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ނތަ اهلل سبحانه وتعاىل އަށް ޙަމްދާއި ،ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .އަޅުގަނޑުމެން
ނިޢުމަތްތަކުގެވެރި ގަދަކީރިތިވަ ް
حممد صلّى
މގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާ ް
ގތުން ަ
އގެން ވަޑައިގެން ،ޢަމަލީ ޮ
މނާއާ ި
އުޅެންވީގޮތުގެ ރިވެތި ނަ ޫ
ތ ސާހިބާ ّ
ލމުގައި އެ މާތް
ނނަވަމެވެ .މި ޞަލަވާތާއި ،ސަ ާ
اهلل عليه وسلّم އަށް ޞަލާވާތާއި ،ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަ ް
މތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލްކުރަމެވެ.
ނަބިއްޔާގެ އިތުރު އާލުންނާއިި ،
 2020ވަނަ އަހަރުގެ

ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހަކީ ކައުންސިލްގެ ޙަޔާތުގައި ދުވަހަކުވެސް ދިމާވެފައި

ފށިގެން  2ޖުލައި 2020
ނުވާފަދަ ދަތި ކަންތަކެއް ދިމާވި  6މަސްދުވަހެވެ 19 .މާރޗް  2020ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ެ
ނ ނަމަވެސް
ބންނެވެ .އެހެ ް
އވެ .އެއީ ކޮވިޑް 19-ގެ ސަބަ ު
ބންދުކޮށްފަ ެ
ޢއްމުކޮށް ނުހުޅުވައި ަ
ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލް ހުރީ ާ
ނ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި އިދާރާ ހުޅުވައި ކުރަން ޖެހުނު މަސައްކަތެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ .އަދި
ކޮންމެހެން އިދާރާ ހުޅުވަންޖެހު ު
އށް ދަތުރުކުރުމުގައި ހުރި
 05ޖުލައި  2020ގައި ޢާއްމުކޮށް އިދާރާ ހުޅުވައި ޚިދުމަތް ދޭން ފެށިފައިވީނަމަވެސް މާލެ ަ
މ ދަތި ދަނޑިވަޅުގައިވެސް
އ ކުރިއަކަށް ނުގެންދެވެއެވެި .
އން ކުރިއަށްގެންދާ ޙަރަކާތްތަ ް
ބން އިދާރާ ި
ދަތިތަކެއްގެ ސަބަ ު
އިދާދާރާގެ މުވައްޒަފުން ކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތް ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
އަޅުގަނޑުގެ އިޚުލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ މާތްﷲ މިޤައުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގުމަށް ތިއްބެވި އެންމެހާ
ތ
ނވި ،އަމާންކަމާއި ޞުލްޙަވެރިކަން ދެމެހެއްޓޭ ،ދީމުޤްރާ ީ
ލބެ ި
ލބަޔާއި މަންފާ ި
ށ މަޞްލަޙަތުހުރިާ ،
ފަރާތްތަކަށް ޤައުމަ ް
ހަމަތަކާއި އަސާސްތަކުގެ މަތީގައި އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ކަންކަން ރޭއްވެވުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ.
އާމީން.
 22ޛުލްޤަޢިދާ 1441
 13ޖުލައި 2020
އިބްރާހީމް ނިޔާޒް
ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ރައީސް

އދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ
ނންބަރި 7/2010 :
ލމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫން ަ
މިރިޕޯޓަކީ އިދާރީ ދާއިރާތައް ާ
ގ ( 109ހ) ގައިވާ ވާގޮތުގެމަތިން
އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ެ

 2020ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހު

ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެވެ.
ނ
މނިފައިވާނެއެވެ .މީގެއިތުރު ް
ވނަވަރު ހި ެ
މިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި ،ކައުންސިލްގެ މިޝަނާއި ،ރަށުގެ ަ
ޖ
މށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީ ާ
އންސިލުން ހިންގު ަ
މ  6މަހުގެ ތެރޭގައި ކަ ު
 2020ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަ ަ
ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި ،އެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތަފްޞީލާއި،
އވެ.
މާލީ ހިސާބު ހިމަނާލެވިފައިވާނެ ެ

މި އަހަރު ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި ،ކައުންސިލްގެ

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

ވއްޒަފުންތަކެއް މަސައްކަތްކުރާ ޒަމާނީ
ޤބިލް މު ަ
 އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއަކީ މަސައްކަތަށް ފަހި ،ކަމަށް ާ
އިދާރާއަކަށް ހެދުން.
 އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކޮށް ،ތަރައްޤީގެ ރޫޙް ދިރުވައި ،މަދަނިއްޔަތުކުރިއެރުވުން.
 އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާމެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު އުފައްދައި ގުޅިގެން އެއް އަމާޒަކަށް
މަސައްކަތްކުރުމުގެ ވެއްޓެއް އުފެއްދުން.

