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 2 އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު 

 ބަޔާން  ރައީސްގެ  ކައުންސިލްގެ 
g 

 

އަޅުގަނޑުމެްނ އަށް ޙަމްދާއި، ޝުކުރުކުރަމެވެ.  وتعالى سبحانههللا ކީރިތިވަންތަ  ޢުމަތްތަކުގެވެރި ގަދަނި
 ى هللا عليه وسلّممحّمد صلّ ޢަމަލީގޮތުން މަގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާތް ސާހިބާ  ،ގޮތުގެ ރިވެތި ނަމ ނާއާއިގެން ވަޑައިގެން އުޅެންވީ

ނަބިއްޔާގެ އިތުރު އާލުންނާއި، މިތުރު  އެ މާތްޞަލަވާތާއި، ސަލާމުގައި  މިކުރަމެވެ. އަށް ޞަލާވާތާއި، ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ 
 ޞަޙާބީން ޝާމިލްކުރަމެވެ.

ވާނީ، ރައްޔިތުންނާ ސަރުކާރާ މި ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކޮށްފައި ތެރޭގައި ހަ މަސްދުވެހުގެ  ފާއިތުވެދިޔަ
ހިންގުމަށް މި އަހަރުގެ ކައުންސިލުން  މި  މިކަމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުންގުޅިގެން ރައްޔިތުން އެދޭފަދަ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދެވޭތޯއެވެ. 

ކަންކަން ކާމިޔާބު ކަމާއެކު  މަހަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ  6ބަޖެޓްގައި ހިމަނި، މި އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ފުރަތަމަ 
  އިން ނިންމާނުލެވުނު ތާވަލުކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެ އެއާއެކު ނިންމާލެވިފައިވާ ކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. ހަމަ 

ތައްތަކެއްކަމުގައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ކަން އިދާރީގޮތުން ގިނަގުނަކަންތައްތަކަކީ އެކަންކަން ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި 
ފާހަގަކުރަމެވެ. މިގޮތުން ވެސް  މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ނުހިމަނައި، ކަންތައްތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަން މީގެ އިތުރުންފާހަގަކުރަމެވެ. 

ޓުގައި މަނައި ކުރެވުނު ކަންތަކުގެ ތަފްޞީލުތައް ރިޕޯތާވަލުގައި ހިމެނިގެން ކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި، ތާވަލުގައި ނުހި
  ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

ންތައްތަކުގައި ކައުންސިލްތައް ހަރުދަނާކޮށް އެއް އުޞ ލަކުން ހިންގެވުމަށް އަދި މިއިދާރާއިން ރާވައި ހިންގާ ކަ  
އެ އޮތޯރިޓީގެ ވެރިންނާއި، މުވައްޒަފުންނަށް ތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ދެއްވާ ލަފަޔާއި، އެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮށް ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮ

 ންނަށް އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުއިޙްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ. އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ކައުންސިލްގެ ޕްރޮގްރާމުތައް 
ލަފަޔާ އިރުޝާދުދެމުން ސްކޮށްދެއްވައި، އެއް ރ ޙެއްގައި ފާ ޤަވާއިދުތަކާއި، އުޞ ލުތައް އެންމެ ފައިދާހުރި، ހަމަހަމަ ގޮތެއްގެމަތީން

އިދާރީ  ކުރިޔަށްގެންދިއުމުގައި މުގުލުގައި ތިއްބެވި ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާއި، އުޞ ލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމުތައް  ގެންދެވި 
  ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.ހީވާގި މުވައްޒަފުންނަށް އި، ޢަމަލީގޮތުން ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގަވަމުންގެންދަވާ ޔުނިޓްތަކުގެ ވެރިންނާ

މިޤައުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގުމަށް ތިއްބެވި އެންމެހާ هللا އަޅުގަންޑުގެ އިޚުލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ މާތް
ށް މަޞްލަޙަތުހުރި، ލާބަޔާއި މަންފާ ލިބެނިވި، އަމާންކަމާއި ޞުލްޙަވެރިކަން ދެމެހެއްޓޭ، ދީމުޤްރާތީ ހަމަތަކާއި ފަރާތްތަކަށް ޤައުމަ

 އަސާސްތަކުގެ މަތީގައި އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ކަންކަން ރޭއްވެވުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. އާމީން.
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 ޢާރިފް މުޙައްމަދު 

 ރައީސް ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 
 
 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2019

 3 އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު 

 1.
 

މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞ ލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނ ނު ނަްނބަރު 
 6ނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަ  2019 ނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވުށވަނަ މާއްދާގެ )109 ގެ   2010/7

 ހިންިގ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެވެ. ކައުންސިލުން މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުމަސްދުވަހު 

 ެގ ވަނަވަރުރަށުމިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ މިޝަނާއި، 
ހިންގުމަްށ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން  މަހުގެ 6ނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަ 2019 ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. މީގެއިތުރުން 

ނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީޖާ ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި، އެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތަފްޞީލާއި،  މި އަހަރު ކުރިޔަށް  ކަ
 ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި، ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު ހިމަނާލެިވފައިވާނެއެވެ.  

 

 2.
 

އާއި ތަހުޒީބުގެ ރޮނގުން އަރާހުރި، އިސްލާމީ  ތަރައްޤީ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރިއަކީ ދިރިއުޅެން އުފާވެރި،

 މުޖުތަމަޢަކަށްވުމެވެ.

 

 3.
 

ދިމިޤްރާޠީ  އަތޮޅަކަށް ހެދުމާއި، ގިނަ ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ފުރުޞަތުތައް މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރިއަކީ

ތަނަވަސްކަމާއި ގެދޮރުގެ  ބިނާކުރުމެވެ. އަދި މާލީ މަދު މުޖުަތމަޢެއް ލޯބިކުރާ ކުށް ލްޙަމަސަލަސްކަމަށްޞުއުޞ ލުތަކާއި 

އުނގެުނމާއި ބޭސްފަރުވާއަށް ފަސޭހަަކމާއެކު ވާޞިލުވުމުގެ މަގު  ހެދުމާއި، އަތޮޅަކަށް މަގުހުޅުވިފައިވާ  ތަނަވަސްކަމަށް

ވާދަކުރުމުގެ  ކިޔަވާކުދިންނާއި ޒުވާނުންނަށް ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ތަނަވަސްކޮށް ދިުނމުގެ އިތުރުން އެންމެންނަށް

 ވެއްޓެއް ހޯދައިދިނުމެވެ.

 

  



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2019

 4 އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު 

 4.

 

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުިރ 
ުއތުރުްނ ، ނުވަތަ ށ.އަތޮޅަކީ

ތިން ވަނަ ައތޮޅެވެ. އަތޮޅަްށ 
 ދެވިފައިވާ އިނގިރޭސި އަކުރަކީ 

C  ީއެވެ. އަތޮޅުގެ ޕޮޒިޝަނަކ
  6އުތުރުންދަރަޖަ  73އިރުން 

ދަރަޖައެވެ. އަތޮޅުގެ ބޮޑުމިނަީކ 
މޭލެވެ. މި އަތޮޅުގައިާވ  37
ރަށުގެ ތެރެއިން މީހުން  50

ރަށުގައެވެ.  14ދިރިއުޅެނީ 
ނޑިތީމާއި ނ މަރާ  އެއީ، ކަ

 ،ފޭދ  އާއި ،ގޮއިދ  އާއި، އާއި
ބިލެތްފައްސާިއ  ،ފީވަކާއި

، ނަރުދ  އާއި ،ފޯކައިދ އާއި

ޑ  މަރޮށްޓާއި ޅައިމަގާއި ކޮމަން
ފުނަދ    ،މާއުނގ ދ  އާއި ،އާއި

އަދި މިލަންދ އެވެ. އަތޮޅުެގ 
މަރުކަޒީ ރަށަކީ ފުނަދ އެވެ. 
، އަތޮޅުގެ މަރުކަޒީ ރަށާއި

މާލެއާ ދެމެދުގައިވާ ދުރުމިނަކީ 
  މޭލެވެ. 123

އަންހެނުންނާިއ،  8938އެވެ. އެއީ،  18248އާބާދީއަކީ  ނިޔަލަށް މިއަތޮޅުގެޖ ން މަހުެގ  އަހަރުގެވަނަ 2019 
 ގައި އެވަނީއެވެ.  1- . އަތޮޅުގެ އާބާދީގެ ތަފްޞީލް މަޢުލޫާމތު އެނެކްސްހެނުންނެވެފިރި 9310

 

ނޑިތީމުގައި ހުންނަ އަތޮޅު  ލީމުސެކަންޑްރީ ތަޢު އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ދެވެއެވެ. މީގެއިތުރުން ކަ
ހަޔަރ އި، ފުނަދ  ސްކ ލާއި، މިލަންދ  ސްކ ލުން ލީމީ ަމރުކަޒާހުންނަ އަތޮޅު ަތޢު ކޮމަންޑ ގައިއިންނާއި، މަދްރަސާ

