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ނޑުމެން  وتعاىل سبحانهاهلل ޢުމަތްތަކުގެވެރި ގަދަކީރިތިވަްނތަ ނި އަށް ޙަމްދާއި، ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަޅުގަ

ى حمّمد صلّ ޢަމަލީޮގތުން ަމގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާްތ ސާހިބާ  ،ތި ނަޫމނާއާިއގެން ވަޑައިގެންއުޅެންވީގޮތުގެ ރިވެ

 އެ މާތްޞަލަވާތާއި، ސަާލމުގައި  މި އަށް ޞަލާވާތާއި، ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަްނނަވަމެވެ. اهلل عليه وسّلم

 މެވެ.ނަބިއްޔާގެ އިތުރު އާލުންނާއި، ިމތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލްކުރަ

މަސްދުވަހަކީ ކައުންސިލްގެ ޙަޔާތުގައި ދުވަހަކުވެސް ދިމާވެފައި  6ވަނަ އަހަރުގެ  ފުރަތަމަ  2020

 2020ޖުލައި  2ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ެފށިގެން  2020މާރޗް  19މަސްދުވަހެވެ.  6ނުވާފަދަ ދަތި ކަންތަކެއް ދިމާވި 

ގެ ސަބަުބންނެވެ. އެހެްނ ނަމަވެސް  19-ަބންދުކޮށްފަެއވެ. އެއީ ކޮވިޑްގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލް ހުރީ ާޢއްމުކޮށް ނުހުޅުވައި 

ކޮންމެހެން އިދާރާ ހުޅުވަންޖެހުުނ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި އިދާރާ ހުޅުވައި ކުރަން ޖެހުނު މަސައްކަތެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. އަދި 

ނަމަވެސް މާލެައށް ދަތުރުކުރުމުގައި ހުރި ގައި ޢާއްމުކޮށް އިދާރާ ހުޅުވައި ޚިދުމަތް ދޭން ފެށިފައިވީ 2020ޖުލައި  05

ނޑިވަޅުގައިވެސް  ދަތިތަކެއްގެ ސަބަުބން އިދާރާިއން ކުރިއަށްގެންދާ ޙަރަކާތްތަްއ ކުރިއަކަށް ނުގެންދެވެއެވެ. ިމ ދަތި ދަ

 އިދާދާރާގެ މުވައްޒަފުން ކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތް ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

ނޑުގެ އިޚުލާޞްތެރި މިޤައުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގުމަށް ތިއްބެވި އެންމެހާ هللا ދުޢާއަކީ މާތް އަޅުގަ

ފަރާތްތަކަށް ޤައުމަްށ މަޞްލަޙަތުހުރި، ާލބަޔާއި މަންފާ ިލބެިނވި، އަމާންކަމާއި ޞުލްޙަވެރިކަން ދެމެހެއްޓޭ، ދީމުޤްރާީތ 

ކަން ރޭއްވެވުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. ހަމަތަކާއި އަސާސްތަކުގެ މަތީގައި އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ކަން

 އާމީން.

 1441ޛުލްޤަޢިދާ  22

 2020ޖުލައި  13               

 އިބްރާހީމް ނިޔާޒް       
 ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ރައީސް



 

ިއދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  2010/7ގެ ޤާނޫން ަނންބަރ: މިރިޕޯޓަކީ އިދާރީ ދާއިރާތައް ާލމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމު

ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހު  2020 )ހ( ގައިވާ ވާގޮތުގެމަތިން  109އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުެގ 

 ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެވެ.

ލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ މިޝަނާއި، ރަށުގެ ަވނަވަރު ހިެމނިފައިވާނެއެވެ. މީގެއިތުރުްނ މިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސި

ނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީާޖ  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަަމ  2020 މަހުގެ ތެރޭގައި ކަުއންސިލުން ހިންގުަމށް ކަ

މި އަހަރު ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި، ކައުންސިލްގެ ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި، އެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތަފްޞީލާއި،  

 މާލީ ހިސާބު ހިމަނާލެވިފައިވާނެެއވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  ީއަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއަކީ މަސައްކަތަށް ފަހި، ކަމަށް ާޤބިލް މުަވއްޒަފުންތަކެއް މަސައްކަތްކުރާ ޒަމާނ

 ކަށް ހެދުން. އިދާރާއަ

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

  ްއަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާމެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު އުފައްދައި ގުޅިގެން އެއް އަމާޒަކަށ

 .އުފެއްދުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ވެއްޓެއް

 

 

 

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

 ޞުލްޙަވެރިކަމާއި އަމާންކަންމަތީ ދިރިއުޅޭ ބަޔަކަށްވުން"



 

ފެލިދެ އަތޮޅަކީ ޖިއޮގްރަފީ ގެ ގޮތުން ދެ އަތޮޅުގެ މައްޗަށް އެކުލެވިފައިވާ އަތޮޅެކެވެ. އެއީ ފެލިދެ އަތޮޅުގެ މައި އަތޮޅާއި 

 3ދި  ރަށުގައެވެ. އަ 5ރަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން  މީހުން ދިރިއުޅެނީ   19ވައްޓަރު އަތޮޅެވެ. މިއަތޮޅުގައި އޮންނަނީ 

 ރަށްވެސް ހިމެނެއެވެ.  4ރިސޯޓާއި ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރެވެމުން އަންނަ 

މިއަތޮޅު ޮއންނަނީ ރާއްޖޭގެ އިރުމަީތ   .ވަނަ އަތޮޅެވެ  10ފެލިދެ އަތޮޅަކީ، ރާއްޖޭގެ އިާދރީ އަތޮޅުތަކުގެ ތެރެއިން 

ވަރަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ  ރުތަކުގެ މުއްސަނދިކަމުގެ ގޮތުންބެލެވިފައިވަނީ ޤުދުރަތީ ރީތިކަމާއި ފަ  ބިތުގައެވެ. ވ. އަތޮޅު

އެބަހުއްޓެވެ.  ފީނާމީހުންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަޤްބޫލް ތަންަތން ވ. އަތޮޅުގައި އަތޮޅެއްކަމުގައެވެ. ޚާއްޞަކޮށް އަޑިއަށް

އްޖޭގެ ާއބާދީ އެންމެ ކުޑަ އަތޮޅެވެ. އެބަހުއްޓެވެ. ފެލިދެ އަތޮޅަކީ ރާ ފަރުމަސްވެރިކަމަށްމޮޅު އެތައްބައިވަރު ސަރަޙައްދުތަކެއް

ނޑަކަށް  މިއަތޮޅުގެ އާބާދީއަކީ،  .މީހުންނެވެ  2641ގާތްގަ

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



 

 

 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ޙާޞިލްވި މިންވަރު  2020

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #

ޙަރަކާތް 
ހިންގުމަށް 
ރޭވިފައިވާ 
 މުއްދަތު 

ނަތީޖާ 
ޙާޞިލްކުރެވުނު 

 މިންވަރު 

Q1 Q2 

 %100 ޖެޓް ފާސްކުރުންބަ 1

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން 2  %100 ކަ

 ސްޓޭޓް ގެސްޓް ހައުސް މަރާމާތުކުރުން 3


%100 

 ދޫފަހި ސްކީމް 4


%21.75 

 ބޭއްވުން  2020އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޤުރްއާން މުބާރާތް  5


0% 

 ދިންނަްށ އިނާމް ދިނުން ޤުރްއާން ހިތުދަސްކުރާ ކު 6


0% 

 2020  ްވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުނ 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް އިދާރީގޮތުން ތައްޔާރުކޮށް ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް  2020ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

)ހަތްމިލިއަން ނުވަލައްކަ  ރ.7،998،700.90ކައުންސިލަށް ލިބޭނޭ އާްމދަނީއަކީ  ވަނަ އަހަރު 2020ހުށަހަޅާފައިވާގޮތަށް 

