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  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2020

 1 ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން 

 ފިހުރިސްތު 

 

 2 ބަޔާން  ރައީސްގެ ކައުންސިލްގެ

 3 ތަޢާރަފު  .1

 3 ތަޞައްވަރު ކައުންސިލްގެ .2

 3 ކައުންސިލްގެ މިޝަން .3

 4 އަތ ޅުގެ ވަނަވަރު / ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު .4

 6 ނަތީޖާ ޙާޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު .5

 8 ޙާޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްީޞލް .6

ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިާވ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިނުވާ  2018 .7
 13 ހަރަކާތްތައް 

 15 ކައުންސިލުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ވިޔަފާރި .8

 18 މަސްދުވަހުގެ މާލީ ހިސާބުތައް  06ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ  .9

 20 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ހަރަކާތްތައް  2018 .10

 20 ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް  .11

 28 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތް ކުރާ ކ މެޓީ .12

 30 ނިންމުން  .13

 

 

  



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2020

 2 ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން 

 ބަޔާން  ރައީސްގެ  އުންސިލްގެ ކަ 

z 
 އަޅުގަނޑުމެން އުޅެންވީ އަށް ޙަމްދާއި، ޝުކުރުކުރަމެވެ.  وتعاىل سبحانههللا ކީރިތިވަންތަ  ޢުމަތްތަކުގެވެރި ގަދަނި

އަށް  محّمد صلّى هللا عليه وسلّمޢަމަލީގ ތުން މަގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާތް ސާހިބާ  ،ގ ތުގެ ރިވެތި ނަމޫނާއާއިގެން ވަޑައިގެން
ނަބިއްޔާގެ އިތުރު އާލުންނާއި، މިތުރު ޞަޙާބީން  އެ މާތްޞަލަވާތާއި، ސަލާމުގައި  މިކުރަމެވެ. ޞަލާވާތާއި، ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ 

 ޝާމިލްކުރަމެވެ.
އަހަރުތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ އާދެ! މިއަހަރަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރި އުއްމީދު ވަރަށް ބ ޑެވެ. މާޒީވެ ދިޔަ 

 ޓްރެކް ރެކޯޑަށް ބަލާއިރު، ކައުންސިލްތައް ހިންގުމަށް މިނިސްޓްރީ އ ފް ފިނޭންސް އިން ދޫކުރާ ގްރާންޓް ކަނޑައެޅުމަށް އެކަށައެޅުއްވި 
މުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފިސިކަލް ފޯމިއުލާއިން އެންމެ ބ ޑު ފައިސާގެ ޢަދަދު ލިބޭ އަތ ޅު ކައުންސިލަކީ ށ. އަތ ޅު ކައުންސިލް ކަ

ބޭނުން  ފ ނުވި ބަޖެޓް ފ ތުން ފެންނަން އ ތަތީއެވެ. ލިބުނު އުފަލާއި ކުރެވުނު އުއްމީދު ވަރަށް ބ ޑެވެ. ލިބޭ ފައިސާގެ އެންމެ ހެޔ  ގ ތުގައި
އްސަސާތަކާއި، އަންހެނުންގެ ކ މެޓީއާއި، ހިފުމަށްޓަކައި އަތ ޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ދަތުރުކ ށް ރަށުކައުންސިލާއި، ރަށުގައިހުރި އެހެން މުއަ

ސިލުން ކްލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި، އެކިއެކި ފަންނުވެރި މަސައްކަތްތެރިން ހިމެނޭ ގ ތަށް ބޭއްވުނު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކުން އަތ ޅުކައުން
 އެރަށްރަށުގައި ހިންގުމަށް އިސްކަންދޭ ޕްރ ގްރާމްތައް ފާހަގަ ކުރެވުނެމެވެ.

އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވިސްނުންފުޅު ހުރިގ ތުން، ފާއިތުވެ ދިޔަ ތަނުގައި ނަމަވެސް ރަ
 ނަތީޖާ ހޯދި ކައުންސިލްތަކަށް ހިތްވަރުދީ ކުރިއަށްދިއުމުގެ މަގުފަހިވާގ ތަށް ސަރުކާރުން އެކުލަވާލި ފިސިކަލް ފޯމިއުލާ ކ ށައިމަށައި 

ންނެވި ގ ތަށް ބައްޓަންކ ށް، ކައުންސިލްތަކަށް ދޭ މާލީ އެހީގެ އަދަދު ކަނޑައަޅާ ފިސިކަލް ފޯމިއުލާ އިން އެބޭފުޅުންގެ ހިތްޕުޅު އެދިވަޑައިގެ
 ވަނީ އުނިކ ށްލާފައެވެ. 59.16މަޖިލީހަށް ފ ނުވި ބަޖެޓް ފ ތުގައި ށ. އަތ ޅު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށް އ ތް ޢަދަދުން %

  ދާއެކު ފާއިތުވި އަހަރަށްވުރެ ފުރިހަމަ ނަތީޖާއެއް ހޯދުމުގެ ފުރިހަމަ ޢަޒުމުގައެވެ.ކަންމިހެން ދިމާވި ނަމަވެސް، އަހަރުފެށީ، އުއްމީ
ގެ ބަލިމަޑުކަން ރާއްޖެ ވެސް ތަޖުރިބާކުރަމުން ދާއިރު، މި ކައުންސިލްގެ ހިންގުމަށާއި، 19ނަމަވެސް މުޅިދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޯވިޑް 

 ށް ގެންދިއުމަށް މިވަނީ ހުރަސްތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ.ހިންގުމަށް ކަނޑައެޅި ޕްރ ގްރާތައް ކުރިއަ

މަސްދުވަސް ފާއިތުވެ މި ދިޔައީ، މި ދެންނެވި ބަލިމަޑުކަމުގައި  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2020މި 
އިރުޝާދު ދުވަހުން ދުވަހަށް  ރައްޔިތުންނަށް ރައްކާތެރި މާޙައުލެއް ކަށަވަރު ކ ށްދިނުމާއި، ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާއި

ފޯރުކ ށް ދިނުމުގައެވެ. މިމަސައްކަތުގައި އަތ ޅު އިމަޖެންސީ އ ޕަރޭޝަން ސެންޓަރގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި އިދާރީ ވެރިންނަށާއި 
އްވި ލަފަޔާ މުއައްޒަފުންނަށް އަޅުގަނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަދި މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ކައުންސިލަރުން ދެ

އިރުޝާދުތަކަށްވެސް ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ކައުންސިލްގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން މި މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކ ށްދެއްވި 
 ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒަށް ވެސް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

 ހި ޤައުމު ސަލާމަތް ކުރައްވައި،ދިވެ މި ނުރައްކާތެރި ބަލިމަޑުކަމުން هللا އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ، ކީރިތި 
 ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތަށް ފާގަތިކަން މިންވަރު ކ ށްދެއްވުމެވެ. 
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 މުޙައްމަދު ޢާރިފް 

 ރައީސް ށ.އަތ ޅު ކައުންސިލްގެ 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2020

 3 ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން 

1. 
 

 2010/7މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ާޤނޫނު ަނންބަރު 
މަސްދުވަހު  6ނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަ 9201 ނު( ގައި ބަޔާންކ ށްފައިވާ ގ ތުގެމަތީްނ ލިޔެވުށވަނަ މާއްދާގެ )109 ގެ  

 ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެވެ. މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތ ޅު ކައުންސިލުން

ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.  ގެ ވަނަވަރުރަށުމިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ މިޝަނާއި، 
ނޑައަޅާފައިވާ ޕްރ ގްރާމުތަކުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން  މަހުގެ  6އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ނަ ވަ 2020 މީގެއިތުރުން ހިންގުމަށް ކަ

ނަތީޖާ ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި، އެ ޕްރ ގްރާމުތަކުގެ ތަފްޞީލާއި،  މި އަހަރު ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ޕްރ ގްރާމުތަކާއި، ކައުންސިލްގެ 
 މާލީ ހިސާބު ހިމަނާލެވިފައިވާނެެއވެ.  

 

2. 
 

ތަހުޒީބުގެ ރ ނގުން އަރާހުރި، އިސްލާމީ އާއި  ތަރައްޤީ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރިއަކީ ދިރިއުޅެން އުފާވެރި،

 މުޖުތަމަޢަކަށްވުމެވެ.

 

3. 
 

ދިމިޤްރާޠީ  އަތ ޅަކަށް ހެދުމާއި، ގިނަ ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ފުރުޞަތުތައް މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރިއަކީ

ތަނަވަސްކަމާއި ގެދ ރުގެ  ބިނާކުރުމެވެ. އަދި މާލީ މަދު މުޖުަތމަޢެއް ލޯބިކުރާ ކުށް ލްޙަމަސަލަސްކަމަށްޞުއުޞޫލުތަކާއި 

އުނގެުނމާއި ބޭސްފަރުވާއަށް ފަސޭހަަކމާއެކު ވާޞިލުވުމުގެ މަގު  ހެދުމާއި، އަތ ޅަކަށް ތަނަވަސްކަމަށް މަގުހުޅުވިފައިވާ 

ވާދަކުރުމުގެ  ތުރުކުރުމަށްކިޔަވާކުދިންނާއި ޒުވާނުންނަށް ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން އި ތަނަވަސްކ ށް ދިުނމުގެ އިތުރުން އެންމެންނަށް

 ވެއްޓެއް ހޯދައިދިނުމެވެ.

