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`
ނިޢުމަތްތަކުގެވެރި ގަދަކީރިތިވަންތަ هللا سبحانه وتعالى އަށް ޙަމްދާއި ،ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .އަޅުގަނޑުމެން
އުޅެންވީގޮތުގެ ރިވެތި ނަމޫނާއާއިގެން ވަޑައިގެން ،ޢަމަލީގޮތުން މަގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާތް ސާހިބާ مح ّمد صلّى هللا عليه وسلّم އަށް
ޞަލާވާތާއި ،ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ .މި ޞަލަވާތާއި ،ސަލާމުގައި އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ އިތުރު އާލުންނާއި ،މިތުރު ޞަޙާބީން
ޝާމިލްކުރަމެވެ.
ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  2020ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާއިރު ،މިރިޕޯޓްގައި ހިމެނިފައިވާނީ ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ
ދައުރުން މަސައްކަތެވެ .ފާއިތުވި އަހަރުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރު މިއަހަރުގެތެރޭ ކުރުމަށް ތާވަލުކޮށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ
ތެރެއިން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ކަންކަން ޙާޞިލުވެފައި ވެފައިވެއެވެ .އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވުނު ވޮލީ މުބާރާތް ހިންގުމާއި،
މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމާއި ،ފަނަމި ކްރެޑިޓްސްކީމް ހިންގުމާއި ،ފައްސިޔަ ވިޔަފާރި ހިންގުމާއި ،ނާޅި ވިޔަފާރި
ހިންގުމާއި ،ހިޔާވަހި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމާއި ،ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރ ކުރުން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.
ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި ދިމާވެފައިވާ އެންމެބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމަކީ މާލިއްޔަތަށް ފައިސާ ލިބޭނެ މާގިނަ ވަޞީލަތްތަކެއް
ނެތުމެވެ .މީގެ އިތުރުން  2020ވަނަ އަހަރު މިކައުންސިލުން ހިންގުމަށް މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް މިހާރު
ކުރިމަތިވެފައި މިވާ ކޮވިޑް  19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން އެކަންކަމުން އެންމެ އެދެވިގެންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލްވެފައެއް ނުވެއެވެ .އަޅުގަންޑުގެ
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 ތަޢުފީޤް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ .އާމީން.
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 .1ތަޢާރަފު
މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު  7/2010ގެ
109ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވުނު  2020ވަނަ އަހަރުގެ ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ
ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެވެ.
މިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި ،ކައުންސިލްގެ މިޝަން ހިމެނިފައިވާނެއެވެ .މީގެއިތުރުން  2020ވަނަ
އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީޖާ ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި ،އެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތަފްޞީލާއި،
މިއަހަރު ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި ،ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު ހިމަނާލެވިފައިވާނެއެވެ.

 .2ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވަރު

 .3ކައުންސިލްގެ މިޝަން
" މިއަތޮޅަކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ ފެންވަރުގައި އިޖުތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ތަރައްޤީވެ ،އާޘާރީ އަދި ޘަޤާފީ ކަންތައްތައް
ދިރުވައި އާލާކުރާ ،ތަޢުލީމީގޮތުންނާއި ދީނީގޮތުން ހޭލުންތެރިވެފައިވާ ރައްޔިތުންތަކެއް ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށް ހެދުން "
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ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

5

ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

6

 .5އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު  /ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު
މިއަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅެނީ  13ރަށުގައެވެ .އެއީ  8317އަންހެނުންނާއި  8715 ،ފިރިހެނުން ޖުމްލަ  17032އެވެ.
މިއަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މައިގަނޑުކޮށްކުރާ މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމެވެ.
މަސްވެރިކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ރަށްރަށަކީ ހިރިލަންދޫ ،ވަންދޫ ،ގުރައިދޫ ،ވިލުފުށި ،ވޭމަންޑޫ ،ދިޔަމިގިލި ،ތިމަރަފުށި އަދި މަޑިފުއްޓެވެ.
ދަނޑުވެރިކަމުގައި އެންމެބޮޑަށް ޙަރަކާތްތެރިވަނީ ކަނޑޫދޫއާއި ،ވޭމަންޑޫއެވެ .މީގެ އިތުރުން ލޮނުމަސްއެޅުމާއި މަސް ކައްކައި ހިއްކައި ރިހާކުރު
ހެދުމާއި ،ފަންގި ވިނދެ ހެދުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ބައެއް ރަށްރަށުގައި ކުރެއެވެ .މިގޮތުން

ގާދިއްފުށި،ކިނބިދޫ،ބުރުނި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

މިދާއިރާތަކުގެ އަތޮޅުގެ ތަފާސްހިސާބު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.
މަސްވެރިންގެ ޢަ ަ
ދ ު
ދ

މަހަށްފު ާ
ރދޯނީގެ ޢަ ަ
ދ ު
ދ

ފަރު ަ
މސްވެރިކަންކު ާ
ރދޯނީގެ ޢަ ަ
ދ ު
ދ

ދަނޑުވެ ި
ރންގެ ޢަދަ ު
ދ

ދަނޑުވެރިކަންކުރާ ތަންތަނުގެ ޢަދަދު

923

61

122

1026

622

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ގްރޭޑް  10އާއި ހަމައަށް ކިޔަވައިދެވެމުންދެއެވެ .މީގެއިތުރުން ވިލުފުށި ،ގުރައިދޫ އަދި ވޭމަންޑޫގައި
އޭ ލެވެލް އާ ހަމައަށް ކިޔަވާދެއެވެ .މިއަތޮޅުގެ އަތޮޅު ތަޢުލީމީމަރުކަޒު ހުންނަނީ ތިމަރަފުށީގައެވެ .އަތޮޅުމަދުރަސާ ހުންނަނީ ގުރައިދޫ ގައެވެ.
މިދާއިރާގެ ތަފާސް ހިސާބު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.
މަދުރަސާގައި

ބ
ޕްރީސްކޫލްގައިތި ި

ތިބިކުދިންގެއަދަދު

ދ
ދ ު
ޢ ަ
ކުދިންގެ ަ

އަންހެ ް
ނ

ފިރިހެ ް
ނ

އަންހެ ް
ނ

ފިރިހެ ް
ނ

ޕްރިންސިޕަ ް
ލ

އ.ޕްރި ް
ނސިޕަ ް
ލ

ހެޑްމާސްޓަރ

އ.ހެޑް ާ
މސްޓަރ

ބި ޭ
ދސީ ޓީޗަރު ް
ނ

ރާ ް
އޖޭގެ ޓީޗަރު ް
ނ

ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އި ާ
ދރީ މުވައްޒަ ު
ފ ް
ނ

1121

1175

233

226

13

-

-

-

105

314

121

7

ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ހންގި ހަރަކާތްތަ ު
އންސިލުން ި
ހރުގެ ކަ ު
ވނަ އަ ަ
ަ 2020

އަތޮޅުގައި ޞިއްޙީ ޚިދްމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ވަންދޫ ފިޔަވައި ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް ޞިއްޙީ މަރުކަޒެއް ޢިމާރާތްކޮށްފައި ވެއެވެ.
ވަންދޫގައި ހުންނަނީ ހެލްތްޕޯސްޓެކެވެ .އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލް ޤާއިމުކުރެވިފައިވަނީ ވޭމަންޑޫގައެވެ .އަތޮޅުގެ ޞިއްޙީ ޚިދްމަތުގެ ފެންވަރު އެކަށީގެންވާ
ރަގަޅު ފެންވަރެއްގައި ލިބެމުންދާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މިދާއިރާގެ ތަފާސްހިސާބު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ޑޮކްޓަރުންގެ ޢަދަ ު
ދ

ކޮމިޔުނިޓީހެލްތްސްޕަވަ ި
އޒަރުންގެ ޢަ ަ
ދ ު
ދ

ސްޓާފް ނަރުހުންގެ ޢަ ަ
ދ ު
ދ

އޮގްޒިލި ަ
އރީ ނަރުހުންގެ ޢަ ަ
ދ ު
ދ

ކޮމިޔުނިޓީ ހެލްތްވޯކަރުންގެ ޢަދަ ު
ދ

ލެބޯޓްރީ ޓެކްނީޝަނުންގެ ޢަ ަ
ދ ު
ދ

ފޫޅު ަ
މއިންގެ ޢަދަ ު
ދ

އި ާ
ދރީ މުވައްޒަ ު
ފންގެ ޢަދަ ު
ދ

28

1

81

3

16

12

4

65

އަތޮޅުގައި ޓުއަރިޒަމް ތަޢާރަފު ކުރުމަށްޓަކައި އޮޅުގިރިއާއި ،ކަޅުފަހަލަ ފުއްޓާއި ،އެލާ ،އަދި ރުއްތިބިރަށް ރިސޯޓްގެ ގޮތުގައި
ދޫކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ޢަމަލީ މަސައްކަތެއް ނުކުރާކަން މިފުރުސަތުގައި ހާހަގަކޮށްލަމެވެ.
އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ކަރަންޓްގެ ޚިދްމަތް  24ގަޑިއިރު އެކަށީގެންވާ ފެންވަރެއްގައި ދެމުން ގެންދެއެވެ .އަތޮޅުގެ
ހުރިހާރަށެއްގައިވެސް ކަރަންޓްގެ ޚިދްމަތްދެމުން ގެންދަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުންނެވެ.

ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

8

ޓ
ކގެ ރިޕޯ ް
ހންގި ހަރަކާތްތަ ު
އންސިލުން ި
ހރުގެ ކަ ު
ވނަ އަ ަ
ަ 2018

 .6ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު
 2020ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޙާޞިލްވި މިންވަރު

ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް

ޙަރަކާތް

ނަތީޖާ

ހިންގުމަށް

ޙާސިލްކުރެ

ރޭވިފައިވާ

ވުނު

މުއްދަތު

މިންވަރު

Q1

Q2

Q3

Q4

1

ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް  /ވޮލީމުބާރާތް

100%

2

ކުށްމަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްހިންގުން

100%

3

އަތޮޅުގައި އެންމެ ޕާފޮމަންސް ރަގަޅު ކައުންސިލް އަގު ވަޒަންކުރުން

0%

4

އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ ރީ ސްޓްރަކްޗަރ ކުރުން

70%

5

މަދިރި މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްހިންގުން

100%

6

ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ރައްކާތެރިކުރުމާގުޅޭ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން

7

ސްކޫލުތަކަށް އިނާމް ދިނުން ބޭބި ނާސަރީ އަދި ބޮޑެތި މީހުންގެ ތައުލީމް
ކުރިއެރުވުމަށް

100%

8

އެކަމަޑޭޝަން އިމާރާތް ހެދުން (ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްސަ)

9

ސްކޫލްތަކަށް ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމް

0%

10

ޕްރިންސިޕްލުންގެ މަހާސިންތަ

0%

11

ފަޅު ރަށްރަށުގެ ކެޓަލޮގް ތައްޔާރުކުރުން

0%

12

ރެފްރިޖެރޭޝަން އެންޑް އެއަރކޮންޑިޝަނިންގ ކޯސް ހިންގުން

0%

13

އައުޓް ބޯޑް އިންޖީނުގެ މައްސަލަތަކާބެހޭ ބޭސިކް ކޯސް ހިންގުން

0%

14

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރިތައް އޮޑިޓްކުރުން

15

ރަށު ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރ ކުރުން

ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

100%

9

ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ހންގި ހަރަކާތްތަ ު
އންސިލުން ި
ހރުގެ ކަ ު
ވނަ އަ ަ
ަ 2020

16

މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ދިނުން

100%

17

ކައުންސިލްތަކަށް ތަމްރީން ދިނުން

100%

18

އަހަރީ ދުވަސް  /އެވޯޑް ދިނުމުގެ ހަފްލާ  /މުނާސަބަތްތައް

100%

19

އަތޮޅު މަހާސިންތާ ބޭއްވުން

0%

20

އަތޮޅުގެ  11ރަށްރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސްޑް ޕްލޭން ހެދުން

21

ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް ކޯސްތައް ހިންގުން (ޕޮކެޓްމަނީ)

100%

22

ފަޅުވެރިންގެ ކޯސް ހިންގުން  /ނިޔަމިކޯސް ހިންގުން

0%

23

ވޯލީ އެމްޕަޔަރިންގ ތަމްރީނު

0%

24

ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްހިންގުން

100%

25

އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް

0%

26

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޑޮކިއުމެންޓްރީ ހެދުން

0%

27

ކައުންސިލްގެ ޙަރަކާތްތަކާބެހޭ ފޮތެއް ނެރުން

0%

28

ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ވެބްސައިޓްތައް ހެދުން

29

ޑިޖިޓަލް ބޯޑްތައް ހެދުން

100%

30

އަތޮޅު ސްޓޯރު މަރާމާތުކުރުން

80%

31

ފިނިމައިޒާން

90%

32

ފަނަމި ކްރެޑިޓް ސްކީމް ހިންގުން

100%

33

ފައްސިޔަ ވިޔަފާރި ހިންގުން

100%

34

ނާޅި ވިޔަފާރި ހިންގުން

100%

35

ހިޔާވަހި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

100%

ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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 .7ޙާޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް

ވޮލީ މުބާރާތް
މިއަހަރު ފުރަތަމަ ކުއާޓާރުގައި ބޭއްވުނު އަތޮޅު ވޮލީ މުބާރާތުގައި މިއަތޮޅުގެ  6ރަށަކުން
ޖުމްލަ  10ޓީމް ބައިވެރިވިއެވެ .މި މުބާރާތް އިންތިޒާމްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އިސްކޮށް
ހަރަކާތްތެރިވީ ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވޭރު ކުލަބާއި މަޑިފުށީ ސޮޕޯޓްސް ކުލަބެވެ.
 15ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މަޑިފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދެވުނު މި މުބާރާތުގައި މެޗުތައް ކާމިޔާބު
ކުރި ޓީމްތަކަށް ހަނދާނީ ލިޔުމާއި ތަށިހަވާލުކުރެވުނެވެ.
ޑްރައިވިން ޓްރެކް ބޭނުންކުރަން ފެށުން
އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ގާތުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އަތޮޅުން ލައިސަންސް ކާޑް ހެއްދުމަށް
ހިންގި މަޝްރޫޢުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެދަށުން  4ފުރޮޅުލީ އުޅަނދު ފަހަރުގެ ލައިސަންސް
ކާޑް ހެއްދުމަށް ހިންގުނު ޑްރައިވިން ޓްރެކް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުތެރޭ ވަނީ
ނިމިފައެވެ .އަދި ކޮވިޑް 19ގެ ހާލަތާގުޅިގެން ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވިފައި
ނެތްނަމަވެސް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދައާއެކު ޓްރެކް ވަނީ ބޭނުންކުރަން ފެށިފައެވެ .މިއީ
ގާތްގަޑަކަށް  842000.00ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢުއެކެވެ.
އަތޮޅުގެ  13ރަށަށް ކުރި ދަތުރު
އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަދި ތ .އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ގުޅިގެން ތ.
އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކަށް ދަތުރުކޮށް ރަށްރަށުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް
މަސައްކަތްކުރެވުނެވެ .މި ދަތުރުގައި ރަށްރަށުގެ މުވައްސަސާތަކާއި ބައްދަލުކޮށް ދުނިޔެއަށް
ކުރިމަތިވެފައިވާ

ކޮވިޑް

19ގެ

ބަލިމަޑުކަމާއި،

ރަށްރަށުގައި

ދިރިއުޅޭ

ބިދޭސީންގެ

މައްސަލަތަކާއި ،އަދި ސަންސެޓް ޤާނޫނަށް ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްސަސާތަކުގެ ބޭފުޅުން
އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރެވުނެވެ.
މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގުނު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް
 3ދުވަހަށް ބަހާލައިގެން މިއިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް
ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ .މި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ މަޤްސަދަކީ މުވައްޒަފުން
މަސައްކަތައް އަހުލުވެރިކުރުވުމާއި ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމެވެ.
މިގޮތުން ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި ކެޕްލަރ (އެޗް.އާރ ސިސްޓަމް) ،ސިވިލް
ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު ،ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އަދި މައިކްރޯސޮފްޓް އޮފީސް ޕެކޭޖް
ހިމެނެއެވެ.

ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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މުވައްޒަފުންގެ ކުޅިވަރު ހަފްތާ
އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ރޫޚު އިތުރަށް
ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކު ހިންގޭ ކުޅިވަރު ހަފްތާ މިއަހަރުވެސް ވަނީ
ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ 2 .ޓީމަކަށް ބަހާލައިގެން ބޭއްވުނު މި ކުޅިވަރު ހަފްތާގައި
ބެޑްމިންޓަން ،ވޮލީ ،ޑާޓު ،ކެރަމް ،ރާޒުވާ މަދަހަ ކިޔުން އަދި ބައިތު ބާޒީފަދަ ކުޅިވަރުތައް
ކުޅެފައިވެއެވެ .އަދި މި ހަރަކާތްތައް ނިންމާލުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވުނު ޑިނާރ ނައިޓް
ބާބެކިއުގައި އެކި ކުޅިވަރުތަކުން ވަނަ ހޯދި ޓީމްތަކާއި ވަކި ވަކި މުވައްޒަފުންނަށް ތަށި
ހަވާލުކުރެވުނެވެ .މީގެ އިތުރުން މުވައްޒަފުން ތ .ފަހަލައަށް ކުރި ޕިކްނިކް ދަތުރަކީ މި
ކުޅިވަރު ހަފްތާގެ ތެރެއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ހަރަކާތެވެ .ކުޅިވަރު ހަފްތާގެ ހުރިހާ ހަރަކާތެއްވެސް

ރާވައި އިންތިޒާމްކުރީ ކޮޅުމަޑުލު

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވޭރު ކުލަބުންނެވެ.
ތ .އަތޮޅު ކައުންސިލް ޓީމް ލ .އަތޮޅަށްކުރި ތަޖުރިބާ ދަތުރު
މި އިދާރާގެ  27މުވައްޒަފުންނާއެކު  9ޑިސެންބަރު 2020ގައި ލ .އަތޮޅަށް ކުރި ތަޖުރިބާ
ދަތުރަކީ ވަރަށް ކާމިޔާބު ދަތުރެއްކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ .މިދަތުރުގައި ލ .އަތޮޅު ކައުންސިލް
އިދާރާ އާއި ބައްދަލުކޮށް ދެ ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ،ދިމާވާ
ގޮންޖެހުންތަކުގެ އިތުރުން ތ .އަތޮޅުން ލ .އަތޮޅަށް އެކި ބޭނުންތަކުގައި ދަތުރުކުރައްވާ
ތ .އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަސް ލުއިފަސޭ ގޮތަކަން ކަންތައްތައް ފަހި ކޮށްދެއްވުމަށްވެސް
އެދިލެއްވިއެވެ .މީގެ އިތުރުން ލ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެކި ސެކްޝަންތަކުގައި
ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލްވެސް ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ .ލ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ
އިތުރުން އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ރީޖަން ކޮމާންޑަރާއި ބައްދަލުކޮށް ފޮނަދޫގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ އިމާރާތަށް ޒިޔާރާތްކުރުން
ހިމެނެއެވެ.

މިދަތުރުގައި ލ .އަތޮޅުގެ  3ރަށެއްގެ އާސާރީ ބިނާތަކާއި ރަށުގެ އެހެނިހެން ބައެއް ތަންތަން ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް

ވަނީ ލިބިފައެވެ .އެގޮތުން ލ .ގަމުގެ ޕަރީ ފެންގަނޑާއި ،ހަތްތެލި އަދި ލ .އިސްދޫގެ ހަވީތާ ބަލާލަން ދިޔުން ހިމެނެއެވެ .ހަވީތާ އަކީ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ އުސް އާސާރީ ބިނާއެވެ .ލ .އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މި ބިނާއާއި ބެހޭގޮތުން ގިނަގުނަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް
ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނާއި ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ.

ފިނިމައިޒާން ހެދުން
ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކުރިމަތީ އޮތް ހުސްބިމުގައި ހަދަން ފަށާފައިވާ ފިނިމައިޒާންގައި
ބެހެއްޓިފައިވާ އަށިތަކާއި ގަސްއިންދުމަށް ހެދިފައިވާ ގަސްބޭޑްތައް ޒީނަތްތެރިކުރުމުގެ
މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ .އެގޮތުން އިށީނުމަށް ހެދިފައިވާ އަށި ތަކުގައި ތަށިމުށި ޖެހުމާއި
ގަސްބެޑް ތަކުގައި އެކި ވައްތަރުގެ ގަސް ހައްދައި އަށިތަކުގައި ކުލަލުން ހިމެނެއެވެ .މި
މަސައްކަތަކީ ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެންމެހާ މުވައްޒަފުންގެ
ބައިވެރިވުމާއެކު ހިންގިފައިވާ މަސައްކަތެއްކަން ފާހަގަކޮސްލަމެވެ .މިކަމަށް 50,000
ރުފިޔާ އާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް ޚަރަދުކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.
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އދ .އަތޮޅު ކައުންސިލް ޓީމް މިއިދާރާއަށް ކުރި ތަޖުރިބާ ދަތުރު
ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކާ
ބެހޭގޮތުން

މަޢުލޫމާތު

ހޯދުމަށް

އދ.

އަތޮޅު

ކައުންސިލްގެ

ޓީމެއް

18-19

ޑިސެންބަރުގައި މި އިދާރާއަށް ޒިޔާރާތްކުރެއްވިއެވެ .މިދެއިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި
ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެގޮތުން ބޭއްވުނު ބާބެކިއުގައި މިއިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް
ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅާއި މި ކައުންސިލާ ބެހޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްރެޒެންތޭޝަނެއް
ހުށަހަޅުއްވައި ދެއްވިއެވެ .އަދި ދެ ކައުންސިލްގެ މެނޭޖްމެންޓް ބައިވެރިވި ބައްދަލުވުމުގައި
 2ކައުންސިލުން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުމަށް ހުރި
ގޮންޖެހުންތަކުގެ ވާހަކަ ހިއްސާކުރެވުނެވެ .މީގެ އިތުރުން އދ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓީމަށް މިއިދާރާގެ ވަކި ވަކި ސެކްޝަންތަކުގައި
ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ހިއްސާކުރެވުނެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަނަމި ކްރެޑިޓް ސްކީމް
މިއީ އަތޮޅުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް އަގު އަދާކުރާ ގޮތަށް މުދައު ލިބޭގޮތަށް ބައްޓަންކޮށްފައިވާ ސްކީމެކެވެ .މީގެ ދަށުން
ދޫކުރަނީ އެލެކްޓްރިން އިލެކްޓްރޯނިކް ސާމާނާއި

ގެދޮރު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނައި ބަދިގެ ސާމާނާއި ފަރުނިޗަރާއި  ،މެޝިނަރީފަދަ

ސާމާނެވެ .މިއީ އަތޮޅު ކައުންސިލް ގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ޚާއްޞަ ފަންޑެއްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ ސްކީމެކެވެ.

