ގުޅިގެން

ޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވީ ސްޕިޓަލުގެ ފަރާތުން މިޭބފުަބލާ ބަލިމީުހންނާ ބައްދަލުކޮށް ހެއްދެވިއެވެ. ހޮކި ތަންތަންއެކިއެ
 ލް ހިންގެވުމާ ޙަވާލުވެ ހުންނެވި ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް އެިސސްޓެންޓް އަލްފާޟިލް އިބުރާހިްމ ޞަބާޙެވެ. ހޮސްޕިޓަ



 ފެލިދެއަތޮުޅ އަތޮޅުކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ                                     ރިޕޯޓް މަހުގެ  6ފުރަަތމަ ވަނަ އަހަުރގެ  2011

 9 

މަޢުލޫމާުތ  މީގެފަހުން ޒިޔާރަތް ކުރެއްވީ ފެލިދެއަތޮޅު ތަުޢލީމީ މަރުަކޒަށެވެ. މިމަރުކަޒަށް ވަޑައިގެން މަރުކަޒާބެހޭ
ހޯއްދެވިއެވެ. މިގޮތުން މިހާރުގެ ހާލަތާއި، ކުރިއަށް ރޭވިފައިވާ ކަންތައްތަކާބެހޭ މަޢުލޫާމތު ހޯއްދެވުމުގެ އިތުރުން ޓީޗަރުންގެ 
މަސައްކަތާއި، ކިޔަވާކުދިންގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ހޯއްދެވިއެވެ. އަިދ ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި ދެފަރާތްުގޅިގެން ކުރެވިދާނޭ ބައެއް 

ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން ކައުންސިލްގެ ބެފުޅުންނަށް ބެހޭގޮުތން ދެފަރާުތން ޚިޔާލު ބަދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.  ންތައްތަކާކަ
 ޕްރިންސިޕަލާއި، އެނޫން އިސް މުވައްޒަފުންނެވެ. މަރުޙަބާ ވިދާޅުވީ ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ 

ރުގެ ބައެއް އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވިއެވެ. ދޫގައިހުރި ސަރުކާ  ބޭފުޅުން ފެލިދުވަހު ކައުންސިލްގެ 2011ފެބުރުއަރީ  28
މިގޮތުން ފެލިޫދ ކައުންސިލްގެ ިއދާރާއަށާއި، ފެލިޫދ ކޯޓަށާއި، ެފލިދޫގައި ހުންަނ ކުޑަކުދިންނާއި، އެހީއަށްބޭުނންވާ މީުހންގެ 

 މަރުކަޒަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވިއެވެ.
ދުވަހު އަތޮޅުތެރަްށ ފެއްެޓވިއެވެ. މިދަރުގައި މިއަދު  2011މާރޗް  7އަދު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ދަތުރެއް މި

ރަކީދޫގެ ރަށުކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެވުނެވެ.  ވަޑައިގެންނެވީ ރަކީދުއަށެވެ. ރަކީދޫއަށެވެ. ރަކީދޫއަށް ވަޑައިގެންފުރަތަމަ 
ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަތޮޅު ތަޢާރަފު ކުރައްވަމުން  މިބައްދަލުކުރުންއޮތީ ރަކީދޫ އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒުގައެވެ. ބައްދަލުވުން

އަލްއުސްތާޒު މޫސާނިޒާރު އިބުރާހިމް ވިދާޅުވީ މިދަތުރަކީ ކައުންސިލްތައް އުފެދުމާއި، ގުޅިގެން ައތޮޅުކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން 
ވަޑައިގެން އެރަށްރަށުގެ  އެބޭފުޅުންގެ ޒިންމާއާއި، ޙަާވލުވެ ވަޑައިގަތުމާއެކު ލަސްުނކުރައްވާ އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް 

ރަށުކައުންސިލްތަކާއި، ރައްޔިތުންނާއި، ރަށުގައިހުރި ސަރުކާރާއި، ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި، އޮފީސްތަކާއި، ކުލަްބ 
 ޅު ކައުންސިލާއި، ރަށުކައުންސިލްޖަމުޢިއްޔާތަކާއި، ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ކުރައްވާ ދަތުރެއްކަމުގައެވެ. އެހެންކަމުން އަތޮ

ން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް ފަށައިގަތުމުގައި ހުރިގޮންޖެހުންތަކާއި، ތަިދތައް ފިލުވާލުމާއެކު ޤާނޫނުން ގުޅިގެ
ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިފައިވާ ާބރާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މުހިންމު ކަމުގެ މައްޗަށް 

ސިލްގެ މަސައްކަތާބެހޭގޮތުްނ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވިސްނުމުގައި އަލިއަޅުވާލެއްވިއެވެ. އަތޮޅުކައުން
އަތޮޅާމެދު ދެކިވަޑައި ގަންނަވާގޮތާއި، އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށް ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި، ބެހޭގޮތުން މިހާުރ 

ހާރަްށ އެޅެންހުރި ފިޔަވަޅުތައްބަލާ އެގޮތުން އެޅެންހުރި ފިޔަވަޅު މަޝްވަރާ ކުރަމުން ގެންދަވާކަމަށާއި، މިގޮތުން މިހާރުން މި
އެޅުމުގެގޮތުން ޤަވާޢިދަށް ބައެއް އިސްލާޙުތައް ގެންނަންޖެހޭތީ އެބަދަލުތައް ގެނަމުގެ މަސައްކަާތއި، ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު 

ދަވާކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. މިގޮތުން ގެން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތާއި، މިނޫންވެސް ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން
ކަމަށާިއ،  އަތޮޅުފަންޑުގެ ލޯނާއި، ކަށަވަރު ދޯންޏާއި، ފާމަސީއާއި، ކޮމްޕިއުޓަރލޯނު ތަރައްޤިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ

 ދާކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.  މިނޫންވެސް އިތުރު ކަންތައް ކުރުމަށް ރާވަމުން
ގެންދާ ޕްރީސުކޫލު ހިންގަވާ ފަރާތާއި ބައްދަލުކުރައްވާ އެަތުނގެ ޙާލަތުއޮޅުން ފިލުއްވާ ރަކީދޫގައި މިވަގުތު ހިންގަމުން 

ހެއްދެވިއެވެ. އަދި ރަކީދޫގެ ހެލްތްޕޯސްޓާއި، ރަކީދޫ އުފެދިފައިވާ ޖަމުޢިއްޔާގެ ހިންގާކޮމިޓީއާއި، ވެސް ބައްދަލުކުރައްވާ 
ވާ ީޓ ހެލްްތ ވާކަރަކު ނެތުމުން ދިމާކޮމިއުނި ތުސްޓްގަިއ މިވަގުއެތަންތަނުގެ ޙާަލތު އޮޅުންފިލުްއވިއެވެ. ރަކީދޫ ހެލްތްޕޯ

 ލަތު ބަޔާންކޮށް ފާޟިލާ ޢާރިފާ އަޙުމަދު ތަނުގެ ޙާދަތިތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާލާ ވާހަކަދައްކަވަމުން ފެމެލީ ހެލްތްވާކަރ އަލް
 އި ވިދާޅުވިއެވެ. ޖަމުޢިއްޔާގެ ޅަކަމާއެކު އަދި ލިބޭނޭގޮތް ވުމަީކ މުހިންުމ ކަމެއްކަމުގަ ދެއްވިއެވެ. އަދި ޑޮކްޓަރަކާއި، ަނރުހެއް

މާއެކަށީގެންވާ ޙަރަކާތްތަކެއް ުނފެށޭކަމަށާއި، މިވަުގތުވެސް ބޭުނންވަނީ ހިންގުމުެގ ތަޖުރިާބ ލިިބފައިވާ ބަޔަކާއެކު ތަޖުރިާބ 
މިކަމަށްއިޖާބަ ދެއްވާ ކެޔޮދޫ ކުރަންކަމަށާއި، މިކަމަށް އެހީއެއްލިބިދާނެތޯ ޖަމުޢިއްޔާގެ ރައީސް އެދިވަޑައިގަދެވެ. ސާޙިއް

އެުކލަބުގެ މުވައްސިސް އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއްސައްތާރު އަޙުމަދު ވިދާޅުވީ ރަކީދޫ ޖަމްޢިއްޔާއިން ރައްވެހި ކުލަބުގެ ފަރާތުން 
ދި ދޫ ޖަމުޢިއްޔާއަށް ދަޢުވަުތ ދެއްވާ ކަމުގައެވެ. އަރަކީއެދިވަޑައިގެންނެވި ކަންތަކުގަިއ ރަށްވެހި ކުލަބްެގ ފަރާތުން 

ވަޑައިގަތުމުން ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ބޭތިއްބުމާއި، މިނޫންެވސް އެކޮޅުގައި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ޚަރަދެއްވެސް ރަށްވެހި 
 ކުލަބުން ކޮށްދެއްވާނޭ ކަމުގައެވެ. 
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ޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ ކެ  ބޭއްުވނީމިދަތުރުގައި ދެންވަޑައިގެންނެވީ ކެޔޮދޫ އަށެވެ. ކެޔޮދޫގެ ރަށުކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން 
ކުރެއްވުމުގައި ރަށުގެޙާލަތު އޮޅުންފިލުއްވާ ކައުންސިލުގެ ދަތުރާބެހޭ ތަޢާރަފެއް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  އިދާރާގައެވެ. މިބައްދަލު

 ރައީސް ދެއްވިއެވެ. އަދި ދެކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުން ތަޢާރަފު ވުާމއެކު މިވަގުތު އަތޮޅު ކައުންސިުލން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ 
މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބައްލަވާލައްވާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ. މިގޮތުން އަތޮޅުފަންޑްގެ ލޯނާއި، 

ލައްވާ ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއެވެ.  ކޮމްޕިއުޓަރ ލޯނުސްކީމާއި، ކަށަވަރު، ނީމްފާމަސީގެ ވިޔަފާރީގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާ
ންސިލްގެ މަޝްވަރާއާއި، ޚިޔާލު ހޯއްދެވިއެވެ. ކަށަވަރު ދޯނީގެ ަމރާމާތާއި، މުވައްޒަފުންނާ އަދިމިގޮތުން ކެޔޮދޫ ކައު

ބެހޭގޮތުްނނާއި، ކަށަވަރު އިތުަރށް ތަރައްޤީކުރުމާބެހޭ ވަރަށް ެއކަށިގެންވާ ޚިޔާލުތައް ލިބިގެން ދިޔައެވެ. މީގެ އިތުރުން 
ލްސަރވިސް މުވައްޒަފުންނާ ގުޅިވަޑައިގެން ތަފާތުކުރުމެއްެނތި ކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުން މަސަްއކަތް ކުރެއްވުމުގައި ސިވި

 އެންމެންއެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެދިވަޑައި ގެންނެވިއެވެ. 
ންއޮީތ ވުއްަދކުވުމެވެ. މިބައްދަލުމިބައްދަލުވުމަށްފަުހ ދެންއޮތީ ެކޔޮދޫ ސްކޫލުގެ މެނޭޖުމަންޓާއެުކ އެސްކޫލުގައި ބޭއްވުނު ބަ

ގައެވެ. މިބައްދަލުވުމަކީ ކެޔޮދޫ ސްކޫލުގެ ހިންގުމާއި، ސްކޫލުގެ ކިޔަވާދިުނމާއި، ކުދިންގެ އަޚުލާީޤ ކެޔޮދޫ ސްކޫލު
މިބައްދަލުވުމުގައި ކެޮޔދޫ ސްކޫލުގައި މިހާރު ހިންޭގ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކާއި،  ގަޑާބެހޭގޮތުްނ މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.މިން

އެސިސްތެންޓް ޕްރިންސިޕަލް ކެޔޮދޫ ސްކޫލުގެ  މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް ކުދިންގެ އަޚުލާޤާއި، ކިޔަވައިދިނުމުގައި ކުރެވޭ
 ޒަޢީމާ ޙުސައިން ވާހަކަ ދެއްކެވިއެވެ.  ސްޕަވައިޒަރު އަލްފާޟިލާއެސްކޫލުގެ މީދާއި، އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަ

ގުޅުމުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއާއި، ބައްދަލު ގައި ފެލިދޫ ޒުވާން އެކުވެރިންގެ  1:30ގައި ފެލިދުއަށް ދަތުރު ކުރައްވާ  1:20މިއަދު 
ކުރައްވާ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ދަތުރާބެހޭ މައުލޫމާތާއި، ައތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރަމުންގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކާއި، 

ތޮޅު ކުަލްބ ޖަމުޢިއްޔާތަކާއި އަ ކުލަބުޖަމުޢިއްޔާ ތަކާއި، އެތަްނތަނުގެ ދައުރާބެހޭގޮުތންނާއި، ހިންގުމާބެހޭޮގތުންނާއި،
ކައުންސިލާ ދޭތެރޭ އޮންނަންޖެޭހ ގުޅުމާބެހޭ ގޮތުންނާއި، މިގޮުތން އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ކުލަބް ޖައމުޢިއްޔާތަކުގެ މެދުގައި 
 މުބާރާތްތަކެއް ބޭއްވުަމށް ޚިޔާލު ކުރައްވާކަމުގައާއި، ކުލަބު ަޖމުޢިއްޔާތަކުގެ ކުރިމަގާދޭތެރޭ ކައުންސިލުން ކުރަންރާވަމުން 

ތަކުގެ ތަްފސީލު ދެއްވުމާއެކު ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާތަކުން ރާވަމުންގެންދަވާ ކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ގެންދަވާ މަސައްކަތް
ބޭނުންވާ ކަމުގައި ތަޢާރަފު ކުރައްވަމުން ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި، ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ޒެޑްގެ ފަރާތުން 

ންގުމުގައި ދަތިވާ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ބައްލަވާލައްވަމުން ޖަމުޢިއްޔާގެ އެޖަމްޢިއްޔާގެ ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ޖަމުޢިއްޔާ ހި
އިދާރާއެއްނެތުމުން ދިމަވާ ަދިތކަމުގެ މައްޗަށާއި، ބަެޖޓުގެ ދަތިކަމުގެ މައްޗަށް ވާހަކަ ެދއްކެވިއެވެ. އަދި މިހާރު 

 ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ބިމެއްލިބިފައިވާކަމަށާިއ، މިބިމުަގއި އިދާރީ އޮފީހެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް
އަތޮޅު ކައުންސިލުން އަތޮޅު ކުލަބު ޖަމުޢިއްޔާ ތަކުގެމެދުގައި ތަފާތު މުބާރާތްތަކެއް ބޭއްވުމާެބހޭގޮތުން ދެއްވި ޚިޔާލަށް 

  މުގައި ާފހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އްވިދާނޭކަ، ބެޑްމިްނޓަން ުމބާރާތްތަކެއް ބޭއިޝާރަތްކުރައްވާ މިގޮތުން ވޮލީ، ފުޓްބޯޅަ، ަބށި
މީގެ ފަހުގައި ފެލިދޫ ޕްރީސްކޫލުގެ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުެރއްވިއެވެ. މިބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައިވެސް އެހެންރައްރަށެކޭ 

ކެއް އެއްފަދައިން ސްކޫލުގެ ޙާލަތު އޮޅުންފިލުއްވާ ސްކޫލުގެ ޙާލަތު ރަގަޅު ކުރުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން މަސައްކަތްތަ
ގެންދަވާކަމަށާއި، އަތޮޅުކައުންސިލުން މިހާރުން މިހާރަށްވެސް ރަމްޒީ އެހީއެއްދޭން ޤަސްދުކުރާކަމުގައި ވިދާޅުވެ  ކުރައްވަމުން

ކުރިމަގުގައި ސްކޫލުތަކުގެ ފެންވަރާއި، ކިޔަވައިދިނުން ރަގަޅުކުރުމަށް ބޮޑަތި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޤަސްދުކުރައްވާ 
ލްގެ ރައީސް ވިދާލުވިއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ޕްރީސްކޫލުގައި މިވަގުތުހުރި ދަތިތަކާ ބެހޭގޮތުންނާިއ، ކަމުގައި ކައުންސި

ރަގަޅުކުރަންހުރި ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް އެސްކޫލުގެ ފަރާތުން ވަޑައިގެންތިއްބެވި ޓީޗަރުން ވާހަަކފުޅު ދެއްކެވިއެވެ. މިގޮތުން 
މަށާއި، ސްކޫލުގެ ޢިމާރާާތއި، ގޯތީގެ ދަތިކަމާއި، ކުދިންެގ ރައްކާތެރިކަމެއްނެތުމާއި، ކުދިންކަ 29މި ވަގުތު ސްކޫލުގައިތިބީ 

ބޭއާމުދަނީއާިއ، ވަސީލަތްތައް މަދުކަމާއި، ކުދިންކުޅޭނޭ ސަރަޙައްދެއް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ޓީޗަރުންނަށް ލި
  ންގެއަތުން ނަގާފީގެ މައްޗަްށވެސް ވާހަކަދެއްކެވިއެވެ.ކުދި
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ނޑު  ގައި ފެލިދޫގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމެވެ. މިބައްަދލުކުރުން ތަޢާރަފު ކުރެއްވީ  8:45މީގެ ފަހުގައި ދެންއޮތީ ރޭދަ
ރަށުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޢަލީއެވެ. ޭއނާގެ ތަޢާރަފުގައި އަތޮޅުކައުްނސިލަރުންގެ ދަތުރާބެހޭގޮުތން 

ވެ. މީގެފަހުގައި ދެންވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚު މޫސާނިޒާރު ދެއްވިއެ ކުޑަތަޢާރަފެއް
އިބުރާހީމެވެ. ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި މިދަތުރުގެ ބޭނުމާއި، ކައުންސިލް އުފެދިގެން މިވީ އެއްހަފުތާގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން 

އްވިއެވެ. މިގޮތުން މިދަތުރަކީ ވޭތުވެދިޔަ ހަފުތާގައި ކައުންސިލުން ކުރެވުނު ކުރެއްވި މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބައްލަވާލެ
ރައްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ތަޢާރަފުވުމާިއ،  ންނާ ޙިއްސާކުރުމާއި، ކައުންސިލްކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ރަްއޔިތު

ލު ހޯދުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ދެކޭތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާ
ނޑުން ޫދކުރަމުންގެންދިޔަ ލޯނާއި،  ކުރެއްވި ދަތުރެއްކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށްގެންދަވަމުން އަތޮޅުފަ

ކެވިއެވެ. މިގޮތުން ބެހޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދެއް ކޮމްޕިއުޓަރ ލޯނުސްކީމާއި، ކަށަވަރު ދޯންޏާއި، ފާމަސީގެ މަސައްކަތާ
މިކަންކަމުގައިހުރި ދަތިތަކާއި، ގޮންޖެހުންތަކުެގ މައްޗަށް ބައްލަވާލައްވާ މިކަމުގައި ކަުއންސިލާއި، ރައްޔިތުންނާއި 
ބައިވެރިވެގެން އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތައް ފެށުމުގެ މައްޗަށް އިޝާރަތްކުރައްވާ ސަރުކާރާއި، ކައުންސިލާއި، 

ބެހޭގޮތުން  ދިމާވެފައިވާ ސިޔާސީ މައުޙައުލާ ޅިގެން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. ޤައުމަށރައްޔިތުން ގު
ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އެއްވެސް މީހަކު ސިޔާސަ ނުވުމަށާއި، ސިޔާސީވިޔަސް އެންމެ ރަގަޅުކަމުގައި ވިދާޅުވެ އަތޮޅުގެ 

ގެ ކުރިމަގާމެދު ވިސްނަންވެއްޖެ ކަމުގައި ފާހަގަކުރައްވަމުން އަތޮޅުގައި މިކަމަށް އާބާދީ މަދުކަމާއި، އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން
ވަސީލަތްތައް ތަންދޭކަމަށާއި، ިމކަމަށް ރައްޔިތުންވިސްނެވުން ރަގަޅުވާނޭކަމުގައި ރައީސްވިދާޅުވިއެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލާ 

ނޑުމެން ޙަވާލުވުމާއެކުއެކުހެން މިރަށުގައިހުރި ސަރުކާރާ ށާއި، ސާތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވި ކަމަސައި، ދައުލަތުގެ މުވައްއަޅުގަ
ށާއި، އެހެންކަމުްނ ކަމަ ގިނަކަންތައްަތކެއް ކުރަންޖެހޭކަން ފާހަގަކުރެވޭ ވަރަށް މިތަންތަުނން ލިުބނު މަޢުލޫމާތުެގ އަލީގައި 

ދާޅުވިއެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ޚިޔާލު ކަމުގައިވެސް ވި މިކަންކަމުގައި ހޯދަންބެނުންވާ ލާ މަޝްވަރާވެސްޚިޔާ ރައްޔިތުންގެ
ކަމަށާއި، މަދަނައިގެދަށުްނ  ޙާލަތާއި، ފާމަސިސްޓަކު ހޯދަންޖެހިފައިވާ ފުުރސަތުގައި ފާމަސީގެ ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލެވުނު

ވެރިކަމުގެ ފިލުވުމަށާއި، ފަތުރު ބޭސްލިބޭނޭގޮތް ހައްދަވާ ދެއްވުމަށާއި، މާލޭގައިހުންނަ އަތޮޅު ފިހާރައިގެ މައްސަލަ އޮޅުން
އިތުރު ފުރުސަތެއް ލިބޭނޭގޮތް ހައްދަވާ ދެއްވުމަށާއި، އަތޮޅުްނ ބޭންކެއްގެ ޚިދުމަތް ލިޭބތޯ މަސައްކަތް ކުރެއްވުމާއި، 

 ދަވާދެއްވުމަށް ރައްޔިތުން ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.ހޮސްޕިޓަލުންލިބޭ ޚިދުމަތްތައް ދަށަށް ގޮސްފައިވާތީ މިކަމަށް ރަގަޅު ޙައްލެއް ހޯއް
ނޑު މިބައްދަ ބޭފުޅުންގެ އިތުރުން އަތޮޅު  6ގައެވެ. ތިނަދޫ، ފެލިދޫގެ ދަތުރުގައި ކައުންސިލްގެ  10:45ލުވުން ނިމުނީ ރޭގަ

ސްއެހީތެރިޔާ އަތޮޅުވެރިޔާގެ އި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްަމޖީދު ޢަބުދުލްޣަނީ އާިއ،
 ވިއެވެ. ބައިވެރިވެ ވަޑައި ގެންނެއްތަރު އަޙުމަދު ލް ޢަބުދުއްސައަލްފާޟި
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އަތޮޅު މެދުއުތުރު ސަރަޙައްދީ ޤައުމީ އިދާރާއާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމެލީއާއި، ގުިޅގެން މިއަތޮޅުގެ 

ގެ ކައުންސިލާއި، ރަށު ކައުންސިލް ތަކުގެ މެންބަރުންނާއި، އަތޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ސިއްޙީ ދާއިރާތަކު
އިން ހަވީރު  2:30ވުމެއް މިއަތޮޅު ކެޔޮދޫގައި މިއަދު މެންދުރު ށް އަމާޒުކޮށް ބޭްއވުނު މަސައްކަތު ބައްދަލުއިސްބޭފުޅުންނަ

ފެށުމާގުޅިގެްނ  އަށް ބޭއްވެވިއެވެ. މިމަސައްކަތު ބައްދަލުވުމަކީ އިދާރީ ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގަން 5:00
ންޖެހޭ ަބދަލާބެހޭގޮުތން މަޢުލޫމާުތ ދިނުމަްށ ބޭއްވުނު ބައްަދލުވުމެކެވެ. މިބަްއދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ ސިއްޙީދާއިރާއަށް ގެންނަ

ބު އި، މެދުއުތުރު ސަރަޙައްދުގެ ޤައުމީއިދާރާގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރގެ ނައިއާޒު އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޢަފީފާއޮފް ހޯމްއެފެ
 ހެލްތް އެންޑް ފެމެލީގެ ފަންނީ ދެޭބފުޅުން ބަިއވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އި، މިނިސްޓްރީ އޮފްއަލްފާޟިލް އަޙުމަދު އަސީތާ

މިބައްދަލުވުމުގައި މިއަތޮޅުގެ އަޮތޅުކައުންސިލާއި، ރަށުކައުންސިލް ތަކުގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުްނނާއި، ސިއްޙީ ދާއިރާއިން ކޮންމެ 
ން ނިންމާލައްވާ މިނިސްޓަރ ފުރާވަޑައިގެންނެވީ ހަވީރު ރަށެއްގެ އިސްބޭފުޅަކު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މިބައްދަލުވު

  ގައެވެ.  5:30
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ޓަށް ގައި އަލިމަތާ ރިޒޯ 12.45މިއަދު  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އަތޮޅުތެރެއަށް ކުރައްވަމުން ގެްނދަވާ ދަތުރުގައި

ނެވެ. މިބައްދަލު ުކރުމަކީ އަތޮޅުކައުންސިލް ގައި އެރިސޯޓްގެ މެނޭޖްމަންޓާ ބައްަދލު ކުރެވު 13:00ދަތުރުކޮށް 
ޓްގެ ގެންދާއިރު ރިޒޯ ސައްކަތްކުރަމުންއުފެދުމާގުޅިގެން އެކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ތަޢާރަފުވުމާއި، ައތޮޅުގެ ތަރައްޤިއަށް މަ

ުރމެކެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ގޮތުން ބައްދަލުކުރެވުނު ބައްދަލުކު ން ހޯއްދެވުމުގެލުފަރާތުން ވެދެވިދާނޭ އެހީތެރިކަާމ އެއްބާރު
ޓަކީ ކުރިންވެސް އަތޮޅުގެ ވި ވާހަކަފުޅުގައި އަލިމަތާ ރިޒޯކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޒު މޫސާނިޒާރު އިބުރާހީމް ދެއްކެ 

އި، ޤާޫނނީ އަތޮޅުކައުްނސިލްގެ ޒިންމާއާ ވާ ރިޒޯޓެއްަކން ފާހަގަ ކުރައްވާވެދެއްވާފައި އެީހތަކެއް ވަރަށް ދީަލތި ތަރައްޤީއަށް
ޙައިސިއްޔަތުގެ މައްޗަށް ބައްލަވާލައްވާ އަތޮޅުގެ ކުރިމަގުއޮތީ ކައުންސިލްގެ އަތްމަތީކަމަށްވުމުން ަކއުންސިލްގެ ފަރާތުންކުރާ 

ގެންނެވިއެވެ. ަނއިބުރައީސް އަލްފާޟިލް  ޓްގެ މެނޭޖުމަްނޓުން އެީހތެރިވުމަށް އެދިވަޑައިއަލިމަތާ ރިޒޯ މަސައްކަތްތަކުގައި 
ން ދެއްވެންހުރި ހުރިހާ އެހީތެރިކަމެއް ނުންގެ އެއްބައިވަންތަކަމަށް ރިޒޯޓުހަކާގައި އަތޮޅުގެ ޒުވާމް ނިޔާޒު ދެއްކެވިވާއިބުރާހި

ހިންގަން ކައުންސިލުން  ދެއްވުމަށާއި، ޒުވާނުްނނަށް ެއމީހުންގެ ހުނަރާއި، ޤާބިލުަކްނ ދައްކާލުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް
އިގަިއ ވާހަކަ ދެއްކެވި ( ޭދލިޔާމޫހައްމަުދ ) هللا ޢަބުދުޓްގެ މެނޭޖުމަންޓްގެ ފަރާތުްނ ދުކުރާވާހަކަ ވިދާޅުވިއެވެ. ރިޒޯޤަސް

ޓްގެ އިސްބޭފުޅުންނާއެކު ބައްދަލު ކުރެވޭނޭގޮތް ހައްދަވާ ދެއްވާނޭ ކަމަށާއި، މިހާރުން މިހާރަށްވެސް ކުރިމަގުގައި ރިޒޯ
ލިބޭނޭގޮތް ހެއްދެވުމަްށ  ރަށްރަށަށް ބޭނުންާވތެޔޮ އަތޮޅުންކައުންސިލުން އަތޮޅުގެ ކުނިނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތާއި، އަތޮޅުގެ 

ޓްގެ ރިޒޯ އި، މިކަންަކމުގައި އަލިމަތާވާނޭކަމަށާ ތެލުގެ ވިޔަފާރި ފައްޓަވަނިކޮްށ އަތޮޅަށް އާމުދަނީ ލިޭބނޭމަގު ަތނަވަސް
ޓަށް ކައުންސިލުގެ ބޭފުޅުން  ރިޒޯނޭޖަރު ދެއްކެވި ވާހަކާގައިމެރިޒޯޓްގެ ްށ ވިދާޅުވިއެވެ. އެއްބާރުލުން ދޭނޭކަމަ  ފުރިހަމަ

ޓުތައް ޗެކުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލްގެ ޙަބާކިޔާ ކަމަށާއި، އަތޮޅުގެ ރިޒޯކުރެއްވީތީ މަރު މިހާއަވަހަށް ދަތުރެއް
ބޮޑުވެ  ްއޒަފުންގެ އިތުބާރުބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ކުރައްވާގޮަތށް އޮތުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމަށާއި، މިކަމުގެ ސަބަބުން މުވަ

ޓުގެ މެނޭޖުމަންޓަސްވެސް ޤާނޫނާ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ރަށްހިންގުމަށް ބާރުއެޅިގެން ދާނޭކަމަށް ދެކޭކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. ރިޒޯ
ބޭނުންާވ ކަންކަން ހުރިކަމަށާިއ، ރު ހުރިގޮތާއި، ކުރިމަގުގައި ިމހާރަށްވުރެ ރަގަޅުކުރަން ދި މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައް ިމހާއަ

ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. ާވނޭކަމުގައި ކަންތަކަކީ ބާރަކަށް ފަދަިއން ސާވޭކުރުމުގެދެންނެވި ގަޅުކުރުމުގައި ކުރިންން ރަމިކަންކަ
 ޓުގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ އަތޮޅުކުދިންނާ ބައްދަލުކޮްށލެވުނެވެ. މެނޭޖުމަންޓަްށފަހު އަލިމަތާ ރިޒޯޓްގެ އަލިމަތާ ރިޒޯ

ންތައް ހުރިޮގތާއި، ރަަގޅުކުރަންޖެހޭ ކަންތަކާއި، އިސްާލޙު ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްވާނަމަ ކުރުމުގައި މުވައްޒަުފންގެ ކަ މިބައްދަލު
އެކަމެއް އިސްލާޙު ކުރުމަށް ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ. އަދި އަޮތޅުގެ ހުރިހާ ޒުވާނުންނަށް ައމާޒުކޮށްގެން އަހަރުތެރޭގައި 

މިގޮތުން އެންމެރަގަޅުވާނީ ކޮންކަހަލަ ކަންތައްތަކެއްތޯ ކަމަށާއި،  ކެއް ހިންގަން އަތޮޅުކައުންސިލުން ޤަސްދުކުރާޙަރަކާތްތަ
ނައިބުރައީސް ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ. މީގެޖަވާބުގައި ރިސޯޓުގެ ފަރާތުން ބޭނުންވާ ަކންތައްތަކުގެ މަްއޗަށް އެކުދިންގެ ފަރާތުްނ 

  ހުށަހެޅިއެވެ. އަލިއަޅުވާލާ ވާހަކަ ދެއްކެވިއެވެ. މިގޮތުން ވޮލީ، ފުުޓބޯޅަ، މުބާރާްތ ރަގަޅުވާނޭކަމަށް
ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވީ ފުލިދޫ އަތޮޅުފުލިދޫއިން އަށެވެ.  މިއަދުގެ ދަތުރުގައި އަލިމަތާއިން ފުރައިގެން ދެންދިޔައީ ފުލިދޫ 

هللا ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ފުލިދޫ ކަތީބު އަލްފާިޟލް އިބުރާހީމް ޝަރީފާއި، ކުޑަަކތީބު އަލްފާިޟލް ޢަބުދު
 14:30ދޫއަށްގޮސް ގައި ފުލި 14:00ލާއި، ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ ޑީ،އާރު،ޕީގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މޫސާ ފާއިޒެވެ. ޖަލީ

ކުރުންއޮތެވެ. މިބައްދަލު ކުުރމުގައި ރަށުކައުންސިލްގެ  ގައި އަތޮޅުމަދަރުސާގެ ސީނިއަރ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލު
 އާރަފު ކޮށްދެއްވަމުންގެންނެވިއެވެ. މިބައްދަލުވުްނ ތަ  ބައިވެރިވެ ވަޑައިޒިންމާދާރުވެރިޔާ އަލްފާޟިލް އިބުރާހިމް ޝަރީފް
ނިޒާރު އިބުރާހިމް ދެއްކެވި ވާހަކާގައި އަތޮޅު ކައުންސިލް ވުޖޫދަށް  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚު މޫސާ

 ން އަވަސް ފުރުސަެތއްގައި އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށްހިންގުމުގައި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ޙަރަކާތްތެިރވާން ފެށުމު އައުމާއެކު އަތޮޅު
ކަމުގައި  ބެލުން މުިހންމުމަތްތައް ހުރިނެތްގޮތް ސިއްޙީ ޚިދުއަދި އަޙުވާލުބަލާ ތަޢުލީީމ،  ދަތުރެއްކޮށް ރައްޔިތުންގެ ޙާލު

ރެއިން އެންމެފަހުްނ ތެ ކީ މިގޮތުން އަތޮޅުގެ މީހުންއުޅޭ ރައްތަކުގެދަތުރު ފެއްޓެވީ ކަމަށާއި، މިރަށަމި ދެކިކައުަްނސިލުން
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ރަށްކަމުގައި ވިދާޅުވެ ކައުންސިލުން މިވޭތުވެިދޔަ އެއްހަފުތާގެ ތެރޭކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް  ޒިޔާރަތްކުރެވުނު
ވަގުތު ވާ ލެއްވިއެވެ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ފަރާތުން އެމަދަރުސާގެ ޕްރިންސިޕަލް ދެއްކެވި ވާހަކާގައި މިއްއަލިއަޅު

ޓީޗަރުން އެބަތިބިކަމަށާިއ، ނަމަވެސް  17ކަމަށާއި، ދަރިވަރުން  69ސިލުކުރަމުން ގެންދަނީ ޙާ  ގައި ތަޢުލީމުމިމަދަރުސާ
މިވޭތުވެދިޔަ އަހަރަކީ ނަތީޖާ އެހާރަގަޅު އަހަރެއްނޫންކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ކުދިންގެ އަޚުލާޤުވެސް އެހާރަގަޅު 

ގެ ކިޔަވައިދިނުމާއި، ކުދިންގެ އަޚުލާގު ރަގަޅުކުރުމަށް ކުރެވިދާނޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ނޫންކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެެވ. ސްކޫލު
 މައްޗަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޝްރަފު ވާހަކަ ދެއްކެވިއެވެ. 

ދަލު ކުރުމެވެ. ގައި ހެލްތް ޕޯސްޓްގެ ސީނިއަރ މުވައްޒަފުންނާ ބައް 16:15މީގެފަހުގައި ދެންއޮތީ މިއަދު 
ޙަލަތާ ބެހޭގޮތުން  ިސއްޙީމިބައްދަލުކުރުމުގައި އެތަނުން ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުންނާއި، މިހާރު ރަށުގެ 

ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރައީސް އައްޝައިޚު މޫސާނިޒާރު އިބުރާހިމް ސުވާލު ކުރެއްވި އެވެ. މިސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވީ 
ވުމާ ޙަވާުލވެ ހުންނެވި ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް އެސިސްޓެންޓެވެ. މީނާގެ ވާހަާކގައި މިވަގުތު ފުލިދޫގައި ހެލްތު ޕޯސްޓް ހިންގެ

ޖެހިފައިވާކަން ފާހަގަުކރައްވާ ރަށުގައި ހެލްތުކިޔާ  މީހުްނނަްށ މިބަލި 70ވައިރަލްފީވާ ވަރަށްއުޅޭ ކަމަށާއި، މިހާހިސާބަށް 
ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. މިވަގުތު  ސް ގިނަ ޙަރަކާތްތަކެއް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާސަރވިސްގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށާއި، މިނޫންވެ

މިކޮޅަށް ފޮނުއްާވފައިވާ ޑޮކްޓަރެއްކަމަށާއި، އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ހުންނެވި ޑޮކްޓަރަކީ ދެމަުހން ބަދަލު ކުރައްވާގޮތަްށ 
މިހާރު ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ހުންނެވި ކަމަށާއި، މިހާރުްނ  ގިނަދުވަސްވެގެން ދާއިރުވެސް ޑޮކްޓަރ ބަދަލު ނުކުރައްވާތީ ޑޮކްޓަރ

ކަމުގައިވެސް ވިދާޅު ވިއެވެ.  މިހާރަށް ޑޮކްޓަރު ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާކަމަށާިއ، މިކަންވާނީ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ހުށަހަޅާފައި
ކަތީބު އަލްފާޟިލް އިބުރާހީްމ  މިބައްދަލުވުމުގައި ފުލިދޫކައުންިސލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ބުޝްރީ މޫސާ އާއި، ފުލިދޫ

 15:30ދެންއޮތީ ފުލިދޫގެ ރަުށކައުންސިލާ ބައްދަލު ކުރުމެވެ. މިބައްދަލުވުންއޮތީ ޝަރީފު ބައިވެރިވެ ވަޑައި ގެންނެވިއެވެ. 
ޔާ އި، ޒިންމާދާރުވެރި ގައި ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދަރާގައެވެ. މިބައްދަލުވުމަށް ރަށުކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންނާ

ނެވިއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ދަތުރުގެ ބޭނުމާއި ދަތުރު ކުރައްވަން ބޭނުންވި ސަބަބުގެ މައްޗަށް ވަޑައިގެން
ވާަހކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ. މިގޮތުން ައތޮޅު ކައުންސިލުން އަތޮޅު އައްޝައިޚު މޫސާ ނިޒާރު އިބުރާހީމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް 

އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ޙާލުބަާލ މާއެކު އަތޮޅުެގ ރައްރަށުގެ ރައްޔިތުންނާ، ކަުއންސިލްތަކާ ބައްދަލުޮކށް ހިންގުމާ ޙަވާލުވު
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮުތގެމަތިން ކައުަްނސިލްގެ  އްކަތްތަކާމެދު މަޝްވަރާ ކުރުމަށާއި،ތަރައްޤީއަށް ކުރަންވެފައިވާ މަސަ

ތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެމުވައްސަސާތަކުގެ ދައުރުބަލާ މަޝްވަރާކުރުމަށް ޒިންމާގައިވާ އަތޮޅުގައިހުރި ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާ
 ކުރެވޭ ދަތުރެއްކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އަތޮޅުކައުންސިލް އުފެދުނުފަހުން މިވީ މަދުދުވަސްކޮޅުގެ ތެރޭގައި 

 ފަްނޑުގެ ލޯނާއި، ކޮމްޕިއުޓަރ އަތޮޅު ތަރައްޤީ ތަކުގެ ަތފުސީލު ދެއްވިެއވެ. އަދިކައުންސިލުން ކުރެއްވި ކަންތައްއަތޮޅު
ސްކީމާއި، ކަށަވަރު ދޯންޏާއި، ފާމަސީގެ މަސައްކަތްތަކާމެދު ނިންމާފައިވާގޮތާއި، ބެހޭގޮތުން ަތފްސީލުދެއްވާ ހެއްދެވިއެވެ. 

ތައް ކުރަމުން ކުރާކަންޤާނޫނީގޮތުން ކައުންސިލްތައް ރޭވިފައިވާގޮތުން ރަށުކައުންސިލްތަުކން ޙަރަކާތްތެރިވާގޮތާމެދު ފާރަވެރިވެ 
 ކުރާމަސައްކަތްވާތީއާއި، އަތޮޅުގެ ތަރައްޤިއަށް ކަމުގައި އެއްގޮތައްތޯ ެބލުމަކީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޒިންމާއެއް ޤާޫނނާގެނަދަނީ 

އަދި މިދަތުރުގެ ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ކަމުގައިވެސް  ތަކުގައި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ މަޝްވަރާއާއި، ޚިޔާލު ބޭނުންވާ
ނުމުގެ ތެރޭގައި ރަށުކައުންސިުލތަކުން ރާވާފައިވާ މަސައްކަތްތަްއބަލާ މީގެއިތުރުން އަތޮޅުގެ  ުޒވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްެގން ބޭ

އަހަރުގެތެރޭގައި ޙަރަކާތްތަކެއް ރޭވުމަށް ބޭުނންވާ މައުލޫމާތު ހޯުދންވެސް މިދަތުރުގެ މަޤްޞަދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމަށްވެސް 
 ވިދާޅުވިއެވެ. 

