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ފޯން ،6780700 :ފެކްސް ،6780042 :އީމެއިލް  planning@thaa.gov.mvވެބްސައިޓްwww.thaa.gov.mv :
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2

 .1ތަޢާރަފު
މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނނު ނަންބަރު  7/2010ގެ
109ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވުނު  2021ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހު ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އިން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެވެ.
މިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި ،ކައުންސިލްގެ މިޝަނާއި ،އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު ހިމެނިފައިވާނެއެވެ .މީގެއިތުރުން
 2021ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަހުގެ ތެރޭގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީޖާ ޙާޞިލުވި
މިންވަރާއި ،އެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތަފްޞީލާއި ،މި އަހަރު ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި ،ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު ހިމަނާލެވިފައިވާނެއެވެ.

4

 .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" .

5

 .4ރަށުގެ ވަނަވަރު  /ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު
މިއަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅެނީ  13ރަށުގައެވެ .އެއީ އަންހެނުންނާއި  ،ފިރިހެނުން ޖުމްލައެވެ.
މިއަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅެނީ  13ރަށުގައެވެ .އެއީ  8187އަންހެނުންނާއި  8335 ،ފިރިހެނުން ޖުމްލަ  16522އެވެ.
މިއަތޮޅުގެ
މަސްވެރިކަމުގައި

ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މައިގަނޑުކޮށްކުރާ މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމެވެ.

މީހުން

ފާހަގަކުރެވޭ

ހިރިލަންދ،

ރަށްރަށަކީ

ގުރައިދ،

ވަންދ،

ވިލުފުށި،

ވޭމަންޑ،ދިޔަމގިލި.ތިމަރަފުށި.

މަޑިފުއްޓެވެ.

ދަނޑުވެރިކަމުގައި އެންމެބޮޑަށް ޙަރަކާތްތެރިވަނީ ކަނޑދއާއި ،ވޭމަންޑއެވެ .މީގެ އިތުރުން ލޮނުމަސްއެޅުމާއި މަސް ކައްކައި ހިއްކައި ރިހާކުރު
ހެދުމާއި ،ފަންގި ވިނދެ ހެދުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ބައެއް ރަށްރަށުގައި ކުރެއެވެ .މިގޮތުން

ގާދިއްފުށި،ކިނބިދ،ބުރުނި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

މިދެދާއިރާގެ އަތޮޅުގެ ތަފާސްހިސާބު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.
ދ
ޢދަ ު
މަސްވެރިންގެ ަ

ދ
ދ ު
ރދޯނީގެ ޢަ ަ
މަހަށްފު ާ

ދ
ދ ު
ރދޯނީގެ ޢަ ަ
މސްވެރިކަންކު ާ
ފަރު ަ

ދ
ރންގެ ޢަދަ ު
ދަނޑުވެ ި

ދަނޑުވެރިކަންކުރާ ތަންތަނުގެ ޢަދަދު

989

48

125

709

407

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ގްރޭޑް  10އާއި ހަމައަށް ކިޔަވައިދެވެމުންދެއެވެ .މީގެއިތުރުން ވިލުފުއްޓާއި ،ވ ޭ ަމ ް
ނޑޫ ،ގުރައިދގައި
އޭ ލެވެލް އާ ހަމައަށް ކިޔަވާދެއެވެ .މިއަތޮޅުގެ އަތޮޅު ތަޢުލީމީމަރުކަޒު ހުންނަނީ ތިމަރަފުށީގައެވެ .އަތޮޅުމަދުރަސާ ހުންނަނީ ގުރައިދ ގައެވެ.
މިދާއިރާގެ ތަފާސް ހިސާބު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.
މަދުރަސާގައި

ބ
ޕްރީސްކލްގައިތި ި

ތިބިކުދިންގެއަދަދު

ދ
ދ ު
ޢ ަ
ކުދިންގެ ަ

ނ
އަންހެ ް

ނ
ފިރިހެ ް

ނ
އަންހެ ް

ނ
ފިރިހެ ް

ލ
ޕްރިންސިޕަ ް

ލ
ނސިޕަ ް
އ.ޕްރި ް

ހެޑްމާސްޓަރ

މސްޓަރ
އ.ހެޑް ާ

ނ
ދސީ ޓީޗަރު ް
ބި ޭ

ނ
އޖޭގެ ޓީޗަރު ް
ރާ ް

6

ނ
ފ ް
ދރީ މުވައްޒަ ު
އި ާ

1195

1228

236

260

12

-

-

-

95

320

112

އަތޮޅުގައި ޞިއްޙީ ޚިދްމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ނަމުގައި ސިއްހީ ޚިދުމަތް ދެވެއެވެ.
އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލް ޤާއިމުކުރެވިފައިވަނީ ވޭމަންޑގައެވެ .އަތޮޅުގެ ޞިއްޙީ ޚިދްމަތުގެ ފެންވަރު އެކަށީގެންވާ ރަގަޅު ފެންވަރެއްގައި ލިބެމުންދާކަން
ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މިދާއިރާގެ ތަފާސްހިސާބު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ދ
ޑޮކްޓަރުންގެ ޢަދަ ު

ދ
ދ ު
އޒަރުންގެ ޢަ ަ
ކޮމިޔުނިޓީހެލްތްސްޕަވަ ި

ދ
ދ ު
ސްޓާފް ނަރުހުންގެ ޢަ ަ

ދ
ދ ު
އރީ ނަރުހުންގެ ޢަ ަ
އޮގްޒިލި ަ

ދ
ކޮމިޔުނިޓީ ހެލްތްވޯކަރުންގެ ޢަދަ ު

ދ
ދ ު
ލެބޯޓްރީ ޓެކްނީޝަނުންގެ ޢަ ަ

ދ
ފންގެ ޢަދަ ު
ދރީ މުވައްޒަ ު
އި ާ

33

7

80

2

9

16

77

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ކަރަންޓްގެ ޚިދްމަތް  24ގަޑިއިރު އެކަށީގެންވާ ފެންވަރެއްގައި ދެމުން ގެންދެއެވެ .އަތޮޅުގެ
ހުރިހާރަށެއްގައިވެސް ކަރަންޓްގެ ޚިދްމަތްދެމުން ގެންދަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުންނެވެ.
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 .5ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު
 2021ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޖން މަހުގެ ނިޔަލަށް ޙާޞިލްވި މިންވަރު

ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް

ޙަރަކާތް

ނަތީޖާ

ހިންގުމަށް

ޙާސިލްކުރެ

ރޭވިފައިވާ

ވުނު

މުއްދަތު

މިންވަރު

Q1
1
2
3

 2020ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް
 2021ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކޮށް ފޮނުވުން

Q2

Q3

Q4



100%



100%

މުޢައްސަސާތަކުގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތް

0%

4

ކުށްމަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްހިންގުން

 

50%

5

އިދާރާ އޮޓޮމޭޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް



50%

6

އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ ރީ ސްޓްރަކްޗަރ ކުރުން

 

80%

7

މަދިރި މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްހިންގުން

0%

8

ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ރައްކާތެރިކުރުމާގުޅޭ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން

0%

9

އެކަމަޑޭޝަން އިމާރާތް ހެދުން (ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްސަ)

10

ފަޅު ރަށްރަށުގެ ކެޓަލޮގް ތައްޔާރުކުރުން

0%

11

ސްކލްތަކަށް ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމް

0%

12

ޕްރިންސިޕްލުންގެ މަހާސިންތަ

0%

13

ރަށު ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރ ކުރުން

0%



20%

14

މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ދިނުން ( ސީ.އެސް.ޓީ.އައި ގެ )

 

50%

15

ކައުންސިލްތަކަށް ތަމްރީން ދިނުން

 

30%

16

ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް ކޯސްތައް ހިންގުން (ޕޮކެޓްމަނީ)

0%

17

ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްހިންގުން

18

އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް

19

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޑޮކިއުމެންޓްރީ ހެދުން

0%

20

ކައުންސިލްގެ ޙަރަކާތްތަކާބެހޭ ފޮތެއް ނެރުން

0%

21

ޑިޖިޓަލް ބޯޑްތައް ހެދުން

0%

0%



50%

22

އަތޮޅު ސްޓޯރު މަރާމާތުކުރުން



20%

23

ފިނިމައިޒާން



80%

24

ފަނަމި ކްރެޑިޓް ސްކީމް ހިންގުން

 

100%

25

ފައްސިޔަ ވިޔަފާރި ހިންގުން

 

100%

26

ނާޅި ވިޔަފާރި ހިންގުން

 

100%

27

ހިޔާވަހި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

 

100%
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 .6ޙާޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް
2021ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާއި މަސައްކަތު ތާވަލު ފާސްކުރުން ،މާލީ ބަޔާން
 6ޖަނަވަރީ 2021ވަނަ ދުވަހުގައި ބޭއްވުނު ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 167ވަނަ ޖަލްސާއިން މިކައުންސިލްގެ
2021ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާއި މަސައްކަތު ތާވަލު ފާސްކުރެވުނެވެ .މިގޮތުން 2021ވަނަ އަހަރުގެ މިއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުގެ
ގޮތުގައި  11925785/-ރުފިޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ .މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވަންޖެހޭ ގަޢުމީ އިދާރާތަކަށް ފޮނުވިފައިވެއެއެވެ

އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުން
އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ
ތެރޭގައި


އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކަރަންޓު ވިއުގަ އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކޭބަލް
ގަނެވުނެވެ.



ކޮޅުމަޑުލު ސްޓޭޓްހައުސް ބޭނުންކުރަން ފެށުމުގެގޮތުން ސްޓޭޓްހައުސްގެ ކޮޓަރިތަކަށް
ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު ގަނެ ކޮޓަރިތަކުގައި ބޭނުންކުރަން ފެށުނެވެ



އަތޮޅު ކައިންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރާ  2ފާޚާނާ މަރާމާތުކުރެވުނެވެ.



އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިތުރު މީޓިން ރމެއް ޤާއިމްކުރެވުނެވެ.

މާހެފުން
1442ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހާއި ގުޅުވައިގެން މިއިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި މާހެފުމެއް
ބޭއްވުނެވެ .މި މާހެފުމަށް ވޭމަންޑގެ ހުރިހާ ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ބޭފުޅުންނަށް ދަޢުވަތު
ދެވުނެވެ.

ޕޮލިސް ޑިވިޝަން ކޮމާންޑަރާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން
އަތޮޅުގެ ހުރި އެކި މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ޕޮލިހުންނާއެކު ބޭއްވުނު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް
ބޭއްވުނެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި ފަޅުރަށްތަކުން ރުއް ގަސް ކަނޑާ މައްސަލަތަކާއި ޕްލިސް ރޮޓޭޝަން
އަދި ޑްރަގްގެ މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން ޑިވިޝަން ކޮމާންޑަރުގެ އިތުރުން އަތޮޅު ކޮމާންޑަރު،
ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް ،ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަދި ސީނިއަރ މެނޭޖްމެންޓުގެ
މުވައްޒަފުން ހިމެނޭގޮތައް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.

ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  4ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް އަތޮޅުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން
އަލަށް އިންތިޙާބު ވެލެއްވި މި ކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ
ޝަރީފް ޢަބްދުލް ފައްތާޙް އަތޮޅުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކޮށް
މުއައްސަސާތަކުގައި ހުރި ދަތިތަކާއި މައްސަލަތަކާއި ބެހޭގޮތުން
މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ .މީގެ އިތުރުން އަތޮޅުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ރޭވިފައިވާ

10

މަޝްރއުތަކަކާއި އަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ  13ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑީ ކައުންސިލްތަކާއި ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ.

