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2021ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް

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

 .2ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވަރު
އަތޮޅުގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއަށް އައުވިސްނުމާއި ،ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތަކުގެ އެހީގައި ރޭވިގެންހިންގޭ ،ކޮންމެ މުއައްޒަފަކީ
ރައްޔިތުންނާއި ރައްޓެހި ،ޚިދުމަތުގެ މައިދާނުގައި ހުނަރުވެރިކަމާއި ،ޤާބިލްކަން ލިބިފައިވާ ،ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން،
ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަ ކަމާއެކު އަވަސް ޚިދުމަތް ތަކެއް ފޯރުކޮށްދޭ ،އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަ ކަމަށް މަސައްކަތްކުރާ އަދި އެހެން
އަތޮޅުތަކަށް ނަމުނާ އިދާރާ އަކަށް ވުމެވެ.

 .3ކައުންސިލްގެ މިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަމުން މިދާ ތަރައްޤީ އާއި ފައިހަމަވާ ގޮތުގެމަތީން ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތަކުގެ އެހީގައި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް
ފެންވަރު ރަގަޅު އަވަސް ،އަދި ހަމަހަމަ ކަމާއިއެކު އިޚްލާސްތެރި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުން.
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 .4އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރި (ބ އަތޮޅު) އަކީ ،މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރިއާއި އިންވެގެން ދެކުނުގައިވާ އަތޮޅުކެވެ .އަތޮޅުގެ ބޮޑުމިނަކީ،
އުތުރުން ދެކުނަށް  33.5މޭލެވެ .އިރުން ހުޅަގަށް ހުންނަނީ 24.5 ،މޭލެވެ .މީހުން ދިރިއުޅެނީ 13 ،ރަށުގައެވެ .ފަޅުރަށުގެ ޢަދަދަކީ،
 63އެވެ .އޮޕަރޭޓް ކުރަމުންދާ ރިޒޯޓްގެ އަދަދަކީ  16އެވެ.
 1968ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅުނު ރަށުގެ އަދަދަކީ 16 ،އެވެ .މީގެ ތެރޭން އުޑޫދޫ ،ފުނަދޫ ،އަދި
މާއްޑޫ މީހުން  1968ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނީ އޭދަފުއްޓަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ .ކިހާދޫ މީހުން  1968ވަނައަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިތާދުވަށް
ބަދަލުކުރުމަށްފަހު  1975ވަނައަހަރު އެނބުރިވަނީ ،ކިހާދުވަށް ބަދަލުވެފައެވެ .މިކަން ހިންގީ އެދުވަސްވަރު ސަރުކާރުން ހިންގެވި
މަޝްރޫޢަކާއި ގުޅިގެންނެވެ.
މިއަތޮޅަކީ ،މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ގޮތުން ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި ފާހަނގަކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާބަޔަކު ދިރިއުޅޭ އަތޮޅެކެވެ.
މިގޮތުން ލިޔެލާޖެހުމާއި ،ލާފެންކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް މުޅިރާއްޖެއިންވެސް ފާހަނގަ ކޮށްލެވޭ ރަށަކީ ،މިއަތޮޅު ތުޅާދޫއެވެ .ރުކުފަތީން ތަކެތި
އުފެއްދުމަށް ކިހާދޫ ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާއިރު ،މާޅޮހަކީ ސަޓާވިޔުމަށް ޚާއްޞަވެފައިވާ ރަށެކެވެ .ހަމަ އެގޮތުން ފޭލިވިޔުމުގެ މަސައްކަތަށް
ޚާއްސަވެފައިވާ ބަޔަކު އޭދަފުށީގައި އުޅެފައިވެއެވެ .މިއަތޮޅަކީ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތެއް އޮތް ،އަދި  16ރިޒޯޓް އާއި އެކު މި އަތޮޅަކީ
ޓްވަރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ ކުރިއަރަމުން އަންނަ އަތޮޅެއްކަން ފާހަނގަ ކުރެވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން މިއަތޮޅަކީ ބަޔޮސްފިޔަރ ރިޒާވްއެއްގެ
ގޮތުގައި ޔުނެސްކޯގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ކަނޑައަޅާފައިވާ އަތޮޅެވެ .މިގޮތުން ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާކަމަށް ޔުނެސްކޯއިން
ކަނޑައަޅަފައިވާ  10ސަރަޙައްދެއް މިއަތޮޅުގެ އެކިސަރަހައްދުގައި އޮވެއެވެ .އަދި މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން ބެލެހެއްޓެމުންދާ 03
ސަރަހައްދެއްވެސް މިއަތޮޅުގައި ހިމެނެއެވެ .މިއަތޮޅު ދަރަވަންދޫގައި އެއަރޕޯޓެއްގެ ޚިދްމަތުގެ އިތުރުން އޭދަފުށި ،ތުޅާދޫ އަދި ދަރަވަންދޫގައި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ޚިދްމަތާއި އަދި އޭދަފުށީގައި މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އާއި ޕޯސްޓްގެ ޚިދުމަތާއި ،ދިރާގު އަދި
އުރީދޫގެ އިތުރުން އެ.ސް.ޓީ.އޯގެ ޚިދްމަތްތައް ލިބެމުން ދެއެވެ.
ބ .އަތޮޅުގެ އާބާދީ  2021 :ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް:
އަންހެން

ފިރިހެން

ޖުމްލަ

ރަށް

#
1

ކުޑަރިކިލު

330

335

665

2

ކަމަދޫ

275

274

549

3

ކެންދޫ

631

720

1351

4

ކިހާދޫ

272

259

531

5

ދޮންފަން

309

284

593

6

ދަރަވަންދޫ

592

577

1169

7

މާޅޮސް

381

373

754

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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2021ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް
8

އޭދަފުށި

1642

1774

3416

9

ތުޅާދޫ

1460

1574

3034

 10ހިތާދޫ

686

728

1414

 11ފުޅަދޫ

188

200

388

 12ފެހެންދޫ

151

161

312

 13ގޮއިދޫ

398

424

822

ޖުމްލަ

7315

7683

14998

 .5ނަތީޖާ ޙާޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު
 2021ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ޙާޞިލްވި މިންވަރު :

#

ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް

ނަތީޖާ

ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު

ޙާޞިލްކުރެވުނު

Q1

މިންވަރު

Q2

1

އަތޮޅުގައި ހުރި ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ ދަފުތަރު އަދާ ހަމަކުރުން.

  

95%

2

ގެސްޓުހައުސްތަކުގެ މެނޭޖުމަންޓާ ބައްދަލުކުރުން.

  

0%

3

ބިޒިނަސް ސެންޓަރ މެދުވެރިކޮށް ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުދި އަދި

  

0%

4

ކައުންސިލްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަކީ މަސައްކަތަށް ޤާބިލް ބަޔަކަށް ހެދުން.

  

50%

5

އަތޮޅުގައި ސިއްޙީގޮތުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

  

95%

6

އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް އެހީތެރިވުން.

  

0%

8

އަތޮޅު ސްކޫލްތަކުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން.



 

0%

9

ސްކޫލް ނިންމާ ދަރިވަރުން ވަޒީފާގެ މާހައުލަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުން.

 

100%  

10

އަތޮޅުގެ ކުލަބު ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ ދަފުތަރެއް އެކުލަވާލުން.

 

100%  

11

މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުން ގާއިމް ކުރުން.

  

50%

12

ކޮންމެ ރަށެއްގައި އަހަރަކު އެއްފަހަރު ދީނި ނަޞޭޙަތް ދިނުން.

  

0%

13

ކޮންމެ އަހަރަކު އެއް ފަހަރު އަތޮޅު ޤުރުޢާން މުބާރާތެއް ބޭއްވުން.


 

0%

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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2021ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް
14
15
16
17

ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެގޮތުން ރަށު ކައުންސިލްތައް
މޮނިޓަރ ކުރުން.
ބ .އަތޮޅަކީ ހާމަގޮތެއްގައި ކުނި އެންދުން ހުއްޓާލާ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އަތޮޅަށް
ހެދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
އަތޮޅުގެ ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ތަންތަނާއި ތަކެތި ބެލެހެއްޓުމުގެ މޮނިޓަރިންގ
ހަރުދަނާ ކުރުން.
އަތޮޅުގެ އަމަން އަމާންކަން ޤާއިމް ކުރުމަށް ޕޮލިހުންނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް
ކުރުން.


 

50%


 

60%


 

70%


 

25%

 .6ޙާޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް
ކައުންސިލް އިދާރާގެ ހިންގުން ރަނގަޅު ކުރުން:
ކައުންސިލު އިދާރާގެ ހިންގުން ރަގަޅު ކުރުމަށް މެނޭޖްމަންޓާއި އެކު ކޮންމެ ހަފްތާއަކުވެސް އެކި ފަހަރު މަތީން މެނޭޖްމަންޓް
މީޓީން  /ބްރީފިންގ ބޭއްވެމުން ދެއެވެ .އަދި 2021ވަނަ އަހަރަށް
ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ވޯކް ޕްލޭން އާއި އެއްގޮތަށް ކަންކަން ކުރިއަށް
ގެންދޭތޯ

އެކަމުގައި

ބަލާ

ބަލަމުންގެންދެއެވެ.
ޚިދްމަތްތަކުގެ

މީގެ

ފެންވަރު

ހުރި

ގޮންޖެހުންތައްވެސް
އިދާރާއިން

އިތުރުން
ރަނގަޅުކުރުމުގެ

ގެންދަނީ
ދެމުންގެންދާ

ގޮތުން އެކަމުގެ

ހުރި

ގޮންޖެހުންތަކާއި ދަތިތައް ފާހަގަކޮށް ކަމާއި ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުގެ
މަޝްވަރާއާއި ލަފާ ގެންދަނީ ހޯދަމުންނެވެ.
ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ އެއްގަމު ލައިސަންސް ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ކަންކަން ރަގަޅުކުރުން
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދާ ޓްރާންސްޕޯޓް ޚިދްމަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ
ޢަމަލީ އިމްތިޙާން ކުރިޔަށްގެންދާ  05އެގްޒަމިނަރުންނާއެކު ބައްދަލުވުމެއް އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާ ކުރާމާލަމުގައި 2021
ޖެނުއަރީ

04

ގައި

ބޭއްވުނެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި

އެއްގަމު

ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދަށް ގެނެވިފައިވާ އިސްލާޙްތަކުގެ
މަޢުލޫމާތު އެގްޒަމިނަރުންނާއި ހިއްސާ ކުރެވުނެވެ .އަދި  2021ވަނަ
އަހަރު އަމަލީ އިމްތިހާނު ކުރިއަށް ގެންދާއިރު ކުރިއަށްވުރެ ރަނގަޅު
ގޮތްތަކާއި ،މިހާރު ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރާނެ ގޮތްތަކާއި
ގުޅޭގޮތުން އެގްޒަމިނަރުންނާއިވަނީ މަޝްވަރާ ކުރެވިފައެވެ.

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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2021ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް
 2021ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރު ކުރުމަށް ވޯކްޕްލޭން ރިވިއުކޮށް ފާސްކުރުމާއި ބަޖެޓް ފާސްކުރުން
 2021ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް
 2021ވަނަ އަހަރުތެރޭގައި ކައުންސިލުން ކުރަން ނިންމާފައިވާ
ކަންކަމަށް ( ވޯކްޕްލޭނަށް ) ބިނާކޮށް ،ކޮވިޑް19-އާއި ގުޅިގެން
ޤައުމުގެ ޙާލަތު ހުރިގޮތުން ކުރިން ހެދިފައިވާ ވޯކްޕްލޭނާއި
އެއްގޮތަށް

މަސައްކަތްތައް

ނުދާކަމަށް

ބެލެވޭތީ

ވޯކްޕްލޭން

ރިވިއުކޮށް ކައުންސިލްގެ 155ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހަޅާ
ފާސްކުރެވުނެވެ .މީގެ އިތުރުން ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  93ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކޮންމެ އަތޮޅުކައުންލަކުންވެސް ޖެނުއަރީ  15ގެ ކުރިން ފާސްކުރަންޖެހޭ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ގޮތުން ބަޖެޓުން
ޚަރަދު ކުރާނެ ކަންކަމާއި ކޯޑުތަކަށް ފައިސާ ބަހަންވީ މިންވަރު ކަނޑައެޅުމަށް ބައްދަލުވުމެއް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރުންނާއި
އިދާރާގެ ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓުން އާއިއެކު ބޭއްވުނެވެ .އަދި ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ކައުންސިލްގެ
ބައްދަލުވުމަކަށް ހުށަހަޅާ ބަޖެޓް ފާސްކުރެވުނެވެ.

މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ބައްދަލުވުން:
މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމާއި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ހިންގާ މުޖުތަމައު ބާރުވެރިކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް
އެކުލަވައި ހިންގުމުގެ ޤާބިލުކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ،ބ .އަތޮޅުގައި ހިންގާ މަދަނީ ޖަމާޢާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށް ބ .ދަރަވަންދޫގައި ޔޫތް
މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ވޯކްޝޮޕެއްގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ޔޫތް މިނިސްޓްރީއާއި ،އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިތުރުން ،ދަރަވަންދޫ
ކައުންސިލާއިއެކު ޒޫމް މީޓިންގއެއް ބޭއްވުނެވެ .ބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ބައިވެރިވިއެވެ.

ޕާފޯމަންސް އެޕްރައިޒް ކުރާނެ ގޮތުގެ އޮންލައިން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުން:
ޕާފޯމަންސް އެޕްރައިޒް ކުރާނެ އުޞޫލު ބަދަލުވެ ،ވިއުގަ އޮންލައިން ޕޯޓަލް ތައާރަފްކުރުމާއި ކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް
ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންގައި މިއިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ.

އޭދަފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއިއެކު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން:
އޭދަފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން  2021ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށް
ރާވާފައިވާ މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށާއި ،މިމަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް
އަތޮޅުކައުންސިލުން

ބޭނުންވާނެ އެހީއާއިއެކު،

ކުރެވިދާނެ

މަސައްކަތާއި

ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްލުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލާއެކު އޭދަފުށީ ޕޮލިސް
ސްޓޭޝަންގެ

އިސް

ބޭފުޅުންނާއި ،އަތޮޅުކައުންސިލް

މެމްބަރުންނާއި،

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި
ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ.

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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2021ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް
ނަމޫނާ ބާ އިން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވާ ކަންކަމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާއި ހިއްސާކުރުން
ބ .އަތޮޅުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުނި
މެނޭޖްކުރުމަށް ސޮނެވާ ނަމޫނާއާއި ބ .އަތޮޅުކައުންސިލާއި
ގުޅިގެން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި އަދި މިމަސައްކަތް އެންމެ އެދެވޭ
ގޮތުގައި

ކުރުމަށް

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ދަށުން އުފެއްދުމަށް

ހަމަޖެހިފައިވާ އެން.ޖީ.އޯ ކަމުގައިވާ " ނަމޫނާ ބާ " އާއި ބެހޭ
މަޢުލޫމާތު އަދި " ނަމޫނާ ބާ " އަށް ސަރުކާރުން ދިނުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވާ ގްރާންޓާއި މެދު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް ،ލޯކަލް ގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީ އާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެންވަޔަރަންމަންޓް ،ސޮނެވާ ނަމޫނާ އަދި ބ .އަތޮޅު ކައުންސިލާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި ކޮންމެ އިދާރާއަކުންވެސް
ކަމާގުޅޭ އިސް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.
އަދި މީގެ އިތުރުން ބ .އަތޮޅުގެ ކުނި ކުނިމެނޭޖް ކުރުމުގެ ގޮތުން އެކުލަވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ " ނަމޫނާ ބާ " އެން.ޖީ.އޯ ގެ ހިންގާ
ޤަވާޢިދަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހުމާއި ގުޅިގެން ،އެބަދަލުތައް ގެންނާނެ ގޮތަކާއިމެދު މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.
ބ .އަތޮޅުކައުންސިލާއި ސޮނެވާ ނަމޫނާ އާއި ގުޅިގެން އަތޮޅުގެ ކުނި މެނޭޖް ކުރުމުގައި ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު
ދިނުމަށް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރޯޑްޝޯވއާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލާއި ،ސޮނެވާ ނަމޫނާއާއެކު އޮންލައިންކޮށް
ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި ،ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލް ،އަދި ސޮނެވާ ނަމޫނާގެ ފަރާތުން
އަޒްހޫރާ އަޙްމަދާއި ،ގޯޑަން ޖެކްޝަން އާއި ކޭޝް ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ.
ބ .އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ދަށުން އުފެއްދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ " ނަމޫނާ ބާ " ހިންގާނެ ގޮތާއި ،މިހާރު ލިބިފައިވާ ބަޖެޓާއި ،އިތުރަށް ބަޖެޓް
ހޯދިދާނެ ގޮތްތަކާއި ،މިހާރު ލިބިފައިވާ ބަޖެޓުން ރާވާފައިވާ ކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ،މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ
މެމްބަރުންނާއި ،ސޮނެވާ ނަމޫނާގެ ފަރާތުން ގޯޑަން ޖެކްޝަނާއެކު ބައްދަލު ވުމެއް ބޭއްވުނެވެ.

މުވައްޒަފުންނަށް އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމެއް ތަޢާރަފް ކުރުން:
އަތޮޅުކައުންސިލް
މުވައްޒަފުންނަށް

ކައުންސިލްގެ

އިދާރާގައި
ފަރާތުން

މަސައްކަތްކުރާ
އެކްޓިވިޓީ

ޔުނީފޯމެއް

ފިރިހެން
ވަނީ

ތަޢާރަފްކޮށްފައެވެ .މިތަޢާރަފް ކުރެވުނު އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމަކީ ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ
މަސައްކަތު އެންމެފަހު ދުވަހު ބޭނުންކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސި ޔުނީފޯމެކެވެ.
އެގޮތުން ޔުނީފޯމް ބޭޏުންކުރަން ފުރަތަމަ ފެށުނީ  2021ފެބްރުއަރީ  11ވީ
ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.

ބ.އަތޮޅު ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒަރވް ރިވިއު މީޓީންގ އެއް ބޭއްވުން
ބ .އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ބަޔޮސްފެއަރ ރިޒާވް އޭދަފުށީ އޮފީސް އަދި އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ އާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް
ޒޫމް މެދުވެރިކޮށް ބޭއްވުނެވެ .މިބައްދަލުވުމުގެ މައިގަޑު މަގްސަދަކީ ބަޔޮސްފިޔަރ ރިޒާވްގެ ރިވިޔުގެ މަސައްކަތަށް މިނިސްޓްރީއިން ޓީމެއް
ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ ،އެފަރާތުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށާއި އަދި އަތޮޅުކައުންސިލުން

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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2021ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް
މިކަމަށް ބޭނުންވާ އެހީއާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމެވެ .މިގޮތުން ބަޔޮސްފިޔަރ ރިޒާވް އަކީ ކޮންމެ  10ދުވަހަކުން ރިވިޔު ކުރަންޖެހޭ
ތަނެއްކަމާއި ،މިކަމަށް ސާރވޭތަކެއް ކުރެވޭ ކަމަށް އެފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.
މި ސާރވޭގައި ރިޒާވްގެ މިހާރުގެ ހާލަތާއި އަތޮޅު ބަޔޮސްފެއަރ އަކަށް ބަދަލުވުމާއި ،އެއިރާއި އަޅާބަލާއިރު ޒޯނޭޝަން ސިސްޓަމް އަށް
އައިސްފައިވާ ބަދަލާއި ،މިހާރުވެސް މިސިސްޓަމް އެކަށީގެންވޭތޯއާއި ،ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު ފައިދާ އަދި ތަޖުރިބާ އަކީ ކޮބައިތޯއާއި ،ލިބުނު
ތަޖުރިބާއިން ރަނގަޅުކުރަން ހުރި ކަންތައްތައް ދެނެގަތުން މިސާރވޭގައި ބަލާނެއެވެ .ސާރވޭކޮށް ނިންމާ ،އަނބުރާ މިބޭފުޅުން މާލެ ދިއުމަށް
 2މަސްދުވަސް ނަގާނެ ކަމަށާއި ،މިކަމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އިދާރީ އަދި ސިޔާސީ ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް
މިނިސްޓްރީން އެދިލެއްވިއެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ،އެސް.ޖީ ،.މިނިސްޓްރީ ،އަދި ކޮންޒަވޭޝަން ފަންޑުގެ
ފަރާތުން ކަމާބެހޭ ބޭފުޅުންނާއި ،ބަޔޮސްފިޔަރ އޮފީހުގެ މެނޭޖްމަންޓް ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ.

އެޕެރެންޓިސް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން:
ސްކޫލް ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ވަޒީފާގެ މާހައުލަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ،މިއިދާރާއިން ހިންގާ އެޕްރެންޓިސް
ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މިއިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދެ ފަރާތަކަށް ވަނީ ފުރުޞަތު ދެވިފައެވެ .ޕްރޮގްރާމްގެ  02ބައިވެރިންވެސް 2021
ފެބްރުއަރީ  15ގައި ވަނީ މަސައްކަތަށް ނުކުންނަވާފައެވެ .މިޕްރޮގްރާމްގެ މުއްދަތަކީ ތިން މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ވީ ނަމަވެސް،
މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ގޮތް ބެލުމަށްފަހު އެފަރާތުން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އިތުރު  03މަހު މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

ނަމޫނާ ބާ ޖަމްޢިއްޔާއިން ކުނިމެނޭޖް ކުރުމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ރޯޑު ޝޯ ބޭއްވުން:
އަތޮޅުކައުންސިލް

އިދާރާއާއި

ސޮނެވާ

ނަމޫނާ

ގުޅިގެން އުފައްދާ " ނަމޫނާ ބާ " ގެ ފަރާތުން މިއަތޮޅު މާޅޮސް،
ދަރަވަންދޫ ،އަދި ކިހާދޫގައި ސޮނެވާ ނަމޫނާ އިން ހިންގެވި ކުނި
މެނޭޖް

ކުރުމުގެ

ކާމިޔާބު

ޕްރޮގްރާމް ،މިއަތޮޅުގެ

އެހެން

ރަށްރަށުގައިވެސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް
 2021ފެބުރުއަރީ 28ން ފެށިގެން މާރިޗް 04އަށް މިއަތޮޅުގެ
މީހުން ދިރިއުޅޭ 13ރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއި މުއައްސަސާތަކާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ދަތުރުތަކެއް ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ.
މިދަތުރުތަކުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މަބުރޫކް ނަޞީރާއި ،ކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީށް އަލްފާޟިލް އަހްމަދު
ޓ
އަފްރާޙްއާއި ،ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ސިފާނާއާއި ،އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މޫސާ ފާއިޒާއި ،އެސިސްޓެން ް
ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިކްރާމާއި ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް މަޖީދު ޙަސަނާއި ،މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ
ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޝުޖާއުގެ އިތުރުން ،ސޮނެވާ ނަމޫނާގެ ފަރާތުން އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު އަޟްހޫރާއާއި ،ގޯޑަން ޖެކްޝަން
ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ.

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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2021ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް
އިންތިގާލީ ކޮމެޓީގެ ރިޕޯޓް އަލަށް އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލަރުންނާއި ހިއްސާކުރުން.
އިންތިގާލީ

ކޮމެޓީގެ

ރިޕޯޓް

އަލަށް

އިންތިޚާބު

ކުރެވުނު

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރުންނަށް ހިއްސާކުރުމުގެ ބައްދަލުވުން މިއިދާރާގެ
ކޮންފަރެންސް ރޫމްގައި  2021މެއި  10ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.
މިބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތައް ކުރިއަށް ގެންދާގޮތާއި،
ކައުންސިލުންދޭ ޚިދްމަތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން އަލަށް އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލަރުންނަށް
މަޢުލޫމާތު ދެވުނެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލުން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ
ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ،ކުރިއަށް ރޭވިފައިހުރި ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ބެހޭގޮތުންވެސް މަޢުލޫމާތު ދެވުނެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ އިންތިގާލީ
ކޮމިޓީގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހުންނެވި ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މަބުރޫކް ނަޞީރެވެ .މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަފްރާޙާއި ،ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ސިފާނާއާއި ،ވަގުތީ ސެކްރެޓަރި ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު
ނަޞްރާ އާއި އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މޫސާ ފާއިޒާއި ،އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޝިމްހާދާއި،
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިކްރާމާއި ،ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ފަޒްނާ އިދްރީސްގެ އިތުރުން
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްމަޖީދު ޙަސަން ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  04ވަނަ ދައުރަށް އިންތިޚާބުވި މެމްބަރުން ހުވާ ކުރެއްވުން:

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  04ވަނަ ދައުރަށް އިންތިޚާބުވި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 04ވަނަ ދައުރުގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް އަލްފާޟިލް
އަޙްމަދު އަފްރާޙާއި ،ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންގެ ގޮތުގައި އަތޮޅުކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުވި ރައީސުން ހުވާކުރުމުގެ ދަރުބާރު 2021
މެއި  17ވަނަ ދުވަހުގެ  16:00ގައި އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ .މި ދަރުބާރުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ
ރައީސް ފިޔަވާ އެހެން މެމްބަރުން ހުވާ ކުރެއްވީ އޮންލައިންކޮށެވެ .ހުވާ ލައިދެއްވީ ދަރަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ބ.
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ލަތީފެވެ .މިދަރުބާރު ތަޢާރަފްކޮށްދެއްވީ ވަގުތީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ނަޞްރާއެވެ .މިދަރުބާރުގައި
އިތުރަށް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ  3ވަނަ ދައުރުގެ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް ބ .އޭދަފުށި "މީނާޒް" އަލްފާޟިލް މަބުރޫކް ނަޞީރާއި،
ކައުންސިލަރ ބ .ދޮންފަން " ފަޒީނާމަންޒިލް " އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ސިފާނާގެ އިތުރުން ،އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެނޭޖްމަންޓްގެ ބޭފުޅުންނެވެ.
މި ދަރުބާރު އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން ވަގުތުން ލައިވް ކުރެވުނެވެ.

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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2021ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް
 04ވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން:
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  4ވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން  17މެއި  2021ވަނަ ދުވަހުގެ 21:00ގައި އޮންލައިންކޮށް
މިބައްދަލުވުމުގައި

ބޭއްވުނެވެ.

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

ނ
މެމްބަރު ް

ހުރިހާ

ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ .މިބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާކުރެވިފައިވަނީ 3
ވަނަ

ދައުރު

އަތޮޅުކައުންސިލް

ހިނގާދިޔަގޮތުގެ

ރިޕޯޓް

އިއްވުމާއި،

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  4ވަނަ ދައުރަށް އިންތިޚާބުވި ރައީސް ދަރުބާރާ މުޚާތަބު
ކުރެއްވުމެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގެ

އިދާރީ

ކަންކަން

ބެލެހެއްޓެވީ

ވަގުތީ

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ނަޞްރާއާއި ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްމަޖީދު ޙަސަނެވެ.