 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2020

 4 ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން 

 

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރި ނުވަަތ 
އުތުރުން ތިން ަވަނ ، ށ.އަތ ޅަކީ

އަތ ޅެވެ. އަތ ޅަށް ދެވިފައިާވ 
އެވެ.  C އިނގިރޭސި އަކުރަކީ

އަތ ޅުގެ ޕ ޒިޝަނަކީ އިރުން 
  6އުތުރުން ދަރަޖަ  73

ދަރަޖައެވެ. އަތ ޅުގެ ބ ޑުމިނަީކ 
 50މޭލެވެ. މި އަތ ޅުގައިވާ  37

ރަށުގެ ތެރެއިން މީހުން 
ރަށުގައެވެ.  14ދިރިއުޅެނީ 

، އެއީ، ކަނޑިތީމާއި ނޫމަރާ އާއި

 ،ފޭދޫ އާއި ،ގ އިދޫ އާއި
ބިލެތްފައްސާިއ  ،ފީވަކާއި

، ނަރުދޫ އާއި ،ފޯކައިދޫއާއި

ޑޫ މަރ ށްޓާއި ޅައިމަގާއި ކ މަން
ފުނަދޫ   ،މާއުނގޫދޫ އާއި ،އާއި

އަދި މިލަންދޫއެވެ. އަތ ޅުެގ 
  މޭލެވެ. 123މާލެއާ ދެމެދުގައިވާ ދުރުމިނަކީ ، މަރުކަޒީ ރަށަކީ ފުނަދޫއެވެ. އަތ ޅުގެ މަރުކަޒީ ރަށާއި

އަންހެނުންނާިއ،  9,061އެވެ. އެއީ،  18,509އާބާދީއަކީ  ނިޔަލަށް މިއަތ ޅުގެޖޫން މަހުގެ  އަހަރުގެވަނަ 2020 
 ގައި އެވަނީއެވެ.   1-. އަތ ޅުެގ އާބާދީގެ ތަފްޞީލް މަޢުލޫާމތު އެނެކްސް ހެނުންނެވެފިރި 9,448

 

ލީމީ ހުންަނ އަތ ޅު ތަޢު ކ މަންޑޫގައިދެވެއެވެ. މީގެއިތުރުން  ލީމުސެކަންޑްރީ ތަޢުރަށެއްގައިވެސް  ހުރިހާ އަތ ޅުގެ

އަތ ޅުގެ ހުރިހާ ލީމު ދެވެއެވެ. ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ ތަޢުއި، ފުނަދޫ ސްކޫލާއި، މިލަންދޫ ސްކޫލު އަދި ފޯކައިދޫސްކޫލުގައި މަރުކަޒާ

ޚިދުމަތުގެ  ިލބެމުންދެއެވެ. ައތ ޅުގެ ޞިއްޙީ ޑަކްޓަރުންނާއި، ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތް، ރަށެއްގައިވެސް ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ޤާއިމުކުރެވި

  .އަތ ޅު ހ ސްޕިޓަލެވެށ.ފުނަދޫ ނަދޫގައި ހުންނަ މައި މަރުކަޒަކީ ފު
  

  

، މަސްވެރިކަމާއި މަސައްކަތަކީ ކުރާ ހޯދުމަށް އާމްދަނީ  ގިނަބަޔަކު އެންމެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މިއަތ ޅުގެ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައިވެސް އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގ ތުން  ދަނޑުވެރިކަމެވެ. މީގެ އިތުރުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި،



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2020

 5 ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން 

ށ.ވަނގަރާއި، ގާކ ށިނިބ ަފތުރުވެރިކަމަށް ތަރައްޤީކ ށް ޢަދަދެއްގެ ޒުާވުނން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުްނެނވެ.  އަތ ޅުގެ ގިނަ
ރަށެއްގައި ދަނީކުރެވެމުންނެވެ.  ދެޅުގެ ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަތ  ރުވެރިކަންފަތުދަނީ ހިންގަމުންނެވެ. މީގެއިތުުރން 

އާއި ކުނބުރުދޫގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި  އާއި ކުރެއްދޫ އާއި ރިނބުދޫ މީގެއިތުރުން މަޑިދޫ. އާއި ކަނބާލިފަރެވެ އެއީ، ދ ޅިޔަދޫ
ރުމުގެ މަސައްކަތް އެކުއަރކަލްޗަރ ކ ށްގެން ހުއިފިލަނޑާ އާލާކު އާއި އެރިޔަދޫގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރެއެވެ. އަދި ނަލަންދޫ

 ކުރެވިފައެވެ.ތަރައްޤީ ވަނީ މަސްވެރިކަމުގެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ރަށެއްގެ ގ ތުގައި ކީކިމިނި .ކުރެއެވެ

 

ގެ ދަށުން ލޯކަލް  )ޅ(ވަނަ މާއްދާގެ  61ނުގެ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ
ވަނީ، ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު  ގަވަރމެންޓް އ ތޯރިޓީްނ ށ.އަތ ޅުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ގ ތުގައި ކަނޑައަޅާފައި

ގައި ށ.އަތ ޅުގެ ސަރުކާރުން ޝާއިޢުކ ށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗާޓު ދާއިރާ ހިންގުމަށް، އަސާސީގައި ބަޔާންކ ށްފައިވާ އިދާރީ
 ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދެވެ.  ސަރަހައްދު



  ރިޕޯޓް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2020

 ލްކުރެވުނު މިންވަރު  ޞި ނަތީޖާ ޙާ  .4
 ވަރު މިން ނިޔަލަށް ޙާޞިލްވި  ޖޫން މަހުގެ ނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަ 2020

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް 
 ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

ނަތީޖާ 
ޙާޞިލްކުރެވުނު 

 މިންވަރު 
Q1 Q2 

1 

 ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލ ޕްމަންޓް ޕްރ ގްރާމު 

%100 - ްޕްލޭން އެކުލަވާލައި އިދާރީ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުނ 

 ތާވަލާ އެއްގ ތަށް މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްގެންދިއުން އެޅިފައިވާ ކަނޑަ -

  ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން  2

%50 

 ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު ކައުންސިލުން މުރާޖަޢާކުރުން  - 

 ކޯޑިނޭޓިންގ ކ މެޓީއެއް އެކުލަވާލުމާއި، ތާރީޚު ކަނޑައެޅުން  -

 ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުން ބައިވެރިވާ ރަށްތައް  -

 އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން -

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ގ ތަށް މުބާރާތް ކުރިޔަށްގެންދިއުން  -

 ޕްރ ގްރާމު ހިނގާދިޔަ ގ ތުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން. -

   ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާތައް މ ނިޓަރކުރުން   3

0% 

 ފޯމުތައް އަލުން ރިވައިޒްކ ށް އެކުލަވާލުން މ ނިޓަރިންގ  - 

 މ ނިޓަރިންގ ޕްލޭން އެކުލަވާލައި ރަށްރަށަށް އެންގުން  - 

 މ ނިޓަރިންގ އަށް މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުން  -

ޕްލޭނާ އެއްގ ތަށް މ ނިޓަރކުރުން  -   

  ބޭއްވުން  2020ވިޔަވަތި މަހާސިންތާ  4

0% 

 ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް ކަނޑައެޅުންމަހާސިންތާ  - 

 މަހާސިންތާގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުން - 

 މަހާސިންތާގެ ކ ންޓެންޓްސް ތައްޔާރުކުރުން  -

 މަހާސިންތާގެ އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން -

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ގ ތަށް މަހާސިންތާ ކުރިޔަށްގެންދިއުން  -

 ދުވަސް ފާހަގަކުރުން ކައުންސިލްގެ އަހަރީ  5

0%  - ްއިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުނ 

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުގައި ޕްރ ގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދިއުން  -



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2020

 7 ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން 

6 

 ސްޓާފް މޯޓިވޭޝަން އެންޑް ޑިވެލ ޕްމަންޓް ޕްރ ގްރާމު ހިންގުން 

0% - ްއިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުނ 

 ތާރީޚުގައި ޕްރ ގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދިއުން  ކަނޑައެޅިފައިވާ -

  ވިޔަވަތި ލާންޗުގެ އިންޖީނު މަރާމާތުކުރުން  7

%0 -  ްމަރާމާތުތައް ދެނެގަނެ ޚަރަދު އަންދާސާކުރުނ 

 މަރާމާތުކ ށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުން  -

 ޚިދުމަތަށް ނެރުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގ ތަށް މަރާމާތުކ ށް ނިންމައި، ލާންޗު  -

 ކިޔެވެނި އެހީ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ލޯނު ދޫކުރުން  8

%100 
 މުއައްސަސާތަކަށް އެންގުމާއި، ފަހުމުނާމާ ހެދުން  -

 އެހެނިހެން އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން  -

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ގ ތަށް ކިޔެވެނިއެހީ ދޫކުރުން  -

 ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ ގަތުން އަތ ޅުވެއްސަށް  9

0%  -   ްޚަރަދު އަންދާޒާކުރުނ 

 ފަރުނީޗަރ ގަނެދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުން  -

 މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ އެއްގ ތަށް މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންގ ސް ނިންމުން   -

 ފުނަފަތި ފާމަސީ މަރާމާތުކުރުން  10

0% -  ްދެނެގަނެ ޚަރަދު އަންދާޒާކުރުން މަރާމާތުތައ 

 މަރާމާތު ކ ށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުން  -

 މަރާމާތުކުރުމަށް ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރުން  -

އެހީތެރިކަން އ ޕަރޭޓިންގ ސެންޓަރުތަކާއި، ސަޕޯޓް ޑެސްކްތަކަށް  19-ކ ވިޑް  11
 ފޯރުކ ށްދިނުން 

100% 

އ ޕަރޭޓިންގ ސެންޓަރުތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރާނެ އުޞޫލެއް ށ.އަތ ޅު، ރަށު  -
 ކަނޑައެޅުން 

 ޕްރ ގްރާމު ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ކަނޑައެޅުން -

ގައި ބޭނުންކުރާނެ އޯ.ސީތަކާއި، ސަޕޯޓް ޑެސްކްތަކުބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން  -
 ފޯރުކ ށްދިނުން އާލާތްތައް ހޯދައި ތަކެތި ދޫކުރުމާއި، މާލީއެހީތެރިކަން 

 ޕްރ ގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދެވުނު ގ ތުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުން  -

 

 

 
 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2020

 8 ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން 

 ކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޞިލް ޙާ  .5
 

އ ޕަރޭޓިންގ ސެންޓަރުތަކާއި، ސޯޝަލް ސަޕޯޓް  އިމަޖެންސީ އާ ގުޅިގެން އުފެއްދުނު  19-ކ ވިޑް 
 ޑެސްކްތަކަށް ބޭނުންވާ އާލާތްތަކާއި، މާލީއެހީތެރިކަން ފޯރުކ ށްދިނުން 

އަތ ޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ފެތުެރން ފަުށމާއެކު، އަތ ޅުގެ ރަށްރަށުގަިއ ށ.  ރޯގާގެ  19-ކ ވިޑް
ކއި މި ބަލި ފެތުރުން ހުއްޓުވުަމށްޓަ 

ރަށު ފެންވަރުގައި އުފެދިފައިވާ 
އ ޕަރޭޓިންގ އިމަޖެންސީ 

ސޯޝަލް ސަޕޯޓް އި، ސެންޓަރތަކާ
ޑެސްކްތުގައި މަސައްކަތްކުރާ 

ވ ަލންޓިއަުރންގެ މުވައްޒަފުންނާއި، 
ސަލާމަތާއި، ރައްކާތެރިކަމަށްަޓކައި 
ބޭނުންވާ އާލާްތތަާކއި، 
މާލީއެހީތެރިކަން ފޯރުކ ށްިދުނމަށް 

ޔަވަތި އިމަޖެންސީ ވި 19"ކ ވިޑް 
އެހީތެރިކަން ކައުންސިލްތަކަްށ ފަނޑު" ގެ ނަމުގައި ފަންޑެއް ހުޅުވައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގ ތުގެމަތީން 

ރުފިޔާ  230,240.00ޖުމުލަ   ށްރަށަށް ފޯރުކ ށްދިނުމަށްމިއެހީތައް ރަ ކ ށްދެވިފައިވެއެވެ. އަދި ފޯރު
 ޚަރަދުކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