މިބައްދަލުކުރުމުގައި ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ބުޝްރީ މޫސާ ދެއްކެވި ވާހަކާގައި މިހާއަވަހަށް       
އަތޮޅުކައުންސިލުން ދަތުރެއް ރާއްވަވާ އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ރައްޔިތުންގެ ޙާލުބައްލަވާ ކައުންސިލްތަކަްށ 

ކުްނ ކުރާމަސައްކަތްތައް ވިލަރެސް ކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތް ފެއްޓެީވތީ ފުލިދޫ ކައުންސިލާިއ، ހިތްވަރުދެއްވާ ކައުންސިލްތަ
 ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލަށް ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ. 
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ސްޓާ ކުލަބުގެ މީގެފަހުގައި ފުލިދޫގެ ކުލަބު ަޖމުޢިއްޔާތަކާ ބައްދަލުކުރުން އޮެތވެ. މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވީ ފުލިދޫ ބުލޫ
ބެހޭގޮތުްނނާއި،  ގޮތުންނާއި، ދިމާވާ ދަތިތަކާ މެމްބަރުން އެކަންޏެވެ. މިބައްދަލު ކުރުމުގައި ކުލަބުގެ ހިންގުމާބެހޭ

ބެހޭގޮތުން ދެފަރާުތން މަޝްވަރާކޮށް ޚިޔާލު ހޯދުނެވެ. އަދި އަތޮޅުގައި ހުރިހާ ކުލަބް  ކުރިއަށްރާވާފައިވާ ކަންތައްތަކާ
އަމާޒުކޮށްގެން ކަންތައްތަކެއްހިންގަން ގަސްދުކުރާ ކަމަށާއި، މިގޮތުން ކުލަބްތައް ތަރައްޤީ ކުރުމަށާއި،  ޖަމުޢިއްޔާއަކަށް

ކަމުގައި ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް އަލްފާޟިލް އިބުރާހިމް ނިޔާޒު  އެކުވެރިކަން ބަދަހިކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންރާވާ
އެކުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި ވޮލީ، ފުުޓބޯޅަ ބެޑްމިންޓަން، އަަދބީ  ވިދާޅުވިއެވެ. ކުލަބުތަކުގެ މެދުގައި

 ކުލަބުްނ ހުށަހެޅިއެވެ. ބުލޫސްޓަރ މުބާރާތްފަދަ ކަންތައް ހިެމނުން ެފންނަކަމުގައި 
 ވ.އަތޮޅު އަތޮޅު ރައްޔިތުންނާ ބައްަދލު ކުރުމެވެ. މިބައްދަލުކުރުްނ އޮތީފުލިދޫ ގަިއ  21:15މީގެފަހުގައިއޮތީ 

ރަފުގައި އަލްފާޟިލް ުބްޝރީ މޫސާއެވެ. ތަޢާމަދަރުސާގައެވެ. މިބައްދަލުވުން ަތޢާރަފު ކުރެއްވީ ފުލިދޫ ކައުންިސލްގެ ރައީސް 
ދި އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ބޭފުޅުން އެޭބފުޅުންގެ މަސައްކަތާ ޙަވާލުވެ މިހާކުޑަ މުއްދަތެއްގައި އަތޮޅުތެރެއަށް ދަތުރެއްކުރެއްވީތީ އަ

އިރު  އުފެދިގެން މިއަދާހަމައަށް އާފުލިދުއަށް ވަޑައިގެމންނެވީީތ ޝުކުރުއަދާކުރައްވާ ކަމަށާއި، ރަށުކައުންސިލް
ނޑުމެންނަ މިއުޅެނީ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަުލ ނުކުރެވިކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދިމިބައްދަލުވުމަްށ ށް އަދިއަޅުގަ
ޔިތުން ޙާޟިރު ނުވީތީ ހިތާމަކުރައްވާ ކަމުގައިވެސް ވިދާޅުވެ ނިސްބަތްވާ ރައް އެމް،ޑި.ޕީ އަށް ތުންގެ ތެރެއިންފުލިދޫ ރައްޔި

އަދި  ޑީ،އާރު،ޕީ އަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުން ވަޑައިގެންނެވިކަން ާފހަގަކޮށް އެބޭފުޅުންނަށް ޝުކުުރ އަދާކުރެއްވިއެވެ.
ލުވުުމގައި ބައިވެރިވަނީ ރައީސްގެ އިތުރުން ޑީ،އާރ،ޕީ އަްށ ރަށުކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުންގެ ެތރެއިން ހަމައެކަނި މިބައްދަ

އެކަމާ އެން،ޑީ،ޕީގެ މެމްބަރުން ޙާޟިރު ނުވީތީ ކަމަށްވިދާޅުވެ އަލްފާޟިލް މޫސާ ފާއިޒު ނިސްބަތްވާ ހަމައެކަނި މެމްބަރު 
 އެވެ. ވިދާޅުވިފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ބުޝްރީ މޫސާ ހިތާމަކުރައްވާކަމުގައިވެސް 

އަތޮޅުކައުންސިލުން ފައްޓަވައިގެްނ ފުލިދޫ ރައްޔިތުންނާ މުޚާަތބު ުކރައްވާ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކާގައި 
ތަރައްީޤ ކައުންސިލުން އެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ގޮތުންނާއި، އަތޮޅު އަތޮޅުގޮތުންނާއި، މިހާހިސާބަށް  ދަތުރާބެހޭ މިއުޅުއްވާ

ބެހޭގޮތުން މިހާހިސާބަށް ކަންތައް ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ  ކަށަވަރު ދޯންޏާއި، ފާމަސީއާ، ކޮމްޕިއުޓަރ ލޯނުސްކީމާއި، ޑާއިފަން
ތިއްބެވި ބޭފުޅުން އަތޮޅުގެ  ލައްވާ އަތޮޅު ފަންޑަކީ ކުރީގެ އަތޮޅު ކޮމިޓީްނނާއި، އަތޮޅު އޮފީސް ހިންގަަވން  މައްޗަށް ބައްލަވާ

ކަމުގައިވިދާޅުވެ އެބޭފުޅުންނަްށ ޙައްގުވެގެންވާ ޝުކުރު  ވާފައިވާ ވަރަށްމުހިންމު ފިޔަވަޅެއްތަރައްޤީއަށްޓަކައި އަޅުއް
އަދާކުރައްވާ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެއިތުރުން ރައްޔިތުންގެ މުސްތަޤްބަލާމެދު ވިސްނުމަށާއި، އަތޮޅުގެ މުސްތަޤުބަލްއޮީތ 

ކީ މުހިންމުކަެމއް ކަމުގައާއި، ނަމަވެސް މިކަްނކުރެވޭނީ އަތޮޅުގެ ހުރިހާ އާބާދީ އެއްފަސް ކުރެވިގެންކަމަާށއި، މިކަންކުރުމަ
ނޑަކަށް ވެގެން ބަޔަކާއި، ނަކަމުގައިވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. މިބައްދަލުވުމަށް ފުލިދޫގެ ރައްޔިތުްނގެ ތެރެއިން ގި ރައްޔިތުން އެކަތިގަ

 ވިދާޅުވިއެވެ. ސުވާލު ކުރުމަށް ރައްޔިތުންނަށް ފުލިދޫ ކައުންސިލްމެންބަރުން ޙާޟިރުނުވާތީ ހިތާމަކުރާ ކަމުގައިވެސް
ހުޅުވާލެވުނު ފުރުސަތުގައި ލޯނާއި، ކަށަވަރު ދޯންޏާއި ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމާއި، ބެހޭގޮތުން ބައެއްމީހުން ސްވާލު ކުރިއެވެ. 

ތަކާމެދު އަދި ކަށަވަރު ޯލނު ނުދައްކާ މައްސަލައާއި، މިފަދަ ފަރާތްތަކާމެދު އަޅާނޭފިޔަވަޅު  ފުލިދޫގެ ގިނަބަޔަކު މިގޮތުން
ވާލު ކުރިއެވެ. މި ސުވާލުތަކަށް ފުރިހަމައަްށ ފުޅަކާމެދު ސު ިދނުމާމެދު ގެންގުޅުއްވާ ވިސްނުން  ދޯނިބޮޑުކޮށް އިތުރު ޚިދުމަތް

މިބައްދަލުވުމަށް އަތޮޅު  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚު މޫސާ ނިޒާރު އިބުރާހީމެވެ.ޖަވާބުދާރީ ވެލެއްވީ 
ލްގެ ހުރިހާ މެންބަރުގެ އިތުރުން އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އަތޮޅުވެރިޔާގެ އިސްއެހީތެރިޔާ އަލްފާޟިލް ކައުންސި

އުންސިލް އިދާރާގެ އިދާރީ ލެއްވިއެވެ. ފުލިދުއަށްކުރި މިދަތުރުގައި ފުލިދޫ ކަ  ވެޢަބުދުއްސައްތާރު އަޙުމްދު ބައިވެރިވެރި
 ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކުރެވުނެވެ.  ސީލަތްތައް ޤާއިމުކޮށްީދ މިކަމާގުޅޭވަ މަސައްކަތްތައް ހަލުއިކުރުމަށް ޭބނުންވާ

 2011މާރޗް  11
ން ދަތުރުކުރެވުނީ ގައި ފުލިދޫން ފުރައިގެ 10:00އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުގައި މިއަދު ެހނދުނު 

ޒީފާއަދާކުރާ އަތޮޅުގެ ޓްގެ މެނޭޖުމަންޓާއި، ދިއްގިރީގައި ވަރިޒޯ ށްކުރި ދަތުރުގައި ދިއްގިރީޓަށެވެ. ދިއްގިރިއަދިއްގިރީ ރިޒޯ
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ގައެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ ދަތުރުެގ  11:00ލުކުރުން އޮެތވެ. މެނޭޖުމަންޓާ ބައްަދލުކުރީ ދަންނާ ބައްރައްޔިތު
މް ވިދާޅުވީ މިދަތުރަކީ ކައުންސިލުން ތަފުސީލު ދެއްވަމުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚު މޫސާނިޒާރު އިބުރާހި

ގެ އަނެއްބޭނުމަކީ ދިއްގިރީ އަތޮޅު ހިންގަން ޙަވާލުވުމާއެކު ތަޢާރަފުވެލުމަށް ކުރައްވާ ަދތުރެއްކަމުގައެވެ. އަދި މިދަތުރު
ޓްގެ އެވެ. އަދި ރިޒޯ ލެއްވުްނ ކަމުގަޓްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ އަތޮޅުގެ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުޮކށް އެމީހުންގެ ޙާލު ބައްލަވާރިޒޯ

ފަރާތުން ކައުންސިލަށް ދެއްވިާދނޭ އެހީތެރިކަމާ އެއްބާރުލުން ހޯދުން ކަމުގައެވެ. މިކަމަށް ޖަވާބު ދެއްވާ ރިސޯޓްގެ 
ދިއްގިރީ ރިޒޯޓުން މެނޭޖުމަންޓުން އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށް ކައުންސިލުން ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން 

 މުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. ދެއްވާނޭކަ
މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކޮށް އެީމހުންގެ ޙާލުއޮޅުންފިލުއްވާ ދަތިަކންތައްތައް އޮޅުންފިލުއްވާ ހެއްެދވިއެވެ، އަދި އަތޮޅުގެ 
ޒުވާނުންނަށް އަތޮޅު ކަުއންސިލުން މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ަކންތައްތަކެއް ހިންަގން ޤަސްުދކުރާތީ އެކަމުގެ ތަފްސީލު 

ލްގެ ނައިބުރައީސް ދެްއވިއެވެ. މިކަމުގައި ޒުވާނުންގެ ަފރާތުން އެއްބާރުލުްނ ބޭުނންވާކަަމށާއި، މިކަމަށް ޒުާވނުންގެ ކައުންސި
ފަރާތުން  ޓްގެ މުވައްޒަފުންގެވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. ދިއްގިރީ ރިޒޯޝައުގުވެރިކަން އޮތްމިންވަރު ބަލަން ބޭނުންވާ ކަމުގައި

ނެތޯއާއި، މިއަތޮޅުގައިއޮތް އާރަށް މިހާރު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތުން އަތުލާނަންޯތ ޓެއް ހެދޭއަތޮޅުގައި އިތުރު ރިޒޯ
ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ. މިސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ރައީސްވިދާޅުވީ ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަިތްނ އަތޮޅުގެ ފަޅުރައްރަށުގެ 

ސް ންދަވާ ކަމަށާއި، ސަރުކާރުން ދެއްވައިފިނަމަ އާރަށްވެއްތޯ މިހާރު ބަލަމުން ގެސަރުކާރުން ދެއްވާނީ ކޮންރައްރަކެތެރެއިން 
ޓުހެދުމުގެ ޚިޔާލުވެސް ކައުންސިލުން ކުރައްވާ ކަމުގައެވެ. ނަމަވެސް މިކަން ކުރެވެނީ ހޯދަން ބޭނުްނވާކަމަށާއި، ރިޒޯ

ލުވުން ނިންމާ ލެއްވުމަށްަފހު ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވަންޖެހޭ ރައްޔިތުންގެ ތަކެތި ެދއްވައިގެން ކަމުގައެވެ. މިބައްދަ
 ގައ14:20ިދިއްގިރީން ފުރީ 

  ޖަލްސާތައްބޭއްވުނު ޢަދަދު ކުއްލި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނުޢަދަދު ޖަލްސާތައްބޭއްވުނު ޢަދަދު ކުއްލި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނުޢަދަދު 
މީގެއިތުރުން ނުރަސްމީ ބޭއްވިފައި ވެއެވެ. ޖަލްސާ މިހާތަނަށް  2ކުއްލިޖަސާގެ ގޮތުގައި ޖަލްސާ ބޭއްވި  23އުންސިލްގެ ކަ

 އި ވެއެވެ. ބަްއދަލުވުން ބޭއްވިފަ 37ގޮތުގައި ބައްދަލުވުމުގެ 

  އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް އެހީވުން އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް އެހީވުން 
ރ. ޚަރަދު 15،000.00 އަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން  2011 ފުްޓބޯޅަ މުބާރާތް  ން މިއަތޮޅުގައި ިހްނގަވާ އަތޮޅުފްއޭ އެމުއެ

މަޤާމު  5ޗްގެ މޭންއޮފަދަ މެޗާއި، އެންމެމޮޅު މެ 4ކުރުމަށް ނިންމެވިއެވެ. ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ދެވޭ އިނާމުތަކުގެ ެތރޭގައި 
ހޮވާ އެމަޤާމުތަކަށް އިނާމު ިދުނމާއި، އެއްވަނަ ޓީމާއި، ދެަވަނ ޓީމާއި، ފެއަރޕްލޭ ޓީމުހޮވާ އިނާމު ދިނުން ހިމެނެއެވެ. 

ރ. 700.00 ރ، އެއްވަނަ ޑިފެންސ700.00ްއެއްވަނަ ކީޕަރ ރ. 500.00ތުން ކޮންމެ މެޗެއްގެ މޭންޮއފްދަ މެޗަށް މިގޮ
ރ. ޖުމްލަ 700.00ރ. މުބާރާތުގެ އެންމެމޮޅު ކުޅުންެތރިޔާ 700.00ރ. އެއްވަނަ ފޯވާޑް 700.00އެއްވަނަ މިޑްފީލްޑަރ 
ނޑައެޅުއްވިއެވެ. މިކަމަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް ފަނަރަ ހާސް ރުފިޔާ   ކަ

    ފުޅުން ބައިވެރިވުން ފުޅުން ބައިވެރިވުން ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ ބޭ ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ ބޭ ބަނޑޮހުގައި ބޭއްވި ބަނޑޮހުގައި ބޭއްވި 
 

ކައުންސިލަރުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަށުކައުންސިލުންނާއި  އޮތް ގައި  2011ރިލް އޭޕް 23
ނޑައެޅުމަށް އަތޮޅު  2ށް ދާނެ އަތޮޅު ކައުންސިލުން  ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން މި ބައްދަލުވުމަ ބޭފުޅެއް ކަ

އަތޮޅު ކައުންސިލުން  މިބައްަދލުވުމުގައި ވަރާގައި ިނންމަވާފައިވަނީމިމަޝް މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ. ކައުންސިލްގައި
ރަށު ކައުންސިލްތަކުން  އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު މަނިކު ކަމަށާއި، ބައިވެރިކުރާނީ ކައުންސިލް މެމްބަރ



 ފެލިދެއަތޮުޅ އަތޮޅުކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ                                     ރިޕޯޓް މަހުގެ  6ފުރަަތމަ ވަނަ އަހަުރގެ  2011

 16 

ްނސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ކައުްނސިލްގެ ތެރެއިން ފުލިދޫ ކައު 3ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިކުރާީނ ނަން ހުށަހެޅުއްވި މި
                          މިކަމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ނަންތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ބުޝްރީ މޫސާ ކަމުގައެވެ. 

        
ފުލިދޫ ކައުންސިލުން، ުބްޝރީ މޫސާ                       -1  
                    ކެޔޮދޫ ކައުންސިލުން، އިބްރާހިމް ރަޝީދު -2
                        ފެލިދޫ ކައުންސިލުން، ޢަލީ ޝިމާލް -3

  ..ސިވިލްސަރވިސްގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުން ސިވިލްސަރވިސްގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުން 
ދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލުތައް އުފެދުމާގުޅިގެން އި

ނޑާ ބެހޭގޮުތންނާއި، އަތޮޅު ނޑަށް މުވައްޒަފުން ހިޖުރަ ކުެރވޭނޭ ގޮތާއި، ބެހޭޮގތުްނ ކައުންސިލުގެ އާއޮނިގަ އާޮއނިގަ
ނޑުގައި އެކުލެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް މަޢުލޫާމތު ދިުނމާއި، މިވަގުތު  ަމޤާމުތަކާއި، އެމަޤާމުތަަކށް އަތޮޅުކައުންސިުލގެ އާއޮނިގަ

ތު ތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު މުވައްޒަފުންަނށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުމުގައި ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ގެންގުޅުއްވާ ސިޔާސަ
 ދެވުނެވެ.

    ::ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލަރުން ބައިވެރިކުރުން ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލަރުން ބައިވެރިކުރުން ޖުމުހޫރީޕާޓީގެ ފަރާތުންބޭއްވި މަސައްކަތު ޖުމުހޫރީޕާޓީގެ ފަރާތުންބޭއްވި މަސައްކަތު 

އަމާޒުކޮށްގެން ތަކަށާއި ރަށުކައުންސިލްތަކަށް  އަތޮޅުކައުންސިލްއިންތިޒާމުކޮށްގެން މުހޫރީޕާޓީގެ ފަރާތުން ޖު
ހުރިހާ ކުރުމުގެގޮތުން ބޭްއވެވި ބައްދަލުވުމުގައި މިއަޮތޅުގެ  ހަރުދަނާ ހިންގުން ކުގެ ކައުންސިލްތަ

 ކައުންސިލްތަކުން ބައިވެރިވެލެއްިވއެވެ. 

  ރަށުކައުންސިލްތަކާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތައް ރަށުކައުންސިލްތަކާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތައް 
އިވާ އަތޮޅު ގަވަން ނިމްވާފަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލް ތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންއަ

މިއަދު ފެލިދޫގައި ފެށުނެވެ. މިސެމިަނރއަކީ އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށާއި، ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް  ތަރައްޤީގެ ސެމިނަރ
މިއަހަރުގެތެރޭ ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާނޭ ޙަރަކާތްތަކެއް އެކުލަވާލާ މިކަމަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ބޭނުމުގައި ބޭއްވުުނ 

ގައި ފެލިދޫ ތަޢުލީީމ މަރުކަޒުގައި ފެށުނެވެ. މިސެމިނަރ ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވާ  9:00މިނަރ އެކެވެ. މިސެމިނަރ މިއަދު ސެ
ދެއްވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚު މޫސާ ނިޒާރު އިބުރާހީމެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ވާަހކަފުޅުގައި މިސެމިނަރގެ 

ރަށް ފުރިހަމައަށް ބައްލަާވލައްވާ މިކަމުގެ މަޤަޞަދު ާޙޞިލް ކުރުމަށް ހުރިހާ ބޭނުމާއި، މަުޤޞަދުގެ މައްޗަްށ ވަ
ބައިވެރިންވެސް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށާއި، މިސެމިނަރއަކީ އެއްދުވަހަށް ބޭއްވޭ ސެމިނަރއަކަށް ވީނަމަވެސް މިކަމުގެ 

ނޑުމެންގެ މަސައްކަތަށް ކުރިއެރުމާއި، މިކަމުގެ ފައިދާ ލި ބޭނޭގޮތައް ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުންފުޅު  ސަބަބުން އަޅުގަ
ބެހެއްޓެވުމަށާިއ، މިގަމުގައި ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ފުރިހަމައަށް ަބއިވެރިވެ ލެއްވުން ބޭނުންވާ ކަމުަގއެވެ. އަދި މިސެމިނަރއަކީ 

މަސައްކަތް  މަޤަޞަދުތަކެއް ޙާސިލްކުރެވިގެންދާނޭ ސެމިނަރއަކަށް ހައްދަވާ ދެއްވުމަށް ހުރިހާ ބައިވެރިންވެސް
ކޮށްދެއްވުމަށެވެ. ސެމިނަރ ހިގަމުންދާނޭ ގޮތުގެ މަޢލޫމާތު ދެއްވީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ 
އަލްފާޟިލް ޢަބުުދލްމަޖީދު ޢަުބދުލްޣަނީއެވެ. މިބައްދަލުވުމަކީ ެއއްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިންާގ ަބއްދަލުވުމަކަށްވާތީ މިއަުދ 

ގައި ބައްދަލުވުން ނިންމަވާލެއްވިއެވެ. މިބައްދަލުވުން ނިމިގެން ދިޔައީ ވަރަށް ކާމިޔާބު ބައްދަލުވުމެއްގެ  3:30މެންދުރުފަހު 
ގޮތުގައެވެ. މިބައްދަލު ވުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މެްމބަރުންނާއި، ފެލިދޫ ކައުންސިލްެގ ހުރިހާ މެމްބަރުންނާިއ، 

 ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ. 3ންސިލުން ކޮންމެ ރަށަކުން ފުލިދޫ، ތިނަޫދ، ކެޔޮދޫ، ރަކީދޫ ކައު
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  އުންޓްތަކާބެހޭ ތަފްޞީލް ހޯދުން އުންޓްތަކާބެހޭ ތަފްޞީލް ހޯދުން އަތޮޅުއެކަ އަތޮޅުއެކަ 
ޑިވުސް މަނިޓްރީ އޮތޯރިޓީގައި ހުރި މިއަތޮޅުގެ ވަނައަހަރު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް އައި ބަދަލާއިގުޅިގެން މޯލް 2008

އޮފް ފިނޭސް އެންޑް  ރީއަށާއި، މިނިސްޓް ރު ސަރަހައްުދގެ ޤައުމީއިދާރާތުބެހޭމަުޢލޫމާތު ުނލިބިގެން މެދުއު ތަކާއެކައުންޓް
 މުން ހުށަހަޅާ ފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މިހާހިސާބަށް ކުރެވުނު އެއްވެސް މަސައްކަތަކުން މިކަމާބެހޭ އެއްވެސްޓްރެޜަރީއަށް ލިއު

 ނުވެއެވެ. ވާގޮތް ސާފްއަދިވަނީ އްމާތެއެމަޢުލޫ

  ހަރުގެ ބަޖެތް ތައްޔާރުކުރުން ހަރުގެ ބަޖެތް ތައްޔާރުކުރުން ވަނައަ ވަނައަ   20122012އަތޮޅުކައުސިލްގެ އަތޮޅުކައުސިލްގެ 
އަހަރަށް ލަފާކުރާބަެޖޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އޮގަސްޓްމަހުގެތެރޭގައި ވަނަ 2012ތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން އަ

ފް ިފނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށާއި، ރީ އޮގެ ޤައުމީ އިދާރާއަށާއި، މިނިސްޓް ސަރަހައްދުކޮށްނިންމާލުމަްށފަހު މެދުއުތުރު
 ފޮނުވިފައި ވެއެވެ.  ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށާިއ، މެދުއުތުރު ޤައުމީ އިދާރާއަށް ވަނީ

  ޒްގެ ވޮލީޓީމަށް ފައިސާގެ އެހީއެއް ދެއްވުން ޒްގެ ވޮލީޓީމަށް ފައިސާގެ އެހީއެއް ދެއްވުން ތާއުލީމީ މަރުކަ ތާއުލީމީ މަރުކަ   ވ. އަތޮޅު ވ. އަތޮޅު 
ރުމަށް ސްކޫލް ތަމްސީލްކުރުމަށްޓަކާއި މާލެފުޢުލީމީ މަރުކަޒްގެ ވޮލީޓީމް އިންޓަރ ސްކޫލް ވޮލީ މުބާރާތުގައި އެތަ

ރު ޗެންޕިއަންކަން ހޯދާފައިވާތީ، އަިދ މިފަހަރަކީ މިޓީމު މިތަށި އަހަ 2ތީއާއި  އެސްކޫލްގެ ޓީމް ވޭތުވެދިޔަ ހަމަޖެހިފައިވާ
އެކަންފާހަގަކޮްށ ފައިސާގެ އެހީއެއް ވުމަށް ކައުސިލުން ވަނީންމާފައެވެ. މިލްކުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްފަހަރު ކަމަށްވާތީ 

 ދެވިފައިވެއެވެ.  އެހީއެއް ގެ (  -/ރ ) ދިހަހާސްރުފިޔ10000ާ/- އެޓީމަށް އެގޮތުން

  ފަޅުރަށްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރުން ފަޅުރަށްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރުން 
 މަޝްވަރާގައި ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވީ މިއީ މިއަތޮޅުގައިހުރި މިފަދަ ތަންތަން އަތޮޅަށާއި ައތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާއާިއ މި

 ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭކަމެއްކަަމށް ދެކިވަޑައިގަންނަވާކަމަށެވެ. މަންފާ ލިބޭނޭޮގތަށް ތަރައްޤީކުރުަމށް 
 ރަށްއޮވެއެވެ.  12އި، ފަޅުރަށުގެ ގޮތުގައި ރިސޯޓާ 2ރަށުގެ އިތުރުން  5މިއަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ 

ރަށް މުޚިއްމުކަމަކަށްވާތީ މިރަށްރަށް އަތޮޅުކައުންސިލަށް ޯހދުމަކީ ސަރުކާރުގައި ދަންނަވައިގެން މިހާރުވެސް ކުރަންޖެހިފައިވާ ވަ
ލަސްނުކޮށް މިރަށްރަށުގެ ހާލަތު ބެލުމަށްފަހު ސަރުކާރުގައި ދަންނަވައިގެން މިރަށްރަށާއި، އަތޮޅުގެ ފަޅުތަކާއި ފަރުތައްވެސް 

ތަްށ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ފެންނަކަމުަގއެވެ. އަދި ރަށްތައް ދޫކުރެވިަފއިވާ ބޭނުމާއި އެއްގޮ
ރަށްތައް ވަރުވާއަށް ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކުން އަމަލުކުރަމުން ގެންދޭތޯ ކައުންސިލުން ބެލުމަށްވެސް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. ރަށްރަށް 
ވަރުވާއަށް ނަގައިގެން އުޅެނީ ކޮންފަރާތްތަކަކުން ކިހާ މުއްދަތަކަށްތޯ އާއި ، މި ރަށްރަށުގެތެރޭގައި އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް، 

ކަތް ފެށުަމށް ެފންނަކަމުގައިވެސް ރައީސް ހިނގަމުންދާ ރަށެްއ އޮތްތޯ ބެލުމަށްަފހު ވީ އެންެމ އަވަހަކަށް މަސައް މަސައްކަތެއް
 ވިދާޅުވިއެވެ.

އަތޮޅުގައި އޮތް ހުރިހާ ފަޅުރަށެއްގެވެސް ހާލަތު ބެލުމަށް އެ ރަށްރަށަށް ކައުންސިލުން ދަތުރެއްކޮްށ ރަށުގެ ހާލަތު ދިރާސާކޮށް 
ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓަކާއިއެކު ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅުމަށް ފެންނަކަމުގައި ހުށަހެޅުްއވިއެވެ. މެމްބަރުންގެ މި ރަށުގެ ހާލަތު 

ހުށަހެޅުންތަކަށް ހުރިހާ މެމްބަރުްނވެސް ތާޢީދުކުރެއްވެވިއެވެ. އަދި ފިޠުރު ޢީދުގެ ފަހުން އަތޮޅުތެރެއަށް ކުރާ ދަތުރުގެ ފަހުން 
 މިދަތުރުތައް ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 
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  ރަކީދޫގެ ފޯނުގެމައްސަލަ ރަކީދޫގެ ފޯނުގެމައްސަލަ 
ރަކީދޫ ކައުންސިލް  ފައިސާނުަދއްކާތީ ފެށިގެން ބިްލތަކަށްންދުވަހު  2011އޮގަސްޓް  7.ރަކީދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފޯން ވ

ނޑާލާފައެވެ. ރަކީދޫ ދިރާގުން ވަީނ  އިދާރާގެ ފޯނު ދެއްކޭނެގޮތެއްވޭތޯ ަތފާުތ  ފަރާތުން ފޯުނބިލްތައް  ކައުންސިލްގެކަ
 ނުބިލްތަަކށް އަގުދެއްކޭގޮތް ވަނީނުވެއެވެ.ފޯ ވެސް މިއަދާ ހަމައަށްވެސްވަހަދައްކައިގެން ވުޒާރާތަކާ

  އަތޮޅުކައުންސިލަށް ފަރުނީޗަރުހޯދުން އަތޮޅުކައުންސިލަށް ފަރުނީޗަރުހޯދުން 
ޖެޓްގެ އައިޓަމްގައި ފައިސާ ލިބިފައިވާނަމަ، މާލޭގައި ފަރުނީޗަރ ވިއްކާ ފިހާރަތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައި، އެންމެ ރަނގަޅު ބަ

 ންއް ބެލުަމށްފަހު އަވަްސ ފުރުޞަތެއްގައި ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު ގަތުަމށް ެފންނަކަމުގައި މެމްބަރުކޯޓޭޝަނެ
ރ ) ތިރީސް ނުވަހާސް ރުފިޔާ ( ލިބިފައިވެއެވެ.  39000/-ވިދާޅުވިއެވެ. ފަރުނީޗަރ ގަތުމުގެ އައިޓަމަށް 

ނޑިމޭޒް ހޯމްބަރުންނަށް ވީއެންމެ އަވަހަމެއިވާތީ މަސައްކަތްކުރުމަށް ދަތިވެފަ ކައުންސިލްމެމްބަރުން ނަށް ދުމަށް ކަށް ގޮ
 ނިންމިފައިވެއެވެ. 

  20112011އޮކްޓޯބަރ އޮކްޓޯބަރ   2424ތިނަދޫގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން ތިނަދޫގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން 
 މިއަތޮޅު ތިނަދުއަށްދަުތރެއް ކުރެއްވިއެވެ.  9:40ތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން ކުރަށްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު އަ

ތުރުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާނިޒާރު އިބްރާހީމް، އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެމްބަރު އަލްފާޞިްލ މިދަ
އިބްރާހީމް ނައީމާއ، އަތޮޅުކަުއންސިލްގެ މެމްބަރު އަލްފާޞިްލ މުހައްމަދު އަޙްމަދު މަނިކްބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ. އަދި 

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޞިލް ޢަބްދުއްސައްތާރު އަހްމަދާއި،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން 
 އޮފިސަރ އަލްފާޞިލް ޢަބްދުއްސަމީއު، އަލްފާޞިލް އިބްރާހީމް ަޝބީން ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ.

 ގައި ތިނަދޫގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތެވެ.  10:20
ޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާ ނިޒާރު އިބުރާހީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި މިދަތުރަކީ މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އަތޮ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިދަތުރަކީ 
ގުޅޭގޮތުން ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތުދިނުމާއި އެ  ތަކާމަސައްކަތް އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން ކުރަމުންދާ

 5މަސައްކަތަށް ރަށްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ގޮުތންކުރާ ދަތުރެްއކަމުގައެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެފަރާތުން ކުރިއަށްއޮތް 
ންސިލްތަކާ މަޝްވަރާކުކުރުން މިދަތުރުގައި އަހަރަށް ލަފާކުރާ ޕްލޭނާބެހޭގޮތުން ރަށްރަށުގެ ރަށްޔިތުންނާއި ރަށްރަށުގެ ކައު

ދަންޑުވެރިކަމާއި، ފަތުރުވެރިކަމާއި، ތަޢުލީމާއި، ވިޔަފާއރީގެ ، ހިމެނޭކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. މި ޕްލޭންގައި މަސްވެރިކަމާއި
އި،  ސަފާރީކުލަބެއް ރިޒޯޓާ 2ދާއިރާއާއި ބެހޭގޮތުން އަލިއަޅުވާލައިފައި ވާނޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  އަތޮޅުގައި އިތުރު 

ތައްޔާރުކުރުމާއި، ޓުއަރިޒަމްދާއިރާއަށް އަމާޒުކޮށްގެން ވަރަށްގިަނހަރަކާތްތައް ރޭވުމާއި، ޒުވާނުްނނަށްއަމާޒުކޮށްގެން ތަާފތު 
 ވެ. އިޖުތިމާއީރޮގުން ޒުވާނުން ތަމްރީންކުރުން މިޕްލޭންތެރޭގައި ހިމެނިފައިާވނޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެ، ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިންނާއި

އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ޚާއްޞަކޮށް މަތީތަޢުލީމްގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުމަށާއި، މަތީތަޢުލީމްގެ ސްކީމް ތަޢާރަފް ކުރުމަށް  
ސްކޯލާޝިޕް ހިމަނާފައިވާނޭަކމަށާއި، މިސްކީމުގައިބައިވެރިވެވޭނީ އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުންގެ ތެރެިއން އެންމެމަތީ ަނތީޖާހޯދާ  2

 ށް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ދަރިވަރުންނަ
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ައތޮޅުގެ ތަރަށްޤީގެ މަސައްކަތްތަްއ ކުރުމަށްޓަކާއި މިއަތޮޅުގައިހުރި ފަޅުރަށްތަކުގެ ތެރެއިން 
އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި މަސައްކަތްތައް ނުހިނާގ ރައްތަކުގެެތރެއިން ފަޅުރަށެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުގައި 

ނަވާއިގެން ކުރަމުންދާކަށާިއ، މިގޮތުން ހޯދުމަށް އެދިފައިާވ ރަށްތަކަކީ ވަށުގިރި، ހުރަުހފިނޮޅު، ހުޅިދޫކަމަށެވެ. ދަން



 ފެލިދެއަތޮުޅ އަތޮޅުކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ                                     ރިޕޯޓް މަހުގެ  6ފުރަަތމަ ވަނަ އަހަުރގެ  2011
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މިކަންތައްތައް ހަމަޖެހިގެްނދާއިރު ވ. އަތޮޅަކީ މިސަރަހައްދުގައިހިމެނޭ އަތޮޅުތަކުގެތެރެއިން އިގުތުޞާދީގޮތުން އެންެމ 
 ނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.ރަނގަޅު އަތޮޅު ކަމުގައި ވެގެންދާ

ހުސްވިހަފްތާގައި މާލޭގައިހުރި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާ ބައްދަލުކުރުމަށް ދަތުރެއްކުރެއްވިކަމަށާއި، މިގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮްފ  
ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގުރިކަލްޗަރ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން، މޯލްޑިވްސް މަނީޓަރީ 

ރިޓީ، އެމެ.ޓީ.ސީ. ސީ، ިވލާ ގުރޫޕް، އިސްލާމިކް ބޭންކު، ދިރާގު މޯލްޑިވްސް މިއިދާރާތަކާ ބައްދަލުކޮށް އަތޮޅުގެ އޮތޯ
އެކިއެކި ކަންކަމާބެހޭގޮތުން މަސްވަރާކުރެވުނުކަމަށާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭސްގެ ވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް 

އުންޓާ ބެހޭއެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބޭގޮްތނުވިކަމަްށ ވިދާޅުވިއެވެ.   އަދި އެޕޮއިންޓްމެންޓް ލިބިފަިއނުވާީތ އަތޮޅުއެކަ
ވިލާގުރޫޕް ގެ ޗެއާމަން އަލްފާޟިލް ޤާސިމް އިބްރާހިމް އަތޮޅުގެތަރަށްގީއަށް ވަރަށްބޮޑުއެހީއެްއ ވެދެއްވަން ހުންނެވިކަށާިއ، 

 ވެފައިވާކަމަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ރ ގެއެހީއެއް ވެދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅ600000ު/-އަތޮޅުގެ ތަޢުލީމަށް 
މަސްދުވަސްވީއިރު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތާއިގެން ކުރިއަށްދިއުމުގެ މަގު އެހާތަނަވަސް  6ކައުންސިލް އުފެދުމަށްފަހު 

ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓް ލިބިފައިނުާވތީ  ކަުއންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިޮގތުްނ އަތޮޅުކައުންސިލަށް ކަ
ކުރުމަށް ވަރަށްބޮޑަށް ދަތިވެފަިއވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބާރުގެދަށުގައި ހުރިތަެކތީގެ ބޭނުންީވހާ ރަނގަޅު 

ހުރިގޮތަކަށް ގޮތުގައި ބޭނުންހިޭފތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  ކަށަވަރުދޯނީގެ ބޭނުން މިހާރަށްވުރެ ފައިދާ
ބޭނުންކުރުމަށަޓަކަިއ އަލިމަތާރިޯޒޓާ ވާހަކަދައްކައިގެން އެޯދނި ިމހާރު މާލެއަށް ޮހނިހިރުން ހޯމަައށް ކުރަމުންދާ ދަތުުރތަކަށް 

 ބުރޫ ނާރާނޭގޮތަށް އެރިޒޯޓަށް ކުްއޔަށްދިނުމާ ބެހޭގޮތުން އެފަާރތާ ވާހަކަ ދެކެވެމުން ދާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 
މިހާރުކުރެވެމުންދަނީ އެ ސްީކމުގެދަށުން ޯލނުދޫކުރެވޭނީ ، ކީމްގެ މަސައްކަތް ވަރަށްއަވަހަްށ ފެށޭނެކަަމށާއިކޮމްޕިއުޓަރ ސް
މަސައްކަތްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަތޮޅު އެކައުންޓްން ލޯުނނަގާފައިވާ ފަރާްތތަކުގެ ތެރެއިން ޤަވާއިުދްނ  ބެލުމުގެ ކިތައްމީހުނައްތޯ

ްށ ލޯނުދިނުމުގައި އިސްކަން ދެއްވާނެކަމަށާއި، ިތނަދޫން ޮކމްޕިއުޓަރ ސްކީމްގެދަށުން ލޯނު ދައްކަމުންދާ ފަރާްތތަކަ
ފަރާތެއް ލޯނަށް އެދިފައިވާކަމަށް ވިޑާލުވިއެވެ. އަމިއްލަފަރާތަކުން ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމަށް  9ކޮމްޕިއުޓަރ ހޯދުމަށް 

ރ އެކަމަށް ހަޖެހިފައިވަކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މި 600000/-ކިހާފައިސާއެއް ޚަރަދުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭތޯ ސުވާލުކުރުމުން 
މަސައްކަތް ނިމުމުން އިއުލާންކޮށްގެން ރާއްޖެއަށް ކޮމްޕިއުޓަރ އެތެރެކުރާފަރާތް ތަކުގެތެރެއިން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި 

 އެވެ. އެކަން ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމުެގ މަސައްކަތް ވަރަށްއަވަހަށް ފަށާނެކަމަށް ވިދާޅުވި
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އޮންނަ ފުށިފަރުދޯނި ހަމަޖެހިފަޮއވާ އުސޫލެއްގެމަތީ އަމިއްލަފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށްދޫކުރުމަށް 

 ގައެވެ. 10:54ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އަތޮޅުކައުްނސިލްގެރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. މިބައްދަލުވުން ނިމުނީ 

  ރުން ރުން ތިނަދޫ ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކު ތިނަދޫ ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކު 
ބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި މިދަތުރަކީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގެ މި

އަހަރު ދުވަހުގެ  5ތެރެއިން ތާވަލްކުރެވިގެން ކުރަުމންދާ ދަތުރެކެވެ. އަދި މިދަތުރަީކ އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން ކުރިއަށްއޮތް 
ބެހޭގޮތުން ަރށުކައުންސިްލތަކަށާއި، ރަށްރަށުގެ ރައްޔިުތންނަށް މަޢުލޫާމތު ދިނުމާއި އަތޮޅުކައުންސިލުން މިހާރު ޕްލޭނާ

ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ރަށްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ގޮތުންކުރާ ދަތުރެކެވެ. އަދި  ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި 
ން ސިލްގައި ކުރުމަށްރޭވިފައިވާ ކަންތައްތަކާބެހޭޮގތުން މަސްވަރާކޮށް ހިޔާލުބަދުކޮށްލުަމށްޓަާކ އަތޮލުކައުންސިލްގަޔާއި ތިނަދޫކައު 

ނޑު އޮންނަގޮތަށްބަލާއިރު ރަށުކައުންސިލްތަކުްނ ކުރަމުންދާ ކަންތައްތައް  ބާއްވާބައްދަލުކޮްށލުމެކެވެ. ކައުންސިލްތަކުގެ އޮނިގަ
ޮގތަށްަހމަޖެހިފައި އޮންނަކަމަށް ވިާދލުިވއެވެ. ޤާނޫނާއި ގަވާޢިދުގެ ށްގެންދާ އަތޮޅުކައުންސިލާވެސް މަޝްވަރާކޮށްގެން ކުރިއަ

ދަށުން ކުރަމުންދާ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ވަދެގަނެގެން ނޫޅޭނޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ހުސްވިހަފްތާގައި 
ވިއެވެ. އަތޮޅުަކއުންސިލްގެ ވާހަކަފުލަށްފައު ކައުންސިލްގެފަރާތުން މާލެއަްށ ކުރެއްވި ދަތުރާބެހޭގޮތުްނ މަޢުލޫމާތު ދެއް
 ތިނަދޫކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ ަކންތައްތަކާ ބެހޭޮގތުން ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ. 
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ތިނަދޫ ކުއުންސިލުގައިހުރި މައްސަލަތަކުގެތެރޭގައި ވޮޗަރުންގެ މައްސަލައާއި، ތިނަދޫ ކައުންސިލްގައި މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން 
 މައްސަލަ ސިވިލްސާރވިސް ކޮމިޝަނަށްލިޔެފައި ވާނޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ބޮޑުވެފައި ވާތީ އެ

 ޖަލްސާބާއްވަމުންދަނީ ކޮންމެހަްފާތއެއްގެ ބުދަދުވަހުގައިކަމަށެވެ. 
 ޔައުމިއަޔާމިހާރު ލިޔަމުންދަނީ މިހާރުގެ ފޯމެޓަށް.

