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 ގެ   2010/7ގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭ

ހިންގި  ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނަ އަހަރު ވަ 2020ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވުނު 109

 ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެވެ.

ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.  ގެ ވަނަވަރުއަތޮޅުމިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ މިޝަނާއި، 

ނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީޖާ ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި، އެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން  ގެ ނަ އަހަރު ވަ  2020 މީގެއިތުރުން  ހިންގުމަށް ކަ

 ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު ހިމަނާލެވިފައިވާނެއެވެ.  ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތަފްޞީލް އަދި 
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  .ްއަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއަކީ މަސައްކަތަށް ފަހި، ކަމަށް ޤާބިލް މުވައްޒަފުންތަކެއް މަސައްކަތްކުރާ ޒަމާނީ އިދާރާއަކަށް ހެދުނ 

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

 ެއަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާމެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު އުފައްދައި ގުޅިގެން އެއް އަމާޒަކަށް މަސައްކަތްކުރުމުގ 

 ވެއްޓެއް އުފެއްދުން 
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 5   އިދާރާ  އަތޮޅުކައުންސިލް ފެލިދުއަތޮޅު

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

 އިބްރާހީމް ނިޔާޒް

 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

 ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް
 ޑިރެކްޓަރ

އެންޑް  . އާރް.އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެޗް
 އިންފޮމޭޝަން

 އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ

މެއިންޓެނަންސް އޮފިސަރ. އ  

 ޢަލީ ސަލީމް

 މަސައްކަތު
 އިސަމާޢީލް ޙަލީލް

 މަސައްކަތު
 އިބްރާހީމް ސިޔާމް

 މަސައްކަތު
 ފާތިމަތު މޫސާ

 މަސައްކަތު
 ނާދިރާ

 ފަޅުވެރި
 ހަސަން ޔާސިރު

 ފަޅުވެރި
ޤާސިމް އަޙްމަދު  

 ނެވި
ޢަލީ هللاއަބްދު  

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  . އ ކޮމްޕިއުޓާރ ޓެކްނީޝަބް
 އޮފިސަރ
 އިސްމާޢީލް ޝާހިދު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  . އ
 އޮފިސަރ
 ނާދިރާ ޢަބްދުލްއަޒީޒު

 ޢެޑްމިނިސްޓްރޭޓޮވް އޮފިސަރ

 ކުލްޘޫމާ ޞާލިޙް

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 މަރްޔަމް ރަސްމާ

ކައުންސިލްގެ ބިއުރޯ  
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 މަރްޔަމް މާއިޝާ

 ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް

 އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ. އ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ. އ   

 ޢާއިޝަތު ވިޝާމާ

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ.އ  

އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލްމުޙައްމަދު   

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ. އ  

 ނާސިރާ ޙަސަން

 އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސާރވިސަސް

ޒިންމާދާރުވެރިޔާ  -ޑިރެކްޓަރ   

 ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްޣަނީ

 އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަނަޓް ސާރވިސަސް

 އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ

ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސްރ.އ  

 ފާޠިމަތު ސަނިއްޔަ

ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ. އ  

 ޢަލީ އިޙްސާން

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  . އ
 އޮފިސަރ

 ޢާއިޝަތު ލިއުޝާ

އިކޮނޮމިކް  .އ
 ޑިވެލޮޕްމަންޓްއޮފިސަރ

ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގް، ރިސާރޗް އެންޑް  
 މޮނިޓަރިންގ

 އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ

ޕްލޭނިންގް އޮފިސަރ. އ  

 އަޙްމަދު ރަމީޒު

ރިސާރޗް އޮފިސަރ. އ  ލީގަލް އޮފިސަރ 

 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ

 ޢަބްދުލްއަޒީޒު އިބްރާހީމް

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް

 މުޙައްމަދު އަޙްމަދު މަނިކު
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ރު ފެލިދެ އަތޮޅަކީ ޖިއޮގްރަފީ ގެ ގޮތުން ދެ އަތޮޅުގެ މައްޗަށް އެކުލެވިފައިވާ އަތޮޅެކެވެ. އެއީ ފެލިދެ އަތޮޅުގެ މައި އަތޮޅާއި ވައްޓަ