ތަޢުލީމީ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން
ސަރުކާރުގެ  5ސިޔާސަތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މި ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 13
ލަނޑުދަނޑީގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ގޯލް ކަނޑައެޅުމަށް ލަފާ ހޯދުމުގެ
ގޮތުން ޑރ އިބްރާހީމް ލަތީފާއެކު ޒމް މީޓިން މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިން ބައްދަލުވުމެއް
ބޭއްވުނެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅުގެ ސްކލްތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ
ކަންތައްތަކާއި މަތީ ތަޢުލީމު ކުރިއަރުވަން ތ .އަތޮޅުގައި ކުރިއަށްގެންދެވިދާނެ މަޝްރއުތަކާ
ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް މަޢުލމާތު އެއްކުރެވުނެވެ .އަދި މަންދު ކޮލެޖުން އަތޮޅުގައި ތަޢުލީމް ކުރި އެރުވިދާނެ ގޮތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން
މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނު.
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަނަމި ކްރެޑިޓް ސްކީމް
މިއީ އަތޮޅުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް އަގު އަދާކުރާ ގޮތަށް މުދައު ލިބޭގޮތަށް ބައްޓަންކޮށްފައިވާ ސްކީމެކެވެ .މީގެ ދަށުން
ދކުރާނީ އެލެކްޓްރިން އިލެކްޓްރޯނިކް ސާމާނާއި

ގެދޮރު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނައި ބަދިގެ ސާމާނާއި ފަރުނިޗަރާއި  ،މެޝިނަރީފަދަ

ސާމާނެވެ .މިއީ އަތޮޅު ކައުންސިލް ގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ޚާއްޞަ ފަންޑެއްގެ ދަށުން ފެށި ސްކީމެކެވެ .ކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތުގެ
މައްޗަށް މިކަން ހިންގައި ބަލަހައްޓަނީ ތިން މީހުންގެ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ .ޗެއަރ އަކީ ކައުންސިލަރެކެވެ.
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފައްސިޔަ ވިޔަފާރި ހިންގުން
މިއީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ " ރަހަނު " ލޯންޗް ވިޔަފާރި އުސލުން 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 .އަދި މީގެ އިތުރުން ސްޓޯރު މަރާމާތު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ
ތަކެތި ގަނެވި ޖަމާކުރެވިފައިވެއެވެ.
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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 .ޓްކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތުގެ މައްޗަށް މިކަން ހިންގައި ބަލަހައްޓަނީ ތިން މީހުންގެ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ.
ޗެއަރ އަކީ ކައުންސިލަރެކެވެ .ހިޔާވަހި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މިއަހަރު ހިންގުނު ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކުއްޔަށް ދީފައިވާ އަތޮޅު ކެފޭ،
އަތޮޅު ސްޓޯރު  3،2ގެ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓިފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން އެމްއައި ކޮލެޖަށް ދކުރެވިފައިވާ ޓްރޭނިން ސެންޓަރު 1
އިމާރުގެ އެގްރީމެންޓު އައުކުރެވުނެވެ.
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ރަށްރަށުގައި ހުރި މައްސަލަތަށް ބެލުން
މިއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަދި އެލްޖީއޭއިން އަންގަވައިގެންނާއި އަދި ބައެއް ރަށްރަށުން ހުށަހަޅައިގެން
ކައުންސިލްތަކުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަށް ބަލައި އިސްލާހްކުރުމަށް ހުރި ކަންތައްތައް އިސްލާހްކުރުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތެކެވެ.
މީގެ ދަށުން މިއަހަރުގެ މާރިޗް މަސް ތެރޭގައި ތ .ގުރައިދ ކައުންސިލްގެ ދަށުން ހިންގާ ފިޔަފާރިތަކާ ގުޅޭ  3މައްސަލައެއް ބަލައި ރިޕޯޓު
ތައްޔާރުކޮށް ކަމާބެހޭ މުޢައްސަސާތަކަށް ފޮނުވުނެވެ.
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 2021 .7ވަނަ އަހަރުގެ ޖން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ
ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިނުވާ ހަރަކާތްތައް

ޙަރަކާތް  : 1ފުޓްސަލް މުބާރާތް
ސަބަބު/ދަތިތައް :ކޮވިޑް 19ގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ދިމާވި ދަތިތަކުގެ ސަބަބުން  2021ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގެ
ފަހު  6މަސް ދުވަހަށް ބަދަލުކުރެވިފައި
ޙަރަކާތް  :2ޕްރިންސިޕަލުންގެ މަހާސިންތާ
ސަބަބު/ދަތިތައް :މި ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި ކޮވިޑް 19ގެ ފައްސި ކޭސްތަކެއް އަތޮޅުތެރޭން
ފެނުމާއި ގުޅިގެން 2021ވަނަ އަހަރުގެ ފަހު  6މަސް ދުވަސްތެރޭ ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް މި ހަރަކާތް ވަނީ އަލުން
ތާވަލުކުރެވިފައެވެ.
ޙަރަކާތް  : 3އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް
ސަބަބު/ދަތިތައް :ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ މަސައްކަތްތައް ފުރަތަމަ  6މަހުގެ ތެރޭގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔުމަށްޓަކައި ރަށްރަށުގެ
ސްކލްތަކުގެ ޕްރިންސިޕަލްނާއެކު އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތާއި ގުޅޭ މަޢުލމާތު ހިއްސާކުރުމަށް އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ
ކޮންފަރެންސެއް ޒމް މެދުވެރިކޮށް ބޭއްވުނެވެ .ނަމަވެސް ކޮވިޑްގެ ފައްސި ކޭސްތަކެއް މިއަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކުން
ފެނުމާއި ގުޅިގެން މުބާރާތް ބޭއްވުން ފަހު ހަމަސް ދުވަހަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.
ޙަރަކާތް  :4ސްކލްތަކަށް ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމް
ސަބަބު/ދަތިތައް :ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި ކޮވިޑް 19ގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ދިގު މުއްދަތަކަށް
ސްކލްތައް ބައްދުކޮށްފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ވަނީ ހިންގޭގޮތް ނުވެފައެވެ.
ޙަރަކާތް  :5ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް ކޯސްތައް ހިންގުން (ޕޮކެޓްމަނީ)
ސަބަބު/ދަތިތައް :މި ހަރަކާތުގެ ނަތީޖާ ހާސިލްވި މިންވަރުގައި  %0ޖަހާފައި އެވަނީ މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ސެޓްފިކެޓް
ލެވެލްގެ ކޯސްތަކަށް މުވައްޒަފުން ކުރިމަތި ލައްވާފައި ނުވާތީއެވެ.