 ކަމަށް ވިދާޅުވިއެެވ. ވަނައަހަރަށް ލަފާކުރާަބޖެޓް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ވަނީ ފޮނުވިފައި 2012 
 ތިނަދޫކައުންސިލްގެ ފޯނުގެ މަްއސަލައާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކާ މަސްވަރާކުރެވުނެވެ. 

 ޚިދުމަތާބެހޭގޮުތން މަޝްވަރާކޮށް ވާަހކަ ދެކެވުނެވެ.  ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ނެޓްގެ

  ތިނަދޫ ކޯޓަށް ޒިޔާރަތްކުރުން ތިނަދޫ ކޯޓަށް ޒިޔާރަތްކުރުން 
އުންސިލްއިދާރާތަކަށާއި އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެތަންތަނުގެ ތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން އަތޮުލތެރޭގެ ކައަ

ކަންތައްތައް ބައްލަާވލެއްވުމަށް ައތޮޅުތެރެއަށް ކުރަމުންދާ ސިލްސިލާ ދަތުގެތެރެއިން ިތނަދޫގެ މެިޖސްތްރޭޓް ކޯޓަށް ޒިޔާރަތް 
އްސަލަތަކާ އަދުލްއިންސާފު ގާއިމްކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވެމުންދާ ކުރެއްވިއެވެ. މިޒިޔާރަތުގައި އެތަނުގައި މިހާރުހިނގަމުންދާ މަ

ކަންތައްތަކާ ބެހޭޮގތުން ވާހަަކ ދެއްކެވިއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްޣަފޫރް އިބުރާހީްމ 
 ސަލަތައް ވަރަށްމަދުކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ދެއްކެވިވާހަކަފުޅުގައި ތިނަދޫއަކީއާބާދީގެގޮތުން ވަރަށްކުޑަ ރަށެއްކަަމށްވާތީ މައް

  ފެލިދޫގެ ކައުންސިލާބައްދަލުކުރުން ފެލިދޫގެ ކައުންސިލާބައްދަލުކުރުން 
ބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި މިދަތުރަކީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގެ މި

އަހަރު ދުވަހުގެ  5މިދަތުރަީކ އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން ކުރިއަށްއޮތް ތެރެއިން ތާވަލްކުރެވިގެން ކުރުުމންދާ ދަތުރެކެވެ. އަދި 
ޕްލޭނާބެހޭގޮތުން ަރށުކައުންސިްލތަކަށާއި، ރަށްރަށުގެ ރައްޔިުތންނަށް މަޢުލޫާމތު ދިނުމާއި އަތޮޅުކައުންސިލުން މިހާރު 

ރާ ދަތުރެކެވެ. އަދި  ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ރަށްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ގޮތުންކު
އަތޮލުކައުންސިލްގަޔާއި ފެލިދޫކައުންސިލްގައި ކުރުމަށްރޭވިފައިވާ ކަންތައްތަކާބެހޭޮގތުން މަސްވަރާކޮށް ހިޔާލުބަދުކޮށްލުމަށްޓަކާ 

ކުރުމަށް  މިދަތުރުކޮށް ބޭއްވި ބައްދަލުކޮށް ލުމެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިދަތުރަކީ ރޯދައިގެކުރިން
ރޭވިފައިވާދަތުރެއްނަމަވެސް ބަެޖޓްގެދަތިކަމާހުރެ ދަތުުރ ލަސްވެގެންދިޔައީކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާ 
އަތޮޅުކައުންސިލާ ވަރަށްބޮޑުގުޅުމެއް އޮންނަން ޖެހޭނެކަަމށްވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރަށުކައުންސިލްތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް 

ކައުންސިލަށް އެނގެންޖެޭހނެ ކަމަށާއި ކަންކަމުގައި މަޝްވަރާކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ހުސްވިހަފްތާގައި އަތޮޅު
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މާޭލގެ އެކިއެކި މުއަސަސާތަކާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ކުރެއްވި މާލެ ދަތުރާބެހޭގޮުތން މަޢުލޫމާުތ 

ތޮޅުއެކައުންޓާއި ރަށުއެކައުންޓް ތަާކބެހޭޮގތުން މަޢުލޫމާތު އޮޅުންިފލުވުމުެގގޮތުން ފިނޭންިމނިސްޓްރީގެ ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ އަ
ވެރިންނާއި ބައްދަލު ކުރުމަްށ ކުރިމަސައްކަތްތައްވަނީ ނާާކމިޔާބު ވެފައިކަމަށެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާއި 

 ޚައްޞަކޮށް ފެލިދޫގެ ތަޢުލީމީހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ބައްދަލުކުރުމުން  މިނިސްޓަރ  މިއަތޮޅުގެ ތަޢުލީމަށް
ވަރަށްބޮޑުއެހީތަކެއް ވެދެއްވާނެަކމަށް ވިދާޅުވެފެއިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ވިލާ ގުރޫޕްގެ ޗެއާރމަން އަލްފާޟިލް ޤާސިމް 

އަހަރުގެޕްލޭންގައިވާ  5ސިލްގެ އިބްރާހިމާއި ބައްދަލުކޮށް އަތޮުޅގެ ކަންތަކާބެހޭގޮުތން ކުރެއްވި މަޝްވަރާގައި އަތޮޅުކައުން
ޕަސެންޓް ދެއްވާނެކަމަށެވެ. އަދި  50މަތީތަޢުލީމްގެ ފުރުޞަތާ ބެޭހގޮތުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެޕްރޮޖެކްޓްގެ %

 2ވިޔަފާރީގައިވެސް އެހީތެރިވެދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ބޭންކްއޮފް މޯލްޑިވުސްއިން ކަށަވަރުދޯނީގެ 
ޚިލާފަށް މުދާއުފުލަމުންދާީތ  ށް ޯލނުދެއްވާެނކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށާއި، އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ގެ ފެރީން ޤަވާޢިދާވަނަފިޔަވަހިފެށުމަ

އެކަމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން ވަރަށްއަވަހަށް ފޮއްތެޔޮ ބޮޑުފުށި 
މަށް ވިދާޅުވެފައިވާކަމަްށ ވިދާޅުވިއެވެ. ކޮންމެވެސް ަފރާތަކުން ބޮޑުމޮހޮރާވެސް ރިޒޯޓަކަށްހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާނެކަ



 ފެލިދެއަތޮުޅ އަތޮޅުކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ                                     ރިޕޯޓް މަހުގެ  6ފުރަަތމަ ވަނަ އަހަުރގެ  2011

 21 

ވަރަށްއަވަހަށް ރިޒޯޓަކަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފައްޓަވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މުޅިދަތުރަށްބަލާއިރު މުޅިން ނާކާމިޔާބު 
އަރުގެ ޕްލޭންގައިވާ ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން  5ރުކޮށްފައިވާ ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން ތައްޔާ

މަޢުލޫމާތުދެއްވާ މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ. ކަށަވަރުދޯނި އަލިމަތާއަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭގޮތުން ަމްޝވަރާ ކުރެވެމުންދާކަމަށާއި 
 ހެޅިފައިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ވަރަށްއަވަހަށް އެކަންތައްތައް ހަަމޖެހިގެންދާނެކަމަށާއި އަގުތައްވެްސވަނީ ހުށަ

ރަށުކައުންސިލް އިދާރާގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮުތން ރަށުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ހަސަން ޢަީލ 
އާއި ވާހަކަދެއްކެވިއެވެ. މިގޮތުން ބަެޖޓާއިބެހޭގޮުތންނާއި، ޭލންޑްޔުސްޕްލޭނާއި ބެހޭގޮުތންނާއި، ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ

ބެހޭގޮތުްނނާއި،ރަޖިސްޓްރީ ނުަހދާހުރި ރައްޔިތުންގެ ތަންތަނާިއ ބެހޭގޮތުްނނާއި، ތެލުގެފައިާސ ނެގުމުގައިހުރި ދަތިތަކާ 
ބެހޭގޮތުްނނާއި، ފެލިދޫގެ ަބނދަރުގެ މަރާމާތާބެހޭގޮތުްނނާިއ، ފެލިދޫގެ ނަރުދަމާއާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކާ 

ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކޮށް ވާހަކަ ދައްކަވާއިރު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓާއިބެހޭޮގތުން ވާހަކަ މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. އަދި ފެލިދޫގެ
 ދައްކަވައި ދެއްވުމަށް ފެލިދޫކައުންސިލްގެ ރައީސް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަރިހުން އެދިލެއްވިއެވެ. 

  20112011އޮކްޓޯބަރ އޮކްޓޯބަރ   2424ފެލިދޫގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން ފެލިދޫގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން 
ވުން ތައާރަފް ކުރުމުގެގޮތުން ވާހަކަދެއްކެވީ ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ހަސަން ޢަލީއެވެ. މީނާގެ  ބައްދަލުމި

ވާހަކައިގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މިކުރައްވާ ދަތުރަކީ އަތޮޅުގެ ހުރިހާރަށަކަށް ކުރަށްވާ ދަތުރެއްކަމަށާއި މިދަތުރުގެ 
ްނނާއި ބައްދަލުކޮށް ކަންކަމުގައި މަސްވަރާކޮށް މަޢުލޫމާތު ބަދަލުުކރުން ކަމުގައިވިދާޅުވިއެވެ. ބޭނުމަކީ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތު

ތައާރަފަށްފަހު ެދންވާހަކަދެއްކެީވ އަތޮޅުކައުންސިލްގެރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާ ނިޒާރު އިބުރާހީމެވެ. ރައީސްގެވާކަފުޅުގައި 
ވޭކަމަށް ަގޫބލުކުރަށްވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އަތޮޅުކައުންސިލުން ކައުންސިލްތަކުން އޭގެޒާތުގައި ހަރަކާތްތެރި ނުވެ

މިހާރުވެސް ކުރަމުންދަނީ ކުރިްނވެސް ކުރަމުންއައި ކަންތައްތަްއކަމަށާއި، އަތޮޅުކައުންސިލުން ިމހާރު ވިސްނަމުން މިދަނީ 
ގައި ބޭނުންުކރުމާ ބެހޭގޮތުން ކަމަށެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލްގައި މިހާރުހުރި ވަސީލަތްތައް މިހާރަށްވުރެ ފައިދާހުރި ގޮތެއް

އަތޮޅުކައުންސިލްގައި އޮންނަ ފުިށފަރުދޯނި އަމިއްލަފަރާތްތަކަށް ުކއްޔަށް ދިނުމާބެހޭގޮުތން ރައްޔިތުންނާ މަޝްވަރާކޮށް ހިޔާުލ 
ފެލިދޫގެރަށްޔިތުންނަްށ  ބަދަލުކުރެއްވިއެވެ. އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ކށަވަރު ދޯނި އަލިމަތާރިޒޯޓަށް ކުއްޔަށްދިނުމާއިބެހޭގޮތުން 

މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ. ރައްޔިތތުންގެމަޖިލީހުން ކައުންސިލްތަަކށް ފާސްކޮށްދެއްވާފައިވާ ބަޖެޓް އަދިވެސް ކައުންސިލަށް 
ން ލިބިފައިނުވަތީ ރައްޔިތުންަނށް ކައުންސިލްގެފަރާތުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ވަރަށްބޮެޑތި ދަތިތަކަކާ ކުރިމަތިލާ

ޖެހިފައިވަކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓްގައިހުރި ފައިސާއާއިބެހޭގޮތުން ވިދާޅުވީ މާލެއަށްކުރިދަތުރުގައި 
އަތޮޅުއެކައުންޓް ގައިހުރި ފައިސާއާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާުތ ސާފްކުރުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އޮނަރަބްްލ 

ޒުއާއި، އެމިނިސްޓްރީގެ އިސްބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް އެދުމުން އެބޭުފޅުންނާއި ބައްދަލުކުރުމުގެ އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު އިނާ
އަހަރުގެ ޕްލޭންގައިވާ  5ފުރުޞަތު ލިިބފައިނުވާތީ އެކައުްނޓާއިބެހޭ މަޢުލޫާމތު ސާފުނުކުރެުވނު ކަމަށެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

ޝްވަރާކޮށް ހިޔާލު ބަަދލުކުރެއްވިއެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލުން މިހާރު ޚަރަދުކުރަމުންދާ ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮުތން ރައްޔިތުންނަށް މަ
ފައިސާއަކީ ކޮންތާކުން ހޯދައިެގން ޚަރަދުކުރަމުންދާފައިސާއެއްތޯ ރައްޔިތުންތެރެއިން މީހަކު ސުވާލުކުރުމުން ވިދާޅުވީ 

ތޮޅުގެ ޒުވާނުންނަށް މަތީތަޢުލީަމށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު އެފައިސާއަކީ މިހާރު އަތޮޅުއެކައުންޓް ގައިހުރިފައިސާކަމަށެވެ. އަ
އަހަރުގެ ޕްލޭންގައި ކޮންމެއަހަރަކުވެސް  5ހޯދައިދިނުމާއިބެހޭޮގތުން ވާހަކަުފޅ ަުދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

 ފެލިދޫގެތަޢުލީމާ ބެހޭގޮތުްނ އަތޮޅުގެ ކޮންމެވެސް ދަރިވަރަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފައި ވާނޭކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން
އަތޮޅުކައުންސިލުން މާލެއަށް ކުިރދަތުރުގައި އެޑިއުކޭޝްން މީސްޓަރާއި ބައްދަލުކުރުމުން މިނިސްަޓރ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި 

އްވާނެކަމަްށ ދިވެހި ހެޑްމާސްޓަރެއް ދެއްވާނެ ވަހަކައާއި ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޓީޗަރުންނަށް އިތުރު ފުރުޞަތުތަްއ ހޯއްދަވައި ދެ
މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަލިމަތާރިޒޯޓުން މިހާރު ޓުއަރިސްޓުން އަންނަވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ރަށްރަށަށް 
ގެސްޓުން ގެނައުމާބެހޭޮގތުން ައލިމަތާރިޒޯޓްގެ މެނޭޖުމެްނޓާވާހަަކ ދެކެވިފައިވާތީ އެކަމާބެހޭޮގތުްނ މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ. 
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އަހަރުންފެށިގެން  2010ށުން ބޭސްކުރާފަރާްތތަކަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބޭސްފިހާރަ " ނީމް ފާމަސީން " މަދަނާއިގެދަ
ރ އަްށވުރެ ގިނަރުފިޔާގެ ބޭސް ދޫކުރެވިފައިވާކަމަށާއި މި ބިްލތަކަށް ފައިސާ ލިބެމުން ނުާދތީ 500000/-މިހާތަނަށް 

ސްނަން ޖެިހފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ކަށަަވރުދޯނީގެ ބަދަލުގައި ެއހެން މަދަނައިގެދަށުން ބޭސް ދޫކުރުމުަގއި އެހެންގޮތަކަށް ވި
ދޯންޏެއް ހޯދުމާބެހޭގޮތުން އަޮތޅުކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވާކަމަށާއި މާލެއަށްކުރިދަތުރުގައި ބޭންކު އޮފް 

ނު ލިޭބނެކަމަށް އެޭބންކުން ވިދާޅުވެފައިވާކަމަްށ މޯލްޑިވުސްއާއި ބައްދަލުކޮށް އެކަމާބެހޭގޮތުން ަމޝްވަރާކުރުމުން އެކަމަށް ލޯ
ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވަރަށްއަވަހަށް މިއަތޮޅަށް ކޮމިއުނިޓީ ބޭންކެއްގެ ޚިދުމަތްލިބޭނެކަމަށް ބޭންއޮފް މޯލްޑިވުސްއިން 

އްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެމަތީްނ ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަތޮޅުއެކައުންޓުން ލޯނުނަންގަާވފައިވާބޭފުޅުން ލޯނުގެފައިސާ އެ
 ދައްކަމުންނުދާތީ އެކަމާބެހޭޮގތުން ވާހަކަދެއްކެވިއެވެ.  

 2011އޮކްޓޯބަރ  25ވ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒްގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރުން 
ބުރާހީމެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން ވާހަކަފުޅުދެއްކެވީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާ ނިޒާރު އި

އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ދާއިރާތަކަކަށް ކުރައްވާ މިޒިޔާރަތުގައި މިއީތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށް ކުރެއްވި 
އަހަރުގެ  5ޒިޔާރަތެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން އެލަވާލެވިފައިވާ 

އަހަރުެގ  5ބެހޭގޮުތންނާއި، ތަޢުީލމީ މަރުކަޒްގެ އެކިއެކި ކަންތައްތަކާ ބެހޭޮގތުންނާއި ، އަތޮޅުަކއުން ސިލްގެ ޕްލާނައި 
ޕްލޭންގައިވާ ސްކޯލާޝިޕާ ބެހޭގޮތުންނާއި، އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަާރތުން މާލެއަށް ކުރި ދަތުރުގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރާ 

ތަކާބެހޭގޮުތން މަޢުލޫމާުތދެއްވިއެވެ. އަދި އެބައްދަވުގައި މިނިސްޓަރ ދެއްކެވި ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރެވުުނ ކަން
  ވާހަކަފުޅުގައި ތައުލީމީމަރުކަޒަށް ވަރަށްގިނައެހީތަކެއް ދެވާނެކަމަށް ވިދާލޫވަފައިވާތީ އެކަމާ ބެހޭގޮުތްނ މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.

 2011އޮކްޓޯބަރ  25ވ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރުން 
އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން ވާަހކަފުޅު ދެއްކެވީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާ ނިޒާރު އިބުރާހީމެވެ. 
އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން އަތޮުޅގެ ހުރިހާ ދާއިރާތަކަކަށް ކުރައްވާ ޒިޔާރަތުގައި ހޮސްޕިތަލަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތެއްކަމަށް 

އަހަރުގެ ޕްލޭންގައިވާ  5. މިގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ވިދާޅުވިއެވެ
ޞިއްހީ ދާއިރާއާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކާ މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. ހޮސްޕިލްގެ ފަރާތުން ވާހަކަދެއްކެވީ އެހޮޕިޓަލް ހިންގުމާ 

ހިމް ޞަބާޙްއެވެ. މީނާގެވާހަަކއިގައި ހޮސްޕިޓަލުގެ މިހާރުގެ ޙާލަތާއި، މިހާރު ކުރަމުންދާ ހަވާލުވެހުންނެވި ައލްފާޟިލް ިއްބޜާ
ކަންތައްތަކާއި، ެބހޭގޮތުްނނާއި، އެހޮސްޕިޓަލަށް ދަތިވާަކންތައްތަކާއި، އަތޮޅުތެރޭގަިއ މިހާރު އުޅޭރޯގާއާއި، 

ރުމާ ބެހޭގޮތުންނާއި، ޭބނުންވާ ބައެއްކަހަލަބޭސް ޑެންގީހުމާބެހޭގޮުތން ވާހަކަދެއްކެވިއެވެ. އަދި މަދިރި ކޮންޓްރޯލްކު
ލިބެމުންނުާދތީ އެކަމާބެހެގޮތުންާވކަ ދެއްކެވިއެވެ. މީގެއިތުރުން މިދުވަސްވަރަކީ ސިއްޙީދާއިރާ ކޯޕްރޭޓް އުސޫލުން ހިންގުމުގެ 

ފޯމުފުރަމުންކަމަށާއި، މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ ުދވަސްވަރަކަށްވާތީ މިތަނުގެ ުމވައްޒަފުންވެސް މިހާރުމިގެންދަނީ 
 އެހެންކަމުން ސިއްޙީދާއިރާގައި އެކަށީގެންވާ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރެވެމުން ނުދާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.   