ރިސޯޓާއި ރިސޯޓެއްގެ  3ރަށުގައެވެ. އަދި   5ރަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން  މީހުން ދިރިއުޅެނީ   19އަތޮޅެވެ. މިއަތޮޅުގައި އޮންނަނީ 

 ރަށްވެސް ހިމެނެއެވެ.  4ތަރައްޤީ ކުރެވެމުން އަންނަ  ގޮތުގައި

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

ރަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ އަތޮޅެއްކަމުގައެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ވަ  ބެލެވިފައިވަނީ ޤުދުރަތީ ރީތިކަމާއި ފަރުތަކުގެ މުއްސަނދިކަމުގެ ގޮތުން އަތޮޅު

އެބަހުއްޓެވެ. ފަރުމަސްވެރިކަމަށްމޮޅު އެތައްބައިވަރު  ފީނާމީހުންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަޤްބޫލް ތަންތަން ވ. އަތޮޅުގައި އަޑިއަށް

ނޑަކަށް  . މިއަތޮޅުގެ އާބާދީއަކީ،އެބަހުއްޓެވެ. ފެލިދެ އަތޮޅަކީ ރާއްޖޭގެ އާބާދީ އެންމެ ކުޑަ އަތޮޅެވެ ސަރަޙައްދުތަކެއް   2641ގާތްގަ

 .މީހުންނެވެ 

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

 
 
 



20XX ަރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ  

 

 7   އިދާރާ  އަތޮޅުކައުންސިލް ފެލިދުއަތޮޅު

 

 
 މިންވަރު ޔަލަށް ޙާޞިލްވި އަހަރުގެ ނި ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  2020

# 
 

 

 Q1 Q2 Q3 Q4 

   100% ފާސްކުރުން ބަޖެޓް  1

   100%   ސްޓޭޓް ގެސްޓް ހައުސް މަރާމާތުކުރުން  2

   0%  ބޭއްވުން  2020 މުބާރާތް އަތޮޅު ކައުންސިލް ޤުރްއާން  3

   0% ދިނުން  އިނާމް  ކުދިންނަށް  ހިތުދަސްކުރާ  ޤުރްއާން  4

   21.75% ދޫފަހި ސްކީމް  5

   100% ދޫކުރުން/ސާވޭކުރުން  ލައިސަންސް  އުޅަނދުފަހަރުގެ  ދުއްވާ  ކަނޑުގައި  6

  50% ކައުންސިލަރުންގެ މާލެ ދަތުރު  7

 %0     ކައުންސިލްގެ އަތޮޅުތެރޭގެ ދަތުރު  8

 %0     ރަށު ކައުންސިލްތަށް މޮނިޓާރކުރުން  9

 %0     ނަޞޭޙަތްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ދީނީ  10

 %0     ކައުންސިލްތަކަށް އެހީދިނުން  11

     100% އައިޑީ ކާޑު ހައްދާދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން  12

 %0     ފުށިފަރު ދޯނި އެހެލާ މަރާމާތު ކުރުން  13

   50%   އެއްގަމު ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން  14

 
 

 
 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނަ 2020

އިދާރާ  އަތޮޅު ކައުންސިލް ފެލިދުއަތޮޅު  8 

7.  
 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން  2020

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

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

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

ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ  1ވަނަ އަހަރުގެ  2020އެގާރަހާސް އަށްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ދެރުފިޔާ/ފަންސާސް ހަލާރި( ކަމުގައި ކައުންސިލްގެ 

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.   2ވަޑައިގެންނެވި 

 

 މަރާމާތުކުރުން ސްޓޭޓް ގެސްޓް ހައުސް 

ވ. އަތޮޅު ސްޓޭޓް ގެސްޓް ހައުސް މަރާމާތު ކުރުމަށް ބިޑަށް 

ހުޅުވާލުމުން ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކައުންސިލްގެ ބިޑް 

މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮމިޓީއިން 

އެވަލުއޭޓްކޮށް އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބިފައިވާ މަލްޓިޕަލް 

އިންވެސްޓްމަންޓް އާއި ވ. އަތޮޅު ސްޓޭޓް ގެސްޓް ހައުސް މަރާމާތު 

ގައި ހަވާލުކުރެވުނެވެ. މި  2020ޖެނުއަރީ  19ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