ޙަރަކާތް  :7ރަށު ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުން
ސަބަބު/ދަތިތައް :ކޮވިޑް 19ގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން އަތޮޅުގެ ރަށްތައް ދިގު މުއްދަތަކަށް މޮނިޓަރިން ހާލަތުގައި އޮތުމުގެ
ސަބަބުން މަސައްކަތު ތާވަލުގެ ފަހު  6މަސް ދުވަހަށް މި މަސައްކަތްވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.
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ޙަރަކާތް  :8ކައުންސިލްގެ ހަރަކާތްތަކާ ބެހޭ ފޮތެއް ނެރުން
ސަބަބު/ދަތިތައް :މި ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ
ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ދިގުދެމި ލަސްވަމުން ދިއުމާއި ގުޅިގެން ދިމާވި ދަތިތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ.
ޙަރަކާތް  : 9ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ތަމްރީން ދިނުން
ސަބަބު/ދަތިތައް :ކޮވިޑް 19ގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން އަތޮޅުގެ ރަށްތައް ދިގު މުއްދަތަކަށް މޮނިޓަރިން ހާލަތުގައި އޮތުމުގެ
ސަބަބުން މަސައްކަތު ތާވަލުގެ ފަހު  6މަސް ދުވަހަށް މިވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.
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 .8ކައުންސިލުން 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 ދކުރާނީ އެލެކްޓްރިން އިލެކްޓްރޯނިކް ސާމާނާއި ،ގެދޮރު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނައި ބަދިގެ ސާމާނާއި ފަރުނިޗަރާއި
މެޝިނަރީފަދަ ސާމާނެވެ .މިއީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ޚާއްޞަ ފަންޑެއްގެ ދަށުން ފެސި ސްކީމެކެވެ .ކައުންސިލްގެ
ސިޔާސަތުގެ މައްޗަށް މިކަން ހިންގައި ބަލަހައްޓަނީ ތިން މީހުންގެ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ .ޗެއަރ އަކީ ކައުންސިލަރެކެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފައްސިޔަ ވިޔަފާރި ހިންގުން
މިއީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ " ރަހަނު " ލޯންޗް ވިޔަފާރި އުސލުން 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 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 .މިގޮތުން  5ބިމެއް ހިޔާވަފި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ .މިއިން 4
ބިމެއް މިހާރުވެސް ވަނީ ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭގޮތައް އާންމު ފަރުދުންނަށާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދކުރެވިފައެވެ.
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.

16

 .9ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ  06މަސްދުވަހުގެ މާލީ ހިސާބުތައް
ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު)ސަރުކާރުން ދެއްވި ބަޖެޓް)
 2021ވަނަ
ފުރަތަމަ

ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު
ރިކަރަންޓްޚަރަދުގެ ޖުމްލަ
ކެޕިޓަލްޚަރަދުގެ ޖުމްލަ
ބަޖެޓްމުޅި ޖުމްލަ

ވަނަ 2021

6މަހުގެ

ގެ 2021

އަހަރުގެ ޖންގެ

އަހަރުގެ ޚަރަދު

ލިބުނު ބަޖެޓް

ނިޔަލަށް ބާކީ

2778370.41

6680454.95

3902084.54

55344.00

944750.00

889406.00

2833714.41

7625204.95

4791490.54

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
2150825.33

 210މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

213

ޕެންޝަނާއި،މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި

4590165.95

2439340.62

96072.26

ޚިދުމަތަކަށް ނން ގޮތުން ދޭފައިސާ

200330.00

104257.74

 221ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ޚަރަދު

9784.50

262000.00

252215.50

 222އޮފީސްހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

55279.96

140336.00

85056.04

 223އޮފީސްހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

427312.71

1141477.00

714164.29

840.00

74376.00

73536.00

38255.65

233770.00

195514.35

0.00

13000.00

13000.00

 225ތަމްރީންކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
 226މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
 228ސަރުކާރުންދޭ އެހީ،އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް

281

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ
ފައިސާ

17

0.00

25000.00

25000.00

2663870.71

7098254.00

4434383.29

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
 423އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު

210

55344.00

944750.00

889406.00

55344.00

944750.00

889406.00

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

 211މުސާރައާއި އުޖރަ

1458714.93

3148987.20

1690272.27

 212މުވައްޒަފުންނަށްދޭ އެލަވަންސް

692110.40

1441178.75

749068.35

2150825.33

4590165.95

2439340.62

ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު(ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީގެ މައްޗަށް ހެދި)
2021ވަނައަހަރު
ފުރަތަމަ6މަހުގެ

2021ވަނަ ޖންގެ

ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު

ޚަރަދު

ރިކަރަންޓްޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

40496.25

ކެޕިޓަލްޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

178100.00

1093000.00

ބަޖެޓްމުޅި ޖުމްލަ

218596.25

1825000.00

18

2021ގެ ލިބުނު ބަޖެޓް

ނިޔަލަށް ބާކީ

732000.00

691503.75

914900.00

1606403.75

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
 210މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

213

ޕެންޝަނާއި،މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި
ޚިދުމަތަކަށް ނން ގޮތުން ދޭފައިސާ