 6،911،882.56ނުވަދިހަ އަންހާސް ހަތްސަތޭކަ ރުފިޔާ/ ނުވަދިހަ ލާރި( ކަމަށާއި، މިއަހަރު ކައުންސިލުން ޚަރަދުވާނީ 

ވަނަ  2020ލާރި( ކަމުގައި ކައުންސިލްގެ /ފަންސާސް ހަހަމިލިއަން ނުވަލައްކަ އެގާރަާހސް އަށްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ދެރުފިޔާ )

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 2ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި  1އަހަރުގެ 



 

   ްސްޓޭޓް ގެސްޓް ހައުސް މަރާމާތުކުރުނ 

ވ. އަތޮޅު ސްޓޭޓް ގެސްޓް ހައުސް މަރާމާތު ކުރުމަށް 

ތްތަކުގެ ތެރެއިްނ ބިޑަށް ހުޅުވާލުމުން ބައިވެރިވި ފަރާ

ކައުންސިލްގެ ބިޑް ކޮމިޓީއިން މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި 

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެވަލުޭއޓްކޮށް އެންމެ މަިތްނ 

މާރކްސް ލިބިފައިވާ މަލްޓިޕަލް އިންވެސްޓްމަންޓް އާިއ 

ވ. އަތޮޅު ސްޓޭޓް ގެސްޓް ހައުސް މަރާމާތު ކުރުމުގެ 

ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓަކީ ގައި ހަ 2020ޖެނުއަރީ  19މަސައްކަތް  ވާލުކުރެވުނެވެ. މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކަ

މާރޗް  28ރުފިޔާއެވެ. މި ކުންފުނީގެ ފަރާތުްނ ސްޓޭޓް ަހއުސްގެ މަސައްކަތް ނިންމައިފައިވަނީ  993406.56

 ގައެވެ. 2020

  ް2020އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް  : 1ޙަރަކާތ 

މަހުގެ ތެރޭގައި ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ  6ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ މަސައްކަތްތައް ފުރަތަމަ  ސަބަބު/ދަތިތައް:

ޖޭގައިވެސް ފެތުރެންފެށުމާއި ގުޅިގެން ގެ ބަލިމަޑުކަން ރާއް 19ވިޑްމުޅި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮ

ސްކޫލުތަކާއި އޮފީސްތަށް ބަންދުކުރުމާއިއެކު މުބާރާތް ކުރިޔަށް ގެންދެވެން ނެތް ކަމަށް ކައުންސިލަށް 

  ފެނިވަޑައިގަތުމުންނެވެ.

  ްޤުރްއާން ހިތުދަސްކުރާ ކުދިންނަށް އިނާމް ދިނުން  : 2ޙަރަކާތ 

ކުދިން ވަނީ ފޯރމް  30ތިހާން ކުރުމަށް ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް އިމް ޤުރުއާން ހިތުދަސްކޮށް ސަބަބު/ދަތިތައް:

ގެ ބަލިމަޑުކަން  19ހުށަހަޅައިފައެވެ. ނަމަވެސް އިމްތިހާން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިނުވަނީ ކޯވިޑް

ގެ ހާލަތު އިޢުލާންކޮްށ ރާއްޖޭގައިވެސް ފެތުރެންފެށުމާއި ގުޅިގެން މުޅި ރާއްޖޭގައި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލު

ނޑައަޅާފައިވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.  ފުރަބަންދެއް ކަ



 

  ދޫފަހި ސްކީމް 

ނޑު މަޤްޞަދަކީ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ އިޖްތިމާޢީ އިޤްތިޞާދީ ހާލަތުގެ ރަނގަޅުކޮށް  މި ޕްރޮގްރާމްގެ މައިގަ

އަޮތޅުކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތު  މަތިކުރުމަށްޓަކައި ދެމެހެއްެޓިނވިގޮތެއްގައި އެހީތެރިވުމާއި ންގެ ދިރިއުޅުގެ ފެންވަރުރައްޔިތު

 ދޫފަހި”ވަނަ ޖަލްސާއިން  11ގައި ބޭއްވި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  2015 އޭޕްރީލް  29މުއްސަދިކުރުމެވެ. މި ގޮތުން 

ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މުދާ ގަންނަން ބޭުނންވާ ފަރާތުްނ  އިދު ފާސްކުރިއެވެ. މި ގެ ނަމުގައި ޤަވާ“ ޕްރޮގްރާމްގެ ޤަވާއިދު

މުދަލަށް ފައިދާގެ ގޮތުގައި  ޞައްޙަ ކޯޓޭޝަނެއް އަތޮޅުކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ. އަދި ވިއްކާ ބޭނުންވާ މުދަލުގެ

 ކުރާ މުދަލުގެ އަގު އޭެގ ފައިދާ އާއި ނުލާ ގަްނނައެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދޫ % އެވެ. މި ްޕރޮގްރާމްގެ ދަށުނ10ްއިތުރުކުރަނީ 

ރ )ފަސްހާސް ރުފިޔާ( އަށްވުރެ 5000އަދި  .ރ )ފަނަރަ ހާސް ރުފިޔާ( އަށްވުރެ އިތުރުވެގެންނެއް ނުވާނެއެވ15000ެއަގު 

ގޮތުގައި މީލާދީ އެއް މުއްަދތެއްގެ ގަވައިުދގައިވެއެވެ. އަދި ދޫފަހިން ގަްނނަ މުދަލަށް އެންމެ ދިގު ކުޑަވެގެންނުވާނެ ކަމަށް

 .ޚަލާޞްކުރަންޖެހެއެވެ އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކާ

މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި  6ދޫފަހި ސްކީމް ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ   

ރ.  86994.77ފަރާތަކަށް ވަނީ ިމ ސްކީމްގެ ދަށުން މުދާ ދޫކުރެވިފައި ވެއެވެ. އެއީ  7ގެ ނިޔަލަްށ  2019ވެއެވެ. ޖޫން 

އޭގެ ތެރޭގައި ދޫފަހި  ރ. ވަނީ ލިބިފަެއވެ. 323977.63މަސް ނިމުނު އިރު  6ގެ މުދަލެވެ. މި އަހަރުގެ ފުަރތަމަ 

 މީހުން ހިމެނެއެވެ. 46ސްކީމުން މުދާނަގައި ފައިސާ ދައްކަމުންދާ 

 އްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން ކަނޑުގައި ދު 

ނޑުގައި ގޮުތން ނެގުމުގެ ފީއެއް އިދާރީ ޚިދުމަތްަތކުގެ ކައުންސިލުންދޭ އަތޮޅު  ދުއްވުމުގެ އުޅަނދުަފހަރު ދުއްވާ ކަ

ނޑުގައި، ( ރުފިޔާ  ސަތޭކަ. )ރ100 ފޮތަކަށް ގޮތުގައި އެއްގެ ފީ އިދާރީ ހެދުމުގެ ފޮތް ލައިސަންސް  ދުއްވާ  ކަ

 އެއްގެ ފީ ކުރުމުގެ އިމްތިހާނު އަމަލީ އިތުރުކުރުމަށް ކެަޓގަރީ ނުަވތަ ދިނުމަށްޓަކައި ލައިސަންސް ދުއްވުމުގެ ނދުފަހަރުއުޅަ

 ޖަލްސާގައި  ވަނަ 3 ރަސްމީ އަހަރުގެ ވަނަ 2020 ކައުްނސިލްގެ ނެގުމަށް( ރުފިޔާ ސަތޭކަ. )ރ100 ދުއްވުމަކަށް ގޮތުގައި

ނޑުގެ މީހުނަށް 7 ނިޔަލަށް ގެމަހު  ޖޫން ގުޅިގެން  ފާސްކުރުމާއި  1605 ގޮތުގައި  ފީއެއްގެ އިދާރީ  ދޫކުރެވި ލައިސަންސް  ކަ

 .ލިބިަފއެވެ ކައުންސިލަށް ވަނީ ރުފިޔާ



 