ކައުންސިލްގެ ވަގުތީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމް ބަދަލުކުރުން
ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއާއި ވަގުތީގޮތުން ޙަވާލުވެހުންނެވި މިއިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު
ނަޞްރާ އަހަރީ ޗުއްޓީއާއި ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީ ނެންގެވުމާއި ގުޅިގެން ،ވަގުތީގޮތުން އެޤާމް  2021މެއި 30ން ފެށިގެން ވަނީ އެސިސްޓެންޓް
ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިކްރާމާއި ޙަވާލު ކުރެވިފައެވެ.

އެކި އިދާރާތަ ކުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާފައިވާ ގިނަ ވަރޗުއަލް މީޓިންތަކުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވުން
 2018 .1އިން  2019އަށް އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު
ސިޓީކައުންސިލްގެ މޭޔަރުންނަށާއި ،އަތޮޅުކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނަށް ދެއްވުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި އޮންލައިން މީޓިންގ
އެއްގައި  2021މެއި  18ގައި ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަފްރާޙް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ .މިމީޓިންގ ފެށުނީ  2021މެއި
18ގެ  11:30ގައެވެ 6 .ސިޔާސަތާއި 20 ،ސްޓްރެޓެޖީ އާއި 72 ،ޙަރަކާތް ހިމެނޭ މި ޕްލޭންގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ މީޓިންގގައި
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުﷲ މަޢުޞޫމާއި ،އެމިނިސްޓްރީގެ ކަމާގުޅޭ އިސްބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

 2021 .2މެއި  18ވަނަ ދުވަހު ސިޓީކައުންސިލްތަކުގެ މޭޔަރުންނާއި ،އަތޮޅުކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ލޯކަލް
ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ބޭއްވި އޮންލައިން ބައްދަލުވުމެއްގައި ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަފްރާޙް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ .މި
ބައްދަލުވުމުގައި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު 18 ( 221-CCS/2021/133 :މެއި  ) 2021ސިޓީގައި އަންގަވާފައިވާ
ކަންކަން ތަފްޞީލްކޮށްދެއްވުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ފާތިމަތު އަފްޝަން ލަތީފާއި،
އެ އޮތޯރިޓީގެ ކަމާގުޅޭ އިސްބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 .3ކޮވިޑް  19އާއި ގުޅިގެން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި އުފައްދާފައިވާ ޓާސްކްފޯސްތަކާއި ،ސޯޝަލް ސަޕޯޓް ޑެސްކްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް
އޯގަނައިޒްކޮށް ،ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި ގުޅޭގޮތުން އަތޮޅުކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނަށާއި ،ސިޓީކައުންސިލްގެ މޭޔަރުންނާއިއެކު ލޯކަލް
ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން 2021 ،މެއި  21ވަނަ ދުވަހު  14:30އިން  16:00އަށް ލައިވް ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިއެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަފްރާޙް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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2021ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް

