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 ބަޔާން  ރައީސްގެ  ކައުންސިލްގެ 
 

g 
 

ނޑުމެން  وتعالى سبحانه هللاޢުމަތްތަކުގެވެރި ގަދަކީރިތިވަންތަ ނި އަށް ޙަމްދާއި، ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަޅުގަ

އަށް  وسلّم عليه هللا صلّى محّمدޢަމަލީގޮތުން މަގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާތް ސާހިބާ  ،އުޅެންވީގޮތުގެ ރިވެތި ނަމޫނާއާއިގެން ވަޑައިގެން

ޞަލާވާތާއި، ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ. މި ޞަލަވާތާއި، ސަލާމުގައި އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ އިތުރު އާލުންނާއި، މިތުރު 

 ރަމެވެ.ޞަޙާބީން ޝާމިލްކު

ން އައީ ކައުންސިލްތަކުގެ އިތުރުން މުޅި ޤައުމާއި ދުނިޔެވެސް ކޮންމެސްވަރެއްގެ ވަނަ އަހަރު ފެށިގެ 2021

 މި ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައި ވަނިކޮށެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ކައުންސިލް އޮތީ އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާއެއްގައި ކަމުން ޢާއްމުކޮށް އިދާރީ ހިންގުމާއި

 .ދިނުން ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ޙާރަކާތެއް ހިންގިފައެއް ނުވެއެވެދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ ޚި ފޯރުކޮށް ހިންގުމުގެ ތެރެއިން 

މަސް  6އެހެންނަމަވެސް ކައުންސިލްތަކުގެ އައު ދައުރެއްފެށި މަސަތްތައް އަލުން ތަރުތީބުވެ ހިންގަންފެށިފައިވަނީ މި 

 ދުވަހުގެތެރޭގައެވެ. މި ކައުންސިލާއި މުޅި އަތޮޅުވެސް މިހާރު މިވަނީ އައު ރަށްވެހި ފަތިހަކަށް އަލިވިލޭން ފަށައިފައެވެ. 

ނ ރާތްތަކަށް މިޤައުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގުމަށް ތިއްބެވި އެންމެހާ ފަ هللا ދުޢާއަކީ މާތްޑުގެ އިޚުލާޞްތެރި އަޅުގަ

މަތީގައި  ޤައުމަށް މަޞްލަޙަތުހުރި، ލާބަޔާއި މަންފާ ލިބެނިވި، އަމާންކަމާއި ޞުލްޙަވެރިކަން ދެމެހެއްޓޭ، ދީމުޤްރާތީ ހަމަތަކާއި އަސާސްތަކުގެ 

 ން ރޭއްވެވުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. އާމީން.އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ކަންކަ 
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 ޝުޖާޢު ޢަލީ 

 ރައީސް ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ
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   ތަޢާރަފު  .1
 

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

ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު މަސްދުވަހު  6ނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަ 2021ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވުނު 109

 ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެވެ. ކައުންސިލް

ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.  ރު ގެ ވަނަވަރަށު މިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ މިޝަނާއި، 

ނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީޖާ މަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން  6ނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަ  2021 މީގެއިތުރުން ހިންގުމަށް ކަ

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

   ހިމަނާލެވިފައިވާނެއެވެ.

  



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

( ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ)  5 

  ތަޞައްވަރު  ކައުންސިލްގެ  .2
 

 ކައުންސިލްގެ މިޝަން   .3
 

 ް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 

 

  



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

( ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ)  6 

   / ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު ރަށުގެ ވަނަވަރު  .4
 

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 

ވަރަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ އަތޮޅެއްކަމުގައެވެ. ޚާއްޞަކޮށް  ބެލެވިފައިވަނީ ޤުދުރަތީ ރީތިކަމާއި ފަރުތަކުގެ މުއްސަނދިކަމުގެ ގޮތުން އަތޮޅު

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

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

 .މީހުންނެވެ 

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

 
 
 

 



  މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ އަޮތޅުކައުްނިސލް  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 

 7 )ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ(

 ޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު ނަތީޖާ ޙާ  .5
 

 މިންވަރު ނިޔަލަށް ޙާޞިލްވި  ޖޫން މަހުގެ ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  2021

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް 
 ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

ނަތީޖާ 
ޙާޞިލްކުރެވުނު 

 Q1 Q2 މިންވަރު 

 100% ފާސްކުރުން ބަޖެޓް  1

 10% ދޫފަހި ސްކީމް  2

   ރަށު ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރ ކުރުން 3


0% 

 10%  ކައުންސިލް މަރާމާތުކުރުން  4

 0% ކައުންސިލްގެ އައު އޮފީސް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން  5

 0%  ކަށަވަރު ދޯނިން ނުލިބިވާ ފައިސާ ހޯދުން 6

 0%  ކުރުން ކައުންސިލް މޮނިޓަރ އަތޮޅު  7

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ސާވޭކުރުން  8  100% ކަ

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން  9  100% ކަ

 0% ފުށިފަރު ދޯނި އެހިލާ މަރާމާތު ކުރުން 10

 100% އައި ޑީ ކާޑް ހައްދާދިނުމުގެ މަސައްކަތް  11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

( ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ)  8 

 ޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޙާ  .6

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން  2021

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް އިދާރީގޮތުން ތައްޔާރުކޮށް ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް  2021ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

ރ. )ހަމިލިއަން އެއްލައްކަ ތިރީސްތިންހާސް 6,133,620.27ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލަށް ލިބޭނޭ އާމްދަނީއަކީ  2021ހުށަހަޅާފައިވާގޮތަށް 

ރ. 5,928,031.33ރުފިޔާ/ ހަތާވީސް ލާރި( ކަމަށާއި، މިއަހަރު ކައުންސިލުން ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް ލާފާކުރާ އަދަދަކީ ހަސަތޭކަ ވިހި 

 1ވަނަ އަހަރުގެ  2021)ފަސްމިލިއަން ނުވަލައްކަ އަށާވީސްހާސް ތިރީސް އެއް ރުފިޔާ/ ތިރީސް ތިން ލާރި( ކަމުގައި ކައުންސިލްގެ 

 އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. މެމްބަރުންގެ  3އިގެންނެވި ވަނަ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑަ

ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ  2021 .7
 ހަރަކާތްތައް ގެންދެވިފައިނުވާ ތެރެއިން ކުރިއަށް 

 

  ްކުރުން  މޮނިޓަރ ކައުންސިލްތައް ރަށު: 1ޙަރަކާތ   

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

 ފައިވާތީއެވެ.ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިޢުލާންކޮށް 

  ްހޯދުން  ފައިސާ ނުލިބިވާ ދޯނިން ކަށަވަރު :1ޙަރަކާތ  

މަހުގެ ތެރޭގައި ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ލަސްވަމުން ދިއުމާއި،  6ފުރަތަމަ  ސަބަބު/ދަތިތައް:

އައު ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ވުމަށްފަހު މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުން ރަނގަޅުވާނެކަމަށް ކައުންސިލްގެ ގިނަ 

 މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެންނެވެ. 

  ްކުރުން  މޮނިޓަރ ކައުންސިލް : 3ޙަރަކާތ 

މަހުގެ ތެރޭގައި ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ ކައުންސިލް އިންތިޚާބު  6މަސައްކަތްތައް ފުރަތަމަ  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ލަސްވަމުން ދިއުމާއި، އައު ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ވުމަށްފަހު މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުން ރަނގަޅުވާނެކަމަށް

 ކައުންސިލްގެ ގިނަ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

  ްކުރުން  މަރާމާތު އެހިލާ ދޯނި ފުށިފަރު : 4ޙަރަކާތ 

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

 ފައިވާތީއެވެ.ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިޢުލާންކޮށް 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

( ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ)  9 

   ވިޔަފާރިއާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ކައުންސިލުން  .8
 

 ދޫފަހި ސްކީމް 

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

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތު މުއްސަދިކުރުމެވެ. މި  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

 ރޮގްރާމްގެ ދަށުން % އެވެ. މި ޕ10ްމުދަލަށް ފައިދާގެ ގޮތުގައި އިތުރުކުރަނީ  އަތޮޅުކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ. އަދި ވިއްކާ

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

 ގަވައިދުގައިވެއެވެ. އަދި ދޫފަހިން )ފަސްހާސް ރުފިޔާ( އަށްވުރެ ކުޑަވެގެންނުވާނެ ކަމަށް  .ރ5000އަދި . ވާނެއެވެއިތުރުވެގެންނެއް ނު 

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

އާއި ގުޅިގެން ދޫފަހި ސްކީމްއިން މުދާ ދޫކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރުމުގެ ސަބަބުން މުދާ ދޫކުރުންވަނީ  19ކޮވިޑް

ނޑާލެވިފައެވެ އް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ކުރިން ނެގިފައިވާ ދޫކުރެވިފައެ މުދާ  ދަށުން ސްކީމްގެ މި އެއްވެސް ފަރާތަކަށްރު މި އަހަ. މެދުކަ

އެވެ. މުދާތަކުން ނުދެއްކިފައިވާ ފައިސާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދައްކަމުން ދެއެވެ. އަދި ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކަށް އެކަން ހަނދުމަކުރެވެ

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

މަސް  6ނަމަވެސް މި  105877.60ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދަކީ  ނިޔަލަށް ޖޫން މަހުގެ އަހަރުގެ މިއެގޮތުން  .ހިމެނެއެވެ މީހުން

 . އެވެ. ރ 50378.89 ޔަލަށް ލިބިފައިވަނީ ދުވަހުގެ ނި

 

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

( ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ)  10 

 ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތަކުގެ އިދާރީ ފީ 

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

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

ނޑުގައ100ި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދިނުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ކެޓަގަރީ އިތުރުކުރުމަށް  ރ. )ސަތޭކަ ރުފިޔާ( ، ކަ

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

ށް ސެޓްފިކެޓާއި ފަސިންޖަރުންއުފުލުމުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމަށް ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ވ. އަތޮޅުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ  އުޅަނދުފަހަރަ

ވަނަ  2020ރ. )ދުއިސައްތަ ރުފިޔާ( ދިނުމަށް ކައުންސިލްގެ 200ފަހަރަށް )ސަތޭކަ ރުފިޔާ( އަދި އަތޮޅުން ބޭރުގެ އުޅަނދު ރ.100

މަސް ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ އާމްދަނީގެ  6މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  ފާސްކުރުމާއި ގުޅިގެން  ޖަލްސާގައި 3އަހަރުގެ 

 ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

  

Jan Feb Mar Apr May Jun Total ް ތަފްޞީލ ު ޢަދަދ

ީ ކައުންސިލްގެ އާމުދަނ

1050.00 1100.00 1600.00 300.00 50.00 50.00 4150.00 އައި. ޑީ ކާޑު ހެއެދުމުގެ އިދާރި ފީ 83

500.00 700.00 100.00 400.00 300.00 200.00 2200.00
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަންދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ފޮތް ހެއްދުމުގެ 

އިދާރީ ފީ
22

100.00 500.00 100.00 300.00 100.00 1100.00
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަންދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ފޮތް ހެއްދުމުގެ 

ޢަމަލީ އިމްތިހާންކުރުމުގެ އިދާރީ ފީ
11

100.00 100.00
ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓާއި، ބަރުމަރުކާ ސެޓްފިކެޓައި، ފަސިންޖަރުން އުފުލިމުގެ 

ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމުގެ އިދާރީ ފީ )ވ. އަތޮޅުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ(
1

200.00 200.00
ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓާއި، ބަރުމަރުކާ ސެޓްފިކެޓައި، ފަސިންޖަރުން އުފުލިމުގެ 

ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމުގެ އިދާރީ ފީ )އަތޮޅުން ބޭރުގެ އުޅަނދު ފަހަރު(
1

1650.00 2300.00 2100.00 700.00 650.00 350.00 7750.00 ަ މުޅި ޖުމްލ



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

( ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ)  11 

 މަސްދުވަހުގެ މާލީ ހިސާބުތައް  06ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ  .9
 

ގެ  2021
 ބަޖެޓްގައި ބާކީ 
 ހުރި ފައިސާ 

ގެ  2021
 6ފުރަތަމަ 

 މަހުގެ ޚަރަދު 

ގެ  2021
 ލިބުނު ބަޖެޓް 

 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ރިކަރަންޓް ަޚރަުދގެ ުޖމްލަ  4,090,582.00 76.7,637.479 36.726,394,2

 ޚަރަުދގެ ޖުމްލަ ކެޕިޓަލް  2,814,08.00 ,,4,.,776 ,,73769.34

 ކައުންސިްލގެ މާލިއްަޔތުން ހިްނގޭ ޕްޮރްގރާމުތަުކގެ ޖުމްލަ ޚަަރދު  1,556,041.33 50,220.33 1,505,821.00

     

 ބަޖެޓް ުމޅި ޖުމްލަ  5,928,031.33 1,746,765.30 4,181,266.03

     

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު    

 މުަވއްޒަފުްނނަށް ހިނގާ ޚަަރދު  2,843,648.00 67.9473,.762 76.396.7,4,3

9,62,343, .96,7947. 117,386.00 
ޕެންޝަނާިއ، މުސްުކޅިކުަރްއވާ ުމވައްަޒފުންނަށާއި ައދި ވަކި ޚިުދމަތަކަށް 

 ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ 

 ދަތުރުފަުތރު ކުރުުމގެ ަޚރަދު  135,800.00 ,,4,,3 ,,4,,,72.6

 ހިްނގުުމގެ ޭބނުމަށް ޯހދާ ތަކެތީގެ ައގު އޮފީސް  131,919.00 736.794,3 7423,.7726

 އޮފީސް ހިްނގުމަށް ބޭނުްނވާ ިޚދުމަުތގެ ޚަަރދު  604,404.00 7,363.3437 367.7497..

 ތަމްރީން ުކރުމަށް ކުެރވޭ ަޚރަދު  0.00 0.00 0.00

 މަރާާމތު ކުރުާމއި ބެލެެހއްޓުުމގެ ޚަަރދު  252,925.00 ,,4,.7369 ,,679.4,.3

 އިޝްިތރާކާއި ައިދ ސަބްިސޑީޒް  ،ސަރުކާުރންދޭ އެހީ 4,500.00 0.00 4,500.00

 ޖުމްލަ  4,090,582.00 1,596,894.97 2,493,687.03

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު    

 އޮފީސް ހިްނގުމަށް ބޭނުްނވާ ހަުރމުދާ ޯހދުމަށް ކުރާ ޚަަރދު  281,408.00 ,,4,.,776 ,,73769.34

 ޖުމްލަ  281,408.00 008071111 857,111.,.

        

 
  



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

( ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ)  12 

  ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ހަރަކާތްތައް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި  ވަނަ 2021 .10

 
 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް 

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް 
 ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

ލަފާ ކުރާ 
 ބަޖެޓް 

Q3 Q4 

 ދޫފަހި ސްކީމް  1
1,000,000/- 

 ކައުންސިލްގެ އައު އޮފީސް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން  2
 ްޚަރަދެއް ނެތ 

 ހޯދުން ކަށަވަރު ދޯނިން ނުލިބިވާ ފައިސާ  3
300,000/- 

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ސާވޭކުރުން  4  ކަ
2,000/- 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުން  5



3,000/- 



20XX ަރިޕޯޓް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނ  

 

 13 )ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ(

 ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް  .11
 

 26: އަދަދު  ބައްދަލުވުމުގެ  ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ
 