ނޑައެ  993406.56ޅިފައިވާ ބަޖެޓަކީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކަ

 ގައެވެ. 2020މާރޗް  28ރުފިޔާއެވެ. މި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ސްޓޭޓް ހައުސްގެ މަސައްކަތް ނިންމައިފައިވަނީ 

 

 އެއްގަމު ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން 

ޓެސްޓް ހެދުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ބިމެއް ހޯދުމަށް ސީ ގެ އެއްގަމު ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށްޓަކައި ޕްރެކްޓިކަލް  -ވ. އަތޮޅުގައި ޒޯން 

 2ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި  14ވަނަ އަހަރުގެ  2020ފެލިދޫ ކައުންސިލްގައި ސިޓީއަކުން އެދުމަށް ކައުންސިލްގެ 

އެ ކައުންސިލުން ފޮނުވި  ނުވުމުންމެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން އިދާރީގޮތުން ފެލިދޫ ކައުންސިލަށް ސިޓީ ފޮ

ހަދަން  މަސް ދުވަހަށް ބިމެއް ދޫކުރެވޭނެކަމަށް އަންގާފައިވާތީ ލައިސަންސް ދޫކުރުމަޓަކައި ޕްރެކްޓިކަލް ޓެސްޓް ދިނުމަށް 4ސިޓީގައި 

  ދާރީގޮތުން ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތައް ފެށިގެން ދިޔައެވެ.ޖެހޭ ރޭމްޕް ހެދުމަށް އި

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނަ 2020

އިދާރާ  އަތޮޅު ކައުންސިލް ފެލިދުއަތޮޅު  9 

 

 

 

  ް2020 ޤުރުއާން މުބާރާތްއަތޮޅު  : 1ޙަރަކާތ 

މުޅި ދުނިޔެއަށް ތެރޭގައި ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ  މި އަހަރު ރުއާން މުބާރާތުގެ މަސައްކަތްތައްޤު  ސަބަބު/ދަތިތައް:

ބަލިމަޑުކަން ރާއްޖޭގައިވެސް ފެތުރެންފެށުމާއި ގުޅިގެން ސްކޫލުތަކާއި އޮފީސްތަށް ގެ  19ވިޑްކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮ 

 ބަންދުކުރުމާއިއެކު މުބާރާތް ކުރިޔަށް ގެންދެވެން ނެތް ކަމަށް ކައުންސިލަށް ފެނިވަޑައިގަތުމުންނެވެ.

  ްޤުރްއާން ހިތުދަސްކުރާ ކުދިންނަށް އިނާމް ދިނުން  : 2ޙަރަކާތ 

ކުދިން ވަނީ ފޯރމް  30ތިހާން ކުރުމަށް ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް އާން ހިތުދަސްކޮށް އިމްޤުރު ސަބަބު/ދަތިތައް:

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

 ފައިވާތީއެވެ. ފެތުރެންފެށުމާއި ގުޅިގެން މުޅި ރާއްޖޭގައި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިޢުލާންކޮށް  ރާއްޖޭގައި

  ްރަށު ކައުންސިލްތަށް މޮނިޓާރކުރުން  : 3ޙަރަކާތ 

ފެތުރެންފެށުމާއި ގުޅިގެން މުޅި ރާއްޖޭގައި ސިއްހީ ކުއްލި  ގެ ބަލިމަޑުކަން ރާއްޖޭގައި 19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ފައިވާތީއެވެ.ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިޢުލާންކޮށް 

  ްދީނީ ނަޞޭޙަތްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް  : 4ޙަރަކާތ 

ފެތުރެންފެށުމާއި ގުޅިގެން މުޅި ރާއްޖޭގައި ސިއްހީ ކުއްލި  ގެ ބަލިމަޑުކަން ރާއްޖޭގައި 19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ފައިވާތީއެވެ.ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިޢުލާންކޮށް 

  ްފުށިފަރު ދޯނި އެހިލާ މަރާމާތު ކުރުން  : 5ޙަރަކާތ 

ފެތުރެންފެށުމާއި ގުޅިގެން މުޅި ރާއްޖޭގައި ސިއްހީ ކުއްލި  ގެ ބަލިމަޑުކަން ރާއްޖޭގައި 19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ފައިވާތީއެވެ.ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިޢުލާންކޮށް 
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އިދާރާ  އަތޮޅު ކައުންސިލް ފެލިދުއަތޮޅު  10 

