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މެވެ. އަޅުގަނޑުމެން އުޅެންވީގޮތުގެ ކުރައަށް ޙަމްދާއި، ޝުކުރު وتعالى سبحانه هللاޢުމަތްތަކުގެވެރި ގަދަކީރިތިވަންތަ ނި

ތާއި، އަށް ޞަލާވާ وسلّم عليه هللا صلّى محّمدޢަމަލީގޮތުން މަގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާތް ސާހިބާ  ،ރިވެތި ނަމޫނާއާއިގެން ވަޑައިގެން
 މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލްކުރަމެވެ.، މި ޞަލަވާތާއި، ސަލާމުގައި އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ އިތުރު އާލުންނާއި ކުރަމެވެ.ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ 

ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނި، ހިންގުމަށް ތަރުތީބު ކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ރައްޔިތުންގެ  2019ނިމިދިޔަ 
ލުކުރެވުނު ކަމީ ނުހަނު ބޮޑު ކާމިޔާބެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ. ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒިފުންގެ ތަރުހީބު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގައި ޙާޞި 

ކަށް ދިމާވެފައިވާ ޤާބިލުކަން އިތުރުކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށާއި، ވިޔަފާރިތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ވަޞީލަތްތަ 
ކޮށް ނަފާވެރިކަން އިތުރުކުރުމައް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުނެވެ. މި ޕްރޮގުރާމްތަކުގެ ތެރެއިން ރަށްރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްތައް މައްސަލަތައް ހައްލު

ރެވިފައި ހަރުދަނާކޮށް ރަށުކައުންސިލްތަކާއި އެހެނިހެން މުވައްސަސާތަކުގައި ވަޞީލަތް ޤާއިމުކުރުމަށް ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް ދީގެން މަސައްކަތްކު 
 ވެ.  ހަމަ އެއާއެކު ރާއްޖޭގައި ކުރިއަރަމުން އަންނަ ބޭންކިންގ ސެކްޓާގެ ތެރެއިން ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްފަންޑުގެ ފައިދާ އިތުރުކުރުމުގެ ވާނެއެ

 ގޮތުން އައު ބޭންކެއްގެ ހިއްސާ ގަނެވުނެވެ. 

ވައުދުގެ ދަށުން ކައުންސިލްތަށް ދިވެހިރާއްޖެ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ތަރައްޤީ ކުރުމަށް މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ވެލައްވާފައިވާ 
ވަނަ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ތެރޭގައި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް ބޮޑެތި  19ބާރުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ގާތުން ހިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި 

އް ނައްތާލެވި، އާމްދަނީ ހޯދޭނެ ވަޞީލަތް ބަދަލުތަކެއްވަނީ ގެނެވިފައެވެ. މިބަދަލުތަކާއެކު ކައުންސިލްތަށް ހިނގުމަށް ހުރި ގިނަ ހުރަސްތަކެ
 ޤާއިމްކުރުމަށް އިތުރަށް މަގުފަހިވެ، ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެކަމަށް މިކައުންސިލަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.

ބަޖެޓުގައި  ވަނަ އަހަރުގެ 2020އިންސައްތަ ކައުންސިލްތަކަށް ޚާއްޞަކުރެވި ކައުންސިލްތަކުގެ  5ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ 
ޓް ފަންޑުން ހިމަނުއްވައިދެއްވާފައިވުމުން މިކައުންސިލުން ކުރިން ހިނގަމުންދިޔަފަދަ ރައްވެހި ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގުރާމުތައް މިކައުންސިލްގެ ޓްރަސް 

 މަށް ދެކެމެވެ.  ހިންގުމުގެ ބަދަލުގައި ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ދައުލަތުން ދޫކުރާ ގްރާންޓްގެ ތެރެއިން މާ ފުރިހަމަކޮން ހިންގޭނެކަ

ޓްރަސްޓް ފަނޑު ހިންގުމުގައި ހުރި ގިނަގުނަ ގޮންޖެހުންތަކާއެކު ކައުންސިލްގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުންނާއި، 
ންސިލުން ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ މެނޭޖަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒިފުން ކޮށްދެއްވި އިޚްލާސްތެރި މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. މި ކައު

 ،ތޯރިޓީންނާއިކުރިޔަށްގެންދިޔަ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ދައުލަތުގެ އެއްމެމަތީ ފަށަލަތަކުންނާއި، ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮ
އްމެހައި ފަރާތްތަކަށް ށ.އަތޮޅުގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު އެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮށް މި އެ ،އަތޮޅުގެ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުންނާއި

 ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
މިޤައުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގުމަށް ތިއްބެވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް هللا އަޅުގަންޑުގެ އިޚުލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ މާތް

ދީމުޤްރާތީ ހަމަތަކާއި އަސާސްތަކުގެ މަތީގައި ޤައުމަށް މަޞްލަޙަތުހުރި، ލާބަޔާއި މަންފާ ލިބެނިވި، އަމާންކަމާއި ޞުލްޙަވެރިކަން ދެމެހެއްޓޭ، 
 އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ކަންކަން ރޭއްވެވުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. އާމީން.
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 4ގެ  51ފްޙާ: ސަ  

   ތަޢާރަފު  .1
 

ވަނަ 109ގެ  2010/7މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 އިދާރާގެ އަހަރީ ވަނަ އަހަރު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2019މާއްދާގެ )ށ(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވުނު 

 ރިޕޯޓެވެ. 

 ވަނަވަރު ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. މީގެއިތުރުން  އަތޮޅުގެމިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ މިޝަނާއި، 
ނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީޖާ ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި، އެ ޕްރޮގްރާމުތަކު  2019 ގެ ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ކަ

 އަދި ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު ހިމަނާލެވިފައިވާނެއެވެ.   ތަފްޞީލް

 

  ތަޞައްވަރު  ކައުންސިލްގެ  .2
 

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

 މުޖުތަމަޢަކަށްވުމެވެ.

 

 

   އަމާޒު ކައުންސިލްގެ  .3
 

ދިމިޤްރާޠީ އުޞޫލުތަކާއި  އަތޮޅަކަށް ހެދުމާއި، ގިނަ ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ފުރުޞަުތަތއް އުތުރުބުރިއަކީމިލަދުންމަޑުލު 

ތަނަވަސްކަމާއި ގެދޮރުގެ ތަނަވަސްކަމަށް  ބިނާކުރުމެވެ. އަދި މާލީ މަދު މުޖުތަމަޢެއް ލޯބިކުރާ ކުށް ލްޙަމަސަލަސްކަމަށްޞު

 އުނގެނުމާއި ބޭސްފަރުވާއަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ވާޞިލުވުމުގެ މަގު އެންމެންނަށް ހެދުމާއި، އަތޮޅަކަށް މަގުހުޅުވިފައިވާ

ވާދަކުރުމުގެ ވެއްޓެއް  ކިޔަވާކުދިންނާއި ޒުވާނުންނަްށ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން ިއތުރުކުރުމަށް ، ދިނުމުގެ އިތުރުންތަނަވަސްކޮށް

 ހޯދައިދިނުމެވެ.

 

  



 

 

5 

 ކައުންސިލްގެ އޮނިަގނޑު     .4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 މަސައްކަތު 

 ޒުނައިރާ މުޙަްއމަދު

 މަސައްކަތު 
ޝަރީފް ޢީލްއިސްމާ  

 

 މަސައްކަތު 
 ޑްރައިވަރ
 ޢަލީ ޙަސަން

 

 ޑްރައިވަރ
 މުޙައްމަދު ޙަސަން 

 

 ލޯންްޗ ޑްރަިއވަރ
 މުޙައްމަދު ޙަސަން 

 

 ފަޅުވެރި 
 މުޙައްމަދު ސުލަިއމާން 

 

 ލޯންްޗ ޑްރަިއވަރ
މް ހީއާދަމް ފަ  

 ފަޅުވެރި 
 ޢަބްދުއްރަޙްމާން އާދަމް 

 މަސައްކަތު 
 އާމިނަތު އިބްރާހީމް 

 

 ފަޅުވެރި 
 އާދަްމ ަވޖީހު 

 ފަޅުވެރި 
ނަޢީމް هللا ޢަބްދު  

 އ.ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ
 އާމިނަތު މޫސާ 

 ރިސާރޗް އޮފިސަރ
 މުޙައްމަދު ވަހީދު

ްް 

 ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ
 އަޙްމަދު ޖިނާހް 

 

 ޕްރޮޖެކްްޓ ޮއފިސަރ
 ސަނިއްޔާ މުޙައްމަދު 

 ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ
 ޢާއިަޝތު ޔަްމނާ 

ްް 

 ޕްރޮޖެކްްޓ ޮއފިސަރ
 އިބްރާީހމް ނާޘިމް 

އޮފިސަރ އ.ޕްރޮޖެްކޓް  

 ފަރީޝާ މުޙައްމަދު  

 އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސަސް 
ޙަްމދޫްނ ނަސީމް އެސިސްޓެްނޓް ިޑރެކްޓަރ   

 ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ، ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ
 އެސިސްޓެްނޓް / ޑެިޕއުީޓ ޑިރެްކޓަރ

 ކައުންސިލް ބިއުރޯ
 އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓްވ އޮފިސަރ

އަްޙމަދު ޢީސާ   

އޮފިސަރ. އ.އ  
 ޢަބްދުލްމަޖީުދ ިއބުރާހިމް 

އޮފިސަރ. އ.އ  
 މުޙައްަމދު ުމބީން 

އޮފިސަރ. އ.އ  
 ޢަޒީމާ ުމޙައްަމދު 

 އ.އ. އޮފިސަރ
هللاބްދު ޢަސާލިމް   

އެންޑް ފައިނޭންސް ބަޖެޓް   
 މުަޙއްުދ ޙަަސން  ިޑރެކްޓަރ އެސިސްޓެްނޓް

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެޗް.އާރް.އެންޑް އިންފޮމޭޝަން
ޢަލީ  ޢަީޒމާއެސިސްޓެްނޓް ިޑރެކްޓަރ   

( ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ  5ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް )އީ.އެކްސް   
 މުޙައްމަދު ޙަމީދު 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް 
 މުޙައްަމދު ޢާިރފް 

 ރުންއަތޮޅު ކައުންސިލަ
ރައީސް  ނައިބު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  ޢުޘްމާން، އަޙްމަދު ފާއިޒު هللا ސަޢުދު  

ާނހިދު هللا  ޢަބްދު  

އެފެއާޒްކޯޕަރޭޓް   
ބްާރހީމް ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުލްޖަލީލު އި  

 އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސަސް 
( 1ޑިރެކްޓަރ ) އީ.ެއކްސް   

 ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން
  މަމްދޫުހ ނަސީމް

 ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

 އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ
 ނަހުޛާ ޢަލީ

އޮފިސަރ އެކައުންޓްސްއ.  
 މުޙައްމަދު މާހީްނ މާހިރު 

އޮފިސަރ ފައިނޭންސް  
 ޢަލީ ރިފާޢު 

 އ.މެިއންަޓަނންސް އޮފިސަރ

 އަޙްމަުދ މުުޖތަބާ 

އޮފިސަރ އެޑްިމން  
 އަޤްލީމާ ޢަބްުދއްަޞމަދު 

 ހިއުމަންރިސޯސް 

 ލީގަލް ޮއފިސަރ
.އ. އޮފިސަރސ  

 ޝާމިާޔ ޙަަސން 
. އޮފިސަރއ  

 ޢާއިަޝތު އިާނޔާ 
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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުިރ 
އުތުރުން ތިން ، ނުވަތަ ށ.އަތޮޅަކީ