    2011އޮކްޓޯބަރ  25ފެލިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރުން 
އްސަސާތަކާ ބައްދަލުކޮށް އެކިއެކި ކަންކަމުގައި މަޝްވަރާކޮށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން އަތޮޅުގައިހުންނަ އެކިއެކި މުއަ

ހިޔާލުބަދަލުކޮށްލުަމށް ކުރައްވަމުްނގެންދަވާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން ެފލިޫދ ޕޮލިސްއާ ކުރައްވާ ދަލުވުމެއްކަމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 
ކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެތެރޭގައި ޤާނޫނާގަވާއިދާ ރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާ ނިޒާރު އިބުރާހީމް ވިދާޅުވިއެވެ. މިގޮތުން މަޝްވަރާ

ޚިލާފަށް އަތޮޅުގައިހުރި ކަންަތއްތަކާ ބެހޭގޮުތންނާއި، އިުޖިތމާއީ ރައްކާތެރި ކަމާބެހޭގޮުތންނާއި، ކުށުެގ ވެށީގެ 
އްސަލައާއި ބެހޭގޮން ކަންތަކާބެހޭގޮުތންނާއި، ކޮމިއުިނޓީޕޮލިސް އުފެއްދުމާއިބެހޭގޮތުންާނއި، ދުވަސްވީމީހުންނަށް އަޅާުނލާ މަ

އަހަރުދުވަހަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިާވ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ  5ވާހަކަދެކެވުނެވެ. އަދި އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރިއަށްއޮތް 
ކަންތައްތަކާބެހޭޮގތުން ވާހަކަދެެކވި މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. އަތޮޅުގައި ހިގަމުންދާ ޤާނޫނާއި، ޤަވާިޢދާ ޚީލާފަށް ހިނގަމުންދާ 

 އަތޮޅުގައިހުރި މިބާވަތުގެ ކަންތަކުގެތެރެއިން ޕޮލިހުންާފހަގަކުރެއްވި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ފެލިދޫ ވޮލީކޯޓްގެ އަދި



 ފެލިދެއަތޮުޅ އަތޮޅުކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ                                     ރިޕޯޓް މަހުގެ  6ފުރަަތމަ ވަނަ އަހަުރގެ  2011
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ނޑުގެ  މައްސަލައާއި، ފެލިދޫ ބޯޅަދަންޑުގެ މެދުގައި ގަސްއިންދާފައިވާ މައްސަލައާއި، ލައިސަންސް ނުނަގާ އެއްގަމާއި ކަ
ރީނުކޮށް އުޅަންދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ މައްސަލް ހިމެނެއެވެ. މީގެއިތުރުންވެސް އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމާއި، ރަޖިސްޓް

ނޭގިނަމަވެސް އަތޮޅުގައި ކޮންމެވެސްވަރަކަށް ޑްރަގްގެ މައްސަލަ އުޅޭކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ކޮމިއުނިޓީ ޕޮލިސް އުފެއްދުމަކީ 
  ވިދާޅުވިއެވެ. މިކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް އެޅިގެންާދނޭ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއްކަމުގައި

 2011އޮކްޓޯބަރ  25ފެލިދޫގައި ހުންނަ ޖެންޑަރ ފެމިލީއެންޑް ޗިޑްރަންގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރުން 
ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން އަތޮޅުގަިއހުންނަ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކާ ބައްދަލުކޮށް އެކިއެކި 

ބަދަލުކޮށްލުަމށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެއްކަމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ކަންކަމުގައި މަޝްވަރާކޮށް ހިޔާލު
އަހަރުދުވަހުގެ  5މިގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ 

 ވިާދޅުވެދެއްވާ އެކަންކަމާމެދު ދެފަރާތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.  ޕްލޭންގައިވާ ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއާއި ބެހޭކަްނތައްތައް
އަދި މީގެއިތުރުން އަތޮޅުގައިހުރި ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ އިސްބޭފުޅުންގެ ބައްދަލުވުމެއް އަތޮޅުކައުްނސިލްގެ ފަރާތުން ބޭއްވުމަށް 

ޞައެހީއަށް ޭބުނންވާމީހުންގެ ދަްފތަރެއް ރާވަމުން ގެންދަވާކަމަށާއި، ދުވަސްވީމީހުންގެ މައިޒާނެއްހެުދމަށާއި، ޚާއް
އުފެއްދުމަށާއި، އަތޮޅުގައި ުހރި ތަފާތު މައްސަތަކާ ެބހޭގޮތުންނާއި، ައތޮޅުގައިހުރި ސްކޫލްތަކުގެ ކުދިންގެ 

ދިން އަޚްލާގީމައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުންާނއި، ސްކޫލްކުދިން ދުންފަތުގެއިސްތިއުމާލް ކުރާމައްސަލައާއި، ދަންވަރުގަޑީގައި ކުޑަކު
ބޭރުގައި އުޅޭމައްސަލައާއި، ކުޑަކުދިންލައްވާ މަސައްކަތްކުރުވާ މައްސަލައާއި، ކޮމިއުނިޓީ ޕޮލިސް އުފެއްދުމާއި ބެހޭގޮތުން 
މަޝްވަރާކޮށް ޚިޔާލު ބަދަލުކުރެ ވުނެވެ. އަދި މިއަހަރުތެރޭގައި ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީން ާފހަގަކުރުމަށް ނިންމާފައިާވ 

ާވހަކަ ދެކެވުނެވެ. މިދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލާ ގުޅިގެން ޙަރަކާތްތައް ދުވަސްތަކާބެހޭގޮތުން 
 ކުރިއަށްގެންދުމަކީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެދުމެއްކަމުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. 

   2011އޮކްޓޯބަރ  25ކެޔޮދޫ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން 
ކުރުމުގެ ގޮތުން ވާހަދެއްކެވީ ކެޔޮދޫކައުންސިލްގެރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަލީ މުހައްމަދުމަނިކެވެ. ބައްދަލުވުން ތަޢާރަފް

އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން ވާހަކަދެއްކެވީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާނިޒާރު އިބްރާހިމެވެ. 
ތަުކގެ ރަށްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ކުރަށްވާ ދަތުރުތަކުގެ ރަޢިސްގެވާހަކަފުޅުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން އަތޮޅުގެރަށް

ތެރެއިން ކެޔޮދޫގެރައްޔިތުނާއި ބައްދަލުކޮށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮުތން މަޝްވަރާކޮށް ޚިޔާލު 
ކައިގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ބަދަލުކޮށްލުަމށް ބާއްވާ ބަްއދަލުވުމެއްކަމަށް އަތޮޅުކުންސިލްގެ ރައީސްގެ  ވާހަ

އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން މިހާރުވެސް ކުރަމުންދަނީ އަތޮޅުގައި ކުރިންވެސް ކުރަމުންދިޔަ ކަންތައްތައް ކަމަށެވެ. 
 އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން މިހާރު ހިންގަމުންދާ ކަންކަމަކީ އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރަހިްނގުމާއި، އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ

ކަށަވަރު ދޯނި ދުއްވުމާއި، އަތޮޅުރައްޔިތުން ހިންގަމުންދާ ލޯނުސްކީމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުމެވެ. މިހާރު 
ވަނަބުރު ފެއްޓުމުެގމަސައްކަތް ވަރަށްބާރަށް  2އަތޮޅުރައްޔިތުންގެފަރާތުން ހިްނގަމުންދާ ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމްގެ 

ފަރާތުން ހިްނގަމުންދާ ނީމްފާމަސީން މަދަނަިއގެދަށުން ބޭސްފަރުވާކުާރ ކުރިއަށްދާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ 
ވަނައަހަރުން ފެށިގެން މިއަހަރުގެ މިހާތަނަްށ އެންސްޕާއިން ފައިސާ ލިބިފަިއނުވާީތ  2010ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮްށފައިވާ ޭބހަށް  

ދާޅުވިއެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ނީމްފާމަސީން އެގޮތަށް ބޭސްދޫ ކުރުމާއިމެދު މަސްވާރުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ވި
އޮންނަފުށިފަރުދޯިނ އަމިއްލަފަރާްތތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާިއބެހޭގޮުތން ވާހަކަދެއްކެވިއެވެ. ކަށަވަުރދޯނީގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ 

 ލޯުނ މަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން މި ފަހަރު މާލެއަށްކުރިދަތުރުގައި ބޭންކުއޮފް މޯލްޑީސްއާއި ބަްއދަލުކޮށް އެކަމަށް
ހޯދުމާއިބެހޭގޮުތން މަޝްވަރާކުރެވި އެކަންހަމަޖެހޭނެވާހަކަ ބޭންއޮްފ މޯލްޑިވުސްއިން ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިހާރު 
އަތޮޅުކައުންސިލްއިން ދުއްވަމުްނދާ ކަށަވަރު ދޯނި އަލިމަތާައށް ކުއްޔަށް ދިނުމާއިބެހޭގޮުތން އަިލމަތާރިޒޯޓްގެ މަނޭޖްމަންޓާ 

އަހަރުގެ  5ކެވި އެއްބަސްވުމަށް އާދެވިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވާހަކަދެ
ޕްލޭނާއި ބެހޭގޮުތން ރައްޔިތުނާިއ މަޝްވަރާކޮށް ޚިޔާލު ބަދަލުކުެރވުނެވެ. އަތޮޅުގެތަރަށްޤީެގ މަސައްކަތަށް އަތޮޅުގައި އޮންަނ 



 ފެލިދެއަތޮުޅ އަތޮޅުކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ                                     ރިޕޯޓް މަހުގެ  6ފުރަަތމަ ވަނަ އަހަުރގެ  2011
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ރަެށއްހޯދުމަށް ސަރުކާރުގައި އެދިފައިވާނޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ުހސްވިހަފްތާގައި މާލެއަށް  6ފަޅުތަށްރަކުގެތެރެއިން 
ކުރިދަތުރުގައި ވިލާގުރޫޕްގެ ޗެއަރމަން އަލްފާޟިލް ޤާސިމް އިބްރާހިމާއި ބައްދަލުކުރުމުން މިއަތޮޅުގެތަރަށްޤީގެ މަސައްކަތުގައި 

ށް ރައިސްވިދާޅުވިއެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލަގެފަރާތުން އަތޮޅުއިހުރި ހުރިހާ އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެކަމަށް ިވދާޅުވަފައިވާކަމަ
ޕްރީސްކޫލްތަކަށް ފައިސާގެއެހީއެއް މިއަހަރުތެރޭގައި ދެވިފައި ވާނޭކަމަށް ރައީސްވިދާޅުވިއެވެ. އަތޮޅުގެ ދަރިންނަްށ 

ޕަސެންޓް ލިބިފައިވާކަމަށް ރައީސް  50މަތީތަޢުލީމުގެ ސްކީމެއް ހުޅުާވގޮތަށްހަމަޖެހިފައިވާނޭކަަމށާއި ިމސްކީމްގެ %
ވިދާޅުވިއެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން މާލެއަށް ކުރިދަތުރުގައި ވަރަށްގިނަފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮްށ އަތޮޅުގެ ހާލަތާބެހޭގޮތުްނ 

ތަކަްށ ވާހަކަދެކެވި މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.  ރައްޔިތުންގެމަޖިލިހުން ކައުންސިލް
ފާސްކޮށްދެއްވާފައިވާ ބަޖެޓް ލިބިފައިނުވާތީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ވަރަށްގިނަ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ދަތިވަމުންދާކަމުގައި ރައީސް 
ވިދާޅުވިއެވެ.  އަތޮޅާއި ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ އެކައުންޓް ތަކުގައި ހުރިފައިސާގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުސްވިހަފްތާގަިއ 

ދަތުރުގައި މިސްތްީރއޮފް ފިނޭސްގެ ވެރިންނާއި ބަްއދަލުކުރުމަށް އެދިގެން އެކަްނ ަހމަޖެހިފައިނުވާތީ އެކައުްނތް މަލެއަށް ކުރި
 ތަކާބެހޭއެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިޭބގޮތްވަނީ ނުވެފައެވެ. 

ކުރިއެވެ. އަދި ކަށަވަރުދޯނިން ކަސްޓަމަރުން ބޭނުންވާ މުދާ ނުެގނެވޭކަމުެގ ޝަކުވާ ބައިވެރިންގެ ފަރާުތން ސަކުވާ
ރޯލް ނުގެނެޭވމައްސަލައާއި، ކަށަވަރުދޯނިން ަތފާތު ލުއިކާނާ ަގންނަްނ ޭގސްގެނެވިފައި ޕެޓްކަށަވަރުދޯނީގެ މާލެދަތުރުގައި 

ނުލިބޭ މައްސަލަ ބައިވެރިން ޖެއްސިއެވެ. ކެޔޮދޫގައި އަލަށް ގޯތިނަގައިގެން ދިރިއުޅުންފަށާ ފަރާތްތަކަށް ކަޅުހަން 
ރަތުން ލޯނުގެގޮުތގައި ހޯދާއިދިނުމަށް ބައިވެރިންެގފަރަތުން ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. މިއަޮތޅުގައި ޕިކުނިކްއައިލެންޑްގެ އަތޮޅުކޮމެޓީގެފަ

، ރަށް ވަރަށްއަވަހަށް ދެރިޒޯޓްގެ ގޮތުގައި ހުވިގެންދާނެކަމަށާއި، ޮފތްތެޔޮ 2ގޮތުގައިތަރަށްޤީ ކުރުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ 
 ވިއެވެ.ޢުލޫމާތު ލިބިފައިވަކަަމށް ވިދާޅުޒޯޓްހެދުމުގެމަސައްކަތް ފަށާނެކަުމގެމަބޮޑުމޮހޮރާވެސްވަރަށް އަވަހަށް ރި

    2011އޮކްޓޯބަރ  26ކެޔޮދޫ ސްކޫލްގެ ވެރިންނާ މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލުކުރުން 
ތަކުގައިހުިރ ފަރާތުން އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ދާއިރާތަކަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެދާއިރާ މި ބައްދަލުކުރުމަކީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަދައްކާ މަޝްވަރާކޮށް ޚިޔާލު ބަދަލުކޮށްލުމާއި، އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން ކުރަމުންާދ 
ައހަރުދުވަހުގެ ޕްލޭންގައިވާ  5ކަންތައްތަކާބެޭހ މަޢުލޫމާުތ ދިުނމަށާއި، އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަާރތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 

މަޢުލޫމާތުދީ އެކަްނތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުުރންކަމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާ ކަންތައްތަކުގެ 
ނިޒާރު އިބުރާހީމް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެއިތުރުން ރައީސްގެވާހަކަފުޅުގައި އަތޮޅުގެ ތަޢުލީމީދާއިރާއަކީ އަތޮޅުކައުންސިލްްނ 

ޅުވިއެވެ. މިގޮތުން އަތޮޅުެގ ޕްރީސްކޫލްތަކަށް އެހީވުމާއި، ސްކޫލްތަކުގެ ކުލާސްތައް ވަރަށްއިސްކަންދޭ ދާއިރާއެއްކަމަށް ވިދާ
ނަގައިދިނުމާއި، ސްކޫލްތަކުން ިހންގާ ތަފާތު ހަރަކާްތތަކުގައި ބަިއވެރިވެފައިވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ހުސްވިހަފްތާގައި މާލެއަްށ 

ކޮށް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ކޭޔޮދޫގެ ސްކޫލަކީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކުރިދަތުރުގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލު
ހިނގަމުންއަންނަ ސްކޫލެއްކަމަްށ މނިސްޓަރ ވިދާޅުވެފައިވަކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިދަތުރުގައި ސްކޫލްތަކުގައި އިންޓަރ 

ދާޅުވިއެވެ. މިއަތޮުޅގެ ސްކޫލްތަކުގެ ޓީޗަރުން ނެޓްގެޚިދުމަތް ގާއިމްކުރުމާބެހޭގޮުތން މިނިސްޓަރާއި މަޝްވަރާކުެރވުނުކަމަށް ވި
ޓްރޭނިންކޮށް ައތޮޅުގެ ސްކޫލްަތކުގައި ބޭތިއްބުމަކީ ައތޮޅުކައުްނސިލްގެ ވަރަށްބޮޑުވިސްނުމެއްކަމުގައި ރައީސްވިދާޅުވިއެވެ. 

ޔާ ވަރަށްރަނގަޅުވާނެކަމަށް ސްކޫލްތަކުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަްއ އަތޮޅުކައުންސިލާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާގޮތައް ހަމަޖެއްސެވިއް
 ވިދާޅުވިއެވެ. 

ކެޔޮދޫ ސްކޫލްގެ އ. ހެޑްމާސްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަމީދުގެވާހަކަފުޅުގައި އެސްކޫލްގައި މިހާރު ހިނގަމުންާދ 
ކަފުޅު ކަންތައްތަކާއި، ކުރިއަށް ރޭވިަފއިވާ ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮތުްނާނއި، ސްކޫލްގެ މިހާރުގެ ހާަލާތ ބެހޭގޮުތން ވާހަ

ދެއްކެވިއެވެ. އަދި ސްކޫލްކުދިންގެ އަޚްލާގު ރަނގަޅުކުރުމަށް އެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭގޮތުްނނާއި، ބެެލނިވެރިންނާއި، 
ސްކޫލާއި ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމާބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކެވިއެވެ. އަދި ކުދިންގެ އަޚްލާގު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކާއި 

ންަފއިލެއް ސްކޫލްގައި އޮންނަްނ ޖެހޭކަމަށާއި، މިސްކޫލުގައި މިފައިލް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ދަރިވަރުންނާއިބެހޭ ޑިސިޕްލި
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ނަތީޖާއެއްގެތޮތުްނ މިސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަކީ އަޚްލާޤީގޮތުން ރާއްޖޭގެ ފެންވަރުގަިއވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭޭނ 
ންމެސްކޫލެއްގައިވެސް އެސްކޫލެއް ރަނގަޅަށް ދަރިވަރުންތަކެއްއުޅޭ ސްކޫލަކަށް މިހާރުވެފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ކޮ

 ހިންގުމަށްޓަކައި ވަރަށް ވަރުގަދަ ބޯޑެއް އޮންނަންޖެހޭކަމަށް ހެޑްާމސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. 
   2011އޮކްޓޯބަރ  26ކެޔޮދޫ ޞިއްހީމަރުކަޒްގެ ވެރިންނާ މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލުކުރުން 

ޅު ދެއްކެވީ އަތޮޅުަކއުންސިލްގެރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާނިޒާރު އިބްރާހީމެވެ. މި ބައްދަލުވުން ފެއްޓެވުމުގެ ޮގތުންވާހަކަފު
ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި މިދަތުރަކީ އަތޮޅުގެ ހުރިހާދާއިރާތަކަކަށް ކުރަށްވާ ދަތުރެއްކަމަށާއި، މިދަތުރުގެބޭނުމަކީ އެކިއެކި 

އަހަރުދުވަހަށް  5ބަލުކުރުން ކަމުގައެވެ. އަދި ކުރިއަށްއޮތް ދާއިރަތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކާ ޚިޔާލު
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްލޭންގައިވާ ކަނަތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން ވަހަކަަދއްކާމަޝްވަރާކުރުމެވެ. އަދި 

ކުލެވިގެްނވާނޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  އެޕްލޭންގައި ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ އައިބެހޭގޮތުން މީުހންތަމްރީންކުރުމުގެ އެ
އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ހިްނގަމުންދާ ބޭސްފިހާރައިން މަދަނަިއގެދަށުން ބޭސްކުރާ ފަރާތްތަަކށް ދޫކޮށްފައިވާ ބޭހުގެ އަގަްށ 

ށް ހުސްވިއަހަރުންފެށިގެ މިއަހަުރގެ މިހާތަނަށް އެންސްޕާއިްނ ފައިސާލިބިފައިނުވާތީ ފާަމސީ ހިންގުމަށް ވަރަ
 ބޮޑަށްދަތިވެފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިެއވެ. 