ޑަކްޓަރުންނާއި، ނަރުހުންެގ ، އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ޤާއިމުކުރެވިލީމު ދެވެއެވެ. ސެކަންޑްރީ ތަޢު
  .އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލެވެށ.ުފނަދ  ޚިދުމަތުގެ މައި މަރުކަޒަކީ ފުނަދ ގައި ހުންނަ  ލިބެމުންދެއެވެ. އަތޮޅުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް

 
 

، މަސްވެރިކަމާއި މަސައްކަތަކީ  ކުރާ ހޯދުމަށް އާމްދަނީ ގިނަބަޔަކު އެންމެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މިއަތޮޅުގެ

ނޑުވެރިކަމެވެ. މީގެ އިތުރުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައިވެސް އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން  ދަ
ނގަރު "ވައިސްރޯއީ"ގެ ނަމުގައި ހުޅުވި ނަމަވެސް ށ.ވަޢަދަދެއްެގ ޒުވާުނން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުްނެނވެ.  އަތޮޅުގެ ގިނަ

ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައި ވައިސްރޯއީ ހުއްޓާލައި މިހާރު އެ ރަށް ވެސް ދަނީ މަރާމާތުކުެރވެމުންނެވެ. މީގެއިތުރުްނ 2015



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2019

 5 އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު 

ންބާއި އާއި ގާކޮށި ރަށެއްގައި ދަނީކުރެވެމުންނެވެ. އެއީ، ދޮޅިޔަދ  ތިންތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަތޮޅުގެ  ތުރުވެރިކަންފަ
ނޑުވެރިކަން  އާއި ކުރެއްދ  އާއި ރިނބުދ  މީގެއިތުރުން ަމޑިދ . ކަނބާލިފަރެވެ އާއި ކުނބުރުދ ގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ދަ

ނޑާ އާއި އެރިޔަދ ގައި ކުރެއެވެ. އަދި ނަލަންދ   .އާލާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއެވެ އެކުއަރކަލްޗަރ ކޮށްގެން ހުއިފިލަ
 ކުރެވިފައެވެ.ތަރައްޤީ ވަނީ މަސްވެރިކަމުގެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ކީކިމިނި

 

މަރުކަޒީ ރަށް ދުަވހު  6ދަތުރުފަތުގެ ނިޒާމުން އަތޮޅުެގ ހުރިހާ ރަށެއް ގުޅާލެވި ތިން ރ ޓަކުން ހަފުތާއަކު 
ފުނަދުއަށް ދަތުރުތައް ޤަވާިޢދުްނ ކުރެވެމުންދާއިރު، ހަފުތާގެ ެދ ދުވަހު ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓަްށ ދަތުރުކުރެވޭނެ ނިޒާމު 
ޤާއިމުކުރެވިފައިވެއެވެ. ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި  ސަރުކާރުން ފުނަދ ގައި ތަރައްޤީކުރާ އެއަރޕޯޓް 

 ކަތް މުޅިންނިންމައި އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީއާ ޙަވާލުކުރެވި، ޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. ރަންވޭގެ މަސައް

 

ގެ ދަށުން ލޯކަލް  )ޅ(ވަނަ މާއްދާގެ  61ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞ ލުން ހިންގުމުގެ ޤާނ ނުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ
ވަނީ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމުހ ރިއްޔާގެ ޤާނ ނު  ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީްނ ށ.އަޮތޅުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ގޮތުގައި ަކނޑައަޅާފައި

ސަރުކާރުން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗާޓުގައި ށ.އަތޮޅުގެ  ދާއިރާ ހިންގުމަށް، އަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރީ
ނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދެވެ.  ސަރަހައްދު  ކަމަށް ކަ



  ރިޕޯޓް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2018

 ޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު ނަތީޖާ ޙާ .5 
 މިންވަރު ނިޔަލަށް ޙާޞިލްވި  ޖ ން މަހުގެ އްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ނަ އަހަރުގެ މަސަ ވަ 2018

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް 
 ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

ނަތީޖާ 
ޙާޞިލްކުރެވުނު 

 މިންވަރު 
Q1 Q2 

  ޕްރޮގްރާމު ހިންގުން ޞިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ  1

%33 
 ހޮސްޕިޓަލްގެ މަޝްވަރާއާއެކު ޕްލޭން އެކުލަވާލުން  - 

 ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ފަންޑުކުރުން  - 

 ޕްލޭން ކުރިޔަށްދާގޮތް މޮނިޓަރކުރުން-

   ޒުވާނުންނާއި، ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމު   2

%5 
 ކައުންސިލްތަކުގެ މަޝްވަރާއާއެކު ފަންޑު ބޭނުންކުރާނެ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުން - 

 ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ފަންޑު ދ ކުރުން  - 

ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްދާގޮތް މޮނިޓަރކުރުން  -   

  އިނާމު ހުށަހެޅުން ސްކ ލުތަކުގެ އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް  3

%100 

 ސްކ ލުތަކަށް އެންގުން  - 

 ސްކ ލުތަކުން މަޢުލ މާތު ހޯދުން  - 

 ފޯރުކޮށްދިނުން  އެހީ މާލީ -

 ގެނައުން ރިޕޯޓް ގޮތުގެ  ހިންގި ޙަރަކާތްތައް -

 ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމު  4

%5  - ިހަމަޖެއްސުންދާރީ އިންތިޒާމުތައް އ 

ނޑައެޅިފައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދިއުން  -   ކަ

5 

 އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީތަކަށް މާލީއެހީދިނުން 

%90 

 މާލީއެހީ ދޭނެ އުޞ ލު ރިވިއުކުރުން  -

 ކޮމެޓީތަކަށް އެންގުން އަދި އެހީއަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން  -

 އުޞ ލާ އެއްގޮތަށް ކޮމެޓީތަކަށް މާލީއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން  -

 ފަންޑު ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުން  -

  ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން  6

100% 
 ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު ކައުންސިލުން މުރާޖަޢާކުރުން  -

 ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުމާއި، ތާރީޚު ކަނޑައެޅުން -

 ބައިވެރިވާ ރަށްތައް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުން  -

 އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން -



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2019

 7 އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު 

ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް މުބާރާތް ކުރިޔަށްގެންދިއުން  -  ކަ

 ޕްރޮގްރާމު ހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުން   - 

  ދީނީ ކަންކަން ކުރިއެރުވައި އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިޖެއްސުމަށް ހިންގޭ ޙަރަކާތްތައް  7

%5 
ނޑައެޅުން  -   ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނާއި، ތާރީޚް ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުގައި ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދިއުން  -    ކަ

 ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން މު ހިނގާދިޔަ ޕްރޮގްރާ  - 

  ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާތައް މޮނިޓަރކުރުން  8

%5 

 މޮނިޓަރިންގެ ފޯމްތައް އަލުން ރިވައިޒްކޮށް އެކުލަވާލުން   - 

 މޮނިޓަރިންގެ ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލައި ރަށްރަށަށް އެންގުން   - 

 ތަމްރީނުކުރުން މޮނިޓަރިންގ އަށް މުވައްޒަފުން   -

 ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް މޮނިޓަރކުރުން   -

 ބޭއްވުން  2019ވިޔަވަތި މަހާސިންތާ  9

%80 

ނޑައެޅުން -  މަހާސިންތާ ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް ކަ

 މަހާސިންތާގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުން  -

 މަހާސިންތާގެ ކޮންޓެންޓްސް ތައްޔާރުކުރުން  -

 އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުންމަހާސިންތާގެ އިދާރީ  -

ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް މަހާސިންތާ ކުރިޔަށްގެންދިއުން  -   ކަ

 ބޭއްވުން. 2019ވިޔަވަތި އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު  10

%40 

 ސިޔާސަތު މުރާޖަޢާކޮށް ފާސްކުރުން  -

 އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން  -

 އިނާމު ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުން - 

 އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން - 

ނޑައެޅިފައިވާ ތާ -   ރަސްމިއްޔާތު ކުރިޔަށްގެންދިއުން ޚުގައި ރީކަ

  ކައުންސިލްގެ އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކުރުން  11

%100  - ްއިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުނ 

ނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުގައި ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދިއުން  -  ކަ

  ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކާއި މަޝްވަރާކުރުމަށް ކުރެވޭ ދަތުރު  12

%100 

 ރަށްރަށުގައި ހުރި މައްސަލަތަކާއި، ކަންބޮޑުވުންތައް ދެނެގަތުން. -

 އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން.އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހަމަޖެއްސުމާއި، ެއހެނިހެން  -

 ދަތުރު ކުރިޔަށްގެންދިއުން. -

 ދަތުރު ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން. - 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2019

 8 އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު 

  މުވައްޒަފުންގެ ހީވާގިކަމާއި، ޝައުޤުވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމު  13

%100  -  ީއެހީތެރިކަން   އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ރިކްރިއޭޝަން ކުލަބަށް މާލ
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

  އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އިމަޖެންސީގައި ބޭނުންކުރާނެ ފެންޕަންޕް ޤާއިމުކުރުން  14

100% 
 ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްދާގޮތް މޮނިޓަރކޮށް ބެލުން  - 

 އެގްރިމެންޓާ އެއްގޮތަށް ފައިސާ ދ ކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށްގެންދިއުން - 

