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 ބަޔާން  ރައީސްގެ  ކައުންސިލްގެ 
 

` 
 

ޅުގަނޑުމެން އަށް ޙަމްދާއި، ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަ وتعالى سبحانه هللاޢުމަތްތަކުގެވެރި ގަދަކީރިތިވަންތަ ނި
އަށް  وسلّم عليه هللا لّىص محّمدޢަމަލީގޮތުން މަގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާތް ސާހިބާ  ،އުޅެންވީގޮތުގެ ރިވެތި ނަމޫނާއާއިގެން ވަޑައިގެން

ންނާއި، މިތުރު ޞަޙާބީން ޞަލާވާތާއި، ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ. މި ޞަލަވާތާއި، ސަލާމުގައި އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ އިތުރު އާލު
 ޝާމިލްކުރަމެވެ.

ކަތްތަކެއް ފާތު މަސައްވ.އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިންގުމާ އަޅުގަނޑު ޙަވާލުވީ އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީގޮތުން ތަ         
އިން  2022އަހަރު ) 5ތް ފާއިތުވި ހަ މަސްދުވަހުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ ކުރިޔަށްއޮކޮށްދިނުމުގެ އަޒުމުގައެވެ. 

 ހިންގުމަށެވެ.  ތްސައްކަމަ ރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ( ދުވަހަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފެލިދެއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތ2026ަ

ރުކޮށް، ޒަމާނާ ގުޅޭ އަތޮޅު ހިންގުމުގެ ވައްޓަފާޅި ބަދަލުކޮށް، އަތޮޅުގެ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖުތިމާޢީ ފުރުޞަތުތައް އިތު        
ރައްޓެހި ޖަޒީރާވަންތަ ސިފަތައް  ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރެވުނެވެ. ޚިދުމަތްތަކާއި ވަޒީފާތައް އަތޮޅުގައި އިތުރުކޮށް، ތިމާވެށްޓާ 
 ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް މާޢީއެއްމެ ފުރިހަމައަށް ދައްކުވައިދޭނެ އަތޮޅަކަށް ވ.އަތޮޅު ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރެވުނެވެ. އަޅާލުމާއި އިޖުތި

ޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓީ ނެއެވެ. ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް މެދުވެރިކޮށް އަތޮޅުގައި ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގިފައިވާ 
އި، ވިލަރެސްކޮށް އަދި އިދާރާތައް ފެލިދެއަތޮޅަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް އަތޮޅުފެންވަރުގައި ރާވަ 

ނައުމަށް މަސައްކަތްތައް ގެމަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގައި ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް  މެދުވެރިކޮށް އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންތަކަށް ބަލައިގެން 
 ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

ފާތު އިޙްމާލުތައް ވ.އަތޮޅުގެ ޤުދުރަތީ ވަޞީލަތްތައް ސަރުކާރުތަކުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށްދޫކުރުމުގައި ތަ        
 މަހުރޫމު ކުރެވިފައިވާކަމުގެ ތުން އަތޮޅުގެ ޤުދުރަތީ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުން އަތޮޅު ރައްޔިތުންވެފައިވާކަމާއި، މިކަމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮ

ތަކާއި، އަދި ފަރުތައް އަދި ޝަކުވާ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފާޅުކުރަމުންދިޔުމާއިއެކު، ފެލިދެއަތޮޅުގެ ފަޅު ރައްތަކާއި، ފަޅު
އްޔިތުންގެ ހުރި ރަރަތީ ވާޞިލަތްތައް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށް، މިނޫންވެސް އެންމެހައި ޤުދު

.އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ބޭނުމަށް ވއެރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާތަކަށް ހައްލުތަކެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން  ،ބަލައި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި، ޝަކުވާތަކުގެ މައްޗަށް
ދި މި ވަގުތު އެއްބަސްވުމާއި ރުކާރުން އެކިއެކި މަސައްކަތްތައްކުރުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށްދޫކުރެވިފައިވާ އަފެލިދެއަތޮޅުގައި ސަ

 އްވާނީ ކުރެވިފައެވެ. އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކުރިޔަށް ނުގެންދާ ރަށްތައް ފެލިދެއަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތަކަށް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތަ

ށްރަށުގެ ރަށު ރަ ފެލިދެއަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން ފެލިދެއަތޮޅުގެ ހަމަސްދުވަހުގައި މަ މިއާއިއެކު، ފާއިތުވި ހަ        
އަދި އް ކުރެވިގެންދިޔައެވެ. ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައްބަލައި، ބޭނުންވާ ފަންނީ ލަފާ އަދި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްތަ

ގޮތުން އެހީތެރިކަން ނިހެން އިދާރާތަކައިއެކު ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ހިންގުމުގައި މާލީ އަދި ފަންނީ އަތޮޅުގެ އެހެ
 ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާނެއެވެ.
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މެހާ ފަރާތްތަކަށް މިޤައުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގުމަށް ތިއްބެވި އެންهللا ޑުގެ އިޚުލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ މާތްއަޅުގަނ
ކާއި އަސާސްތަކުގެ މަތީގައި މަށް މަޞްލަޙަތުހުރި، ލާބަޔާއި މަންފާ ލިބެނިވި، އަމާންކަމާއި ޞުލްޙަވެރިކަން ދެމެހެއްޓޭ، ދީމުޤްރާތީ ހަމަތަޤައު

 آمــــــــــينއިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ކަންކަން ރޭއްވެވުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. 
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   ތަޢާރަފު  .1
 

 ގެ   0102/7މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ފެ މަސްދުވަހު  6ނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަ 0222 ނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވުށވަނަ މާއްދާގެ )109

 ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެވެ. ކައުންސިލް

 އެވެ. މީގެއިތުރުން ހިމެނިފައިވާނެ ގެ ވަނަވަރުރަށުމިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ މިޝަނާއި، 
ނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީތެރޭގައި ކައުންސިލުން  މަހުގެ 6ނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަ 2022 ޖާ ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި، ހިންގުމަށް ކަ

 މަނާލެވިފައިވާނެއެވެ.  އެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތަފްޞީލާއި،  މި އަހަރު ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި، ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު ހި
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  ރު ތަޞައްވަ ކައުންސިލްގެ  .2
 

 

 ކައުންސިލްގެ މިޝަން   .3
 

 ަމާނީ އިދާރާއަކަށް ހެދުން. ޒައުންސިލް އިދާރާއަކީ މަސައްކަތަށް ފަހި، ކަމަށް ޤާބިލް މުވައްޒަފުންތަކެއް މަސައްކަތްކުރާ އަތޮޅުކ 

 ިއެރުވުން. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކޮށް، ތަރައްޤީގެ ރޫޙް ދިރުވައި، މަދަނިއްޔަތުކުރ 

 ައަމާޒަކަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ އުންސިލްތަކާމެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު އުފައްދައި ގުޅިގެން އެއްއަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށްރަށުގެ ކ 

 ދުން ވެއްޓެއް އުފެއް
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   ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު  /ރަށުގެ ވަނަވަރު  .4

 