މަރުކަޒުގެފަރާތުންވާހަކަ ދެއްކެވި ބޭފުޅުން އެތަނުގައި ހުރިމަްއސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން ދެއްކެިވ ވާހަކަފުޅުގައި އެތަނަށް 
އި ބޭރަށްހިންގާ ހޮޑުލާ ބޭސްލިބުމުގެދަތިކަން ވަަރށް ބޮަޑށް ދިމާވަމުންދާތީ އެކަމާެބހޭގޮުތން ވާހަކަދެއްކެވިއެވެ. އަދި ރަުށގަ

ރޯގާއެއް އުޅެކަމަށާއި ރަށުގެ ފެނުގެމައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑުވެފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  އަދި މަރުކަޒުގައި ބޭނުންކުރަމުންާދ 
ށް އެމްބިއުލާންސް ކުދިކުދި މަރާމާތުތައް އެމްބިއުލާންސް ދުއްވާްޑރައިވަރަށް ދަސްކޮށްދެވޭނޭ ގޮެތއް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަ

 އެފަރާތުން އެދިލެއްވިއެވެ. 
   2011އޮކްޓޯބަރ  26ކުލަބާއި ބައްދަލުކުރުން  2ކެޔޮދޫގެ 

މި ބައްދަލުވުން ފެއްޓެވުމުގެ ޮގތުންވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ އަތޮޅުަކއުންސިލްގެރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާނިޒާރު އިބްރާހީމެވެ. 
ރާތަކަށާއި ރަށްރަށުގައި އުފެދިފައިވާ ކުލަބުޖައިއްޔާތަކާއި ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި މިދަތުރަކީ އަތޮޅުގެ ހުރިހާދާއި

ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ކުރަށްވާ ދަތުރެއްކަމަށެވެ.  މިގޮތުން ރަށްރަށުގެކުލަބުތައް ހިްނގުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކާ 
 5އަދި ކުރިއަށްއޮތް   ބެހޭގޮތުްނނާއި،އެނޫނަސް ދިމާާވ ކަންތައްތަކާބެހޭޮގތުން މަްޝވަރަކޮށް ޚިޔާލުބަދަލުކޮށްލުމެވެ.

އަހަރުދުވަހަށް އަތޮޅުކައުންސިްލގެ ފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށްފަިއވާ ޕްލޭގައިވާ ކުލަބްޖައިއްޔާތަކަށްހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ 
، ކަންތައްތައް ހިއްސާކުރުމެވެ. އަދި ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ޒުވާނުންނަށް އަތޮޅުގައި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް އިތުރުކުރުމަށާއި

ކުޅިވަރުކުޅޭނޭ ބިންތައް އިތުރުުކމަށާއި،ފުްޓބޯޅަ، ބެޑްމިްނޓަން، ވޮލީ ފަދަކުޅިވަރުތައް ކުޅުމުގެ ފުރުޞަތުތައް އިތުަމށް 
އެޕްލޭންގައި ހިމެނިފައވާނޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ވ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒްގެ ވޮލީޓީމް ހޯދައިފައިވާ 

ލްގެ ބެޑްމިންޓަން ީޓމްހޯދައިފައިވާ ކާމިޔާބައި ބެހޭޮގތުން ވާހަކަދެއްކެވިއެވެ. ކާމިޔާބީއާއިބެހޭގޮތުންނާިއ، ކެޔޮދޫ ސްކޫ
އަންނައަހަރުންފެށިެގން އަތޮޅުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކުލްބް ޖަމްއިއްޔާތަކުގެތެރެއިން އެންމެ ރަގަޅަށް ހިނގާފަރަތަކަށް 

ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަތޮޅުފެންވަރުގައި ޒުވާނުންނަށް ޒުވާނުންގެ ސީލްޑްގެ ނަމްގައި ސީލްޑެއް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ
އަމާޒުކޮށްގެން ވަރަށްޚާއްޞަ ކޭންޕެއް ބޭއްވުމަށް ރޭވިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިހާރު އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޕްލޭނަށް 

އްޔާތައް ހިންގުމުގައި އެ ބަދަލުގެނައުމުގެ ފުރުޞަތު ުހރިހާފަރާތަކަށްވެސް އެބައޮތްކަމަްށ ވިދާޅުވިއެވެ. ކުލަބް ޖަމުޢި
ކުލަބްޖަމްއިއްޔާއެއް ހިންގުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މަގުޞަދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން ިހންެގވުމާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ 
ދެއްކެވިއެވެ. ރަށްރަށުގައި މިހާރު އުފެދިފައިވާ ކުލަބުތަކުެގ ދެމެދުގައި އުފެދިފައިވާ ާވދަވެރިކަމާހެދި ރަށްރަށުގެ 

މަސްލަހަތުގެއްލި މީހުންގެ ުމދަލަށާއި ގެދޮރަށް ބޮޑެތިގެއްުލންތައް ދެމުންދާތީ އެކަމާބެހޭޮގތުން ވާހަކަދެއްކެވިއެވެ.  
އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން ޭބއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޮވލީމުބާރާތް ލަސްވަމުންދަީނ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްެގ 

ބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަްށ ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރަށް ތަމްސީލްކުރާގޮތަށް ކަމަށާއި، މި ދަތިކަމުންގައިވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވޮލީ މު
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މުބާރާތަށް އަލިމަތާރިޒޯޓުން ވަަރށްބޮޑުއެހީތެރިކަމެއް ދެއްވާނެކަމަްށ ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށް އަތޮޅުކޮމެޓީގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް 
ރަށެއްގައި އުފެދިފައިވާ ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ވެރިންނަށް  މުހައްމަދު އަހްމަދު މަނިކް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ހުރިހާ

އަމާޒުކޮށްގެން ބައްދަލުމެއް ވަރަށްއަވަހަށް ބޭއްވޭނެކަމަށް ވިދާުޅވިއެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން އެއްވެސް ކުލަބަކަށް 
ގެ ރައީސްދެއްކެވިވަހަކާގައި އެކުލަބް ތަފާތުކުރުމެއް ނުގެންގުޅޭނެ ަކނަށް ވިޑާޅުވިއެވެ. ކެޔޮދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްއިއްޔާ

 އުފެދުމަށްފަހު މިވީމަދު ދުވަސް ތަކުގައި ކެޔޮދޫގެ ތަރަށްޤީއަށްވަަރށްގިނަމަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފަިއވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި
އްވާފައިނުވާކަމަށް އެކުލަބުގެ އިމާރަތެއް އެޅުމަށް ޓަކާއި ކެޔޮދޫން ބިމެއް ހޯދުމަށް އެދުމުން އެކަން ކުސިލުން ކޮށްދެ

ރ އެހީއެއް ވެދީފައި ވާނޭކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.  އަދި ރަށުގެ 42000/-ވިދާޅުވިއެވެ. މިއަހަރުތެރޭގައި ކެޔޮދޫސްކޫލަށް 
މަސްލަހަތުގެއްލޭފަދަ އެއްވެސްކަމެއް ކުރުމަށް ވިސްނާފައެއް ނުވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ކަްނކަން ދިމާވީމާ ހިއްސާކޮްށ 

  ކުރުމުގެ އުސޫލު ގެންގުޅުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. މަޝްވަރާ
   2011އޮކްޓޯބަރ  26ކެޔޮދޫގެ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރުން 

 މި ބައްދަލުވުން ފެއްޓެވުމުގެ ގޮުތންވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާނިޒާރު އިބްރާހީމެވެ. 
ތޮޅުގެ ހުރިހާ ދާއިރާ ތަކަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެދާއިރާތަކުގެވަރިންނާ މަޝްވަރާކޮށް ހިޔާލުބަދަލުކޮށްލުަމްށ މި ދަތުރަކީ އަ

ކުރާދަތުރެކެވެ. އަދި ކައުންސިލްތައް ހިނގަމުންދަނީ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީންތޯ ބެލުެމވެ. އެހެންނަމަވެސް އަދި 
ތޯ ބަލާލެިވފައި ނުވާަކމަށް ރައީސްވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިދަތުރުގައި ކައުންސިލަގެ ކައުންސިލްތައް ހިނގަމުންަދނީ ރަނގަޅަށް

ލިޔެކިއުންތަކާއި، ފައިސާއާއިބެޭހ ލިޔެކިއުންތައް ބެލުމަށްވެްސ ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުިވއެވެ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ 
ން ވާހަދެއްކެވިއެވެ.ކުރިއަްށއޮތް އަހަރުގައި ބަޖެޓްގެ ކައުންސިލްތަކުތެ ލިއެކިއުންތަްއ އެއްގޮތަކަށް ބެހެއްޓުމާއި ެބހޭގޮތު

ކަންތައް ހަމަޖެހި ޭބނުންވާކަންަތއްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފުުރޞަތު ލިބިގެްނދާނެކަމަށް ވިދާޅުިވއެވެ. ރަށުކައުންސިލްތަކުން 
ވެ. ބައެއްކަހަަލ މައްސަލަތައްދިމާވުމުން ކުރަމުންދާކަންތައްތައް އަތޮޅުކަުއންސިލާއި ހިއްސާ ކުރުމާބެހޭގޮުތންވާހަކަދެއްކެވިއެ

ވަނައަހަރަށް  2012އަތޮޅުކައުންސިލާ ގުޅާ އެއްކަންތައްތައް ބައްލަވާއި ދެއްވުމަށް އެދެމުން ދާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 
ވީ ބަޖެޓްތައްޔާރުކުރުމަށް އަތޮޅުކައުންސލުން ރަށުކައުންސިލްަތކަށް އެންގުމުން އެއްމެބޮޑުއެއްބާރުލުމެއް ދެއްވެ

އަހަރުގެ  5ކެޔޮދޫކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 
ޕްލޭނާއިބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކާިއ އެޕްލޭންގައިވާ އެކިއެކި ކަންކަމާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ. މިއަތޮޅުގައި 

މުންދާތީ އެކަން ހައްލުކުރުަމށްޓައި މި ފަހަރު މާލެއަށް ކުރިދަތުރުގައި ބޭންއޮފް ބޭންކުގެޚިދުމަތް ނެތުުމން ދަިތވަ
މޯލްޑިވުސްއާއިބައްދަލުކޮށް އެކަމާބެހޭގޮތުންާވހަކަދެކެވި މަްޝވަރާ ކުރެވިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މާލެއަށްކުރި 

ދަތިކަމާބެހޭގޮތުން ިއސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި  ދަތުރާބެހޭގޮުތން މަޢުލޫމާތު ެދއްވިއެވެ. ކެޔޮދޫ މިސްކިތުގެ ޖާގައިގެ
އަހަރުގެ ޕްލޭންގައިވާ  5ބައްދަލުކޮށް ވާހަކަދެކެވިފައިވާތީ އެކމާބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެްއވެވިއެވެ.  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

ބައިތޯ ރައީސް ސްކޯލާޝިޕާބެހޭގޮތުން މަުޢލޫާމތު ދެއްވިއެވެ.  ކެޔޮދޫ ަކއުންސިލް ހިންގުމުގައި ހުރިަދތިތަކަކީކޮ
 ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ. 

ކެޔޮދޫކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކެޔޮދޫގައި މަދިރީގެ ސަބަބުން ފެތުރެމުންދާ ތަާފތުރޯގާތަްއ ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ޓަކާިއ 
ނިޑމޭޒްގެ ދަތިކަން މިހާރު  ފޮގުމެޝިނެއް ގަނެފައިވާކަމަށާިއ، ކައުންސިލަރުން މަސައްކަތްކުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ގޮ

އްލުވެފައިވާކަމަށް ކެޔޮދޫ ކައުްނގެރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އިމާރާތުގެ ދަތިކަން ދިމާވެފައިާވތީ އެކަންަހއްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ހަ
ނޑު މިހާރު އޮތްތަނުން އެހެންަތނަކަށް ބަދަލުކުުރމުގެ މަސައްކަތަށް   700/-ކުރެވެމުން ދާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ކެޔޮދޫގެ ކުނިގޮ

ވާކަމަށާއި، އެކަމަށް ވިލާގުރޫޕްގެ ޗެއަރމަން އަލްފާޟިލް ޤާސިމް އިބްރާހިމްގެ ފަރަތުންވެސް ޔޫރޯ ލިބިފައި
ޑޮލަރު ނަގާގޮތަށް ކައުންސިލުްނ  1އެހީލިބިފައިވަކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ކެޔޮދޫއަށް އަންނަ ކޮންމެ ގެސްޓަކުއަތުން 

ެގ މުސާރަ އަތޮޅުކައުންސިލުން ިދނުމާއި ބެހޭޮގތުން ވާހަަކ ފާސްކޮށްފައިވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ކަށަވަރުދޯނީ މީހުން
ދެއްކެވިއެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން ދޫކޮށްފައިާވ ފަރާތްަތކުން ލޯނު ދައްކަމުްނނުދާ މައްސަލައައި ބެހޭގޮތުްނ 
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އެކަމާބެހޭގޮތުން ާވހަދައްާކ  ވާކަދެއްކެވިއެވެ. ކަށަވަރުދޯނީގެ މާލެދަތުރުތަކުގައި އެދޯނީގެަފޅުވެރިން ދޯނީގައި ނުިތބޭތީ
 މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.     

 ފުލިދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރުން 
 އަށް  19:15ހުން  16:33ބުރާސްފަތި ދުވަހު   2011ނޮވެމްބަރ  24

ސްގެ ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެޮގތުން ާވހަކަދެއްކެވީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާނިޒާރު އިބްރާހިމެވެ. ރައި
ވާހަކައިގައި މިދަތުރަކީ އަޮތޅުގެ ހުރިހާރަށަކަށް ކުރަމުްނދާ ދަތުރެއްކަމަށާއި މިދަތުުރގެ ބޭނުމަކީ ރަށްރަށުގެ 
ކައުންސިލްތަކާބައްދަލުކުރުމާއި ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަުލކުރުމާއި، ރަށްރަށުގައި ހުންނަ އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް 

ތުން ަމޝްވަރާކޮށް ޚިޔާލްބަދަލުކޮށް ވާަހކަދައްކާލުމަށްކުރާ ދަތުރެއްކަމުގައި ރައީސްވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެކިއެކި ކަންކަމާ ބެހޭގޮ
މިދަތުރު މީގެ ދެހަފްތާކުރިްނ ފެށިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެެވ. ފުލިދޫ ކައުންސިލާބައްދަުލކޮށް ވަޝްވަރާކޮށްލުމުގެ 

ނެވިއެވެ. ފުިލދޫ ކައުންސިލާ ވާހަކަދައްކައިގެން ކުރަންހުރި ކަންތައްތަްއ ފުރުޝަތުދެއްވީތީ ފުލިދޫކައުންިސލަށް ޝުކުރު ދެން
އެބަހުރިކަމަށާއި، އެހެން ނަމަެވސް ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެދިލައްވަފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ފުރަތަމަ ބޭނުންވަނީ ފުލިދޫ 

އްކާގޮތެއް ނިންމުމަށް ކަމުގަިއ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ދެ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ހުަށހަޅާ ކަންތައްތަކާ ބެޭހގޮތުން ވާހަކަ ދަ
ވަނަފަހަރަށް ފުލިދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކޮށްލުމަށް ވަޑައިގެންނެީވީތ ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެރައީސް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން 

ން ފުލީދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ދެއްާވ ވަޑައިގެންނެވި ކައުންސިލަރުންނަށް ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެފަރާތު
ރ އަކީވަރަށް ބޭނުންތެރި 15000/-ކޮންމެ އެހީއެއް އެފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށާއި، ފުލިދޫެގ ޕްރީސްކޫލަށް ދެއްވި 

މުގައި އެއްޗެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ކުރިން ވިސްނާފާއި އޮތީ މިހާުރ ޕްރީސްކޫލް ހުރިތާ ކުރިމަތީގައި ޕާކުދާގޮތަށް ކަ
ނޑުމެން ތައްޔާރުކުރު ކޮށްފައިވާކަމުގައި  ވިދާޅުވިއެވެ.  ޕްލޭނެއްގެދަށުން އެކަން ކުރައަށްގެންދާގޮތަށް ްޕރޮޕޯސަލެއް އަޅުގަ

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

ކަމަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައި ވާކަމުގައި  3ދެއްވީ އެއަދަދު ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. ކޮންމެ ރަށަކުންެވސް 
ފައިސާ ފަހުން ޖަމާުކރާގޮތަށް އެކަމަށް ފައިސާ  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެމްބަރުްނ ވިދާޅުވިއެވެ. އަތޮޅުއެކައުންޓުން

ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށް ކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވިއެވެ. އިމްރާނީ ގޮތުންނާއި، ިއގުތިޞާދީގޮތުން ުފލިދުއަށް 
އްކަތުން ކަމުގައި އައިސްފައިއެވާ ތަރަށްޤީއަކީ އަތޮޅުތަރަށްޤީގެ ފަންޑުން ލޯނުނަގަިއގެން ރަށުގެ ރައްޔިތުން ކޮށްފައިވާ މަސަ

ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ދިމާވާ ކޮންމެކަމެއްގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސާ ޚިޔާލުބަދަލުކޮށް މަޝްވަރާ 
 ކުރަމުންދާކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.  އަތޮޅުއެކައުންޓުން ުފލިދޫގެ ރަްއޔިތުންނަށް ދޫކުރާ ލޯނުތަކަކީ މިަކއުންސިލުން ޒިންމާނަގަން 

ޖެހޭ އެއްޗެއްކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރަތުން ދޫކުރާ ތައްރަށްޤީގެލޯނަށް އެދުުނފަރާތްތަކުގެ ލޯންފޯމްތަްއ 
ފުލިދޫކައުންސިލަށް ލިބުމުން އަތޮޅުކައުންސިލަށް ފޮނުވާލީކަމުގައި ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ފުލިދޫ 

 ނިމޭކަމެއްގައި މައްސަލައެއްދިމާވެއްޖެނަމަ އެމައްސަލަ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅެންޖެހޭީނ ކައުންސިލްގެ މޭޒުދޮށުން
ފުލިދޫކައުންސިލަށް ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. ފުލިދޫގެ ރައްޔިތުންގެފަރާތުން ލޯނަށްއެދި ހުށަހަާޅފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ލޯުނ 

ކުރެވެމުންދާކަމަށް ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ  ވާތީ އެކަންވަރަްށބޮޑަށް އިހްސާސްނުލިބިލަސްވަމުން ގޮސް ވަރަށްޮބޑަށް ދަތިވެފައި
ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.  ލޯނަށް އެދިހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުެގމެދުގައި މިކައުންސިލުންލީ ގުާރމެދު އެއްވެސް ފަރާތަކުން 

. މިކައުންސިލުން ހިންގި ކަމަކާމެދު މައްސަލައެއް ޖައްސާފަނުވާކަމަށް ފުލިދޫކައުންސިލްގެރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ
ހިންހަމަނުޖެހިެގން މިކައުންސިލަށް މައްސަލަ ހުށަނާޅާ އެހެންތަނަކަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ މިކައުންސިލުން އެކަމަށް 

ޑުން ލޯނާގައިފައިވާ ގޮތެއް ހަމަނުޖެހިގެްނ ކަމުގައި ުފލިދޫ ކައުންސިލްގެރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ތަރަށްީޤގެފަން
ފުލިދޫގެ ބައެއްފަރާްތތަކުން ގަވާިޢދުން ލޯނުދައްކަމުްނ ނުދާތީއެކަާމބެހޭގޮތުްނ މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. އަޅުގަޑު އެއްވެސްމީހަކަށް 

އެއް ލޯނުހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްތަެކއް ކޮށްދީފައެއް ނޯންނާނެއެވެ. މީގެ ކުރިންވެސް ފުލިދޫއަށް އައިސްފައިއޮތް ތަރަށްޤީ
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އައިސްފައި އެވަނީ  އަތޮޅު އަޮތޅުކައުންސިލުން އަނބިމީާހ ލޯުނނަގައިގެން އެފައިސާ ނުދައްކާއޮްއވައި ފިރިމީހާ ލޯަނށް އެްބ 
އެދެމުންދެއެވެ މިކަންކަމަކީވެސް މިކައުންސިލުން މަބަަލންޖެޭހ ކަމެއްކަމުގައި ފުލިދޫކައުންސިލްގެރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. 