 

 

 
 ދޫފަހި ސްކީމް 

ނޑު މަޤްޞަދަކީ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ އިޖްތިމާޢީ އިޤްތިޞާދީ ހާލަތުގެ ރަނގަޅުކޮށް ރައްޔިތުންގެ  މި ޕްރޮގްރާމްގެ މައިގަ

މުއްސަދިކުރުމެވެ. މި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތު  މަތިކުރުމަށްޓަކައި ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި އެހީތެރިވުމާއި ދިރިއުޅުގެ ފެންވަރު

ގެ ނަމުގައި “ ޕްރޮގްރާމްގެ ޤަވާއިދު  ދޫފަހި”ވަނަ ޖަލްސާއިން  11ގައި ބޭއްވި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  2015 އޭޕްރީލް 29ގޮތުން 

ޞައްޙަ ކޯޓޭޝަނެއް  ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މުދާ ގަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތުން ބޭނުންވާ މުދަލުގެ ޤަވާއިދު ފާސްކުރިއެވެ. މި

 % އެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން 10މުދަލަށް ފައިދާގެ ގޮތުގައި އިތުރުކުރަނީ  ޅުކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ. އަދި ވިއްކާއަތޮ

)ފަނަރަ ހާސް ރުފިޔާ( އަށްވުރެ  .ރ15000އަގު  އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދޫކުރާ މުދަލުގެ އަގު އޭގެ ފައިދާ އާއި ނުލާ ގަންނަ

ގަވައިދުގައިވެއެވެ. އަދި ދޫފަހިން  )ފަސްހާސް ރުފިޔާ( އަށްވުރެ ކުޑަވެގެންނުވާނެ ކަމަށް  .ރ5000އަދި  .އެވެ އިތުރުވެގެންނެއް ނުވާނެ

 .ޚަލާޞްކުރަންޖެހެއެވެ  މުއްދަތެއްގެގޮތުގައި މީލާދީ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކާ  ގަންނަ މުދަލަށް އެންމެ ދިގު

ކީމްއިން މުދާ ދޫކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރުމުގެ ސަބަބުން މުދާ ދޫކުރުންވަނީ އާއި ގުޅިގެން ދޫފަހި ސް 19ކޮވިޑް

ނޑާލެވިފައެވެ . ރ 86994.77 އެއީ. ވެއެވެ ދޫކުރެވިފައި މުދާ ދަށުން ސްކީމްގެ މި ވަނީ ފަރާތަކަށް 7 މި އަހަރު ފެށުނުއިރު. މެދުކަ

މީހެއްވަނީ މި ސްކީމްއިން ނަގާފައިވާ  21މި އަހަރުތެރޭ . ލިބިފައެވެ ވަނީ . ރ 397725.24 ނިޔަލަށް  އަހަރުގެ މި . މުދަލެވެ ގެ

 މީހުން  25 ދައްކަމުންދާ ފައިސާ  މުދާނަގައި ސްކީމުން ދޫފަހިމުދާގެ ފައިސާ ދައްކައި ހަލާސް ކޮށްފައެވެ. މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 

 .ހިމެނެއެވެ
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Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total ް ތަފްޞީލ ު ޢަދަދ

- 150.00 200.00 - - - 350.00 50.00 250.00 600.00 350.00 650.00 2600.00 އައި. ޑީ. ކާޑު ހެއްދުމުގެ އިދާރީ ފީ 52

- 500.00 200.00 - - - 100.00 100.00 100.00 600.00 200.00 - 1800.00
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަންދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ 

ލައިސަންސް ފޮތް ހެއްދުމުގެ އިދާރީ ފީ
18

- 400.00 200.00 - - - - - - 500.00 100.00 - 1200.00

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަންދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ 

ލައިސަންސް ފޮތް ހެއްދުމުގެ ޢަމަލީ 

އިމްތިހާންކުރުމުގެ އިދާރީ ފީ

12

- 100.00 - - - - - 100.00 100.00 200.00 200.00 - 700.00

ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓާއި، ބަރުމަރުކާގެ ސެޓްފިކެޓާއި، 

