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ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ބަޔާން

`
ނިޢުމަތްތަކުގެވެރި ގަދަކީރިތިވަންތަ هللا سبحانه وتعالى އަށް ޙަމްދާއިު ،ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .އަޅުގަނޑުމެން
އުޅެންވީގޮތުގެ ރިވެތި ނަމޫނާއާއިގެން ވަޑައިގެން ،ޢަމަލީގޮތުން މަގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާތް ސާހިބާ مح ّمد صلّى هللا عليه وسلّم އަށް
ޞަލަވާތާއި ،ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ .މި ޞަލަވާތާއި ،ސަލާމުގައި އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ އިތުރު އާލުންނާއި ،މިތުރު ޞަޙާބީން
ުޝާމިލްކުރަމެވެ.
ފާއިތުވި ދައުރުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުކަން ކުރެއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އެބޭފުޅުން އަތޮޅަށްޓަކައި ކޮށްދެއްވި
މަސައްކަތަށް ުޝުކުރުދަންނަވަމެވެ .އަދި އަތޮޅު އެކި ދުވަސްވަރު ހިންގަވާދެއްވައި އަތޮޅު މިހިސާބަށް ގެނެސްދެއްވި އެންމެ ބޭފުޅުންކޮށްދެއްވި
އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ހަނދާންކޮށް އެބޭފުޅުންނަށްވެސް ުޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.
ވ.އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިންގުމާ އަޅުގަނޑު ޙަވާލުވީ އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީގޮތުން ތަފާތު މަސައްކަތްތަކެއް
ކޮށްދިނުމުގެ އަޒުމުގައެވެ .ވ.އަތޮޅު ކައުންސިލް ރައީސްގެ މަޤާމާއި ޙަވާލުވެ ވ.އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިންގަން އަޅުގަނޑު ފެށީ ކޮވިޑް 19-ގެ
ބަލިމަޑުކަމުން މުޅި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވި ދަތިކަމާއި ،މާޔޫސްކަމުން އަރައިގަންނަން މަސައްކަތްތައް ފެށެމުންއައި ދުވަސްވަރުއެވެ .ފުރަތަމަ
ދުވަހުވެސް އަޅުގަނޑުގެ އުންމީދަކަށްވީ ،ކޮވިޑް 19-ގެ ޙާލަތުގައި ޞިއްޙީ ދާއިރާއާއި ވ.އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ސިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާއި،
އިޖުތިމާޢީ އާއްމު ޚިދުމަތްތައް ކަށަވަރުކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ޕޮލިސީ ލެވެލްގައި ވ.އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ އަޑުތައް އިއްވައިދިނުމެވެ .ހަމަ އެއާއިއެކު
ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިންގަން ފެށުމަށް ތައްޔާރުވުމަށް އަޅުގަނޑުގެ ވިސްނުމުގައި ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ "ފުރަތަމަ  100ދުވަހުގެ
މަސައްކަތު ތާވަލު" ގެ އަމަލީ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމެވެ .ފުރަތަމަ  100ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގެ މައިގަނޑު އަސާސަކީ ވ.އަތޮޅު
ތަރައްޤީގެ މުސްތަޤްބަލް ރޭވުމާއި ،ވ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމެވެ .މި ދެންނެވި "ފުރަތަމަ  100ދުވަހުގެ ޕްލޭން"
ގެ ވަރަށްބޮޑުބައެއް ޕްލޭންގައިވާގޮތަށް ،ފުރިހަމަކޮށް ނިންމާލެވުނެވެ .މައިގަނޑު  11ދާއިރާއަކުން ޖުމްލަ  30އަށްވުރެއް ގިނަ ހަރަކާތް މި
މަސައްކަތު ތާވަލާއިގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ.
މި ދެންނެވި "ފުރަތަމަ  100ދުވަހުގެ ޕްލޭން" ގެ އިތުރުން ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ކުރިޔަށްއޮތް  5އަހަރު
( 2022އިން  )2026ދުވަހަށް ތައްޔާރުކުރާ ،ފެލިދެއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ހިންގުނެވެ.
 2022-2026އަށް ތައްޔާރުކުރެވުނު ފެލިދެއަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މައިގަނޑު އަސާސަކީ ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްުޝަން ޕްލޭން އަދި
ރ ެ
ތ ުބ ުކ ާ
އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢި ތަރައްޤީގެ ރޮނގުން ކުރިޔަށްއޮތް މުސްތަޤްބަލްގައި އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ޚިދުމަތްތައް ރާވައިަ ،ތ ު
ނ
ރ ީ
ތ ު
ައ ޮ
ޅ ެގ މސްރާބެވެ .ހަމަ މިއާއިއެކު އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންއާއި ގުޅިގެން  2022ވަނަ އަހަރަށް ތައްޔާރުކުރާ ފެލިދެއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ
ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅަން ކުރެވުނު މަސައްކަތަކަތީވެސް މުހިއްމު މަސައްކަތެކެވެ 2022 .ވަނަ އަހަރަށް
ލަފާކުރެވުނު ފެލިދެއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގެ މިސްރާބަކީ ،ފެލިދެއަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް
ސީދާ މަގުފަހިކުރުމަށް އެކުލަވައިލެވުނު ބަޖެޓެވެ.
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ހަމަ މިއާއިއެކު ،ފާއިތުވި އަހަރުގައި ފެލިދެއަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން ފެލިދެއަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ރަށު
ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައްބަލައި ،ބޭނުންވާ ފަންނީ ލަފާ އަދި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ،އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކައި ބައްދަލުކޮށް
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރެވިގެންދިޔައެވެ.
ޒަމާނީ ހިންގުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަކަށް ފެލިދެއަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ހިންގުން ބަދަލުކޮށް" ،ބްރޭންޑިންގ"ގެ
މަސައްކަތްތަކާއެކު ،އަލަށް އެކުލަވައިލެވުނު ފެލިދެއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސާރވިސް ާޗާޓަރ ފުރިހަމަކޮށް ޢާއްމުކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
އަޅުގަނޑުގެ އިޚުލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ މާތްﷲ މިޤައުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގުމަށް ތިއްބެވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް
ޤައުމަށް މަޞްލަޙަތުހުރި ،ލާބަޔާއި މަންފާ ލިބެނިވި ،އަމާންކަމާއި ޞުލްޙަވެރިކަން ދެމެހެއްޓޭ ،ދީމުޤްރާތީ ހަމަތަކާއި އަސާސްތަކުގެ މަތީގައި
އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ކަންކަން ރޭއްވެވުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ .އާމީން.
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ުޝުޖާއު ޢަލީ
ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