  ުއެހީގެ ގ ތުގައި ދޫކުރެވުނު ފައިސާގެ ޢަދަދ 

 ފައިސާގެ ޢަދަދު ތަން  #

 16,601.68 ށ.ކަނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 1

 10,355.02 ށ.ނޫމަރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 2

 11،856.71 ށ.ގ އިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 3

 14,934.38 ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 4

 14,020.79 ކައުންސިލްގެ އިދާރާށ.ފީވަކު  5

 11,645.45 ށ.ބިލެްތފަހީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 6

 17,920.68 ށ.ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 7

                                       

ށ.އަތ ޅު އ ޕަރޭޓިންގ ސެންޓަރުގައި އަތ ޅުކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ޙަރަކާތްތެރިވަނީ  19-ކ ވިޑް  



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2020

 9 ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން 

 11,160.10 ށ.ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 8

 13,084.35 ށ.މަރ ށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 9

 12,227.86 ށ.ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  10

 18,223.31 ށ.ކ މަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 11

 14,214.92 ށ.މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 12

 22,540.03 ށ.ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 13

 22,014.72 ށ.މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 14

       210,800.00 ޖުމުލަ: )ދެލައްކަ ދިހަހާސް އަށްސަތޭކަ ރުފިޔާ(

 

 

  ެގ ތުގައި ދެވުނު އެހީ ތަކެތީގ 

 އަންގި  މާސްކު  ސެނިޓެއިޒަރ ތަން  #
 100 100 2 ށ.ކަނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 1

 100 100 1 ށ.ނޫމަރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 2

 100 100 1 ށ.ގ އިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 3

 100 100 2 ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 4

 100 100 2 ށ.ފީވަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 5

 100 100 1 ށ.ބިލެްތފަހީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 6

 100 100 3 ށ.ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 7

 100 100 1 ށ.ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 8

 100 100 1 ށ.މަރ ށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 9

 100 100 1 ށ.ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  10

 100 100 3 އިދާރާށ.ކ މަންޑޫ ކައުންސިލްގެ  11

 100 100 2 ށ.މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 12

 200 200 4 ށ.ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  13

 200 200 4 ށ.މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 14

 1600 1600 28 ޖުމުލަ
 

 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2020

 10 ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން 

 ބެޗްލާސް އ ފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯސް ހިންގުން 

ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކުގެ 
މުވައްޒަފުންގެ ފެްނވަރު 
މަތިކުރުމަށާއި، މުވައްޒަފުްނ 
ވަޒީފާގައި ތިބެގެން ކިޔެވުމުގެ 
ފުރުޞަތު ފަހިކ ށްިދުނމުގެ 
މަޤްޞަދުގައި ށ.އަތ ޅު ކައުންސިލްެގ 
ސްޓާފް ޑިވެލ ޕްމަންޓް ޕްރ ގްރާމުގެ 

ގައި 23ޖަނަވަރީ  2020ދަށުން 
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަްނ  ބެޗްލާސް އ ފް

ކޯހެއް ފެށި ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ކުރިޔަށް 
 ހިނގަމުންދެއެވެ.

 

 ކުރިޔަށްގެންދެވޭ މިކޯހުގައިށ.އަތ ޅު ކައުންސިލާއި މައި ކ ލެޖާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސ އިކުރެވިގެން  
ތަޢުލީމު ، ބަިއވެރިވެ ފަރާތަކުން 25 ޖުމުލައްމު ފަރުުދންނާއެުކ އަތ ޅުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުންނާއި، ޢާ

އެވެ. އަދި މި ޕްރ ގްރާމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ދަރިވަރުންނަށް ށ.އަތ ޅުކައުްނސިލްގެ ކިޔެވެނި ޙާޞިލުކުރަމުންދެ
 ހުޅުވާލާފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.  އެހީދިނުމުގެ ޕްރ ގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު

 

 ޙަރަކާތްތައްމަސައްކަތު ތާވަލުގެ ބޭރުން ހިންުގނު ބަެއއް 

 ފާސްކުރުން  ބަޖެޓް  އަހަރުގެ  ވަނަ 2020 -1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 
( ގެ 7/2010އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާޫނނު )

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގ ތުގެމަތީްނ  96
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތ ުޅކައުންސިލްގެ 

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާުކރާ ބަޖެޓާއި،  2020
ވަނަ  97( ގެ 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަރު )

މާއްދާގައި ބަޔާންކ ށްފައިވާ ގ ތުގެމަތީްނ 
ބަޖެްޓ ވަނަ އަހަރުގެ 2020އެކުލަވާލެވިފައިވާ 

 ސްޓޭޓްމަންޓާއި، ކައުންސިުލން ހިންގާ
ވިޔަފާރިތަކާ ގުޅޭ ހިސާބުތައް ޞައްޙަކަމަށް 

 

ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން 135ތިންވަނަ ދައުރުގެ   

                                       

ޕްރ ގްރާމުގެ ތެރެއިންބެޗްލާސް އ ފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯހުގެ އ ރިއެންޓޭޝަން   



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2020

 11 ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން 

ގައި ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ ިތންވަނަ ދައުރުގެ  0010: ހެނދުނު ދުވަހުގެ ާގރައަންވީ  14 ޖަނަވަރީ 2020

 ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިން ފާސްކުރެވުނެވެ. 135

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭގ ތުން މެްނބަރުންގެ މެދުގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި 2020މިޖަލްސާގައި  
މެންބަރުންެގ   4ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި އި ވެއެވެ. މި ަބޖެޓް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ  އެ ަޖްލސާއަށް މަޝްވަރާކުރެވިފަ
 އިއްތިފާޤުންނެވެ. 

 

ލުމުގެ މަސައްކަތު  އަތ ޅުގައި ހިމާޔަތްކ ށްފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގެ މެނޭޖުމަންޓް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާ  -2
 ބޭއްވުން  ބައްދަލުވުން 

 ށ.އަތ ޅުގައި 

ހިމާޔަތްކ ށްފައިވާ ސަރަޙައްދުގެ 

މެނޭޖުމަންޓް ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ 

 2020މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން 

ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  29ޖަނަވަރީ 

އަށް  3:00އިން މެންދުރުފަހު  9:00

ފުނަދޫ ލޭކްސައިޑް ކެމްޕަހުގައި ށ.

 ކުރިޔަށްގެންދެވުނެވެ. 

ށ.އަތ ޅުކައުންސިލާއި، މިނިސްޓްރީ އ ފް އެންވަރަންމަންޓާ ގުޅިގެން ހިންގުނު މި މަސައްކަތު  

ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ރަޝީދުގެ އިތުރުން އީ.ޕީ.އޭގެ އިސް ބޭފުޅުން 

 ވިއެވެ. ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެ

ށ.އަތ ޅު،ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސުންނާއި، ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އަމާޒުކ ށްގެން ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މި  

މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ަމޝްވަރާކުރެވިފައިވަނީ އަތ ޅުގެ ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ތިން ސަރަޙައްދު ކަމުގައިވާ  

ފައިދާހުރި ގ ތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ގ ްތތަކާ ެބހޭގ ތުންނެވެ. މި   ބ ލިއްސަފަރާއި، ނާލާހުރާ އާއި، ފަރުކ ޅު

މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިން ވަނީ އެ ސަރަޙައްދުތައް ޙިމާޔަތްކ ށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ސަރަޙައްދުތަކުގެ  

ންސިލްތަކުގައި ހުރި ކަންބ ޑުވުންތަްއ  މެނޭޖުމެންޓް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުުމގެ މަސައްކަތް ނިންމައި، އެ ދާިއރާއިން ކައު

 މިނިސްޓަރާ ހިއްސާކ ށްފައެވެ. 

 

ތެރެއިން މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގެ   



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2020

 12 ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން 

 ޓީގެ ޚިދުމަތްދިނުން ޓްރާންސްޕޯޓް އ ތޯރި  -3
ރުކ ށްދިނުމުގެ ގ ތުން އަތ ޅުެގ ގިނަ ްޓރާންސްޕޯޓް އ ތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ފޯ 

 6މިއަހަރުގެ ފުރަތަަމ  ފަރާތްތަކަށް

ޚިދުމަތް ފޯރުކ ށް  މަހުގެ ތެރޭގައި

މަހުގެ  6މި ދެވިފައިވެއެވެ.  އެގ ތުން 

ފަރާތަކަށް ރަިޖސްޓްރީ  7 ތެރޭގައި 

ފަރާތަކަށް އ ޑީ ނަންބަުރ  5 ހަދައި، 

އެއްގަމު ލައިސަން ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ހެދުމަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ ެތރެއިން 

ސީ ޒޯން ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދުނު 

ފަރާތަކަށް ލައިސަންސް ފ ތް  20

ފަރާތަކަށް ލައިސަން ކާޑު ޫދކުރެވި، ކަނޑު  336ދޫކުރެވިފައިވާއިރު އޭ ޒޯން ލައިސަންސް ނެގުމަށް އެދުނު 

ފަރާތަކަށް  11ފަރާތަކަށް އަލަށް ލައިސަންސް ދޫކ ށް،  5ގެ ތެރެއިން ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދުނު ފަރާތްތަކު

ފަރާތަކަށް  37 ހެދުމަށް ހުށަހެޅި މީގެ އިތުރުން ރޯޑްވާދިނަސް ކަނޑުގެ ލައިސަންސް ފ ތް އައުކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 ރޯޑްވާދިނަސް ސްޓިކަރ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 

 ބަލިމަޑުކަމުން ރައްކާތެރިވުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން  19 -ކ ވިޑް  -4

ބަލިމަޑުކަން ރާއްޖެިއން ފެނުމާއެކު މި ބަލިމަޑުކަމުން ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ށ.ައތ ޅު ފެންވަރުގައި   19-ކ ވިޑް
ފޯހުގެ އެކުލަވާލެވުނު ޓާސްކް

ކުރުމަށް ށ.އަތ ޅު މަސައްކަތްތައް 
 ކުރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާ

މާލަން ހަމަޖައްސައި، ޓާސްކް ޯފހުގެ 
އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމާއި، 
ސެކްރެޓޭރިއޭޓް ބެލެހެްއޓުން 

ތ ޅުކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ށ.އަ
 ކުރެވިފައިވާކަންއިސްނެންގުމާއެކު 

ހަގަކުރަމެވެ. އަދި  މި ފާ

 

 ކައުންސިލްގެ ޑްރައިވިންގ ޓްރެކް ސަރަހައްދު

 

 ށ.އަތ ޅު އ ޕަރޭޓިންގ ސެންޓަރުގައި މުވައްޒަފުން ޙަރަކާތްތެރިވަނީ..