ފަސިންޖަރުން އުފުލުމުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމުގެ 

އިދާރީ ފީ )ވ. އަތޮޅުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ(

7

- - - - - - 200.00 800.00 - 200.00 - - 1200.00

ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓާއި، ބަރުމަރުކާގެ ސެޓްފިކެޓާއި، 

ފަސިންޖަރުން އުފުލުމުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމުގެ 

އިދާރީ ފީ )އަތޮޅުން ބޭރުގެ އުޅަނދު ފަހަރު(

6

1150.00 600.00 650.00 1050.00 450.00 2100.00 850.00 650.00 7500.00 މުޅި ޖުމުލަ

 

 

 ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތަކުގެ އިދާރީ ފީ  ކައުންސިލުން 

އަތޮޅު ކައުންސިލުންދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ އިދާރީ ފީއެއް ނެގުމުގެ ގޮތުން ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހެދުމުގެ ފީ 

ރ )ފަންސާސް ރުފިޔާ( ، ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ފޮތް ހެދުމުގެ އިދާރީ ފީ އެއްގެ 50އަކަށް 

ނޑުގައިރ. 100ގޮތުގައި ފޮތަކަށް  ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދިނުމަށްޓަކައި ނުވަތަ  )ސަތޭކަ ރުފިޔާ( ، ކަ

)ސަތޭކަ ރުފިޔާ( ، ސަލާމަތީ  ރ.100ކެޓަގަރީ އިތުރުކުރުމަށް އަމަލީ އިމްތިހާނު ކުރުމުގެ ފީ އެއްގެ ގޮތުގައި ދުއްވުމަކަށް 

ރުންއުފުލުމުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމަށް ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ވ. އަތޮޅުގައި ރަޖިސްޓްރީ ސެޓްފިކެޓާއި  ބަރުމަރުކާގެ ސެޓްފިކެޓާއި ފަސިންޖަ

ދިނުމަށް ރ. )ދުއިސައްތަ ރުފިޔާ( 200ށް )ސަތޭކަ ރުފިޔާ( އަދި އަތޮޅުން ބޭރުގެ އުޅަނދުފަހަރަ  ރ.100ކޮށްފައިވާ  އުޅަނދުފަހަރަށް 

މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ އާމްދަނީގެ  މާއި ގުޅިގެން ފާސްކުރު ގައިޖަލްސާ  3ވަނަ އަހަރުގެ  2020ކައުންސިލްގެ 

 ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
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ގެ  2020
ބަޖެޓް  ނިޔަލަށް 
 ބާކީ 

ގެ  2020
ހިނގި  ނިޔަލަށް 

 ޚަރަދު 

ވަނަ  2020
އަހަރަށް ލިބުނު 

 ބަޖެޓް 

 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 3574559.00     3315241.55  259317.45     

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 129408.00 0.00 129408.00

 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު 2525817.56 1042031.00 1483786.56

        

 ޖުމްލަ  6229784.56 4357272.55 1872512.01

        

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 2776457.99 2776297.99 160.00

ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން   275,243.00       132,201.66     143,041.34     
 ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

 ދަތުރުަފތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު   20,000.00        8,254.84       11,745.16      

 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު  104,500.00       53,458.94      51,041.06      

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު  891,092.00       269,302.02     621,789.98     

 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ަޚރަދު  12,000.00       11,000.00 1,000.00

 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  52,000.00        1,095.40       50,904.60      

    

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު      

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  129408.00      0.00 129408.00
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 48: އަދަދު  ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ 
 

 16 އަދަދު:ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ބާއްވައިފައިވާ ކައުންސިލުން 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ރުވި ޢަދަދު ޙާޟި ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2020ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  2 1ބައްދަލުވުން  –3ދައުރު 
އިދާރީގޮތުން ތައްޔާރުކޮށް ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް 

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

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

އެގާރަހާސް އަށްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ދެރުފިޔާ/ފަންސާސް ހަލާރި( ކަމުގައި 
 ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 

އިދާރީ ފީއެއް ނެގުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލުންދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ  3 3ބައްދަލުވުން  –3ދައުރު 
ރ 50ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހެދުމުގެ ފީ އަކަށް 

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ، )ފަންސާސް ރުފިޔާ( ކަ
ލައިސަންސް ފޮތް ހެދުމުގެ އިދާރީ ފީ އެއްގެ ގޮތުގައި ފޮތަކަށް 