 221ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ޚަރަދު

2000.00

2000.00

 222އޮފީސްހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

15824.25

58000.00

42175.75

 223އޮފީސްހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

22172.00

292000.00

269828.00

 225ތަމްރީންކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

0.00

95000.00

95000.00

 226މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

0.00

210000.00

210000.00

2500.00

75000.00

72500.00

 228ސަރުކާރުންދޭ އެހީ،އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް

281

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ
ފައިސާ
40496.25

732000.00

691503.75

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
 421ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް
 423އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު

600.00
177500.00

645600.00

645000.00

447400.00

269900.00

 440އިޤްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު
 730ލޯނު ދކުރުން
178100.00
210

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

 211މުސާރައާއި އުޖރަ
 212މުވައްޒަފުންނަށްދޭ އެލަވަންސް

19

1093000.00

914900.00

*އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ގަނެވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި (ނާޅި)ފައިސާ
ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް 2021ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓް 500000.00
2021ޖންގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދުވި :

354242.85

2021ޖންގެ ނިޔަލަށް ބާކީ:

145757.15

*އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ދަތުރު ފަތުރު (ފައްސިޔަ ވިޔަފާރި) ފައިސާ
ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް 2021ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓް 393000.00
2021ޖންގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދުވި :

33310.00

2021ޖންގެ ނިޔަލަށް ބާކީ:

359690.00

*އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކްރެޑިޓް ސްކީމް (ފަނަމި) ފައިސާ
ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް 2021ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓް 450000.00
2021ޖންގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދުވި :

291477.00

2021ޖންގެ ނިޔަލަށް ބާކީ:

158523.00

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ
 2021ޖންގެ ނިޔަލަށް ލިބުނު


ކޮޅުމަޑުލު ޕޮލިސްސްޓޭޝަން ހިންގުމަށް ދކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތައް 0.00
20



ކެފޭ އިމާރާތުގެ ކުލި

32000.00



ފާމަސީ ކުލި/އަތޮޅު ސްޓޯރ2.3ގެކުލި

72150.00



އަތޮޅުގޭ ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ލިބުނު

0.00



ނީލަން ކިޔައިގެން ލިބުނު

0.00



ރަހަނު ލޯންޗަށް ލިބުނު

18010.00



އަތޮޅުވެހި އިމާރާތުކުލި /ކުރީ އަތޮޅުގެއަށް ލިބޭފައިސާ

0.00



އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބޭފައިސާ

514047.09



އަތޮޅު ސްޓޯރަށް ލިބޭފައިސާ

325875.68



އަތޮޅު ކްރެޑިޓްސްކީމަށް ލިބޭފައިސާ

204873.63



ޖުރުމާނާ ފައިސާ

100.00



ލައިސަންސް ދކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެ އަގަށް ލިބޭފައިސާ

29175.00



ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރ ކުލި

30000.00



ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބުނު

948.00



މާލޭގައި ހުންނަ އަތޮޅު ފިހާރަ ކުލި

0.00



އިމާރާތް ކުއްޔަށްދީގެން ލިބިފައިވާ ފައިސާ

3612.30
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.10

 2021ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ

ހަރަކާތްތައް
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް
ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް

ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު
Q4

Q3

ލަފާ ކުރާ
ބަޖެޓް

1

ތ
ފުޓްސަލް މުބާރާ ް





10,000/-

2

ޕްރިންސިޕަލުންގެ މަހާސިންތާ





45,000/-

3

ސްކލްތަކަށް ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމް





150,000/-





65,000/-





2,000/-





0.00

7

މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ދިނުން  /މެނޭޖްމެންޓް ކޮންސަލްޓެންސީހޯދުން





3,000/-

8

ކައުންސިލްތަކަށް ތަމްރީނުދިނުން





5,000/-

9

އަހަރީ ދުވަސް  /އެވޯޑް ދިނުމުގެ ހަފްލާ  /މުނާސަބަތްތައް

4
5
6

ސްކލުތަކަށް އިނާމް ދިނުން ބޭބި ނާސަރީ އަދި ބޮޑެތި މީހުންގެ ތައުލީމް
ކުރިއެރުވުމަށް
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރިތައް އޮޑިޓްކުރުން
ރަށު ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުން





40,000/

 10އަތޮޅު މަހާސިންތާ ބޭއްވުން





100,000/-

 11ވޯލީ އެމްޕަޔަރިންގ ތަމްރީނު





2,000/-

 12އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް



 13ފަނަމި ކްރެޑިޓް ސްކީމް ހިންގުން





 14ފައްސިޔަ ވިޔަފާރި ހިންގުން





 15ނާޅި ވިޔަފާރި ހިންގުން





 16ހިޔާވަހި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން





22



100,000/-

ނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް
އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
ވނަ އަ ަ
ަ 20XX

 .11ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް
ޤާނނުން ލާޒިމް ކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ އަދަދު26 :
ކައުންސިލުން ބައްދަލުވުން ބޭއްވި އަދަދު17 :
ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން
167

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން
168

ޙާޟިރުވި ޢަދަދު

ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް
 2021 .1ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން
 2021ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަލު

3

.2

3

 .1އެޖެންޑާ ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް

ފާސްކުރުން

 .1ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ އަދި ލީގަލް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް
ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން
169

3

މުވައްޒަފެއް ހޯދުމާބެހޭތުން އެހެން ޖަލްސާއަކަށް ހުށަހެޅުމަށް
 .2އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މައިޒާނަށް ނަމެއް ކިޔުމާބެހޭގޮތުން އެހެން
ޖަލްސާއަކަށް ހުށަހެޅުމަށް
 .1ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ އަދި ލީގަލް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް
މުވައްޒަފެއް ހޯދުމާބެހޭތުން އެހެން ޖަލްސާއަކަށް ހުށަހެޅުމަށް