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2020

 13 ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން 

އެޗް.ޕީ.އޭގެ ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށްޓަކައި  ރާވައި،އަރައިގަތުމަށް ކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކ ށް ކަންކަްނ ބަލިމަޑުކަމުން 
ށ.ައތ ޅު ން އެކުލަވާލި އުޫޞލުގެ ަދށުން ލޯކަްލ ގަވަރމެންޓް އ ޯތރިޓީގައިޑްލައިންތަކާ ޚިލާފުނުވާނެ ގ ތަށް 

އިމަޖެންސީ އ ޕަރޭޓިންގ ސެންޓަރެއް ޤާއިމުކުރެވި ރަށްރަށުގެ އ ޕަރޭޓިންގ  ސެންޓަރތަކާއި، ސޯޝަލް ސަޕޯޓް 
ގެ ރަށްރަށުލ ކްޑައުންގެ ސަބަުބން ޑެސްކްތައް މެދުވެރިކ ށް ބޭނުންާވ މަޢުލޫމާތުތައް ދުވަުހންދުވަހަށް އަޕްޑޭޓްކ ށް، 

ށ.އަތ ޅު ދިނުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ޙައްލުކ ށް ރައްޔިތުންނަށް ހުރި ދަތި
ޢަމަލީގ ތުން  ފަރާތްަތކުންށ.އަތ ޅު އިމަރޖެންސީ ސެންޓަރުގައި މިދަންނަވާ  މަސައްކަތްތަކާއި،ޓާސްކްފޯހުގެ 

 ޙަރަކާތްތެރިވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 ނަމާއި، މަޤާމު  #
 ޢާރިފް   ށ.އަތ ޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު  1
 އަޙްމަދު ފާއިޒު    ށ.އަތ ޅުކައުންސިލަރ 2
 ޢަޒީމާ ޢަލީ      އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 3
 މުޙައްމަދު ޙަސަން  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 4
 ޙަމްދޫން ނަސީމު   އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 5
 މަމްދޫޙް ނަސީމު   ކ މްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން  6
 އަޙްމަދު ޢީސާ    އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އ ފިސަރ 7
 ޢަބްދުލް މަޖީދު އިބްރާހީމް  އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އ ފިސަރ 8
 އަޙްމަދު ޖިނާހު     ޕްލޭނިންގ އ ފިސަރ 9
 މުޙައްމަދު ވަޙީދު    ރިސާޗް އ ފިސަރ 10
 އ ފިސަރމުޙައްމަދު މުބީން    އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  11
 އިބްރާހީމް ނާޒިމް    އިކ ނ މިކް ޑިވެލ ޕްމަންޓް އ ފިސަރ 12

 

ގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ  ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު  2020 .6
 ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިނުވާ ހަރަކާތްތައް 

 

  ްވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން : 1ޙަރަކާތ 
ބަލި  19-ކ ވިޑް ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް ހޯސްޓްކުރާނެ ރަށެއް ނުވުމާއި، ސަބަބު/ދަތިތައް: 

ސް އެ މުބާރާތް ބޭއްވޭފަދަ މާހައުލެއް އ ންނާެނ މަޑުކަމާ ގުޅިގެން އަހަރުގެ ކުރިޔަށް އ ތްތަނުގައި ވެ
ޅިފައިވާ އެ ޕްރ ގްރާމު ހިންގުމަށް ކަނޑައެ ުމބާރާތް ުނާބއްވާ ގ ތަށް ނިންމަިއ،  ކަމަށް ނުފެންާނތީ،

 19-ކ ވިޑް ވިޔަވަތި އިމަޖެންސީ ފަންޑު"ގެ ނަމުގައި ފަންޑެއް ހުޅުވައި 19"ކ ވިޑް   ބަޖެޓް 
ށް ބޭނުންވާ އާލާތްތައް ހޯދުމަށާިއ، ސަޕޯޓް ޑެސްކްތަކަސޯޝަލް އ ޕަރޭޓިންގ  ސެންޓަރުތަކާއި، 

ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  ދިއުމަށް ކުރިޔަށްގެންމާލީއެހީތެރިކަން ފޯރުކ ށްދިނުމަށް ޕްރ ގްރާމެއް 
 ނިންމައި އެކަން ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ.ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން  146



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2020

 14 ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން 

  ްވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން : 1ޙަރަކާތ 
ޕްރ ގްރާމު ހިންގަން ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު ެތރޭގައި ރާއްޖޭގައި ހަލުވި ކަމާއެކު ސަބަބު/ދަތިތައް: 

ބަލިމަޑުކަން ފެތުރެން ފެށުމާ ގުޅިގެން  ރާއްޖެ ލ ކްޑައުން ކުރުމާއެކު މި ޕްރ ގްރާމު  19-ކ ވިޑް

 ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިނުވަނީއެވެ. 

  ްރަށުކައުންސިލް އިދާރާތައް މ ނިޓަރކުރުން : 1ޙަރަކާތ 
ޕްރ ގްރާމު ހިންގަން ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު ެތރޭގައި ރާއްޖޭގައި ހަލުވި ކަމާއެކު ސަބަބު/ދަތިތައް: 

ބަލިމަޑުކަން ފެތުރެން ފެށުމާ ގުޅިގެން  ރާއްޖެ ލ ކްޑައުން ކުރުމާއެކު މި ޕްރ ގްރާމު  19-ކ ވިޑް

 ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިނުވަނީއެވެ. 

  ްބޭއްވުން  2020ވިޔަވަތި މަހާސިންތާ : 1ޙަރަކާތ 
ޕްރ ގްރާމު ހިންގަން ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު ެތރޭގައި ރާއްޖޭގައި ހަލުވި ކަމާއެކު ބު/ދަތިތައް: ސަބަ

ބަލިމަޑުކަން ފެތުރެން ފެށުމާ ގުޅިގެން  ރާއްޖެ ލ ކްޑައުން ކުރުމާއެކު މި ޕްރ ގްރާމު  19-ކ ވިޑް

 ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިނުވަނީއެވެ. 

  ްސް ފާހަގަކުރުން ކައުންސިލްގެ އަހަރީދުވަ : 1ޙަރަކާތ 
ޕްރ ގްރާމު ހިންގަން ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު ެތރޭގައި ރާއްޖޭގައި ހަލުވި ކަމާއެކު ސަބަބު/ދަތިތައް: 

ބަލިމަޑުކަން ފެތުރެން ފެށުމާ ގުޅިގެން  ރާއްޖެ ލ ކްޑައުން ކުރުމާއެކު މި ޕްރ ގްރާމު  19-ކ ވިޑް

 ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިނުވަނީއެވެ. 

  ްޅުވެއްސަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ ގަތުން އަތ  : 1ޙަރަކާތ 
ޕްރ ގްރާމު ހިންގަން ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު ެތރޭގައި ރާއްޖޭގައި ހަލުވި ކަމާއެކު ސަބަބު/ދަތިތައް: 

ބަލިމަޑުކަން ފެތުރެން ފެށުމާ ގުޅިގެން  ރާއްޖެ ލ ކްޑައުން ކުރުމާއެކު މި ޕްރ ގްރާމު  19-ކ ވިޑް

 ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިނުވަނީއެވެ. 

  ްފުނަފަތި ފާމަސީ މަރާމާތުކުރުން : 1ޙަރަކާތ 
ޕްރ ގްރާމު ހިންގަން ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު ެތރޭގައި ރާއްޖޭގައި ހަލުވި ކަމާއެކު /ދަތިތައް: ސަބަބު 

ބަލިމަޑުކަން ފެތުރެން ފެށުމާ ގުޅިގެން  ރާއްޖެ ލ ކްޑައުން ކުރުމާއެކު މި ޕްރ ގްރާމު  19-ކ ވިޑް

 ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިނުވަނީއެވެ. 

 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2020

 15 ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން 

 ކައުންސިލުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ވިޔަފާރި    .7
 

 ދުވެލި ޕްރ ގްރާމް  

ޕްރ ގްރާމް އަކީ  މި
ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ 

ގެްނވާ އުޅަނދުފަހަރުން އެކަށީ
ވިޔަވަތި ނަފާވެރިކަން ހޯދުމަށް 
ހިންގާ ޓްރަސްޓުގެ ދަށުން 

އެގ ތުން ވިޔަފާރި ޕްރ ގްރާމެކެވެ. 
އުޞޫލުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ 

ަވނަ 2020ފަރާތްތަކުގެ ދަތުރުތައް 
 މަހުގެ ތެރޭގައިވެސް ކުރެވިފައިވެއެވެ.  6އަހަރު ފުރަތަމަ 

  ުއާމްދަނީ އާއި، ޚަރަދުގެ ހިސާބ 
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 ރުފިޔާ  އާމްދަނީ 
 142,900.00 ދަތުރުފަތުގެ ޚިދުމަތް ދީގެން ލިުބނު ޖުމުލަ އާމްދަނީ

 309,500.00 އާސަންދަ ޚިދުމަތްދީގެން ލިބެންުހރި
 35,600.00 މޯލްޑިވްސް ޕ ލިސް ސަރވިސް އިން ލިބެންހުރި 
 168,500.00 ސަރުކާރުގެ އެހެން މުއައްސަސާތަކުން ލިބެންހުރި 

 59,400.00 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ލިެބންހުރި 
 715,900.00 އާމްދަނީގެ ޖުމުލަ

  ޚަރަދު )ކަނޑަން( 

 44,582.94 ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ޯހދާ ތަކެތީެގ އަގު
 10,200.00 ހިންގުމަށް ބޭުނންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
 2,105.30 މަރާމާތުކުރުމާއި، ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 

 225.00 ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
 0.00 ހިންގުމަށް ބޭުނންވާ ޚަރަދުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 

 57,113.24 ޚަރަދުގެ ޖުމުލަ 
  

 658,786.76 ލިބުނު އާމްދަނީން ޭހދަކުރެވުނު ޢަދަދު ކަނޑައި ލިބުނު ސާފު ފައިދާ/ގެއްލުން
 
 
 
 

 

 ވިޔަވަތި ލާންޗު 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2020

 16 ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން 

 މަދަދު ޕްރ ގްރާމް 
 

މަދަދު ލުއިލޯން ޕްރ ގްރާމަކީ ަފރުދުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށާއި، ކުރިންސުރެ ހިނގަމުން 
އައި ލުއިލޯނު ޕްރ ގްރާމު އިތުރަށް ފުޅާކުރުމާއި، ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ވިޔަވަތި 

 ހިންގަްނފެށުުނ ލޯނު ޕްރ ގްރާމެކެވެ.  ޓްރަސްޓުގެ ދަށުން
 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހިންގަމުންދާ  ކިޔެވެނިއެހީ ދިނުމުގެ ޕްރ ގްރާމުގެ 2018ޕްރ ގްރާމްގެ ދަށުން މި 
ވަަނ 2020އުޞޫލަށް ގެނެވެނު ބަދަުލތަކާއެކު މަތީތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް އެހީދިނުަމށް 

ޖަނަވަރީ  2020)ފަސްލައްކަ( ރުފިޔާ ހިމަަނއި އެހީއަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް  500,000.00ބަޖެޓްގައި އަހަރުގެ 
ދަރިވަރަކު  6ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް  2020މަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވާލެވުނެވެ. މިގ ތުން ހުޅުވާލެވުނު ފުރުޞަތުގައި 

ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވާކަން 151,250.00 ދަރިވަރުންނަށް 6ވަނީ މި ޕްރ ގްރާމުގައި ބައިވެރިވެފައެވެ. މި 
 ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ޔެވެނިއެހީތަކުގެ ރިޕޭމަންްޓ ކުރީ އަހަރުތަކުގައި ދޫކ ށްފައިވާ ކިދަށުން ކިޔެވެނި އެހީ ދިނުމުގެ ޕްރ ގްރާމުގެ 
  ރުފިޔާ ވަނީ ލިބިފައެވެ.  108,732.00މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީން ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް ފައިސާއާއެކު 

 

 ނަފާވެހި ޕްރ ގްރާމް 
މިކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ 

 ދަށުގައިހުރި ޢިމާރާތްތައް ފައިދާހުރި 

ގ ތެއްގައި ބޭނުންކުރުމުގެ މަޤްަޞދުގައި 

މި ވަޞީލަތްތައް ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުްނ 

ބޭނުންކުރާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކ ްށ 

ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ދަށުން "ަނފާވެހި" 

ޕްރ ގްރާމުގެ ނަމުގައި ދަނީ ުކއްޔަށް 

 ދޫކުރަމުންނެވެ. 
 