ވަނަ އަތޮޅެވެ. އަތޮޅަށް ދެވިފައިވާ 
އެވެ.  C އިނގިރޭސި އަކުރަކީ 

 73އަތޮޅުގެ ޕޮޒިޝަނަކީ އިރުން 
ދަރަޖައެވެ.   6ދަރަޖަ އުތުރުން

މޭލެވެ. މި  37އަތޮޅުގެ ބޮޑުމިނަކީ 
ރަށުގެ ތެރެއިން  50އަތޮޅުގައިވާ 

ރަށުގައެވެ.  14މީހުން ދިރިއުޅެނީ 
، އެއީ، ކަނޑިތީމާއި ނޫމަރާ އާއި

 ،ފީވަކާއި ،ފޭދޫ އާއި ،ގޮއިދޫ އާއި
ަނރުދޫ  ،ބިލެތްފައްސާއި ފޯކައިދޫއާއި

މަރޮށްޓާއި ޅައިމަގާއި ކޮމަންޑޫ ، އާއި
ފުނަދޫ  އަދި  ،މާއުނގޫދޫ އާއި ،އާއި

މިލަންދޫއެވެ. އަތޮޅުގެ މަުރކަޒީ 
ށަކީ ފުނަދޫއެވެ. އަތޮޅުގެ މަުރކަޒީ ރަ

މާލެއާ ދެމެދުަގއިވާ ، ރަށާއި
  މޭލެވެ. 123ދުރުމިނަކީ 
 ވެ. ފިރިހެނުންނެ 9409އަންހެނުންނާިއ،  9024އެވެ. އެއީ،  18433 އާބާދީއަކީ ނިޔަލަށް މިއަތޮޅުގެ އަހަރުގެވަނަ 2019 

އަތޮޅުގެ އާބާދީ.ށ
ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށ2019ް

އަންހެން ފިރިހެން ޖުމުލަ



  ވަނަ ައހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް 2019މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ އަޮތޅުކައުްނިސލްގެ 

 7ގެ  51ފްޙާ: ސަ  

ލީމީ ހުންނަ އަތޮޅު ތަޢު ކޮމަންޑޫގައިދެވެއެވެ. މީގެއިތުރުން  ލީމުސެކަންޑްރީ ތަޢު އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ލީމު ދެވެއެވެ. ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ ތަޢު ކައިދޫސްކޫލުގައިނަދޫ ސްކޫލާއި، މިލަންދޫ ސްކޫލު އަދި ފޯއި، ފުމަރުކަޒާ

ޚިދުމަތުގެ  ލިބެމުންދެެއވެ. އަތޮޅުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްޑަކްޓަރުންނާއި، ނަރުހުންގެ ، ރަށެއްގައިވެސް ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ޤާއިމުކުރެވި

  .އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލެވެށ.ފުނަދޫ މައި މަރުކަޒަކީ ފުނަދޫގައި ހުންނަ 
 

 

ދަނޑުވެރިކަމެވެ. ، މަސްވެރިކަމާއި މަސައްކަތަކީ ކުރާ ހޯދުމަށް އާމްދަނީ ގިނަބަޔަކު އެންމެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މިއަތޮޅުގެ

ޢަދަދެއްގެ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާިއރާގައިވެސް އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ޮގތުން އަތޮޅުގެ ގިނަ  ރާތްކުރުމުގެ ަމސައްކަތާއި،މީގެ އިތުރުން ޢިމާ

މީގެއިތުރުން ށ.ވަނގަރާއި، ގާކޮށިނބި ފަތުރުވެރިކަމަށް ތަރައްޤީކޮށް ދަނީ ހިންގަމުންނެވެ. މުންނެވެ. ޒުވާނުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަ

. އާއި ކަނބާލިފަރެވެ ރަށެްއގައި ދަނީކުރެވެމުންނެވެ. އެއީ، ދޮޅިޔަދޫ ދެތަރައްޤީ ކުރުމުެގ މަސައްކަތް އަތޮޅުގެ  ވެރިކަންރުފަތު

 އާއި ކުނބުރުދޫގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރެއެވެ. އަދި ނަލަންދޫ  އާއި ކުރެއްދޫ އާއި ރިނބުދޫ މީގެއިތުރުން މަޑިދޫ

މަސްވެރިކަމުގެ އިންޑަސްޓްރިއަލް  .ލްޗަރ ކޮށްގެން ހުއިފިލަނޑާ އާލާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއެވެއެކުއަރކަ އާއި އެރިޔަދޫގައި 

 ކުރެވިފައެވެ.ތަރައްޤީ ވަނީ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ކީކިމިނި



 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް 2018މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

 

 

8 

 ކުރެވުނު މިންވަރު ޞިލު ނަތީޖާ ޙާ  .6
 

 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޙާޞިލްވި މިންވަރު  2019

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާްތތައް #
 ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

ނަތީޖާ 
ޙާޞިލްކުރެވުނު 

 މިންވަރު
Q1 Q2 Q3 Q4 

   ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު ހިންގުން ޞިއްޙީ  1

%100 
 ހޮސްޕިޓަލްގެ މަޝްވަރާއާއެކު ޕްރޮގްރާމު ޕްލޭން އެކުލަވާލުން -
 ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ގެންދިއުން -
 ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްދާގޮތް މޮނިޓަރކުރުން. - 

   ޒުވާނުންނާއި، ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމު   2

 

 

%100 
 ކަނޑައެޅުން.ބޭނުންކުރެވޭނެ ދާއިރާތައް  ފަންޑުކައުންސިލްތަކުގެ މަޝްވަރާއާއެކު  - 

 ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ފަންޑު ދޫކުރުން  - 

 ކުރިޔަށްދާގޮތް މޮނިޓަރކުރުން.ޕްރޮގްރާމު  -

  ސްކޫލުތަކުގެ އަހަރީ އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް އިނާމު ހުށަހެޅުން  3

  %100 
 ސްކޫލުތަކަށް އެންގުން. - 

 މާލީއެހީ ފޯރުކޮށްދިނުން  -
 ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް ގެނައުން  - 

  ޕްރޮގްރާމު  ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  4

  100%  - ިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން.އ 

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކުރިޔަށްގެންދިއުން - 

 އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީތަކަށް ދެވޭ މާލީ އެހީ  5



 

 %100 
 މާލީއެހީދޭނެ އުޞޫލެއް ކައުންސިލުން ފާސްކުރުން  - 

 ހުޅުވާލުން އަދި އެހީއަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތުކޮމެޓީތަކަށް އެންގުން  -  

 ފަންޑު ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓްގެނައުން  - 

  ރަށްރަށަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގޭ ރަށްވެހި ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމު  6



 

 %100 

 މަޢުލޫމާތު ހޯދުން ރަށުކައުންސިލްތަކުން  - 

 ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދާނޭ ގޮތުގެ ޕްލޭނާއި، ތާރީޚު ކަނޑައެޅުން - 

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުގައި ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދިއުން -

 ޕްރޮގްރާމު ހިނގާ ދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން 



  ވަނަ ައހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް 2019މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ އަޮތޅުކައުްނިސލްގެ 

 9ގެ  51ފްޙާ: ސަ  

 ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން  7



  

%100 

 ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު މުރާޖަޢާކުރުން  -

 ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުމާއި، ތާރީޚު ކަނޑައެޅުން -

 ބައިވެރިވާ ރަށްތައް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުން  -

 އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން -

 ކުރިޔަށްގެންދިއުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް މުބާރާތް  -

 ޕްރޮގްރާމު ހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުން  - 
ދީނީ ކަންކަން ކުރިއަރުވައި އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިޖެއްސުމަށް ހިންގޭ  8

 ޙަރަކާތްތައް 

0% 
ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދެވޭނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނާއި، ތާރީޚު  -

 ކަނޑައެޅުން 
 ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުގައި ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދިއުން  -
 ޕްރޮގްރާމު ހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން  - 

  ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާތައް މޮނިޓަރކުރުން  9

  90% 

 މޮނިޓަރިންގ ފޯމުތައް އަލުން ރިވައިޒްކޮށް އެކުލަވާލުން  - 

 ޕްލޭން އެކުލަވާލައި ރަށްރަށަށް އެންގުން.މޮނިޓަރިންގ - 

 މޮނިޓަރިންގ އަށް މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުން. - 

 ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް މޮނިޓަރކުރުން. -

  ބޭއްވުން  2019ވިޔަވަތި މަހާސިންތާ  10

  %100 

 މަހާސިންތާ ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް ކަނޑައެޅުން -

 ޕްލޭން އެކުލަވާލުން  މަހާސިންތާ -

 މަހާސިންތާގެ އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން -

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކުރިޔަށްގެންދިއުން. - 

  ވިޔަވަތި އިނާމުދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުން. 11

  %100 

 ސިޔާސަތު މުރާޖަޢާކޮށް ފާސްކުރުން - 

 ނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން އި -  

 އިނާމު ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުން -  

 އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން -  
 ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުގައި ޕްރޮގްރާމު ބޭއްވުން.  - 

  ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން  12



  

 އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން -  %100

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުގައި ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދިއުން  -



  ވަނަ ައހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް 2019މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ އަޮތޅުކައުްނިސލްގެ 

 10ގެ  51ފްޙާ: ސަ  

 ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށް ކުރާ ދަތުރު  13

 

 

%100 

 ރަށްރަށުގައި ހުރި މައްސަލަތަކާއި، ކަންބޮޑުވުންތައް ދެނެގަތުން  -

އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހަމަޖެއްސުމާއި، ެއހެނިހެން އިންތިޒާމުތައް  -
 ހަމަޖެއްސުން

 ދަތުރު ކުރިޔަށްގެންދިއުން  -

 ދަތުރު ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން  - 

މުވައްޒަފުންގެ ހީވާގިކަމާއި، ޝައުޤުވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ހިންގާ  14
 ޕްރޮގްރާމު 

  100% 
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބަށް އެހީތެރިކަން  - 

 ފޯރުކޮށްދިނުން.

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އިމަޖެންސީގައި ބޭނުންކުރާނެ ފެން ޕަންޕް  15
  ޤާއިމުކުރުން.