 06  ބޭއްވި އަދަދު:ކައުންސިލުން ބައްދަލުވުން 
 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް  ރުވި ޢަދަދު ޙާޟި  ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

 3 1ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2021ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
އިދާރީގޮތުން ތައްޔާރުކޮށް ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް 

ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލަށް ލިބޭނޭ އާމްދަނީއަކީ  2021ހުށަހަޅާފައިވާގޮތަށް 
ރ. )ހަމިލިއަން އެއްލައްކަ ތިރީސްތިންހާސް ހަސަތޭކަ 6,133,620.27

ވިހި ރުފިޔާ/ ހަތާވީސް ލާރި( ކަމަށާއި، މިއަހަރު ކައުންސިލުން ޚަރަދުވާނެ 
ރ. )ފަސްމިލިއަން ނުވަލައްކަ 5,928,031.33ކަމަށް ލާފާކުރާ އަދަދަކީ 

 ފާސްވި  އަށާވީސްހާސް ތިރީސް އެއް ރުފިޔާ/ ތިރީސް ތިން ލާރި( ކަމުގައި

 3 2ބައްދަލުވުން  – 3އުރު ދަ

  ާމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް މިކައުންސިލުން ހުށަހަޅާފައިވ
މައްސަލަ ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ބެލިބެލުމުން މުއާމަލާތް ހިންގާފައިވާ 
ފަރާތާއިމެދު އެކުންފުނިން އިދާރީ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެގޮތުން މުވައްޒަފު 

މި ކައުންސިލަށް މާލީ އެއްވެސް  ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި،
ގެއްލުމެއް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ 

ސިޓީގައި ވިދާޅުވެފައިވާތީ މި މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިޔަށް ގެންދަން 
 ނުފެންނަ ކަމަށް ފާސްކުރުން 

  ްއެއްގަމު ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ހިދުމަތަކީ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށ
ނުންވެފައިވާ ހިދުމަތަކަށްވެފައި މި ހިދުމަތް ވީހާވެސް ބޮޑަށް ބޭ

އަވަހަކަށް ފެށުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށްވާތީ، މިކަމަށް 
ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ތަން ތައްޔާރުކުރުމާއި އިދާރީ މަސައްކަތްތައް 

 ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފާސްކުރުން 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

( ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ)  14 

 2 2ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު މަނިކް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 
ލިޔުމާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު 

ވަނަ  69-1ގެ 2020/05އެއްބަސްވެވިފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ލިބޭގޮތަށް ދެވޭ ޗުއްޓީ ހޯދުމަށް  ½މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މުސާރައިގެ 

ލިބޭ  ½ށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔުންތަށް ހަމައަށް ހުށަހެޅުމަށް މުސާރައިގެ ހު
ދުވަސް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް އެލް.ޖީ.އޭ އަށް ހުށަހެޅުމަށް  30ޗުއްޓީގެ 

 ފާސްކުރުން 

 6 3ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

  ްއަތޮޅު ކައުންސިލުން އިސްނަންވައިގެން ރަށްރަށުގައި ހުރި ކުނިތައ
 ބޭރުކުރުން 

  ްއަތޮޅު ކައުންސިލުން ޚަރަދުކޮށްގެން އަތޮޅު ކައުންސިލުނ
 ކުރާކަމެއްގެގޮތުގައި ރަށްރަށުގެ އީ އައި އޭ ހެދުން 

 

 ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު 
 ގައި ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރު ބަދަލުވުމާއި ގުޅިގެން މި ކައުންސިލްގެ އައު މެމްބަރުން ވަނީ ހުވާކުރައްވާފައެވެ.  17މި އަހަރުގެ މެއި 