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅ100ަ ނދުފަހަރު ރ. )ސަތޭކަ ރުފިޔާ( ، ކަ
ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދިނުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ކެޓަގަރީ އިތުރުކުރުމަށް 

ރ. 100އަމަލީ އިމްތިހާނު ކުރުމުގެ ފީ އެއްގެ ގޮތުގައި ދުއްވުމަކަށް 
ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓާއި  ބަރުމަރުކާގެ ސެޓްފިކެޓާއި ، )ސަތޭކަ ރުފިޔާ(

އެއްގެ ގޮތުގައި ވ. ފަސިންޖަރުންއުފުލުމުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމަށް ފީ
ރ. )ސަތޭކަ 100އަތޮޅުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ  އުޅަނދުފަހަރަށް 

ރ. )ދުއިސައްތަ 200ރުފިޔާ( އަދި އަތޮޅުން ބޭރުގެ އުޅަނދުފަހަރަށް 
ރުފިޔާ( ، އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓް ދިނުމަށްދާ އެގްޒަމިނަރަށް 

ސް ރުފިޔާ( ރ. )ފަންސަވ25ީކޮންމެ ދުއްވުމަކަށް ކައުންސިލުން 
 ފާސްކުރެއްވިއެވެ. ދިނުމަށް 

އޭފްރީލް  2020ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް  2020 2 4ބައްދަލުވުން  –3ދައުރު 
 މަހުގައި ބޭއްވުމަށް ފާސްކުރެއްވިއެވެ.

ކަށަވަރު ދޯނީގެ މައްސަލަ ފެބްރުއަރީ މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން މައްސަލަ  2 5ބައްދަލުވުން  –3ދައުރު 
ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ 

 މަސައްކަތެއް އިދާރީގޮތުން ކުރުމަށް ފާސްކުރެއްވިއެވެ.



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނަ 2020

އިދާރާ  އަތޮޅު ކައުންސިލް ފެލިދުއަތޮޅު  14 

ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޤުރްއާން މުބާރާތް ބާއްވަން  2020 3 7ބައްދަލުވުން  –3ދައުރު 
 ފާސްކުރެވުނެވެ.ފެންނަ ރަށަކީ ވ. ފެލިދޫ ކަމަށް 

ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޤުރްއާން މުބާރާތް ބާއްވާ  2020
ގައި މުބާރާތް  30އަދި  29، 28ތާރީޚެއް ކަމަށް މޭ މަހުގެ 

 ބޭއްވުމަށް ފާސްކުރެވުނެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ މުގައްރަރު 
މުބާރާތުގެ މުގައްރަރާއި އެއްގޮތް  އިންޓަރ ސްކޫލު ތަކުގެ ޤުރްއާން 

 ކުރުމަށް އިދާރީގޮތުން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރެވުނެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ  2020 3 9ބައްދަލުވުން  –3 ދައުރު 
ގަވާއިދު އިދާރީގޮތުން ތައްޔާރު ކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް 

  ފާސްކުރެވުނެވެ.

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

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

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

ނޑުގައި  2020 ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލް ބަޖެޓް ފާސްކުރިއިރު ކަ
އި ބެހޭ އިމްތިހާން ދިނުމަށް ދޯންޏަށްދާ ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމާ

އެގްޒަމިނަރަށް ފައިސާ ދިނުމަށް ހިމެނިފައި ނުވާތީ އެ ފައިސާ 
)ތިންހާސް( ރުފިޔާ ބަޖެޓަށް އިތުރު  3000ދިނުމަށް ބޭނުންވާ 

 ކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނެވެ.