ފެލިދެ އަތޮޅަކީ ޖިއޮގްރަފީ ގެ ގޮތުން ދެ އަތޮޅުގެ މައްޗަށް އެކުލެވިފައިވާ އަތޮޅެކެވެ .އެއީ ފެލިދެ އަތޮޅުގެ މައި އަތޮޅާއި
ވައްޓަރު އަތޮޅެވެ .މިއަތޮޅުގައި އޮންނަނީ  19ރަށެވެ .އޭގެ ތެރެއިން

މީހުން ދިރިއުޅެނީ

 5ރަށުގައެވެ .އަދި

3

ރިސޯޓާއި ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރެވެމުން އަންނަ  4ރަށްވެސް ހިމެނެއެވެ.
ތ
އންނަނީ ރާއްޖޭގެ އިރުމަ ީ
ވ  .މިއަތޮޅު ޮ
ދރީ އަތޮޅުތަކުގެ ތެރެއިން  10ވަނަ އަތޮޅެ ެ
ފެލިދެ އަތޮޅަކީ ،ރާއްޖޭގެ އި ާ
ބިތުގައެވެ .ވ .އަތޮޅު ބެލެވިފައިވަނީ ޤުދުރަތީ ރީތިކަމާއި ފަރުތަކުގެ މުއްސަނދިކަމުގެ ގޮތުން ވަރަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ
ތން ވ .އަތޮޅުގައި އެބަހުއްޓެވެ.
އަތޮޅެއްކަމުގައެވެ .ޚާއްޞަކޮށް އަޑިއަށް ފީނާމީހުންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަޤްބޫލް ތަން ަ
އބާދީ އެންމެ ކުޑަ އަތޮޅެވެ.
ފަރުމަސްވެރިކަމަށްމޮޅު އެތައްބައިވަރު ސަރަޙައްދުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ .ފެލިދެ އަތޮޅަކީ ރާއްޖޭގެ ާ
ވ.
މިއަތޮޅުގެ އާބާދީއަކީ ،ގާތްގަނޑަކަށް  2641މީހުންނެ ެ

ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާސް ވަކިކުރައްވައި އަދި އަންގަވާފައެއް ނުވެއެވެ .އަތޮޅުގެ ޗާޓެއް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 2020ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ޙާޞިލްވި މިންވަރު
ޙަރަކާތް
 #ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް

ހިންގުމަށް

ނަތީޖާ

ރޭވިފައިވާ

ޙާޞިލްކުރެވުނު

މުއްދަތު

މިންވަރު

Q1

Q2

 1ބަޖެޓް ފާސްކުރުން





100%

 2ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން





100%

 3ސްޓޭޓް ގެސްޓް ހައުސް މަރާމާތުކުރުން





100%

 4ދޫފަހި ސްކީމް





21.75%

ނ
 5އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޤުރްއާން މުބާރާތް  2020ބޭއްވު ް





0%

ނ
ށ އިނާމް ދިނު ް
 6ޤުރްއާން ހިތުދަސްކުރާ ކުދިންނަ ް





0%



 2020ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން

ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  2020ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް އިދާރީގޮތުން ތައްޔާރުކޮށް ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް
މދަނީއަކީ 7،998،700.90ރ( .ހަތްމިލިއަން ނުވަލައްކަ
ހުށަހަޅާފައިވާގޮތަށް  2020ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލަށް ލިބޭނޭ އާ ް
ނުވަދިހަ އަންހާސް ހަތްސަތޭކަ ރުފިޔާ /ނުވަދިހަ ލާރި) ކަމަށާއި ،މިއަހަރު ކައުންސިލުން ޚަރަދުވާނީ 882.56،6،911
ހސް އަށްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ދެރުފިޔާ/ފަންސާސް ހަލާރި) ކަމުގައި ކައުންސިލްގެ  2020ވަނަ
(ހަމިލިއަން ނުވަލައްކަ އެގާރަ ާ
އަހަރުގެ  1ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި  2މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.