 މައި އަތޮޅާއި ވައްޓަރު ޅެކެވެ. އެއީ ފެލިދެ އަތޮޅުގެފެލިދެ އަތޮޅަކީ ޖިއޮގްރަފީ ގެ ގޮތުން ދެ އަތޮޅުގެ މައްޗަށް އެކުލެވިފައިވާ އަތޮ

އި ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ރިސޯޓާ 5ރަށުގައެވެ. އަދި   5ރިއުޅެނީ  ރަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން  މީހުން ދި 19އަތޮޅެވެ. މިއަތޮޅުގައި އޮންނަނީ 

 ރަށްވެސް ހިމެނެއެވެ.   5ތަރައްޤީ ކުރެވެމުން އަންނަ

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

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

 އެބަހުއްޓެވެ. ފަރުމަސްވެރިކަމަށްމޮޅު އެތައްބައިވަރު ސަރަޙައްދުތަކެއް  ގައި ވަރަށް މަޤްބޫލް ތަންތަން ވ. އަތޮޅުގައިފީނާމީހުންގެ މެދު

 އެބަހުއްޓެވެ. ފެލިދެ އަތޮޅަކީ ރާއްޖޭގެ އާބާދީ އެންމެ ކުޑަ އަތޮޅެވެ. 
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 ޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު ނަތީ  .5
 

 މިންވަރު ޞިލްވި ނިޔަލަށް ޙާ  ޖޫން މަހުގެ ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  2022

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް 
 ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

ނަތީޖާ 
ޙާޞިލްކުރެވުނު 

 Q1 Q2 މިންވަރު 

1 
   ބަޖެޓް ފާސްކުރުން 

100% 
  ބަޖެޓް ފާސްކޮށް ޔަޢުމިއްޔާ އެކުލަވާލާ ފޮނުވުން  

 30% ވ. އަތޮޅު ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކޮންފެނީ ލިމިޓެޑް އުފެއްދުން   2

 85% ވ އަތޮޅު ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑު އުފެއްދުން  3

4 
 މުދައްރިސުންގެ  ހިންގުނު  ކޮށް އެއް  ސްކޫލްތަކަށް  ހުރިހާ  އަތޮޅުގެ . ވ

 "ހުވާސް  ޢިލްމީ  ވާވު " ،ޑޭ  ޕްރޮފެޝަނަލް 
100% 

4 
ވާ ވ. އަތޮޅު މީހުން ދިރިއިލޭ ރަށްރަށުގެ "ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން" ނުހެދި 

 ރަށްރަށަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން 
0% 

5 

 ން ވ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިހްތިޞާސް ސަރަހައްދުގައިވާ ތަންތަނުގެ ތެރެއި 
 ޤުދުރަތީ ނުވަތަ ތަބީޢީ ތަންތަނުގެ ލިސްޓެއް އެކުލަވާލުން 

95%  ެހްތިޞާސް އިސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުގެ ބެލުމުގެދަށުގައިވާ، އަތޮޅު ކައުންސިލްގ
ށްރަށުގެ ތެރޭގައިވާ ރަށްރަށާއި، ކުއްޔަށް އަދި ވަރުވާއަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ރަ

 މައުލޫމާތު ހޯދުން 

 0% މަތް ވ.އަތޮޅުގައި ފުޅާކުރުން ފުލުހުންގެ ހިދު  6

7 
ތަށް އެ ވާވު ޝިޕްރެކް ސަރަޙައްދަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަވާނޭގޮ 

 ސަރަޙައްދުގައި ފައްތިޔާތަކެއް ޖެހުން 
100% 

 100% ވ. ފުލިދޫގައި ހިންގުނު ރަންވޭލާ ޕްރޮގްރާމް  8

 100% ބައިވެރިވުން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ ގެ މެމްބަރޝިޕް ގައި  9

 ވ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މި ނިމުނު ދައުރުގެ ނިޔަލަށް އޯޑިޓްކުރުން  
100% 
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 ޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޙާ  .6
 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން  2022
ގެ ޖަލްސާއަށް ކައުންސިލްގެ މިއަދު ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް އިދާރީގޮތުން ތައްޔާރުކޮށް  2022ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

އްކަ ފަންސާސްދެހާސް ރ. )ނުވަމިލިއަން ހަލ9,652,112.31ަވަނަ އަހަރު ކައުންސިލަށް ލިބޭނޭ އާމްދަނީއަކީ  2022ހުށަހަޅާފައިވާގޮތަށް 
ރ. 9,397,508.26ދަކީ ސަތޭކަ ބާރަ ރުފިޔާ/ އެއްތިރީސް ލާރި( ކަމަށާއި، މިއަހަރު ކައުންސިލުން ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް ލާފާކުރާ އަދަ

 10ތަރުވަނަ ދައުރުގެ ހަކައުންސިލްގެ ގައި )ނުވަމިލިއަން ތިންލައްކަ ނުވަދިހަ ހަތްހާސް ފަސްސަތޭކަ އަށް ރުފިޔާ/ ސައްބީސް ލާރި( ކަމު
 ފާސްކުރެއްވިއެވެ.އިއްތިފާޤުން  މެމްބަރުންގެ 4ވި ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެ

 ހުން ސަރަޙައްދަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަވާނޭގޮތަށް އެ ސަރަޙައްދުގައި ފައްތިޔާތަކެއް ޖެ  ވާވު ޝިޕްރެކް 

އެ  ކުރުމަށް މާޔަތް ހި" ސިޕްރެކް ވާވު " ކައުންސިލުން  އަތޮޅު. ވ
ފަސޭހަވާނޭގޮތަށް އެ  ސަރަޙައްދަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް

އެއްގޮތަށް،  ފައިވާ ކުރެހުމާއިކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށް  ސަރަޙައްދުގައި
ތަކެތީގައި، ފައްތިޔާތަކެއް  ކައުންސިލުން ދޭ ތަކެތީގެ އިތުރުން އަމިއްލަ

ގައި  2021ޑިސެމްބަރ  29ހޯދުމަށް ށް، ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ތައްޔާރުކޮ
ނާ ގުޅިގެން ބިޑުހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރެވުނު އިއުލާ

ކައްޕި  ސެޕްޓާއި އެއްގޮތަށް އެ މަސައްކަތްކުރުމަށްކައުންސިލުންދޭ ކޮން
ގައި 2022ފެބްރުއަރީ  10އާއެކު ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ކާޕެންޓްރީ

 25އާއެކު ސޮއިކުރެވިފައިވަނީ ކައްޕި ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ކާޕެންޓްރީއެއްވަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވުނެވެ. މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް 
  ރުފިޔާއެވެ. 75,000އި މަސައްކަތް ނިންމުމަށެވެ. މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ ދުވަހުގެ މުއްދަތުގަ

ފަރާތުން މިމަސައްކަތުގެ ބާވަތުގެ ގޮތުންނާއި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހުނު މާހައުލުގެ ގޮތުން މިމަސައްކަތް ކުރެވިފައިވަނީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 
މަސައްކަތް ސުޕަވައިޒް ކުރެއްވީ ޕްރޮޖެކްޓް ސެކްޝަންގެ  ވާ މުވައްޒަފުގެ ހާޒިރުގައެވެ.މިމަސައްކަތް ސުޕަވައިޒް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައި

 އިޙްސާނެވެ.އަލީ  އ.ކައުންސިލް އޮފިސަރ ފަރާތުން 

 ރ )އެއްލައްކަ ހަތަރުހާސް 104,447.99މަސައްކަތުގެ އަގާއި އެކު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން  ކުރުމަށް  މާޔަތްހިސަރަޙައްދު " ސިޕްރެކް  ވާވު "
ތަކެތި ހޯދާފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ  ބައެއް ހަތަރުސަތޭކަ ސާޅީސް ހަތް ރުފިޔާ/ ނުވަދިހަ ނުވަލާރި( އެވެ. މި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ

 ބަޖެޓުންނެވެ.