 ށުކައުންސިލްތަކަށް ޕަމްޕް އަދި ހޮޅި ހަވާލުކުރުން ރަ - 

 ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމު  15


%10 

 ކައުންސިލްތަކުގެ މަޝްވަރާއާއެކު ޕްރޮގްރާމު ޕްލޭން އެކުލަވާލުން  -

 ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ފަންޑްކުރުން. -

 ޕްރޮގްރާމު ހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން  - 

 
 

 ކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޞިލް ޙާ .6 
 

 ތަކުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް އިނާމު ހުށަހެޅުން ސްކޫލު 
ވިޔަވަތި އިނާމު ދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ށ.އަތޮޅު ސްކ ލުތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔެވުމަށް 

ލިއްބައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި  ސްކ ލުތަކުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ހިތްވަރުދިނުމާއި، ފުރިހަމަ ތަޢުީލމާއި، ހުނަރު 
ވަނަ އަހަރު މި 2018ށާއި، ސްކ ލަ 8އަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ  2019ނާމު ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅުމަށް ވިޔަވަތި އި

ވިވާ ށ.ގޮއިދ  ސްކ ލަށް އިދާރީ ސަބަބަކާހުރެ ފައިސާ ދ ނުކުރެއިނާމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 
މެއި މަހުގެ ނިޔަލަށް ފައިސާ  2019

ދ ކުރެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރުގެ 
ވިޔަވަތި އިނާމަށް އެދިފައިާވ  ފޭދ  
ސްކ ލާއި، ބިލެްތފަހީ ްސކ ލާއި، 
ފޯކައިދ  ސްކ ލާއި، މާއުނގ ދ  
ސްކ ލާއި، ފުނަދ  ސްކ ލާއި، މިލަންދ  
ސްކ ލާއި، މަރޮށީ 

ތުލްމުނައްވަރާ އާއި، އަލްމަދަރުސަ
މަރުަކޒަށާއި،  ށ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ 

އިދާރީ   ވަނަ އަހަރ2018ު
ރުފިޔާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުްނ  92,000.00 ފައިސާ ދ ނުކުރެވިވާ ގޮއިދ  ސްކ ލަށް ޖުމުލަ  މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން 

 ދ ކުރެވިފައިވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.

 

 ވިޔަވަތި އިނާމު ގިފްޓް ވައުޗަރ ހަވާލުކުރުން



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2019

 9 އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު 

 2019ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް 
 ފުނަދ އަށް  ށ. 20އިން  28ޭއޕްރީލް  2019 ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

 ސްކ ލުގައި ބޭއްވުނެވެ. 

ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތަީކ ކީރިިތ 
ޤުރުއާން ތަޖުވީދުގެ ހަމަތަކުްނ 
އުނގެނުމާއި، އުނގައްނައިދިުނމުގަޔާއި،  
ތަރުތީލްކޮށް ކިޔެވުމުގެ ޤާބިލްކަްނ 
ދެއްކުމުގައި ވާދަވެރި މާޙައުލެއް 

އި، އަތޮޅު ރަްއޔިތުންގެ އުފެއްދުމާ
ހިތްތަކުގައި ކީރިތި ޤުރުއާަނށް ލޯިބ 
ޖެއްސުމާއި، ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ފަންުނ 

އާލާކޮށް ދިރުވައި، ފެތުރުމަށާިއ، ޤައުމީ 
ފެންވަރުގެ މުބާރާތްތަކުގަިއ އަތޮޅު 
ތަމްސީލުކުރާނެ ޤާބިުލ ޖީލެއް 
ބިނާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކޮންމެ 

ބާއްވަމުން އަންނަ  އަހަރަކު އެއްފަހަރު
 މުބާރާތެކެވެ. 

ވަނަ 2019އެޑިޔުކޭޝަންގެ   
ހިމެނިގެްނ އަހަރުގެ އަހަރީ ކަލަންޑަރުގައި 

ރަށްރަށުގެ ސްކ ލުތަކަށް ހުުޅވާލައިގެްނ 
ބޭއްވުނު މި މުބާރާތުގަިއ 
ށ.އަތޮޅުމަދަރުސާ އާއި، ގޮއިދ ސްކ ލާއި، 
ފޭދ ސްކ ލާއި،ފީވަކު ސްކ ލާއި، ބިލެތްފަީހ 

މަރޮށީ ސްކ ލާއި، ފޯކައިދ  ސްކ ލާއި، 
އަލްމަދަރުސަތުލް މުނައްވަރާ އާއި، 
ޅައިމަގު ސްކ ލާއި، ށ.އަތޮޅު ތަޢުލީީމ 
މަރުކަޒާއި، މާއުނގ ދ  ސްކ ލާއި، ފުނަދ  

މުލަ ޖު ސްކ ލާއި، މިލަންދ  ސްކ ލުން 
 6ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެ ދެ ގޮފިން  102

ގިންތިއަކުން ވާދަކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ 
 ދަރިވަރުންނެވެ.  30ދަރިވަރުން އަދި ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން  72ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ފޮތުން ކިޔެވުުމގެ ގޮފިން 

 

 ވިޔަވަ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ތެރެއިން 

 

 ވިޔަވަ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ތެރެއިން

 

 ވިޔަވަ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ތެރެއިން 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2019

 10 އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު 

 

 މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި   
ވަަނ 1ޓީމުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރަފްވެރި 

ޙާޞިލްކޮށްފައިވަނީ މިލަންދ  ސްކ ލުގެ 
ޓީމެވެ. ދެވަނަ ޙާޞިލުކޮްށފައިވަީނ 

ތިންވަަނ  ފޯކައިދ  ޓީމެވެ. ށ.
އަތޮޅު ޙާޞިލުކޮށްފައިވަނީ ށ.

 މަދަރުސާގެ ޓީމެވެ. 
 

ނޑިޔާ   ރުކަްނ މި މުބާރާތުގެ ފަ
ހދ. ކުުޅދުއްފުީށ ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ، 

އަލްޤާރީ މުޙައްމަދު ،  3392ބާބުލްއަވާލީ ައލްޙާފިޡް އަލްޤާރީ މުޙައްމަދު އަޙްމަދާއި، މާލެ ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 
 ނަޢީމް އަޙްމަދު ފިކުރީ އާއި، މާލެ މ. މުއިރި އަލްޤާރީ މުޙައްމަދު ތައުފީޤް ޢަލީ އެވެ. 

  

 ފުނަދ  ށ.ށ.ައތޮޅު ކައުންސިލްގެ މާލީއެހީތެރިކަމާއި، ނީ މިއަހަރުގެ މުބާރާތް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވަ
މި މުބާރާތް  އެއްބާރުލާމާއި، ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއެކުގައިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ބެލެނިވެރިންގެ ފުރިހަމަސްކ ލާއި، 

 ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.   220,994.20ހިންގުމަށް މި ކައުންސިލްގެ ބަެޖޓުން    
 

 ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 
ާލމަރުކަޒީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން  ވަހާއި،ވަަނ އަހަރުގެ އަހަރީ ދ2019ުށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

 އަށް ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ.  26ން  25ފެބްރުއަރީ  2019
ގެ  12، 11، 10ފުަނދ  ސްކ ލުގެ ގްރޭޑް  މަޤްޞަދުގައިލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް އަުހލުވެރިކުރުމުގެ އެގޮތުން 

ވަނަ ދުވަހު  25ފެބްރުއަރީ  2019އަމާޒުކޮށް މަޢުލ މާތު ސެޝަނެއް ދަރިވަރުންނާއި، ބެލެނިވެރިްނަނށް 
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ 

މި ސެޝަންގަިއ  ބޭއްވުނެވެ.މާލަމުގައި 
ުތ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމާ ބެހޭ މަޢުލ މާ

ދެއްވައި، ދަރިވަރުންގެ ސުވާލުތަކަްށ 
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  ޖަވާބުދެއްވީ 

ހިދު އާއި، ނާهللا ނާއިބުރައީސް ޢަބްދު
ޑިރެކްޓަރޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު 

 ޙަމީދެވެ. 
ލާމަރުކަޒީ އުޞ ލުން އިދާރީ 

މުގެ ޤާނ ނަްށ ދާއިރާތައް ހިންގު

 

ޓީމަށް ނައިބުރައީސް ފައިސާގެ އިނާމު ޙަވާލުކޮށްދެއްވަނީ.ވަނަ ޙޞިލުކުރި 1ކުއިޒްމުބާރާތުން   

 

 ވިޔަވަ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ތެރެއިން 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2019

 11 އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު 

 އަހުލުވެރިކުރުވުމާއި، މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިޮކށް ވާދަވެރި ރ ޙެއް އުފެއްދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 
ތެއް ބޭއްވުނެވެ. ވާދަވެރި ރ ޙެއްގައި މުވައްޒަފުން ދެ ޓީމަށް ބަހާލައިގެން ކުއިޒް މުބާރާކައުންސިލް އިދާރާގެ އިދާރީ 

 ގަދަމަހާންތި ޓީމާއި، މާރައްަދ ޓީމު ބައްދަލުކޮށް ކާމިޔާބުކުރީ ގަދަމަހާންތި ޓީމެވެ. ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މި މުބާރާތުަގއި 
 

 ކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ޚަރަދުވެފައިވާރުފިޔާ   4,247.00މި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން  
 

  ދަތުރު  ކުރެވުނު ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށް 
ހުރި ހުރަސްތަކާއި ގޮްނޖެހުންތައް ކުޑަކޮށް އަތޮޅުގެ ަރއްޔިތުން  ކަޒީ ނިޒާމުން އަތޮޅު ހިްނގުމުގައިލާމަރު

ބާރުވެރި ކުރުމަށް މަގުފަހި ުކރުމާއި، 
އަތޮޅާއި ރައްރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް 

ހަލުއިުކރުމާއި،  ފެށިފައިވާ މަޝްރ ޢުތައް
ކޮންމެހެންވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 
ހަލުއިކުރުމަށް ކަމާގުޅުން ހުރި 
ވުޒާރާތަކުގެ ޕޮލިސީ ލެވެލްގެ 

ވަނަ  2020ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް 
އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނުަމްށ ބާރު 

އި ކައުންސިލްގެ އެޅުމުގެ މަޤްޞަދުގަ
 ޒިޔާރަތްކުރެވިއެވެ.  ޓީމެއް މާލެއަށް

ވުޒާރާއަކުން އެޕޮިއންޓްމަންޓް  )ދިހައެއް( 10ކުރެވުނު މި ަދތުރުގައި ށް  27އިން  21ޖެނުއަރީ  2019
)ފަހެްއ( ވުޒާރާއަކުން އެ  5އަދި  ހަމަޖެހި އެ ވުޒާރާތަކުގެ އިސް ވެރިންނާއެކު މަޝްވަރާތައް ކުރިޔަށްގެންދެވުނެވެ.

 ޕޮއިންޓްމެންޓް ހަމަޖެހިފައިނުވާަކން ހިތާމަޔާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވާކަން  36,068.00ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން  މި
 ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި 
އެމަޖެންސީގައި ބޭނުންކުރާނެ  

 ފެން ޕަމްޕް ޤާއިމުކުރުން 
ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންގައި ކާރިސާތަކުން 
ރައްކާތެރިވުމަށް ކާރިސީ 

 

 ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން..

 

 ފެންޕަމްޕް ޙަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން..



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2019

 12 އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު 

ޖެންީސގައި ބޭނުންކުރާެނ އި ހިެމނިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު އެމަވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގ2019ަހިރާސްކުޑަކުރުމަށް 
ޖ ން މަހުގެ ނިޔަަލށް ފެްނޕަމްޕް ސިސްޓަމް  2019ދަށުން  ޕްރޮގްރާމުގެފެންޕަމްޕް ސިސްޓަމް ޤާއިމުކުރުމުގެ 

 އުންސިލްތަކާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ.ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ަރށްރަށުގެ ރަށުކަ

ފ ޓުގެ ަސކްޝަން  20 ފެން ޕަމްޕަކާއި، އިންޗީގެ 3ކަށް ރަަށށް ކޮންމެ ރަށަ 14މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން  
 275,500.00ކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެުޓްނ  ހަދިޔާ މީޓަރުގެ ިޑސްޗާޖް ހޯސް ދ ކުރުމަށް 100ހޯސްއަކާއި، 

 ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 

 މަސައްކަތު ތާވަލުގެ ބޭރުން ހިންުގނު ބަެއއް ޕްރޮޖެކްޓްތައް

 ފާސްކުރުން  ބަޖެޓް  އަހަރުގެ  ވަނަ 1-2019 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް 
ލާމަރުކަޒީ އުޞ ލުން ހިންގުމުެގ ޤާނ ުނ 

ވަނަ މާްއދާގައިވާ  96( ގެ 7/2010)
ގޮތުގެމަތީން މިަލދުންމަޑުލުުއތުރުބުރީ 

ވަނަ  2019އުންސިލްގެ އަތޮޅުކަ
އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓާއި، ޤާނ ުނ 

ވަނަ  97( ގެ 7/2010ނަންބަރު )
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީްނ 
އެކުލަވާލެވިފައިވާ ބަޖެްޓ 

 ސްޓޭޓްމަންޓާއި، ކައުންސިލުްނ ހިންގާ
ވިޔަފާރިތަކާ ގުޅޭ ހިސާބުތައް 

ވީ  15ޖެނުއަރީ  9201ޞައްޙަކަމަށް 
ގައި  0031:ދުވަހުގެ  އަންގާރަ

ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ ތިންވަަނ 
ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިން 86ދައުރުގެ 

ފާސްކުރެވުނެވެ. މިޖަލްސާގައި  
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާ ެބހޭގޮތުްނ 2019

މެންބަރުންގެ މެދުގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި 
އި ވެއެވެ. މި ބަޖެްޓ މަޝްވަރާކުރެވިފަ

 މެންބަރުންގެ  އިއްތިފާޤުްނނެވެ.  4އެ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  ފާސްކުރެވިފައިވަނީ 

 

ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިނ86ްތިންވަނަ ދައުރުގެ   

                                      

 ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް ބޭއްވުނު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން...



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2019

 13 އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު 

 ދީނީ ދަރުސް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމު -2 

ށ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުްނގެ މެދުގައި ދީނީ ޭހލުންތެރިކަްނ އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގަިއ 

ދީނީ ނަޞޭޙަތްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް 

އެފެއާޒާއި، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި، 

ރަށްރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކާ ުގޅިގެން 

 ކުރިޔަށްގެންދެވުނެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމުގައި 

ން  7ރަށްރަށުގެ ސްކ ލުތަކުގެ ގްރޭޑް 

ފެށިގެން މަތީގެ ދަރިވަރުންނަށާއި، 

ށްގެންދެވިފައިވެއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ދިުންނ ކުރިޔަބެލެނިވެރިންނާިއ، ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ީދނީ ނަޞޭޙަތް 

  ދަރުސްދެވިފައިވާ މައުޟ ޢުތަކަކީ

"ޢަޤީދާ ހަރުދަނާކުރުމާއި، އިސްލާމީ 

ޝަރީޢަތުގެ މަޤާޞިދު" އާއި، 

"އިސްލާމްދީނާމެދު ކުރެވޭ ކުށްހީތައް" 

 މިއެވެ. 

 ފެބްރުއަރީ 2019

 އަށް ކުރިޔަށްގެްނދެވުނު 22އިން  15

 ދެއްވީމި ޕްރޮގްރާމުގައި ދަރުސް 

މި  ހިންގުނުޞިއްދީޤާއި، އައްޝައިޙް ޙަސަން ތަޢުފީޤެވެ. ށ.އަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން هللا އައްޝައިޙް ޢަބްދު

ޕްރޮގްރާމުގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޢާއްމު ރައްޔިތުންނާއި، ސްކ ލުތަކުގެ ދަރިވަރުންާނއި، ބެެލނިވެރިްނ 

 ރަމެެވ. ފައިވާކަން ފާހަގަކުބައިވެރިވެ

 

                                      

 ކޮމަންޑޫގައި ބޭއްވުނު ދީނީ ދަރުސްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން...

                                      

 ފުނަދޫ ސްކޫލު ދަރިވަރުންނަށް ބޭއްވުނު ސެޝަންގެ ތެރެއިން 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2019

 14 އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު 

 ފުނަދޫ އެައރޕޯޓް ސަަރަޙއްދުަގއި ުރއް އިންުދން -3 

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާ

އި، ސްޓާފް ރިކްރިއޭޝަން ކުލަބާއި، 

ފުނަދ  ކައުންސިލާ ގުޅިގެްނ ފުނަދ  

އެއަރޕޯޓް ސަރަހައްދުގައި ރުއް 

އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް 

 ކުރިޔަށްގެންދެވުނެވެ.

 29ޖ ން  2019

ފ ޓް  15ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އެއަރޕޯޓް އިރުމަތީ ފަރާތުން ފެންސާ 

 20ރުއް ދޭތެރޭަގއި  2ދުރު، އަދި  

ގައި އިންދަިއ ރުއް ފ ޓް ދުރުމިނު

ނޑިޖަހަިއ ވަނީ  ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކަިއ ދަ

ހަރުކުރެވިފައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުްނ 

ޖާފާނުރުކާއި، އެކި ބާވަްތބާވަުތގެ ރުއް 

ރުއް  99ހިމެނޭގޮތަށް ޖުމުލަ 

 އިންދިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ރަށް ފެހިކުރުމާއި، 

ކުިރޔަށްގެންދެވުނު މި އަށް  18:00 14:00އެ ދުވަހުެގ  ޞަދުގައިމަޤްއެއަރޕޯޓް ސަރަހައްދު ރީތިކުރުމުގެ 

ސް އަޙްމަދު ެގ ރައީސްވެިރންނާއި، ުފނަދ  ކައުންސިލްޕްރޮގްރާމުގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލަރުންނާއި، އިދާރީ އި

   ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.  އިބްރާހީމާއި، 

 

 

 

 

 އެއަރޕޯޓް ސަރައްދުގައި ގަސް އިންދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން..