 ސްޓޭޓް ގެސްޓް ހައުސް މަރާމާތުކުރުން
ވ .އަތޮޅު ސްޓޭޓް ގެސްޓް ހައުސް މަރާމާތު ކުރުމަށް
ނ
ބިޑަށް ހުޅުވާލުމުން ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއި ް
ކައުންސިލްގެ ބިޑް ކޮމިޓީއިން މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި
ނ
ތ ް
އޓްކޮށް އެންމެ މަ ި
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެވަލު ޭ
އ
މާރކްސް ލިބިފައިވާ މަލްޓިޕަލް އިންވެސްޓްމަންޓް އާ ި
ވ .އަތޮޅު ސްޓޭޓް ގެސްޓް ހައުސް މަރާމާތު ކުރުމުގެ
މަސައްކަތް  19ޖެނުއަރީ  2020ގައި ހަވާލުކުރެވުނެވެ .މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓަކީ
ހއުސްގެ މަސައްކަތް ނިންމައިފައިވަނީ  28މާރޗް
ނ ސްޓޭޓް ަ
 993406.56ރުފިޔާއެވެ .މި ކުންފުނީގެ ފަރާތު ް
 2020ގައެވެ.



ޙަރަކާތް  : 1އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 2020
ސަބަބު/ދަތިތައް :ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ މަސައްކަތްތައް ފުރަތަމަ  6މަހުގެ ތެރޭގައި ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ
މުޅި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮވިޑް 19ގެ ބަލިމަޑުކަން ރާއްޖޭގައިވެސް ފެތުރެންފެށުމާއި ގުޅިގެން
ސްކޫލުތަކާއި އޮފީސްތަށް ބަންދުކުރުމާއިއެކު މުބާރާތް ކުރިޔަށް ގެންދެވެން ނެތް ކަމަށް ކައުންސިލަށް
ފެނިވަޑައިގަތުމުންނެވެ.



ނ
ޙަރަކާތް  : 2ޤުރްއާން ހިތުދަސްކުރާ ކުދިންނަށް އިނާމް ދިނު ް

ސަބަބު/ދަތިތައް :ޤުރުއާން ހިތުދަސްކޮށް އިމްތިހާން ކުރުމަށް ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް  30ކުދިން ވަނީ ފޯރމް
ހުށަހަޅައިފައެވެ .ނަމަވެސް އިމްތިހާން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިނުވަނީ ކޯވިޑް 19ގެ ބަލިމަޑުކަން
ށ
ރާއްޖޭގައިވެސް ފެތުރެންފެށުމާއި ގުޅިގެން މުޅި ރާއްޖޭގައި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިޢުލާންކޮ ް
ފުރަބަންދެއް ކަނޑައަޅާފައިވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

ދޫފަހި ސްކީމް
މި ޕްރޮގްރާމްގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ އިޖްތިމާޢީ އިޤްތިޞާދީ ހާލަތުގެ ރަނގަޅުކޮށް
ތޅުކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތު
ނވިގޮތެއްގައި އެހީތެރިވުމާއި އަ ޮ
ޓ ި
ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށްޓަކައި ދެމެހެއް ެ
މުއްސަދިކުރުމެވެ .މި ގޮތުން  29އޭޕްރީލް

2015ގައި ބޭއްވި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  11ވަނަ ޖަލްސާއިން ”ދޫފަހި