  ުއާމްދަނީ އާއި، ޚަރަދުގެ ހިސާބ 
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 ރުފިޔާ  އާމްދަނީ 
 184,000.00 ޢިމާރާތާއި، ކ ޓަރިކުލީގެ ގ ތުގަިއ ލިބުނު 

 15,800.00 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް(2019މުއައްސަސާތަކުން ލިބެންހުރި )ސަރުކާރުގެ 
 1,000.00 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް(2020ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުން ލިބެންހުރި )

 

 އެކަމަޑޭޝަން ބްލ ކް 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2020

 17 ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން 

 39,400.00 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ލިެބންހުރި 
 23,750.00 ޕ ލިސް ސަރވިސް އިން ލިބެންހުރި 

 263,950.00 އާމްދަނީގެ ޖުމުލަ
  ޚަރަދު )ކަނޑަން( 

 17,297.57 މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ 
 24,213.86 މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުގަޑި އަދި އެލަވަންސް
 355.00 ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ޯހދާ ތަކެތީެގ އަގު
 900.00 ހިންގުމަށް ބޭުނންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
 0.00 މަރާމާތުކުރުމާއި، ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 

 0.00 ހޯުދމަށް ކުރާ ޚަރަދު ހިންގުމަށް ބޭުނންވާ ހަރުމުދާ 
 42,766.43 ޚަރަދުގެ ޖުމުލަ 

  
 221,183.57 ލިބުނު އާމްދަނީން ޭހދަކުރެވުނު ޢަދަދު ކަނޑައި ލިބުނު ސާފު ފައިދާ/ގެއްލުން

 
 

 
 

 ފުނަފަތި ޕްރ ގްރާމް  
މިޕްރ ގްރާމަކީ ޢާއްމު 

ލިޭބެނ  ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ބޭސް

ގެ ދަށުްނ މަގު ފަހިކ ށްދިނުމާއި، އާސަންދައި 

ބޭސްލިބޭނެގ ްތ ހަމަޖައްސައިދިނުމާއި، 

ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ 

މަޤްޞަދުގައި ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ދަށުްނ 

 ހިންގޭ ޕްރ ގްރާމެކެވެ. 

 

  ުއާމްދަނީ އާއި، ޚަރަދުގެ ހިސާބ 
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 ރުފިޔާ  އާމްދަނީ 
 32,861.40 އާސަންދައިން އެހެން އެކައުންޓްަތކަށް ޖަމާވެފައިވާ ފައިސާ

 376,861.89 އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތުގެ ބިލުތަކަށް ލިބުނު 

 

 ފުނަފަތި ފާމަސީ 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2020

 18 ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން 

 140,064.50 ދުވަހު ފައިސާގެ ގ ތުގައި ލިބުނު 
 21,767.50 އެހެނިހެން ފަރާތްތަުކން ލިބުނު 

 194,565.10 އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތުގެ ބިލުތަކަށް ލިބެންހުރި ފައިސާ 
 72,493.80 އެހެނިހެން ފަރާތްތަުކން ލިބެްނުހރި ފައިސާ 

 207,612.07  ސްޓ ކް
 1,046,226.26 އާމްދަނީގެ ޖުމުލަ

  ޚަރަދު )ކަނޑަން( 

 137،191.40 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި ޚަރަދު
 150.00 ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ޯހދާ ތަކެތީެގ އަގު
 290.00 ހިންގުމަށް ބޭުނންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

 210،679.14 ތަކެތީގެ އަގުޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ 
 348,310.54 ޚަރަދުގެ ޖުމުލަ 

  )ކަނޑަން( އެކި ގ ތްގ ތުން ލިބުނު ގެއްލުން 

 17,127.31 ހަލާކުވެގެން/މުއްދަތު ހަމަވެގެން އުކާލެވުނު
  

 221,183.57 ލިބުނު އާމްދަނީން ޭހދަކުރެވުނު ޢަދަދު ކަނޑައި ލިބުނު ސާފު ފައިދާ/ގެއްލުން
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 ގ   2020

ްޓަގއ    ާބކ   ަބޖ 

ސާ  ުހރ    ަފއ 

 ގ   2020

 ަމުހގ   6 ުފަރަތމަ 

 ަޚަރދު 

 ގ   2020

ުބނު  ޓް  ލ   ަބޖ 
ުޓގ   ލު  ަބޖ   ަތްފޞ 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 8،079.447.00 2,233,914.00 5,845,533.00

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމުލަ 642،700.00 0.00 642,700.00

 ޓްރަސްޓްފަންޑުގެ ޚަރަދު 3،207،490.00 603,515.00 2,603,975.00

 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރ ގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު 385،000.00 210,800.00 174,200.00

 ލަ ބަޖެޓް މުޅި ޖުމު 9,212,357.00 4,137,895.00 5,605,572.00

    

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު    

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 5,216,750.00 2,003,556.00 3,213,194.00

133,510.00 90,090.00 223,600.00 
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން 

 ގ ތުން ދޭ ފައިސާ



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2020

 19 ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން 

 ކުރުމުގެ ޚަރަދު  ދަތުރުަފތުރު 216,600 11,800.00 204,800.00

 އ ފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 228,125.00 6,472.00 221,653.00

 އ ފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 1,353,823.00 112,427.00 1,241,397.00

 ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 0.00 0.00 0.00

 ތަމްރީނުކުރުމަށް ުކރެވޭ ޚަރަދު  351,308.00 8,200.00 343,108.00

 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 489,241.00 1,370.00 487,871.00

 ޖުމްލަ  8,079,447.00 2,233,914.00 5,845,533.00

   

 
 

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު 

 ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު އ ފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ  642,700.00 - 642,700.00

 ޖުމްލަ 642,700.00 - 642,700.00

    

   
 

 ޓްރަސްޓްފަނޑުގެ ޚަރަދު 

 ފުނަފަތި ޕްރ ގްރާމު  1,078,200.00 348,311.00 729,889.00

 ނަފާވެހި ޕްރ ގްރާމު 409,290.00 42,766.00 366,524.00

 ދުވެލި ޕްރ ގްރާމު 1,220,000.00 57,113.00 1,162,887.00

 މަދަދު ޕްރ ގްރާމު  500,000.00 155,325.00 344,675.00

 ޖުމްލަ 3,207,490.00 603,515.00 2,603,975.00

   
 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރ ގްރާމުތަކުގެ ޚަރަދު 

 އިމަޖެންސީ ފަންޑު  19 -ކ ވިޑް 250,000.00 210,800.00 39,200.00

 މޯޓިވޭޝަން އެންޑް ޑިވެލ ޕްމަންޓް ސްޓާފް  135,000.00 0.00 135,000.00

 ޖުމްލަ: 385,000.00 210,800.00 174,200.00

 
 
 
 
 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2020

 20 ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން 

ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ   2020 .9
  ރަކާތްތައް ޙަ

 

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #

ޙަރަކާތް 
ހިންގުމަށް 
ރޭވިފައިވާ 
 މުއްދަތު 

 ލަފާކުރާ ބަޖެޓް 

Q3 Q4 

1 

 ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލ ޕްމަންޓް ޕްރ ގްރާމު 

 - ްޕްލޭން އެކުލަވާލައި އިދާރީ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުނ 

 ކަނޑއެޅިފައިވާ ތާވަލާ އެއްގ ތަށް މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްގެންދިއުން  -

   ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާތައް މ ނިޓަރކުރުން   2

98,000.00 

 މ ނިޓަރިންގ ފޯމުތައް އަލުން ރިވައިޒްކ ށް އެކުލަވާލުން  - 

 މ ނިޓަރިންގ ޕްލޭން އެކުލަވާލައި ރަށްރަށަށް އެންގުން  - 

 މ ނިޓަރިންގ އަށް މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުން  -

ޕްލޭނާ އެއްގ ތަށް މ ނިޓަރކުރުން  -   

  ބޭއްވުން  2020ވިޔަވަތި މަހާސިންތާ  3

162,500.00 

 މަހާސިންތާ ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް ކަނޑައެޅުން - 

 މަހާސިންތާގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުން - 

 މަހާސިންތާގެ ކ ންޓެންޓްސް ތައްޔާރުކުރުން  -

 މަހާސިންތާގެ އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން -

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ގ ތަށް މަހާސިންތާ ކުރިޔަށްގެންދިއުން  -

 ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން  4

  - ްއިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުނ 

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުގައި ޕްރ ގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދިއުން  -

5 

 ސްޓާފް މޯޓިވޭޝަން އެންޑް ޑިވެލ ޕްމަންޓް ޕްރ ގްރާމު ހިންގުން 

135,000.00 -  ްހަމަޖެއްސުންއިދާރީ އިންތިޒާމުތައ 

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުގައި ޕްރ ގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދިއުން  -

  ވިޔަވަތި ލާންޗުގެ އިންޖީނު މަރާމާތުކުރުން  6

400,000.00 -  ްމަރާމާތުތައް ދެނެގަނެ ޚަރަދު އަންދާސާކުރުނ 

 މަރާމާތުކ ށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުން  -

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ގ ތަށް މަރާމާތުކ ށް ނިންމައި، ލާންޗު ޚިދުމަތަށް ނެރުން  -



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2020

 21 ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން 

 ކިޔެވެނި އެހީ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ލޯނު ދޫކުރުން  7

 
 މުއައްސަސާތަކަށް އެންގުމާއި، ފަހުމުނާމާ ހެދުން  -

 އެހެނިހެން އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން  -

 ކިޔެވެނިއެހީ ދޫކުރުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގ ތަށް  -