 

 ރުއް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން...



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2019

 15 އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު 

ހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ވަނަ އަ  7.2019 
 ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިނުވާ ހަރަކާތްތައް 

 

ނޑައެޅިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ވަނަ އަހަރުގެ 2019 ޖ ން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ކަ
 ތެރެއިން ކުރިޔަށްގެންދެވިފައި ނުވާ އެއްވެސް ޙަރަކާތެއް ނެތްކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 
 

 ކައުންސިލުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ވިޔަފާރި  .8 
 

 ދުވެލި ޕްރޮގްރާމް 

ގެންވާ ނަފާވެރިކަން ހޯދުމަށް ޕްރޮގްރާމް އަކީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އުޅަނދުފަަހރުން އެކަށީ މި
ހިންާގ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ދަށުްނ 

އެގޮތުން ވިޔަފާރި ޕްރޮގްރާމެކެވެ. 
އުޞ ލުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ 

ވަނަ 2019ފަރާތްތަކުގެ ދަތުރުތައް 
މަހުގެ ތެރޭގައިވެސް  6އަހަރު ފުރަތަމަ 
 ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 

ވަނަ އަހަރު 2018މިދިޔަ 
މިޕްރޮގްރާމު ބާީކ ވަނީ  ނުއިރުނިމު

 2019އަދި  ރުފިޔާ  236,045.42
ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ. އަދި މިޕްރޮގްރާމުގެ ހިންގުމުގެ 201,800.00ގެ ނިޔަލަށް 30ޖ ން  2019ން  1ޖެނުއަރީ 
 ޖ ން މަހުގެ  ނިޔަލަށް މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީ  2019ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވާއިރު  149,270.25ޚަރަދަށް 

  ރުފިޔާއަށް ޑެބިޓް ކުޑަކުރެވިފައިވެއެވެ. 183,515.68

 
 

 މަދަދު ޕްރޮގްރާމް 
 

މަދަދު ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމަކީ ފަރުދުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށާއި، ކުރިންސުރެ ހިނގަމުްނ 
އައި ލުއިލޯނު ޕްރޮގްރާމު އިތުރަށް ފުޅާކުރުމާއި، ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ވިޔަވަތި 

 ހިންގަްނފެށުުނ ލޯނު ޕްރޮގްރާމެކެވެ.  ޓްރަސްޓުގެ ދަށުން
 

 ން  1ޖެނުއަރީ  2019ރުފިޔާއެވެ.  3,436,672.22އަހަރު ނިމުނުއިރު މިޕްޮރގްރާމުގެ ބާކީއަކީ  2018
ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ. އަދި 221،055.99ގެ ނިޔަލަްށ ލޯނުގެ ރިޕޭމަންޓުގެ ޮގތުގައި ޖުމްލަ  30ޖ ން  2019

 

 ވިޔަވަތި ލާންޗު 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2019

 16 އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު 

ގެ ނިޔަ 30ޖ ން  2019 ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވާއިރު،  390,000.00މިޕްރޮގްރާމުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދަށް 
 ރުފިޔާއެވެ.  3,267,728.21އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ 

 

 މަޤްޞަދުގައިއަތޮޅުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޢިލްމީ ޤާިބުލކަން އިތުރުކުރުމުގެ 
ލުއިފަސޭހަގޮތެއްގައި އެފުރުޞަުތ ތަނަވަސް ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުްނ މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ކިޔެވެނިއެހީގެ ނަމުގައި 

ކިޔެވެނި އެހީގެ ލޯނު  ފެށުުނ ލޯނު ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުންފުރަތަމަ ަހ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  ވަނަ އަހަރުގ2018ެ
 ދަނީ ދައްކަމުންެނވެ. ށް ކޯސްފީ މަހުން މަހަ ހުނު ފަރާތްތަކުގެ ހަމަޖެ

 
 

 ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމް 
މިކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ 

 ދަށުގައިހުރި ޢިމާރާތްތައް ަފއިދާހުރި

ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 

މި ވަޞީލަތްތައް ވިޔަފާރީގެ އުޞ ލުްނ 

ބޭނުންކުރާނެ ނިޒާމެއް ާޤއިމުކޮށް 

ޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ދަށުން "ނަފާވެހި" ވި

ޕްރޮގްރާމުގެ ނަމުގައި ދަނީ ކުއްޔަށް 

 ދ ކުރަމުންނެވެ. 
 

ވަނަ އަހަރު 2018މިދިޔަ 

ނިމުނުއިރު މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ 

އަދި ރުފިޔާއެވެ. 392,722.37.00

ޖ ން  2019ން  1ޖެނުއަރީ  2019

ގެ ނިޔަލަށް ޢިމާރާތުގެ ކުލީގެ  30

ގޮތުގަޔާއި، ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ދ ކޮށްގެން 

 ގެ 30ޖ ން  2019، ވެފައިވާއިރުދުރުފިޔާ ޚަރ39,232.51ަޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް މިރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ. 123,600

 ރުފިޔާއެވެ.  123,478.23ނިޔަލަށް މި ޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ 

ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުން  2018އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތް މަރާމާތު ުކރުމުގެ މަސައްކަތް މި ދިޔަ 

 ފިޔަވައްސަކަށް ބަހާަލއިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.  3ފެށިގެން 

 

 އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް 

 

 އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2019

 17 އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު 

 ފުނަފަތި ޕްރޮގްރާމް  
މިޕްރޮގްރާމަކީ ޢާއްމު 
ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު 
ބޭސްލިބޭނެ މަގު ފަހިކޮށްިދނުމާއި، 

ދަށުން ބޭސްލިބޭނެގޮްތ  އާސަންދައިގެ
ހަމަޖައްސައިދިނުމާއި، ކައުންސިލަށް 
އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ މަްޤޞަދުގައި 
ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ދަށުްނ ހިންޭގ 

 ޕްރޮގްރާމެކެވެ. 
 

ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު  2018މިދިޔަ 
  399,250.00މި ޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ 

ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ.  446,504.55ގެ ނިޔަލަށް  30ޖ ން  2019އިން  1ޖެނުއަރީ  2019ރުފިޔާއެވެ.  އަދި 
ނިޔަލަށް މި ޕްރޮގްރާމުގެ  ގ30ެޖ ން  2019ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވާއިރު 465،981.61ހިންގުމަށް  އަދި މިޕްރޮގްރާމު

 .ރުފިޔާއެވެ 379,772.94ބާކީއަކީ 
 
 

 

 މަސްދުވަހުގެ މާލީ ހިސާބުތައް  06ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ .9 
 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 6,336,057.00 2,851,838.82 3,484,218.18

 ޚަރަދުގެ ޖުމްލަކެޕިޓަލް  51,000.00 0.00 51,000.00

 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު 2,825,300.00 1,286,056.04 1,539,243.96

 ލަ ބަޖެޓް މުޅި ޖުމު 9,212,357.00 4,137,894.86 5,605,572.40

    

   
 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 5,018,067.00 2,422,670.77 2,595,396.23

113,689.80 107,793.20 221,483.00 
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނ ން 

 ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

 ދަތުރުަފތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  40,000.00 3,500.00 36,500.00

 ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގުއޮފީސް  149,900.00 43,684.59 106,215.41

 

 ފުނަފަތި ފާމަސީ 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2019

 18 އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު 

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 849,048.00 265,734.26 583,313.74

 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 57,559.00 8,456.00 49,103.00

 ޖުމްލަ  6,336,057.00 2,851,838.82 3,484,218.18

   

 
 

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު 

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  51,000.00 - 51,000.00

 ޖުމްލަ 51,000.00 - 51,000.00

    

   

 
 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޚަރަދު 

 ކުރެވޭ ދަތުރު ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާަތކާއި، މަޝްވަރާުކރުމަށް  55,500.00 36,068.00 19,432.00

 ވިޔަވަތި އިނާމުދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު  400,000.00 0.00 400,000.00

 އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީތަކަށް ދެވޭ މާލީއެހީ 42,000.00 0.00 42,000.00

 ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގެ އިދާރީ ޚަރަދު 10,000.00 0.00 10,000.00

 ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތުގެ އެގްޒަމިނަރުގެ އެލަވަންސް 10,000.00 4,205.00 5,795.00

 ރަށުކައުންސިްލތަކުން ހިންގޭ ޙަރަކާތްަތކަށް މާލީއެހީތެރިކަން ފޯރުޮކށްދިނުން 280,000.00 0.00 280,000.00

 ދެމެހެއްޓުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުމުވައްޒަފުންގެ ހީވާގިކަމާއި، ޝަޢުޤުވެރިކަން  20,000.00 20,000.00 0.00

 2019ވިޔަވަތި މަހާސިންތާ  100,000.00 0.00 100,000.00

 ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން 250,000.00 220,994.20 29,005.88

 ޙަރަކާތްަތކަށް ދީނީ ކަންކަން ކުރިއަރުވައި، އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިޖެއްސުމަށް ހިންގޭ  140,000.00 0.00 140,000.00

30,000.00 0.00 30,000.00 
 -ރަށްަރށުގެ މަގުބައްތިތައް ތިމާވެއްޓާ ރަށްޓެިހ ޚަރަދުކުޑަ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކުރުން

 ރިޓެންޝަން ފައިސާ

 ސްކ ލުތަކުގެ އަހަރީ އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް އިނާމު ހުށަހެޅުން  100,000.00 92,000.00 8,000.00

 ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމު  75,000.00 0.00 75,000.00

 އިމަޖެންސީ ޕަމްޕް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމުކުރުން 290,000.00 275,500.00 14,500.00

 ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމު 70,000.00 0.00 70,000.00

 ފަރުނީޗަރ ހޯދުންއަތޮޅުކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ  50,000.00 0.00 50,000.00

 މީޓިންގރ މަށް ބޭނުންވާ އައިޓީއާ ގުޅޭ ތަކެތި 60,000.00 61,317.86 1,317.86-

 މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމާއި، ރިފްރެޝްމަންޓް  5,000.00 1,913.00 3,087.00

 އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކުރުން 10,000.00 4,247.00 5,753.00

 ރިޓެންޝަން ފައިސާ  މީޓިންގރ މުގެ 76,000.00 0.00 76,000.00

 ޢާއްމު ޞިއްޙަތާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމަށް ޚަަރދުކުރުން 70,000.00 0.00 70,000.00



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2019

 19 އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު 

 ޒުވާނުންނާއި، ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމު 112,000.00 0.00 112,000,00

 މާމުލި ލާންޗުގެ މަރާމާތު  569,800.00 569,810.98 10.98-

 ޖުމްލަ: 2,825,300.00 1,286,056.04 1,539,243.96

 
 

  ރަކާތްތައް ޙަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ  ވަނަ 10.2019 

 ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާތައް މޮނިޓަރކުރުން  6

-  -ްމޮނިޓަރިންގ ފޯމުތައް އަލުން ިރވައިޒްކޮށް އެކުލަވާލުނ 

 މޮނިޓަރިންގ ޕްލޭންތައް އެކުލަާވލައި ރަށްރަށަށް އެންގުން - 

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް 
 ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

ލަފާ ކުރާ 
 ބަޖެޓް 

Q3 Q4 

   ޞިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު  1




70,000.00 
 އެކުލަވާލުން ހޮސްޕިޓަލްގެ މަޝްވަރާއާއެކު ޕްރޮގްރާމް ޕްލޭން  -

 ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޕްލޭން ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ފަންޑު ދ ކުރުން. -

 ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށް ދާގޮތް މޮނިޓަރކުރުން. -

  ޒުވާނުންނާއި، ކުޅިވަރުގ ދާއިރާއަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމް  2




112,000.00 

ދާއިރާތައް މަޝްވަރާއާއެކު ފަންޑު ބޭނުންކުރާނެ ކައުންސިލްތަކުގެ  -
ނޑައެޅުން   ކަ

 ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ފަންޑު ދ ކުރުން  -

 ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްދާ ގޮތް މޮނިޓަރކުރުން  -

   ހިއުމަންރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމު  3

75,000.00  - ްއިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުނ 

ނޑައެޅިފައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދިއުން  -  ކަ

  އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީތަކަށް މާލީއެހީދިނުން  4

42,000.00 -  ްއުޞ ލާ އެއްގޮތަށް ރަށްރަށަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުނ 

 ފަންޑު ބޭނުންކޮށްގެން ހިނގާދިޔަގޮތުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުން  -

  ދީނީ ކަންކަން ކުރިއަރުވައި އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިޖެއްސުމަށް ހިންގޭ ޙަރަކާތް  5

140,000.00 
ނޑައެޅުން  -  ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނާއި، ތާރީޚު ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުގައި ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދިއުން  -  ކަ

 ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން ޕްރޮގްރާމު ހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ   - 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2019

 20 އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު 

 މޮނިޓަރިންގ އަށް މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުން- 

 ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް މޮނިޓަރކުރުން - 

 ބޭއްވުން   2019ވިޔަވަތި މަހާސިންތާ  7

100,000.00 

ނޑައެޅުން-   މަހާސިންތާ ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް ކަ

 މަހާސިންތާގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުން - 

 މަހާސިންތާގެ ކޮންޓެްނޓްސް ތައްޔާރުކުރުން.- 

 މަހާސިންތާގެ އިދާރީ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން- 

ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް މަހާސިންތާ ކުރިޔަށްގެންދިއުން-   ކަ

 ބޭއްވުން  2019މުދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ވިޔަވަތި އިނާ  8

400,000.00 

 ޔާސަތު މުރާޖަޢާކޮށް ފާސްކުރުންސި- 

 ނާމަށް ނަން ހުަށހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން އި- 

ނޑައެޅުން-   އިނާމު ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަ

 ދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުންއި- 

ނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުގައި ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދިއުން-   ކަ

 ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމު  9

70,000.00 
 ކައުންސިލްތަކުގެ މަޝްވަރާއާއެކު ޕްރޮގްރާމް ޕްލޭން އެކުލަވާލުން - 

 ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ފަންޑުކުރުން - 

 ޕްރޮގްރާމް ހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުން - 

 
 

 މަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް  ފުރަތަމަ ހަ .11 
 

 26: ދަދު ޢަބައްދަލުވުމުގެ  ޤާނ ނުން ލާޒިމް ކުރާ
  25    ދަދު:ޢަ ކައުންސިލުން ބައްދަލުވުން ބޭއްވި 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް  ރުވި ޢަދަދު ޙާޟި  ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

   1 83ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

  2 84ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

  1/2019ނިންމުން ނަްނބަރު  .1 3 85ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
ވަނަ 2019ބަޖެޓް ޔުނިޓުން ުހށަހެޅުއްވި، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2019

 21 އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު 

  ތައްއަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފަިއވަނީ، މުހިންމު ޕްރޮގްރާމު
ކަމަށްވުމާއި، އެ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް ބަޖެޓްކޮށްފައިވަނީ ެއްނމެ 
ކުޑަޚަރަދަކުން ކުރެވޭ މިންވަރަށް މިހާރުގެ މާލީ ޙާލަތަށް ބަލައިގެން 
ރަނގަޅަށް ކަމަށްވާތީ، އެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް އަންނަ ހޯމަ 

 ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅުމަށް ފެނެއެވެ. 
  2/2019ނިންމުން ނަްނބަރު   .2

ސަރަހައްދުގެ ތެރެއިން  10ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ 
ނޑައެޅުމުގެ ގޮތުން ކުރިން  4އެންމެ މުހިންމު  ސަރަޙައްދު ކަ

ނޑ ފާ،  ފޮނުވުނު ނަްނތައް ކަމުގައިވާ ހުރަސްފަރުހުރާ، ނ މަރާކަ
ސަރަޙައްދަކީ އެންމެ މުހިންމު  4ބޮލިއްސަފަރު، ކޮމަންޑ ހާ ިމ 

ނޑައެޅުމަށް ގޮތެއްގައި ޙިމާޔަތް ކުރަންޖެހޭ ތަންތަން ކަމުގައި ކަ
 ފެނެއެވެ. 

  3/2019ނިންމުން ނަްނބަރު  .1 4 86ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞ ލުން ހިންގުމުގެ ޤާނ ނުެގ 

ަވނަ 2019ވަނަ މާއްާދގައިވާ ގޮތުގެމަތީން 96(ގެ 2019/7)
އަހަރަށް ލަފާކުރާ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ކޮމެޓީ މަރުހަލާގައި 
ގެނެވުނު އިޞްލާޙްތަކާއެކު ތަްއޔާރުކުރައްވައި، އިދާރީ ޔުނިޓުން 

ގޮތަށް ފާސްކޮށްފީމެވެ. އަދި އެ ޤާނ ނުގެ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ
ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތީން އެކުލަވާލެވުނު ބަެޖޓް 97

ސްޓޭޓްމަންޓާއި، ކައުންސިލުްނ ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކާ ގުޅޭ 
 ހިސާބުތައް ޞައްޙަކަމަށް ފާސްކޮށްފީމެވެ. 

  4/2019ނިންމުން ނަްނބަރު  .1 3 87ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
ބަޖެޓްކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް، ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކަށް 
ޒިޔާރަތްކުރުމަށް މިހާރު ޝެޑިއުލްކުރެވިފައިވާ ގޮތަްށ 

  ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ފެނެއެވެ. 

   1 88ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

  2 89ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

  2 90ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2019

 22 އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު 

 5/2019ނިންމުން ނަްނބަރު  .1 3 91ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
ފުނަފަތި ޕްރޮމޯޝަން އިވެންޓް ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް 

" އުޞ ލަްށ 2019އެކުލަވާލެވިފައިވާ " ފުނަަފތި ޕްރޮމޯޝަން 
އިތުރު ބަދަލެއް ނުގެނެސް އިދާރީ ޔުނިޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް 

 ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ. 
  6/2019ނިންމުން ނަްނބަރު  .2

ވަނަ 13" ގެ 2019"ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢދު 
( ގައިވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ސެޓްފިކެޓުގެ ލެވެލް 1މާއްދާގެ )

 މާއަށް މަތިކޮށް އެ ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ. ޑިޕްލޮ

 7/2019ނިންމުން ނަްނބަރު  .3

ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު، 2019ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
އިތުރު އިޞްލާޙެއްނެތި އިދާރީ ޔުނިޓުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގޮަތްށ 

 ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ. 