 ރިޕޯރޓްތައްޔާރުކުރުން  އޭ .އައި .އީ  ތިނަދޫ .ވ

ރަށެއްގައި ސަރުކާރުގެ މަޝްރޫއެއް ހިންގަވާތީ  3ވ އަތޮޅުގެ އީއައިއޭ ރިޕޯޓް ހެދުމުގެ ކަންކަމުގައި ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް 
 މަޝްވަރާކޮށް ނިންމާފައިވަނީ  ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި 8ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ ގެ ރުމުގެ މައްސަލައަށް ކައުންސިލް ބާކީ އޮތް ދެ ރަށުގެ ރަށްގި 

ފާސްކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ލްގެ މާލިޔަތުން ޚަރަދު ކުރުމަށް ވ. ކެޔޮދޫ އަދި ވ. ތިނަދޫގެ އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓް ހަދަން އަތޮޅު ކައުންސި
އަދި ، ތަފްޞީލު ކުރެހުންތައް، ވ.ތިނަދޫ ރަށްގިރުން ހައްލުކުރުމަށް އަދި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކޮށް ވެލިން މުއްސަނދިކުރުމަށް، ކޮންސެޕްޓެއް



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2022
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ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ބިޑުހުށަހަޅާފައިވާ  2021ނޮވެމްބަރ  16ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އީ.އައި.އޭ ރިޕޯރޓްތައްޔާރު
މި ޕްރޮޖެކްޓް ހަވާލުކުރެވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ހަވާލުކެރެވިފައިވާނީ އެސިސް ކޮންސަލްޓިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއެވެ. އަދި 

އެސިސް ކޮންސަލްޓިންގ ޕްރައިވެޓް މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ގައެވެ.  2022ފެބްރުއަރީ  17ސޮއި ކުރެވިފައިވަނީ  އެއްބަސްވުމުގައި
 196,100.00ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ނިންމުމަށެވެ. މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ  55އެކު ސޮއިކުރެވިފައިވަނީ ލިމިޓެޑާ

 ރުފިޔާއެވެ. 
 

 ވ. ފުލިދޫގައި ހިންގުނު ރަންވޭލާ ޕްރޮގްރާމް 

ލާ ކެމްޕެއިން ޓީމާއި ސިލުން އިސްނަގައިގެން މިންސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ސާރވިސަސް ގެ ރަންވޭ ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުން
ނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ވަ  2022މާރިޗު  12ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ  ގުޅިގެން ވ. ފުލިދޫގައި ހިންގުނު ރަންވޭލާ ކެމްޕެއިން ޕްރޮގްރާމް

 .އަށެވެ 17:00އިން ފެށިގެން ހަވީރު  07:30

ންނަ ފަރާތްތަކަށާއި އަދި ރަންވޭލާ ކެމްޕެއިން ޓީމްގެ ފަރާތުން، ވ. ފުލިދޫގެ އުމުރުން ދުވަސްވީ ފަރާތްތަކަށާއި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހު
ފަރާތްތަށް  ށްދެންޖެހޭދާންމަތިވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެފަރާތްތަކުގެ ހާލު ބައްލަވައި، ދައުލަތުގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮ 

ގެ އިތުރުން، ވ. އަތޮޅު ފާހަގަކުރައްވިއެވެ. އަދި އުމުރުން ދުވަސްވީ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭ ޕެންޝަން ލިބޭކަން ކަށަވަރުކުރެއްވިއެވެ. މީ
ތްތަކަށް ވަސްވީ ފަރާދު މަދަރުސާގެ ބެލެނިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. މި ސެޝަންގައި، އުމުރުން 
އުން ބުއިން ބައްޓަން އަޅާލުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އިން މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ. އަދި ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތަކަށް  ކެ

ހިންމު ންޝަނާއި ބެހޭ މު ކުރާނެ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ސޮސައިޓީ އޮފް ހެލްތް އެޑިއުކޭޝަނުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ. މީގެއިތުރުން، ޕެ
 މަޢުލޫމާތު މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ފަރާތުން ސެޝަންގެ ބައިވެރިންނާއި ޙިއްޞާކުރެއްވިއެވެ.

ފާޟިލް ޝުޖާއު ޢަލީ އަދި ރަންވޭލާ ޕްރޮގްރާމްއަށް ވ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލް
. ޖެންޑަރ ސަސް ސެކްޝަންގެ ފަރާތުން އ. ކައުންސިލް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ކުލްޘޫމާ ޞާލިޙްއެވެޖެންޑަރ އެންޑް ސޯޝަލް ސާރވި 

ން )ޝީ( ގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީގެ ރަންވޭލާ ކެމްޕެއިން ޓީމްގައި މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އޮފީސް އަދި ސޮސައިޓީ އޮފް ހެލްތް އެޑިއުކޭޝަ 
 ވެ. ވެސް މުވައްޒަފުން ބައިވެރި ވެވަޑައިގެންނެވިއެ

 ނގާދިޔަގޮތުގެ ރިޕޯޓް ވ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކަށް އެއްކޮށް ހިންގުނު މުދައްރިސުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ޑޭ، "ވާވު ޢިލްމީ ހުވާސް" ހި 

ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ވ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކުގެ  
ރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މުދައްރިސުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގުނު މުދައްރިސުންގެ ޕް

ޑޭ އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ހުންގުމުގެ ގޮތުން "ވާވު ޢިލްމީ ހުވާސް" ގެ ންމުގައި ކުރިއަށް 
ދުވަހުގެ  2022މާރޗް  24މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ  ގެންދެވުނު ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

ޒުގެ ހޯލްގައެވެ. އަށް ވ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަ 17:00އިން ހަވީރު  08:00ހެނދުނު 
މުދައްރިސުން  83މި ޕްރޮގްރާމްގައި އަތޮޅުގެ ތިން ސްކޫލްގެ ޖުމުލަ 

 .ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ
 Integrating“އަދި   ”Leadership for Teachers“މި ޕްރޮގްރާމްގައި

Century Pedagogical approaches of classroom  stICT into 21
teaching” ްސެޝަންތަށް ނަގައިދެވުނެވެ. މީގެ އިތުރުން ހުރިހާ ސްކޫލެއްގެ ޕްރިންސިޕަލުންނަށް ޚާއްސަކޮށް ވަގުތުކޮޅެއް  މިދެ މަޢުލޫއަށ
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“Principles sharing time”  ިގެ ގޮތުގައި ޕްރޮގްރާމްގައި ހިމެނިފައިވެއެވެ. އަދި ވަކިވަކި މާއްދާތަކުގެ މުދައްރިސުންގެ ބައްދަލުވުމަކާއ
މި ޕްރޮގްރާމްގެ ސެޝަންތަށް ނަންގަވައިދެއްވީ، މޯލްޑިވްސް  ރސް ގެ ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.ސެން އަދި ސްކައުޓް ލީޑާ

އެއާޕޯރޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ލީޑަރޝިޕް އެންޑެ އޯރގަނައިޒޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އަލްފާޟިލް އާދަމް ނަސީރު 
ޕްރޮގްރާމް  އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އިރާޝާއެވެ.ޕަރޭޝަންގެ ލާރނިންގެ އެންޑް ޑިވެލެޕްމަންޓްގެ މެނޭޖަރ އަދި ހައުސިންގ ޑިވެލެޕްމަންޓް ކޯ

ނިންމުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވުނު ހަފްލާގައި ޕްރޮގްރާމްގެ ހުރިހާ ބައިވެރިންނަށް އަތޮޅު 
ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ހަނދާނީ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ވ. އަތޮޅު 

 އީސް އަލްފާޟިލް ޝުޖާއު އަލީ އެވެ.ކައުންސިލްގެ ރަ
މި ޕްރޮގްރާމް އިންތިޒާމްކޮށް ހިންގުމަށް މި ކައުންސިލުން މުޅި ޖުމުލަ 

ސާޅީސް /ރ )ހަތާވީސްހާސް އަށްސަތޭކަ ހަތްދިހަނުވަ ރުފިޔ27,879.41ާ
 ބައިވެރިންނާއިމި ޚަރަދު ތަކުގެ  އެއްލާރި( ވަނީ ޚަރަދުކުރެވިފައެވެ.

ޕްރޮގްރާމްގެ އެހެނިހެން  ކެއުމާއި ޚަރަދާއި ފެސިލިޓޭޓަރުންގެ ދަތުރު
 ތައްޔާރީތަކުގެ ޚަރަދު ހިމެނެއެވެ.

 
 އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ ގެ މެމްބަރޝިޕް ގައި ބައިވެރިވުން 

ގ ވ. އަތޮޅު އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔުމަށް އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން
ވަނަ ހަތަރު  ކައުންސިލްގެއެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ކޯޕަރޭޝަންގެ މެމްބަރޝިޕްގައި ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބައިވެރިވުމަށް އަތޮޅު 

އިން ފާސްކޮށްފައިވާތީ، ކައުންސިލުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް މެމްބަރޝިޕްގައި ޢާއްމު ޖަލްސާ ވަނަ  11ދައުރުގެ 
ރ.  8،172.60މާރޗް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. މެމްބަރޝޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާނީ  ރެޖިސްޓަރވެފައިވަނީ 

 2022ޑިސެމްބަރ  31 އެއްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ދެ ރުފިޔާ/ ފަސްދޮޅަސް ލާރި( އެވެ. މި މެމްބަރޝިޕްގެ މުއްދަތު ހަމަވަނީ )އަށްހާސް
 އަށެވެ.

 
 މާތުކުރުން މަރާ  މީޓިންގް ހޯލް 

އި ކުރަންހުރި މަރާމާތުތަކެއް މިހާރުގެ ކާގެ ޢިމާރާތުގަ  ،ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ މީޓިންގް ހޯލްއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް
ގައި ކުރެވުނު އިއުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑުހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  2022 މޭ 12  ހޯދުމަށް ކޮށްދޭނޭފަރާތެއް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި
ގައި 2022 ޖޫން 15ންޓްރީއާއެކު އެއްގޮތަށް އެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ކައްޕި ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ކާޕެ މަޢުލޫމާތާއިކައުންސިލުންދޭ 

 20ސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވުނެވެ. މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ކައްޕި ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ކާޕެންޓްރީއާއެކު ސޮއިކުރެވިފައިވަނީ ބައެއް
  ރުފިޔާއެވެ. 59,500ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ނިންމުމަށެވެ. މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ 
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 12 

ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ  2022 .7
 ހަރަކާތްތައް ގެންދެވިފައިނުވާ ތެރެއިން ކުރިއަށް 

 

  ްއުފެއްދުން  ލިމިޓެޑް  ކޮންފެނީ  އޮތޯރިޓީ ލޯކަލް އަތޮޅު. ވ: 1ޙަރަކާތ 
 ލޯކަލް  އަތޮޅު.ވ" ށުންދަ ޤަވައިދުގެ ކުލަވާލާފައިވާ އެ މިހާރު އުފެއްދުމަށް ކުންފުނިތައް އޮތޯރިޓީ ލޯކަލް ސަބަބު/ދަތިތައް:

ވަނަ  16ލްގެ ކައުންސި  ގުޅޭގޮތުން އުސޫލަކާއި އައްޔަންކުރާނެ މެންބަރުން ބޯޑަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ" ކުންފުނި  އޮތޯރިޓީ
ދުމުގެ މަސައްކަތް އްއެޖެންޑާ ކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން ކައުންސިލުން ނިންމާގޮތެއްގެމަތިން ކޮމްޕެނީ އުފެ ޖަލްސާއަށް ވަނީ

 ފެށޭނެއެވެ.

  ްވ އަތޮޅު ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑު އުފެއްދުން : 2ޙަރަކާތ 
  އޯގަސްޓް މަހުގައެވެ.ބޯޑަށް މެމްބަރުން ވަނީ ހަމަކުރެވިފައެވެ. ނަމަވެސް ބޯޑް އިފްތިތާހް ކުރުމަށް އޮތީ ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްހީތެރިކަންއެ ރަށްރަށަށް ނުހެދިވާ" ޕްލޭން ޔޫސް  ލޭންޑް" ރަށްރަށުގެ ދިރިއުޅޭ މީހުން އަތޮޅު . ވ: 3ޙަރަކާތ 
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

އަދި މި ، ސަރުކާރުގެ ފާރާތުން ރަށްރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހެދުމަށް އެހީތެރިވަމުން ދާތީ  ސަބަބު/ދަތިތައް:
 ފެށިފައެވެ.ނު ތުމާއި އެކު ކައުންސިލްގައި ޕްލޭން ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް އަދި މަސައްކަތުގެ ފަންނީ ބޭފުޅުން ނެ 
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   ވިޔަާފރިއާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިްނގާ ހަރަކާްތތަކާއި ކައުންސިލުން  .8
 

 ދޫފަހި ސްކީމް 

ށް ރައްޔިތުންގެ މި ޕްރޮގްރާމްގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ އިޖްތިމާޢީ އިޤްތިޞާދީ ހާލަތުގެ ރަނގަޅުކޮ 

ޔަތު މުއްސަދިކުރުމެވެ. މި ގޮތުން ކައި ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި އެހީތެރިވުމާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މާލިއްދިރިއުޅުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށްޓަ

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

 ފާސްކުރިއެވެ. 