 2021ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް

 .1ތަޢާރަފު
މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު  7/2010ގެ
109ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވުނު  2021ވަނަ އަހަރު ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ
ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެވެ.
މިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި ،ކައުންސިލްގެ މިުޝަނާއި ،އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު ހިމެނިފައިވާނެއެވެ .މީގެއިތުރުން
 2021ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީޖާ ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި ،އެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ
ތަފްޞީލް އަދި ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު ހިމަނައިލެވިފައިވާނެއެވެ.

 2021ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް

 .2ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވަރު

 .3ކައުންސިލްގެ އަމާޒު
 އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއަކީ މަސައްކަތަށް ފަހި ،ކަމަށް ޤާބިލް މުވައްޒަފުންތަކެއް މަސައްކަތްކުރާ ޒަމާނީ އިދާރާއަކަށް ހެދުން.

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

 އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާމެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު އުފައްދައި ގުޅިގެން އެއް އަމާޒަކަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ
ވެއްޓެއް އުފެއްދުނ

 2021ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް

 .4ކައުންސިލްގެ އޮނިގަނޑު
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޝުޖާއު ޢަލީ
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް

ސީނިއަރ ކައުންސިލް އެގްޒެކެިޓިްް

މުޙައްމަދު އިމްތިޔާޒް
ކޯޕަރޭިޓް އެފެއާޒް

އެިޓޯލް ޑިްެލޮޕްމަންިޓް ސާރްިސަސް

ކައުންސިލް އެގްޒެކްިޓިްް

ކައުންސިލް އެގްޒެކެިޓިްް -
ޒިންމާދާރުްެރިޔާ (ްަގުތީ އެސް.ޖީ)
ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްޣަނީ

އެޑްމިނިސްިޓްރޭޝަން އެޗް.އާރް .އެންޑް
އިންފޮމޭޝަން

ބަޖެިޓް އެންޑް ފައިނޭންސް
އެސިސްިޓަންިޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެިޓިްް

ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގް ،ރިސާރޗް އެންޑް
މޮނިިޓަރިންގ

އ .ކައުންސިލް އޮފިސަރ

އެިޓޯލް ޑިްެލޮޕްމަނަިޓް ސާރްިސަސް
އެސިސްިޓަންިޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކްިޓިްް

އެސިސްިޓަންިޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެިޓިްް

ނާސިރާ ޙަސަން

އ .ކައުންސިލް އޮޕިސަރ

އެސިސްިޓަންިޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކަިޓިްް

އ .ކައުންސިލް އޮޕިސަރ

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް

ކައުންސިލްގެ ބިއުރޯ

ލީގަލް އޮފިސަރ

އ .ކައުންސިލް އޮޕިސަރ

އ .ކައުންސިލް އޮޕިސަރ
އަޙްމަދު ރަމީޒު

އ .ކައުންސިލް އޮޕިސަރ

އ .ކައުންސިލް އޮޕިސަރ
ޢާއިޝަތު ލިއުޝާ

އ .ކައުންސިލް އޮޕިސަރ
ޢަލީ އިޙްސާން

އ .ކައުންސިލް އޮޕިސަރ
ޔމް މާއިޝާ
މަރް ަ

އ .ކައުންސިލް އޮޕިސަރ

އ .ކައުންސިލް އޮޕިސަރ
މަރްޔަމް ރަސްމާ

އ .ކައުންސިލް އޮޕިސަރ
ކުލްޘޫމާ ޞާލިޙް

އ .ކައުންސިލް އޮޕިސަރ
ނާދިރާ ޢަބްދުލްއަޒީޒު

އ .ކައުންސިލް އޮޕިސަރ
އިސްމާޢީލް ޝާހިދު

އ .ކައުންސިލް އޮޕިސަރ

ކޮމްޕިއުިޓާރ ިޓެކްނީޝަބް

ޢަލީ ސަލީމް

ފާޠިމަތު ސަނިއްޔަ

ނެްި
އަބްދުﷲ

ޢަލީ

ފަޅުްެރި
އަޙްމަދު ޤާސިމް

ފަޅުްެރި
ހަސަން ޔާސިރު

ނާދިރާ

ކައުންސިލް
އެސިސްިޓެންިޓް

ކައުންސިލް
އެސިސްިޓެންިޓް

ފާތިމަތު މޫސާ

ކައުންސިލް
އެސިސްިޓެންިޓް
އިސަމާޢީލް ޙަލީލް

ސ .ކައުންސިލް
އެސިސްިޓެންިޓް
އިބްރާހީމް ސިޔާމް

 2021ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް

 .5އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު  /ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު
ފެލިދެ އަތޮޅަކީ ޖިއޮގްރަފީ ގެ ގޮތުން ދެ އަތޮޅުގެ މައްާޗަށް އެކުލެވިފައިވާ އަތޮޅެކެވެ .އެއީ ފެލިދެ އަތޮޅުގެ މައި އަތޮޅާއި ވައްޓަރު
އަތޮޅެވެ .މިއަތޮޅުގައި އޮންނަނީ  19ރަށެވެ .އޭގެ ތެރެއިން މީހުން ދިރިއުޅެނީ  5ރަށުގައެވެ .އަދި  5ރިސޯޓާއި ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި
ތަރައްޤީ ކުރެވެމުން އަންނަ  5ރަށްވެސް ހިމެނެއެވެ.
ފެލިދެ އަތޮޅަކީ ،ރާއްޖޭގެ އިދާރީ އަތޮޅުތަކުގެ ތެރެއިން  10ވަނަ އަތޮޅެވެ .މިއަތޮޅު އޮންނަނީ ރާއްޖޭގެ އިރުމަތީ ބިތުގައެވެ .ވ .އަތޮޅު
ބެލެވިފައިވަނީ ޤުދުރަތީ ރީތިކަމާއި ފަރުތަކުގެ މުއްސަނދިކަމުގެ ގޮތުން ވަރަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ އަތޮޅެއްކަމުގައެވެ .ޚާއްޞަކޮށް އަޑިއަށް
ފީނާމީހުންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަޤްބޫލް ތަންތަން ވ .އަތޮޅުގައި އެބަހުއްޓެވެ .ފަރުމަސްވެރިކަމަށްމޮޅު އެތައްބައިވަރު ސަރަޙައްދުތަކެއް
އެބަހުއްޓެވެ .ފެލިދެ އަތޮޅަކީ ރާއްޖޭގެ އާބާދީ އެންމެ ކުޑަ އަތޮޅެވެ .މިއަތޮޅުގެ އާބާދީއަކީ 2021 ،ޑިސެމްބަރގެ ނިޔަލަށް 2669
މީހުންނެވެ.

 2021ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް

 .6ނަތީޖާ ޙާޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު
 2021ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޙާޞިލްވި މިންވަރު

#

ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު
Q3

Q4

ނަތީޖާ
ޙާޞިލްކުރެވުނު
މިންވަރު

Q1

Q2

1

ބަޖެޓް ފާސްކުރުން





%100

2

ދޫފަހި ސްކީމް





%0

3

ރަށު ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރ ކުރުން









%100

4

ކައުންސިލް މަރާމާތުކުރުން









%100

5

ކައުންސިލްގެ އައު އޮފީސް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން







%10

6

ކަށަވަރު ދޯނިން ނުލިބިވާ ފައިސާ ހޯދުން





%10

7

އަތޮޅު ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުން





%10

8

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ސާވޭކުރުން









%100

9

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން
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 10އެއްގަމު ލައިސަންސް ދޫކުރުން
11

ފުށިފަރު ދޯނި އެހިލާ މަރާމާތު ކުރުން

 12އައި ޑީ ކާޑް ހައްދާދިނުމުގެ މަސައްކަތް

 2021ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް

 .7ޙާޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް
 2021ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން
ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  2021ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް އިދާރީގޮތުން ތައްޔާރުކޮށް ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް
ހުށަހަޅާފައިވާގޮތަށް  2021ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލަށް ލިބޭނޭ އާމްދަނީއަކީ 6,133,620.27ރ( .ހަމިލިއަން އެއްލައްކަ ތިރީސްތިންހާސް
ހަސަތޭކަ ވިހި ރުފިޔާ /ހަތާވީސް ލާރި) ކަމަށާއި ،މިއަހަރު ކައުންސިލުން ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް ލާފާކުރާ އަދަދަކީ 5,928,031.33ރ.
(ފަސްމިލިއަން ނުވަލައްކަ އަށާވީސްހާސް ތިރީސް އެއް ރުފިޔާ /ތިރީސް ތިން ލާރި) ކަމުގައި ކައުންސިލްގެ  2021ވަނަ އަހަރުގެ  1ވަނަ
ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި  3މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލް ބްރޭންޑިންގް އިވެންޓް
ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ ޒަމާނީ ހިންގުމަށް ބަދަލު ކުރުމާއި  ،އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ލޯގޯ އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި
ހަފުލާ  11ނޮވެމްބަރ  2021ގައި ކައުންސިލް އިދާރާގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ .މި ހަފްލާ ުޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ
ނައިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިމްތިޔާޒެވެ .އަދި މި ހަފްލާގައި ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ވ.ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ
މެން ބަރު އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޤާސިމާއި ކައުންސިލްތަކުގެ ޒިންމާދާރު ވެރިނާއި ކައުންސިލަށް ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތްކޮށްދެއްވާފައިވާ
ބޭފުޅުން އަދި ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ .އަދި ކައުންސިލް ބްރޭންޑިންގްގެ މަސައްކަތަކުގެ
ލޯގޯއާއި ޑިޒައިނިންގްގެ މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވި ޑްރީމަރޯގެ ޢާއިުޝަތު އަޒުމާ ހަޕްލާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ .މި ހަފްލާގެ މައިގަނޑު
ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލޯގޯ އިފްތިތާހް ކުރުމާއި އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކޯޕަރޭޓިވް ކިޓް ދައްކާލުން އަދި މި ކިޓްތައް
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަށް ހަވާލުކޮށްދެއްވުމާއި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސަރވިސް ާޗާޓަރުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން ހިމެނުނެވެ .އަތޮޅު
ކައުންސިލްގެ އެހާރާއި މިހާރުގެ ވާހަކަ ދެއްކެވުމަށް ކުރީގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްއަޒީޒް އިބްރާހީމް ވަނީ
ހަފްލާގައި މުހާތަބުކޮށް މުވައްޒަފުންނަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ .އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކާއިބެހޭގޮތުން
އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްސައްތާރު އަޙްމަދު ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވަނީ ރައްޔިތުންނަށް