ނ
ނންވާ ފަރާތު ް
ޕްރޮގްރާމްގެ ޤަވާއިދު“ ގެ ނަމުގައި ޤަވާއިދު ފާސްކުރިއެވެ .މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މުދާ ގަންނަން ބޭ ު
ބޭނުންވާ މުދަލުގެ ޞައްޙަ ކޯޓޭޝަނެއް އަތޮޅުކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ .އަދި ވިއްކާ މުދަލަށް ފައިދާގެ ގޮތުގައި
ނނަ
ގ ފައިދާ އާއި ނުލާ ގަ ް
ޕރޮގްރާމްގެ ދަށުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދޫކުރާ މުދަލުގެ އަގު އޭ ެ
އިތުރުކުރަނީ  %10އެވެ .މި ް
އަގު 15000ރ (ފަނަރަ ހާސް ރުފިޔާ) އަށްވުރެ އިތުރުވެގެންނެއް ނުވާނެއެވެ .އަދި 5000ރ (ފަސްހާސް ރުފިޔާ) އަށްވުރެ
ދތެއްގެގޮތުގައި މީލާދީ އެއް
ނނަ މުދަލަށް އެންމެ ދިގު މުއް ަ
ދގައިވެއެވެ .އަދި ދޫފަހިން ގަ ް
ކުޑަވެގެންނުވާނެ ކަމަށް ގަވައި ު
އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާޞްކުރަންޖެހެއެވެ.
ދޫފަހި ސްކީމް ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި
މ ސްކީމްގެ ދަށުން މުދާ ދޫކުރެވިފައި ވެއެވެ .އެއީ  86994.77ރ.
ށ  7ފަރާތަކަށް ވަނީ ި
ވެއެވެ .ޖޫން  2019ގެ ނިޔަލަ ް
އވެ .އޭގެ ތެރޭގައި ދޫފަހި
ރތަމަ  6މަސް ނިމުނު އިރު  323977.63ރ .ވަނީ ލިބިފަ ެ
ގެ މުދަލެވެ .މި އަހަރުގެ ފު ަ
ސްކީމުން މުދާނަގައި ފައިސާ ދައްކަމުންދާ  46މީހުން ހިމެނެއެވެ.
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން
ފހަރު ދުއްވުމުގެ
ތން ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު ަ
ތކުގެ އިދާރީ ފީއެއް ނެގުމުގެ ގޮ ު
އަތޮޅު ކައުންސިލުންދޭ ޚިދުމަތް ަ
ލައިސަންސް ފޮތް ހެދުމުގެ އިދާރީ ފީ އެއްގެ ގޮތުގައި ފޮތަކަށް 100ރ( .ސަތޭކަ ރުފިޔާ)  ،ކަނޑުގައި ދުއްވާ
ޓގަރީ އިތުރުކުރުމަށް އަމަލީ އިމްތިހާނު ކުރުމުގެ ފީ އެއްގެ
ވތަ ކެ ަ
އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދިނުމަށްޓަކައި ނު ަ
ނސިލްގެ  2020ވަނަ އަހަރުގެ ރަސްމީ  3ވަނަ ޖަލްސާގައި
ގޮތުގައި ދުއްވުމަކަށް 100ރ( .ސަތޭކަ ރުފިޔާ) ނެގުމަށް ކައު ް
ފާސްކުރުމާއި ގުޅިގެން ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް  7މީހުނަށް ކަނޑުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރެވި އިދާރީ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި 1605
ފއެވެ.
ރުފިޔާ ވަނީ ކައުންސިލަށް ލިބި ަ

ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު

ރިކަރެންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ
ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ
ބަޖެޓް މުޅި ޖުމްލަ

 2020ގެ

 2020ގެ

 2020ގެ

ލިބުނު ބަޖެޓް

ފުރަތަމަ  6މަސް

ފުރަތަމަ  6މަހުގެ

ދުވަހުގެ ޚަރަދު

ނިޔަލަށްބާކީ

5970474.56

2682674.25

3287800.31

944408

86994.77

857413.23

6914882.56

2769669.02

4145213.54

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
3045923

1449220.19

1596702.81

 210މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

120305

49619.33

70685.67

 221ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

183560

20120

163440

ދ ތަކެތީގެ އަގު
 222އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯ ާ

135000

14580.29

120419.71

ދމަތުގެ ޚަރަދު
 223އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚި ު

811280

193423.21

617856.79

 224ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

0

11300

8700

80000

0

80000

1519906.56

944411.23

555495.33

74500

0

74500

5970474.56

2682674.25

3287800.31

ރމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
 421އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަ ު

144408

0

144408

 730ލޯނު ދޫކުރުން

800000

86994.77

713005.23

944408

86994.77

857413.23

213

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

 225ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
 226މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
 228ސަރުކާރުންދޭ އެހީއާއި ،އިޝްތިރާކާއި ،ސަބްސިޑީޒް

 210މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު
 211މުސާރައާއި އުޖޫރަ

2123968

981997.86

1141970.14

ސ
 212މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަން ް

921955

467222.33

454732.67

3045923

1449220.19

1596702.81

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް
ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް

ކަށަވަރު ދޯންޏައް ލިބެންވާ ފައިސާ ހޯދުން
 ޝަރީއަތްމެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްސްޓޭޓް ގެސްޓް ހައުސް ހިންގުން

ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު

ލަފާ ކުރާ
ބަޖެޓް

Q3

Q4





100,000/-





8,000/-

ވމުގެ އަދަދު25 :
ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ ބައްދަލު ު
ވ އަދަދު10 :
ކައުންސިލުން ބައްދަލުވުން ބޭއް ި
ޙާޟިރު
ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު

ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް

ވި
ޢަދަދު

ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  2020ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް އިދާރީގޮތުން ތައްޔާރުކޮށް
ދައުރު  –3ބައްދަލުވުން
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ބނޭ
ތށް  2020ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލަށް ލި ޭ
ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާގޮ ަ
2

ހތްސަތޭކަ
ނ ނުވަލައްކަ ނުވަދިހަ އަންހާސް ަ
އާމްދަނީއަކީ 7،998،700.90ރ( .ހަތްމިލިއަ ް
ނ ޚަރަދުވާނީ 6،911،882.56
ރުފިޔާ /ނުވަދިހަ ލާރި) ކަމަށާއި ،މިއަހަރު ކައުންސިލު ް
ހސް އަށްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ދެރުފިޔާ/ފަންސާސް ހަލާރި) ކަމުގައި
(ހަމިލިއަން ނުވަލައްކަ އެގާރަ ާ
ފާސްކުރެއްވިއެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލުންދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ އިދާރީ ފީއެއް ނެގުމުގެ ގޮތުން ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން
އަންގައިދޭ ކާޑު ހެދުމުގެ ފީ އަކަށް 50ރ (ފަންސާސް ރުފިޔާ) ،ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު
ސތޭކަ
ށ 100ރަ ( .
ގތުގައި ފޮތަކަ ް
ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ފޮތް ހެދުމުގެ އިދާރީ ފީ އެއްގެ ޮ
ދައުރު  –3ބައްދަލުވުން
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ރުފިޔާ)  ،ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދިނުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ކެޓަގަރީ
3

ނ ކުރުމުގެ ފީ އެއްގެ ގޮތުގައި ދުއްވުމަކަށް 100ރ( .ސަތޭކަ
އިތުރުކުރުމަށް އަމަލީ އިމްތިހާ ު
އ
ރުފިޔާ) ،ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓާ ި

ކޓް
އ ފަސިންޖަރުންއުފުލުމުގެ ސެޓްފި ެ
ބަރުމަރުކާގެ ސެޓްފިކެޓާ ި

ހެއްދުމަށް ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ވ .އަތޮޅުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ

އުޅަނދުފަހަރަށް 100ރ.

(ސަތޭކަ ރުފިޔާ) އަދި އަތޮޅުން ބޭރުގެ އުޅަނދުފަހަރަށް 200ރ( .ދުއިސައްތަ ރުފިޔާ)  ،އުޅަނދު
ދުއްވުމުގެ

ޓެސްޓް

ދިނުމަށްދާ

އެގްޒަމިނަރަށް

ކޮންމެ

ދުއްވުމަކަށް

ކައުންސިލުން

25ރ.

(ފަންސަވީސް ރުފިޔާ) ދިނުމަށް ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
ދައުރު  –3ބައްދަލުވުން
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ދައުރު  –3ބައްދަލުވުން
5

2

2

2020

ވަނަ

އަހަރުގެ

އަތޮޅު

ޤުރްއާން

މުބާރާތް

2020

އޭފްރީލް

މަހުގައި

ބޭއްވުމަށް

ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
ގން
ހށަހަޅައި ެ
ބރުއަރީ މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން މައްސަލަ ކޯޓަށް ު
ފ ް
ކަށަވަރު ދޯނީގެ މައްސަލަ ެ
ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް އިދާރީގޮތުން ކުރުމަށް ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
ދ
ބއްވަން ފެންނަ ރަށަކީ ވ .ފެލި ޫ
 2020ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޤުރްއާން މުބާރާތް ާ
ކަމަށް ފާސްކުރެވުނެވެ.

ދައުރު  –3ބައްދަލުވުން
7

ހގެ
ކއުންސިލްގެ ޤުރްއާން މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚެއް ކަމަށް މޭ މަ ު
 2020ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ަ
3

 29، 28އަދި  30ގައި މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ފާސްކުރެވުނެވެ.
ގއްރަރު އިންޓަރ ސްކޫލު ތަކުގެ
ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ މު ަ
ތށް
ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ މުގައްރަރާއި އެއްގޮތް ކުރުމަށް އިދާރީގޮތުން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ގޮ ަ
ފާސްކުރެވުނެވެ.