  

%100 
 ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިޔަށްދާގޮތް މޮނިޓަރކޮށް ބެލުން  - 

 ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެގްރިމެންޓާ އެއްގޮތަށް  -
 ކުރިޔަށްގެންދިއުން 

 ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ޕަމްޕް އަދި ހޮޅި ހަވާލުކުރުން. -

  ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމު  16

 

 

%100 

ކައުންސިލްތަކުގެ މަޝްވަރާއާއެކު ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޕްލޭން  -
 އެކުލަވާލުން 

 ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ފަންޑު ދޫކުރުން  -

 ޕްރޮގްރާމު ހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން. -

 ކައުންސިލްގެ ފޯނު ނެޓްވޯކް އަޕްގްރޭޑްކުރުން  17

%100 
 ޕްރޮގްރާމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު އަންދާޒާކުރުން  - 

 ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުން މަސައްކަތަށް  -

 ފޯނު ނެޓްވޯކް އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރުން  - 

 2019އިދާރީ ތަޖުރިބާ ދަތުރު  18



  

%100 

 މުވައްޒަފުން ޚިޔާލު ހޯދުން  -

 ދަތުރުގެ ޚަރަދާއި، ޕްލޭން އެކުލަވާލައި ފާސްކުރުން  -

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދިއުން. -
 ޕްރޮގްރާމު ހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން  - 

 

 



  ވަނަ ައހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް 2019މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ އަޮތޅުކައުްނިސލްގެ 

 11ގެ  51ފްޙާ: ސަ  

  ޙާޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލު  .7
 

 ޞިއްޙީ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު ހިންގުން 
ގައި ދުޅަހެޮޔ ވެއްޓެއް ިބނާކުރުމަށާއި، ާޢއްމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކޮށް ހޭލުންތެރިަކްނ ށ.އަތޮޅު ރަށްރަށު
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ މުއައްސަސާތަކުން ހިންގޭ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމުތަކަށް ލުޔެއް ހޯދައިދީ، އެފަދަ އިތުރުކުރުމަށާއި، ށ.އަތޮޅުގެ 

ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމާއި، ޕްރޮގްރާމުތައް 
ހިންގޭނެ މަގުފަހިކޮށްިދނުމުެގ މަޤްޞަދުގައި 

ާވ ޕްރޮގްރާމު މިއަހަރަށް ބަޖެޓްކުރެވިފައި
، ހިންގުމަށް ށ.ފުނަދޫ އަޮތޅުހޮސްޕިޓަލާއި

އޮކްޓޫބަުރ  2019ައޮތުޅަކުއްނިސާލ ެދެމުދ 
 ވަނަ ދުވަހު ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކުރެވުނެވެ. 1
 

މި ފަހުމުނާމާގައި ރަށްރަށުގަިއ   
ހިންގުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތައް 

 70,000.00ހިންގުމަށް ބޭުނންާވ 
ފާހަގަކުރަމެވެ.  ގައި ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލަށް ދޫކުރެވިފައިވާކަނ10ްއޮކްޓޫބަރު  2019)ހަތްދިހަހާސް( ރުފިޔާގެ މާލީއެީހ 

ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލެވުުނ ފުރުޞަތުގައި ޝައުޤުވެރިކަްނ ފާޅުކުރައްވައި ޕްރޮޕޯސަލް މި 
 ހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވުނު މުއައްސަސާތަކުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ހުށަހަޅުއްވައި، މާލީއެ

  

 މާލީއެހީގެ ޢަދަދު  ޕްރޮގްރާމުގެ ނަން           ޕްރޮގްރާމު ހިންގާފަރާތް  #
ހަކުރުބަލީގެ ނިޞްބަތް މަދުކޮށް ހޭލުންތެރިކަން  –"ހަކުރުބަލި"  ށ.ބިލެތްފަހީޞިއްޙީމަރުކަޒު  1

 އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު 
3,644.12 

 9,213.24 ފަސްޓްއެއިޑް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމު  ށ.ފޯކައިދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒު  2

 5,980.88 "ކޮންމެ ރައްޔިތަކީ ޞިއްޙީ މަޢުލޫމާތުގެ ޚާޒާނާއެއް" ށ.މާއުނގޫދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒ 3

 8,106.62 މަ ދިރިއުޅޭނީ މަދިރިއާ ނުލާ  ޞިއްޙީމަރުކަޒު  ށ.ކަނޑިތީމު 4

 4,977.20 ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން  ށ.މަރޮށީ ޞިއްޙީމަރުކަޒު  5

އަރލީ ސްޓޭޖުގައި ހަކުރު ދެނެގަތުމާއި، ސްކްރީންކުރުމުގެ  ށ.ކޮމަންޑޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒު  6
 ޕްރޮގްރާމު 

9,599.27 

މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގޮތުން ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ  ޞިއްޙީމަރުކަޒު ށ.ނޫމަރާ  7
 ޕްރޮގްރާމު ހިންގުން.

2,537.50 

 13,356.62 " 2019"ޑްރީމް ހާރޓް  ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލް  8

 12,584.56 ޞިއްޙީ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތައް ޑިޖިޓަލްކުރުން  ށ.މިލަންދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒު  9

 

 މާލީއެހީ ދޫކުރުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން...



  ވަނަ ައހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް 2019މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ އަޮތޅުކައުްނިސލްގެ 

 12ގެ  51ފްޙާ: ސަ  

 ޒުވާނުންނާއި، ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމު 
ޒުވާނުންނާއި، ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން 

ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުގެ ނަމުގައި ޒުވާނުންނަށް 
މިއަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފަިއވާ ޕްރޮގްރާމުގެ 
ދަށުން އެފް.އޭ.އެމް ާއ ގުޅިގެން 
އޭ.އެފް.ސީ/އެފް.އޭ.އެމް "ސީ" ސެޓްފިކެޓް 

 22އިން  12އޮކްޓޯބަރު  2019ކޯޗިންގ ކޯހެއް 
  ކުރިއަށް ގެްނދެވުނެވެ.ފުނަދޫގައި އަށް ށ.

މި ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމުގެ މަޤްޞަދަީކ 
ށ.އަތޮޅުގެ މީހުން އުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި 
އެފް.އޭ.އެމް "ސީ" ލައިސަންސް އޮތް  ކޯޗަުކ 

ކުރިއެރުންތަކާއި، ކާމިޔާބީ ތަމްރީނުކުރުމާއި، ހުނަރުވެރި ކޯޗުންތަކެއް އުފެދި ފުޓްބޯޅައިގެ ދާއިރާއިން އަތޮޅަށް އިތުރު 
ކަނޑިތީމު، ގޮއިދޫ، ފޭދޫ، ފޯކައިދޫ، ނަރުދޫ، މަރޮށި، މާއުނގޫދޫ، ފުނަދޫ، މިލަންޫދްނ  މެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގައިލިއްބައިދިނު

  ސެޓްފިކެޓް ޙާޞިލުކޮށްފައެވެ. ވަނީ ތަމްރީނުވެ  ކޯޗުން 24ޖުމުލަ 
ދެވުނު މި ކޯހުގައި ނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންއަހަރާ ދެމެދުގެ މީހުން 50އަހަރާއި،  25ތޮޅުގެ ށ.އަ

 އެފް.އޭ.އެމްގެ ނާއިބުރައީސް އަލްފާޟިލާ ޢާިއޝަތު ނާޒިމާއެވެ. ދެއްވާފައިވަނީ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ޙަވާުލކޮށް
  ވާ ކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައ124,138.09ިޖެޓުން ލްގެ ބަމި ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް ކައުންސި

 

 ސްކޫލުތަކުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް އިނާމު ހުށަހެޅުން 
ޔަވަތި އިނާމު ދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ށ.އަތޮޅު ސްކޫުލތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔެވުމަށް ހިތްވަރުދިނުމާއި، ވި

ފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި، ހުނަރު ލިްއބައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި  ްސކޫލުތަކުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުުމގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅުމަްށ 
ވަނަ އަހަރު މި އިނާމަށް އެދި ހުށަހަޅާފަިއާވ 2018ށާއި، ސްކޫލަ 8އަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ  2019ނާމު ވިޔަވަތި އި

އިދާރީ ސަބަބަކާހުެރ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 
 2019ފައިސާ ދޫނުކުރެވިވާ ށ.ގޮއިދޫ ސްކޫލަށް 

މެއި މަހުގެ ނިޔަލަށް ފައިސާ ޫދކުރެވިފައިވެއެވެ. 
 އިނާމަށް އެދި ގެ ވިޔަވަތި އެގޮތުން މިއަހަރު

ފޭދޫ ސްކޫލާއި، ބިލެތްފަީހ   ހުށަހަޅާފައިވާ
ސްކޫލާއި، ފޯކައިދޫ ސްކޫލާއި، މާއުނގޫޫދ 
ސްކޫލާއި، ފުނަދޫ ސްކޫލާއި، މިަލންދޫ ސްކޫލާއި، 
މަރޮށީ އަލްމަދަރުސަތުލްމުނައްވަރާ އާއި، 

ވަަނ 2018ށ.އަތޮޅު ތަޢުލީީމ މަރުކަޒަށާއި،  
 ވިޔަވަތި އިނާމު ގިފްޓް ވައުޗަރ ހަވާލުކުރުން

ތެރެއިންއެފް.އޭ.އެމް/އޭ.އެފްސީ "ސީ" ސެޓްފިކެޓް ކޯޗިންގ ކޯހުގެ   
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ރުފިޔާ ކައުންސިލްގެ  92,000.00 ފައިސާ ދޫނުކުރެވިވާ ގޮއިދޫ ސްކޫލަށް ޖުމުލަ  ން އިދާރީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެ  އަހަރު
 ބަޖެޓުން ދޫކުރެވިފައިވާކަން އުފަާލއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.

 

 

 ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމު 
ގެ ތެރޭގައި ދެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މިއަހަރު

 ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިވެއެވެ. 

މިގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަރުން ތާޒާކުރުމަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ހިންގުމަށް ލާޒިކުރާ ސެލްްފ 
 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުރިޔަށްގެންދެވުނެވެ.  29، 27އޮކްޓޫބަރ  2019 ،1 -ލާރނިންގ ޓްރެއިނިންގ ޕެކް

ށ.އަތޮޅުއަތޮޅުކައުންސިލް 
އިދާރާގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން 

ގަޑިއިރުގެ މުއްދަތަށް ކުރިޔަށްގެންދުވުނު ިމ  6
ޕްރޮގްރާމުގައި އިދާރާގެ ސިވިލްސަރވިސް 

 ގެ ތެރެއިން ގިަނ މުވައްޒަފުން މުވައްޒަފުން
 ފުރިހަމަކޮށް ރީން ޕްރޮގްރާމް މިތަމްބައިވެރިވެ 

ފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މި ޕްރޮގްރާމު 
ފެސިލިޓޭޓް ކޮށްދެއްވީ ޑިރެކްޓަރޖެނެރަްލ 

 މުޙައްމަދު ޙަމީދެވެ. 