ގެ  2020  
މަހުގެ  6ފުރަތަމަ 

 ނިޔަލަށްބާކީ 

ގެ  2020  
މަސް  6ފުރަތަމަ 

 ދުވަހުގެ ޚަރަދު 

 ގެ  2020
 ލިބުނު ބަޖެޓް 

 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 

 ރިކަރެންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  5970474.56 2682674.25 3287800.31
 

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  944408 86994.77 857413.23
 

 ބަޖެޓް މުޅި ޖުމްލަ 6914882.56 2769669.02 4145213.54
 

  ރިކަރަންޓް ޚަރަދު     

 210 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 3045923 1449220.19 1596702.81

70685.67 49619.33 120305 
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި 

 ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފަިއސާ
213 

 221 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  183560 20120 163440

 222 ގެ ބޭނުމަށް ހޯާދ ތަކެތީގެ އަގުއޮފީސް ހިންގުމު 135000 14580.29 120419.71
 223 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިުދމަތުގެ ޚަރަދު 811280 193423.21 617856.79

 224 ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 0 11300 8700
 225 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  80000 0 80000

 226  މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 1519906.56 944411.23 555495.33
 228 ސަރުކާރުންދޭ އެހީއާއި، އިޝްތިރާކާއި، ސަބްސިޑީޒް  74500 0 74500

3287800.31 2682674.25 5970474.56   

    
 

 421 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަުރމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  144408 0 144408
 730 ލޯނު ދޫކުރުން 800000 86994.77 713005.23

857413.23 86994.77 944408  
 

 210 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު     

 211 މުސާރައާއި އުޖޫރަ  2123968 981997.86 1141970.14
 212 މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް  921955 467222.33 454732.67
1596702.81 1449220.19 3045923  

 

 



 

 

 25ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ ބައްދަލުުވމުގެ އަދަދު: 

 10 ކައުންސިލުން ބައްދަލުވުން ބޭއްިވ އަދަދު:

 ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 
ޙާޟިރު 
ވި 
 ޢަދަދު 

 ންސިލްގެ ނިންމުންތައް ކައު 
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ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް އިދާރީގޮތުން ތައްޔާރުކޮށް  2020ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
ލިޭބނޭ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލަށް 2020 ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާގޮަތށް

ހަތްމިލިއަްނ ނުވަލައްކަ ނުވަދިހަ އަންހާސް ަހތްސަތޭކަ ) ރ.7،998،700.90އާމްދަނީއަކީ 
 6،911،882.56ރުފިޔާ/ ނުވަދިހަ ލާރި( ކަމަށާއި، މިއަހަރު ކައުންސިލުްނ ޚަރަދުވާނީ 

)ހަމިލިއަން ނުވަލައްކަ އެގާރަާހސް އަށްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ދެރުފިޔާ/ފަންސާސް ހަލާރި( ކަމުގައި 
 ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް 

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް 
ލަފާ ކުރާ  ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

 ބަޖެޓް 
Q3 Q4 

 ކަށަވަރު ދޯންޏައް ލިބެންވާ ފައިސާ ހޯދުން  
100,000/- 

 މުގެ މަސައްކަތްޝަރީއަތްމެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ހޯދު - 

 -/8,000 ސްޓޭޓް ގެސްޓް ހައުސް ހިންގުން  
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އަތޮޅު ކައުންސިލުންދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ އިދާރީ ފީއެއް ނެގުމުގެ ގޮތުން ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން 
ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ، ންސާސް ރުފިޔާ()ފަ ރ50ދޭ ކާޑު ހެދުމުގެ ފީ އަކަށް އަންގައި ކަ

ރ. )ަސތޭކަ 100ކަްށ ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ފޮތް ހެދުމުގެ އިދާރީ ފީ އެއްގެ ޮގތުގައި ފޮތަ
ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދިނުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ކެޓަގަރީ  ރުފިޔާ( ، ކަ

ރ. )ސަތޭކަ 100ވުމަކަށް އިތުރުކުރުމަށް އަމަލީ އިމްތިހާުނ ކުރުމުގެ ފީ އެއްގެ ގޮތުގައި ދުއް
ިއ ފަސިންޖަރުންއުފުލުމުގެ ސެޓްފިެކޓް ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓާިއ  ބަރުމަރުކާގެ ސެޓްފިކެޓާ، ރުފިޔާ(