 8/2019ނިންމުން ނަްނބަރު  .1 3 92ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
އިދާރީބައިން ދެއްވާފައިވާ ަލފަޔާ އެއްގޮތަށް ސްޓޭޓްހަުއސް 
ހިންގުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒާއި، މިލަދުންމަޑުލު 
އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލާ ދެމެދު ވެވޭ މެމޮރަންޑަން އޮފް 
އަންޑަސްޓޭންޑިންގެ ދަށުްނ ދެފަރާތުން ޢަަމލުކުރަްނޖެހޭ 

އެކަންކަން ކޮށްދިނުމަްށ އެދި ހޯްމ ، ކަންތައްތައް ކުރެވެމުން ނުާދތީ
މިނިސްޓްރީގައި ދެންނެވުމަށާއި، އެމް.އޯ.ޔ  އަށް އިތުރަްށ 
ގެންނަންޖެހޭ ަބދަލުތައް އެ މިިނސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި އެ މަގުން 
އެކަން ކުރިޔަށް ނުދާނަމަ އެމް.ޯއ.ޔ  އުވާލުމުގެ މުޢާމަލާތްތައް ހޯްމ 

 ދިއުމަށް ހުށަހެޅުމަށް ެފނެއެވެ. މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން ކުރިޔަށްގެން

  9/2019ނިންމުން ނަްނބަރު  .1 3 93ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
"އަތޮޅުވެހި މަރާމާތުކުރުމުގެ ތެރެއިންނާއި، އޮފީހު ގުދަުންނ 
ބައުވެގެންނެގި ތަކެތީގެ ީނލަން ލިސްޓް" އިދާރީބައިން 

 ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ. 
  10/2019ނިންމުން ނަްނބަރު  .2

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފް 
 16އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތުގެމަތީން އަހަރީޗުއްޓީގެ ބާކީގައިވާ 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2019

 23 އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު 

ށް( ޗުއްޓީ  25ން  4މާރިޗު  2019ދުވަސް )

 ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ފެނެއެވެ. 

 11/2019ނިންމުން ނަންބަރު  .1 3 94ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
ބާއްވާނެ ރަށެއް  2019ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް 

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި އަދިވެސް އިތުރަށް ސްކ ލުތަކާ ވާހަކަދެއްކުމަށާއި،  ކަ
ޚާއްޞަކޮށް ފުނަދ  ސްކ ލާ ވާހަކަދައްކައިގެން ކުރިޔަށްގެންދެވޭތޯ 

 ބެލުމަށް ފެނެއެވެ. 

  12/2019ނިންމުން ނަންބަރު  .1 3 95ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
ގެ ބައިވެރިންގެ ޖުމުލަ ޢަދަދަށް 2019ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް 

ބަލާއިރު ބައިވެރިންނާއި، ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ އެކަޑޭޝަނާއި، 
އެހެނިހެން އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް ހޯސްޓްކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދެ 

ދ ގައި ކަމުގައިވާތީ، މި މުބާރާތް ރަށުގެ ތެރެއިން ފަސޭހަވާނީ ފުނަ 
 ފުނަދ ގައި ބޭއްވުމަށް ފެނެއެވެ. 

  13/2019ނިންމުން ނަންބަރު  .2
ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ 

ން ފެށިގެން މުސާރަނުލިބޭ ޗުއްޓީ  26މާރިޗު  2019ގޮތަށް 
 ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ފެނެއެވެ. 

  14/2019ނިންމުން ނަްނބަރު  .1 3 96ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މާލީބަާޔން، އިދާރީ ސެކްޝަނުްނ 

 ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ. 

 15/2019ނިންމުން ނަްނބަރު  .1 3 97ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
ދީނީ ކަންކަން ކުރިއަރުވައި އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިޖެއްސުމުގެ 
ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން "ޒުވާނުންގެ ވިޔަވަތި ކޭމްޕް"ގެ ނަމުގައި 
ކޭމްޕެއް ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފާ ގުޅިގެން ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް 

 ފެނެއެވެ. 

  3 98ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

  16/2019ނިންމުން ނަްނބަރު  .1 3 99ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި މި އިދާރާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ 
އެކައުންޓްތަކުގެ އިންޓަރެނޓް ޭބންކިންގ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ހުްއދަ 
ދީފައިވާ އ. އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ ޙަސަން އިބްރާހީމްފުޅު 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2019

 24 އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު 

އަޙްމަދު ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާތީ، އާއި، އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ 
ޢީސާ ވަޒީފާ ބަދަލުވެފައިވާތީ، އެ ދެފަރާތަށް ދީފައިވާ ހުްއދަ 
ބާޠިލުކޮށް ތިރީގައިވާ ދެ މުވައްޒަފުންނަށް މި އިދާރާެގ 
އެކައުންޓްތަކުގެ އިންޓަރެނޓް ޭބންކިންގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރުމުެގ 

 ހުއްދަދިނުމަށް ކައުންސިލުން ނިްނމައިފީމެވެ. 
 (46534ޙަސަން )ރކ.ނަންބަރު އ. ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު  -
 (60493އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ ނަހުޒާ ޢަލީ )ރކ.ނަންބަރު  -

  3 100ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

  17/2019ނިންމުން ނަްނބަރު   .1 3 101ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ހިންގާ އަތޮޅުވެހީގެ ކޮޓަރިކުލި، 

ރުފިޔާއަްށ،  400.00ދުވަހަށް   1ވަގުތުން ފައިސާ ދައްކާގޮތަްށ 
ނޑައެޅުމަށް ފެނެއެވެ.  500.00ބިލްކުރާގޮތަށް    ރުފިޔާއަށް ކަ

  18/2019ނިންމުން ނަްނބަރު  .1 4 102ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފޯނުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުާރނެ 
ގޮތުގެ އެސް.އޯ.ޕީގެ ޑްރާފްޓްގައިވާ އިމްލާ ކުށްތައް އިޞްލާޙްކޮށް 
އިދާރީ ބައިން ހުށަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަށް އެސް.އޯ.ޕީ ފާސްކުރުމަްށ 

 ފެނެއެވެ. 

  19/2019ނިންމުން ނަްނބަރު  .1 4 103ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
އިނާމާއި، ލޯޯގ ފަރުމާކުރުމަށް  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވިޔަވަތި 

ވަނަ ދުވަހު ނަންަބރު 18ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯަބރ 2018
(ILU)227-PR/227/2018/52  އިޢުލާނާ ގުޅިގެްނ

އެކަށީގެންވާ ތަރުޙީބެއް ލިބިފަިއނުވުމާއި، ފަންނުވެރި ފަރާްތތަުކން 
ނު މަސައްކަތްތަކުްނ މިކަންކުރެވޭނެ އަގެއް ހޯދުމަށް ކުރެވު

ލިބިފައިވާ އަގުތައް އެކަށީގެންާވ އަގަށްވުރެ ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން 
އަލުން ކޯޓޭޝަން ހޯދުުމން ިއންކްރިއަރ އިން ހުށަހަޅާފައިވާ އެ 

ރުފިޔާ އަށް  28,500.00ނަންބަރު ކޯޓޭޝަްނގައިވާ  39ފަރާތުގެ 
  ވެ.އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެ ފަރާތާ ޙަވާލުކުރުމަށް ފެނެއެ

 20/2019ނިންމުން ނަްނބަރު  .2
ފުނަފަތި ފާމަސީގެ ޕްރޮމޯޝަން ކުރިޔަށްގެންދިއުމާ ބެހޭގޮުތްނ 
ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކުރެވި ކަރުދާހަށް ގެނެވިފައިވާ 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2019

 25 އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު 

އިޞްލާޙްތަކާ އެއްގޮތަށް އަހަރުގެ ބާކީއޮތް މުއްދަތުގައި ދެ 

 ޕްރޮމޯޝަން ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ފެނެއެވެ. 

 21/2019ންމުން ނަންބަރު ނި .1 4 104ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
މުވައްޒަފުންގެ ހީވާގިކަމާއި، ޝަޢުޤުވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ ޕްރޮގްރާމު 

ރުފިޔާ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ސްޓާފް  20,070.00ހިންގުމަށްޓަކައި 
  ރިކްރިއޭޝަން ކުލަބާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ފެނެއެވެ.

  2 105ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

  3 106ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

  22/2019ނިންމުން ނަންބަރު  .1 4 107ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
މިހާތަނަށް ފައިސާ ނުދައްކާ މީހުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 
ޙާޟިރުކޮށް މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވެވޭ 
ތާރީޚެއްގައި ފައިސާ ދެއްކުމަށް ކަނޑައަޅައި، ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވެ 
ސޮއިކުރުމަށާއި، އެ ލިއުމުގައި އެއްބަސްވެފައިވާ ތާރީޚަށް ފައިސާ 

ނަމަ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުދައްކައިފި 
 ބޭއްވުމަށް ފެނެއެވެ. 