ލުކުރަމުންދިޔައީ ން ފެށިގެން ދޫފަހި ސްކީމްގެ ޤަވައިދަށް އިސްލާހު ގެނެސް އެ ތާރީހުން ފެށިގެން އަމައި 2018އޭޕްރީލް  25

ށް ޖޫރިމަނާއަށް އަރާ ޢަދަދެއް ޖޫރިމަނާ ފައިސާގެގޮތުގައި ނެގޭނެއެވެ. މި ގޮތަ ،އިންސައްތަ 5ޖޫރިމަނާއާއެކު ބާކީނުދެއްކިވާ ޖުމްލަ އަދަދުގެ 

ދޫފަހި ސްކީމްއިން ޙިދުމަތް  އާއި ގުޅިގެން  19ޖުމްލަ އަދަދުގެ ތެރެއަށް ކޮންމެ މަހަކު އިތުރުވަމުންނެވެ. ކޮވިޑް އަންނާނީ ބާކީނުދެއްކިވާ 

% 10ދަދުން އަމަހުގައި މަހަކު ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ  4ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން  2020ހޯއްދަވާ ފަރާތްތަކަށް 

 ކަނޑައިދެވިފައިވެއެވެ.  

ނަށް ފައިސާ ނުދެއްކިވާ އަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ދޫފަހި ސްކީމުން ލޯން ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަފެލިދެ

ލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ޖޫރިމަނާ އެއްކޮށް މަޢާފު ކުރުމަށް ފެ 5ފަރާތްތަކުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު ކޮންމެ މަހަކު ނަގަމުން އައި %

އަތޮޅު  ނުމަށްދިމަސް ދުވަސް ތެރޭގައި ދައްކަންޖެހޭ ޖުމުލަ ފައިސާ ޚަލާސްކޮށް ނިންމުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތެއް  8 ނިންމައި އަދި

ހުން ފައިސާ ދައްކައި އަދި މި މުއްދަތުގެ ފަވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި ވަނީ ފާސްކުރައްވާފައެވެ.  12ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

 ންމަވާފައެވެ.ނި ގެ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުން ޝަރުޢީ މަރުހަލާ މެދުވެރިކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ހަލާސްނުކުރާ ފަރާތްތަކު 

ރަތަމަ ހަ މަހުގެ މީހުން ހިމެނެއެވެ. އެގޮތުން މި އަހަރުގެ ފު  14ދޫފަހި ސްކީމުން މުދާނަގައި ފައިސާ ހަލާސްނުކުރާ 

  ބަންދު ކުރެވިފައެވެ.ފަރާތެއްގެ އެކައުންޓްވަނީ ފައިސާ ދައްކައި ހަލާސްކުރުމުންއަދި ދެ  ރުފިޔާ އެވެ.  6,473ނިޔަލަށް ލިބިފައިވަނީ

ން ނުލިބިވާ ފައިސާގެ މި މި ސްކީމުއަނބުރާ ދައްކަންޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން  1907.34އަދި ޖޫރިމަނާ މަޢާފު ކުރުމުން އެއް ފަރާތަކަށް 

 މީހުން  11ހޭ ސްކީމަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެ( 2023ޖުލައި ން ފެބްރުއަރީ )މަހަށް  8ކުރިޔަށްއޮތް  ރުފިޔާ އެވެ.59,431 އަދަދަކީ 

  ހިމެނެއެވެ.
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 ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތަކުގެ އިދާރީ ފީ 

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

ތުގައި ފޮތަކަށް ގޮ)ފަންސާސް ރުފިޔާ( ، ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ފޮތް ހެދުމުގެ އިދާރީ ފީ އެއްގެ 

ރީ އިތުރުކުރުމަށް ރ. )ސަތޭކަ ރުފިޔާ( ، ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދިނުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ކެޓަގ100ަ

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

ކަ ރ. )ސަތ100ޭނދުފަހަރަށް ފަސިންޖަރުންއުފުލުމުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމަށް ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ވ. އަތޮޅުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ  އުޅަ

 ވަނަ  3ހަރުގެ ވަނަ އަ 2020ރ. )ދުއިސައްތަ ރުފިޔާ( ދިނުމަށް ކައުންސިލްގެ 200ރުފިޔާ( އަދި އަތޮޅުން ބޭރުގެ އުޅަނދުފަހަރަށް 

ގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި ނިޔަލަށް ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ މަހުގެ  6ފުރަތަމަ  މި އަހަރުގެ  ފާސްކުރުމާއި ގުޅިގެން  ޖަލްސާގައި

 .އެވަނީއެވެ

 

 

 

 

  2022 ކައުންސިލްގެ އާމުދަނީ 
ޖޫން  -ޖެނުއަރީ   

 ޢަދަދު  ތަފްޞީލް  ޖުމުލަ 

 65 އައި. ޑީ. ކާޑު ހެއްދުމުގެ އިދާރީ ފީ  ރުފިޔާ  50  3,250

 ރުފިޔާ  100  900
 ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަންދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ފޮތް 

 ހެއްދުމުގެ އިދާރީ ފީ 
9 

 ރުފިޔާ  100  200
 އްވާ އުޅަންދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ފޮތް ކަނޑުގައި ދު

 ހެއްދުމުގެ ޢަމަލީ އިމްތިހާންކުރުމުގެ އިދާރީ ފީ 
2 

 ރުފިޔާ  100  300
ން ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓާއި، ބަރުމަރުކާ ސެޓްފިކެޓައި، ފަސިންޖަރު
އުފުލުމުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމުގެ އިދާރީ ފީ )ވ. އަތޮޅުގައި 

 (ރަޖިންސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ
3 

 ރުފިޔާ  200  400
ން ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓާއި، ބަރުމަރުކާ ސެޓްފިކެޓައި، ފަސިންޖަރު
 އުޅަނދު އުފުލުމުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމުގެ އިދާރީ ފީ )އަތޮޅުން ބޭރުގެ

 ފަހަރު(
2 

   މުޅި ޖުމުލަ   5,050.00
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 މަސްދުވަހުގެ މާލީ ހިސާބުތައް  06ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ  .9
ގެ  2022

ހުރި  ޓްގައި ބާކީ ބަޖެ 
 ފައިސާ 

ގެ  2022 
މަހުގެ  6ފުރަތަމަ 

 ޚަރަދު 

ގެ ލިބުނު  2022
 ބަޖެޓް 

 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ ރިކަރަންޓް 4,861,317.00 1,659,598.60 3,201,718.40

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 208,750.00 66,939.87 141,810.13

 ޖުމްލަ ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ 1,715,697.26 32,312.40 1,683,384.86

     

 ބަޖެޓް މުޅި ޖުމްލަ  6,785,764.26 1,758,850.87 5,026,913.39

     

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު    

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 3,750,854.00 1,374,566.43 2,376,287.57

101,559.47 43,440.53 145,000.00 
ކަށް ނޫން ވަކި ޚިދުމަތަ ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި

 ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

 ދަތުރުަފތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  147,500.00 21,849.41 125,650.59

 ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް 127,363.00 30,255.02 97,107.98

 ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ  560,100.00 164,945.19 395,154.81

 ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް 10,000.00 - 10,000.00

 ަޚރަދު ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ 30,000.00 2,794.00 27,206.00

 ގެ ޚަރަދުމަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމު 80,500.00 15,515.22 64,984.78

 ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް  10,000.00 6,232.80 3,767.20

 ޖުމްލަ  4,861,317.00 1,659,598.60 3,201,718.40

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު    

 ޚަރަދު  އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ 183,750.00 66,939.87 116,810.13