އިތުރުން ށ.އަތޮުޅ  މީގެ
ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޕްރޮފެޝަނަްލ ކައުންސިލް އިދާރާ އާއި، ށ.އަޮތޅު ރަށްރަށުގެ 

 އަށް ފުނަދޫގައި ކުރިޔަށްގެންދެވުެނވެ.  30އިން  28ނޮވެންބަރު  2019ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމެއް 

މިއީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 
ވަނައަހުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގަިއ  2019

ޓްރެއިނިްނ ސިވިލް ސަރވިސް  ހިމެނިގެން
އަޮތޅުކައުންސިލުގެ އިންސްޓިޓިއުޓާއި 

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިދާރާގުޅިގެން 
ގެން  ކުރިަޔށްގެންދެވިފައިާވ އިންތިޒާމުކޮށް
މި ޕްރޮގްރާމުގައި ށ.އަތޮޅު  ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

މުވައްޒަފުންނާއި،  18ކައުންސިލް އިދާރާގެ 
ފީވައް، ، ކަނޑިތީމު، ނޫމަރާ، ގޮއިދޫ، ފޭދޫ

 ސެލްފްލާނިންގ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން....

 ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން.
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 2ބީ.އެމް.އެލްެގ   މުވައްޒަފުްނނާއި  11 ގެބިލެތްފަިހ، ފޯކައިދޫ، މަރޮށި، ަޅއިމަގު ކޮމަންޑޫ، ފުނަދޫ ކަުއްނސިލް އިދާރާ
 ފައިވެއެވެ. ފުރިހަމަކޮށް  ޕްރޮގްރާމްމުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެ  31މުވައްޒަފުންނާއެކު ޖުމުލަ 

ޔަށްގެންދެވުނު މި ޕްރޮގްރާމު ފެސިލިޓޭޓް ކޮށްދެއްވީ ވިލާކޮލެޖް ލޭކް ސައިޑް ކެމްޕަހުގައި ކުރި
 ޭބންކް އޮފް މޯްލޑިވްސްގެ ހެޑް އޮފް ޕީޕަލްސިވިލްސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުގެ އެކްސްޓަރނަްލ ޓްރެއިނަރ އަދި 

 ރަފެވެ. ޑިވެލޮޕްމަންޓް މުޙައްމަދު އަޝް
 75,002.34  ޖުމުލަ ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމުތަކަށްމި އަހަރު ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން 

 ފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.ރަދުކުރެވިރުފިޔާ ޚަ
 

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކަށް މާލީ އެހީދިނުން 
 ތަރައްޤީގެ  ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު.ށ

ދެ ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަމުގެ  ޕްލޭނުގައިވާ
އަތޮުޅގެ ރަށްރަށުގަިއ ށ. ސިޔާސަތުގެ ދަށުން 
ްނގެ ތަރައްޤީއަްށ އަންެހނު އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިވާ

މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިދާރީ 
މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ކުރިމަތިވެފައިާވ 

ކޮމިޓީތަކުެގ  މަށާއި،ތިތަކަށް ލުޔެއް ހޯދައިދިނުދަ
އި ކޮމިޓީތަކުން ޙަރަކާތްތައް ރާވަ ށް ދައުރު ފުޅާކޮ

އަންހެނުްނ  މާއެކު ހިތްވަރުދިނު ހިންގުމަށް
 މަޤުޞަދުގައި ށ.އަތޮޅުގެ  ބާރުވެރިކުރުމުގެ

ފާސްކޮށް، އެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން  އެހީ ދިނުމުގެ ސިޔާސަތުމާލީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަަސއްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކަށް 
ގައި މާލީ އެީހ  7އޯގަްސޓް  2019ރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތައް އުފެދިފަިއވާ ރަށްރަށަށް އަންހެނުންގެ ތަ

ހުރިާހ  50%ގްރާމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ފައިސާގެ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. އެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން މާލީ ެއހީ ދޫކުރެވިފަިއވަނީ އެ ޕްރޮ
 ނިްޞބަތުްނނެވެ. ނުންގެ އާބާދީގެ ށްރަށުގެ އަންހެ ރަ 50%ރަށަކަށް ހަމަހަމަވާ ގޮތަށް އަދި އަނެއް 

  

 އެހީ ލިބޭ ފަރާތް  #
ޖޫންގެ ނިޔަލަށް 2019

 އާބާދީ )އަންހެން(
ހަމަހަމަކޮށް ލިބޭ 

 ޢަދަދު 
 ބޮލަކަށް ލިބޭ 

 ޢަދަދު 
 ޖުމުލަ

 9,375.70 5,175.70 4,200.00 923 ށ.ކޮމަންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީ  1

 6.953.27 2,753.27 4,200.00 491 ށ.މަރޮށީ އ.ތ.މ ކޮމެޓީ  2

 9246.73 5,046.73 4,200.00 900 ށ.ފޯކައިދޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީ  3

 5,876.64 1,676.64 4,200.00 299 ށ.ނަރުދޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީ  4

 10,547.66 6,347.66 4,200.00 1,132 ށ.މިލަންދޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީ  5

 42,000.00 21,000.00 21,000.00 3,745 ޖުމުލަ 

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ސްޓޯލެއްގެ ތެރޭގައި އަންހެނުން ޙަރަކާތްތެރިވަނީ..
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ގްރާމުތަކަށް މާލީއެހީތެރިކަން ރަށުކައުންސިލްތަކުން ރަށްވެިހ ތަރައްޤީއަށް ރާވައި، ިހންގާ ެއކިއެކި ޕްރޮ
ދާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކުރިޔަށްގެން

މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ތިރީގައި މިވާ ރަށްރަށަްށ 
ކަނޑައެޅިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް، 
ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރަށް ފައިސާ 
ޖަމާކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި 

ރެއިްނ، އެހީދިނުމުގެ މިދެންނެވި ފައިސާގެ ތެ
ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ށ.ޅައިމަގު ކައުންސިލުން 
އަތޮޅުކައުންސިލަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް 
އޮތުމާއެކު އެފައިސާ ދައްކައި 
ޚަލާޞްކުރުމަށްޓަކައި އެރަށުން ޕްރޮޕޯސަލް 

  ރުފިޔާ އުނިކުރެވިފައިވާކަން  ފާހަގަކުރަމެވެ. 24,430.97ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމަށް ދޫކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފައިސާ 

 އެހީދެވޭ ޕްރޮގްރާމު  ރަށް  #
ޕްރޮގްރާމަށް 
 ހަމަޖެހުނު ޢަދަދު 

އެހީ ސިޔާސަތުގެ 
 ދަށުން އުނިކުރި 

 ދޫކުރި ޢަދަދު 

 ކަނޑިތީމު  1
ކަނޑިތީމު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި މަސް 

 ކަނޑައެއް ތަރައްޤީކުރުން 
33,171.86  33,171.86 

 23,602.88  23,602.88 މަރުޙަބާ ބޯޑު ހިމެނޭ ގޭޓް ތަރައްޤީކުރުން  ގޮއިދޫ  2

 23,142.83  23,142.83 އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަހައްދުގައި މަގުބައްތިޖެހުން ބިލެތްފަހި  3

 35,759.63  35,759.63 ކުނިކޮށި ފާލަންއެޅުން  ފޯކައިދޫ  4

 22,303.25  22,303.25 މަގުބައްތި އިތުރުކުރުން  ނަރުދޫ  5

 0.00 24,430.97 24,430.97 އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ޑަސްބިން ބެހެއްޓުން  ޅައިމަގު 6

 36,461.20  36,461.20 ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރެއް ހެދުން  ކޮމަންޑޫ  7

 43,120.38  43,120.38 ކުނިކޮށި މަރާމާތުކުރުން  މިލަންދޫ  8

 217,560.46 24,430.97 241,992.99 ޖުމުލަ:

  
އަނެއް  ހުރިހާ ރަށަކަށް ހަމަހަމަކޮށް، 50% މި ޕްރޮގްރާމުގެ މާލީއެހީ ރަށްރަށަށް ދޫކުރެވިފައިވަނީ ބަޖެޓުގެ  

ޚަރަދުކުރެވިފައިވާކަން ރުފިޔާ 241,991/46ޖުމުލަ އެހީގެ ގޮުތގައި މި ޕްރޮގްރާމަށް ނެެވ. އާބާދީގެ ނިޞްަބތުން %50
 ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 

 ރަށްވެހި ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމު އެގްރިމެންޓުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.....
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 2019ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް 
ވިޔަވަތި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

އިން  18އޭޕްރީލް  2019 ޤުރުއާން މުބާރާތް 
ސްކޫލުގައި ބޭއްވުނެވެ.  ފުނަދޫށ.އަށް   20

ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތަކީ ކީރިތި ޤުރުއާން 
ތަޖުވީދުގެ ހަމަތަކުްނ އުނގެނުމާއި، 
އުނގައްނައިދިނުމުގަޔާއި،  ތަރުތީލްކޮށް ކިޔެވުމުގެ 
ޤާބިލްކަން ދެއްކުމުގައި ވާދަވެރި މާޙައުލެއް 
އުފެއްދުމާއި، އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގަިއ 

ޤުރުއާްނ ކީރިތި ޤުރުއާނަށް ލޯބި ޖެއްސުމާއި، 
ކިޔެވުމުގެ ފަންނު އާލާޮކށް ދިރުވައި، 

ފެތުރުމަށާއި، ޤައުމީ ފެންވަރުެގ މުބާރާތްތަކުގައި އަތޮޅު ތަމްސީލުކުރާނެ ޤާބިލު ޖީލެއް ިބނާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކޮންެމ 
އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބާއްވަމުން އަންަނ 

 މުބާރާތެކެވެ. 
 

 ވަނަ އަހަރުގ2019ެއެޑިޔުކޭޝަންގެ   
ހިމެނިގެްނ ކަލަންޑަރުގައި  އަހަރީ އެކްޓިވިޓީ

ރަށްރަށުގެ ސްކޫލުތަކަށް ހުޅުވާަލއިގެން ބޭއްުވުނ 
ތޮޅުމަދަރުސާ އާއި، ށ.އަމި މުބާރާތުގައި 

ގޮއިދޫސްކޫލާއި، ފޭދޫސްކޫލާއި،ީފވަކު ސްކޫލާއި، 
ސްކޫލާއި، މަރޮީށ ފޯކައިދޫ ، ބިލެތްފަހީ ސްކޫލާއި

އަލްމަދަރުސަތުލް މުނައްވަރާ އާއި، ޅައިމަގު 
ސްކޫލާއި، ށ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާއި، 
މާއުނގޫދޫ ސްކޫލާއި، ފުނަދޫ ސްކޫލާއި، މިލަްނޫދ 

ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެ ދެ  102ސްކޫލުން ޖުމުލަ 
ދަކޮްށފައިވެއެވެ. މީެގ ގިްނތިއަކުން ވާ 6ގޮފިން 

 72ޮފތުން ކިޔެުވމުގެ ގޮފިން ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 
 30ދަރިވަރުން އަދި ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 

 ދަރިވަރުންނެވެ. 
 

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ޓީުމތަކުެގ   
ވަނަ ޙާޞިލްކޮށްފައިަވީނ 1ތެރެއިން ޝަރަފްވެރި 

 

 ވިޔަވަ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ތެރެއިން

 ވިޔަވަ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ތެރެއިން 

ތެރެއިން ވިޔަވަ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ   
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ލުކޮށްފައިވަނީ ށ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ މިލަންދޫ ސްކޫލުގެ ޓީމެވެ. ދެވަނަ ޙާޞިލުކޮށްފައިވަނީ ށ.ފޯކައިދޫ ޓީމެވެ.  ތިންވަނަ ޙާޞި
 ޓީމެވެ. 