 .4އަތޮޅުތެރޭގެ ގިނަ ރަށްތަކެއްގައި ކޮވިޑްގެ އެކްޓިވް ކޭސްތަކެއް އޮތުމުން އެކަން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން އެއަތޮޅުތަކުގެ އަތޮޅުކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނާއި ،ރަށްރަށުގެ ހެލްތް ފެސިލިޓީތަކުގެ ވެރިންނާއި،
ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންނާއެކު އޮންލައިން މީޓިންގއެއް  2021މެއި  22ވަނަ ދުވަހުގެ  17:30ން 18:07
އަށް ބޭއްވުނެވެ .މި މީޓިންގ ގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަފްރާޙް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 .5ބ .އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ކޮވިޑް  19ރޯގާ ފެތުރެމުންދާތީ ،މިހާރުގެ ޙާލަތުން އަރައިގަތުމަށްޓަކައި ،ބ .އަތޮޅު އިމަޖެންސީ
އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގެ ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް  2021މެއި  23ވަނަ ދުވަހުގެ  20:45ގައި މި އިދާރާގެ
ކޮންފަރެންސް ރޫމްގައި ކުރިޔަށްދިޔައެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި މިހާރުގެ ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން
މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި ބ .އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަފްރާޙް އާއި ،ވަގުތީ ސެކްރެޓަރީ
ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ނަޞްރާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ބ .އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖަރ
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދުގެ އިތުރުން ،އެހޮސްޕިޓަލްގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ.
 .6ބ .އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަފްރާޙް ،ނ .އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އާއި އެކު  2021މެއި 29
ގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅުގެތައް ބޭނުންކުރެވޭނެ އުޞޫލުތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.
 .7ސިވިލް ސަރވިސް ޤަވާޢިދާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ،ކައުންސިލްތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުން އައްޔަންކުރެވޭ ގޮތާއި ،ވަޒީފާތަކަށް
މީހުން ހަމަޖެއްސުމާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި ،މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި ،މުވައްޒަފުން ތަމްރީން
އ
ކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ގޮތާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި ،އިދާރީ އޮނިގަޑު އެކުލަވާލުމާއި ،ކައުންސިލް އޮފިސަރުން ހަމަޖެއްސުމާ ި
ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  2021މެއި  30ދުވަހުގެ  13:00ން  15:15އަށް
އަތޮޅުކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނާއި ،ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ މޭޔަރުންނަށް ބޭއްވި ޒޫމް މީޓިންގ އެއްގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ
ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަފްރާޙް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ .މިމީޓިންގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބެލެހެއްޓެވީ ވަގުތީ ސެކްރެޓަރީ
ޖެނެ ރަލް މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެ ވަޑައިގެން ހުންނެވި އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިކްރާމާއި،
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްމަޖީދު ޙަސަނެވެ.
 .8ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ބ .އަތޮޅަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ،އަލްފާޟިލް ޢަލީ މާޖިދު އާއިއެކު އަތޮޅު
އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީއާއެކު ޒޫމް މީޓިންގއެއް  2021މެއި  30ދުވަހުގެ  14:00ން 15:00
އަށް ބޭއްވުނެވެ .މިމީޓިންގ ގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަފްރާޙް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
މިމީޓިންގ ގައި މިއަތޮޅުގެ ކޮވިޑްގެ ޙާލަތާއި ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތަފްޞީލް ދެވުނެވެ.
 .9ޅ ނައިފަރުގައި ނ،ރ،ބ،ޅ ،ހަތަރު އަތޮޅަށް ޤާއިމްވެފައިވާ ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޓިވް އިން ބޭއްވި ޒޫމް މީޓިންގ އެއް
 2021މެއި  31ދުވަހު  10:00ން  10:40އަށް ބޭއްވުނެވެ .އަތޮޅުކައުންސިގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަފްރާޙް އާއި،
ވަގުތީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިކްރާމާއި ،އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މޫސާ ފާއިޒާއި،
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ސިމްހާދުގެ އިތުރުން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްމަޖީދު
ޙަސަން ބައިވެރިވެ ލެއްވި މިމީޓިންގ ގައި އެ ކޯޕަރޭޓިވްއިން ކުރައްވާ ކަންކަމާއި ،ގެންދަވާ ޓްރެއިނިންގ ތަކުގެ ތަފްޞީލް
ދެއްވިއެވެ .އަތޮޅުކައުންސިލަށް ދެއްވި ފުރުޞަތުގައި ރައީސް އަޙްމަދު އަފްރާޙް ،ކުރިން މިއަތޮޅުގައި ޤާއިމްކުރަން ނިންމެވި
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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2021ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް
ބިޒްނަސް ސެންޓަރގެ ކަންތައް މިހާރު ގޮސްފައިވާ ހިސާބު ސާފުކޮށް ދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ .މީގެ އިތުރުން ކުދި
އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަށް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ .އަދި ހަމަ މިއާއެކު ،ބިޒްނަސް ސެންޓަރގެ ޚިދްމަތް ބ.
އަތޮޅު ގެ ރައްޔިތުންނާއި ވީހާ ގާތުން ޚިދްމަތް ދެވޭނެ ގޮތެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ވެސް މިބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.
 .10ގެސްޓުހައުސް އެސޯސިއޭޝަންގެ އެދިލެއްވުމަކަށް އޮންލައިން މީޓިންގއެއް އަތޮޅު ކައުންސިލާއެކު  2021ޖޫން  01ދުވަހުގެ
 10:00ން  11:00އަށް ބޭއްވުނެވެ .މިމީޓިންގެ މައިގަޑު ބޭނުމަކީ މިއަތޮޅު ރަށްރަށުގައި އުފެދިފައިވާ ގެސްޓުހައުސްތަކާއި،
އަލަށް އިންތިޚާބުވި އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ކައުންސިލަރުންނަށް އެސޯސިއޭޝަންގެ މަޤްޞަދުތައް އޮޅުން ފިލުވައި ދިނުމާއި،
ގެސްޓުހައުސްތައް ހިންގުމުގައި އިތުރަށް ބޭނުންވާ ޚިޔާލު ދިނުމެވެ .މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން އެންމެ އިސްކަމެއް ދެއްވައިގެން
ކުރައްވާ މަސައްކަތަކީ ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރު ކޮށްދީ ،ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް ހައްލުކުރުމުގައި ސަރުކާރާ ވާހަކަދައްކަންޖެހޭ
ކަންކަމުގައި މެދުވެރިއެއްގެ ރޯލު އަދާ ކުރުމެވެ .އެގޮތުން ރަށްރަށު ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް ބޭނުންނަމަ ފޮޓޯއާއި،
ވީޑިއޯ އަދި ލީފްލެޓް ފޮނުވައި ދިނުމުން ގެސްޓުހައުސްތައް މާކެޓް ކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލުން
ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދިލެއްވިއެވެ .އަތޮޅު ކައުންސިލުގެރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަފްރާޙްގެ ވާހަކަ
ފުޅުގައި ބ .އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ކައުންސިލުތަކާއެކުވެސް މިފަދަ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް އެދޭ ކަށާއި ،ލޯކަލް ޓޫރިޒަމްގެ
ސިނާއަތް ހުރިހާރަށާކަށް ހުޅުވާލުން މުހިއްމު ކަމަށާއި ،މިކަމުގައިހުރި ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަނެ ،އެކަންކަމަށް ޙައްލު ގެނައުން
މުހިއްމު ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި އެސޯސިއޭޝަންގެ ބޯޑުމެމްބަރުންނާއި ،މިއަތޮޅު ފެހެންދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސް
ފިޔަވާ އެހެންރަށްރަށުގެ ރައީސުން (އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ކައުންސިލަރުން) ބައިވެލެއްވިއެވެ .މިބައްދަލުވުމުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް
ބެލެހެއްޓެވީ ވަގުތީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިކްރާމާއި ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް
ޢަބްދުލްމަޖީދު ޙަސަން އެވެ.
 .11އަތޮޅު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ކޮމިޓީއަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ އޮންލައިން މީޓިންއެއް  2021ޖޫން  01ދުވަހުގެ  20:30ން
 22:00އަށް ބޭއްވުނެވެ .މިމީޓިންގައި ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަފްރާޙްއާއި ،ފެހެންދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސް ފިޔަވާ
އެހެންހުރިހާ ރަށެއްގެ ރައީސުން (އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ކައުންސިލަރުން) ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ .މިބައްދަލުވުމަކީ ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން
ބ.އަތޮޅަށް ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޑެޕިއުޓީ މިނސްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ މާޖިދަށް ރަށްރަށުގައި ކޮވިޑުން
ސަލާމަތްވުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ތަފްޞީލްކޮށް ދިނުމާއި ،އެކަންކަން އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރާނެ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން
މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާ ކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި ރަށްރަށުގައި ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން އަޅަމުންގެންދާ ފިޔަވަޅު
ތަކުގެ ތަފްޞީލް ރަށުކައުންސިލުތަކުގެ ރައީސުން ދެއްވިއެވެ.
 .12ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން އައު އޮނިގަޑަށް މުއައްޒަފުން ހިޖުރަ ކުރުމާގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް އޮންލައިންކޮށް
ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަހްމަދު އަފްރާޙްއާއި ،ވަގުތީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު އިކްރާމް
ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ .މިބައްދަލުވުން އޮތީ  2021ޖޫން  02ދުވަހުގެ  13:00ން  15:15އަށެވެ.
 .13ނަމޫނާ ބާ ޖަމްޢިއްޔާއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން  2021އޭޕްރީލް  18ގައި ފެށި  2ދުވަހުގެ ވާކްޝޮޕް 2021 ،އޭޕްރީލް 19
ގައި އޭދަފުށި ކޮވިޑް  19ގެ ރޯގާ ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑަކަށް ދިއުމާއި ގުޅިގެން މެދުކެނޑުނެވެ .މި ވާކްޝޮޕް ގެ  2ވަނަ
ދުވަހުގެ މަސައްކަތް ވަރޗުއަލްކޮށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ .މިވާކްޝޮޕް ގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި
ހައިލެވެލް އެންގޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުމާއި ،ޖަމްޢިއްޔާގެ ކުރިއަށް ކުރަންހުރި ކަންތައްތައް ތަރުތީބު ކުރުމާއި ،ބަޖެޓާ
ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމާއި ،އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ އާއި އަތޮޅު ކައުންސިލާއެކު ވެވޭ ފަހުމްނާމާގައި ހުރިކަންކަން
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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2021ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް
ޖަމްޢިއްޔާއާއި ޙިއްޞާކުރުމާއި ،އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ނަމޫނާ ބާ އާއި އެކު ވެވޭ ފަހުމްނާމާގައި ހުރި މާއްދާތަކާ ގުޅޭގޮތުން
މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި ނަމޫނާ ބާ ޖަމްޢިއްޔާގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ .މިވާކްޝޮޕް ގައި
އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަޙްމަދު އަފްރާޙްއާއި ،ވަގުތީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު އިކްރާމް ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ .މި
ވާކްޝޮޕް ކުރިޔަށް ދިޔައީ  02ޖޫން  2021ދުވަހުގެ  15:15ން  16:30އަށެވެ.
 .14މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ،ބ .އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނާއި ،ރަށްރަށު ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ
އިސް ވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން  2021ޖޫން  02ދުވަހުގެ  20:30ން  21:50އަށް ބޭއްވި ޒޫމް މީޓިންގގައި އަތޮޅު
ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަހްމަދު އަފްރާޙް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިންނާއި،
އެސް.ޓީ.އޯ.އާއި ،ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ކަމާގުޅުންހުރި ބޭފުޅުން ބައިވެރިވިއެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ
ވަޑައިގަތުމަށް މިއަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހަށް ހޮވިވަޑައިގެންފައިވާ  03ބޭފުޅުންނަށް ދަޢުވަތު ދެއްވެވި ނަމަވެސް ،އެބޭފުޅުން
މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރި ވަޑައިގެންފައެއް ނުވެއެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދެކެވުނީ މިވަގުތު ބ .އަތޮޅުގައި ކޮވިޑްގެ ޙާލަތު
ހުރި ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ .އެގޮތުން މޮނިޓަރުންގގައި މިހާރު އޮތް ރަށްރަށުން ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަންވީ ގޮތާއި ،އެހެން
ރަށްރަށުން ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭ ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ .އަދި މިވަގުތު ރަށްރަށުގައި ބޭހުގެ ޙާލަތު ހުރި ގޮތްވެސް
ބެއްލެވިއެވެ.
 .15ބ .އަތޮޅުގެ ޢާއްމު ފެރީ ނިޒާމު އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަ އުޞޫލަކުން ޚިދްމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތަކަށް ހަރުދަނާ
ކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަފްރާޙް  2021ޖޫން  03ގައި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ .ގެ އިސްވެރިންނާއި
ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ .ވަރޗުއަލްކޮށް ބޭއްވި މިބައްދަލުވުމުގައި ފެރީގެ ނިޒާމް ހިންގުމުގައި އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ހުރި
ކަންބޮޑުވުންތައް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ .އާއި ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަފްރާޙް ޙިއްޞާ ކުރެއްވިއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން
މިޚިދްމަތް ދިނުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ދައުރެއް ބޭއްވުމަކީ މިޚިދްމަތް ހަރުދަނާކޮށް ތަރއްޤީކުރުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެއް
ކަމުގައި ރައީސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ .އަދި ހަމަމިއާއިއެކު ،ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ހޯއްދަވައި
ދެއްވުމަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ .ގެ ކިބައިން ރައީސް އެދިލެއްވުމަށްފަހު ،މިކަމާއިގުޅޭގޮތުން ޙައްލު ހޯދުމަށްޓަކައި އިތުރު ބައްދަލުވުމެއް
ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާގައި އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންނާއެކު އިންތިޒާމްކޮށް ދެއްވުމަށް އެދި ލެއްވިއެވެ .އަދި އެފުރުޞަތު
ފަހިވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އިން ދެއްވިއެވެ.
 .16ޒޯން  02ގައި ހިމެނޭ ( ނ.ރ.ބ.ޅ ) ހަތަރު އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލުތަކުގެ މެމްބަރުންނަށާއި ،އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ
ރައީސުންނަށް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ ފަރާތުން
ދ
 2021ޖޫން  06ދުވަހުގެ 10:30ން  12:20އަށް ބޭއްވި އޮންލައިން ބައްދަލުވުމެއްގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަޙްމަ ު
އަފްރާޙް ބައިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި ކުނި މެނޭޖް ކުރުމުގައި ރަށްރަށުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ކަންބޮޑުވުންތައް
ޙިއްޞާކުރެވުނެވެ .ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ރަށްރަށުގައި އުފެދޭ ފަނާނުވާ ޒާތުގެ ކުނި ނައްތާލާނެ ފުރިހަމަ ނިޒާމެއް ނެތުމުގެ
ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރެއްވިއެވެ .އަދި ވެމްކޯއާއި ރަށުކައުންސިލުތަކާއި އެކު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކާއި އެއްގޮތަށް ރަށްރަށުން
ކުނި ބޭރުކޮށް ނުދެވޭ ކަމުގެ ޝަކުވާވެސް މިނިސްޓްރީ އަށް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ .މިނިސްޓްރީން ކައުންސިލްތަކުން ފާހަގަ ކުރެއްވި
މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކަމާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް މަޝްވަރާކޮށް ،ޙައްލެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށް ކްލީން
އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ މެނޭޖަރ ،އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިޒާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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2021ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް
 .17ބ .އަތޮޅު އެމެޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރަށް ލަފާ ދޭ ކޮމިޓީގެ މީޓިންގއެއް  2021ޖޫން  08ދުވަހު  22:30-21:30އަށް
ވަރޗުއަލްކޮށް ބޭއްވުނެވެ .މިމީޓިންގައި ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ކުރެވޭ ކަންކަން ހުރިހާ ރަށެއްގައި އެއްގޮތަކަށް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް
އަތޮޅު ޓާސްކުފޯސްއިން އެކުލަވާލުން މުހިއްމު ކަމަށާއި ،އެގޮތަށް ކަންކަން ކުރެވިއްޖެނަމަ ،ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާތައް ކުޑަވާނެ
ކަމަށް ދެކޭވޭމަށް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ .މި މީޓިންގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަފްރާޙްއާއި ،ވަގުތީ
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިކްރާމް ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ.
 .18ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންއާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު މިއަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލުތަކަށާއި ،އަތޮޅު
ކައުންސިލަށް ދެއްވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ފަރާތުން އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވި މީޓީންގއެއް 2021 ،ޖޫން  08ދުވަހު
އ
 16:45-14:00އަށް ކުރިއަށްދިޔައެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި މިއަތޮޅުގައި އޮޕަރޭޓް ކުރަމުންގެންދާ ރިޒޯޓުތަކާއި ،އެރިޒޯޓު ތަކުގަ ި
އެނދު ހުރި ޢަދަދާއި ،ގެސްޓުހައުސްހުރި ޢަދަދާޢި ،ގެސްޓުހައުސް ތަކުގައި އެނދު ހުރި ޢަދަދާއި ،ރިޒޯޓު ހެދުމަށް ދޫކުރެވި
މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާ ރަށްރަށުގެ ތަފްޞީލާއި 2023-2019 ،ތައްޔާރު ކުރައްވާފައިވާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ސްޓްރެޓެޖިކް
އެކްޝަން ޕްލޭންއާއި ގުޅޭ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ހުށަހަޅުއްވައި ދެއްވިއެވެ .ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ .އަބްދުﷲ މަޢުޞޫމްއާއި
އެމިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި މިބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު
އަފްރާޙް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 .19ސިޓީ ކައުންސިލު ތަކުގެ މޭޔަރުންނާއި ،އަތޮޅު ކައުންސިލު ތަކުގެ ރައީސުންނާއިއެކު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ބޭއްވި
އޮންލައިން މީޓިންގއެއް  21ޖޫން  13ދުވަހުގެ  14:00-13:00އަށް އޮތެވެ .މިބައްދަލު ވުމުގައި ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އިދާރީ
ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތަށް ކައުންސިލު ތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ފީ ތަކުގެތެރެއިން ،ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ނަގަމުން
ގެންދާ ފީތައް ބަލައިގަތުމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ،އެ ކައުންސިލުގެ ޢިޚްތިޞާސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބިންތަކުގެ ތެރެއިން އެ ކައުންސިލުގެ
މައްޗަށް އެއްބަސްވުން ބަދަލު ނުކުރެވިވާ ތަންތަނުގެ އެއްބަސްވުން ބަދަލު ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ .އަދި
މިކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިޔުންތައް ވަރަށް އަވަހަށް ފޮނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ
ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަފްރާޙް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 .20މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން  2021ޖޫން  17ދުވަހުގެ  11:40-11:00އަށް އޮންލައިން
މީޓިންގްއެއް ބޭއްވިއެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސް ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅު
ހޮސްޕިޓަލުގެ މަޤާމްތަކަށް ބޭނުންވާ މުއައްޒަފުންގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ވަރަށް އަވަހަށް އިޢުލާނު ކުރެވޭނެ ކަށާއި ،އެއީ
އޮންލައިންކޮށް އިންޑިޔާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ބޭއްވޭ ޕްރޮގްރާމެއް ކަމަށާއި ،މިކަމަށް ބައިވެރިން އެއްވެސް ފީއެއް ދައްކަން ނުޖެހޭނެ
ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މިކަމުގައި ކުދިން ބައިވެރި ކުރުމުގައި އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން
އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ .މިމީޓިންގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަފްރާޙްއާއި ،ވަގުތީ އެސްޖީ އަލްފާޟިލް
މުޙައްމަދު އިކްރާމްއާއި ،ބިއުރޯ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްމަޖީދު ޙަސަން ބައިވެރިވިއެވެ.
 .21ތުޅާދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ ސޮއި ފޯޖްކޮށްފައިވާ އޮތް ސިޓީއެއް އެޗްޕީއޭއަށް ހުށަހަޅައި ،އެސިޓީން އެދުނު ބޭނުމަށް
ކަރަންޓީނު ވުމަކާނުލާ އެރަށަށް އެރުމުގެ ހުއްދަ އިގުރައިދޫގެ ދެބޭފުޅަކަށް ލިބުމާއި ގުޅިގެން ،އެބޭފުޅުން އެރަށަށް އެރުމާއި
ގުޅިގެން ތުޅާދޫ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި މަސްލަހަތު ގެއްލި ،މުޒާހިރާ ކުރުމުން އެކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ތުޅާދޫ ކައުންސިލާއެކު
 2021ޖޫން  17ދުވަހުގެ  14:00-13:00އަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން އޮންލައިން ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި
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2021ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް
އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަފްރާޙްއާއި ،ވަގުތީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު
އިކްރާމްއާއި ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްމަޖީދު ޙަސަން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.
 .22އަތޮޅު އިމަޖެންސީ އޮޕްރޭޝަން ސެންޓަރުގެ ވަރޗުއަލް ބައްދަލުވުމެއް  2021ޖޫން  08ދުވަހު  22:30-20:30ބޭއްވުނެވެ.
މިބައްދަލުވުމަކީ ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ރަށްރަށުގެ ޙާލަތު ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަތޮޅަށް އައްޔަނު ކުރައްވަވާފައިވާ ބޭފުޅާއަށް
ދިނުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލު ވުމެކެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި ،ރަށްރަށުގެ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތައް ހިންގަވާ
އ
ވެރިންނާއި ،ބައެއް ރަށު ކައުންސިލު ތަކުގެ ރައީސުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ .އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން މިބައްދަލުވުމުގަ ި
އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަފްރާޙް އާއި ވަގުތީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިކްރާމް
ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ.
 .23ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ލޯކަލް ގަވަރަމަންޓް އޮތޯރިޓީން  4ދުވަހަށް ބަހާލައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދަވާ ތަރައްޤީގެ
ޕްލޭން އަދި ފައިނޭޝިއަލް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރައްވާނެ ގޮތުގެ ވެބިނާރ އެއްގައި  2021ޖޫން  14ދުވަހުގެ  9:00ން 14:00
އަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަފްރާޙް އާއި ،ވަގުތީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިކްރާމާއި،
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މޫސާ ފާއިޒާއި ،ޕްލޭންނިގް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޙުމައިދު މުޙައްމަދު ވަހީދުގެ އިތުރުން،
އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭންނިގް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޙުސައިން މިބުސާމް ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.
 .24މަންދު ކޮލެޖްގެ ފަރާތުން އޮންލައިންކޮށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމް ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްޞާ ކުރުމަށް އެކޮލެޖުން ބޭއްވި އޮންލައިން
މީޓިންގއެއްގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަލްފާޟލް އަޙްމަދު އަފްރާޙްއާއި ،ވަގުތީ ސެކްރެޓަރީޖެނެރަލް މުޙައްމަދު
އަލްފާޟިލް އިކްރާމް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ .މި މީޓިންގ އޮތީ  2021ޖޫން  20ދުވަހުގެ  14:15-13:30އަށެވެ.
 .25ބަޔޮސްފިޔަރ ރިޒަރވްއަށް  10އަހަރު ފުރުމާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް  2021ޖޫން  22ދުވަހުގެ 13:00
އިން  14:40އަށް އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވިއެވެ .ބަޔޮސްފިޔަރ ރިޒާވް އޮފީހުން އިންތިޒާމް ކުރައްވައިގެން ބޭއްވި މިބައްދަލުވުމުގައި
ބަޔޮސްފިޔަރ ރިޒާރވްއާއި ގުޅޭ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ދެއްކެވިއެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް
އަހްމަދު އަފްރާޙްއާއި ،ވަގުތީ ސެކްރެޓްރީ ޖެނަރަލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިކްރާމްއާއި ،އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް
މޫސާ ފާއިޒުއާއި ،އެސިސްޓެންޓު ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޝިމްހާދާއި ،ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ފަޒްނާ
އިދްރިސްއާއި ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްމަޖީދު ޙަސަން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.
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2021ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް

އަލަށް އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލަރުންނާއި އ.ތ.މ.ކ މެންބަރުންނަށް ކުރިއަށްގެންދެވުނު އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުން:
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން އަލަށް އިންތިޚާބުވި ހުރިހާ ކައުންސިލަރުންނަށާއި އ.ތ.މ.ކ ގެ މެމްބަރުންނަށް
އަމާޒުކޮށްގެން ކައުންސިލްތައް ހިންގުމާއިގުޅޭ ގޮތުން އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް  2021މެއި  23ދުވަހު ފެށުނެވެ .މިޕްރޮގްރާމްގައި
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަފްރާޙް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ .މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްގެންދެވުނީ މެއި މަހުގެ
 23ން  27ގެ ނިޔަށްލަށް އޮންލައިންކޮށް ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ  09:00ން  14:00އަށެވެ.
ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި މިއިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވުން:
ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން އޮންލައިކޮށް ބޭއްވި ޓްރެއިނިންގ ރިކުއަރމެންޓް ޕޮލިސީ ޓްރެއިނިންގ އޮން
ފަސްޓް ރިވިޝަން ގައި މިއިދާރާގެ  4މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ .މިޓްރެއިނިންގ ކުރިޔަށް ދިޔައީ  2021މެއި  24ވަނަ ދުވަހުގެ
 10:00ން  11:50އަށެވެ .ޓްރެއިނިންގ ގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މޫސާ ފާއިޒާއި،
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޙަސަނާއި ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ފަރުޒާނާ އަޙްމަދު ރަޝީދާއި،
އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ފަޒީނާ އިދްރީސް އެވެ.
ސިވިލްސަރވިސްގެ ވަޒީފާ ތަކަށް މީހުން ނެގުމުގެ އުޞޫލްތަކާއި މިންގަޑުތަކަށް ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވާތީ ،މި މިންގަޑުތަކާއި
އުޞޫލްތަކަށް ހޭލުންތެރިކޮށް ،މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންގައި މިއިދާރާގެ
ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ.
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2021ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް
އިދާރީ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރަނގަޅު މާހައުލެއް ޤާއިމްކޮށްދިނުން
ބ .އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ހުރިހާ ސެކްޝަންތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ (ބަޖެޓް ސެކްޝަން ފިޔަވާ) ހުރިހާ މުވައްޒަފުން
އެއްތަނެއްގަ އި ތިބެގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށާއި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު މާހައުލު ރަނގަޅުކުރުމުގެ ގޮތުން،
މުވައްޒަފުންގެ ކެބިންތައް ވަކިކޮށް އޮފީސް ޕާޓިޝަން ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް  2021މެއި  27ން  2021މެއި  29އަށް ކުރިޔަށް
ގެންދެވުނެވެ .ހަފްތާ ބަންދާ ދިމާކޮށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުން އާދިއްތަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ހުޅުވެން ވާއިރަށް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ފުރިހަމަ
ކުރުމަށްޓަކައި އިދާރާގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ފޯރިއާއެކު މަސައްކަތުގައި ޝާމިލްވިއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ،ފޯން
އެކްސްޓެންޝަންތައް ރީލޮކޭޓް ކުރުމަށްޓަކައި ދިރާގުގެ ޓެކްނީޝަން މުޙައްމަދު ޒަމީލް ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރިކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

ބ.އަތޮޅު ފެމިލީ ޗިލްޑްރަންސް ސަރވިސް ސެންޓަރގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުން
ބ .އަތޮޅު ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރގެ އެދިލެއްވުމަކަށް 2021 ،މެއި  31ދުވަހު  13:00ގައި
ބައްދަލުވުމެއް އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމްގައި
ބޭއްވުނެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުން
ބައިވެރިވެލެއްވީ އަތޮޅުކައުންސިގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު
އަފްރާޙް އާއި ،ވަގުތީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު
އިކްރާމާއި ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްމަޖީދު
ޙަސަނެވެ .ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރގެ ފަރާތުން
ބައިވެރިވެލެއްވީ ސޯސަލް ވޯކަރ އަލްފާޟިލާ ޝިޔާޒާ ޒަކަރިއްޔާއާއި ،އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ފަޟްލޫން މުޙައްމަދެވެ.
މިބައްދަލުވުމުގައި އެސެންޓަރުގެ ފަރާތުން އެދިލެއްވީ އަތޮޅު ތެރެއަށް ކުރެވޭ ދަތުރުތަކުގައި އެބޭފުޅުންނަށް ބައިވެރިވެވޭނެ ގޮތަށް
ހަދައިދިނުމަށާއި ،އަމާންވެށީގައި ތިބި ކުދިންގެ ތެރެއިން ސްކޫލް ނިމޭ ކުދިންނަށް އިންޓްރާންޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ފުރުޞަތު
ލީބޭނޭގޮތްވޭތޯ ބެލުމަށެވެ .އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރައީސް އަޙްމަދު އަފްރާޙް ވިދާޅުވީ އެދިވަޑައިގެންނެވި ކަންކަމަށް ވެވެންހުރި ހުރިހާ
އެހީތެރިކަމެއް ވެދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ގަވާއިދު އަދި އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމާއި ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން
އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އައު އޮނިގަޑާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު އިސްލާހުކުރުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ
ކުރުމަށް

 2021ޖޫން

 01ދުވަހުގެ

 13:00ން  15:00އަށް މެނޭޖްމަންޓު މީޓިންގއެއް ބޭއްވުނެވެ .މީޓިންގ ބޭއްވުނީ އަތޮޅު

ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައެވެ .މިމީޓިންގައި އޮނިގަޑާގުޅޭގޮތުން ސިވިލްސާރވިސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުއްވާފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި،
އޮނިގަނޑުތަކުގެ ނަމޫނާތައް ބަލާ ޚިޔާލުތައް ހުށަހެޅި ގޮތްތަކެއް ފާހަނގަ ކުރެވުނެވެ .އަދި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ފޮނުއްވާފައިވާ
ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު ޓެމްޕްލޭޓް ދިރާސާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ .މިމީޓިންގައި ބައިވެރިވެލެއްވީ ރައީސް
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަފްރާޙްއާއި ،ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ނަޞްރާއާއި ،ވަގުތީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް
ޓންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މޫސާ ފާއިޒުއާއި ،އެސިސްޓްންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޙުސައިން
މުޙައްމަދު އިކްރާމްއާއި ،އެސިސް ް
ޝިމްހާދުއާއި ،ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ފަޒްނާ އިދްރީސްއާއި ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްމަޖީދު
ޙަސަނެވެ.

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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2021ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 04ވަނަ ދައުރުގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން:
ބ .އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ  04ވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން  2021ޖޫން  03ގައި  20:30ން 22:40
އަށް އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވުނެވެ 07 .މައްސަލައެއް އެޖެންޑާ ކުރެވިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މިބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ
ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަޙްމަދު އަފްރާޙްއެވެ .ރައީސްގެ އިތުރަށް މިބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ރަށްރަށުގެ
ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނަށް އިންތިޚާބުވެފައިވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވިއެވެ .މިބައްދަލުވުމުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބެލެހެއްޓެވީ ވަގުތީ
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިކްރާމްއާއި ،އޭޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްމަޖީދު ޙަސަން އެވެ .

އިދާރާ ހިންގުމުގެ އެސް.އޯ.ޕީތައް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން:
އަތޮޅު ކައުންސިލު އިދާރާ ހިންގުމާގުޅޭގޮތުން ހަދަންޖެހޭ އެސް.އޯ.ޕީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް  2021ޖޫން 10 ،08 ،07 ، 06
ދުވަހު ކުރެވުނެވެ .މިމަސައްކަތުގައި ރައީސް އަޙްމަދު އަފްރާޙްއާއި ،ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިކްރާމްއާއި،
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޝިމްހާދުއާއި ،އ.ޑިރެކްޓަރ މޫސާ ފާއިޒްގެ އިތުރުން ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ
ފަޒްނާ އިދްރީސްއާއި ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްމަޖީދު ޙަސަން ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ.

ޑްރައިވިންގ ޓްރެކަށް ވަންނަ މަގު ހެދުމާއިގުޅޭގޮތުން އެމް.ޓީ.ސީއާއިއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން
ޑްރައިވިންގ ޓްރެކަށް ވަންނަން އޮންނަމަގު ވަރަށް
ބޮޑަށް ހަލާކުވެ ،އެމަގުގައި ދުއްވާ ތަކެތި ދުއްވުމަށް ދަތިވެ،
ޓެސްޓު ހަދާ ފަރާތްތަކަށް އުނދަގޫ ވަމުންދާތީ ،އެމަގު ހެދުމާއިބެހޭ
ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް މިވަގުތު އޭދަފުށީގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ
މަސައްކަތް ކުރައްވާ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ގެ ބޭފުޅުންނާއެކު ބޭއްވި
މީޓިންގއެއް  13ޖޫން  2021ދުވަހުގެ

 10:45-10:00އަށް

އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.
މިބައްދަލު ވުމުގައި މިކަން ޙައްލު ކުރުމަށްޓަކައި މިކަމުގެ ތަފްޞީލް ހިމެނޭ ސިޓީއެއް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަށް ފޮނުވައި ދިނުމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
މިބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަފްރާޙްއާއި ،ވަގުތީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު
އިކްރާމްއާއި ،އ.ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޝިމްހާދުއާއި ،އ.ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މޫސާ ފާއިޒުއާއި ،ބިއުރޯ އަލްފާޟިލް
ޢަބްދުލްމަޖީދު ޙަސަން ބައިވެރިވިއެވެ .އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވީ އެސިސްޓެންޓު ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރ އަލްފާޟިލް ސަމޫހްއާއި،
އެޑްމިން އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އައުޝަމް ސައީދާއި ،އަލްފާޟިލް ޝާރިފް ޢަބްދުލްމަޖީދެވެ.

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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2021ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް
04ވަނަ ދައުރުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުމާއި ބެހޭ:
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  04ވަނަ ދައުރުގެ  03ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން އަތޮޅު ކައުންސިލު އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމްގައި
ބޭއްވުނެވެ .މިބައްދަލުވުން އޮތީ  2021ޖޫން  24ދުވަހުގެ  14:30-14:00އަށެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވަނީ އަތޮޅު
ކައުންސިލަށް  04ވަނަ ދައުރަށް ނާއިބުރައީސެއް ހޮވުމުގެ މައްސަލައެވެ .އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަފްރާޙްގެ
އިތުރަށް ،އަތޮޅު ކައުންސިލުގައި ހިމެނޭ  13ރަށުގެ ރައީސުންގެ ތެރެއިން މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ލެއްވީ  12ރަށު ކައުންސިލުގެ
ރައީސުންނެވެ .ސަލާމްގައި ހުންނެވުމުގެ ސަބަބުން މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައި ނުގަންނަވަނީ ފެހެންދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސް އެވެ.
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސްއާއިއެކު  13މެމްބަރުން ބައިވެރިވި މިބައްދަލުވުމުގައި  04ވަނަ ދައުރުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސްގެ
މަޤާމަށް ކުރިމަތި ލެއްވީ ،މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޝުޖާޢު އެވެ .ނާއިބް ރައީސް ގެ މަޤާމަށް ޢަބްދުﷲ ޝުޖާޢު އިންތިޚާބުވީ
 11ވޯޓުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

އޭދަފުށީ އަންހުނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރުން:
ރަށްރަށުގައި އަލަށް އިންތިޚާބު ކުރެވުނު އަންހެނުންގެ
ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުން
ބައްދަލުކޮށް ،ކޮމިޓީ ތަކަށް ދަތިވާ ކަންކަމާއި ،ކޮމިޓީތަކުން
ކުރުމަށް ރާވާ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ،އެހީތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ދާއިރާތައް ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންވާތީ 2021 ،ޖޫން
 28ދުވަހުގެ  10:45-10:00އަށް އޭދަފުށީ އަންހެނުންގެ
ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީއާއެކު އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ
ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީއަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާއި ،ކޮމިޓީން ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ
ކަންކަމުގެ ތަފްޞީލް ހޯދުނެވެ .އަދި ކޮމިޓީން ކަންކަން ކުރަންވީގޮތުގެ އިރުޝާދު ދެވުނެވެ .މީގެ އިތުރުން ،އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކޮމިޓީ
ތަކަށް ދެވެންއޮތް ހުރިހާ އެއްބާރުލުމެއް ދޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެވުނެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި އޭދަފުށީ އަންހެނުންނެ ތަރައްޤީއަށް
މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ  05މެމްބަރުން ބައިވެރިވިއެވެ .އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަފްރާޙްއާއި،
ޓ
ވަގުތީ ސެކްރެޓްރީ ޖެނަރަލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިކްރާމްއާއި ،އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މޫސާ ފާއިޒުއާއި ،އެސިސްޓެން ް
ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޝިމްހާދުއާއި ،އެކައުންޓް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ފަޒްނާ އިދްރިސްއާއި ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސރ
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްމަޖީދު ޙަސަން ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ.
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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2021ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް
އޭދަފުށީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލު ކުރުން:
 04ވަނަ ދައުރަށް ރަށުކައުންސިލުތަކަށް އިންތިޚާބުވި
ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކޮށް ،ކައުންސިލުތަކުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށް
ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް  2021ޖޫން  28ދުވަހުގެ
12:25-11:00

އަށް

އޭދަފުށީ

އަތޮޅު

ކައުންސިލާއެކު

ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ.
މިބައްދަލުވުމުގައި އޭދަފުށީ ކައުންސިލުގައި މިވަގުތަށް ހުރި
ދަތިތައް ކައުންސިލުން ޙިއްޞާ ކޮށްދެއްވިއެވެ .އަދި އެދަތިތައް
ޙައްލުކޮށް ދިނުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ދެވެން ހުރި ހުރިހާ އެހީތެރިކަމެއް ދޭނެ ކަމަށް ދެންނެވުނެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި އޭދަފުށީ
ކައުންސިލުގެ  07ބޭފުޅުން ބައިވެރިވިއެވެ .އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަފްރާޙްއާއި ،ވަގުތީ
ޓންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މޫސާ ފާއިޒުއާއި ،އެސިސްޓެންޓް
ސެކްރެޓްރީ ޖެނަރަލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިކްރާމްއާއި ،އެސިސް ެ
ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޝިމްހާދާއި ،އެކައުންޓް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ފަޒްނާ އިދްރިސްއާއި ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސރ
އަލްފާޟިލާ ޢަބްދުލްމަޖީދު ޙަސަން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.