 އުޅަނދުފަހަރު ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 25,000.00 - 25,000.00

 ޖުމްލަ 208,750.00 66,939.87 141,810.13

    

 ޖުމްލަ: 5,070,067.00 1,726,538.47 3,343,528.53
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 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް 
 ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

ލަފާ ކުރާ 
 ބަޖެޓް 

Q3 Q4 

1 
ށެއް ރަ ޅު ރައްޔިތުން ދަތުރު ދިއުމަށް ޚާއްޞަކޮށް ތަރައްޤީކުރެވޭނެވ.އަތޮ

 ކަނޑައެޅުން 

 

 ްޚަރަދެއް ނެތ 

2 

 ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް ވ.އަތޮޅުގައި ފުޅާކުރުން 

 
75,000  ަދި "މެރިން ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް ވ.އަތޮޅުގައި ފުޅާކޮށް، "ކޮމިއުނިޓީ ޕޮލިސް" އ

 ތްތައް ކުރުން ގައި ތަޢާރަފުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަ ޕޮލިސް" ޙިދުމަތް ވ.އަތޮޅު

3 
ދިނުމައި ތަޢުލީމީ ނިޒާމު ހިންގުމުގައި އިދާރީގޮތުންނާއި ކިޔަވައި  ވ،އަތޮޅުގެ
 -/100,000   ހަމަޖެއްސުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް  ގުޅޭގޮތުން

 މުކުރުން އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ތަފްޞީލް އާއް ވ. 4
 ްޚަރަދެއް ނެތ 

 -/50,000 އަތޮޅު ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކޮންފެނީ ލިމިޓެޑް އުފެއްދުން  ވ. 5

 -/50,000 ވ އަތޮޅު ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑު އުފެއްދުން  6

 -/100,000 "ޒަމާނީ ދަނޑުވެރިކަން " 7

 -/100,000 ފަރުމަސްވެރިކަން އަތޮޅުގައި ފުޅާކުރުން 8
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 06ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ އަދަދު: 

 06 ކައުންސިލުން ބައްދަލުވުން ބޭއްވި އަދަދު:

 

 

 

 

 

 

ވި ރު ޙާޟި  ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް 
 ޢަދަދު 

 ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

އްޔާރުކޮްށ ވަނަ އަަހުރގެ ަބޖެޓް ިއދާީރގޮތުން ތަ 2022ފެލިދެއަޮތޅު އަޮތޅު ކަުއންސިްލގެ 

ންސިލަްށ ވަނަ އަހަރު ކައު 2022ކައުންސިްލގެ މިައުދގެ ޖަލްާސއަށް ހުަށހަޅާފަިއާވގޮތަށް 
ތޭކަ ރ. )ނުވަމިލިއަން ހަލައްކަ ފަންާސސްެދާހސް ސ9,652,112.31ަލިބޭނޭ އާްމދަީނއަކީ 

މަށް ލާފާކުާރ ބާރަ ރުފިޔާ/ ެއއްިތރީސް ލާރި( ކަމަށާިއ، މިއަަހރު ކައުންސިުލން ޚަަރދުާވނެ ކަ
ކަ ައްށ ރ. )ނުވަމިލިއަން ތިންަލއްކަ ނުަވދިހަ ހަްތހާސް ފަްސސަތ9,397,508.26ޭއަަދދަކީ 

 ފާސްކުެރއްިވެއވެ.  މުަގއިރުފިޔާ/ ސަްއީބސް ލާރި( ކަ
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 ފެްނަވރުަގއި  އަތޮޅު މަަސއްކަތްތައް އިޝްތިާހރުކުުރުމގެ އަޮތޅު. ވ .1
 ރިލޭޝަން ިލކްަޕބް އެންޑް މާކެޓިްނގ މޯލްޑިްވސް ޯހުދަމށް އެީހތެރިކަން ކުރިޔަށްެގންދިުޔމަށް

 ށް ބަިއވެިރުވމަ ކަުއންސިލުން އަޮތޅު ެފލިދެއަޮތޅު ެމމްަބރޝިްޕގައި ކޯޕަރޭޝަްނގެ

 .ފާސްކުެރއްިވއެވެ

 ،ަރއްތަކާއި  ފަޅު  ހިެމނޭ ތެޭރަގއި ސްިއޚްތިޞާ  ކަުއންސިްލގެ ފެލިދެއަޮތޅު .2
 ވާޞިލަތްަތއް  ުޤދުރަތީ ެއންމެަހއި މިނޫްނވެސް ައދި ފަރުަތއް އަދި ،ފަޅުތަކާއި 

 ،ްނޮބޑުވުންތަާކއިކަ ުހރި ރައްޔިުތންގެ ފެލިދެއަޮތޅުގެ ބޭނުންުކރަުމންދާްނވާނީ  މުސްަތޤްބަްލގައި
 ެނގޮތެްއގެ ހޯދޭ ހައްލުތަެކއް ޝަުކވާތަކަށް އެަރްއޔިތުންގެ ،ބަލައި މައްަޗށް ޝަކުވާތަުކގެ

 ތެރޭަގއި  ތިާޞސްިއޚް ކައުްނސިލްގެ ފެލިދެއަޮތޅު ،ޤަބޫލުުކާރތީ ަރއްޔިތުން އަތޮޅު މަތިންކަމަށް
 ުޤދުރަތީ  އެްނމެަހއި މިނޫްނވެސް ައދި ފަރުަތއް ައދި ،ފަޅުތަާކއި ،ަރއްތަކާއި  ަފޅު ހިމެނޭ

 ހުށަހަޅާ  ާރތުންފަ  ރައްިޔތުންގެ ފެލިެދއަޮތޅުގެ ރުމަށްޭބނުންކު  ުމސްތަްޤބަލްަގއި ވާޞިލަތްަތއް
 ހެޅުމަށް ހުށަ ވުާޒރާތަކަށް  ދަޢުލަތުގެ ައދި އޮފީސް ޖުމްޫހރިްއޔާގެ ަރއީސުލް ހުށަހެޅުން

 .ފާސްކުެރއްިވއެވެ
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ތަުކގެ ނަގާަފއިވާ ަފރާތް ކައުްނސިލްގެ ދޫފަހި ސްީކމުން ލޯން ލިދެއަޮތޅުފެ .1

 ށް އެއްކޮ ޖޫރިަމނާ ފަރާތުގެ 14ުނދެއްިކާވ  ތެރެއިން މިހާތަނަށް ަފއިސާ
 މަސް  8 އަދި ނިްނމުމަށް ކަުއންސިލުން އަޮތޅު ފެލިެދއަޮތޅު ކުރުމަށް މަޢާފު

 ނިންުމމަށް ޚަލާސްޮކށް ފައިސާ ުޖމުލަ  ދައްކަްނޖެހޭ ތެޭރގައި ދުަވސް
 ފާސްކުެރއްިވއެވެ.