 

މި މުބާރާތުގެ ފަނޑިާޔރުކަން   
ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ، ހދ. ކުޅުދުްއފުށީ ބާުބލްއަވާީލ 
އަލްޙާފިޡް އަލްޤާރީ މުޙައްމަދު އަޙްމަދާއި، މާލެ 

އަލްާޤީރ ،  3392ދަފްތަރު ނަްނބަރު ރސ 
މުޙައްމަދު ނަޢީމް އަޙްމަދު ފިކުރީ އާއި، މާލެ މ. 

 . މުއިރި އަލްޤާރީ މުޙައްމަދު ތައުފީޤް ޢަލީ އެވެ
  

މިއަހަރުގެ މުބާރާތް ކުރިޔަްށ 
ށ.އަތޮުޅ ކައުންސިލްގެ ގެންދެވިފައިވަނީ 

ސްކޫލާއި،  ފުނަދޫ ށ.މާލީއެހީތެރިކަމާއި، 
މި މުބާާރތް ިހންގުމަށް މި ކައުންސިްލެގ  އެކުގައިކަްނ ފާހަގަކުރަމެވެ. އެއްބާުރލާމާއި، އެހީތެރިކަމާ ބެލެނިވެރިންގެ ފުރިހަމަ

 ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ. 220,994.20ބަޖެޓުން    
 

 ރަށުކައުންސިލް އިދާރާތައް މޮނިޓަރކުރުން 
ވަނަ މާއްދާގެ 8ގެ  2010/7ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނުނު ނަްނބަރު 

)ނ(ގައި ބަޔާންޮކށްފައިާވ ގޮތުގެމަތީްނ 
ރަށުކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ ފައިސާއާ ބެޭހ 
މުއާމަލާތްތަކާއި، އިދާރީ ލިޔެކިއުންތައް ދައުލަތުެގ 

އިދާރީ ދާއިރާތައް ، މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާއި
ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނާއި، 
ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގާ ޤަާވޢިދާ އެއްގޮތަްށ 
ކުރިޔަށް ދޭތޯ ބެލުމަށާއި، ިއދާރީ ކަންކަްނ 

ހިންގުަމްށ ބާރުއެޅުމުގެ ހަރުދަނާކޮށް 
ގައި  12ނޮވެްނަބރު  2019މަޤްޞަދުގައި 

ްށ ގެ ނިޔަލ21ަފަށައި،  ނޮެވންބަރު 
 ނިންމާލެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަެމވެ. 

ރަނގަޅުކުރުމުގެ ގޮތުން ރަށްރަށުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތު ދިގުކުރެިވ އެއް އަހަރުން އަނެއް އަހަރަށް މޮނިޓަރިންގެ ފެންވަރު 
ރޮގްރާމު ކުރިޔަށް ނަށް އިތުރު ތަމްރީނުިދނުމާެއކު މި ޕްޓީމުގައި ހިމެނޭ މުވައްަޒފުންށް އިްޞލާޙްގެނެވި، މޮނިޓަރިންގ ޓޫލަ

  ގެންދެވިފައިވަނީ ކައުންސިލް މެްނބަރުންނާއެކު ތިރީގައި އެވާ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭގޮތަށް ދެ ޓީުމންެނވެ.  

 ވިޔަވަ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ތެރެއިން 

 މޮނިޓަރިންގ ދަތުރުގެ ތެރެއިން....



  ވަނަ ައހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް 2019މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ އަޮތޅުކައުްނިސލްގެ 
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 މުޙައްމަދު ޙަސަން އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ -1
 ޙަމްދޫން ނަސީމް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ -2
 އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރهللا ސާލިމް ޢަބްދު -3
 ޢަލީ ރިފާޢު އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ -4
 މުޙައްމަދު މުބީން އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ -5
 އިބްރާހީމް ނާޡިމް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ -6
 ނަހުޒާ ޢަލީ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ -7
 ޝާމިޔާ ޙަސަން ސީނިޔަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ -8
 އަޙްމަދު ޖިނާޙް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ -9

 ދު ރިސާޗް އޮފިސަރމުޙައްމަދު ވަޙީ -10
 މުޙައްމަދު ޙަމީދު ޑިރެކްޓަރޖެނެރަލް -11
 ޢަބްދުލްމަޖީދު އިބްރާހީމް އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮިފސަރ -12

އްސާކޮށް، ހިމި ދަތުރުގައި ރަށުކައުންސިލްތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ، އެ މައްސަލަތައް މުވައްޒަފުންނާ 
 އިރުޝާދުދެވުނެވެ. އެކަންކަން ރަނގަޅުކުރެވޭނެ ގޮތުގެ 

 ބޭއްވުން  2019ވިޔަވަތި މަހާސިންތާ 
ޕްރޮކިއުމެންޓް ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށާއި،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢީދަްށ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ   

ރަށްރަށުަގ އަމާންވެއްޓެއް އަހުލުވެރިކުރުމަށާއި، 
ޤާއިމްކޮށް ރަށުފެންވަރުގެ ކޮމިޔުނިޓީ 
ސޯޝަލްގްރޫޕް ތައް އުފައްދައި ޙަރަކާތްތެރި 

ޖުލައި  2019   މަޤްޞަދުގައި ކުރުވުމުގެ 
ވިޔަވަތި މަހާސިންތާގެ  އަށް 25އިން   24

 ފުނަދޫގަިއ ބޭއްވުނެވެ. ނަމުގައި ބައްދަލުވުމެއް 
ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ   

ރައީސުންނާއި، އިދާރީ މުވައްޒަފަކާއި، 
 ކޮށް މުވައްޒަުފން ބައިވެރި 5އަތޮޅުކައުންސިލުން 

 35ކުރިޔަށްގެންދިޔަ މި މަހާސިންތާގައި ޖުމުލަ 
  ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ފަރާތަކުން 

ގޮުތންނާިއ،  މި މަހާސިންތާގެ އެޖެންޑާގައި ިހމެނޭ ކޮމިއުނިޓީ ސޯޝަލް ގްރޫޕްތައް އުފައްދައި ހިންގުމާ ގުޅޭ  
އަމާން ވެއްޓެއް ޤާއިމުކުރުމަްށ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ މޮޑިއުލް ފެސިލިޓޭޓްކޮށްދެއްީވ ޔުނިސެފްގެ ޕްރޮގްރާމު 
ސްޕެޝަލިސްޓް މުޙައްމަދު ނަޢީމެވެ.  ދެން ހުރި ބައިތަްއ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްދެއްވާފައިވަނީ އަތޮޅުަކއުންސިލް އިދާރާގެ އިދާީރ 

 . އިސްވެރިންނެވެ

 ވިޔަވަތި މަހާސިންތާގެ ތެރެއިން...



  ވަނަ ައހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް 2019މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ އަޮތޅުކައުްނިސލްގެ 
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އިޖްތިމާޢީ ބަޖެޓާ ގުޅޭގޮތުން ޚިޔާލުހޯދައި، އަމާން ވެއްޓެްއ މި މަހާސިންތާގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އަހަރީ   
ޤާއިމުކުރުމަށް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމާއި ކޮމިއުނިޓީ ސޯޝަލް ގްރޫޕް ހިންގުމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާުތ ކައުސިލްތަކަށްދީ، ބަެޖްޓ 

އިތުަރށް ހިންގުމާއި، ފުރިހަމަައށް މަްޝވަރާކޮށް އެކަންކަން މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން  ރިޕޯޓްތަކާއި، ޕްރޮކިއުމެންޓް
 ރަނގަޅުކުރުމަށް ނިންމުތަކެއް ިނންމިފައިވެއެވެ. 

ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވާކަން   58,257.60މި ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް ކައުްނސިލްގެ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުން    
 ފާހަގަކުރަމެވެ. 

  

 ވިޔަވަތި އިނާމުދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުން 
ވިޔަވަތި އިނާމު ދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތުގެމަީތން ވިޔަވަތި އިނާމު ދިނުމުގެ ރަްސމިއްޔާތު 

މި އަހަރު ބޭއްވުމަށްޓަކައި އިދާރީ ގޮތުން 
ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކައެއް ކުރެވި،  ކުރަންޖެހޭ

ޕްލިކޭޝަން ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވޭވަރަށް އެ
އެކަމަްށ އެކަށީގެންވާ  ލިބިފައިނުވާތީ އާއި

 ނުާވތީ، ށ.އަތޮޅު ލިބިފައިތަރުޙީބެއް 
ްށ ރަސްމިއްޔާތު ނުބާއްވާގޮތަ ކައުންސިލުން އެ

 ނިންމައި، އެރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ
ލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަހަރީ ށ.އަތޮޅުކައުންސި

މުގެ ހަފުާލ ބޭއްވުމަްށ އިނާމުދިނު
ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައި ކުރިޔަށްގެންދިއުމަްށ 

 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނިންމުނެވެ.   121ދައުރުގެ  ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ 
ވަނަ ދުވަހުގެ 12ހުގެ މިައަހރުގެ ނޮވެންބަރު މަ  2019އެގޮތުން ށ.އަތޮޅު އިދާރާގެ ވިޔަަވތި އަހަރީ ޙަފުލާ 

 ގައި ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ މަލްޓިޕާރޕަސް ހޯލުގައި ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 8:30ރޭ 

ކައުންސިލްގެ ކުރިއެރުމަށް ގަދައަޅާ މަސައްކަތްކުރާ މުއައްޒަފަކަށްވުމަށް ހިތްވަރުދިނުމާއި، ަފންނުވެރި 

އްޒަފަކަށްވުމަށް ިހްތވަރުދިނުމާއި، ޤަވާޢިުދތަކާއި، ުއޞޫލުތަކަށް އިޙްތިރާމުކޮްށ ކުރިއެރުމަށް ގަދައަޅާ މަސައްކަތްކުރާ މުވަ

ރި ޢަމަލުކުރާ މުއައްޒަފަކަށްވުމަށް ިހތްވަރުދިނުމާއި، ޚިދުމަތުގައި ދެިމހުންނަ މުވައްޒަފަކަށްވުމަށް ިހތްަވރުދިނުމާއި، އުފެއްދުންތެ

ރުދިނުމާއި، ައތޮޅުކައުންސިލްގެ ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޓޭޓުންެގ ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުގެ މުވައްޒަފަކަށްވުމަށް ހިތްވަ

ޝައުޤުވެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ބޭއްވުނު މި ރަސްިމއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް 

 މުޙައްމަދު ޢާރިފެވެ. 

 ވިޔަވަތި އަހަރީ ޙަފުލާގެ ތެރެއިން..