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން
170

3

 .2އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މައިޒާނަށް ނަމެއް ކިޔުމާބެހޭގޮތުން އެހެން
ޖަލްސާއަކަށް ހުށަހެޅުމަށް
 .3އަތޮޅު ސްޓޯރ  2،3ވިޔަފާރީގެ މައި ދޮރު އެއްފެންޑާއަކަށް
ހުރުމުން ދަތިވާ މައްސަލަ އެހެން ޖަލްސާއަކަށް އެޖެންޑާކުރުމަށް.
 .1ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އޮނިގަނޑުގައި އޮތް
ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ އާއި ލީގަލް އޮފިސަރ ގެ މަޤާމަށް
މުވައްޒަފެއް ހޯދުމަށް ޢިއުލާން ކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް
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3

ފަހު އެހެން ޖަލްސާއަކަށް އެޖެންޑާ ކުރުމަށް
 .2ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހަދަމުންދާ މައިޒާނަށް ނަމެއް
ކިޔުމާބެހޭގޮތުން

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު

އެހެންޖަލްސާއަކަށް

އެޖެންޑާކުރުމަށް
 .3ތ.

ގުރައިދ

ދނިގޭ

މައްސަލާގައި

އިދާރީގޮތުން މިކަމުގައި ގޮތެއް ނިންމުމަށް

މަޝްވަރާކުމަށްފަހު

 .4ހިޔާވަހި  1އަދި  2ގެ މައިދޮރު އެއް ފެންޑާއަކުން ވަދެ ނުކުތުމަށް
ހުރުމުން ވިޔަފާރި ކުރަން އަންނަ މީހުން ވަކި ތަނަކުން
ވިޔަފާރިކުރުމަށް ދަތިވަމުން ދާކަމަށް އެދި ތަޙްމީނާ މުހައްމަދު
ހުށަހަޅާފައިވާ

މައްސަލާގައި

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު

އެހެން

ޖަލްސާއަކަށް ގެނައުމަށް
 .1ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ކަރަންޓް ކޭބަލް ހޯދުމަށް
ކޮށްފައިވާ ނަމްބަރ  (IUL)239-AHRI/2021/01އިޢުލާނުގެ
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3

ބިޑް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ތަކެތި ގަތުމަށް
 .2ކަކޮޅަސް ވަރުވާއަށް ނަގާފައިވާ ފަރާތުން ރަށް ދކޮށްލި އިރު
އެރަށުގައި މަސައްކަތްކުރި ފަރާތުގެ މުދާ އެރަށުން ބޭރުކުރުމަށް
މުއްދަތަކަށް

އެދިފައިވާ

މައްސަލާގައި

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު

އެހެންޖަލްސާއަކަށް އެޖެންޑާކުރުމަށް
 .1ހިޔާވަހި  1އަދި  2ގެ މައިދޮރު އެއް ފެންޑާއަކުން ވަދެ
ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން
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3

މުހައްމަދު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު
އެހެން ޖަލްސާއަކަށް ގެނައުމަށް
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 .1އެޖެންޑާ ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް

 .1އަތޮޅު ސްޓޯރ  2އަދި  3ގެ މައިދޮރު އެއް ފެންޑާއަކުން ވަދެ
ނުކުތުމަށް ހުރުމުން ވިޔަފާރި ކުރަން އަންނަ މީހުން ވަކި
ތަނަކުން ވިޔަފާރިކުރުމަށް ދަތިވަމުން ދާކަމަށް އެދި ތަޙްމީނާ
މުހައްމަދު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު
ނިންމެވީ އަތޮޅު ސްޓޯރ  2އަދި  3ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާ 2
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 .2ކަކޮޅަސް ވަރުވާއަށް ނަގާފައިވާ ފަރާތުން ރަށް ވަކިކުރި އިރު،
އެރަށުގައި މަސައްކަތްކުރި ފަރާތުގެ މުދާ ހުރިކަމަށް ބުނެ
އެރަށުން މުދާ ބޭރުކުރުމަށް މުއްދަތަކަށް އެދިފައިވާ މައްސަލާގައި
މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމެވީ މިރަށަކީ ފިޝަރީޒް
މިނިސްޓްރީން ދިގުމުއްދަތަކަށް ފަރާތަކާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާ
ރަށެއްކަމަށާއި ރަށް ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތުން ރަށް
ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން އަންގަވާފައިވާތީ
24

އިތުރަށް މިމައްސަލާގައި ކަންކުރަންވީގޮތެއް އަންގަވައިދެއްވުމަށް
ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގައި ދެންނެވުމަށް
 .3އެސް.ޓީ.އޯ ގެ ހިއްސާއަށްވާ ޑިވިޑެންޑް ޖަމާކުރަން އެދޭ ޤަރާރު
ފާސްކުރުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމެވީ
މިނިންމުމާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާ އެސް.ޓީ.އޯގެ ހިއްސާއަށްވާ
ޑިވިޑެންޑް ޖަމާކުރުމަށް އެދޭ ޤަރާރު ފާސްކުރުމަށް
 .1ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް
ހާއްޞަ އޮފިސް ޔުނީފޯމެއް ކަނޑައެޅުމާބެހޭގޮތުން
މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު ނިންމެވީ އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމެއްގެ
ގޮތުގައި ޓީޝާޓް ގެނެވި މުވައްޒަފުންނަށް
ޙަވާލުކުރެވިފައިވާކަމަށާއި ނަމަވެސް ޓީޝާޓަކީ އަންހެން
ކަނބަލުންނަށް އެކަށީގެންވާ ޔުނީފޯމެއް ކަމަށަށް ނުފެންނަކަމަށާއި
އެހެންކަމުން ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު
އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ކާއްޞަ އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމެއް
ތައްޔާރުކުރުމަށް
 .2އަތޮޅުގޭ ފަރުނީޗަރު ގަތުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު
ނިންމެވީ އެލް.އެމް.އޭ އިންވެސްޓްމަންޓް އިން ހުށަޅާފައިވާ
ބިޑަށްބަލާއިރު އެލް.އެމް.އޭ އިންވެސްޓްމަންޓް އިން ޖީއެސްޓީއަށް
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ރަޖިސްޓްރީކޮށް ޖީއެސްޓީއާއެކު އަގު ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށާއި

3

އަދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރުނީޗަރަށް ބަލާއިރު ހުށަހަޅާފައިވަނީ
ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ ކޮލިޓީގެ ފަރުނީޗަރ ނންކަމަށާއި
ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ކުރިއަށްގެންދާ ބީލަންތަކުގައި
ސަރަހައްދަށް ނިސްބަތްވާ ބީލަންވެރިނަށް އިސްކަންދިނުމުގެ
އުސލުގެ  3ވަނަ ނަމްބަރުގެ (ނ) ގެ ( )1ގައިވާގޮތުގެ މަތިން
 10އިންސައްތަ އަށްވުރެ ބޮޑުނުވާކަމުގައިވާނަމަ އެރަށަކަށް
ނިސްބަތްވާ ފަރާތަށް ބީލަމް ޙަވާލުކުރުމަށް މާލިއްޔަތު
ގަވާއިދުގައި ވާތީއާއެކު ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު ބިޑް
ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާގޮތުގެ މަތިން ތ .އަތޮޅު ސްޓޯރުން މުދާ
ގަތުމަށް
 .3އެލް.ޖީ.އޭ އިން އެދިލައްވާފައިވާ މިއަތޮޅު ގުރައިދގައި ހުރި
ބައެއް މައްސަލަތަށް ބެލުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު
ނިންމެވީ ގުރައިދގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް މިކައުންސިލުން ކުރި
ދަތުރުގައި ހައްސާސް މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ
25

މިކަމާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓް އެލް.ޖީ.އޭއަށް
ހުށަހެޅުމަށާއި އަދި މިމައްސަލަތަކުގައި އިތުރަށް ބަލާންޖެހޭ
ކަންތައްތަކެއް ހުރުމުން ،މިމައްސަލަތައް ބަލަން އަތޮޅު
ކައުންސިލްގެ ޓީމެއް ގުރައިދއަށް ދިއުމަށާއި މިކަމުގައި ޙަރަދުވާ
ފައިސާ ކައުންސިލުން ޚަރަދު ކުރުމަށް
ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން
177

3

 .1އެޖެންޑާ ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް

 .1އެކަމަޑޭޝަން އިމާރާތުގެ ކޮންސެޕްޓު ފާސްކުރުމާ ބޭހޭގޮތުން
މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު ނިންމެވީ ކޮންސެޕްޓައް ގެންނަން
ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހާއެކު ފާސްކުރެއްވުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް
ހައުސިންގެ އިމާރާތް ކުރުމުގެ ތައްގަނޑު ޖެހި އިމާރާތު
ކުރެހުމާއި ބީއޯކިޔ ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރުމަށް
 .2އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ޤުރުއާން މުބާރާތެއް
ބޭއްވުމާ

ބެހޭގޮތުން

ނިންމެވީ

މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު

ކައުންސިލުން ހުށަހެޅުއްވި ކައުންސިލުން ހުށަހެޅުއްވި އަތޮޅު
ޤުރުއާން
ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން
178

މުބާރާތުގެ

އުޞލު

ފާސްކުރުމަށާއި

މިމުބާރާތުގެ

ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި  50000.00ރުފިޔާ ކަނޑައެޅުމަށެވެ.
 .3ލޯކަލް ގަވަރމެންޓު އޮތޮރިޓީގެ އެންގެވުމުގެ މަތިން ތ.
ގުރައިދގައި ހުރި މައްސަލަތަކެއް ބެލުމަށް މިއިދާރާގެ ޓީމުން
ކުރި ދަތުރުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް
ތައްޔާރުކުރެވުނު ރިޕޯޓާއިމެދު މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްފަހު
ނިންމެވީ ތަހުގީގު ޓީމުން ތައްޔާރުކުރެއްވި ގުރައިދ
މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓު ލޯކަލް ގަވަރމެންޓު އޮތޯރިޓީ ،އެންޓި
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް
ހުށަހެޅުމަށް ފެންނަކަމުގައެވެ .އަދި ލޯކަލް ގަވަރމެންޓު
އޮތޯރިޓީއިން އަންގަވާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ގުރައިދ ކައުންސިލުގެ
އިސްލާހުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އެފަރާތައް ހުށަހެޅުމަށް

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން
179

 .1ކައުންސިލްގެ

ދާއިރާގެ

ބޭނުމަށް

ވީއްލުމާގުޅޭ

އުސލް

ރިވައިސްކުރުން
 .2ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ފޯނު އެލަވަންސް ދިނުމާގުޅޭ
ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

26

 .1ކޮޅުމަޑުލު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ފަނޑިޔާރުކަން ކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުގެ
ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން

އެލަވަންސް  4000ރުފިޔާ އަށް ބަދަލުކުރުން
 .2އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކުރާ މާހެފުމުގެ ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި

180

 3000ރުފިޔާ ކަނޑައެޅުން
 .1ކައުންސިލުގެ  3އަހަރުގެ ދައުރު ހިނގައި ދިޔަ ގޮތުގެ ބަޔާން