 އަތ ޅުވެއްސަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ ގަތުން  8

135,250.00 
 ޚަރަދު އަންދާޒާކުރުން   - 

 ފަރުނީޗަރ ގަނެދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުން  -

 މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ އެއްގ ތަށް މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންގ ސް ނިންމުން   -

 ފުނަފަތި ފާމަސީ މަރާމާތުކުރުން  9

90,000.00 
 މަރާމާތުތައް ދެނެގަނެ ޚަރަދު އަންދާޒާކުރުން  -

 މަރާމާތު ކ ށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުން  -

 މަރާމާތުކުރުމަށް ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރުން  -

އެހީތެރިކަން އ ޕަރޭޓިންގ ސެންޓަރުތަކާއި، ސަޕޯޓް ޑެސްކްތަކަށް  19-ކ ވިޑް  10
 ފޯރުކ ށްދިނުން 

39,200.00 

ށ.އަތ ޅު، ރަށު އ ޕަރޭޓިންގ ސެންޓަރުތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރާނެ އުޞޫލެއް  -
 ކަނޑައެޅުން 

 ޕްރ ގްރާމު ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ކަނޑައެޅުން -

ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން އޯ.ސީތަކާއި، ސަޕޯޓް ޑެސްކްތަކުގައި ބޭނުންކުރާނެ  -
 އާލާތްތައް ހޯދައި ތަކެތި ދޫކުރުމާއި، މާލީއެހީތެރިކަން ފޯރުކ ށްދިނުން 

 ޕްރ ގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދެވުނު ގ ތުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުން  -
 

 

 ވަހުގެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް  މަސްދު ފުރަތަމަ ހަ  .10
 

 26: ދަދު ޢަބައްދަލުވުމުގެ  ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ
   18 ދަދު:ޢަ ކައުންސިލުން ބައްދަލުވުން ބޭއްވި 

ާޟި  ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 
ޙ

ުވި 
ރ ަދަދު 
ޢ

 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް 

   1 134ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

  01/2020ނިންމުން ނަްނބަރު  1 4 135ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2020

 22 ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން 

 ގެ (2010/7) ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ  އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ
 ލަފާކުރާ  އަހަރަށް 2020 ގ ތުގެމަތީން މާއްދާގައިވާ ވަނ96ަ
ޓް، ކ މެޓީ މަރުޙަލާގައި ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙްތަކާއެކު ބަޖެ އަތ ޅުކައުންސިލްގެ .ށ

 އަދި . ފާސްކ ށްފީމެވެ ގ ތަށްތައްޔާރުކުރައްވައި، އިދާރީ ޔުނިޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ 
 ބަޖެޓް  ލަވާލެވުނުއެކު  ގ ތުގެމަތީން  ބުނެފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 97 އެޤާނޫނުގެ 

 ހިސާބުތައް ގުޅޭ ވިޔަފާރިތަކާ ހިންގާ ކައުންސިލުން ،ސްޓޭޓްމަންޓާއި
 .ފާސްކ ށްފީމެވެ ޞައްޙަކަމަށް

  2 136ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

  02/2020ނިންމުން ނަްނބަރު  1 3 137ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
ވިޔަވަތި  ލާންޗު އަޑިޔަށްދިޔުމުގެ ޙާދިސާގެ ރިޕޯޓުގައި، ޙާދިސާ ހިނގުމުގައި 

ގައި ބަޔާންކ ށްފައިވާ ގ ތުގެމަތީން  9.3އިހުމާލުވި ފަރާތްތަކާމެދު، އެ ރިޕޯޓުގެ 
ގައި، މިހާރުން މިހާރަށް ލާންޗު ރަނިންގ  9.4ފިޔަވަޅު އެޅުމަށާއި، 

 މާތުތައް ކުރުމަށް ފެނެއެވެ. ކ ންޑިޝަންގައި ބޭއްވުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަރާ

 
  03/2020ނިންމުން ނަްނބަރު  2

ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލަށް ޖަލްސާގައި 2020ށ.އަތ ޅުކައުންސިލްގެ 
 ގެނެވުނު އިޞްލާޙްތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ. 

  04/2020ނިންމުން ނަްނބަރު  3
ރިވުމުގެ އެއްބަސްވުމާއި، ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލ ޕްމަންޓް ޕްރ ގްރާމުގައި ބައިވެ 

ކިޔެވެނި އެހީދިނުމުގެ އުޞޫލާއި، އެ އުޞޫލުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ 
އެމް.އޯ.ޔޫތަކަށް ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކުރެވި، ގެނެވިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކާއެކު 

 ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.  

  05/2020ނިންމުން ނަްނބަރު  4
ފުނަފަތި ފާމަސީން ކްރެޑިޓަށް ބޭސް ދޫކުރެވިފައިވާ ށ.ފޯކައިދޫ ފޭރުގަސްދ ށުގޭ 
އަލްމަރުޙޫމް އިބްރާހީމް ނަޢީމްގެ ދަރަނީގެ ގ ތުގައި އ ތް ފައިސާގެ ޢަދަދުގެ 
ތެރެއިން މިހާތަނަށް ޖޫރިމަނާގެ ގ ތުގައިވާ އ ތް ޢަދަދު އުނިކ ށް ދައްކަންޖެހޭ 

ތޭކަ ހަތާވީސްރުފިޔާ، ރ.)އެކާވީސްހާސް ފަސްސ21,527.50ަ
 ދެއްކުމަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.   ފަންސާސްރުފިޔާ(

  06/2020ނިންމުން ނަްނބަރު  5
ށ.އަތ ޅުކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުލްޖަލީލު އިބްރާހީމް އަމިއްލަގ ތުން 
ކިޔެވުމަށް މާލެ ދިއުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި އެޗް.އާރު.އެމް.ޑީ ކ މެޓީގައި 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2020

 23 ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން 

މަޝްވަރާކ ށް، އެޗް.އާރު ޔުނިޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަރުދާހުގައިވާ  ގ ތުގެމަތީން 
 ކޯހުގެ މުއްދަތުގައި މުސާރަ ލިބޭގ ތަށް ކިޔެވުމަށް ދޫކުރުމަށް ފެނެއެވެ. 

  07/2020ނިންމުން ނަްނބަރު  6
 POD/CIR/2020/18/188ސިވިލް ސަރވިސް ކ މިޝަންގެ ނަންބަރު 

ވަގުތީ އެސް.ޖީގެ މަޤާމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު  ( ސަރކިއުލަރ އިނ28/1/2020ް)
ޙަވާލުކުރުމުގެ މައްސަލާގައި ކ މެޓީން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަރުދާހުގައިވާ ގ ތުގެމަތީން 
ޑިރެކްޓަރޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ޙަމީދާ ވަގުތީ އެސްޖީގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު 

 ޙަވާލުކުރުމަށް ފެނެއެވެ. 

  08/2020ނިންމުން ނަްނބަރު  1 3 138ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ކިޔެވެނި އެހީ ކ މިޓީއަކީ ކައުންސިލްކަމަށާއި، އެޑްމިން ކަންތައްތައް 
ބެލެހެއްޓުމަށް ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފެއް ކަނޑައަޅަން 

 ފެނެއެވެ. 

  4 139ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

  4 140ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

  09/2020ނިންމުން ނަްނބަރު  1 3 141ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ހޯސްޓްކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ، 2020ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް 
ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ، މިހާރު މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުގައި 

ތާރީޚެއްގައި އަލުން ބޭއްވެންނެތުމާއެކު، މި މުބާރާތް ބޭއްވުން ފަސްކ ށް، ފަހުގެ 
މުބާރާތް ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް ކަނޑައަޅައި އިޢުލާނުކުރާނެ ކަމަށް ސްކޫލުތަކަށް 
އެންގުމަށާއި،  މިކަމާ ގުޅޭ ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލައި ކައުންސިލުން ފާސްކ ށް 

 މައްސަލައާ އެޓޭޗްކުރުމަށް، ނިންމުމަށް ފެނެއެވެ.

 10/2020ނަްނބަރު ނިންމުން  1 3 142ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ޓްރާންސްޕޯޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލަށް އިދާރީ ޔުނިޓުން 
ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙްތައް ހުށަހެޅިފައިވާ ގ ތަށް ފާސްކުރުމަށް 

 ފެނެއެވެ. 

  11/2020ނިންމުން ނަްނބަރު  1 3 143ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ގާތްވެފައިވުމާއި، މި ދައުރު ވެސް ނިމެން 
ގާތްވެފައިވުމާއެކު މަހާސިންތާ ބާއްވަން އައުލާކަން ބ ޑީ އަތ ޅުކައުންސިލަށް 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2020

 24 ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން 

އަލަށް އިންތިޚާބުވާ ކައުންސިލަށް ކަމުގައިވާތީ އާއި، އޭގެ ސަބަބުން 

.އަތ ޅުކައުންސިލްގެ ށ، މަހާސިންތާގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ފެންނާތީ
ވަނަ ދައުރަށް އިންތިޚާބުވާ ކައުންސިލުން ކުރިޔަށްގެންދާ ގ ތަށް ވިޔަވަތި 4

 ލަސްކުރަން ފެނެއެވެ.  ، 2020މަހާސިންތާ 
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އެލް.ޖީ.އޭއިން ކައުންސިލްތަކުގެ އިޞްލާޙް ހޯދުމަށް ފ ނުއްވާފައިވާ 
ކައުންސިލްތަކުން ކ ށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ބަދަލު ނަގައިދިނުމާ ގުޅޭ 
އުޞޫލަށް ކ މެޓީ މަރުޙަލާގަޔާއި، ޖަލްސާގައިވެސް އިޞްލާޙެއް 

ކަށް ހުށަހެޅިފައިނުވާތީ އާއި، މި އުޞޫލުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލްތަ
 ގެއްލުމެއްވާނެ ކަމަށް ނުފެންނާތީ، އުޞޫލު އ ތްގ ތް ރަނގަޅުކަމަށް ފެނެއެވެ.  

 13/2020ނިންމުން ނަްނބަރު  1 4 144ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ވިޔަވަތި ލާންޗުގެ އިންޖީނު މަރާމާތުކުރުމަށް މި އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ 
ފައިސާއިން އިންޖީނުތައް މަރާމާތުނުކުރުމަށާއި، އައު ދެ އިންޖީނު ވެސް 

އިންޖީނު ގަތުމުގެ ކަންތައް މިނިސްޓްރީ އ ފް  2ނުގަތުމަށް ފާސްކ ށް،  އައު 
 އުމަށް ފެނެއެވެ.  ފިނޭންސް އަށް ލިޔެގެން ކުރިޔަށްގެންދި

  14/2020ނިންމުން ނަްނބަރު  1 4 145ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ވިޔަވަތި ލާންޗުގެ އިންޖީނު މަރާމާތުކުރުމަށް މި އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ 
ފައިސާއިން އިންޖީނުތައް މަރާމާތުނުކުރުމަށާއި، އައު ދެ އިންޖީނު ވެސް 

އިންޖީނު ގަތުމުގެ ކަންތައް މިނިސްޓްރީ އ ފް  2ނުގަތުމަށް ފާސްކ ށް،  އައު 
 އުމަށް ފެނެއެވެ.  ފިނޭންސް އަށް ލިޔެގެން ކުރިޔަށްގެންދި
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އެޗް.އާރު ޔުނިޓުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ށ.އަތ ޅުކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު މީހެއްގެ 
މަޤާމަށް މީހަކު ނެގުމަށް ބޭނުންވާ ސަބަބަތަކާ ގުޅޭ ކަރުދާހަށް، ޖަލްސާގައި 

 ގެނެވުނު އިޞްލާޙާއެކު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.  