ވެފައިވާ ވައުދުތައް ފުއްދުމާއި ،އިދާރާ ހިންގުމުގައި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ބަސް ،ހިޔާލު ހޯދުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައެވެ .ހަފްލާގައި އަތޮޅު
އތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ ޒަމާނީ ހިންގުމަށް ބަދަލުކުރުމުގައި
ގ ވާހަކަފުޅުގައި ަ
ލ ުޝުޖާޢު ޢަލީ ެ
ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟި ް
ގ
ނ ެ
ށ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅު ް
ނ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމަށް ުޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ .ހަފުލާއަ ް
މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ލިބު ު
ުޝަރަފުގައި ރޭގަނޑުގެ ފަރިއްކޮޅެއް އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގޯތިތެރޭގައިއޮތެވެ.

ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

ރަށު ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުން  /ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން
ވ.އަތޮޅުގެ ދުރުމުސްތަޤްބަލްގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވައިލައި ،އަތޮޅެއްގެ
ގޮތުގައި މުޅި ވ.އަތޮޅު ތަރައްޤީ ވެގެން އަންނަން ތަޞައްވަރުކުރާ ވ.
އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީގެ މާސްޓަރ ޕްލޭން "ވިުޝަން ވާވު  "2030ރައްޔިތުންގެ
ޚިޔާލާއި މަުޝްވަރާއާއިއެކު އެކުލަވައިލުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި
ވަނީ ކުރެވިފައެވެ .އެގޮތުން މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަތޮޅުގެ ރަށުކައުންސިލް

ނ
ފޮޓޯ 1 :ވ.ކެޔޮދޫ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގެ ތެރެއި ް

ތަކާއި ގުޅިގެން ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކޮށް ފުރަތަމަ  100ދުވަހުގެ ޕްލޭންގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ސިލްސިލާ ދަތުރުތަކެއް
ވަނީ ކުރެވިފައެވެ .އޭގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ރަށަށް ދަތިވެފައިވާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތާއި ހިޔާލު ވަނީ ހޯދިފައެވެ.
ރަށްރަށަށް ކުރެވުނު ދަތުރުތަކުގައި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ފައިސާގެ
މަސައްކަތްތަށް ކުރިއަށްދާގޮތް މޮނިޓަރ ކުރެވުނެވެ .ހާއްސަގޮތެއްގައި ވިޔަ
މޮޑިއުލްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ކައުންސިލްތަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ކުރެވުނެވެ .އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ކުރެވުނު ދަތުރުތަކުގެ މޮނިޓަރިންގ
ރިޕޯޓްއެއް ތައްޔާރުކޮށް ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ހިއްސާކުރެވިފައެވެ .އަދި
ފޮޓޯ 2 :ވ.ފެލިދޫ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

ރަނގަޅު ކުރަން ހުރި ކަންކަން ފާހަގަކޮށް ކައުންސިލްތަކާއި އެކު މި އިދާރާގެ
ފައިނޭންސް ޓީމްގެ ބޭފުޅުން ވަނީ މަސައްކަތްކުރަށްވާފައެވެ.

މަތީ ސާނަވީ ތަޢްލީމު ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ސްކޫލުތަކަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މާލިޔަތުން ޚަރަދުކުރުން
 30އޯގަސްޓް  2021ގައި ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  6ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި ވ.އަތޮޅުގައި މަތީ ސާނަވީ ތަޢުލީމު
ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ސްކޫލުތަކަށް އަތޮޅުކައުންސިލް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަުޝްވަރާކޮށް ނިންމާފައިވާ ގޮތަށް ވ.
ކެޔޮދޫ ސްކޫލުގައި މަތީ ސާނަވީ ތަޢްލީމު ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދިޔުމުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ވަނީ ކެޔޮދޫ ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ
ތަކެތީގެ މައުލޫމާތު ހޯދައި ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ .އެގޮތުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މާލިޔަތުން ޚަރަދުކޮށްގެން
 50000ރ( .ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ) ގެ ބަޖެޓެއް ކަނޑައަޅައި ތަކެތި ފޯރުކޮށްދެވިފައެވެ.
ކެޔޮދޫ ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް 11ގެ ކްލާސްރޫމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލެޕްޓޮޕް ،ޕްރޮޖެކްޓަރ ،ވައިޓް ބޯޑު ،މޭޒު ،ތަޅު ،ފަންކާ
އަދި ޕާޓިުޝަން ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ފިލާ ،އިސްކޫރު ،ދަވާދު ފަދަ ތަކެތި ވަނީ ކެޔޮދޫ ސްކޫލަށް ހަދިޔާ ކުރެވިފައެވެ .އެހެންކަމުން މި ކަމަށް
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްއިން ހަރަދުވެފައިވަނީ  30711.25ރ( .ތިރީސްހާސް ހަތްސަތޭކަ އެގާރަ ރުފިޔާ) އެވެ.