ނޑުތަކަްށ ފުލިދޫގެރައްޔިތުންނަ ށް އަތޮުޅކައުންސިލްގެ ތަރަށްގީގެފަންޑުން ލޯނުދިނުމުގައި ބަލްުމންދާ މިންގަ
ބަދަލުގެންަނންޖެހިފައިވާތީ އެަކމާބެހޭގޮތުން ަމޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ. ދިމާވާ މައްސަލަތަުކގައި ވާހަކަދައކައިގެން 

ގުޅުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެރައީސް ފުލިދޫ މަޝްވަރާކޮށްގެން ހައްލުހޯދަިއގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ވިސްނުންގެން
ކައުންސިލްގެރައިސްއަށްދެންނެވިއެވެ. މިހާރު އަތޮޅުކައުސިލުން ފުލިދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރުކަމަށްހަމަޖެހިފައިވާ ލޯަންށ 

ސިލްގެރައީސް ލެވިފައިވާ ގުރުއަތުން ކެންސަލްކޮށް އަލުންގުރުއަތުލައިފިނަމަ މިކައުންސިލްފޭލްވީކަމަށް ފުލިދޫކައުން
ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަމަކީ އަޅުގަނޑު ވަރަށްތެދުވެރިކަމާ އިހްލާތެރިކަމައެކު ކޮށްފައިކަމަކަށްވާތީ އެކަން އަލުން ކުރެވޭންނެތް 
ކަމަށް ފުލިދޫކައުންސިލްގެރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ފުލިދޫގެރައްޔިތުންނަށް ލޯނުދޫކުރުމަްށ ހަމަޖެހިފައިވާ ފައިސާ 

ދާރާގެ ތިޖޫރީގައި އެބަހުރިކަމަށާއި، ފުލިދޫެގ ރައްޔިތުންނަށް ލޯނުދޫނުކުރުަމކަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އަތޮޅުކައުންސިލްއި
ފަރާތުން ނިންމައިފައި ނުވާެނކަމަށް  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވިއެވެ. ފުލިދޫކައުންސިލްގެރައީސް ވަރަށް 

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުންނަށް ފާހަގަކުރަވޭތީއެަކން ފާހަކުރަށްވާ އެގޮތަށް ހުދުމުހްތާރު ގޮތަކަށް ވާހަހަކަ ަދއްކަމުންދާކަމަށް
ވާހަކަނުދެއްކެވުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުން އެދިލެއްވިއެވެ. އެގޮތަށް ވާހަކަދެއްކެވުމުން ފުލިދޫކައުންސިލްގެ 

ން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަތޮޅުކައުންސިގެ ފަރާތުންހިންގަާވ އެހެންމެމްބަރުންގެ ހައްުގތައް ގެއްލޭކަމަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބޭުފޅު
އަތޮޅުގެތަރަށްގީގެފަންޑުންލޯނު ިދނުމުގެމަސައްކަތް ފުލިދޫކައުންސިލާ ނުބައްސާ ކުރިއަށްގެދެވުމަށް ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ 

ަތކުން ލޯނުގެމަސައްކަތްތަްއ ރައީސް އެދިލެއްވިއެވެ. މިހާހިސަބަށް މިގެކުރިން ރަށްރަށުގަިއ އުފެދިފައިވާ ރ.ކ. ކޮމެޓީ
ކުރިއަށްގެންގޮފައިވާ ގޮތާބެހޭޮގުތން އަތޮޅުކައުންސިއިދާރާގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްސައްތަރުއަޙްމަދު 

ޫދ ވަރަށްތަފްސީލްކޮށް ވާހަކަދެއްކެިވއެވެ. ވ. އަތޮޅުމަދަރުސާގެ އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް ފޮނުުވނު ވޯލްޗަރތަކާމެދު ފުލި
ކައުންސިލްގެފަރާތުން ހިންހަަމނުޖެހިގެން އެކަމާބެހޭގޮތުން ގިނަސުވާލުތަކެއް ހުށަހަޅާފައިވާތީ އެކަން ހިނގާދިޔަގޮތް 
 ވަރަށްތަފްސީލްކޮށް ފުލިދޫ ކައުންސިލަށް އޮޅުންފިލުވައި ދެވިފައިވެއެވެ. އަދި އެކަމާބެހޭ ހުރިހާލިޔެކިއުންތަކެއް ބަދަލުކުރެވިފައި

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ވިދާޅުވިއެވެ. ފުލިދޫ ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ދިމާވާ ބައެއް މައްސަލައައި  ވާނޭކަމަށްވެސް
ބެހޭގޮތުން  މަޝްވަރާ ކުރެވުެނވެ. އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ކަށަވަރުދޯނި ގެދޮރުހެދުމަށް ބޭުނންވާމުދާަބލާ މާލެއަށްކުރި ޚާއްސަ 

ރާކުރެވުނެވެ. އަތޮޅުގައިއޮތް ރިޒޯޓްތަކުން އެންމެއެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގަިއ ވާހަކަދައްކާ މަޝްވަ ދަތުރާބެހޭގޮުތން
އަތޮޅުގެރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްލިބޭނޭ ގޮތަކާބެހޭގޮުތން އެފަރަތްަތކާ ވަހާހަކަދައްކައި ދެއްވުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ކިބައިން 

ތަކާއި ތަންަތން އާާބތުރަފިލުުވމަށްޓަކާޢި ކޮންވެސްކަހަަލ ފުލިދޫކައުންސިލްގެ ރައީސް އެދިލެއްވިއެވެ. ރަށްރަށުގެ މަގުަފރު
މަސްރޫތަކެއް އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން ހިންގަވައިދެއްވުމަްށ ުފލިދޫކައުންސިލްގެރައީސް އެދިލެއްވިއެވެ. ކަށަވަރުދޯނި މިހާރު 

ހޭނެ ކަމަާށއި، ކަށަވަރުދޯނީގެބޭުނން ކުރަމުންދާ ހާއްސަދަތުރުތަކުގައި މުދާއަރުވާބާލަން މުދާ ގެްނނަފަރާތްތަކަށް ނުޖެ 
މިހާރަށްވުރެ ފައިދާހުރިގޮތަކަށް ސެޑިއުލްކޮށްގެން މަސައްކަތްތައްކުމަށް ވިސްނަމުނަދާކަމަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުން 

ދާކަމަށް އަތޮޅުކޮމެޓީގެ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުގެމަތީ ކަށަވަރުދޯނި އަލިމަތާރިޒޯޓަށް ކުއްޔަށް ދިނުމައި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެކެވެުމން
ބޭފުޅުން ވިދާޅުވިއެވެ.  އަތޮޅުކައުންސިލްއިން މިއަހަރު ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވޮލީބޯޅަ މުބަރަތުގެ ޤަވާއިދާ ބެހޭގޮތުންނާއި 

އިދެމުންާދ މުބަރާތްކުރިއަށްގެންދާޭނ ގޮތާެބޭހގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ޚިޔާލުބަުލކުރެވިފައިވެއެވެ. ފުލިދޫގެ ރައްޔިތުން ފުލިދޫގަ
 ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތާ ބެހޭގޮތުން ާވހަކަދައްކާ މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ. 

 ކަށް   11:45އިން  21:15ފުލިދޫ ބްލޫސްޓަރ ކުލަބާ ބައްދަލުކުރުން 
މި ބައްދަލުވުން ތަޢާރަފްކުރުމުެގ ގޮތުން ވާހަކަދެއްކެވީ ފުލިޫދ ބްލޫސްޓަރ ކުލަބްގެ މެމްބަުރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް 

ފެވެ. އޭނާގެވާހަކައިގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މިހާރު ކުކުރަމުދާ މަސައްކަތްތަކާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ޝަރީ
ކުރުމަށް ކުރިއަށް ރާވައިފައިވާ ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮުތންނާއި، ައތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ފުލިދޫކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް 
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ށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިފައިވާ ލޯނު ދޫކުރުން ލަސްވަމުންދާތީ އެކަމާ ބެހޭގޮތުންނާއި ކަށަވަރުދޯންޏާއި ފުލިދޫގެ ރައްޔިތުންނަ
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކުލަބު ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަންތައްތަާކ  ބެހޭގޮތުްނނާއި

ތައް އޮޅުފިވުމުގެ ބޭނުުމގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކޮްށލުމެްއ ބެހޭގޮތުން ަމޝަވަރާކޮށް އެކަންތައް
ހަޖެއްސެވީކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން ވާހަކަެދއްކެވީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެރައީސް އައްޝައިޙް މޫސާނިޒާރު 

ން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯނު ފުލިދޫގެރައްޔިތުންނަށް ޫދ އިބްރާހިމެވެ. ރާއީސްގެވާހަކައިގާ އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތު
ނުކުރެވިގެންއުޅޭ މަސައްލައާއި ބެހެގޮތުްނނާއި، އަތޮޅުކައުންސިލގެ ފަރަތުން ފުލުދޫގެރައްޔިތުްނނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނަށް 

ކުން ފުލިދޫގެރައްޔިތުންގެތެރެއިްނ ބައެއް މީހުްނާނއި، ފުލިދޫގެ ކަުއންސިގެ އިސްފަރާތްތަ
ފައިސާނުދައްކާމައްސަލައާއިބެހޭގޮތުނާއި، ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމްގެ މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާހިސާބާއި ބެހޭގޮތުންނާއި، 
އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ކަށަވަރު ދޯީނގެ ދަތުރައި ބެހޭގޮުތންނާއި، ައތޮޅުރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓްގައިުހރި ފައިސާގެ މައްސަލައާއި 

ކުންސިްލގެ ބޭފުޅުން މާލެއަށްކުރި ަދތުާރ ބެހޭގޮތުްނނާއި،  ައތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބޭއްވުަމށް ބެހޭގޮތުްނނާއި، އަތޮޅުއަ
 ހަމަޖެހިފައިވާ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތާިއ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކާ މަޝްަވރާކުރެވުނެވެ.  

 ދިއްގިރީ ރިޒޯޓަށް ޒިޔާރަތްކުރުން 
ތޮޅުގެއެކިރަށްރަށަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންނާ ބައްަދލުކޮށް އަތޮޅުކައުންސިލުްނ ދިއްގިރީ ރިޒޯޓްގައިމަސައްކަތްކުރަމުންދާ މިއަ

ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގުންނާއި، ކުރިއަށްއޮތް ފަސްއަހަރުދުވަހަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 
ނާއި، އަތޮޅުކައުްނސިލްގެފަރާތުން މިއަހަރު ޕްލޭންގައިވާ ފުރުސަތުތަކައި ބެހޭގޮތުްނނާއި، ކަށަވަރުދޯންާޏއިބެހޭގޮތުން 

 ހިންގުމަށްހަމަޖެހިފައިވާ ވޮީލބޯޅަ މުބާރާތާ ބެހޭގޮުތން ވާހަކަދެއްކެިވއެވެ.
 އަތޮޅުގައި ހިންގުނު ވޮލީ މުބާރާތް 

މި ކެވެ. މުބާރާތެ ބޭއްވި ޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްމި މުބާރަތަކީ ރިސޯޓްތައް ހިމެނޭގޮތަށް މުޅިއަތޮޅަށް ހު 
މުބަރަތުގައި ކޮންމެ ރަށަކުންވެސް އަންހެންޓީމަކާއި، ފިހެންީޓމެއް އެރަށެއް ތަމްސީލްކުރާގޮތަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުޅުމަށް 

ިމ މުބާރަތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވަލުމުން މި ުމާބރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށްއެދި ހަމަޖެހިފައިވާ މުބާރާތެކެވެ. 
ގެންދިޔައީ ކެޔޮދޫ ވޮލީކޯޓްގައެވެ.  ލިދޫ، ކެޔޮދޫންނެވެ. މިމުާބރާތުގެކުޅުން ކުރިއަށްނީ ފުލިދޫ، ދިނަޫދ، ފެހުށަހަޅާފައިވަ

ފިރިހެންޓީމް ބައިވެރިވެފައިވާރަްށރަށަކީ ތިނަދޫ، ފެލިދޫ، ކެޔޮދޫޓީމެވެ. ފުލިދޫ ޓީމު ބައިވެރިވުމަށްފަހު މުބާރަތުންވަނީ 
ފައިވަނީ ފުލިދޫ، ފެލިދޫ، ެކޔޮދޫ އިންނެވެ. ތިނަދޫން އަންެހންޓީމެއް ބައިވެރިވެފައެއް ވަކިވެފައެވެ. އަންހެން ޓީމްބައިެވރިވެ

އްނުވެއެވެ. އަދި ރަކީދޫންވެސް އެއްވެސް ޓީމެއްބައިވެރި އްވެސް ރިޒޯޓަކުން ބައިވެރި ވެފައެނުވެއެވެ. މި މުބާރަތުގައި އެ
އަށް  2012ޖެނުއަރީ  7އިން  2011ޑިސެމްބަރ  28ފައިވަނީ މި މުބާރާތް ކެޔޮދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދެވިވެފައެއްނުވެއެވެ. 

ކެޔޮދޫގައެވެ. ފުރަތަމަ ކުޅެވުނީ އަންހެންޓީމުތަކުގެ ުމބާރަތެވެ. ިމ މުބާރަތުން އެއްވަނައަށް އައީ ުފލިދޫ އަންހެނުންގެ ޓީމެވެ. 
ެދވަނައަށްއޮތީ ފިރިހެނުންެގ ޓީމެވެ. ދެވަނައަށްއައީ ކެޔޮދޫ އަންހެނުންގެ ޓީމެވެ. ތިންވަނައަށްއައީ ފެލިދޫ އަންހެނުންގެ 

  ދޫ ޓީމެވެ. ޔޮއެއްަވނައަށްއައީ ތިނަދޫ ޓީމެވެ. ދެވަަނއަށްއައީ ފެލިދޫޓީމެވެ. ތިންވަނަައށްއައީ ކެ ތުންމުބާރާމުބާރާތެވެ. މި 
 

 ލިބުނު އާމްދަނީއާއި ހިނގިޚަރަދު 
 ސާގެ ޖުމުލަ: ހ. އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ލިބުނު މައިގަނޑު ކަންތައްތަކާއި ފައި 

  ލިބުނު ފައިސާ  ކަންތައް 
 121625.84 ވ.އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ކަށަވަރުދޯނީގެ ފައިސާ 
 99348.70 ނީމް ފާމަސީއިން ބޭސްވިއްކައިގެން ލިބޭފައިސާ 

 1348938.50 އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް ލިބޭފައިސާ 
 - ސާ ވ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްފައި 
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 20836.68 ސަރުކާރުގެ ޢަމްދަނީ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް ލިބޭފައިސާ
 345012.50 ތަރައްޤީގެ ފަންޑު  

 
 ށ. ފައިސާ ޚަރަދުވި މައިގަނޑު ކަންތައްތަކާއި ޖުމުލަ: 

 ޚަރަދުވި ފައިސާ  ކަންތައް 
 259910.75 އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ކަށަވަރުދޯނީގެ ފައިސާ

 104490.36 ބޭސްވިއްކައިގެން ލިބޭފައިސާ  ނީމް ފާމަސީއިން
 - ބަޖެޓްފައިސާއަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

 
 
 

 އި: ކައުންސިލުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ މާލީ ހިސާބު ފަސްވަނަ ބަ 

 މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބަޔާން ކައުންސިލުގެ 

މަސް ދުވަހެވެ. އެހެނީ މިދުވަސްތަކުގައި  6މަސްދުވަހަކީ މާލީގޮތުން މިކައުންސިލަށް ވަރަށްދަތި  6މިއަހަރުގެ ފުރަތަ  )
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިކައުންސިލަށް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. މިކައުންސިލަށް ބަޖެޓްގެ ގޮތުަގއި އެއްވެސް ފައިސާއެއް
މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަދިނުމާއި، މިނޫންެވސް ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް ފާސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓް ކައުންސިލަށް ނިލިބުމުގެ އިތުރުން 

ވި ހުއްދައެއްގެ މަށްޗަށް ބިނާކޮށް ފިނޭން މެދުއުތުރު ޕްރޮވިންސް އޮފީހަށްލިޔެގެން އެފަރާތުން ހުއްދަ ދެއްވައިފިނަމަ އެދެއް
އަްށ އަރާއިރުވެސް ބައެއް މަސްމަހު 10،12މިނިސްޓްރީން ފައިސާ ދޫކުަރއްވަނީއެވެ. މަސްނިމިގެން ައނެއްމަގުގެ 

އި ވަޒީފާގަ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދެވިފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން މުވައްޒަފުންނަށް ވަރަށްބޮޑަށް މާޔޫސްކަންލިބި 
ދެމިތިބުމާމެދު މުވައްޒަފުންގެ ިހތުގައި ނުތަނަވަސްކަން އުފެދިަފއި ވެއެވެ. ކަރަންޓް ބިލްތަކަްށ ފައިސާ ނުދެއްކިގެން 
ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ދޭފަރާތުން ކަރަންޓް ކަނދާލާނޭކަމުގެ އެތަްނ އިންޒާރުތަކެއް ދީފައި ވެއެވެ. ހަމަ މިގޮތުން ފޯނުބިލް 

ނޑާލާ ނޑާލާފައި ވެއެވެ. އަދި ބަޖެޓްގެ ނުދެއްކިގެން ފޯނު ކަ ނޭކަމުގެ އިންޒާރި ދިރާގުން ދިނުމާއެކު ފޯނުގެ ޚިދުމަތް ކަ
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭވަނީ މިކައުންސިލަށް  6ދަތިކަމުގެ ސަބަބބުން މިޫނންެވސް އެތައްގޮތަކުން މާލީ ދަތިކަން ވޭތުވެދިޔަ 

 (ކުރިމަތި ވެފައެވެ.

 

 

 ފައިސާއާއި ހިސާބުތަކާއި               ބަޖެޓްތަްނފީޒުކުރުމުގެ 
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 ހަވާލުވެ ހުންނަ އިދާރީ          އިސްވެރިޔާ    

 މުވައްޒަފު               ކައުންސިލްގެ ރައީސް 

 ކައުންސިލުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ މާލީ ހިސާބު 

 )ކައުންސިލުގެ ފައިސާ ބެލެހެއްިޓގޮތާއި މާލީ ހިސާބުގެ ކުރު ތައާރަފެއް ލިޔުމަށް(

ވަނަ  2010
ގެ އަހަރު
 ޚަރަދު 

ގެ  2011
 ލިބުނު ބަެޖޓް 

ގެ  2011
 6ފުރަތަމަ 

 ބަޖެޓުގެ ތަފްީޞލު  މަހުގެ ޚަރަދު 
 

  

  ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  ރިކަރަންޓް 

  

  ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  ކެޕިޓަލް 

  
  މުޅި ޖުމްލަ ބަޖެޓް 

  
 

 
 

  

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު  
 

  
 210 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 

  

ކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި މުސް ޕެންޝަނާއި، 
 ފަިއސާ ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ

213 

  
 221 ކުރުމުގެ ޚަރަދު  ދަތުރުފަތުރު 

  
 222 ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯާދ ތަކެތީގެ އަގު އޮފީސް 

  
 223 ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިުދމަތުގެ ޚަރަދު އޮފީސް 

  
 225 ރަދު ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަ ތަމްރީން 

  
 226 ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  މަރާމާތު 

  
 

  

  

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު  
 

  
 421 ހަުރމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ 

  

 
  

  

 210 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު  

  
 211 މުސާރައާއި އުޖޫރަ  

  
 212 ދޭ އެލަވަންސް  މުވައްޒަފުންނަށް 
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 ނިންމުން 

)މި ރިޕޯޓް ނިންމުމުގެކުރިން ޙައްޤު ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރުއަދާކުރަމެވެ. މިގޮތުން މިކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ގުޅިގެން 
ކޮށްދެއްވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކުެގ އަގުވަޒަންކޮށް ހުރިހާ ކަުއންސިލަރުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ. ޙަޤީގަތުގައި ބަޖެޓެްއނެތި 

މަސްދުވަހުގެތެރޭ އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް މިކައުންސިލުންވަނީ ކޮށްފައެވެ. މިކަންތައްތައް ކުރެވިފައިވަނީ  6ތުގެދިޔަ ވޭ
އިޚްލާޞްތެރި މަސައްކަތުގެ ސަބަބުންނެވެ. އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްގެ ހީވާގި މުވައްޒަފުން ކައުންސިލާ ގުޅިގެން ކޮށްދެއްވި 

ނާއެްއގޮތަށް ބައްަޓންކޮށް އަތޮޅުގެ އިގްތިޞާދު ހަރުދަނާކޮށް ރަްއޔިތުން ބަރުވެރި ކުރުމަށް ކަންކަން ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫ
ކައުންސިލުން ކުރަމުންގެންދިޔަ މަސައްކަތުގައި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ހީވާގި މުވައްޒަފުންވަނީ ނަމޫނާއެއް ދައްކަވާފައެވެ. 

އަހަރު ވ.އަތޮޅުގެ  5ންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ. ކުރިއަށްއޮތް އެކަމަށްޓަކައި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފު
ތަޞައްވަރު އެކަށައަޅާ ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކޮށް ހެދުމަށް މިކައުންސިލުން ކުރެވުނު މަސައްކަތުގައި އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ 

ފަރާތްަތކުން ޚާއްޞަކޮށް އަތޮޅުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކާއި، ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުންނާއި، އަޮތޅުގެ ކުލަބްޖަމްޢިއްޔާގެ 
ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން މިކައުްނސިލަށް ދެއްވި އެއްބާރުމާއި އެހީތެރިކަށް ފާހަގަކޮށް އެހުރިހާ ފަާރތްތަކަށް ހިފެހެްއޓުމެންެނތް 

ޟްރަތުގައި ދުޢާ ގެ ޙަهللا ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ. ފެލިދެއަތޮޅަކީ ހުރިހާގޮތަކުންވެ ކާމިޔާބު އަތޮޅެއްކަމުގައި ލެއްވުންއެދި މާ 
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