ކައުންސިލްގެ

ސިޔާސަތުގެ މައްޗަށް މިކަން ހިންގައި ބަލަހައްޓަނީ ތިން މީހުންގެ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ .ޗެއަރ އަކީ ކައުންސިލަރެކެވެ.
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފައްސިޔަ ވިޔަފާރި ހިންގުން
މިއީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ " ރަހަނު " ލޯންޗް ވިޔަފާރި އުސޫލުން އާމްދަނީ ލިބޭގޮތަށް
ހިންގާ ވިޔަފާރިއަކަށް ބަދަލުކޮށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ހިންގާ
ވިޔަފާރިއެކެވެ .މިކަން ފެށުމުގެ އަނެއް ބޭނުމަކީ އަތޮޅުގައި ބަލިމީހުން ގޮވައިގެން ކުރަންޖެހޭ
ދަތުރުތައް އާސަންދައިން ދޭ މިންވަރުގެ އިތުރަށް މީހުން އަތުން ފައިސާ ނެގުމުގެ ގޮތްތައް
އަތޮޅުގެ ލޯންޗް ފަހަރު ދުއްވާ ފަރާތްތަކުން ގެންގުޅެންފެށުމުގެ ސަބަބުން ޚާއްޞަގޮތެއްގައި
އާސަންދަ ދަތުރުތަށް އަގުހެޔޮކޮށް ޔަޤީންކަމާއެކު ކޮށްދިނުމެވެ .ކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތުގެ
މައްޗަށް މިކަން ހިންގައި ބަލަހައްޓަނީ ތިން މީހުންގެ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ .ޗެއަރ އަކީ
ކައުންސިލަރެކެވެ.
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާޅި ވިޔަފާރި ހިންގުން
މިއީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ "އަތޮޅު ސްޓޯރު "ފިހާރަ އަލުން ބައްޓަންކޮށް އިތުރު އާމްދަނީ ލިބޭގޮތަށް ހިންގާ ވިޔަފާރިއަކަށް ބަދަލުކޮށް،
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ހިންގާ ވިޔަފާރިއެވެ .މިކަން ފެށުމުގެ އަނެއް ބޭނުމަކީ އަތޮޅުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް
އަގުހެޔޮކޮށް ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމާއި މުވައްސަސާތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަނެދިނުމެވެ .ކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތުގެ މައްޗަށް މިކަން ހިންގައި
ބަލަހައްޓަނީ ތިން މީހުންގެ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ .ޗެއަރ އަކީ ކައުންސިލަރެކެވެ.
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އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހިޔާވަހި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
މިއީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ބިންތަކާއި އިމާރާތްތަކުގެތެރެއިން އަތޮޅު ގެއާއި މެހުމާނުން ތިބުމަށް ހަދާފައިވާ
ދެ ކޮޓަރި ފިޔަވައި އެހެން ތަންތަން ކުއްޔަށްދީ އިތުރު އާމްދަނީ ލިބޭގޮތަށް ހިންގާ ވިޔަފާރިއަކަށް ބަދަލުކޮށް ،އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ
އިތުރުކުރުމަށް ހިންގާ ވިޔަފާރިއެވެ .ކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތުގެ މައްޗަށް މިކަން ހިންގައި ބަލަހައްޓަނީ ތިން މީހުންގެ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ.
ޗެއަރ އަކީ ކައުންސިލަރެކެވެ.
ރަށްރަށުގައި ހުރި މައްސަލަތަށް ބެލުން
މިއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަދި އެލްޖީއޭއިން އަންގަވއިގެންނާއި އަދި ބައެއް ރަށްރަށުން ހުށަހަޅައިގެން
ކައުންސިލްތަކުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަށް ބަލައި އިސްލާހްކުރުމަށް ހުރި ކަންތައްތައް އިސްލާހްކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކެވެ .މީގެ
ދަށުން  4ރަށެއްގެ މައްސަލަ ބެލުނެވެ.
 .1ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލް – ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ މައްސަލަ
 .2ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލް – ސިނާއީ ބިންތަކުގެ މައްސަލަ
 .3ގުރައިދޫ – ސިނާއީ ބިންތަކުގެ މައްސަލަ ،ތެޔޮ ފިހާރާއިގެ މައްސަލަ އަދި މުވައްޒަފެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް
 .4ވިލުފުށި – ފައިސާ އާއީ ބެހޭ މައްސަލައެއް
ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުން
މިއީ ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުން ދެނެގަނެ އިސްލާހްކުރަންހުރި ކަންތައްތަކުގެ އިރުޝާދު ދިނުމާއި ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ޤާނޫނުން
މަތިކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް އެލްޖީއޭގެ ލަފައާއި އިރުޝާދުގެ ދަށުން އަހަރަކު އެއްފަހަރު އަތޮޅުގެ ހުރިހާރަށަކަށް ގޮސް
ކުރެވޭ މަސައްކަތެކެވެ .ނަމަވެސް 2020ވަނަ އަހަރު ކޮވިޑް 19ގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ދިޔުމުގެ ބަދަލުގައި މޮނިޓަރ
ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ފުރިހަމަކޮށް ފޮނުވި މޮނިޓަރިން ކަރުދާސް ބަލާ ޗެކްކޮށްގެންނެވެ.
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ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ހންގި ހަރަކާތްތަ ު
އންސިލުން ި
ހރުގެ ކަ ު
ވނަ އަ ަ
ަ 2020

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އުމްރާނީ ތަރައްޤީ
އެއްގަމު ލައިސަންސް ހެއްދުން
މިއީ ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ދަށުން އަތޮޅުން އަދި ރަށްރަށުން ލައިސަންސް ހެއްދުމަށް ކުރާ
މަސައްކަތެކެވެ .މި މަސައްކަތުގެ ދަށުން ރަށްރަށުން ލައިސަންސް ފޮތް ދޫކުރެވޭއިރު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދެ ފުރޮޅުލީ އުޅަނދުތަކުގެ
ލައިސަންސް ކާޑް ދޫކުރެވެއެވެ .އަދި  4ފުރޮޅުލީ އުޅަނދުތަކުގެ ފޮތް ދޫކުރެވެއެވެ.
ކަނޑުގެ ލައިސަންސް ހެއްދުން
މި ޚިދުމަތުގެ ދަށުން ރަށުން އަދި އަތޮޅުން ކަނޑުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރެވެއެވެ.
އައިޑީ ކާޑް ހެއްދުން
މި ޚިދުމަތުގެ ދަށުން އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކުންނާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުން އައިޑީ ކާޑް ހައްދާދެވެއެވެ .އަތޮޅުން ޚިދުމަތަށް އެދުމުން ކާޑް
ދޫކުރަނީ އަދި ފޮނުވަނީ މާލެއިންނެވެ.
ޕާސްޕޯރޓްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން
މި ޚިދުމަތުގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން ގެ އެޖެންސީ މޮޑިއުލް މެދުވެރިކޮށް ޕާސްޕޯޓް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ބަލައިގަތުމުގެ
މަސައްކަތް މިއަހަރު ތެރޭގައިވެސް އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައޮ ވެއެވެ.
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ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ހންގި ހަރަކާތްތަ ު
އންސިލުން ި
ހރުގެ ކަ ު
ވނަ އަ ަ
ަ 2020

 2020 .8ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް
ގެންދެވިފައިނުވާ ހަރަކާތްތައް
•

ޙަރަކާތް  :1އައުޓް ބޯޑް އިންޖީނުގެ މައްސަލަތަކާބެހޭ ބޭސިކް ކޯސް ހިންގުން
ސަބަބު/ދަތިތައް :ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ކަމާގުޅޭ ފަންނީ ފަރާތްތައް ލިބުން ދަތިވުމާއި އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓް ނެތުމުގެ
ސަބަބުން
ޙަރަކާތް  : 2ފަޅު ރަށްރަށުގެ ކެޓަލޮގް ހެދުން
ސަބަބު/ދަތިތައް :އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓް ނެތުމުގެ ސަބަބުން
ޙަރަކާތް  : 3ކުށްމަދު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
ސަބަބު/ދަތިތައް :ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި ކޮވިޑް 19ގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ބޭއްވިފައި ނުވޭ
ޙަރަކާތް  : 4ރެފްރްޖިރޭޝަން އެންޑް އެއަރ ކޮންޑިޝަނިން ކޯސް ހިންގުން
ސަބަބު/ދަތިތައް :ކޮވިޑް 19ގެ ހާލަތާ ގުޅިގެންނާއި ތަމްރީނު ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް ބޭފުޅުން ލިބުން ދަތިވުން
ޙަރަކާތް  : 5އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޑޮކިއުމެންޓްރީއެއް ހެދުން
ސަބަބު/ދަތިތައް :ކޮވިޑް 19ގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ދިމާވި ދަތިތަކުގެ ސަބަބުން 2021ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލަށް
ބަދަލުކުރެވިފައި
ޙަރަކާތް  : 6ނިޔަމި ކޯސް ހިންގުން
ސަބަބު/ދަތިތައް :ކޮވިޑް 19ގެ ހާލަތާ ގުޅިގެންނާއި ތަމްރީނު ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް ބޭފުޅުން ލިބުން ދަތިވުމުގެ
ސަބަބުން
ޙަރަކާތް  : 7ޤުރުއާން މުބާރާތް
ސަބަބު/ދަތިތައް :ކޮވިޑް 19ގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ނުބޭއްވިފައި
ޙަރަކާތް  : 8ޕްރިންސިޕަލުންގެ މަހާސިންތާ
ސަބަބު/ދަތިތައް :ކޮވިޑް 19ގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ދިމާވި ދަތިތަކުގެ ސަބަބުން 2021ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލަށް
ބަދަލުކުރެވިފައި
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ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ހންގި ހަރަކާތްތަ ު
އންސިލުން ި
ހރުގެ ކަ ު
ވނަ އަ ަ
ަ 2020

ޙަރަކާތް  : 10އަތޮޅު މަހާސިންތާ ބޭއްވުން
ސަބަބު/ދަތިތައް :ކޮވިޑް 19ގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން މަހާސިންތާ ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
މުއްދަތުގައި އޮފީސްތަށް ބަންދުކޮށްފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ވަނީ ބޭއްވޭގޮތް ނުވެފައި
ޙަރަކާތް  : 11ސްކޫލުތަކަށް އިނާމް ދިނުން ބޭބި ނާސަރީ އަދި ބޮޑެތި މީހުންގެ ތައުލީމް ކުރިއެރުވުމަށް
ސަބަބު/ދަތިތައް :ކޮވިޑް 19ގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް އެފަދަ
ހަރަކާތެއް ސްކޫލްތަކުން ހިންގާފައިނުވާތީ
ޙަރަކާތް  : 12ވޮލީ އެމްޕަޔަރުން ތަމްރީން ކުރުން
ސަބަބު/ދަތިތައް :އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓާއި ތަމްރީނު ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް ބޭފުޅުން ލިބުން ދަތިވުމުގެ ސަބަބުން
ޙަރަކާތް  : 13އެކަމަޑޭޝަން އިމާރާތްހެދުން ( ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްސަ)
ސަބަބު/ދަތިތައް :އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓް ނެތުމުގެ ސަބަބުން
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ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ހންގި ހަރަކާތްތަ ު
އންސިލުން ި
ހރުގެ ކަ ު
ވނަ އަ ަ
ަ 2020