ދައުރު  – 4ބައްދަލުވުން 1

14

ދައުރު  – 4ބައްދަލުވުން 2

13

ދަރުބާރަށް އިއްވުން
4

 .2ކައުންސިލްގެ

ދައުރުގެ

ވަނަ

ދަރުބާރާއި

ރައީސް

މުހާތަބުކުރެއްވުން.
 .3ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު ފާސްކުރެވުނު.
 .4އަތޮޅު ސްޓޯރ  3 ،2އަދި އަތޮ ކެފޭ ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ
ފަރާތުން ކޮވިޑް ހާލަތާއި ގުޅިގެން ކުލި މާފުކޮށް ދިނުމަށް
އެދިފައިވާ މައްސަލާގައި ނިންމެވީ ފިހާރަ ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާ
ފަރާތުން އެދިލެއްވާފައިވާ ގޮތަށް ކުލި މާފުކޮށް ދިނުމަށާއި
އެގޮތުން މިއަތޮޅުގެ ކޮވިޑް ހާލަތު ގޯސްވެ ،ހާލަތު ދަށަށްވެ
އެއްރަށުން

ޒަރރީ

އަނެއްރަށަށް

ފިޔަވައި

ބޭނުންތަކަށް

ދަތުރުކުރުން މަނާކޮށްފައިވާ ދުވަސްތަކަކަސްވުމުންނާއި އަދި 9
އޭޕްރީލް  2021އިން ފެށިގެން  4ޖން  2021ވަނަ ދުވަހާއި
ވޭމަންޑ

ހަމައަށް

މޮނިޓަރިންގ

ގެނެވިފައިވާ

ހާލަތަށް

ދުވަސްތަކަށްވުމުން ،އަތޮޅު ސްޓޯރު  2އަދި  3ކުއްޔަށް
ހިފާފައިވާ

ފަރާތްތަކުން

މޮނިޓަރިންގގެ

އެދިލައްވާފައިވާގޮތަށް

ހާލަތުގައި

57

އޮތް

ވޭމަންޑ

ދުވަހުގެ

ކުލި

މާފުކޮށްދިނުމަށް.
 .5އެމް.އައި ކޮލެޖުގެ އެގްރިމެންޓް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް
އެދިފައިވާ

މައްސަލާގައި

ނިންމެވީ

އެމް

އައި

ކޮލެޖުން

އެދިލައްވާފައިވާގޮތަށް މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށާއި
މިހާރުވެސް މަހުކުލީގެ ގޮތުގައި ކުއްޔަށް ދައްކަމުން އަންނަ ޢަދަދު
އހަރު ފަހުން ކުއްޔަށް ބަދަލު
ހަމަޖެއްސުމަށާއި ނަމަވެސް ަ 5
ގެނައުމަށް
 .1އަތޮޅު

ކައުންސިލް

އިދާރާގެ

އޮނިގަނޑުގައިވާ

ސީނިއަރ

ކައުންސިލް އޮފިސަރ (މަގާމް ނަމްބަރު  )J-337987މަޤާމާއި

ދައުރު  – 4ބައްދަލުވުން 3

ކައުންސިލް އޮފިސަރ ގެ  2މަޤާމް (މަޤާމް ނަމްނަރު J-
 337985އަދި )J-337967އަށް މީހުން ނެގުމާ ގުޅޭގޮތުން
މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު
27

ހުއްދަ

ލިބިފައިވާ

މަޤާމުތަކަށް

އިޢުލާންކޮށްގެން
ޖަލްސާގައި

މީހަކު

ބައިވެރިވެ

ހޯދުމަށް

ވޯޓަށް

ވަޑައިގެންނެވި

13

އެއްސެވުމުން
މެމްބަރުންގެ

އަގުލަބިއްޔަތުން ފާސްވިއެވެ.
 .2އަތޮޅަށް ދިމާވެފައިވާ ކޮވިޑްގެ ޙާލަތާއި ގުޅިގެން އެމް.އައި
ކޮލެޖުގެ ދަރިވަރުން ކޮލެޖަށް އައިސް ކިޔެވުމު މެގެ ފުރުޞަތު
ނެތުމުން މިޙާލަތުގައި ކުލި ކުޑަކޮށް ދިނުމަށް އެދިފައިވާ
މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން ކޮވިޑްގެ ހާލަތުން
އަރައިގަތުމުން ކުލިދަށްކާގޮތަށް ކުލި ފަސްކުރުމަށާއި އެހެންކަމުން
އެމް.އައި ކޮލެޖުގެ  6މަސްދުވަހުގެ ކުލި ފަސްކޮށް ދިނުމަށެވެ.

ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު


 17މެއި  2021ވަނަ ދުވަހު ކައުންސިލްގެ  3ވަނަ ދައުރު ނިމި  4ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް އަދި ކައުންސިލް
ނ
ވލުވު ް
މެމްބަރުން ހުވާކޮށް މަޤާމާއި ހަ ާ



ވޭތުވެދިޔަ  3ދައުރާ ޚިލާފަށް ކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގައި ޖުމްލަ  14މެމްބަރުން ހިމެނެއެވެ .މި މެމްބަރުން
ނ ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމާއި އަދި އަތޮޅުގެ 13
ހިމެނިފައިވަނީ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ނެގިފައިވާ ވޯޓަކު ް
ރަށުން އިންތިޙާބު ކުރެވިފައިވާ ރަށު ކައުންސިލްގެ  13ރައީސުންހިމެނޭގޮތަށެވެ.
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 .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

ގުރައިދ

6

ކަނޑދ

7

ވަންދ

8

ހިރިލަންދ

9

ގާދިއްފުށި

10

ތިމަރަފުށި

11

ވޭމަންޑ

12

ކިނބިދ

13

އޮމަދ
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 .13ނިންމުން
މިކައުންސިލުގެ  2021ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހަކީ ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް ކައުންސިލުގެ
މަސައްކަތު ތާވަލުގެ ގިނަކަންތައްތަކެއް ފެށި ،އެކަންކަމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިވާ އަހަރެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .އަދި
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކަންކަން ކުރިއަށްދާނެ މެކޭނިޒަމެއް ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކޮށް މިކަމަށްޓަކައި އިދާރާގެ ހުރިހާ
މުވައްޒަފުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ބައެއް ހަރަކާތްތައް 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

 04ޛުލްޙިއްޖާ 1442
 14ޖުލައި 2021
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