ރ. 100ހެއްދުމަށް ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ވ. އަތޮޅުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ  އުޅަނދުފަހަރަށް 
ރ. )ދުއިސައްތަ ރުފިޔާ( ، އުޅަނދު 200)ސަތޭކަ ރުފިޔާ( އަދި އަތޮޅުން ބޭރުގެ އުޅަނދުފަހަރަށް 

ރ. 25ކޮންމެ ދުއްވުމަކަށް ކައުންސިލުން  ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓް ދިނުމަށްދާ އެގްޒަމިނަރަށް
 ފާސްކުރެއްވިއެވެ. )ފަންސަވީސް ރުފިޔާ( ދިނުމަށް

ބައްދަލުވުން  –3ދައުރު 
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އޭފްރީލް މަހުގައި ބޭއްވުމަށް  2020ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް  2020

 ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
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އްސަލަ ެފްބރުއަރީ މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން މައްސަލަ ކޯޓަށް ުހށަހަޅައިެގން ކަށަވަރު ދޯނީގެ މަ

 ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް އިދާރީގޮތުން ކުރުމަށް ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
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ވަން ފެންނަ ރަށަކީ ވ. ފެލިޫދ ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޤުރްއާން މުބާރާތް ާބއް 2020
 ކަމަށް ފާސްކުރެވުނެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ަކއުންސިލްގެ ޤުރްއާން މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚެއް ކަމަށް މޭ މަުހގެ  2020
 ގައި މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ފާސްކުރެވުނެވެ. 30އަދި  29، 28

އްރަރު އިންޓަރ ސްކޫލު ތަކުގެ ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ މުގަ 
ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ މުގައްރަރާއި އެއްގޮތް ކުރުމަށް އިދާރީގޮތުން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ގޮަތށް 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.
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ށް ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ ގަވާއިދު އިދާރީގޮތުން ތައްޔާރު ކޮ  2020
  ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރެވުނެވެ.

އަތޮޅުކައުންސިލަށް ނޭންގި ބޮޑުމޮހޮރާ ބަޔަކާއި ހަވާލު ކުރި ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ކައުންސިލްގައި 
މަޝްވަރާކުރެވި، އަތޮޅުގައި ހުރި ހުރިހާ ފަޅުރަށެއް އެކިއެކި ފަރާތްތަކާއި ހަވާލުކުރަމުންގޮސް އެންމެ ފަހަށް 

ކައުންސިލަށް އެނގުމެއްނެތި ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވާކަން ނޫސްތަކުގެ ޒަރިއްޔާއިން  އޮތް ރަށްވެސް މި 
 އެނގުމާއެކު އެކަން އެގޮތަށް ކުރުމަކީ ކައުންސިލުން ބަލައިގަންނަ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ފާސްކުރެވުނެވެ.

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަ 2020 ހަރު ދުއްވުމާއި ބެހޭ ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލް ބަޖެޓް ފާސްކުރިއިރު ކަ
އިމްތިހާން ދިނުމަށް ދޯންޏަށްދާ އެގްޒަމިނަރަށް ފައިސާ ދިނުމަށް ހިމެނިފައި ނުވާތީ އެ ފައިސާ ދިނުމަށް 

 )ތިންހާސް( ރުފިޔާ ބަޖެޓަށް އިތުރު ކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނެވެ. 3000ބޭނުންވާ 

ބައްދަލުވުން  –3ދައުރު 
10 

3 

ރޭގެ ކަންކަން ޓާސްކްފޯރސް މެދުވެރިވެ ކުރަމުން ގެންދާއިރު އާއި ގުޅިގެން އަތޮޅު ތެ 19ކޮވިޑް 
ޓާސްކްފޯރސް ތަކަށް އަދި ކައުންސިލް ތަކަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ވެދެވޭ އެހީއެއްގެ ގޮތުގައި ކަންކަން 