 .9ކައުންސިލުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ވިޔަފާރި
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަނަމި ކްރެޑިޓް ސްކީމް ހިންގުން
މިއީ އަތޮޅުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް ،ދިގު މުއްދަތަކުން އަގު އަދާކުރާ ގޮތަށް މުދައު ލިބޭގޮތަށް ބައްޓަންކޮށްފައިވާ ސްކީމެކެވެ.
މީގެ ދަށުން ދޫކުރާނީ އެލެކްޓްރިން އިލެކްޓްރޯނިކް ސާމާނާއި ،ގެދޮރު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނައި ބަދިގެ ސާމާނާއި ފަރުނިޗަރާއު
މެޝިނަރީފަދަ ސާމާނެވެ .މިއީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ޚާއްޞަ ފަންޑެއްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ ސްކީމެކެވެ.
ކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތުގެ މައްޗަށް މިކަން ހިންގައި ބަލަހައްޓަނީ ތިން މީހުންގެ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ .ޗެއަރ އަކީ ކައުންސިލަރެކެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފައްސިޔަ ވިޔަފާރި ހިންގުން
މިއީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ " ރަހަނު " ލޯންޗް ވިޔަފާރި އުސޫލުން އާމްދަނީ ލިބޭގޮތަށް ހިންގާ ވިޔަފާރިއަކަށް ބަދަލުކޮށް،
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ހިންގާ ވިޔަފާރިއެވެ .މިކަން ފެށުމުގެ އަނެއް ބޭނުމަކީ އަތޮޅުގައި ބަލިމީހުން ގޮވައިގެން
ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުރަށް އާސަންދައިން ދޭ މިންވަރުގެ އިތުރަށް މީހުން އަތުން ފައިސާ ނެގުމުގެ ގޮތްތައް އަތޮޅުގެ ލޯންޗް ފަހަރު ގެންގުޅޭ
މީހުން ގެންގުޅެންފެށުމުން ޚާއްޞަގޮތެއްގައި އާސަންދަ ދަތުރުތަށް އަގުހެޔޮކޮށް ޔަޤީންކަމާއެކު ކޮށްދިނުމެވެ .ކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތުގެ
މައްޗަށް މިކަން ހިންގައި ބަލަހައްޓަނީ ތިން މީހުންގެ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ .ޗެއަރ އަކީ ކައުންސިލަރެކެވެ.
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާޅި ފިޔަފާރި ހިންގުން
މިއީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ " އަތޮޅު ސްޓޯރު " ފިހާރަ އަލުން ބައްޓަންކޮށް އިތުރު އާމްދަނީ ލިބޭގޮތަށް ހިންގާ ވިޔަފާރިއަކަށް
ބަދަލުކޮށް ،އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ހިންގާ ވިޔަފާރިއެވެ .މިކަން ފެށުމުގެ އަނެއް ބޭނުމަކީ އަތޮޅުގައި ތިބި
މުވައްޒަފުންނަށް އަގުހެޔޮކޮށް ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމާއި މުވައްސަސާތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަނެދިނުމެވެ .ކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތުގެ މައްޗަށް
މިކަން ހިންގައި ބަލަހައްޓަނީ ތިން މީހުންގެ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ .ޗެއަރ އަކީ ކައުންސިލަރެކެވެ.
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހިޔާވަހި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
މިއީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ބިންތަކާއި އިމާރާތްތަކުގެތެރެއިން އަތޮޅު ގެއާއި މެހުމާނުން ތިބުމަށް ހަދާފައިވާ ދެ
ކޮޓަރި ފިޔަވައި އެހެން ތަންތަން ކުއްޔަށްދީ އިތުރު އާމްދަނީ ލިބޭގޮތަށް ހިންގާ ވިޔަފާރިއަކަށް ބަދަލުކޮށް ،އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ
އިތުރުކުރުމަށް ހިންގާ ވިޔަފާރިއެވެ .ކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތުގެ މައްޗަށް މިކަން ހިންގައި ބަލަހައްޓަނީ ތިން މީހުންގެ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ.
ޗެއަރ އަކީ ކައުންސިލަރެކެވެ.
އެއްގަމު ލައިސަންސް ކާޑް ހެއްދުން
މިއީ އަތޮޅުން ލައިސަންސް ކާޑް ހެއްދުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެވެ .މި ޕްރޮގްރާމުން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ޚިދުމަތުގެ އަގެއްގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ
ކާޑަކުން  100.00ރުފިޔާ ނަގައެވެ.

ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

18
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ކައުންސިލްގެ 2020ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް

ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު)ސަރުކާރުން ދެއްވި ބަޖެޓް)

ވަނަ 2020

 2020ވަނަ
އަހަރަށް ލިބުނު

ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު
ރިކަރަންޓްޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

ބަޖެޓް

ވަނަ 2020

އަހަރުގެ

އަހަރުގެ ނިޔަލަށް

ނިޔަލަށް

ހިނގި ޚަރަދު
5850051.00

5526546.12

ކެޕިޓަލްޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

125922.00

00

ބަޖެޓްމުޅި ޖުމްލަ

5975973.00

5526546.12

ބަޖެޓް ބާކީ
323504.88

125922
449426.88

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
210

213

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު
ޕެންޝަނާއި،މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި

0

4305037.28
4316477.83
199605.82

ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭފައިސާ

199564.87

0

221

ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ޚަރަދު

116983.53

50036.68

61446.18

222

އޮފީސްހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

137913.10

93155.45

47107.65

223

އޮފީސްހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

844699.27

753012.22

91687.05

225

ތަމްރީންކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

226

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

0
226252.00

0
114299.07

0
111952.93
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228
281

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ،އިޝްތިރާކާއި ،އަދި ސަބްސިޑީޒް

0

0

0

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ
ފައިސާ

19560.00
5850051.00

0
5526546.12

11311.07
323504.88

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
423

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު

210

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

125922.00

0

125922.00

125922.00

0

125922.00

211

މުސާރައާއި އުޖޫރަ

2998193.57

3008441.78

0

212

މުވައްޒަފުންނަށްދޭ އެލަވަންސް

1306843.71

1308036.05

0

4305037.28

4316477.83

0

ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު(ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީގެ މައްޗަށް ހެދި)

 2020ވަނަ
އަހަރަށް ލިބުނު

ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު

ބަޖެޓް

ވަނަ 2020
އަހަރުގެ
ނިޔަލަށް ހިނގި
ޚަރަދު

ވަނަ 2020
އަހަރުގެ
ނިޔަލަށް ބަޖެޓް
ބާކީ

ރިކަރަންޓްޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

376627.66

316126.34

ކެޕިޓަލްޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

810000.00

145000.00

1186627.66

461126.34

ބަޖެޓްމުޅި ޖުމްލަ

ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

1647754.00

20
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ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
 210މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު
213

ޕެންޝަނާއި،މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި
ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭފައިސާ

 221ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ޚަރަދު
 222އޮފީސްހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

5000.00

0.00

5000.00

376627.66

116372.34

 225ތަމްރީންކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

25000.00

0.00

25000.00

 226މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

169754.00

0.00

169754.00

 223އޮފީސްހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

493000.00

 228ސަރުކާރުންދޭ އެހީ،އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް
281

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ
ފައިސާ
376627.66

692754.00

316126.34

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
 421ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް

955000.00

810000.00

145000.00

 423އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
 440އިޤްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު
 730ލޯނު ދޫކުރުން
955000.00
210

810000.00

145000.00

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

 211މުސާރައާއި އުޖޫރަ

0

00

00

 212މުވައްޒަފުންނަށްދޭ އެލަވަންސް

0.