 3 ރަްސމީ ިނންމާތާ އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެ އާްނމު ޖަލްސާ ލިދެއަޮތޅުފެ .2
 އި ޖަލްާސގަ ،ޔައުިމއްޔާތަާކއި ޖަލްާސއިން ފާްސކުރާ ،ެތރޭަގއި ދުވަުހގެ

 ސޮއިުކރާ ިޑޖިޓަލް އޮންަލއިންކޮށް މެްމަބުރން ހުރިހާ  ިނންމުންތަުކަގއި ނިންމާ

 ވެރި ކަުއންސިލްގެ ޖަލްާސތަކުަގއި ބައި  ފަދަ ންުމމަށާއި ސަލާމްނި ގޮތަށް
 ކަން އެ ްގރޫޕްަގއި ވަޓްސްއަޕް ޙާލަތުަގއި ކައުްނސިލްގެ އޮިފޝަލް ނުެވވޭ

ނިްނމުމަްށ  ކައުންސިލުން އަޮތޅު ހިއްސާުކރުމަށް ފެލިެދއަތޮޅު
 ފާސްކުެރއްިވއެވެ.

 ތާވަލެއް  ޗުއްޓީ އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ކައުންސިަލރުްނގެ ލިދެއަޮތޅުފެ .3
 ލޭންޕް އެ އެކުލަވާލުުމން، ކަުއްނސިލުން އަތޮޅު ލަފަޔާއެކު މެންަބރުްނގެ

 ހާލަތެއް  ޚާްއސަ ފާސްކުުރމަށާއި ައދި ޖަލްާސއަކުން ކައުންސިލް
 ތޮޅު އަ އެަކން ޗުއްޓީ ނަންަގވާނަމަ މެންަބރަކު އެްއެވސް މެުދވެިރެވގެން

 ފާސްކުެރްއވިެއވެ.މަށް ެފށު ޗުއްޓީ އެންެގުވމަށްފަހު ކައުންސިލަށް
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 6  13ބައްދަުލވުން  –3ދަުއރު 

 މާލީ ައދި ޕޮލިސް ޚިދުަމތް ޤާިއމްކުުރމަށް، އެހީެތިރކަން ބޭނުންވާ ރަްށރަށުން .1

ޮތުޅ ފަންނީ އެހީެތރިކަން ބޭނުްނވާ ކަންކަުމގެ ތަފްޞީލު، ރަްސމީކޮށް އަ
 ދޭޭނ ރާކޮށްކައުންސިލަށް ހުށަެހޅުުމން، ަރސްމީ ަބއްދަުލވުެމއްަގއި މަްޝވަ 

 .ާފސްކުެރއްިވެއވެ މާލީއެީހއެއް ުނވަތަ ފަންނީ އެހީެއއް ިނންމުމަށް
ރާހީްމ، ލިޔުންތެރިކަުމގެ ާދއިާރއިން ަޤއުމީ ިއނާމަށް، ޢަްބދުލްޢަޒީޒު އިބް  .2

ދި ަޤއުީމ ޒަމާީނވިލާ/ވ.ފެިލދޫ ގެ ނަން ހުށަހެޅުަމށް ފުރުޞަތުދިުނމަށާިއ، އަ
ހަަޅން ކައުންސިލް ެމދުެވރިކޮށް ހުށަ އިނާމަށް ނަން ހުށަެހޅުމަްށ، އަތޮޅު

ށް އެިދ ބޭނުްނވާ އިތުރު ފަރާްތތަކަށް ފުރުޞަުތ ހުޅުވާލުމަށް ފަހު، އެަކމަ

ިއާވ ހުށަހަޅާ ަފރާތުން، ޤަުއމީ އިނާމަށް ނަން ހުށަެހޅުމަށް ކަނޑަައޅާފަ
ެހޅުްއވުުމން، ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަުކރެްއވުަމށްފަހު ައތޮޅު ކައުންސިލަށް ހުށަ

ށަހެުޅމަްށ ހު ފަރާެތއްގެ ނަން އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ފަރާތުން ޤަުއމީ ިއނާމަށް އެ
 ފާސްކުެރއްިވއެވެ.

 ކޮށްަފިއވާބަޔާން އެގްިރމެންްޓގައި ތަަރްއޤީކުުރަމށް އަްނބަރާ.ވ އަދި ހުިޅދޫ.ވ .3
 ފައި ފުރިަހމަކޮށް މަސައްކަތްަތއް ެއގްިރމެންޓްކުެރވިފަިއވާ  މުްއދަތަށް

 މުްއދަތު  ެއގްިރމެންްޓގެ އަދި ޚިލާފުވެ  ންޓާއިެއގްިރމެ ،ނުވާީތއާއި 
 ަގއި ބަރާއަން .ވ ައދި ުހޅިދޫ.ވ ަދށުން އެްގރިެމންޓްތަކުގެ އެ ،ހަމަވެަފިއވާތީ

 ށް ފަރާތަކަ ައމިއްލަ އެްއވެސް ފުރުަޞތު ަމަސއްކަތެއްުކރުުމގެ އެްއވެސް

 ޅު އަތޮ ފެިލދެއަޮތޅު އަްނބަރާ.ވ ައދި ުހޅިދޫ.ވ ،ނުާވނެތީ ިލބިފައި މިހާރު
 ރަށް  ދެ ަދށުަގިއވާ ކައުްނސިލްގެ އަޮތޅު ފެލިެދއަޮތޅު ޭބނުމަށް ރައްޔިތުްނގެ

އި ގަ 1ޤަާރރު މި ކިރުދާުހގެ އެނެކްސް:  ފާސްުކރި ޅާކަނޑައަ ކަމުަގއި
 ވާެނއެވެ.

 6 14ބައްދަުލވުން  –3ދަުއރު 

އަށް އެކުލަވާލެވިަފިއވާ ޗުއްޓީ ޕްލޭން  2023ން މެއި 2022މެއި  .1

 .ސްކުެރއްިވެއވެފާސްކުރުަމށް ފާ
ާރއަށް ފެލިދެއަޮތޅު އަޮތޅު ކަުއންސިުލގެ ަބެޖޓުން އަތޮުޅގެ ތަޢުލީމީ ދާއި  .2

ަލއި ބަޚަަރދު ކުރެޭވނެ ކަންކަމަށް  ،ބަޖެޓް ތަްނދޭނަމަ  ،ޚަަރދު ކުރާިއރު
 ،ން ހަމަަހމަ ފުރުޞަތު އޮންނަ ުއސޫލަކު ،އަތޮުޅގެ ހުރިހާ ސްކޫލުތަކަށް 

ްއ ާޤއިްމ ުނވަތަ ޚިުދމަތްތަކެ ،ިޚުދމަތެއް  ކޮންެމސް ،ކޮންމެ ސުކޫލަަކއްެވސް
 .ފާސްކުރެްއިވއެވެ ކޮއްދިުނމަށް ަޚރަދު ކުުރމަށް ނިްނމުމަށް 

،  ަރއްޔިތުންާނއި ެމދު ަފޅުަރްއތަކާއި ަފޅުތަކާއި ވ. އަޮތޅުގެ .3

 ަރއީސުލް  ހިްއސާކުުރމަށް ކަނބޮޑުްނތައް ހުރި އަތޮޅުަކއުްނސިލްގެ
 ަބއްދަލުުކރުމަށް  ަރއީާސއި އަދި ިދުއމަށް އަރިހަށް ޖުމުޫހރިޔާގެ