  16/2020ނިންމުން ނަްނބަރު  1 4 146ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ވިޔަވަތި އިމަޖެންސީ ފަންޑުގެ ނަމުގައި ފަންޑެއް ހުޅުވުމަށް  19 -ކ ވިޑް 
ފާސްކ ށް، މިއަހަރު ހިންގުމަށް ބަޖެޓް ކުރެވިފައިވާ "ވިޔަފަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް 

ހޯސްޓްކުރުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން އެއްވެސް ރަށަކުން މިހާތަނަށް  "2020
ބަލިމަޑުކަމުގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން މި މުބާރާތް  19-ފާޅުކުރައްވާފައި ނެތުމާއި، ކ ވިޑް



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2020

 25 ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން 

ބާއްވާނެ އެއްވެސް މާހައުލެއް މިއަހަރު އ ންނާނެ ކަމަށް ނުފެންނާތީ، އެ 
)ދެލައްކަ  250,000.00 ގެ ބަޖެޓުގެ ގ ތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާމުޕްރ ގްރާ

ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް އަތ ޅުގައި  19-ފަންސާސްހާސް( ރުފިޔާ، ކ ވިޑް 
ޤާއިމުވެފައިވާ އިމަޖެންސީ އ ޕަރޭޓިންގ ސެންޓަރުތަކަށާއި، ސޯޝަލް ސަޕޯޓް 

މާލީ އެހީތެރިކަން   އް ހޯދުމަށާއި،ތްތަ ޑެސްކްތަކަށް ބޭނުންވާ އާލާ
" އައިޓަމަށް ވިޔަވަތި އިމަޖެންސީ ފަންޑު 19"ކ ވިޑް  ފޯރުކ ށްދިނުމަށް
 ޚަރަދުކުރުމަށް ފެނެއެވެ. ބަދަލުކ ށްގެން 
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ގެ ބަލިމަޑުކަން 19މުޅި ދުނިޔެއަށް ޢާއްމުކ ށް ފެތުރިފައިވާ ނުރައްކާތެރި ކޯވިޑް 
ރާއްޖެއަށް ވެސް އައިސްފައިވާއިރު، މި އަތ ޅަކީ މާލެ ފިޔަވައި، މި ބަލީގައި 
އެންމެ ގިނަމީހުން ފައްސިވެފައިވާ އަތ ޅަކަށްވެފައި، މިކަމުން އަތ ޅުގެ ގިނަ 

ކާތެރިކަން ލިބިދިނުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްތަކުން  ރައްޔިތުންނަށް ޙިމާޔަތާއި، ރައް
އެލް.ޖީ.އޭގެ ލަފާ އާއި، އަތ ޅު ކައުންސިލްގެ އިރުޝާދުގެ މަތީން އަގުހުރި 
މަސައްކަތްތަކެއް ދިޔަނަމަވެސް ވަރަށް މުހިންމު ބައެއް ކަންކަން ކުރުމުގައި މި 

ން މިހާތަނަށް ކަމަށް ޚަރަދުކުރާނެ އެއްވެސް މިންވަރެއްގެ ފައިސާއެއް  ސަރުކާރު
ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ދޫކުރައްވާފައި ނުވާތީ، މިކަމަށް ދިމާވާ ދަތިތަކަށް 
ޙައްލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގ ތުން، ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މޭޒުން 

ވިޔަވަތި އިމަރޖެންސީ ފަންޑު"  ކަރުދާހުގައިވާ  19-ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ "ކޯވިޑް 
ސާ ދޫކުރުމަށާއި، އަދި މިއީ ޚާއްޞަ ގ ތަށް ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ފައި

ޙާލަތެއްގައި ޚާއްޞަ ބޭނުމެއްގައި ދޫކުރާ ފައިސާއެއް ކަމަށްވާތީ، މި ފައިސާ 
ދޫކުރުމުގައި އަތ ޅުކައުންސިލުން ރަށުކައުންސިލްތަކަށް މާލީއެހީ ދިނުމުގެ 

 ސިޔާސަތަށް ޢަމަލުކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. 

  4 147ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

  18/2020ނިންމުން ނަްނބަރު  1 4 148ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން ށ.ފުނަދޫ އަތ ޅުހ ސްޕިޓަލުގެ ފަރާތުން  19-ކ ވިޑް 
ކަރަންޓީނުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ކަރަންޓީނުކުރުމަށް ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއެއްގެ 

ފާވެހި ޕްރ ގްރާމުގެ ދަށުން ގ ތުގައި އަތ ޅުވެހި ދޫކުރުމަށާއި، އަތ ޅުވެއްސަކީ ނަ
ކުއްޔަށް ދޫކ ށް އާމްދަނީ ހޯދަމުންދާ ވަޞީލަތަކަށްވެފައި، މި ބަލިމަޑުކަމާ 
ގުޅިގެން ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ލިބޭ ގިނަ ޕްރ ގްރާމުތައް ހުއްޓި އާމްދަނީ 

ވަނަ 19މެއި  2020ދަށަށްގ ސްފައިވާތީ، ކުރިން ދޫކުރެވުނު ގ ތާ ޚިލާފަށް 
އެބޭނުމަށް އެތަން ދޫކުރެވޭނީ މި ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން   ދުވަހުން ފެށިގެން

ދައުލަތުން އެހެން ތަންތަންވެސް ނަގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ފަދައިން ކައުންސިލަށް 
 އާމްދަނީއެއް ލިބޭގ ތަށް ދުވަހު ކުއްޔަށް ކަމުގައި ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ. 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2020

 26 ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން 

  19/2020ނިންމުން ނަްނބަރު  2
އަތ ޅުވެއްސާއި، މީޓިންގ ރޫމު ޢިމާރާތުގެ ރިޓެންޝަން ފައިސާ ދޫކުރުމުގައި، 
އެ ދެ ޢިމާރާތުން ފާހަގަކުރެވުނު މަރާމާތުތައް ބަލައި، އެ މަރާމާތުތަކަށް ދާނެ 
ޚަރަދު އުނިކުރުމަށްފަހު ބާކީ ހުރި ފައިސާ އެ މަސައްކަތްތަކުގެ ރިޓެންޝަން 

 ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރުމަށް ފެނެއެވެ.  ފައިސާގެ ގ ތުގައި މަސައްކަތާ ޙަވާލުވި
 20/2020ނިންމުން ނަްނބަރު  1 4 1ކުއްލިބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ދުގައި ނާދެވިތިބި ށ.އަތ ޅުގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ފުރަބަން 19-ކ ވިޑް 
މީހުން ފުނަދޫގައި ބައިތިއްބާނެ ޙާލަތެއް އަތުވެއްޖެނަމަ ކަރަންޓީން 

 ގ ތުގައި އަތ ޅުވެހި އިމާރާތް މިކައުންސިލްގެ ނަންބަރު  ފެސިލިޓީއެއްގެ 
(N)227-2020/18  ްނިންމުމުގައިވާ ގ ތުގެމަތީން ފުނަދޫ ކައުންސިލ

އިދާރާއަށް ދޫކުރުމަށާއި، މި ކ ރަންޓީން ފެސިލިޓީއަށް މީހުން ގެނައުމުގައި 
ށްރަށުގެ ފުނަދޫން އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދިނުމަށާއި، އަދި އަތ ޅުގެ ރަ 

ތެރެއިން މިފަދަ މީހުން ބައިތިއްބާނެ އެކަށީގެންވާ ފެސިލިޓީނެތް ރަށްރަށުގެ 
މީހުންގެ ތެރެއިން އެދޭ ރަށްރަށުގެ ތަރުތީބުން މީހުން ބައިތިއްބުމަށާއި، ރަށުން 
ބޭރު މީހުން ބެލެހެއްޓުމުގައި ފުނަދޫ ކައުންސިލާއި، އަތ ޅުކައުންސިލާއި، 

ހަކަދެކެވިގެން ކެއުމުގެ ކަންކަން އެރަށެއްގެ ރަށުކައުންސިލާ ވާ
އިންތިޒާމުކުރުމަށާއި، މި ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން ފެސިލިޓީގައި ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ 

  ކަންކަން ފުނަދޫކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކުރާގ ތަށް ކަނޑައެޅުމަށް ފެނެއެވެ.

 21/2020ނިންމުން ނަްނބަރު  1 4 149ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 ޙާލަތުގައި  ޢާއްމު އައު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ،އެކުލަވާލައި ޔުނިޓުން  އިދާރީ
 އުޞޫލަށް ގ ތުގެ  ދެވޭނެ  ޚިދުމަތް  ،ޚިދުމަތްތަކާއި ދެވޭނެ އަތ ޅުކައުންސިލުން .ށ

 އުޞޫލާ  ،ފާސްކ ށް އިޞްލާޙުތަކާއެކު  ގެނެވިފައިވާ  މަރުޙަލާގައި ބަހުސްގެ
 .ފެނެއެވެ ޚިދުމަތްދެމުންގެންދިއުމަށް  އެއްގ ތަށް

 22/2020ނިންމުން ނަްނބަރު  2

 ޙާލަތުގައި  ޢާއްމު އައު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ،އެކުލަވާލައި ޔުނިޓުން  އިދާރީ
 އުޞޫލަށް ގ ތުގެ  ދެވޭނެ  ޚިދުމަތް  ،ޚިދުމަތްތަކާއި ދެވޭނެ އަތ ޅުކައުންސިލުން .ށ

 އުޞޫލާ  ،ފާސްކ ށް އިޞްލާޙުތަކާއެކު  ގެނެވިފައިވާ  މަރުޙަލާގައި ބަހުސްގެ
 .ފެނެއެވެ ޚިދުމަތްދެމުންގެންދިއުމަށް  އެއްގ ތަށް

  4 150ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2020

 27 ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން 

 ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު 
ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރަށް  އިންތިޚާބުވެފައިވާ އެއްވެސް ކައުންސިލަރަކު ވަކިވުން ނުވަތަ 

ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަހުގެ ތެރޭގައި ބަދަލު 2020ކަމަކަށް އިންތިޚާބުކުރުމާއި، މަޤާމު ބަދަުލވުންފަދަ އެއްވެސް 
 އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ. 