ބައްދަލުވުން  –3ދައުރު 
10 

ޓާސްކްފޯރސް އާއި ގުޅިގެން އަތޮޅު ތެރޭގެ ކަންކަން  19ކޮވިޑް  3
މެދުވެރިވެ ކުރަމުން ގެންދާއިރު ޓާސްކްފޯރސް ތަކަށް އަދި 
ކައުންސިލް ތަކަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ވެދެވޭ އެހީއެއްގެ ގޮތުގައި 

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

ގެ ނުރައްކާގެ ހާލާތާއި  19ފައިވާ ކޮވިޑް މިހާރު ރާއްޖެއަށް ދިމާވެ 
ގުޅިގެން ދޫފައި ސްކީމުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތަކުގެ ތެރެއިން 
މިހާރު ލޯނު ދައްކަމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ ލޯނަށް ލުޔެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން 
އެޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން ހަތަރު މަސް ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮންމެ 

% )ދިހަ ޕަސެންޓް( 10ހޭ ފައިސާގެ މީހަކުވެސް ދައްކަންޖެ 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނަ 2020

އިދާރާ  އަތޮޅު ކައުންސިލް ފެލިދުއަތޮޅު  15 

 މާފުކޮށްދިނުމަށް ފާސްކުރުން 

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

ޓީން ފެސިލިޓީއަކަށް ގެންދިޔުމަށްފަހު ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ކަރަން 
އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ވަޒަނަށް އާދެވޭނެ ގޮތް ހައްދަވައި ދެއްވުމަށް 

 ސަރުކާރުގެ ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުގައި ދެންނެވުމަށް ފާސްކުރުން 

ޕާޕޯސް ހޯލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވޯޓާރ -ކެޔޮދޫގައި މަލްޓި 
މަސް  3ބަންގްލަދޭސް މީހުންނަށް  16ން ގެނެސްފައިވާ ޕާރކް އި

ދުވަހުގެ މުސާރަ ނުދީ އަދި ކާނެ އެއްޗެއް ފޯރުކޮށްދެމުން ނުދާތީވެ 
 16މިކަން ކަމާއި ގުޅޭ އިދާރާތަކުގެ ސަމާލުކަން ގެނައުމާއި މި 

ބަންގްލަދޭސް މީހުން ސްރުކާރުން މިހާރު ތައްޔާރުކުރަމުންދާ ބޭރު 
 ރުކަޒަކަށް ގެންދިޔުމަށް ފާސްކުރެއްވުނެވެ.މީހުން ބައިތިއްބާ މަ
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( ސިޓީގައި MIC-09/69/2020/01މައި ކޮލެޖްގެ ނަންބަރ ) 3
އެދިފައިވާ ގޮތަށް މައި ކޮލެޖްގެ އިމްތިޙާންތައް މި ކައުންސިލްގެ 
ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއްގެ ގޮތުގައި 

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްޣަނީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން  ޑިރެކްޓަރ
 ން ފާސްކުރެއްވު ކުރިޔަށް ގެންގޮސްދިނުމަށް

ދޫފަހި ސްކީމް ހުއްޓާ ނުލައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި އެލް.ޖީ.އޭގެ 
ފަރާތުން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަތަށް ނެގުމަށް އިދާރީގޮތުން ކުރަންހުރި 

 ކުރުމަށް ފާސްކުރެއްވުނެވެ.މަސައްކަތް 
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 ހިޔާލާއި ރައްޔިތުންގެ ގޮތަށް ބޭނުންވާ  ރައްޔިތުން ރަކީދޫގެ 2
 ކުރިޔަށް  ކަންކަން ހެދުމުގެ ބަނދަރު އެއްގޮތަށް މަޝްވަރާއާއި
 ފާސްކުރުން  ދެންނެވުމަށް ކައުންސިލްގައި ރަކީދޫ ގެންދިޔުމަށް

ގުޅިގެން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ދިނުމަށް ގެނެވުނު ގެ ހާލަތާއި  19-ކޮވިޑް 
ތަކެތި އަތޮޅުގެ ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ރަށަކަށް 
އެފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވާ ވަގުތު އެ ތަކެތި ދިނުމަށްޓަކައި ކައުންސިލް 

 ފާސްކުރުން  އިދާރާގައި ބެހެއްޓުމަށް

ތަކެތި ލިސްޓްގައިވާ ފަރާތްތަކަށް  ޖެންޑާރ މިނިސްޓްރީއިން ފޮނުވާފައިވާ
ހަމަހަމަ އުސޫލުން ބަހަން ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ފޮނުވައި، ރަށްރަށުގައި 
ނޑައެޅުމަށް  ބޮޑަށް ބޭނުން ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ބެހުމަށް ކަ

 ފާސްކުރެއްވިއެވެ.