ބ އަތޮޅު ބަޔޮސްފިޔަރ ރިޒާވްއަށް  10އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވުނު ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންގައި ބައިވެރިވުން
ބ .އަތޮޅު ބަޔޯސްފިއަރ ރިޒާވް ގެ  10ވަނަ
އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބަޔޯސްފިއަރ ރިޒާވް
އޮފީހުން

އިންތިޒާމްކޮށްގެން

ޑިސްކަޝަން

އެއްގައި

ކުރިއަށް

އަތޮޅު

ޕެނަލް

ގެންދެވި

ރައީސް

ކައުންސިލްގެ

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަފްރާޙް 2021 ،ޖޫން  29ވަނަ
ދުވަހުގެ  16:45-14:00ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
މިޕެނަލިސްޓުންގެ ތެރޭގައި ބ .އަތޮޅު ބަޔޯސްފިއަރ ރިޒާވް
އުފެއްދުމުގައި

އެންމެ

އިސްކޮށް

އުޅުއްވި

ފަރާތްތައް

ހިމެނިވަޑައިގެންނެވިއެވެ .މިޑިސްކަޝަންގައި ރައީސް އެންމެ މުހިއްމު ކަމެއްގެ ގޮތުން އަލިއަޅުވާލީ ،ބ .އަތޮޅު ބަޔޯސްފިއަރ ރިޒާވް
އިތުރަށް ތަރައްގީކޮށް ،ދެން އަންނަ ޖީލަކަށް ވާސިލުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކަމާގުޅުންހުރި އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާ
ކަމުގެ މައްޗަށެވެ .އަދި މިކަން ހާސިލުކުރުމުގައި ބ .އަތޮޅު ކައުންސިލް އިސްނަންގަވައި މިކަމުގައި ދެވެން އޮތް އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަކަށް
އެއްބާރުލުން ލިބޭނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ހާމަކޮށްދެއްވިއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ،ބ .އަތޮޅު ބަޔޯސްފިއަރ
ރިޒާވް އޮފީސް ވަކި އޮފީހެއްގެގޮތުގައި އޮވެ ،އެއޮފީހުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރަށް ފުޅާވުމާއެކު ،އަތޮޅު ކައުންސިލަކީ އެއޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް
އެހީތެރިވެދޭ އެއްހިއްސާދާރުގެ ގޮތުގައި އޮވެ ،އަތޮޅުގެ ބަޔޯސްފިއަރ ރިޒާވް ކުރިއަރައިގެން ދިއުމަކީ ރައީސްގެ އެދިލައްވާގޮތްކަމުގައި
ދެންނެވިއެވެ .އަދި ހަމަމިއާއެކު ،ބ .އަތޮޅު ބަޔޯސްފިއަރ ރިޒާވް އޮފީހުގައި ތިއްބެވި މަދު މުވައްޒަފުންގެ ޓީމުން ކުރައްވާ ބުރަ މަސައްކަތުގެ
އަގު ވަޒަންކުރައްވާ ،އެއޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަރުހަބާއާއި ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ .މިބައްދަލުވުން ބ .އަތޮޅު ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާވް
އޮފީހުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން ލައިވްކުރެވުނެވެ .އަދި ބ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން މިލައިވް ޝެއަރވެސް ކުރެވުނެވެ.

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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2021ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް

ގޮއިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނާއި ބާއްދަލު ކުރުން:
ރަށްރަށުގައި އަލަށް އިންތިޚާބު ކުރެވުނު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީތަކާ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބައްދަލުކޮށް
ކޮމިޓީ ތަކަށް ދަތިވާ ކަންކަމާއި ،ކޮމިޓީތަކުން ކުރުމަށް ރާވާ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ދާއިރާތައް
ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންވާތީ 2021 ،ޖޫން  30ވަނަ ދުވަހުގެ  10:35-10:00އަށް ގޮއިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް
ކުރާކޮމިޓީއާއެކު އޮންލައިން ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީއަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާއި ،ކޮމިޓީން ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ
ކަންކަމުގެ ތަފްޞީލް ހޯދުނެވެ .އަދި ކޮމިޓީން ކަންކަން ކުރަންވީގޮތުގެ އިރުޝާދު ދެވުނެވެ .މީގެ އިތުރުން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކޮމިޓީ
ތަކަށް ދެވެންއޮތް ހުރިހާ އެއްބާރުލުމެއް ދޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެވުނެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި ގޮއިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ
ކޮމިޓީގެ  05މެމްބަރުން ބައިވެރިވިއެވެ .އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަފްރާޙްއާއި ،ވަގުތީ އެސްޖީ
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިކްރާމްއާއި ،އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މޫސާ ފާއިޒުއާއި ،އެކައުންޓް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ފަޒްނާ
އިދްރިސްއާއި ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްމަޖީދު ޙަސަން ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ.

ގޮއިދޫ ކައުންސިލާއި ބައްދަލު ކުރުން:
 04ވަނަ ދައުރަށް ރަށުކައުންސިލުތަކަށް އިންތިޚާބުވި ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކޮށް ،ކައުންސިލު ތަކުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށް
ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް  2021ޖޫން  30ވަނަ ދުވަހުގެ  12:00-11:00އަށް ގޮއިދޫ ކައުންސިލާއެކު އޮންލައިން ބައްދަލުވުމެއް
ބޭއްވުނެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގައި މިވަގުތަށް ހުރި ދަތިތައް ކައުންސިލުން ޙިއްޞާ ކޮށްދެއްވިއެވެ .އަދި އެދަތިތައް
ޙައްލުކޮށް ދިނުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ދެވެން ހުރި ހުރިހާ އެހީތެރިކަމެއް ދޭނެ ކަމަށް ދެންނެވުނެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި ގޮއިދޫ
ކައުންސިލުގެ  04ބޭފުޅުން ބައިވެރިވިއެވެ .އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަފްރާޙްއާއި ،ވަގުތީ
އެސްޖީ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިކްރާމްއާއި ،އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލފާޟިލް މޫސާ ފާއިޒުއާއި ،އެކައުންޓް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ
ފަޒްނާ އިދްރިސްއާއި ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްމަޖީދު ޙަސަން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.

ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ މަގެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކޮންމެ ރަށެއްގައި  2ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓެއް އެޅުން
ބ.އަތޮޅު ބަޔޯސްފިއަރ ކޮންޒަވޭޝަން ފަންޑާއި ،އަތޮޅު
ކައުންސިލު ގުޅިގެން އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގައި އެޅުމަށް
ނިންމާފައިވާ  2ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތް ،ބ.ކެންދޫ،
މާޅޮސް ،އަދި އޭދަފުށި ފިޔަވާ އެހެން ހުރިހާ ރަށެއްގެ މަސައްކަތް
ނިމި ،ފަރުނީޗަރ ހޯދި ،ބޭނުންކުރެވޭ ފެންވަރަށް ވަނީ ގެނެވިފައެވެ.

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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2021ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް
ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން
އަތޮޅު ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއްވެސް އަހަރު ފެށިގެން ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.
އެހެން ނަމަވެސް ކޮވިޑް 19ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން  19އޭޕްރީލް 2021ގައި އޭދަފުށި މޮނިޓަރިންގ ހާލަތަށް ގެނެވުމުގެ ސަބަބުން އޮފީސްތައް
ބައްދުކުރަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ޚިދްމަތްތަކެއް މެދުކަނޑާލެވި ،މެއި މަހުން ފެށިގެން ބައެއް ޚިދްމަތްތައް އަލުން ފޯރުކޮށްދޭން ފެށުނެވެ.
މިގޮތުން އަހަރުގެ  6މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިކައުންސިލުން އާންމުންނަށް ދެވުނު އާންމު ޚިދުމަތުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
ރަށްވެހި ކަމުގެ ޚިދްމަތް

ޚިދްމަތް ދިނުމަށް ހިންގި ޙަރަކާތްތައް
ފޯމު

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހައްދައި ދިނުން.

ހިފައިގެން

އަންނަ

ނަތީޖާ ޙާޞިލުވި މިންވަރު

ފަރާތްތަކުގެ

ފޮޓޯނަގާ ،އައި.ޑީ ކާޑު ޔުނިޓަށް ފޮނުވާ 270 ،ކާޑު ހަދާ ޙަވާލުކުރެވުން.
ކާޑުލިބުމުން އެފާރާތްތަކާ ޙަވާލުކުރުން.
އެދިވަޑައިގަންނަވާ

ކަނޑުއުޅަނދުގެ ލައިސަންސް ހަދާ ދިނުން.

ޓެސްޓާއި،

ފަރާތްތަކަށް

ދުއްވުމުގެ

ތިޔަރީ
ޓެސްޓްދީ

ލައިސަންސް ދޫކުރުން.
އެދިވަޑައިގަންނަވާ
އެއްގަމު އުޅަނދު ފަހަރުގެ ލައިސަންސް ހަދާ ދިނުން.

ޓެސްޓާއި،

ފަރާތްތަކަށް

ދުއްވުމުގެ

ތިޔަރީ
ޓެސްޓްދީ

ލައިސަންސް ކާޑު ދޫކުރުން.
ކަނޑު އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީ ހަދާ ދިނުން.

އެއްގަމު އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީ ހަދާ ދިނުން.

ރޯޑު ވާދިނަސް ސްޓިކަރ ދޫކުރުން

އޮޑީ ނަންބަރު ނަގައިދިނުން.

ޕާސްޕޯޓް ޚިދްމަތް

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ޙަވާލުކުރެވުން.

 133ލައިސަންސް ހަދާ ޙަވާލު
ކުރެވުން.

އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ 11
ލިޔުންތައް ފުރިހަމަވެގެން.
އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ
ލިޔުންތައް ފުރިހަމަވެގެން.
އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ
ލިޔުންތައް ފުރިހަމަވެގެން.
އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ
ލިޔުންތައް ފުރިހަމަވެގެން.

ލައިސަންސް

ހަދާ

ރަޖިސްޓްރީ

ހަދާ

ޙަވާލު

ކުރެވުން.
 00ރަޖިސްޓްރީ ހެދުން.

 77ރޯޑްވާދިނަސް ހެދުން.

 03އޮޑީ ނަމްބަރު ހެދުން.

އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ  12ފޯމް ނިންމާ އިމިގްރޭޝަންއަށް
ލިޔުންތައް ފުރިހަމަވެގެން.

ފޮނުވިފައިވޭ.
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2021ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް

 2021 .7ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް
ގެންދެވިފައިނުވާ ހަރަކާތްތައް
ޙަރަކާތް  :1ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ މެނޭޖުމަންޓާ ބައްދަލުކުރުން
ސަބަބު/ދަތިތައް :ކޮވިޑްގެ ޙާލަތާއި ގުޅިގެން އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންގެ ސަބަބުން ރަށްރަށަށް ދަތުރު ކުރުމަށް ހުރަސް
އެޅިފައި އޮތުމުން.
ޙަރަކާތް  : 2ބިޒްނަސް ސެންޓަރ މެދު ވެރިކޮށް ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު
ދިނުން.
ސަބަބު/ދަތިތައް :ކޮވިޑްގެ ޙާލަތާއި ގުޅިގެން އެފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގާނެ މާހައުލެއް ނެތިފައިވާތީ.
ޙަރަކާތް  : 3ކައުންސިލްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަކީ މަސައްކަތަށް ޤާބިލް ބަޔަކަށް ހެދުން
ސަބަބު/ދަތިތައް :ކޮވިޑްގެ ޙާލަތާއި ގުޅިގެން އެފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގާނެ މާހައުލެއް ނެތިފައިވާތީ.
ޙަރަކާތް  : 4ކޮންމެ ރަށެއްގައި އަހަރަކު އެއްފަހަރު ދީނި ނަޞޭޙަތް ދިނުން.
ސަބަބު/ދަތިތައް :ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމަކީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރަމަޟާންމަހުގެ ތެރޭގައި ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.
އެހެން ނަމަވެސް ކޯވިޑްގެ ސަބަބުން އަތޮޅުގެބައެއް ރަށްތައް މޮނިޓަރިންގެ ޙާލަތުގައި އޮތުމުން މިކަން ކުރިއަށްގެންދެވިފައި ނުވެއެވެ.
ޙަރަކާތް  : 5ކޮންމެ އަހަރަކު އެއް ފަހަރު އަތޮޅު ޤުރުޢާން މުބާރާތެއް ބޭއްވުން.
ސަބަބު/ދަތިތައް :އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތަކީ ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތައް ކުދިން ހޮވުމުގެ މަޤްސަދުގައި ބާއްވާ މުބާރާތެއް
ކަމުން ،ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތް ބާއްވާކަމުގެ އިޝާރާތެއް އެހެން އަހަރު ތަކާ އެއްގޮތަށް މިއަހަރުގެ މިހާހިސާބަށް
ވެފައިނުވާތީއާއި ،ކޮވިޑް 19ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުފަތުރު ކުރުން މަނާކޮށްފައިވާތީ ،މި
ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ނުވަނީއެވެ.
ޙަރަކާތް  : 6ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެގޮތުން ރަށު ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރ ކުރުން.
ސަބަބު/ދަތިތައް :މޮނިޓަރިންގެ މަސައްކަތަށް އިދާރީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރެވިފައި ވީނަމަވެސް ،ކޯވިޑްގެ
ސަބަބުން ރަށްރަށަށް ގޮސް މިކަން ކުރުމަށް އަދި ފުރުސަތު ނެތުމުން އެއްކޮށް ފުރިހަމަކުރެވިފައިނުވެއެވެ.
ޙަރަކާތް  : 7އަތޮޅު ސްކޫލްތަކުގެ އަހަރީ އިނާމް ދިނުމަށް އެހީތެރިކަން ދިނުން.
ސަބަބު/ދަތިތައް :އަތޮޅު ސްކޫލް ތަކުގެ އަހަރީ އިނާމް ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް މިއިދާރާއިން އަބަދުވެސް އެހީތެރިވަމުން ދެއެވެ.
މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް އަތޮޅުގެ އެއްވެސް ރަށަކު އަހަރީ އިނާމް ދިނުމުގެ ޖަލްސާ ބާއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.
ޙަރަކާތް  : 9ޒުވާނުންނަކީ ހޭލުންތެރި އަދި ހުނަރުވެރި ބަޔަކަށް ހެދުން.
ސަބަބު/ދަތިތައް :މިކަން ކުރުމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީއާއި އެކު ލިޔެކިޔުން ވާނީ ބަދަލު ކުރެވިފައެވެ .މިކަން ކުރުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާޗް މަހުގެ ފަހުކޮޅު ކަމަށް ވެފައި ކޯވިޑްގެ ސަބަބުން އޮފީސް ހުޅުވުން މަނާވުމާއި ،އެއްވެ އުޅުން
މަނާވުމުގެ ސަބަބުން މިކަން ވަނީ ކުރިއަށް ނުގެންދެވިއެވެ.