00

00

ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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0.00

0.00

0.00

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރި ތައް
ފާސްކުރި

ޚަރަދު

ބާކީ

އަތޮޅު ސްޓޯރ (ނާޅި)

600000.00

268578.60

331421.40

އަތޮޅު ކްރެޑިޓް ސްކީމް (ފަނަމި)

350000.00

339162.22

10837.78
139110.46

އަތޮޅު ދަތުރު ފަތުރު (ފައްސިޔަ)

430000.00
1380000.00

290889.54
898630.36

481369.64

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ
•

ކެފޭ އިމާރާތުގެ ކުލި

72650.00

•

ފާމަސީ ކުލި އަތޮޅު ސްޓޯރ2،3ގެކުލި

111616.67

•

އަތޮޅުގޭ ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ލިބުނު

0.00

•

ނީލަން ކިޔައިގެން ލިބުނު

7270.00

•

ރަހަނު ލޯންޗަށް ލިބުނު

284582.00

•

އަތޮޅުވެހި އިމާރާތުކުލި /ކުރީ އަތޮޅުގެއަށް ލިބޭފައިސާ

•

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބޭފައިސާ

654551.27

•

އަތޮޅު ސްޓޯރަށް ލިބޭފައިސާ

377306.82

•

އަތޮޅު ކްރެޑިޓްސްކީމަށް ލިބޭފައިސާ

372487.72

•

ޖުރުމާނާ ފައިސާ

0

•

ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެ އަގަށް ލިބޭފައިސާ

59775.00

•

ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރ ކުލި

60000.00

•

ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބުނު

•

އަތޮޅުފިހާރަ (މާލޭގައިހުންނަ) ކުލި

ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

0.00
0.00
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 2020ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް

ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ އަދަދު49 :
ކައުންސިލުން ބައްދަލުވުން ބޭއްވި އަދަދު45 :
ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު

ޙާޟިރުވި ޢަދަދު

ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް
 .1ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  2020ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގެ
ގޮތުގައި މިނިންމުމާއެކު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާ
ޕްރޮގްރާމްބަޖެޓް ގައިވާ ޖުމްލަ  12157918.00ރުފިޔާ
ފާސްކުރެވުނެވެ.
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 2020 .2ވަނަ އަހަރުގެ ވޮލީ މުބާރާތަށް ސްޕޮންސަރ ހޯދުމަށް
2

ކުރާ މާލެދަތުރުގައި ކައުންސިލަރުންނާއި މުބާރާތުގެ އެންމެހައި
އިދާރީކަންކަން ބަލަހައްޓާ އ .ޕޮރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު
ނިޒާމް ބައިވެރިކުރުމަށް ނިންމުނެވެ .އަދި ބައިވެރިވާ
ބޭފުޅުންނަށް މާލެ ދަތުރުގެ ދެކޮޅު ދަތުރާއި މިމަހުގެ  11ވަނަ
ދުވަހުން ފެށިގެން  7ދުވަހަށް މާލެގައި ތިބުމަށް ،ކެއުމާއި
ހުރުމުގެ ޚަރަދުދޭގޮތަށް ނިންމުނެވެ.
 .1އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއާއި އަތޮޅުގޭގެ ނީލަން ކިޔަންޖެހޭތަކެތި
ނީލަން ކިޔުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމެވީ މި
ނިންމުމާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާ ލިސްޓްގައިވާ ތަކެއްޗަކީ ބޭނުން
ކުރެވޭވަރުނުވާ ތަކެއްޗަށް ވުމުން މިތަކެތި ނީލަން ކިޔުމަށް
ފެންނަކަމުގައެވެ.
 .2ކޮޅުމަޑުލު ވޮލީ މުބާރާތް ބާއްވާނެ ތާރީހެއް
ކަނޑައެޅުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމެވީ
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3

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ އެމް.ޑީޕީ ޕްރައިމަރީ  31ޖަނަވަރީ
 2020ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީއާއި އަދި ޕީ.ޕީ.އެމް ގެ
ޕްރައިމަރީ  07ފެބްރުވަރީ  2020ގައި ބޭއްވުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވާތީ މުބާރާތް ބޭއްވެން އޮތީ މި  2ޕްރައިމަރީ އަށް
ފަހުގައިކަމަށް ދެކޭކަމަށާއި މުބާރާތް ފެށުމުގެ ކުރިން އެޑްވާންސް
ޓީމް މަޑިފުއްޓަށް ދާންޖެހޭ ކަމަށްވެސް ޤަވާއިދުގައި
ބުނެފައިވުމުން އަތޮޅު ވޮލީ މުބާރާތް ބާއްވާނެ ތާރީޚަކަށް 10
ފެބްރުވަރީ  2020ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމުގައެވެ.
 .3ކޮޅުމަޑުލު ވޮލީ މުބާރާތަށް ސްޕޮންސަރ ހޯދުމާއި މާލެ
ދަތުރުދިޔުމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމެވީ 2020

ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ޖަނަވަރީ  11އިން  15އަށް ވޮލީ މުބާރާތަށް ސްޕޮންސަރ
ހޯދުމަށް ކުރެވުނު މާލެ ދަތުރާ ގުޅިގެން އިތުރަށް އަދި
އެއްފަހަރު މާލެ ގޮސް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭކަމަށް
ފެންނަކަމަށާއި އެހެންކަމުން މުބާރާތަށް ސްޕޮންސަރ ހޯދުމަށާއި
މުބާރާތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް  2020ޖަނަވަރީ  18އިން
 25އަށް ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް އިސްމާއިލް ހަނީފްއާއި
ވޮލީ މުބާރާތު އިދާރީ ކަންކަމުގައި އިސްކޮށް ޚަރަކާތްތެރިވާ
މުޙައްމަދު ނިޒާމް މާލެ ދިއުމަށް ފެންނަކަމުގައެވެ.
 .4ކައުންސިލްގެ ރައީސް  10ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއަކަށް އެދިފައިވާ
ރައީސްއަށް ޗުއްޓީ ދިނުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު
ނިންމެވީ އެދިފައިވާ ބޭނުމަށް  2020ޖަނަވަރީ  19ވަނަ
ދުވަހުން ފެށިގެން  10ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ދިނުމަށް
ފެންނަކަމުގައެވެ.
 .1އިމިގްރޭޝަންގެ އޮފީސް އިމާރާތެއް އެޅުމަށް ބިމެއް ލިބުމަށް
އެދިފައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމެވީ
އިމިގްރޭޝަންގެ މަސައްކަތް އަތޮޅުގައި އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް
ފެށުމަށްޓަކައި އިމިގްރޭޝަން އޮފީހެއް އެޅުމަށް ވޭމަންޑޫ
ކައުންސިލާ އިންވެގެން އިރުމަތީ ފަރާތުގައި އޮތް އަތޮޅު
ކައުންސިލްގެ ބިން (ކުރީގެ ބޭސްފިހާރަ އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ
ބިން) އިމިގްރޭޝަންއަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށް ދިނުމަށް
ފެންނަކަމުގައެވެ.
ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން
126

3

 .2ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ
މަސްއޫލިއްޔަތު ވަގުތީގޮތުން ޙަވާޅުކުރާނެ ފަރާތެއް
ކަނޑައެޅުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމެވީ މިވަގުތު
އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާކަމުގެ މަޤާމުގައި
ހުންނެވި އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް
މުހައްމަދު ޔަސައު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މިމަސްއޫލިއްޔަތާ
ވަގުތީގޮތުން ޙަވާލުކުރުމަށް ފެންނަކަމުގައެވެ.
.3
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3

 .1އެއްގަމު ދުއްވާ އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ޓްރެކް
ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މުއްދަތަށް ނުނިމޭތީ  20ދުވަސް އިތުރުކޮށް
24

ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ހންގި ހަރަކާތްތަ ު
އންސިލުން ި
ހރުގެ ކަ ު
ވނަ އަ ަ
ަ 2020

ދިނުމަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މ .ފިނިއައްސޭރި
މުހައްމަދު ހަމީދު އެދިފައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު
ނިންމެވީ މިމައްސަލާގައި މަސައްކަތުގެ ސްޕަވައިޒަރު އަލީ
އަމްޖަދުގެ އިތުރުން އަރީފް އާދަމްއާއި މުހައްމަދު ނިޒާމް
ހިމެނޭގޮތަށް ޓީމެއް ނެގުމަށްފަހު މަސައްކަތްކޮށްފައި ހުރި ގޮތް
ބަލައި މުއްދަތު އިތުރު ކުރެވެން އޮތްނަމަ އެހެން ޖަލްސާއަކަށް
ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފެންނަކަމުގައެވެ.
.2