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނަ 2020

އިދާރާ  އަތޮޅު ކައުންސިލް ފެލިދުއަތޮޅު  16 
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ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް މުދާ  އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީގެ ފަންޑުގެ ދަށުން  3
ގެ ޙާލަތުގައި ކުރިއަށް 19-ކޮވިޑް "ދޫފަހި ސްކީމް"  ގަނެދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް

އިދާރީގޮތުން ތައްޔާރުކޮށް  އުޞޫލުގެންދިއުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ 
 ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުން 

ންސިލްގައި އެއްގަމު ލައިސަންސް ވ.އަތޮޅުގައި ދޫކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ކައު
މަޝްވަރާކޮށް އެއްބަސްވެވިފައިވަނީ އޭ ޒޯން ގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ 
ބަދަލުގައި ވ.އަތޮޅު ހިމެނޭ ޒޯންގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް އިދާރީ ގޮތުން 

 ފާސްކުރެއްވިއެވެ. ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް
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ސީ ގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށްޓަކައި  -ޒޯން ވ. އަތޮޅުގައި  2
އިދާރީގޮތުން ކުރަން ހުރި މަސައްކަތް މިއަދުން ފެށިގެން ކުރުމަށާއި 
ޕްރެކްޓިކަލް ޓެސްޓް ހެދުމަށް އެގްޒަމިނަރެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާން 
ކުރުމަށާއި ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށްޓަކައި ޕްރެކްޓިކަލް ޓެސްޓް ހެދުމަށް 

އް ހޯދުމަށް ފެލިދޫ ކައުންސިލްގައި ސިޓީއަކުން ބޭނުން ކުރެވޭނެ ބިމެ
 އެދުމަށް ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
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ވ. އަތޮޅުގައި ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް ބިމެއް ހޯދުމާއި ބެހޭގޮތުން  3
މަސް ދުވަހަށް  4ފެލިދޫ ކައުންސިލަށް ފޮނުވި ސިޓީގެ ޖަވާބުގައި 

އަންގާފައިވާތީ ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށްޓަކައި ބިމެއް ދޫކުރެވޭނެކަމަށް 
ޕްރެކްޓިކަލް ޓެސްޓް ދިނުމަށް ހަދަން ޖެހޭ ރޭމްޕް ހަދައި، އެ 
ސަރަހައްދު ތައްޔާރު ކުރުމަށް ހިގާނެ ހަރަދު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
ބަޖެޓް ތެރެއިން ކުރުމަށާއި އިދާރީގޮތުން މި މަސައްކަތް ކުރިޔަށް 

 ގެންދިޔުމަށް ފާސްކުރުން 

ދޫފަހި ޖޫރިމަނާ މަޢާފު ކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީ އާއި 
ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ދޫފަހި ސްކީމް އަށް ކޮވިޑް އާއި 
ގުޅިގެން ލުއި ދީފައި ވާތީ އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ 

 މަޢާފުކޮށްދެވެން ނެތް ކަމަށް ފާސްކުރެއްވިއެވެ.

 

 ގެ ނިޔަލަށް މި ކައުންސިލަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.އަހަރު  2020

  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނަ 2020

އިދާރާ  އަތޮޅު ކައުންސިލް ފެލިދުއަތޮޅު  17 

 

 
ހިންގުނު އަހަރެކޭ ދެންނެވޭކަށް ނެތެވެ. އެއްވެސް ވަރަކަށް ވަނަ އަހަރަކީ މި ކައުންސިލްގެ ހަރަކާތްތައް  2020

ނޑު ސަބަބަކީ ޢާލަ ހެންނަމަވެސް އިދާރީ ގޮތުން ކައުންސިލުން ކުރުން ލާޒިމް ކަންތައްތައް މީ ވަބާއެއް ކުރިމަތި ވުމެވެ. އެއޭގެ މައިގަ

ކުރެވިފައިވަނީ ރޯގާގެ ބިރުވެރިކަމުގެތެރޭގައި ރައްކާތެރި ކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިގެންނެވެ.  ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. މިކަންކަން

 މިކަމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރެމެވެ. 

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

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

  آمــــــــــينކާމިޔާބީ އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ.  ބަރަކާތް ލައްވައި،މަސައްކަތުގައި 

 

 1442ރު ޢާޚީ ޖުމާދަލް  05 
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