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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2021ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް
ޙަރަކާތް  : 10ރަންނާ އެވޯޑް.
ސަބަބު/ދަތިތައް :ރަންނާ އެވޯޑް ބޭއްވުމަށް ތާވަލް ކުރެވިފައިވާނީ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައެވެ .އެހެން ނަމަވެސް މިމަހަކީ
ކޯވިޑްގެ ސަބަބުން އޮފީސް ހުޅުވުން އަދި އެއްވެ އުޅުންވެސް މަނާކުރެވިފައިވާ މަހެކެވެ .އަދި ޤައުމުގެ އިގްތިޞާދު ވަރަށް
ބޮޑަށް ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ދުވަސްވަރެއްގައި މިފަދަ ބޮޑު ޚަރަދެއް ހިނގާ ،ހަފްލާއެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަކީ އެންމެ ރަގަޅު
ގޮތް ކަމުގައި ކައުންސިލަކުން ނުދެކެއެވެ.
ޙަރަކާތް  : 11ކޮމިޔުނިޓީ އެންގޭޖްމަންޓު އިތުރު ކުރުން.
ސަބަބު/ދަތިތައް :މި ޕްރޮގަރާމަކީ "ކޮޑި" ޖަމިއްޔާއާއި ގުޅިގެން ތާވަލު ކުރެވިގެން ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.
އެހެން ނަމަވެސް ކޯވިޑްގެ ސަބަބުން މި ޕްރޮގްރާމް ގެންދެވޭގޮތްވަނީ ނުވެފައެވެ.
ޙަރަކާތް  : 12ބ އަތޮޅަކީ ސިންގަލްޔޫސް ޕްލާސްޓިކު ބޭނުންނުކުރާ އަތޮޅަކަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން.
ސަބަބު/ދަތިތައް :މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ރޭވިފައިވަނީ "ނަމޫނާ ބާ ޕްރޮޖެކްޓް" ގެ ދަށުން ކަމުގައިވާތީ
މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ސޮނެވާގެ ކަމާއި ގުޅޭ ފަރާތްތަކާއެކުދަނީ މަޝްވަރާކުރާކުރެވެމުންނެވެ.

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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2021ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް

.8

ކައުންސިލުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ވިޔަފާރި
ކައުންސިލުގެ ނަމުގައި އާމްދަނީ ހޯދުމަށް

ކައުންސިލްގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކުރެވެއެވެ .މީގެ

ތެރޭގައި:
 .1ކައުންސިލުގެ  2ލޯންޗް( .ގަލްފް ކްރާފްޓް ޓްއަރންގ )36
 .2އަތޮޅުގެ އާއި މަރިޔާދުގެ ކުއްޔަށް ދިނުން.
 .3ކައުންސިލުގެ ނަމުގައި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ،ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަދި އިސްލާމިކް ބޭންކް އިން ގަނެފައިވާ
ހިއްސާގެ ފައިދާ.
 .4އަތޮޅު ފިހާރައިގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ.
 .5ކައުންސިލުގެ ސައުންޑް ސިސްޓަމް ކުއްޔަށް ދިނުން.
 .6ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނު އަދި ޕާޓީ ތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ބުފޭ ޓްރޭ އާއި ތަށި ފަދަ ތަކެތި ކުއްޔަށް ދިނުން.
 .7ނީލަން ކިޔައިގެން ލިބޭ ފައިސާ.
 .8ގޮޑީ ކަވަރު އަދި މޭޒު މަތީ އަޅާ ފޮތި ކުއްޔަށް ދިނުން.
މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ނެގޭ ފީތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
 .1ޕާސްޕޯޓް ޚިދުމަތުގެ ފީ.
 .2އެއްގަމު ލައިސަންސްގެ އިމްތިހާން ހެދުމަށް އަދި ލައިސަންސާ ބެހޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ނެގޭ ފީތައް.
 .3ކަނޑުގެ ލައިސަންސްގެ އިމްތިހާން ހެދުމަށް އަދި ލައިސަންސާ ބެހޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ނެގޭ ފީތައް.
 .4ކަނޑުގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ނެގޭ ފީތައް.

 .9ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުން ހިފުނުގޮތް
ކައުންސިލްގައި ހުރި މުދަލާއި ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެއެވެ .އަދި
ހަމައެއާއިއެކު ކައުންސިލުގެ މުދަލާއި ވަސީލަތްތައް އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އާންމު ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރެވެއެވެ.
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.10

ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ  06މަސްދުވަހުގެ މާލީ ހިސާބުތައް
 2021ގެ ލިބުނު

2021ގެ ފުރަތަމަ

2021ގެ ބަޖެޓްގައި

ބަޖެޓް

 6މަހުގެ ޚަރަދު

ބާކީ ހުރި ފައިސާ

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

7,174,466

2,413,638

4,675,758

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

6,912,405

3,294,019

3,703,455

ބަޖެޓް މުޅި ޖުމްލަ

14,086,871

5,707,656

8,379,213

ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

4,952,726

1,991,569

196,669

86,573

110,096

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

177,000

1,500

165,500

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

356,000

86,114

373,816

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

836,404

173,737

593,667

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

153,000

0

98,000

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

444,667

68,645

371,022

ޒ
ސޑީ ް
ދ ސަބު ި
އ ި
ކއި ަ
އޝްތިރާ ާ
ރންދޭ އެހީި ،
ސަރުކާ ު

58,000

5,500

52,500

7,174,466

2,413,638

4,675,758

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު
ޕެންޝަނާއި،

މުސްކުޅިކުރައްވާ

މުވައްޒަފުންނަށާއި

ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

ޖުމްލަ

އަދި

ވަކި

2,911,157

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
5,594,905

2,957,886

2,572,018

މ
ރ ް
ރގް ާ
ވސްޓްމަންޓް ޕް ޮ
ނ ެ
ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އި ް

50,000

0

329,000

ދ
ރ ު
ހދުމަށް ކުރާ ޚަ ަ
ރމުދާ ޯ
ނވާ ހަ ު
ނގުމަށް ބޭނު ް
އޮފީސް ހި ް

1,267,500

336,133

802,437

ޖުމްލަ:

6,912,405

3,294,019

3,703,455

ދ
ރ ު
ދއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަ ަ
ފއި ާ
ތޞާދީ ަ
އިޤް ި
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.11

 2021ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ހަރަކާތްތައް

ޙަރަކާތް
ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް

ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު
Q3

1

ލަފާ ކުރާ ބަޖެޓް

Q4





22276/-





8400/-

3

ކައުންސިލުގެ މުއައްޒަފުންނަކީ މަސައްކަތަށް ޤާބިލު ބަޔަކަށް ހެދުން.





107887/-

4

އަތޮޅުގައި ޞިއްޙީގޮތުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.





-

5

އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ޕްރޮފިޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް އެހީތެރިވުން.





39650/-

6

އަތޮޅު ސްކޫލްތަކުގެ އަހަރީ އިނާމް ދިނުމަށް އެހީތެރިކަން ދިނުން.





40000/-

8

މުއައްސަސާ ތަކުގެ މެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުން ޤާއިމް ކުރުން.





17417/-

9

ކޮންމެ ރަށެއްގައި އަހަރަކު އެއްފަހަރު ދީނި ނަޞޭޙަތް ދިނުން.





26776/-





75276/-





18000/-





-





-





2

10
11
12

ގެސްޓުހައުސްތަކުގެ މެނޭޖްމަންޓާއި ބައްދަލުކުރުން.

ހިންގުމަށް

ބިޒްނަސް ސެންޓަރ މެދުވެރިކޮށް ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ
ވިޔަފާރި ވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން.

ކައުންސިލު އިދާރާތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ރަށު ކައުންސިލުތައް
މޮނިޓަރ ކުރުން
ބ .އަތޮޅަކީ ސިންގަލްޔޫސް ޕްލާސްޓިކު ބޭނުންނުކުރާ އަތޮޅަކަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް
ފެށުން.
އަތޮޅުގައި ޙިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ތަންތަނާއި ،ތަކެތި ބެލެހެއްޓުމަށް މޮނިޓަރިންގ
ހަރުދަނާ ކުރުން.

 13އަތޮޅު އަމަން އަމާންކަން ޤާއިމް ކުރުމަށް ޕޮލިހުންނާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން.

.12

ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް

ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ އަދަދު26 :
ކައުންސިލުން ބައްދަލުވުން ބޭއްވި އަދަދު19 :

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސ ަ ފ ް ޙ ާ | 29

2021ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް
ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު

ޙާޟިރުވި ޢަދަދު

ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް
 .1އެޖެންޑާ ނަންބަރު 2021/01 :އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށް.
 .2މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ  2021ވަނަ
އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ދައުލަތުން ދެއްވި  ( 7,166,540/-ހަތްމިލިޔަން
އެއްސަތޭކަ ސަހައްޓިހާސް ފައްސަތޭކަ ސާޅީސް ރުފިޔާ ) އާއި އަތޮޅު
ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީން  ( 3,920,331/-ތިން މިލިޔަން ނުވަސަތޭކަ

ވން 153
އރު  – 3ބައްދަލު ު
ދަ ު

3

ވން 154
އރު  – 3ބައްދަލު ު
ދަ ު

3

ވން 155
އރު  – 3ބައްދަލު ު
ދަ ު

3

ވން 156
އރު  – 3ބައްދަލު ު
ދަ ު

3

ވިހިހާސް ތިންސަތޭކަ އެއްތިރީސް ރުފިޔާ ) އާއި ތިންވަނަ ފަރާތުގެ
ފައިސާގެ ގޮތުގައި  ( 3,007,800/-ތިން މިލިޔަން ހަތްހާސް އަށްސަތޭކަ
ރުފިޔާ )

އާއިއެކު

ޖުމްލަ 14,094,671/-

( ސާދަ މިލިޔަން

ސައުރަޔާނަވައި ހާސް ހަސަތޭކަ އެކާހަތްތަރި ރުފިޔާ ) ކަނޑައަޅާ
ފާސްކުރުމަށާއި ،ބަޖެޓާގުޅޭ ޤަރާރު ފާސްކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށް.
 .3ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު AJ/2021/01 :ފާސްކުރުން
 .1އެޖެންޑާ ނަންބަރު 2021/02 :އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް.
 .2ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު AJ/2020/33 :އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް.
 .3ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު AJ/2020/34 :އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް.
 2020 .4ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓު އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް.
 -1އެޖެންޑާ ނަންބަރު 2021/03 :އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް.
 -2ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު AJ/2021/02 :އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް.
 -3ރިވިއުކުރި

2021

ވަނަ

އަހަރުގެ

މަސައްކަތު

ތާވަލު

އޮތްގޮތަށް

ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް.
 -1އެޖެންޑާ ނަންބަރު 2021/04 :އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް.
 -2ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު AJ/2021/03 :އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް.
 -3ހުރިހާ ރަށު ކައުންސިލު ތަކާއި ،ހުރިހާ ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއެކު އަތޮޅު
ކައުންސިލުން މަޝްވަރާ ކޮށް ،ގެންނަޖެހޭ ބަދަލުތައް ހޯދުމަށް ފަހު އަގަށް
ބަދަލު ގެންނަން ނުޖެހޭ ކަންކަމާ އަތޮޅު ކައުންސިލުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތް
ނިންމުމަށް ފެންނަ ކަމަށް.