 .1ކޯވިޑް  19ގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ ސިއްހީ
ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން ހިޔާވަހި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން
ހިންގާ ތަންތަނުގެ ކުލި ކުޑަކުރުމުގެ މައްސަލާގައި ނިންމެވީ،
އަތޮޅުކެފޭ ،އަތޮޅު ސްޓޯރު  2އަދި ސްޓޯރު  01 ، 3އޭޕްރީލް
 2020ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  30ޖޫން  2020ވަނަ
ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް (  3މަސް ދުވަހަށް ) ކުލީގެ ދެބައިކުޅަ
އެއްބައި މައާފްކުރުމަށެވެ.
 .2ކޯވިޑް  19ގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ ސިއްހީ
ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން އަތޮޅު ސްޓޯރ  2ކުލި
ކުޑަކޮށްދިނުމަށް ،ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ،ތ.ވޭމަންޑޫ މަތަރެސްމާގެ
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މުޙައްމަދު ތައުފީގު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން
ނިންމެވީ  1އޭޕްރީލް  2020ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  30ޖޫން
 2020ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުލީގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި
މައާފްކޮށްދިނުމަށެވެ.
 .3ކޯވިޑް  19ގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ ސިއްހީ
ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން އަތޮޅުކެފޭ ބަންދުކޮށްފައިވާތީ،
ބަންދުކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ކުލި މަޢާފް ކޮށްދިނުމަށް ،ކުއްޔަށް
ހިފާފައިވާ ތ.ވޭމަންޑޫ ،ޔާގޫތުވިލާ އަޙްމަދު ވަހީދު
ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލާގައި 18 ،މާރިޗް  2020ވަނަ
ދުވަހުން ފެށިގެން ބަންދުކޮށްފައިހުންނަ މުއްދަތަށް ކުލި
މައާފްކުރުމަށާއި ،ނަމަވެސް ރެސްޓޯރެންޓް ހިންގަން ތިޔަ
ފަރާތުން ބޭނުންވެގެން ހިންގަންފަށާނަމަ ،ހިންގަންފަށާ ތާރީޚް
ލިޔުމަކުން އަންގަވައި ދެއްވުމަށާއި ނުވަތަ މިހާލަތާއި ގުޅިގެން

ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

25

ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ހންގި ހަރަކާތްތަ ު
އންސިލުން ި
ހރުގެ ކަ ު
ވނަ އަ ަ
ަ 2020

މިކައުންސިލުން އަންގާ ތާރީޚަކުން ފެށިގެން ރެސްޓޯރެންޓް
ހިންގަވަން ފައްޓަވަން ވާނެކަމަށްވެސް ނިންމުނެވެ.
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 .1ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަށް  14ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ދިނުމަށް
ނިންމުނެއެވެ.
 .1ކޯވިޑް  19ގެ ސަބަބުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރު އިދާރާތަށް
އަލުން ހުޅުވުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމުމާގުޅިގެން ކައުންސިލް
އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ކޮވިޑް  19ގެ ރޯގާއިން
ރައްކާތެރިވެ ތިބުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅާއި އަދި އިދާރާއިން ޚިދުމަތް
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ހޯދަން

3

އަންނަ

ޢަމަލުކުރާނެ

ފަރާތްތަކުން

ގޮތުގެ

އުސޫލު

ފާސްކުރުކުރެވުނެވެ.
 .2ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  2020ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު
ތާވަލް ރިވިއުކުރެވުނެވެ.
 .3އަތޮޅު ކެފޭ އިމާރާތުގެ ދެކުނުން ،ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރ 2
ޢިމާރާތުގެ

ހުޅަނގުން

ހުސްބިން

އޮތް

ކުއްޔަށް

ދިނުމަށް

ނިންމުނެވެ.
.1

ގުރައިދޫ އިން ދެކުނުން  9މޭލު ބޭރުގައި އަޅާފައިވާ ކަނދުފަތި
ކަނޑާގެން ދިއުމާގުޅިގެން އެކަނދުފަތި އަޅާނެ ޕޮޒިޝަނެއް
ކަނޑައެޅުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު ނިންމެވީ މި
މިކަމަކީ އަތޮޅު ކައުންސިލަށްވުރެ ބޮޑަށް ގިނަ ރަށްރަށުގެ
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މަސްލަހަތު އޮތް ކަމެއްކަމަށާއި ކަނދުފަތި އެޅުމާބެހޭގޮތުން
2

ގުރައިދޫއާއި މަޑިފުށިން ދެ ސަރަޙައްދެއްގައި ކަނދުފަތި އެޅުމަށް
އެދިފައިވާތީ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ އެންމެ
ރަނގަޅު

ސަރަޙައްދެއްގައި

މިނިސްޓްރީއަށް

ކަނދުފޮތި

ފޮނުވުމަށާއި

މިކަމަށް

އެޅުމަށް

ފިޝަރީޒް

އެދި

ފިޝަރިޒް

މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާ ލިޔުމާއެކު މަޑިފުށީ އަދި ގުރައިދޫ
ކައުންސިލުން މިމައްސަލާގައި ފޮނުއްވާފައިވާ ލިޔުން ފޮނުވުމަށް
ފެންނަކަމުގައެވެ.
 .1ރަހަނު ލާންޗުގެ ބުރަފަތި ހަރުކޮށް އިންޖީނު ބަހައްޓާ ދުއްވޭވަރު
ކުރުމަށް
ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން
148

ކުރަންޖެހޭ

ހަރަދުތައް

ކުރުމާބެހޭގޮތުން

މަޝްވަރެއްވުމަށްފަހު ނިންމެވީ ރަހަނު ލާންޗް ދުއްވޭ ޙާލަތަށް
2

ގެނައުމަށްޓަކައި ލާންޗުގެ އިންޖީނު ބަހައްޓާ ބުރަފަތި ހަރުކުރުމަށް
 4000/ރުފިޔާ މާލިއްޔަތުން ޙަރަދުކުރުމަށް ފެންނަކަމުގައެވެ. .2އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޙަވާލުގައި ހުރި ފަޅުރަށްތަކުގެ ތެރެއިން
ވަރުވާ ނުދައްކާ ހުރި ރަށްތައް އެފަރާތްތަކުން ވަކިކުރުމާއި އަތޮޅު
ކައުންސިލާ

ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ

ފަޅުރަށްތަށް

ކުއްޔަށް
26

ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ހންގި ހަރަކާތްތަ ު
އންސިލުން ި
ހރުގެ ކަ ު
ވނަ އަ ަ
ަ 2020

ދޫކުރުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު ނިންމެވީ އަތޮޅު
ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ވަރުވާއަށް
ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ވަރުވާ ނުދަށްކާ ހުރި ރަށްތައް
އެފަރާތް ތަކުން ވަކި ކުރުމަށާއި ވަރުވާ ނުދައްކާގެ ވަކިކުރާ
ރަށްތަކުގެ އިތުރުން އަތޮޅު ކައުންސިލް ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި
ހުރިހައި ރަށެއް ސިޓީލާ ނީލަން ކިޔާ އުސޫލުން ހުޅުވައިލާއިގެން
ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ފެންނަކަމަށާއި މިގޮތުން ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި
ރަށަކަށް އެދި ހުށަހެޅޭނެ އެންމެ ކުޑަ އަގެއްގެ ގޮތުގައި އެރަށެއްގެ
ވަރުވާގެ އަގު ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމުގައެވެ.
 .1ރަހަނު ލާންޗުގެ ކުރަން ހުރި މަރާމާތުތަށް ކުރުމާބެހޭގޮތުން
މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު
ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން
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ލާންޗުގެ

ނިންމެވީ

މަރާމާތު

ސަތަރި

ކުރުމާއި ފަހަތުކޮޅު އިންޖީނު އަޅާފައިވާ ބައި ކަނޑައިގެން

3

ގޮސްފައިވާތީ

މަރާމާތުކުރުމާއި

އެތަން

ޝީޓްތަށް

ލާންޗުގެ

މަރާމާތުކުރުމަށް އެސްޓިމޭޓް އަގެއް ބަލައި އެލް.ޖީ.އޭ ގެ އެޕްރޫވަލް
ހޯދުމަށްފަހު

މަރާމާތު

ލާންޗު

ކުރުމަށް

މަސައްކަތް

ފެންނަކަމުގައެވެ.
.1

ވިލުފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަމްބަރު 383/239/2020/2
ސިޓީން

ފައިސާގެ

އެދިލައްވާފައިވާ

މައްސަލަތަށް

ބެލުމަށް

މިކައުންސިލްގެ ޓީމެއް ފޮނުވައި އިދާރީ ތަޙްގީޤެއް ކުރުމަށް
އެދިލެއްވާފައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމެވީ
މިމައްސަލަ ބެލުމަށް މިކައުންސިލްގެ ޓީމެއް ވިލުފުއްޓަށް ގޮސް
މައްސަލަބެލުމަށާއި މިދަތުރާ ގުޅިގެން އަތޮޅު ކައުންސިލުން
ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަށް ކުރުމަށް ފެންނަކަމުގައެވެ.
.2

ގުރައިދޫ ކައުންސިލާ މެދު އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ
މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން މިކައުންސިލްގެ ޓީމެއް ގުރައިދޫއަށް ގޮސް
އެމައްސަލަތައް
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ބަލާ