  ވަނަ ައހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް 2019މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ އަޮތޅުކައުްނިސލްގެ 

 20ގެ  51ފްޙާ: ސަ  

މި ޙަފުލާގައި އަހަރީ ޚިދުމަތްތެރިޔާގެ އިނާމު އެކި ބައިތަކުްނ ޙާޞިލުކުރި މުވައްޒަފުންނަށް އެވޯޑާއި، 
އަހަރުގެ ޙަވާލުކުރެވުނެވެ. ފައިސާގެ އިނާމު 

ވިޔަވަތި އެވޯޑް ޙާޞިލުކުރީ ފުނަފަތި ފާމަސީގެ 
ފާމަސިސްޓް ފަޒުނާ މުޙައްމަދެވެ. އަހަރުގެ 

ޔަރ މުވައްޒަފަކަށް ސީނި ލާމަސީލު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޝާމިޔާ ޙަސަން 
ހޮވިފައިވާއިރު އަހަރުގެ އެންމެ ޚިދުމަތްތެރި 
މުވައްޒަފަކަށް ހޮވިފައިވަނީ އެްޑމިނިސްޓްރޭޓިވް 

ހީވާގި އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޢީސާއެވެ. އަހަރުގެ 
ޑްރައިވަރ މުޙައްމަދު ހޮވިފައިވަނީ  މުވައްޒަފަކަށް

ދާރާއަށް އިއިތުރުން ގެޙަސަން އެވެ. މީ
އަހަރު ފުރިފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ޚިދުމަތުގެ ލޯފިލާ ޙަވާލުކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން  10ވަނަ އަހަރަށް 2019ޚިދުމަތްކުރާތާ 

މަސައްކަތު އިސްމާޢީލް ޝަރީފާއި، އަޙްމަދު އާދަމާއި، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޙަސަން އާއި، ކޮމްޕިއުޓަރ 
އަށް ޚިދުމަތުގެ ލޯފިާލ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާކަން ސީމް އާއި، ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ޢަލީ ރިފާޢުޓެކްނީޝަން މަމްދޫހު ނަ

 ފާހަގަކުރަމެވެ. 
ވާކަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައި  63,882.00ސިލްގެ ބަޖެޓުން  މިރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުމަށް ކައުން

 ފާހަގަކުރަމެވެ. 
 

 

 ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 
 2019ވަަނ އަހަރުގެ އަހަރީ ދުވަހާއި، ާލމަރުކަޒީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން 2019ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

އަށް ޕްރޮގްރާމުތަކެއް  26ން  25އަރީ ފެބްރު
 ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ. 

އެގޮތުން ލާމަރުކަޒީ ިނޒާމަށް 
އަހުލުވެރިކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ފުނަދޫ ސްކޫލުެގ 

، ގެ ދަރިވަރުންނާއި 12، 11، 10ގްރޭޑް 

ބެލެނިވެރިންަނށް އަމާޒުކޮށް މަޢުލޫމާތު ސެޝަނެއް 
 ވަނަ ދުވަހު  25ފެބްރުއަރީ  2019

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި 
ބޭއްވުނެވެ. މި ސެޝަންގައި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމާ 
ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދެއްވައި، ދަރިވަރުންެގ 

ވަނަ ޙާޞިލުކުރި ޓީމަށް ނައިބުރައީސް ފައިސާގެ އިނާމު ޙަވާލުކޮށްދެއްވަނީ.1ކުއިޒްމުބާރާތުން   

 ވިޔަވަތި އަހަރީ ޙަފުލާގެ ތެރެއިން..



  ވަނަ ައހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް 2019މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ އަޮތޅުކައުްނިސލްގެ 
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ނާިހދު އާއި، ޑިެރކްޓަރޖެނެރަލް އަލްފާޟިްލ هللا ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވީ  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް ޢަބްދު
  މުޙައްމަދު ޙަމީދެވެ.

ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ޤާނޫަނށް އަހުލުވެރިކުރުވުމާއި، މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ގުޅުްނ 
ބަދަހިކޮށް ވާދަވެރި ރޫޙެއް އުފެއްދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން ދެ ޓީމަށް ބަހާލައިގެން ކުއިޒް 

ދަ ޓީމު ބައްދަލުކޮށް ގައި ގަދަމަހާންތި ޓީމާއި، މާރާބޭއްވުނެވެ. ވާދަވެރި ރޫޙެއްގައި ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މި މުބާރާތުމުބާރާތެއް 
 ޓީމެވެ.  ހަމާންތިކާމިޔާބުކުރީ ގަދަ

 

 ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.   4,247.00މި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން  
 

 ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށް ކުރެވުނު ދަތުރު  
ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުން އަތޮޅު ހިންގުމުގައި ހުރި ހުރަސްތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް ކުޑަކޮށް އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ބާރުވެރި 

ކުރުމަށް މަގުފަހި ކުރުމާއި، އަތޮޅާއި ރައްރަށުގެ 
ތަރައްޤީއަށް ފެށިފައިާވ މަޝްރޫޢުތައް 
ހަލުއިކުރުމާއި، ކޮންމެހެންވެްސ ކުރަންޖެހޭ 

މަށް ކަމާގުޅުން ހުރި ކަންކަން ހަލުއިކުރު
ވުޒާރާތަކުގެ ޕޮލިސީ ލެވެލްގެ ސަމާލުކަމަްށ 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގަިއ  2020ގެނެސް 
ހިމެނުމަށް ބާުރ އެޅުމުގެ މަޤްޞަދުގަިއ 
 ކައުންސިލްގެ ޓީމެއް މާލެއަށް ޒިޔާރަތްކުރެވިއެވެ. 

ްށ  27އިން  21ޖެނުއަރީ  2019

ޒާރާއަކުން އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހަމަޖެހި އެ ވުޒާރާތަކުގެ އިސް ވެރިންނާއެކު މަޝްވަރާތައް )ދިހައެއް( ވު 10ކުރެވުނު މި ދަތުރުގައި 

 )ފަހެއް( ވުޒާރާއަކުން އެ ޕޮއިންޓްމެންޓް ހަމަޖެހިފައިނުވާކަން ހިތާމަޔާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.  5ކުރިޔަށްގެންދެވުނެވެ. އަދި 

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

 މުއައްޒަފުންގެ ހީވާގިކަމާއި، ޝައުޤުވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމު 
 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ 2019 މުއައްޒަފުންގެ ހީވާގިކަމާއި، ޝަޢުޤުވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް 
ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން "މުވައްޒަފުން ރަސްމީގަޑީގައި ހެދުން އެޅުމުގެ މިންގަނޑު"ގެ ނަމުގައި  އުޞޫލެއް މިކައުންސިލްގެ 

ފޯމެއް ( މާއްދާގެ ދަށުން ކެޝުއަލް ޔުނ13ީވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެވި، އެ އުޞޫލުގެ )112ތިންވަނަ ދައުރުގެ 
ތައްޔާރުކުރުމަށް މިއަހަރުގެ ތިންވަނަ ތިންމަހުގެ ތެރޭގައި އެސް.އާރު.ސީ )ސްޓާފް ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބް( އާ ޙަވާލުކުރެވި، ެއ 

 މަސައްކަތް ނިންމާލެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން..



  ވަނަ ައހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް 2019މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ އަޮތޅުކައުްނިސލްގެ 
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ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މި 
ންޑުގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުކައުންސިލާއި، ޓްރަސްޓްފަ

ފިރިހެން މުވައްޒަފުންނަށާއި، ޓީޝާްޓ  ހުރިހާ
ލެވޭ އަންހެން މުވައްޒަފުްނނަށް ކޮންމެ 
މުވައްޒަފަކަށް ދެ ޓީޝާޓާއި، އަންހެްނ 
މުވައްޒަފުންނަށް ކޮންެމ މުވައްޒަފަކަށް 

މަުގ  ބުރުގަލާއި، ޔުނީފޯމު ހެދުްނ ހޯދޭނެ
ފަހިކޮށްދެވި، ކޮންމެ ބުރާސްފަތި ދުވަހަކީ 

 2019"ކެޝުއަލް ޑޭ"ގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައި 
ޤަވާޢިދުްނ  ުދވަހު ވީ ބުރާސްފަތި 22 އޯގަސްޓް

 ޔުނީފޯމު ބޭނުންކުރަން ފެިށފައިެވއެވެ. 
 

ވިފައިވާކަން ރެރުފިޔާ ޚަރަދުކު  20,000.00    ބަޖެޓުން މި ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް ކައުންސިލްގެ
 ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 

 

 އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އެމަޖެންސީގައި ބޭނުންކުރާނެ  ފެން ޕަމްޕް ޤާއިމުކުރުން 
 

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންގައި ކާރިސާތަކުން 
ރައްކާތެރިވުމަށް ކާރިސީ ހިރާސްކުޑަކުރުމަށް 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގަިއ ހިމެނިގެްނ 2019
ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު އެމަޖެންސީގައި 

ފެންޕަމްްޕ ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރާނެ 
 2019ޤާއިމުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން 

ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ފެންޕަމްޕް ސިސްޓަމް 
ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެިތ ރަށްރަށުގެ 

 ވެއެވެ. ރަށުކައުންސިލްތަކާ ޙަވާލުކުރެވިފައި

ފޫޓުގެ ސަކްޝަން ހޯސްއަކާއި،  20ޕަކާއި، ފެން ޕަމް ިއންޗީގެ 3ރަށަށް ކޮންމެ ރަށަކަށް  14މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން  
 ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.  275,500.00މީޓަރުގެ ޑިސްޗާޖް ހޯސް ދޫކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން   100

 

 ފެންޕަމްޕް ޙަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން..

 ކެޝުއަލް ޑޭ ފާހަގަކުރަން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން..



  ވަނަ ައހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް 2019މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ އަޮތޅުކައުްނިސލްގެ 

 23ގެ  51ފްޙާ: ސަ  

 ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމު 
މަހުގެ ތެރޭގައި  6މަހާއި، ފަހު  3ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެން މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ 

ހީ ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ތާވަލުކުރެވިަފއިވާ ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް ުހށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކަށް މާލީއެ
 ގެ ނިޔަލަށް ިނންމާލެވިފައިވެއެވެ.  6ނޮވެންބަރު  2019ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް 

 
މި ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ރަށްރަށުގެ ތިމާވެއްޓަްށ ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމާއި، ތިމާވެއްޓަްށ 

ވެއްޓަްށ ގެއްލުންހުރި ކަންކަމާމެދު ޢާްއމުންނާއި، ސްކޫލުގެ ދަރިވަުރން ހޭލުްނތެރިކުރުމާއި، ސްކޫލުގެދަރިވަރުން ތިމާ
 ރައްކާތެރިކުރުވުމާއި، ސްކޫލު މާހައުލަކީ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި މާހައުލަކަށް ހެދުމެވެ. 

އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގާ ކަންކަން ހަލުވި ކަމާއެކު ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ތިމާވެިށ 
ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަްށ 
ސްކޫލުތަކަށް ފުރުޞަތު ުހޅުވާލާފައިވަނީ 
އަތޮޅުކައުންސިލުން ސްކޫލުތަކަށް އަމާޒުކޮށް 

ކުރުމުގެ ހިންގުނު ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސްބޯޑު ޤާއިމު
ނޯޓިސްބޯޑު  ނިންމައި ޕްރޮގްރާމުގެ މަސައްކަތް 

ބޭނުންކުރަމުންދާ ސްކޫލުތަކުެގ ތެރެއިން 
 2019ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކުރައްވައި 

ވަނަ ދުަވުހގެ ނިޔަލަށް 10އޮކްޓޫބަރު 
ތިރީގައި އެވާ ސްކޫލުތަކަށެވެ.   ފައިވާހުށަހަޅުއްވާ

އަދި މި ސްކޫލުތަކަށް މި ޕްރޮގްރާމަށް 
އުޞޫލުގެ ރުފިޔާ ވިޔަވަތި އެހީ ދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  70,000.00އެޅިފައިވާ ޖުމުލަ ބަޖެޓް ކަނޑަ

  އެ ރަށްރަށަށް ދޫކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ތެރެއިން

 

 ފައިސާގެ ޢަދަދު  ސްކޫލުގެ ނަން  #
 11,369.00 ށ.އަތޮޅު މަދަރުސާ/ ކަނޑިތީމު  1
 5,241.00 ށ.ގޮއިދޫ ގޮއިދޫ ސްކޫލް/ 2
 7,859.00 ފީވަކު ސްކޫލް/ ށ.ފީވައް 3
 5,062.00 ބިލެތްފަހީ ސްކޫލް/ ށ.ިބލެތްފަހި  4
 13,496.00 ފޯކައިދޫ ސްކޫލް/ ށ.ފޯކައިދޫ 5
 5,846.00 ޅައިމަގު ސްކޫލް/ ށ.ޅައިމަގު  6
 12,723.00 ށ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު/ ކޮމަންޑޫ 7
 8,404.00 މާއުނގޫދޫށ.މާއުނގޫދޫ ސްކޫލް/  8

 70,000.00 ޖުމުލަ: )ހަތްދިހަހާސް ރުފިޔާ(
 

 ކޮމަންޑޫ ސްކޫލުން ހިންގުނު ކުނި ނައްތާލުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން...



  ވަނަ ައހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް 2019މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ އަޮތޅުކައުްނިސލްގެ 

 24ގެ  51ފްޙާ: ސަ  

 ކައުންސިލްގެ ފޯނު ނެޓްވޯކް އަޕްގްރޭޑްކުރުން.
ފޯނު ޭބނުްނކުރުމުގައި އިދާރާގެ ވަޞީލަތްތައް ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށާއި، ކައުންސިލްގެ 

ޤާއިމުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް އަދި މުވައްޒަފުންނަށް ފަސޭހަ ޚަރަދުކުޑަ ނިޒާމެއް 

ޑިސެންބަރު މަހުެގ  2019ގްރޭޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ެނޓްވޯކް ައޕް ފޯނުކޮްމޕިއުޓަރ އަދި ހިމަނައިގެން ކުރިޔަށްގެންދާ 

 ށް ނިންމާލެވިފައިވެއެވެ. ނިޔަލަ

 މި ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށް 
ތަކެތި ަސޕްލައި ކޮށްދޭނެ  ގެންދިއުމަށް ބޭުނންވާ

އޮކްޓޫބަރު  14ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މި އިދާރާއިން 
-227(ILU)ގައި ކުރެވުނު ނަންބަރު 2019

ID/227/2019/18  ،ި30އިޢުލާނާއ 
 ގައި ކުރުުނ  ނަްނބަރު 2019އޮކްޓޫބަރު 

(ILU)227-ID/227/2019/20  އިޢުލާާނ
ގުޅިގެން ވެސް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބީލަްނ 

ތަެކިތ ގެނައުމުގެ ހުށަހަޅާފައިނުވާީތ،  
ކުރެވިފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު  މަސައްކަތް
ހޯދައިގެންނެވެ. ތަންތަނުން ކޯޓޭޝަން ކަމާގުޅޭ އާލާތް ސަޕްލައިކޮށްދޭ ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން 2)ށ( ގެ ) ގެ 10.31ޤަވާޢިދުގެ 

ހަމައެއާއެކު ކޮމްޕިއުޓަރ އަދި ފޯން ނެޓްވޯކު އެޅުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވަނީ މި ކައުންސިލްގެ އައިޓީ ޓެކްނީޝަން 
 ވައްޒަފުންގެ ފުރިހަމަ އެއްާބރުލުމާ އެކުގައިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މަމްދޫޙް ނަސީމުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މު

 ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވެއެވެ.  70,368.24މި ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް މިކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން  
 

 2019އިދާރީ ތަޖުރިބާ ދަތުރު 
ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުްނ ަހރުދަނާކޮށް ފުރިހަމަކުރުމަށާއި، އެހެން އަތޮޅުތަކުގައި ރަށްރަށުެގ ރަށްވެހި 

ތަރައްޤީއަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގާ ތަފާތު ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި، އެ އަތޮޅުގައި ހިންގި ކާމިޔާބު 

އްޔިތުންނަށް ހިންގިދާނެ މަންފާހުރި ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމުގައި އެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތެރެއިން ށ.އަތޮޅުގެ ރަ

އަތޮޅުކައުންސިލްތަކަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކާއި، ގޮންޖެުހންތައް ދެެނގަތުމަށާއި، އިދާރީ ކަންކަން ބަަލއި ތަޖުރިބާ ހިއްސާކުރުމުގެ 

 2019އަށް އިދާރީ ތަޖުރިބާ ދަތުރު  6އިން  4 ިޑސެންބަރު 2019ބ.އޭދަފުްއޓަށާއި، އެ އަތޮޅު ކިހާދުއަށް  މަޤްޞަދުގައި 

 ގެ ނަމުގައި ދަތުރެއް ކުރެވުނެވެ. 

 ނެޓްވޯކް އެޅުމުގެ މަސައްކަތުގައި މުވައްޒަފުން ޙަރަކާތްތެރިވަނީ..



  ވަނަ ައހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް 2019މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ އަޮތޅުކައުްނިސލްގެ 

 25ގެ  51ފްޙާ: ސަ  

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ށ.
 16ޒިންމާދާރުވެރިޔާ މުޙައްމަދު ޙަމީދާއެކު އިދާރީ 

މުވައްޒަފުންނާއި، ކައުންސިްލގެ ރައީސް 
هللا ނާއިުބރައީސް ޢަބްދުމުޙައްމަދު ޢާރިފް އާއި، 

ޢުޘްމާން هللا ނާހިދާއި، ކައުންސިލަރ ސަޢުދު
ޅަށް ކުރާގޮތަށް ހިމެނޭގޮތަށް ބ.އަތޮޅަށާިއ، ޅ. އަތޮ

މިދަތުރުގައި ކަނޑުގަދަވުމުގެ ޝެޑިއުލްކުރެވުނު 
ސަބަބުން ޅ.ނައިފަރަށާއި، ފެިލވަރަށް ކުރުމަށް 

ދަތުރު  ކެންސަލްކުރެވިހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރު 
 ފަ ވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ކުރުކޮށްލެވި

 
 މި ދަތުރުގައި ބ. ައތޮޅު

ކައުންސިލާއި، ބައްދަލުކޮށް އެކައުންސިލްގެ 

ޓުތަކުގެ އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް     އިދާރީ ޔުނި

އި، ތަޖުރިާބ ބަލައި، މުވައްޒަފުންެގ ޚިޔާލާ

އޭދަފުށީގެ އޮޅުންފިލުވުމާއި، ބ.

މުހިންމުތަންަތނަށް ޒިޔާރަތްކޮްށ އެތަންތަްނ 

ބަލާލެވިފައިވެއެވެ. އަދި އެއަތޮޅު ކިހާދުއަށް 

ޒިޔާރަތްކޮށް ޓެކްނިކަލް ވޮކޭޝަނަލް 

އެމަރުކަޒުގެ  ސެންޓަރަށް ިޒޔާރަތްކުރެވި ރެއިނިންގއެޑިޔުކޭޝަން )ޓިވެކު(ގެ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ ޓް

ތަންތަްނބަލަލައި މަސައްކަތާ ެބހޭ މަޢުލޫމާތު 

ހޯދިފަވެއެވެ. އަދި އެމަރުކަޒުގެ އިސްވެރިންނާއި 

ކައުންސިލުގެ ޓީޟާއެކު ބައްދަުލވުމެއް ބޭއްވި 

ށ.އަތޮޅަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން 

މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. އަދި ކިހާދޫ ކައުންސިލުން 

ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރާކަންތައްތަކާއި، 

ތަރައްޤީގެ ކަންކަމުގައި ހުރި ފުރުޞަތުތަކާއި، 

 އިދާރީ ތަޖުރިބާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން..

 ބ.ކިހާދޫ ޓިވެކަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން..

 ބ.އަތޮޅުކައުންސިލާ އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން 



  ވަނަ ައހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް 2019މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ އަޮތޅުކައުްނިސލްގެ 
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ޒިޔާރަތްކުރެވިަފއިވެއެވެ.  އޭގެ އިތުރުން ދުނެވެ. ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅޭގޮތުްނނާއި، ިޓވެކު ހުރުމުން ލިބޭ ފައިދާތަކުގެ ަމޢުލޫމާތު ހޯ

ނާއި، ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުންއެރަށުގެ ކައުންސިލާއެކު ބޭއްވުނު ަބއްދަލުވުމުގައި ޒިޔާރަތްކޮށް  ވާދުއަށްރ. 

ށްރަށުގެ މުހިންމު އަދި އެރަ އިޞްލާޙްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ

 ރަށްރަށުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެތަންތަަނށް ޒިޔާރަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ހިއްސާކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.  މި ދަތުރުގައި 

 މުވައްޒަފުންނާ ގާތްގުޅުމެއް ބާއްަވވައި، ކިޔާފައިވާ ހޫނު މަރުޙަބާ ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 
 
 

 މަސައްކަތު ތާވަލުގެ ބޭރުން ހިންުގނު ބަެއއް ޙަރަކާތްތައް

 އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން   ވަނަ 2019 -1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 

 96( ގެ 7/2010އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ާޤނޫނު )

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީްނ 

މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ައތޮޅުކައުންސިލްގެ 

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓާއި، ޤާޫނނު  2019

ވަނަ މާއްދާގައި  97( ގެ 7/2010)ނަންބަރު 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން އެކުލަވާލެވިފައިވާ 

 ބަޖެޓް ސްޓޭޓްަމންޓާއި، ކަުއްނސިލުން ހިންގާ

ަގއި ބޭއްވުނު ކައުންސިލްެގ  13:00ވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  15ޖެނުއަރީ  2019ވިޔަފާރިތަކާ ގުޅޭ ހިސާބުތައް ަޞއްޙަކަމަށް 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭގޮުތން 2019ވަނަ ާޢއްމުޖަލްސާއިން ފާސްކުރެވުނެވެ. މިޖަލްސާގައި  86ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

އި ވެއެވެ. މި ބަޖެޓް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ  އެ ޖަލްސާއަްށ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ފުޅާދާިއރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވިފަ

  މެންބަރުންގެ  އިއްތިފާޤުންނެވެ. 4ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 

 

 

ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިނ86ްދައުރުގެ ތިންވަނަ   



  ވަނަ ައހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް 2019މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ އަޮތޅުކައުްނިސލްގެ 
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 ދީނީ ދަރުސް ިދނުުމގެ ޕްޮރގްރާމު  -2

ށ.އަތޮޅު ރަށްރަށުެގ 

ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަްނ 

އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ދީނީ 

ނަޞޭޙަތްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މިނިސްޓްރީ 

އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާއި، 

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި، ރަށްރަށުގެ 

ރަށުކައުންސިލްތަކާ ގުޅިގެްނ 

 ކުރިޔަށްގެންދެވުނެވެ.