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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2021ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް
 -1އެޖެންޑާ ނަންބަރު 2021/05 :އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް.
 -2ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު AJ/2021/04 :އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް.
ވން 157
އރު  – 3ބައްދަލު ު
ދަ ު

3

ވން 158
އރު  – 3ބައްދަލު ު
ދަ ު

3

ވން 159
އރު  – 3ބައްދަލު ު
ދަ ު

2

ވން 160
އރު  – 3ބައްދަލު ު
ދަ ު

3

 -3ރަށު ކައުންސިލުތަކުން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ތަމްރީން ހޯދުމަށް އަންނަ
މުއައްޒަފުންނަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަ
ކަމަށް.
 -1އެޖެންޑާ ނަންބަރު 2021/06 :އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް.
 -2ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު AJ/2021/05 :އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް.
 -3އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ނަމުގައި އުފައްދާ " ނަމޫނާ ބާ " ޖަމްޢިއްޔާއިން
އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ ރޯޑު ޝޯވގައި ސޮނެވާފުށީން
ބައިވެރިވާ ޢާއިޝަތު އަޟުހޫރާ ކަރަންޓީނު ވުމަށް އަގަކާނުލާ އަތޮޅުގެއިން
ކޮޓަރިއެއް ދިނުމަށް ފެންނަ ކަމަށް.
 -4އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ނަމުގައި އުފައްދާ " ނަމޫނާ ބާ " ޖަމްޢިއްޔާއަށް
ސޮނެވާފުށިން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މެޝިނަރީތައް އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ
ނަމުގައި

ރަޖިސްޓަރީ

ކުރާނަމަ،

އެމެޝިނަރީތަކުގެ

ޑިއުޑީ

މަޢާފް

ކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔުން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދިނުމަށް
ފެންނަ ކަމަށް.
 -1އެޖެންޑާ ނަންބަރު 2021/07 :އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށް.
 -2ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު AJ/2021/06 :އަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙްއާއެކު
ފާސްކުރުމަށް.
 -3ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު KJ/2021/01 :އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް.
 -4މި ކައުންސިލު އިދާރާގެ އައި.ޓީ މަސައްކަތްތައް ޙަވާލު ކުރެވިފައިވާ ފަރާތާއި
ދެމެދު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު  2021ފެބުރުވަރީ  16ވަނަ
ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވުމުން 17 ،ފެބުރުއަރީ  2021ދުވަހުން ފެށިގެން
 01އަހަރަށް މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށާއި ،އަދި މުއްދަތު
ހަމަވުމުން ކައުންސިލުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އިތުރަށް އިޢުލާނު
ކުރުމެއްނެތި މުއްދަތު އިތުރު ކުރެވޭ ގޮތަށް ބޭއްވުމަށް ފެންނަ ކަމަށް.
 -1އެޖެންޑާ ނަންބަރު 2021/08 :ގެ  5.1ގޮއިދޫގައި ޢިމާރާތްކުރާ 02
ކޮޓަރީގެ ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތަށް
މަސައްކަތް ނުނިމޭނެތީ ،އިތުރު  30ދުވަސް ދިނުމަށް ބްރަދާސްމޯލް
އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ފަރާތުން އެދިފައިވާ މައްސަލަ އުނިކޮށް ،އެޖެންޑާ
ފާސްކުރުމަށް.
 -2ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު AJ/2021/07 :އަށް ގެނެވުނު އިޞްލާހާއެކު
ފާސްކުރުމަށް.

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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2021ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް
 -1އެޖެންޑާ ނަންބަރު 2021/09 :އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް.
 -2ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު AJ/2021/08 :އަށް ގެނެވުނު އިޞްލާހާއެކު
ފާސްކުރުމަށް.
 -3ހިތާދޫގައި ޢިމާރާތްކުރާ  02ކޮޓަރީގެ ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް
ވން 161
އރު  – 3ބައްދަލު ު
ދަ ު

3

ވން 162
އރު  – 3ބައްދަލު ު
ދަ ު

3

ވން 163
އރު  – 3ބައްދަލު ު
ދަ ު

2

ވން 164
އރު  – 3ބައްދަލު ު
ދަ ު

2

ވން 165
އރު  – 3ބައްދަލު ު
ދަ ު

2

އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމޭނެތީ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް
ދިނުމަށް އެފް ސެވަން ޓްރޭޑާސްގެ ފަރާތުން އެދިފައިވާ މައްސަލާގައި
މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް ކޮންޓެކްޓަރަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް
ދެއްކިފައިނުވާތީއާއި ،މިކަމާއި ގުޅިގެން ހިތާދޫ ކައުންސިލުން މިއިދާރާއަށް
ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީގައި ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްތަކެއް ހުރުމުން މުއްދަތު އިތުރު
ކޮށްދެވެން ނެތްކަމަށް.
 -1އެޖެންޑާ ނަންބަރު 2021/10 :އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް.
 -2ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު AJ/2021/09 :އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް.
 -3ތުޅާދޫން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  88ގޯތި ދިނުން ހުއްޓުވުމަށް ކޯޓަށް
ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ތަދައްޚަލު ވުމުގެ
ބަދަލުގައި ޝަރުޢީ މަރުހަލާގައި ތުޅާދޫ ކައުންސިލުން ބޭނުންވެއްޖެ
ހިނދެއްގައި ،އެބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ ލަފައެއް އަތޮޅު ކައުންސިލުން
ދިނުމަށް ފެންނަ ކަމަށް.
 -1އެޖެންޑާ ނަންބަރު 2021/11 :އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް.
 -2ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު AJ/2021/10 :އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް.
 -3އަތޮޅު ކައުންސިލު އިދާރާގެ  2020ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާން އޮތްގޮތަށް
ފާސްކުރުމަށް.
 -1އެޖެންޑާ ނަންބަރު 2021/12 :އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް.
 -2ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު AJ/2021/11 :އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް.
 -1އެޖެންޑާ ނަންބަރު 2021/13 :އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް.
 -2ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު AJ/2021/12 :އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް.
 -3މިމައްސަލަ ބިޑު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިގެން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ފެންނަކަމަށް.
 -4މިމައްސަލަ ބިޑު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިގެން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ފެންނަކަމަށް.
 -5މިމައްސަލަ ބިޑު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިގެން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ފެންނަކަމަށް.
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2021ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް
 -1އެޖެންޑާ ނަންބަރު 2021/14 :އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް.
ވން 166
އރު  – 3ބައްދަލު ު
ދަ ު

2

ވން 167
އރު  – 3ބައްދަލު ު
ދަ ު

3

ވން 168
އރު  – 3ބައްދަލު ު
ދަ ު

2

ވން 01
އރު  – 4ބައްދަލު ު
ދަ ު

14

 -2ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު AJ/2021/13 :އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް.
 -3ނީލަން ކިޔުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިސްޓުގައިވާ ތަކެތި ނީލަން ކިޔުމަށް ފެންނަ
ކަމަށް.
 -1އެޖެންޑާ ނަންބަރު 2021/15 :އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް.
 -2ޔައުމިއްޔާ

ނަންބަރު:

AJ/2020/14

އޮތްގޮތަށް

ފާސްކުރުމަށް

ފެންނަކަމަށް.
 -3ކިހާދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަންބަރ 5( (MSG)316/230/2021/21
އޭޕްރިލް  )2021މެސެޖާއިއެކު ފޮނުއްވި އެހީއަށް އެދޭ ފޯމުގައިވާ ކިހާދޫ
ސްކޫލް ޓީވީއެއް ގަތުމަށް އެހީއަށް އެދިފައިވާ މައްސަލާގައި މިކައުންސިލުން
އެހީ ދިނުމުގައި އަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލަށް ނުފެތޭތީ އާއި ،ކައުންސިލަށް
އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތުމުން ކިހާދޫ ސުކޫލަށް ޓީވީއެއް ހޯދައިދެވެން
ނެތްކަމަށް.
 -1އެޖެންޑާ ނަންބަރު 2021/16 :އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށް.
 -2ޔައުމިއްޔާ

ނަންބަރު:

AJ/2020/15

އޮތްގޮތަށް

ފާސްކުރުމަށް

ފެންނަކަމަށް.
 -3އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ނަންބަރު27 ( BAH-AHR/230/2021/02 :
އެޕްރީލް  ) 2021ސިޓީން އެދިލެއްވި ބޭނުމަށް އަގަކާނުލާ 01
މަސްދުވަހަށް ކޮޓަރިތައް ދިނުމަށް ފެންނަ ކަމަށް.
 -1އެޖެންޑާ ނަންބަރު DH4/2021/01 :ފާސްކުރުން.
 -2ކައުންސިލުގެ  3އަހަރުގެ ދައުރު ހިނގައި ދިޔަ ގޮތުގެ ބަޔާން ދަރުބާރަށް
އިއްވުން.
 -3ކައުންސިލްގެ  4ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް ދަރުބާރާއި މުހާތަބުކުރެއްވުން.

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސ ަ ފ ް ޙ ާ | 33

2021ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް
 -1އެޖެންޑާ ނަންބަރު DH4/2021/02 :އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް.
 -2ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު AJ/DH-4/2021/01 :އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް.
 -3ބ އަތޮޅުގެ ކުނި މެނޭޖްކޮށް އެންހޭސް ކުރުމަށް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެންވަޔަރަންމަންޓް އާއި ،ބ އަތޮޅު ކައުންސިލް އާއި ދެމެދު ފަހުމުނާމާގައި
ސޮއިކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށް.
 -4ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމާއި ބެހޭ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެމަތީން ބ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ނަމުގައި ކުންފުންޏެއް ރަޖިސްޓަރީ
ކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށް.
ވން 02
އރު  – 4ބައްދަލު ު
ދަ ު

13

ވން 03
އރު  – 4ބައްދަލު ު
ދަ ު

13

 -5އަތޮޅުގެ  /މަރިޔާދުގެ ހިންގުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ އުޞޫލަށް ގެނެވުނު
އިޞްލާޙް ތަކާއިއެކު ފާސްކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށް.
 -6ބ އަތޮޅު ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސާރވިސް ސެންޓަރގެ ނަންބަރު:
 08 ( FCSC-F/MIS/2021/09ޖޫން  ) 2021ސިޓީން އެދި
ވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތަށް ،އެދެކުދިންނަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އިންޓާންޝިޕް
ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ޖާގަ ދިނުމަށް ފެންނަކަމަށް.
 -7ބ .އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު  2021އަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙް
ތަކާއެކު ހިންގާ ޤާވާޢިދު ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް.
 -8މި އެސްއޯޕީ އިތުރަށް ކައުންސިލަރުން ދިރާސާ ކުރުމަށް ފަހު އަލުން އެހެން
ބައްދަލުވުމަކަށް ގެނައުމަށް ފެންނަކަމަށް.
 -1އެޖެންޑާ ނަންބަރު DH4/2021/03 :އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް.
 -2އަތޮޅު

ކައުންސިލްގެ

ނާއިބުރައީސް

ކަމުގެ

މަޤާމަށް

11

ވޯޑުގެ

އަޣުލަބިއްޔަތުން ހޮވި ވަޑައިގަތީ މާޅޮހު ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް
ޢަބްދުﷲ ޝުޖާޢުއެވެ.

ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު އިސްލާހުތަކާއިއެކު ،ވޭތުވެދިޔަ  6މަސް ދުވަހުގެ
ތެރޭގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ މެމްބަރުންގެ ޢަދަދު  03ން  14އަށް ބަދަލުވެފައިވެއެވެ .މިގޮތަށް ބަދަލުވީ ލާމަރުކަޒީގޮތުން އިދާރީ
ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙްތަކާއި ގުޅިގެން  04ވަނަ ދައުރަށް އިންތިޚާބުވި އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސްއާއި،
ރަށުކައުންސިލުގެ ރައީސުންގެ ގޮތުގައި އިންތިޚާބުވި  13ރަށުގެ ރައީސުން ހިމެނޭ ކައުންސިލެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހިގެން ދިއުމުންނެވެ.
މިގޮތަށް ބަދަލު ކުރެވިފައިވަނީ  17މޭ  2021ވީ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ.

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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2021ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް

ނިންމުން:
މިކައުންސިލުގެ  2021ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހަކީ

ކޮވިޑް  19ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރި

ނަމަވެސް ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގެ ބައެއް ކަންކަން ފެށި ،އެކަންކަން ހާސިލްކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް
ކުރެވެމުންދާކަން އުފަލާއިއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ .މިކަންކަން ހާސިލްކުރުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި ،ކައުންސިލްގެ އިދާރީ
މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން ރަށު ކައުންސިލްތަކުންނާއި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ދެއްވަމުންގެންދަވާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލެއްވުމަށް ނިހާޔަތަށް
ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .އަދި މިރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް އެކުލަވާލުމުގައި މަސައްކަތްކޮށްދެއްވި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ޚާއްސަ ޝުކުރު
ދަންނަވަމެވެ.
މިރިޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ނިންމުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤު ދެއްވިކަމަށްޓަކައި ގަދަ ކީރިތިވަންތަ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދުކުރަމެވެ.
އަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި ދުޢާއަކީ އަތޮޅާއި ޤައުމަށް ވަފާތެރި ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ތިބެ ،ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށް އަގުހުރި
ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ .އަދި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި
ދަތިތަކުން އަރައިގަނެ ،މިހާރަށްވުރެ ފަސޭހަކަމާއި ގާތުން ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ރަގަޅު ގޮތްތަކެއް މިންވަރު ކޮށްދެއްވުމެވެ .ކީރިތިﷲ އަޅަމެންގެ
މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް ލައްވައި ،ކާމިޔާބީ އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ.

آمــــــــــين

 20ޛުލްޤަޢިދާ 1442
 30ޖޫން
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