 )ވިހި ހާސް( ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކުރުން. 20000ކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރެވޭ 

ގެ ނުރައްކާގެ ހާލާތާއި ގުޅިގެން ދޫފައި ސްކީމުގެ ދަށުން  19ޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ ކޮވިޑް މިހާރު ރާއް
ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު ލޯނު ދައްކަމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ ލޯނަށް ލުޔެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން 

% 10ސް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ އެޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން ހަތަރު މަސް ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮންމެ މީހަކުވެ
 )ދިހަ ޕަސެންޓް( މާފުކޮށްދިނުމަށް ފާސްކުރުން 

މާލޭގައި މިވަގުތު ހާލުގައި ޖެހިފައިތިބި މި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ 
ނޑައަޅާ ކަރަންޓީން ވަޒަނަށް ގެނައުމަށްޓަކައި އަތޮޅުގެ ކޮންމެވެސް ރިސޯޓެއްގައި ނުވަތަ ސަރުކާރުން ކަ

ފެސިލިޓީއަކަށް ގެންދިޔުމަށްފަހު ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ވަޒަނަށް އާދެވޭނެ ގޮތް ހައްދަވައި 
 ދެއްވުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުގައި ދެންނެވުމަށް ފާސްކުރުން

 16ވޯޓާރ ޕާރކް އިން ގެނެސްފައިވާ  ޕާޕޯސް ހޯލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް -ކެޔޮދޫގައި މަލްޓި 
މަސް ދުވަހުގެ މުސާރަ ނުދީ އަދި ކާނެ އެއްޗެއް ފޯރުކޮށްދެމުން ނުދާތީވެ  3ބަންގްލަދޭސް މީހުންނަށް 

ބަންގްލަދޭސް މީހުން ސްރުކާރުން މިހާރު  16މިކަން ކަމާއި ގުޅޭ އިދާރާތަކުގެ ސަމާލުކަން ގެނައުމާއި މި 
 ބައިތިއްބާ މަރުކަޒަކަށް ގެންދިޔުމަށް ފާސްކުރެއްވުނެވެ. ތައްޔާރުކުރަމުންދާ ބޭރު މީހުން

 

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



 

އުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަލުަގއި ވާ ވަނަ އަަހރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހަކީ ކަ 2020މިކައުންސިލުގެ 

ަމސް ކަމުގައި ދެންނެވޭކަށް ެނތެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބަީކ  6ކަންކަން އެކަށީގެންއވާގޮތެއްގަިއ ކުރިއަށް ގެންދެވުނު 

ވެ. ގެ ބަލިމަޑުކަމެވެ. ރަށްރަށާއި މާލެ ފުރަ ބަންުދގައި އޮންނަން ޖެހުމ19ެ-ރާއްޖެއަށާއި މުޅި ދުނިޔެއަށް ދިމާވި ކޮވިޑް

ނޑުގޮތެއްގައި ކުރެވިފައިވަނީ ކޮވިޑް  -އެހެން ކަމާއެކު ކައުންސިލުގެ ޙަރަކާތްތައްވެސްވަނީ ހުއްޓުކަމަށް އައިސްފައެވެ. މައިގަ

 އާއި ގުޅިގެން އަތޮޅުގެ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުމާއި އިދާރީ ކަންކަމެވެ.  19

މުގައި ޢަމަލީގޮތުން މަސައްކަތްޮކށްދެއްވި މި ދަތި އުނދަގޫ ޙާލަތުގައިވެސް ކައުންސިލްގެ އެންމެހައި ކަންކަ 

 މެމްބަރުންނަށާއި މުވައްޒަފުންަންށ ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ. 

ނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި ދުޢާ އަކީ އަތޮޅާއި ޤައުމަށް ވަފާތެރި ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ތިބެ،  އަޅުގަ

هللا ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. ކީރިތި ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމުގެ 

  آمــــــــــينއަޅަމެންގެ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް ލައްވައި، ކާމިޔާބީ އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ. 

 

 1441ޛުލްޤަޢިދާ  24
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