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު
3

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

ނިންމެވީ
ރިޕޯޓަށް

ޚިލާފުކަންތައްތަކެއް

މިމައްސަލަތަށް

ބަލާއިރު

ހުރުމުން

ރިޕޯޓާމެދު
ބެލުމަށްފަހު

މާލިއްޔަތު

މިކަން

ޤަވާއިދާ

އެންޓިކަރަޕްޝަން

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް ފެންނަކަމުގައެވެ.
 .3ރަހަނު ލާންޗުގެ އިންޖީނު ހަރުކޮށްފައިވާ ބައި މަރާމާތުކުރުމާއި
ލާންޗުގެ

އެހެނިން

މަރާމާތުތަށް

ކުރުމާ

ބެހޭގޮތުން

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމެވީ މިހާރު މިމަސައްކަތުގައި ވަރަށް
ގިނަ ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާކުރެވި ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން
އަގުތަށްވެސް ލިބިފައިވާކަމަށާއި ލާންޗު މަރާމާތު ނުކޮށް ފަޅުގައި
އަޅާފައިއޮތުމަކީ

މިކައުންސިލަށް

މާލީގޮތުން

ގެއްލުންތަކެއް

ވާކަމެއްކަމަށާއި މިގޮތުން ކައުންސިލްގެ މުހިއްމު ދަތުރުތަކާއި އަދި
އަތޮޅުގެ އާސަންދަ ދަތުރުތަކާއި އަދި މުހިއްމު ގިނަ ދަތުރުތަކެއް
ނުކުރެވި ހުންނަން ޖެހޭކަމަށާއި ،އިޢުލާން ކޮށްގެން މަރާމާތު
ކުރާކަމުގައިވާނަމަ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނަގާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ
ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

27

ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ހންގި ހަރަކާތްތަ ު
އންސިލުން ި
ހރުގެ ކަ ު
ވނަ އަ ަ
ަ 2020

ރަހަނު ލާންޗު މަރާތުކުރުމަށް އަގު ބެލުމުގައި އިއުލާން ނުކޮށް 3
ފަރާތުން އަގުބަލާ ފޯމް މެދުވެރިކޮށް އަގު ބެލުމަށާއި ރަހަނު ލާންޗު
މަރާމާތު ކުރުމަށް  35000/-ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑު ނުވާގޮތަށް
މާލިއްޔަތު ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމަށް ފެންނަކަމުގައެވެ.
ލާންޗުގެ

 .1ރަހަނު

މަރާމާތު

ޙަވާލުކުރުމާބެހޭގޮތުން
ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން
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މަސައްކަތް

ކުރުމަށް

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު

ފަރާތަކާ

ނިންމެވީ

ބިޑް

އިވެލުއޭޓް ކޮމިޓީން އިވެލުއޭޓް ކޮށް ނިންމާ އައިސްފައިވާ ރިޕޯޓަށް

3

ބަލައި އެންމެ ކުޑަ އަގެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ތ .ވޭމަންޑޫ އަރާއިރު
ޖަލީލުއާއި

އާދަމް

ދުވަހުގެ

10

ތެރޭގައި

މަސައްކަތްކޮށް

ނިންމުމަށް  30000/-ރުފިޔާއަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް
ފެންނަކަމުގައެވެ.
 .1ތ ވިލުފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަމްބަރު 383/239/2020/2
ސިޓީން އެދިލައްވާފައިވާ ފައިސާގެ މައްސަލަތަށް ބެލުމަށްފަހު
ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން
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ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓާމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމެވީ

3

ވިލުފުށީ ކައުންސިލުން އެދިލައްވާފައިވާ ފައިސާގެ މައްސަލަތަށް
ބަލައި ،އަތޮޅު ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓް ވިލުފުށީ
ކައުންސިލަށާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށާއި އޭ.ސީ.ސީއަށް
ފޮނުވުމަށް ފެންނަކަމުގައެވެ.
.1

އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ދަތުރަށް ޚަރަދުކުރާނެ
ބަޖެޓެއް

ކަނޑައެޅުމާ

ބެހޭގޮތުން

މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު

ނިންމެވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ގުޅުންތެރިކަން
އިތުރުކުރުމާއި އައުޓްޑޯ ޓްރެއިންގއެއް ބޭއްވުމަށްޓަކައި ދަތުރު
ދިއުމަށާއި މިދަތުރަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ބަޖެޓުން
ހަރަދުކުރުމަށާއި އެގޮތުން ލާންޗުގެ ދަތުރު ޚަރަދުގެ އިތުރުން -
 3000/ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުމަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމުގައެވެ.
.2

ތ .އަތޮޅު ކައުންސިލުން ލ .އަތޮޅަށް ދަތުރެއް ކުރުމާ ބެހޭގޮތުން
މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު ނިންމެވީ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން
160

ކާމިޔާބީތަށް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން

3

ލ.

އަތޮޅަށް

ދަތުރެއްކުރުމަށާއި

މިދަތުރުގައި

ބައިވެރިވާ

މުވައްޒަފުންގެ ދަތުރު ޚަރަދާއި ކެއުމާއި ހުރުމަށް ކައުންސިލުން
ޚަރަދުކުރުމަށް ފެންނަކަމުގައެވެ.
.3

ތ .ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލުން ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކާ ބެހޭގޮތުން
ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް ބެލުމަށްފަހު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓާ
ބެހޭގޮތުން

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު

ނިންމެވީ

ހިރިލަންދޫ

ކައުންސިލުން ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގެ މައްސަލާގައި ޤާނޫނާއި
ގަވާއިދާ އަދި ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލުން މިކަމުގައި ހަދާފައިވާ
ގަވާއިދުތަކާވެސް ހިލާފުވާ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަމަށާއި މިކަމުގައި
ވަކި ބަޔަކަށް މަންފާ ހޯދާ ދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިކަން
ފާހަގަކުރެވޭތީ މިމައްސަލަ ބައްލަވާދެއްވުމަށް އެދި މިކައުންސިލުން
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ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ހންގި ހަރަކާތްތަ ު
އންސިލުން ި
ހރުގެ ކަ ު
ވނަ އަ ަ
ަ 2020

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

ރިޕޯޓް

އެލްޖީއޭއަށާއި

އޮޑިޓް

އޮފީހަށާއި

އޭސީސީއަށް ފޮނުވުމަށް ފެންނަކަމުގައެވެ.
 .4ތ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ކުޅިވަރު ހަފުތާ ބޭއްވުމާ
ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމެވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ
އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ މުނާޞަބަތުގައި  23ނޮވެމްބަރ
 2020ވަނަ ދުވަހުންފެށިގެން ކުޅިވަރު ހަފްތާއެއް ބޭއްވުމަށާއި
އެގޮތުން

މިކުޅިވަރު

ހަފުތާއަށް

3000/-

ރުފިޔާއަށްވުރެ

ބޮޑުނުވާގޮތަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ފެންނަކަމުގައެވެ.

ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު
•

ބަދަލެއް އައިސްފައެއްނުވޭ

ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ހންގި ހަރަކާތްތަ ު
އންސިލުން ި
ހރުގެ ކަ ު
ވނަ އަ ަ
ަ 2020

 .12އިދާރީ ދާއިރާގެ ރަށްރަށުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީތައް
❖ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލައިފައިވާ އިދާރީ ދާއިރާގެ ރައްތައް
ސ.ނ.

ނަން

1

ބުރުނި

2

ވިލުފުށި

3

މަޑިފުށި

4

ދިޔަމިގިލި

5

ގުރައިދޫ

6

ކަނޑޫދޫ

7

ހިރިލަންދޫ

8

ގާދިއްފުށި

9

ތިމަރަފުށި

10

ވޭމަންޑޫ

11

ކިނބިދޫ

12

އޮމަދޫ

ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ހންގި ހަރަކާތްތަ ު
އންސިލުން ި
ހރުގެ ކަ ު
ވނަ އަ ަ
ަ 2020

ނ
 .13ނިންމު ް

މިކައުންސިލުގެ  2020ވަނަ އަހަރަކީ ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގެ ގިނަކަންތައްތަކެއް
ފެށި ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާ އަހަރެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކަންކަން ކުރިއަށްދާނެ މެކޭނިޒަމެއް
ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކޮށް މިކަމަށްޓަކައި އިދާރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު
ދަންނަވަމެވެ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މައްޗަށް ކުރުމަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ބައެއް ކަންތައްތައް މިއަހަރު ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިނުވާ މައިގަނޑު
ސަބަބުތަކަކީ ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮވިޑް 19ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ލަނޑުދަނޑިތައް ހާޞިލްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓެއް
ލިބިފައިނުވުމެވެ.
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
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