މިއަހަރު ބޭއްވުމަްށ ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ުގޅިގެން  19-މުޅި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިާވ ކ ވިޑް
 2020/5ާޤނޫނު ަނންބަރު  މުންޤާއިމުވެފައި ނެތުހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ބޭއްވޭފަދަ މާހަުއލެއް 

( ެގ 2020)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުްނ ކަށަވަރުކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ޤާނޫނު 
ވަނަ ދައުރަކަށް ކައުންސިލްތަކަށް މެންބަރުން އިްނިތޚާބު ކުރެވެންދެން މިހާރުވެސް އެ މަޤާމުތަކަށް 4ދަށުން 

ކައުންސިލަރުންގެ މަޤާމު ދެމި އ ންނާނެ ކަމަށް ބަޔާންކ ށްފައިވާތީ، އެ މަޤާުމތަކުގައި ތިއްބެވީ އައްޔަންކުރެވިފައިވާ 
 ތިންވަނަ ދައުރަށް އިންތިޚާބުވި ަކއުންސިލް މެންބަރުންނެވެ. 

ވަނަ ދުވަހު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުކަމަށް އިންތިޚާބުކުރެވި، ކައުންސިލްގެ 3ޖޫން  2017
 މަ ޖަްލސާއިން ކައުންސިލްގެ މަޤާމުތަކަށް އިންތިޚާބުވެފައިވާ ޭބފުޅުން ިތރީގައި އެވަނީއެވެ. ތިންވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

މުޙައްމަދު ޢާރިފް  ރައީސް  
 ށ. ކަނޑިތީމު ދާއިރާ

ޢުޘްމާން هللا ކައުންސިލަރ ސަޢުދު  
މިލަންދޫ ދާއިރާށ.   

 ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު
 ށ.ފުނަދޫ ދާއިރާ

ނާހިދުهللا ނާއިބުރައީސް ޢަބްދު  
 ށ. ކ މަންޑޫ ދާއިރާ 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2020

 28 ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން 

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކ މެޓީ   .11
 
  ްމާލީއެހީ ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކ މެޓީތަކަށ 

 

` 

 
 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތ ޅު ކައުންސިލް އިދާރާ 

 ، ފުނަދޫ            
 .ދިވެހިރާއްޖެ            

 
 
 

 

 ގެ ރަށްރަށުގައި އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ށ. އަތ ޅު 
 ދިނުމުގެ އުޞޫލު މަސައްކަތްކުރާ ކ މިޓީތަކަށް މާލީ އެހީ 

 

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

ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެވުނު "ވިޔަވަތި އެހީ ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު"ގެ ދަށުން ށ.އަތ ޅުެގ ރަށްރަށުގައި 
އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވާ އަންހެުނންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކ މެޓީތަކަށް މާލީއެހީ ދިނުމަށްޓަކަިއ 

 ފައިވާ އުޞޫލެކެވެ. އެކުލަވާލެވި
 

 ޕްރ ގްރާމްގެ ބަޖެޓް 
މި ޕްރ ގްރާމްގެ ބަޖެޓަކީ އެ އަހަަރކު ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓްގައި އަންެހނުންކ މެޓީއަށް ދިނުމަށް ަކނޑައަޅާ 

  ލިބޭނެ ކަމަށް ލަާފކުރެވޭ އާމްދަނީ އަށް ރިޢާޔަތްކ ށެވެ. އަހަރަކު ދަދު ކަނޑައަޅަނީ އެޢަ ދަދެވެ. މިޢަ
 

  މަޤްޞަދު 
 ތަރައްޤީައށް އަންހެނުންގެ ށ. އަތ ޅުގެ ރަށްރަށުގައި އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިވާ ޕްރ ގްރާމްގެ މަޤްސަދަކީމި 
ކަށް ލުޔެއް ހޯދައިދިނުމާއި، ކުރުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަޓީތަކުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައްކ މި މަސައްކަތްކުރާ

ހިންގުމަށް ހިތްވަރުދިނުމާއި، އަންހެނުން  ޙަރަކާތްތައް ރާވައިތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކުރުމާއި، ކ މެޓީތަކުން ޓީކ މެ
 ބާރުވެރިކުރުމެވެ.
 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2020

 29 ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން 

 ޕްރ ގްރާމްގެ ދަށުން އެހީދޫކުރެވޭނެ ފަރާތްތައް 
ހިނގާ އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް ށ.އަތ ޅު ވޭނީ މި ޕްރ ގްރާމްގެ ދަށުން ފައިސާގެ އެހީ ދޫކުރެ

 ށްރަށުގައި އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ަމސައްކަތްކުރާ ކ މެޓީތަކަށެވެ. ރަ
 

 ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގ ތް 
ފައިސާގެ އެހީ ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަްނަނނިވި އުޞޫލުގެމަތިްނނެވެ. މިގ ތުން ފައިސާ  ދަށުން ޕްރ ގްރާމްގެ މި

 ހުޅުވާލުމުން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީައށް މަސައްކަތްކުރާ ކ މެޓީތަކުން އެދިލެއްވުމުންނެވެ. ދޫކުރާނީ އެކަމަށް އެދި 
 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤިއަށް ަމސައްކަތްކުރާ ކ މެޓީތަކަށް މާލީއިނާޔަތްދިނުމަށް ކަނޑައެޅޭބަޖެުޓން   .1
ިއންސައްތަ އުފެދީފައިވާ ކ މެީޓތަކަށް  40ކ މެޓީތަކަށް ޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަަދދު ކަނޑައަޅާނީ ބަޖެޓްގެ 

ތްވާ ރަށުގެ ައންހެނުްނެގ އިންސައްތަ އެކ މެޓިތަްށ ނިސްބަ 60އި އެކު، ާބކީ ހަމަހަމަކ ށް  ެބހުމާ
 އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ފައިސާ ދޫުކރެވޭނެއެވެ.  

 

 30ލާީނ  ހިނގަމުންދާ އަހަރުގެ ޫޖން މިގ ތުން ރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންެގންދާ އަންހެުނންގެ ޢަދަދު ބަ .2
ވޭ ގެ ނިޔަލަށް  އެ ރަށެއްގައި ރަިޖސްޓްރީ ވެފައިވާ އަންހެނުންގެ ާއބާދީއަށެވެ. )މިއުޫޞލު ފާސްކުރެ

 އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ ކުރިން ިހނަގމުންދާ ކ މެޓިތަކަށް މިއުޞޫލާއި ެއއްގ ތަށް ފައިސާ ދޫކުރަންވާނެއެވެ.( 
 

 އާބާދީ ބެލުމުގައި ބަާލނީ އަތ ޅުކައުންސިލުން އެއްކުރާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށެވެ. .3
 

ގައި ކައުންސިލުއުޞޫލުގައި ބަޔާންކ ށްފައި ނުވާކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ ށ. އަތ ޅު  މި
 މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުއެވެ.
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  ިއުފެދިފައިވާ އތމ. ކ މެޓީތައް ށ.އަތ ޅު ރަށްރަށުގައ 
 

 ކ މެޓީގެ ނަން               ޢަދަދު 
 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީައށް މަސައްކަތްކުރާ ކ މެޓީ ފޯކައިދޫ 1
 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ ކ މެޓީ  ނަރުދޫ 2

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީައށް މަސައްކަތްކުރާ ކ މެޓީ ކ މަންޑޫ 3

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކ މެޓީ މިލަންދޫ 4

 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2020

 30 ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން 

 ނިންމުން  .12
 

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތ ޅުކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ  ގެ ފުރަތަމަ ހަ މަހުއަހަރު  ވަނަ 2020މި 
އަދި  ރަމެވެ.ކުޝުކުރު އަށް ޙަމްދާއި، هللا تبارك وتعالى ލުމުގެ ހެޔ  ތަޢުފީޤު ދެއްވިތަފްޞީލު ރިޕޯރޓް ލިޔެ ނިންމާ 
އަށް ޞަލަވާތާއި، ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ. މި  محّمد صلّى هللا عليه وسلّمއަޅުގަނޑުމެންގެ ލ ބުވެތި ސާހިބާ 

 އަޞްޙާބުން ޝާމިލުކުރަމެވެ.  ންނާއި،ޞަލަވާތާއި، ސަލާމުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އާލު 

 އިޙްލާޞްތެރި  ފަރާތްތަކަށްއެންމެހާ އިދާރީގ ތުން އެހީތެރިވެދެއްވި  ،މި ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލުމުގައި ފަންނީގ ތުންނާއި
ހިންގުމުގައި ޢަމަލީގ ތުން  ވިލަރެސްކ ށް ޙަރަކާތްތައް ގެ އެންމެހާކައުންސިލުދަންނަވަމެވެ. މި ޝުކުރުގައި  ޝުކުރެއް

 ޝާމިލްކުރަމެވެ. ޚާއްޞަގ ތެއްގައި ތައްވެސް ތްރާ ބައިވެރިވެލެއްވި ފަ

އަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި ދުޢާ އަކީ އަތ ޅާއި ޤައުމަށް ވަފާތެރި ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގ ތުގައި ތިބެ، 
هللا  ރުކުރެއްވުމެވެ. ކީރިތިރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއްކުރުމުގެ ހެޔ ވިސްނުން އަޅަމެންނަށް މިންވަ

  آمــــــــــين މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް ލައްވައި، ކާމިޔާބީ އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ.މިކުރާ  އަޅަމެން
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  1-އެނެކްސް 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2020

 31 ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން 

 

 ނިޔަލަށް ގެ 2020ޖޫން  30ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އާބާދީގެ މަޢުލޫމާތު  

 އަތ ޅުގެ ނަން: މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރި )ށ(

ބަރު 
ނަން

 

 ރަށުގެ ނަން 
 ގެ ނިޔަލަށް 2020ޖޫން  30ރަޖިސްޓްރީ އާބާދީގެ މަޢުލޫމާތު 

 ޖުމުލަ އަންހެން  ފިރިހެން 
 1,596 816 780 ށ.ކަނޑިތީމު  1
 501 235 266 ށ.ނޫމަރާ 2
 760 356 404 ށ. ގ އިދޫ 3
 1,300 631 669 ށ.ފޭދޫ  4
 1,138 575 563 ށ.ފީވައް 5
 722 350 372 ށ. ބިލެތްަފހި  6
 1,826 913 913 ށ.ފޯކައިދޫ 7
 643 303 340 ށ.ނަރުދޫ  8
 975 492 483 ށ.މަރ ށި 9
 826 398 428 ށ.ޅައިމަގު 10
 1,879 926 953 ށ.ކ މަންޑޫ 11
 1,171 551 620 ށ.މާއުނގޫދޫ  12
 2,624 1,340 1,284 ށ.ފުނަދޫ  13
 2,548 1,175 1,373 ށ.މިލަންދޫ  14

 18,509 9,061 9,448 ޖުމުލަ:

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