  ްޢަލީ  ލް ސުޖާޢުއަލްފާޟި ކައުންސިލްގެ ރައީސ 

  ްއިމްތިޔާޒް މުޙައްމަދުކައުންސިލް މެމްބަރު އަލްފާޟިލ 

  ްހުސައިން  ޝިފާޤުކައުންސިލް މެމްބަރު އަލްފާޟިލ 

  ްهللاނަޞްރު އަޙްމަދުކައުންސިލް މެމްބަރު އަލްފާޟިލ 

  ްސިރާޖް  އަޙްމަދުކައުންސިލް މެމްބަރު އަލްފާޟިލ 

  ްރަޝީދު  هللاއަބްދުކައުންސިލް މެމްބަރު އަލްފާޟިލ 

 ޑައިގެންފައެވެ. ވަކިވެވަ މެމްބަރުކަމުންއަދި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ބޭފުޅުންވަނީ ދައުރު ފުރިހަމަކުރައްވައި 

 )ްއަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނިޔާޒް )ކުރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސ 

 ައިބް ރައީސް(ދު މަނިކު ) ކުރީ ކައުންސިލްގެ ނައަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙްމ 

 )ުއަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް އިބްރާހީމް )ކުރީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ 

            
            
             



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

( ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ)  15 

 
 ނިންމުން  .12

 

ދުވަހެހެވެ. އެހެން މަސް  6މަސްދުވަހަކީ ކައުންސިލެއްގެ އެއް ދައުރު ނިމި އައު ދައުރެއް ފެށުނު  6ނިމިދިޔަ 

ވ.އަތޮޅު ކައުންސިލް ކަމުން އައު ކައުންސިލް މަޤާމާއި ޙަވާލުވަންދެން ކައުންސިލްގެ ޙަރަކާތްތައް އޮތީ މުޅިންހެން ހުއްޓިފައެވެ. 

ނޑު ހަވާލުވެ އެ ންގުމުގެހި ންމެ އިސްކަމެއްދީގެން ކުރަންހުރި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ވ.އަތޮޅުގެ ދުރުމުސްތަޤްބަލްގެ މަޤާމާއި އަޅުގަ

ނޑުމެން ތަޞައްވަރުކުރާ  އަތޮޅެއްގެ ގޮތުގައި މުޅި ވ.އަތޮޅު ، ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލައި ތަރައްޤީ ވެގެން އަންނަން އަޅުގަ

" ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާއާއިއެކު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް 2030ގެ ތަރައްޤީގެ މާސްޓަރ ޕްލޭން 'ވިޝަން ވާވު ވ.އަތޮޅު

ިމ  މިހާރު ފެށުމަށް މިދަނީ ތައްޔާރު ވަމުންނެވެ. އަދި މި ވިޝަން ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ އަޅުގަނޑުގެ ކައުންސިލް ކަމުގެ

 ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތާވަލް" ގެ މުހިއްމު ބައެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ މުހިއްމު އެއް މަސައްކަތެވެ.  100ތަމަ ދައުރުގެ 'ފުރަ

ނޑު އަސާސަކަށް ބެލިފައިވާނީ ސަރުކާރުގެ ސްޓްރޭޓިޖިކް އެކްޝަން  ވ.އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ މާސްޓަރ ޕްލޭންގް މައިގަ

މާސްޓަރ ޕްލޭންގައި މި ދެންނެވި ސިޔާސަތުތައް ތަންޕީޒުވެގެން އަންނައިރު މިފަދަ  ޕްލޭނާއި ޕާޓީ މެނިފެސްޓޯއެވެ. އަދި މި

އްޤީގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ގުޅުވިގެން ވ.އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދި މަސައްކަތްތަކާގުޅޭ ތަފާތު ޢުމްރާނީ ތަރަ

ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ އުމުރާނީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިމެނޭގޮތަށް ވ.އަތޮޅުގެ މަޝްރޫއުތަކެއްވެސް ވާނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ. 

 ސްޕޭސަލް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ފެށުމަށް މިހާރު މިދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

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

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

  آمــــــــــينކާމިޔާބީ އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ.  އި،ބަރަކާތް ލައްވަމަސައްކަތުގައި 
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