 2020ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ ގަވާއިދު އިދާރީގޮތުން ތައްޔާރު ކޮށް
ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރެވުނެވެ.
އަތޮޅުކައުންސިލަށް ނޭންގި ބޮޑުމޮހޮރާ ބަޔަކާއި ހަވާލު ކުރި ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ކައުންސިލްގައި

ދައުރު  –3ބައްދަލުވުން
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މަޝްވަރާކުރެވި ،އަތޮޅުގައި ހުރި ހުރިހާ ފަޅުރަށެއް އެކިއެކި ފަރާތްތަކާއި ހަވާލުކުރަމުންގޮސް އެންމެ ފަހަށް

3

އޮތް ރަށްވެސް މި ކައުންސިލަށް އެނގުމެއްނެތި ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވާކަން ނޫސްތަކުގެ ޒަރިއްޔާއިން
އެނގުމާއެކު އެކަން އެގޮތަށް ކުރުމަކީ ކައުންސިލުން ބަލައިގަންނަ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ފާސްކުރެވުނެވެ.
 2020ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލް ބަޖެޓް ފާސްކުރިއިރު ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމާއި ބެހޭ
އިމްތިހާން ދިނުމަށް ދޯންޏަށްދާ އެގްޒަމިނަރަށް ފައިސާ ދިނުމަށް ހިމެނިފައި ނުވާތީ އެ ފައިސާ ދިނުމަށް
ބޭނުންވާ ( 3000ތިންހާސް) ރުފިޔާ ބަޖެޓަށް އިތުރު ކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނެވެ.
ކޮވިޑް  19އާއި ގުޅިގެން އަތޮޅު ތެރޭގެ ކަންކަން ޓާސްކްފޯރސް މެދުވެރިވެ ކުރަމުން ގެންދާއިރު
ޓާސްކްފޯރސް ތަކަށް އަދި ކައުންސިލް ތަކަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ވެދެވޭ އެހީއެއްގެ ގޮތުގައި ކަންކަން
ކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރެވޭ ( 20000ވިހި ހާސް) ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކުރުން.
މިހާރު ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ ކޮވިޑް  19ގެ ނުރައްކާގެ ހާލާތާއި ގުޅިގެން ދޫފައި ސްކީމުގެ ދަށުން
ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު ލޯނު ދައްކަމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ ލޯނަށް ލުޔެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން
އެޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން ހަތަރު މަސް ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮންމެ މީހަކުވެސް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ %10
(ދިހަ ޕަސެންޓް) މާފުކޮށްދިނުމަށް ފާސްކުރުން
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މާލޭގައި މިވަގުތު ހާލުގައި ޖެހިފައިތިބި މި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ
ވަޒަނަށް ގެނައުމަށްޓަކައި އަތޮޅުގެ ކޮންމެވެސް ރިސޯޓެއްގައި ނުވަތަ ސަރުކާރުން ކަ ނޑައަޅާ ކަރަންޓީން
ފެސިލިޓީއަކަށް ގެންދިޔުމަށްފަހު ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ވަޒަނަށް އާދެވޭނެ ގޮތް ހައްދަވައި
ދެއްވުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުގައި ދެންނެވުމަށް ފާސްކުރުން
ކެޔޮދޫގައި މަލްޓި-ޕާޕޯސް ހޯލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވޯޓާރ ޕާރކް އިން ގެނެސްފައިވާ 16
ބަންގްލަދޭސް މީހުންނަށް  3މަސް ދުވަހުގެ މުސާރަ ނުދީ އަދި ކާނެ އެއްޗެއް ފޯރުކޮށްދެމުން ނުދާތީވެ
މިކަން ކަމާއި ގުޅޭ އިދާރާތަކުގެ ސަމާލުކަން ގެނައުމާއި މި  16ބަންގްލަދޭސް މީހުން ސްރުކާރުން މިހާރު
ތައްޔާރުކުރަމުންދާ ބޭރު މީހުން ބައިތިއްބާ މަރުކަޒަކަށް ގެންދިޔުމަށް ފާސްކުރެއްވުނެވެ.

 2020ޖެނުއަރީ  1ން ޖޫން  30ގެ ނިޔަލަށް މި ކައުންސިލަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.
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