 2021ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް

ފުށިފަރު ދޯނި އެހިލާ މަރާމާތު ކުރުން
 10ޑިސެމްބަރ  2021ވީ ހުކުރު ދުވަހު ފުށިފަރު ދޯނި އެހެލާ މަރާމާތު ކުރުމަށްދާނެ ލަފާކުރާ އަގެއް ބެލުމަށް ،ދޯނީގައި ކުރަންހުރި
މަރާމާތުތައް ބެލުމަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ  3ބޭފުޅުން ގެނެވުނެވެ .ސަރވޭއަށްފަހު  10ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯޓޭުޝަންއެއް ލިބޭނެކަމަށް އެ
ބޭފުޅުން ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ .އެހެންކަމުން ދޯނި އެހިލެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ  2022ގައެވެ.

 2021 .8ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް
ގެންދެވިފައިނުވާ ހަރަކާތްތައް


ޙަރަކާތް  :1ކަށަވަރު ދޯނިން ނުލިބިވާ ފައިސާ ހޯދުން
ސަބަބު/ދަތިތައް :މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ އަހަރުގެ ކައުންސިލް ފަހު ޖަލްސާގައި ފާސްކުރެވުނު
ގޮތަށް މި މައްސަލަ އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް ކޮމެޓީއެއް ނެގިފައިވާތީއެވެ .އިވެލުއޭުޝަން ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް އަދި ފެށިފައެއް
ނުވެއެވެ.



ޙަރަކާތް  : 2އަތޮޅު ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުން
ސަބަބު/ދަތިތައް :ކައުންސިލް ބަދަލުވުމުގެ މަރުޙަލާއައުމާއި ކޮވިޑްގެ ހާލަތާގުޅިގެން މަސައްކަތްތައް މަޑު ޖެހުމެވެ.



ޙަރަކާތް  : 3އެއްގަމު ލައިސަންސް ދޫކުރުން
ސަބަބު/ދަތިތައް :ޓްރާސްޕޯޓްއިން ލިބެންޖެހޭ ހުއްދަ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

 2021ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް

 .9ކައުންސިލުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ވިޔަފާރި
ދޫފަހި ސްކީމް
މި ޕްރޮގްރާމްގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ އިޖްތިމާޢީ އިޤްތިޞާދީ ހާލަތުގެ ރަނގަޅުކޮށް ރައްޔިތުންގެ
ދިރިއުޅުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށްޓަކައި ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި އެހީތެރިވުމާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތު މުއްސަދިކުރުމެވެ .މި ގޮތުން
 29އޭޕްރީލް

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

ފާސްކުރިއެވެ .މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މުދާ ގަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތުން ބޭނުންވާ މުދަލުގެ ޞައްޙަ ކޯޓޭުޝަނެއް އަތޮޅުކައުންސިލަށް
ހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ .އަދި ވިއްކާ މުދަލަށް ފައިދާގެ ގޮތުގައި އިތުރުކުރަނީ  %10އެވެ .މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދޫކުރާ
މުދަލުގެ އަގު އޭގެ ފައިދާ އާއި ނުލާ ގަންނަ އަގު 15000ރ( .ފަނަރަ ހާސް ރުފިޔާ) އަށްވުރެ އިތުރުވެގެންނެއް ނުވާނެއެވެ .އަދި
5000ރ( .ފަސްހާސް ރުފިޔާ) އަށްވުރެ ކުޑަވެގެންނުވާނެ ކަމަށް ގަވައިދުގައިވެއެވެ .އަދި ދޫފަހިން ގަންނަ މުދަލަށް އެންމެ ދިގު
މުއްދަތެއްގެގޮތުގައި މީލާދީ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާޞްކުރަންޖެހެއެވެ.
ކޮވިޑް 19އާއި ގުޅިގެން ދޫފަހި ސްކީމްއިން މުދާ ދޫކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރުމުގެ ސަބަބުން މުދާ ދޫކުރުންވަނީ
މެދުކަނޑާލެވިފައެވެ .މި އަހަރު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް މި ސްކީމްގެ ދަށުން މުދާ ދޫކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ .ނަމަވެސް ކުރިން ނެގިފައިވާ
މުދާތަކުން ނުދެއްކިފައިވާ ފައިސާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދައްކަމުން ދެއެވެ .އަދި ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކަށް އެކަން ހަނދުމަކުރެވެއެވެ.
 25އޭޕްރީލް  2018އިން ފެށިގެން ދޫފަހި ސްކީމްގެ ޤަވައިދަށް އިސްލާހު ގެނެސް އެ ތާރީހުން ފެށިގެން އަމަލުކުރަމުންދިޔައީ ޖޫރިމަނާއާއެކު
ބާކީނުދެއްކިވާ ޖުމްލަ އަދަދުގެ  5އިންސައްތަ ،ޖޫރިމަނާ ފައިސާގެގޮތުގައި ނެގޭނެއެވެ .މި ގޮތަށް ޖޫރިމަނާއަށް އަރާ ޢަދަދެއް އަންނާނީ
ބާކީނުދެއްކިވާ ޖުމްލަ އަދަދުގެ ތެރެއަށް ކޮންމެ މަހަކު އިތުރުވަމުންނެވެ .ކޮވިޑް  19އާއި ގުޅިގެން ދޫފަހި ސްކީމްއިން ޙިދުމަތް ހޯއްދަވާ
ފަރާތްތަކަށް  2020ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން  4މަހުގައި މަހަކު ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ އަދަދުން 10%
ކަނޑައިދެވިފައިވެއެވެ.

މިއަހަރު މި ސްކީމްގެ ދަށުން މުދާ ދޫކުރެވިފައި ނުވި ނަމަވެސް ކުރިން އަހަރު ދޫފަހި ސްކީމުން މުދާނަގައި

ފައިސާ ދައްކަމުންދާ  14މީހުން ހިމެނެއެވެ .އެގޮތުން މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދަކީ  133488.47ރުފިޔާ އެވެ.
ނަމަވެސް މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ލިބިފައިވަނީ  51378.89ރުފިޔާ އެވެ.

ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތަކުގެ އިދާރީ ފީ
އަތޮޅު ކައުންސިލުންދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ އިދާރީ ފީއެއް ނެގުމުގެ ގޮތުން ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހެދުމުގެ ފީ އަކަށް 50ރ
(ފަންސާސް ރުފިޔާ)  ،ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ފޮތް ހެދުމުގެ އިދާރީ ފީ އެއްގެ ގޮތުގައި ފޮތަކަށް
100ރ( .ސަތޭކަ ރުފިޔާ)  ،ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދިނުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ކެޓަގަރީ އިތުރުކުރުމަށް
އަމަލީ އިމްތިހާނު ކުރުމުގެ ފީ އެއްގެ ގޮތުގައި ދުއްވުމަކަށް 100ރ( .ސަތޭކަ ރުފިޔާ)  ،ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓާއި ބަރުމަރުކާގެ
ސެޓްފިކެޓާއި ފަސިންޖަރުންއުފުލުމުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމަށް ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ވ .އަތޮޅުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އުޅަނދުފަހަރަށް
100ރ( .ސަތޭކަ ރުފިޔާ) އަދި އަތޮޅުން ބޭރުގެ އުޅަނދުފަހަރަށް 200ރ( .ދުއިސައްތަ ރުފިޔާ) ދިނުމަށް ކައުންސިލްގެ  2020ވަނަ
އަހަރުގެ  3ވަނަ ޖަލްސާގައި ފާސްކުރުމާއި ގުޅިގެން މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ އާމްދަނީގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި
އެވަނީއެވެ.

ތަފްޞީލް

ޢަދަދު

ޖުމުލަ

ކައުންސިލްގެ އާމުދަނީ 2021
172
33

17

އައި .ޑީ .ކާޑު ހެއްދުމުގެ އިދާރީ ފީ
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަންދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ފޮތް
ހެއްދުމުގެ އިދާރީ ފީ
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަންދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ފޮތް
ހެއްދުމުގެ ޢަމަލީ އިމްތިހާންކުރުމުގެ އިދާރީ ފީ

 50ރުފިޔާ

8,600.00

 100ރުފިޔާ

3,300.00

 100ރުފިޔާ

1,700.00

ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓާއި ،ބަރުމަރުކާ ސެޓްފިކެޓައި ،ފަސިންޖަރުން
7

އުފުލުމުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމުގެ އިދާރީ ފީ (ވ .އަތޮޅުގައި

 100ރުފިޔާ

700

ރަޖިންސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ)
ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓާއި ،ބަރުމަރުކާ ސެޓްފިކެޓައި ،ފަސިންޖަރުން
7

އުފުލުމުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމުގެ އިދާރީ ފީ (އަތޮޅުން ބޭރުގެ އުޅަނދު

 200ރުފިޔާ

1,400.00

ފަހަރު)
މުޅި ޖުމުލަ 15,700.00

 2021ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް

.10

ކައުންސިލްގެ  2021ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް

 10.1ދައުލަތުންދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓް ) (J-GOMފަންޑުގެ ބަޖެޓް ރިޕޯޓް.
ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު

2021ވަނަ

2021ގެ

2021ގެ

އަހަރަށް ލިބުނު

ނިޔަލަށް ހިނގި

ނިޔަލަށް ބަޖެޓް

ބަޖެޓް

ޚަރަދު

ބާކީ

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

4040582.00

3397436.43

643145.57

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

331408.00

265252.27

66155.73

ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު

4371990.00

3662688.70

709301.30

ޖުމްލަ

4371990.00

3662688.70

709301.30

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
2606542.21

237105.79

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

117,386.00

106115.02

11270.98

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

133,050.00

70350.00

62700.00

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

155,669.00

84796.72

70872.28

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

568,404.00

465866.95

102537.05

0.00

0.00

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

217,925.00

62575.53

155349.47

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ،އިުޝަތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް

4,500.00

1190.00

3310.00

ޕެންުޝަނާއި ،މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި
ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

2843648.00

0.00

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު

331408.00

265252.27

66155.73

ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

 10.2ޙިދުމަތުގެ ފަންޑުގެ ) (J-LCLބަޖެޓް ރިޕޯޓް.
ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު

 2021ވަނަ

 2021ގެ

 2021ގެ

އަހަރަށް ލިބުނު

ނިޔަލަށް ހިނގި

ނިޔަލަށް ބަޖެޓް

ބަޖެޓް

ޚަރަދު

ބާކީ

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

626371.00

41002.95

585368.05

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

800000.00

20098.00

779902.00

ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު

1426371.00

61100.95

1365270.05

ޖުމްލަ

1426371.00

61100.95

1365270.05

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
3000.00

750.00

2250.00

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

0.00

0.00

0.00

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

15000.00

0.00

15000.00

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

28730.00

22525.00

6205.00

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

307000.00

5000.00

302000.00

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

0.00

0.00

0.00

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

242641.00

12727.95

229913.05

ހިދުމަތްދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

30000.00

0.00

30000.00

ޕެންުޝަނާއި ،މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި
ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު

800000.00

20098.00

779902.09

ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

10.3

ތިން ވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސާގެ ފަންޑު ()L-CTPF

ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު

 2021ވަނަ

 2021ގެ

 2021ގެ

އަހަރަށް ލިބުނު

ނިޔަލަށް ހިނގި

ނިޔަލަށް ބަޖެޓް

ބަޖެޓް

ޚަރަދު

ބާކީ
78740.20

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

129670.33

50930.13

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

0.00

0.00

ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު

129670.33

50930.13

78740.20

ޖުމްލަ

129670.33

50930.13

78740.20

0.00

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
0.00

0.00

0.00

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

0.00

0.00

0.00

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

0.00

0.00

0.00

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

0.00

0.00

0.00

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

5,000.00

1,259.80

3,740.20

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

75,000.00

0.00

75,000.00

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

49,670.33

49,670.33

0.00

ޕެންުޝަނާއި ،މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި
ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު

0.00

0.00

0.00

 2021ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް

 2021 .11ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް
ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ އަދަދު12 :
ކައުންސިލުން ބާއްވައިފައިވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އަދަދު12 :

ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު

ޙާޟިރުވި ޢަދަދު

ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް
ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  2021ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް
އިދާރީގޮތުން ތައްޔާރުކޮށް ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް
ހުށަހަޅާފައިވާގޮތަށް  2021ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލަށް ލިބޭނޭ އާމްދަނީއަކީ

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 1

3

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 2

3

6,133,620.27ރ( .ހަމިލިއަން އެއްލައްކަ ތިރީސްތިންހާސް ހަސަތޭކަ
ވިހި ރުފިޔާ /ހަތާވީސް ލާރި) ކަމަށާއި ،މިއަހަރު ކައުންސިލުން ޚަރަދުވާނެ
ކަމަށް ލާފާކުރާ އަދަދަކީ 5,928,031.33ރ( .ފަސްމިލިއަން ނުވަލައްކަ
އަށާވީސްހާސް ތިރީސް އެއް ރުފިޔާ /ތިރީސް ތިން ލާރި) ކަމުގައި ފާސްވި


މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް މިކައުންސިލުން ހުށަހަޅާފައިވާ
މައްސަލަ ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ބެލިބެލުމުން މުއާމަލާތް ހިންގާފައިވާ
ފަރާތާއިމެދު އެކުންފުނިން އިދާރީ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެގޮތުން މުވައްޒަފު
ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،މި ކައުންސިލަށް މާލީ އެއްވެސް
ގެއްލުމެއް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ
ސިޓީގައި ވިދާޅުވެފައިވާތީ މި މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިޔަށް ގެންދަން
ނުފެންނަ ކަމަށް ފާސްކުރުން



އެއްގަމު ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ހިދުމަތަކީ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް
ބޮޑަށް ބޭނުންވެފައިވާ ހިދުމަތަކަށްވެފައި މި ހިދުމަތް ވީހާވެސް
އަވަހަކަށް ފެށުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށްވާތީ ،މިކަމަށް
ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ތަން ތައްޔާރުކުރުމާއި އިދާރީ މަސައްކަތްތައް
ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފާސްކުރުން

ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު މަނިކް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ
ލިޔުމާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލްގައި މަުޝްވަރާކުރުމަށްފަހު
އެއްބަސްވެވިފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 05/2020ގެ  69-1ވަނަ
ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 3

2

ދައުރު  – 4ބައްދަލުވުން 3

6

ދައުރު  – 4ބައްދަލުވުން 4

6

މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މުސާރައިގެ ½ ލިބޭގޮތަށް ދެވޭ ާޗުއްޓީ ހޯދުމަށް
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔުންތަށް ހަމައަށް ހުށަހެޅުމަށް މުސާރައިގެ ½ ލިބޭ
ާޗުއްޓީގެ  30ދުވަސް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް އެލް.ޖީ.އޭ އަށް ހުށަހެޅުމަށް
ފާސްކުރުން


އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިސްނަންވައިގެން ރަށްރަށުގައި ހުރި ކުނިތައް
ބޭރުކުރުން



އަތޮޅު ކައުންސިލުން ޚަރަދުކޮށްގެން އަތޮޅު ކައުންސިލުން
ކުރާކަމެއްގެގޮތުގައި ރަށްރަށުގެ އީ އައި އޭ ހެދުން



ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި އަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ޤަވާއިދު
އެކުލަވާލުމަށް "ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު
 "2021ފާސްކުރުން



ކޮންމެ ރަށަކުން މެމްބަރަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހިމެނޭގޮތަށް
ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ އަދަދަކީ  6މެމްބަރުން ކަމަށް
އެކުލަވާލުމަށް ފާސްކުރުން



ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ
ރައީސް

ނުވަތަ

ނައިބު

ރައީސް

އައްޔަންކުރުމަށް

ފެންނަކަމަށް

ފާސްކުރުން


ކުންފުނީގެ ސެކްރެޓަރީ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއިން ބެލެހެއްޓުމަށް ފާސްކުރުން

 2021ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް



ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސިރާޖް ހުށަހެޅުއްވި ގޮތައް
ވ.އަތޮޅުގައި

މަތީ

ސާނަވީ

ތަޢްލީމު

ފެށުމަށް

ތައްޔާރުވަމުންދާ

ސްކޫލުތަކަށް މި އަހަރު ނުފެށުނު ކަމުގައިވިޔަށް އެއް އުސޫލެއްގެ ދަށުން
ކޮންމެ ސްކޫލަކަށްވެސް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މާލީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް؛

ދައުރު  – 4ބައްދަލުވުން 6

6

ދައުރު  – 4ބައްދަލުވުން 7

6

ދައުރު  – 4ބައްދަލުވުން 8

5

ދައުރު  – 4ބައްދަލުވުން 9

5

ކައުންސިލް މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ުޝިފާޤު ހުސައިން ހުށަހެޅުއްވި
ގޮތައް ވ.އަތޮޅުގައި މަތީ ސާނަވީ ތަޢްލީމު ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ
ސްކޫލުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑަށް މިއަހަރު ތައްޔާރު ވެފައިވާ ކެޔޮދޫ
ސްކޫލަށް ވީހާވެސް އަވަހަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ މާލީ އެހީތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފާސްކުރުން



ކައުންސިލް މެމްބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިމްތިޔާޒް ހުށަހެޅުއްވި
ގޮތަށް ވ.އަތޮޅުގައި މަތީ ސާނަވީ ތަޢްލީމު ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ
ސްކޫލުތަކަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މާލިޔަތުން ޙަރަދުކުރާނެ ޢަދަދަކީ
 50000ރ( .ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ) ކަމަށް ފާސްކުރުން



 34ވަނަ ގައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ވ .އަތޮޅު ކައުންސިލުން
ބައިވެރިވުމަށް ފެންނަ ކަމަށް



ވ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މާލިޔަތުން 10,000ރ (ދިހަ ހާސް ރުފިޔާ)
މި މުބާރާތައް ހަރަދުކުރުމަށް ފާސްކުރުން



ވ .އަތޮޅު ކައުންސިލުން "ވާވު ސިޕްރެކް" ހިމާޔަތް ކުރުމަށް
ކޮންސެޕްޓެއް ހަދައި ،ބިޑް އުސޫލުން އިޢުލާން ކޮށްގެން ބަޔަކު
ހޯދައިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް



އޭ.ޑީ.ބީގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ވ .އަތޮޅުގެ  5ރަށުގައި ކުރިޔަށްދާތީ އަތޮޅު
ރައްޔިތުންގެ މާލިޔަތުން ހަރަދު ކުރުން މަޑުޖައްސާލުމަށް



ވ .ކެޔޮދޫ އަދި ވ .ތިނަދޫގެ އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓް ހަދަން އަތޮޅު
ކައުންސިލްގެ މާލިޔަތުން ޚަރަދު ކުރުމަށް



ސިޕްރެކް ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމާއި ގުޅިގެން ކުރެވުނު ބިޑް އެންމެ
ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައިވާތީ ބިޑް ބާތިލްކުރުމަށް އަދި ވ .އަތޮޅު
ކައުންސިލުން "ވާވު ސިޕްރެކް" ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ކޮންސެޕްޓެއް ހަދައި،
ބިޑް އުސޫލުން އިޢުލާން ކޮށްގެން ބަޔަކު ހޯދައިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް



ތަރައްޤީ ފަންޑް ރީބްރޭންޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިޢުލާންކޮށްގެން ކަމުގެ
ފަންނީ ގާބިލް ބޭފުޅުން ހޯދައިގެން މި މަސައްކަތް ފެށުމަށް



ކަށަވަރު ދޯނީގެ ކަންތައް ހިނގައިފައިވާގޮތް ބަލައި ދިރާސާކުރެވުމަށް
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  5މެމްބަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ކުޑަ ކޮމެޓީއެއް
އެކުލަވައިލައްވައިގެން މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ފާސްކުރުން

 2021ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް

ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު
މި އަހަރުގެ މެއި  17ގައި ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރު ބަދަލުވުމާއި ގުޅިގެން މި ކައުންސިލްގެ އައު މެމްބަރުން ވަނީ ހުވާކުރައްވާފައެވެ.
އަދި  14ޖުލައި ގައި ބޭއްވުނު މިދައުރުގެ  5ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ވަނީ އިންތިޙާބު ކުރެވިފައެވެ.


ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ސުޖާޢު ޢަލީ



ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިމްތިޔާޒް



ކައުންސިލް މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ުޝިފާޤު ހުސައިން



ކައުންސިލް މެމްބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަޞްރުﷲ



ކައުންސިލް މެމްބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސިރާޖް



ކައުންސިލް މެމްބަރު އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ރަުޝީދު

އަދި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ބޭފުޅުންވަނީ ދައުރު ފުރިހަމަކުރައްވައި މެމްބަރުކަމުން ވަކިވެވަޑައިގެންފައެވެ.


އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނިޔާޒް (ކުރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް)



އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު މަނިކު ( ކުރީ ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް)



އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް އިބްރާހީމް (ކުރީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު)

 2021ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް

 .12ނިންމުން
ކޮވިޑް19-ގެ މި ހާލަތުގައިވެސް ،ފާއިތުވި  2021ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފެލިދެއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތާރީޚުގައިވެސް
ފާހަގަކޮށްލެވޭފަދަ ތަފާތު ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގިފައިވާނެއެވެ.

ވަނަ އަހަރު ނިމެގެންދިޔައީ ކައުންސިލްގެ ތާރީޚުގައިވެސް މިހާތަނަށް

ހިންގުނު އެންމެ ގިނަ އަދި ތަފާތު މަސައްކަތްތަކެއް ހިންގުނު އަހަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ .މި ހުރިހާ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކުރުމުގައި،
ފެލިދެއަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ފެނުނު ރޫހައި ،މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު އަދި އެކުވެރިކަން ވަރަށް
އުފަލާއެކު އަޅުގަނޑު މި ދަނދިވަޅުގައި ފާހަގަކޮށް ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އަޅުގަނޑުގެ އިހްލާސްތެރި ުޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
އަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި ދުޢާ އަކީ އަތޮޅާއި ޤައުމަށް ވަފާތެރި ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ތިބެ ،ރައްޔިތުންގެ
ލާބައާއި މަންފާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ .ކީރިތިﷲ އަޅަމެންގެ މަސައްކަތުގައި
ބަރަކާތް ލައްވައި ،ކާމިޔާބީ އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ .آمــــــــــين

 15ޖުމާދަލްއާޚިރު 1443
 18ޖަނަވަރީ 2022