  23/2019ނިންމުން ނަންބަރު  .2
"އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކަށް މާލީއެހީ 
ދިނުމުގެ އުޞ ލަށް" ކޮމެޓީ މަރުޙަލާގައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙްތަކާއެކު 

 . ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ
 24/2019ންބަރު ނިންމުން ނަ .3

މާމުލިލާންޗުގެ ވައު މާފަރު ބޯޓުގައި އެއްސުމުން ެއ ބޯޓަށް ލިބުނު 
 3,660.00ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން އެފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 

  ރުފިޔާ އެފަރާތަށް ދައްކައި ނިންމުމަށް ފެނެއެވެ.

 

 ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު 
  ގެ ނިޔަލަށް މި ކައުންސިލަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.  30ން ޖ ން  1ޖެނުއަރީ  2019



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2019

 26 އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު 

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ .12 
 
  ްމާލީއެހީ ދ ކުރުމުގެ އުޞ ލު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކަށ 

 

` 

 
 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ 

 ، ފުނަދ             
 .ދިވެހިރާއްޖެ            

 
 
 

 

 ގެ ރަށްރަށުގައި އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ށ. އަތޮޅު 
 ދިނުމުގެ އުޞ ލު މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކަށް މާލީ އެހީ 

 

 ޢާރަފް ތަ
ވަަނ ޢާއްމު 40ވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ވަނަ ދުވަހު ބޭއ28ްފެބްރުވަރީ  2018، މިއީ

ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެވުނު "ވިޔަވަތި އެހީ ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު"ގެ ދަށުން ށ.އަޮތޅުގެ ރަށްރަށުގައި 
އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވާ އަންހެުނންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްަކތްކުރާ ކޮމެޓީތަކަށް މާލީެއީހ ދިނުމަށްޓަކައި 

 ފައިވާ އުޞ ލެކެވެ. އެކުލަވާލެވި
 

 ޕްރޮގްރާމްގެ ބަޖެޓް 
ނޑައަޅާ  މި ޕްރޮގްރާމްގެ ބަޖެޓަކީ އެ އަހަރަކު ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓްގައި އަންހެނުންކޮމެޓީައށް ދިނުމަްށ ކަ

ނޑައަޅަނީ އެޢަ ދަދެވެ. މިޢަ   ލިބޭނެ ކަމަށް ލަާފކުރެވޭ އާމްދަނީ އަށް ރިޢާޔަތްކޮށެވެ. އަހަރަކު ދަދު ކަ
 

  މަޤްޞަދު 
 ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ ށ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްގެ މަޤްސަދަކީމި 
ކަށް ލުޔެއް ހޯދައިދިނުމާއި، ކުރުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަޓީތަކުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައްކޮމި މަސައްކަތްކުރާ

ހިންގުމަށް ހިތްވަރުދިުނމާއި، އަންހެނުްނ  ޙަރަކާތްތައް ރާވައިތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކުރުމާއި، ކޮމެޓީތަކުން ޓީކޮމެ
 ބާރުވެރިކުރުމެވެ.
 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2019

 27 އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު 

 ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އެހީދ ކުރެވޭނެ ފަރާތްތައް 
ހިނގާ އަހަރުގެ ޖ ންމަހުގެ ނިޔަލަށް ށ.އަތޮޅު ވޭނީ މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ފައިސާގެ އެހީ ދ ކުރެ

 ށްރަށުގައި އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ަމސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކަށެވެ. ރަ
 

 ފައިސާ ދ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް 
ފައިސާެގ އެހީ ހަމަޖެހިފައިަވނީ އަންަނިނވި އުޞ ލުގެމަތިްނނެވެ. މިގޮުތްނ ފައިސާ ދ ކުރާނީ  ދަށުން ޕްރޮގްރާމްގެ މި

 ހުޅުވާލުމުން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކުން އެދިލެއްވުމުންެނވެ. އެކަމަށް އެދި 
 

ނޑައެޅޭބަޖެޓުން   .1 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤިއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކަށް މާލީއިނާޔަތްދިނުމަށް ކަ
ނޑައަޅާނީ ބަޖެޓްގެ  އިންސައްތަ އުފެދީފައިވާ ޮކމެޓީތަކަށް  40ކޮމެޓީތަކަށް ޖެހޭ ފައިސާގެ ަޢދަދު ކަ

ތްވާ ރަށުގެ އަންހެނުންގެ އާބާދީެގ އިންސައްތަ އެކޮމެޓިތަށް ނިސްބަ 60އި އެކު، ބާކީ ހަމަހަމަކޮށް  ބެހުމާ
 ނިސްބަތުން ފައިސާ ދ ކުރެވޭނެއެވެ.  

 

ގެ  30ލާީނ  ހިނގަމުންދާ އަހަރުގެ ޖ ން މިގޮތުން ރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންގެންދާ އަންހެނުންގެ ޢަދަދު ބަ .2
ވޭ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  އެ ރަށެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ އަންހެނުންގެ އާާބދީއަށެވެ. )މިއުޞ ލު ފާސްކުރެ
 ޖ ންމަހުގެ ކުރިން ހިނގަމުންދާ ކޮމެޓިތަކަށް މިއުޞ ލާއި އެއްގޮަތށް ފައިސާ ދ ކުރަންވާނެއެވެ.( 

 

 އާބާދީ ބެލުމުގައި ބަާލނީ އަތޮޅުކައުންސިލުން އެއްކުރާ މަޢުލ މާތުގެ މައްޗަށެވެ. .3
 

ގައި ކައުންސިލުއުޞ ލުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ ށ. އަތޮޅު  މި
 މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުއެވެ.
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  ިއުފެދިފައިވާ އތމ. ކޮމެޓީތައް ށ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގައ 

 
 ކޮމެޓީގެ ނަން               ޢަދަދު 
 ތަރައްީޤއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީނ މަރާ އަންހެނުންގެ    1
 ފޯކައިދ  އަންހެނުންގެ ތަރައްީޤއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ   2

 ނަރުދ  އަންހެނުންގެ ތަރައްީޤއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ   3

 މަރޮށި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީައށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ   4
 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ ކޮމަންޑ  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް   5

 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2019

 28 އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު 

 ނިންމުން .13 
 

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު  ގެ ފުރަތަމަ ހަ މަހުވަނަ އަހަރު 2019
ނޑުމެންގެ  ރަމެވެ.ކުޝުކުރު  އަށް ޙަމްދާއި، وتعالى تباركهللا  ރިޕޯރޓް ލިޔެ ނިންމާލުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤު ދެއްވި އަދި އަޅުގަ

ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ. މި ޞަލަވާތާއި، އަށް ޞަލަވާތާއި،  صلّى هللا عليه وسلّممحّمدލޮބުވެތި ސާހިބާ 
 އަޞްޙާބުން ޝާމިލުކުރަމެވެ.  ންނާއި،ސަލާމުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އާލު

 އިޙްލާޞްތެރި  ފަރާތްތަކަށްއެންމެހާ އިދާރީގޮތުން އެހީތެރިވެދެއްވި  ،މި ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލުމުގައި ފަންނީގޮތުންނާއި
ހިންގުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން  ވިލަރެސްކޮށް  ޙަރަކާތްތައް  ގެ އެންމެހާ ކައުންސިލު ދަންނަވަމެވެ. މި ޝުކުރުގައި  ޝުކުރެއް

 ޝާމިލްކުރަމެވެ. ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ތައްވެސް ތްރާ ބައިވެރިވެލެއްވި ފަ

ނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި ދުޢާ އަކީ އަތޮޅާއި ޤައުމަށް ވަފާތެރި ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި  ތިބެ،  އަޅުގަ
هللا  ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. ކީރިތި

  މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް ލައްވައި، ކާމިޔާބީ އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ.މިކުރާ  އަޅަމެން
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  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2019

 29 އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު 

 1–އެނެކްސް 
 

 ގެ ނިޔަލަށް 2019ޖ ން  30ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އާބާދީގެ މަޢުލ މާތު  

 އަތޮޅުގެ ނަން: މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރި )ށ(

ބަރު 
ނަން

 

 ރަށުގެ ނަން 
 ގެ ނިޔަލަށް 2019ޖ ން  30ރަޖިސްޓްރީ އާބާދީގެ މަޢުލ މާތު 

 ޖުމުލަ އަންހެން  ފިރިހެން 
ނޑިތީމު 1  1,579 773 806 ށ.ކަ
 495 263 232 ށ.ނ މަރާ 2
 747 397 350 ށ. ގޮއިދ  3
 1,290 663 627 ށ.ފޭދ   4
 1,129 561 567 ށ.ފީވައް 5
 708 363 345 ށ. ބިލެތްަފހި  6
 1,803 903 900 ށ.ފޯކައިދ  7
 633 334 299 ށ.ނަރުދ   8
 973 482 491 ށ.މަރޮށި 9
 820 422 398 ށ.ޅައިމަގު 10
 1,868 945 923 ށ.ކޮމަންޑ  11
 1,156 616 540 މާއުނގ ދ  ށ. 12
 2,602 1,275 1,327 ފުނަދ  ށ. 13
 2,445 1,313 1,132 ށ.މިލަންދ   14

 18,248 9,310 8,938 ޖުމުލަ:

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2019

 30 އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު 

 