 ސިޓީފޮުނވުމަށް  އަވަހަށް ވީާހެވސް އެދި އެޕޮއިންްޓމެންޓަކަށް
 .ފާސްކުެރއްިވއެވެ
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 ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު 
ތްތައް އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންއާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަ  ހިންގުމުގެ ވައްޓަފާޅި ބަދަލުކޮށް، ކައުންސިލް އިދާރާގެ އަތޮޅު        

ޅުތައް ރާވާއި ހިންގުމަށް ފަސޭހަވާނޭގޮތަށް، ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު ބަދަލުކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އަދި ހިންގުމުގެ ޒަމާނީ އުކު
ރިއަށްއޮތް ހިމެނޭ އަދި ވަޞީލަތުގެ ގޮތުން ފުދުންތެރި އިދާރާއަކަށް އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ހެދުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކު

  ދުވަސްތަކުގައިވެސް ކުރެވިގެންދާނެއެވެ.
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 ނިންމުން  .12
 

އުންސިލުގެ ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް ކަ ރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހަކީއަހަ  ވަނަ 2022މިކައުންސިލުގެ 
އަތޮޅު ތަކެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ. ންދިޔަ ދުވަސް ލާބަޔާ މަންފާ މުޅި އަތޮޅަށް ލިބިގެ އެކަންކަމުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގެ ގިނަކަންތައްތަކެއް ފެށި،

ދަލުތަކެއް އަންނަމުންދާކަން ހިންގުމުގެ ވައްޓަފާޅި ބަދަލުވެ، އަތޮޅުގެ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖުތިމާޢީ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުވެ، ޒަމާނާ ގުޅޭ ބަ
ރަމަށް އޮތް ރޫޙު އެއީ ކުރިއަށްއޮތް ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ފައްކާކު އުފަލާއިއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން އަދި އަތޮޅުގެ އިދާރާތަކުން 

 ދުވަސްތަކުގައިވެސް މި މަސައްކަތުގައި ފޫހިކަމެއްނެތި ދެމިތިބުމަށް ލިބެމުންދާ ވަރަށްބޮޑު ހިތްވަރެކެވެ.

ރައްޔިތުންގެ  ،ތިބެއަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި ދުޢާ އަކީ އަތޮޅާއި ޤައުމަށް ވަފާތެރި ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި 
އަޅަމެންގެ މަސައްކަތުގައި هللا ތި ލާބައާއި މަންފާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. ކީރި 

  آمــــــــــينކާމިޔާބީ އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ.  ބަރަކާތް ލައްވައި،
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  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2022

 22 

 1އެނެކްސް: 
 ވ.ހުޅިދޫ އަދި ވ.އަންބަރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް އެގްރިމެންޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް އެގްރިމެންޓްކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް 

އެގްރިމެންޓާއި ޚިލާފުވެ އަދި އެގްރިމެންޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާތީ، އެ އެގްރިމެންޓްތަކުގެ ދަށުން ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާތީއާއި، 
ވ.ހުޅިދޫ އަދި ވ.އަންބަރާ ގައި އެއްވެސް މަސައްކަތެއްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެއްވެސް އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް މިހާރު ލިބިފައި 

ޅު އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ބޭނުމަށް ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ދަށުގައިވާ ނުވާނެތީ، ވ.ހުޅިދޫ އަދި ވ.އަންބަރާ ފެލިދެއަތޮ 
 ދެ ރަށް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާ ފާސްކުރި ޤަރާރު 

މިއީ ފެލިދެއަތޮޅުގެ ފަޅު ރަެށއް ކަމުގައިވާ ވ.ހުޅިދޫ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯރސަސް އެންޑް 
ރުމަށް "އާރަށް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" އަށް އަދި ވ. އަންބަރާ މިނިސްޓްރީ އެގްރިކަލްޗަރއިން ދަނޑުވެރިކަން ކު

އޮފް ޓުވަރިޒަމްގެ ފަރާތުން ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް "ހަނދުވަރު އޯޝަން ޕްރިވެޓް ލިމިޓެޑް" އަށް ދިގުމުއްދަތަށް 
ދެވިފައިވާ މުއްދަތުތައް ހަމަވެ، އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން ކުރަން ކުއްޔަށްދޫކުރެވިފައި ވީހިނދު؛ އެ ދެ ރަށަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް 

އެއްބަސްވެފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އެ ދެފަރާަތށް ިއތުރު އެތައް ފުރުޞަުތތަކެއް ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުން 
 އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ދެވިފައިވީހިނދުވެސް އެ ރަްށރަށުގައި ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ އެދެވޭ

ކޮށްފައިނުވުމާއި، އެ ދެ ރަށުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ތިމާެވށީެގ 
 މިންގަނޑުތަކައި ކަނޑައެޅިގެން ޚިލާފަށް ރަށުގެ ޤުދުރަތީ ަތބީޢީ ސިފަތައް ގެއްލުވާާލ، ިތމާވެށިގެ ގޮތުންވެސް ބޮެޑތި 

ގެއްލުންތަކެއް ރަށްރަށަްށ ލިބޭޮގތަށް ޢަމަލުޮކށްފައިވުމާއި، އެ އެގްރިމެންޓްތަކުގެ ދަުށން ވ.ުހޅިދޫ އަދި ވ.އަންބަާރެގ 
އެގްރީމެންޓްގައި ބަޔާންކޮއްފައިވާ މުއްދަތަށް އެގްރިމެންޓްކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮއްފައި ނުވާތީއާއި، އެގްރިމެންޓާއި 

އެގްރީމެންޓްގެ ދަށުން ރަށް ތަރައްޤީކޮށް ޚިދުމަތަށް ނެރުމަށް ދެއްވާފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވެފައި ވާކަމުގައި ކަމާބެހޭ ޚިލާފުވެ އަދި 
 އިދާރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފަިއވާތީ، އެ އެގްރިމެންްޓތަކަކީ މިާހރު ޢަމަލުނުކުރެވޭނެ އެގްރިމެންްޓތަކަށްވުމުން، ވ.ހުޅިދޫ އަދި 

އެގްރިމެންްޓކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުން މިހާރު ވަކިވެފައިވާންޖެހޭނެކަމަށް ފެިލދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލުން  ވ.އަންބަރާ ކުރިން
މާއްދާގެ )ނ(  8-1(ގެ 2010/7ޤަބޫލުކުރާތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިާދރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )

ރާގައި ހިމެނޭ ފަޅުރަށްތަކާއި ފަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ސިޓީކައުންސިލާއި ރަށުކައުންސިލްގެ ގައި މިކައުންސިލް ނިސްބަތްވާ އިދާރީ ދާއި
އިހްތިޞާޞްގައި ުނހިމެނޭ ފަުޅރަށްރަށް ބެެލހެއްޓުމަށް މިކައުިސލަށް މަތިކޮއްފައި ވުުމން، ދިވެިހރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް 

 ، ނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށްވަ 8( ގެ 2010/7ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )
ވަނަ  4އެދެރަށަކީ ވ.އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ބޭނުމަށް ފެލިދެއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ދަށުގައިވާ ދެރަށް ކަމުގައި މިކައުންސިލްގެ 

 ވަނަ ޖަލްސާއިން ކަނޑައަޅައިފީމެވެ.  13ދައުރުގެ 
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