ން ފެށިގެްނ މަތީގެ ދަރިވަުރންނަށާއި،  7މި ޕްރޮގްރާމުގައި ރަށްރަށުގެ ސްކޫލުތަކުގެ ގްރޭޑް 

ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިވެއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުްނ ިދނުން ބެލެނިވެރިންނާިއ، ޢާއްމު ރަްއޔިތުންނަށް ީދނީ ނަޞޭޙަތް 

"ޢަޤީދާ ހަރުދަނާކުރުމާއި، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ މަޤާޞިދު" އާއި، "އިސްލާމްދީނާމެދު   ދަރުސްދެވިފައިވާ މައުޟޫޢުތަކަކީ

 މިއެވެ. ކުރެވޭ ކުށްހީތައް" 

 15 ފެބްރުއަރީ 2019

ިމ  އަށް ކުރިޔަށްގެންދެވުނު 22އިން 

އައްޝައިޙް  ދެއްވީ ގައި ދަރުސް ޕްރޮގްރާމު

ޞިއްދީޤާއި، އައްަޝއިޙް ޙަސަން هللا ޢަބްދު

 ހިންގުނު ތަޢުފީޤެވެ. ށ.އަތޮޅަށް އަމާޒުކޮްށގެން 

މި ޕްރޮގްރާމުގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޢާއްމު 

ރައްޔިތުންނާއި، ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުންނާއި، 

ފައިވާކަން ބެލެނިވެރިން ބައިެވރިވެ

 ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 

                                     

 

 ކޮމަންޑޫގައި ބޭއްވުނު ދީނީ ދަރުސްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން...

                                      

 ފުނަދޫ ސްކޫލު ދަރިވަރުންނަށް ބޭއްވުނު ސެޝަންގެ ތެރެއިން 



  ވަނަ ައހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް 2019މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ އަޮތޅުކައުްނިސލްގެ 

 28ގެ  51ފްޙާ: ސަ  

 ފުނަދޫ އެައރޕޯޓް ސަރަޙައްުދަގއި ުރއް ިއންދުން  .3

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި، 
ސްޓާފް ރިކްރިއޭޝަން ކުލަބާއި، ފުނަޫދ 
ކައުންސިލާ ގުޅިގެން ފުަނދޫ އެއަރޕޯޓް 
ސަރަހައްދުގައި ރުއް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް 

 ކުރިޔަށްގެންދެވުނެވެ.

ވީ ހޮނިހިރު  29ޖޫން  2019
ދުވަހު ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މި ޕްޮރގްރާމުގެ ދަށުން 

 އަރޕޯޓް އިރުމަތީ ފަރާތުން ފެންސުގެ ބޭރުން އެ
 20ރުއް ދޭތެރޭގައި ދެ ފޫޓް ދުރު، އަދި   15

ން ޖާފާނުރުކާއި، ފޫޓް ދުރުމިނުގައި އިންދައި ރުއް ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ދަނޑިޖަހައި ވަނީ ހަރުކުރެވިފައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށު
 ރުއް އިންދިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.  99އެކި ބާވަތްބާވަތުގެ ރުއް ހިމެނޭޮގތަށް ޖުމުލަ 

އަށް  18:00 14:00ރަށް ފެހިކުރުމާއި، އެއަރޕޯޓް ސަރަހައްދު ރީތިކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އެ ދުވަހުގެ 
ންނާިއ، އިދާރީ އިސްވެރިންނާއި، ފުަނދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މި ޕްރޮގްރާމުގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލަރު

 އަޙްމަދު އިބްރާހީމާއި،  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.   

 

 މަރާމާތުކުރުން  އަތޮޅުވެހި . 4
ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމުގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރަންޖެހިފައިވުމާއެުކ ދަށުން ހިންގާ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ 

ވަނަ 2018 އެ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުމަށްޓަކައި
އަހަރުން ފެށިގެން ސްލޮޓްތަކަަކށް ބަހާލައިެގްނ 
ކުރިޔަށްގެންދެވޭ މަޝްރޫޢުެގ ދަށުން ިމ 

 ވަނަ އަހަރު ނަފާވެހި ޕްރޮްގރާމުގެ ބަޖެޓުގެ 2019
ގައި  1ތެރޭގައި ހިމަނާފައިވާ އަތޮޅުވެިހ ލޮޓް 

މަރާމާތު  އަތޮޅުވެހި ސިޓިންގ ރޫމުހިމެނޭ 
ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އައި.އޭ.އާރު 

ވަނަ 14ޖަަނވަރީ  2019 އިންވެސްޓްމަންޓާ
ވަނަ ދުވަހުެގ 14ދުވަހު ޙަވާލުކުރެވި، އޭޕްރީލް 

ނިޔަލަށް ނިންމައި ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަްނ 
 .ފާހަގަކުރަމެވެ

 

 އެއަރޕޯޓް ސަރައްދުގައި ގަސް އިންދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން..

 އަތޮޅުވެހި މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން



  ވަނަ ައހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް 2019މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ އަޮތޅުކައުްނިސލްގެ 

 29ގެ  51ފްޙާ: ސަ  

 ހިމެނޭ އަތޮޅުވެހީ ސިޓިންގރޫމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ގައި  1ލޮޓް އަތޮޅުވެހި މަރާމާތުގެ  
 ޚަރަދުކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.  ރުފިޔާ 159,593.70

 
 

 ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން . 5
ަވަނ  29އޮކްޓޫބަރު  2019ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތު ާފހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަނަ އަހަރުގެ 1441 
 ބޭއްވުނެވެ.  ރަސްމިއްޔާތު ގައި ޤައުމީ ދިދަ ނެގުމުގެ 6:00ހެނދުނު  ދުވަހުގެ 

ށ.ައތޮޅުކައުންސިލްގެ  ވީމިރަސްމިއްޔާތުގައި ދިދަ ނަންގަވައިދެއް ޭއރިޔާގައި ބޭއްވުނުފުނަދޫ ސްކޫލުގެ އެސެމްބްލީ 

ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާރިފްއެވެ. އަދި ދިދަ ނެގުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްދެއްވާފައިވަނީ 

ގެ  6ގްރޭޑް ން ރަސްމިއްޔާތު ފައްޓަވައިދެއްވީ ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ ކީރިތި ޤުރުއާންގެ ބަރަކާތުންނެވެ. ދަރިވަރުކެޑޭޓް ކޯޕްސްގެ 

ގެ ދަރިވަރު  8ދަރިވަރު މުޙައްމަދު އާނީ ޢަބްދުއްރަޙްމާނެވެ. ޤައުމީ ދުވަހާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކެވީ ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް 

 ންނެވެ. ރަސްމިއްޔާތު ނިމިގެންދިޔައީ ޤައުމީ ސަލާމުފާޠިމަތު މައިހާ ލަޠީފެވެ.   މި 

ޤައުމީ ކަންކަމާމެދު ވިސްނައި ތިމާ ޤައުމަށްޓަކައި ކޮށްދެވިދާެނ ކަންކަމާމެދު ނަޒަރުހިންގައި ޤައުމީ ލޯތްބާއި، 

މަޤްޞަދުގައި ޤައުމިއްޔަތު ދިރުވައި އާލާކުރުމުގެ 

ރަސްމިއްޔާތުގައި  ބޭއްވުނު މި

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފް 

އާއި، ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ ަރއީސް އަޙްމަދު 

ގައި ހުިރ އިބްރާހީމްގެ އިތުރުން ށ.ފުަނދޫ 

އިސްވެރިންނާއި، ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކުގެ 

ނަޫދ ސްކޫލުގެ މުވައްޒަފުންނާއި، ފު 

ދަރިވަރުންނާއި، މުދައްރިސުންނާއި، 

 ޢާއްމު ރައްޔިތުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ބެލެނިވެރިންނާިއ،

މި ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވިފައިވަނީ މި ކައުންސިލާއި، ފުނަދޫގަިއ ހުރި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަތަކާ ގުޅިގެން ކަްނ 
 ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 

 ޤައުމީދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން....



  ވަނަ ައހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް 2019މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ އަޮތޅުކައުްނިސލްގެ 

 30ގެ  51ފްޙާ: ސަ  

 ދިނުްނ. ތައްޕޯުޓގެ ޚިދުމަތްޓްރާންސް
އަހަރުގެ ވަނަ  2019  

 ގެ ނިޔަލަށް 31ން ޑިސެންބަރު  1ޖަނަވަރީ 
އެއްގަމުލައިސަންސް ޓެސްޓުގައި ބައިވެރިެވ 

އޭ ޒޯން ފަރާތަކަށް  230ފާސްވެފައިވާ 
އަދި ކަނޑުގެ  ލައިސަންސް ހަދައިދެވިފައިވެއެވެ. 

ލައިސަންސް ޓެސްޓުގައި ބައިވެރިވެ ފާސްވެފައިާވ 
ފަރާތަކަށް ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.  50

މުއްދަތު  ސީ ޒޯން ލައިސަންސް މީގެއިތުރުން 
ފަރާތަކަްށ  101ހުަށހަޅާފައިވާ ހަމަވެގެން 

އަަލްށ  އިތުރުން ލައިސަންސް ކާޑު ހެއްދުމުގެ 
 ލައިސަންސް ކާޑު ހަދައިދެވިފައިވެއެވެ. ަފރާތަކަށް  124ހުށަހަޅާފައިވާ  ހެއްދުމަށް

 

 އެމް.ައއި.ބީގެ ހިއްސާ ަގތުން
ކައުންސިލްގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ   

ތެރެއިން ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކުން އެއް އަހަރުން 
ލިބޭ އާމްދަނީ ދަށްވުމާއި، އަނެއް އަހަރަށް 

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ 
ވަނަ ދުވަުހ 20އޮގަސްޓް  2019މަޤްޞަދުގައި 

ގެ ތިްނވަނަ ދައުރުެގ ބޭއްވުނު މިކައުންސިލް
ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން މޯލްޑިވްސް 114

އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ހިްއސާދާރަކަށްވުމަށް 
ފާސްކުރެވުނެވެ. އަދި މި ޖަލްސާގައި 
ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ ރިޒާވުން 

ޯލނު ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިްނ  ރުފިޔާ )ދެ މިލިއަން ދުއިސައްތަ ރުފިޔާ( އާއި، ޓްރަސްޓްފަންޑުގެ މަދަދު 2,000,200.00
ރުފިޔާ )ތިން މިލިއަން ދުއިސައްތަ ރުފިޔާ( އަށްާވ  3,000,200.00)އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ( އާއެކު ޖުމުލަ  1,000,000.00

 ހިއްސާ ގަތުމަށެވެ.  85,720ރުފިޔާ )ތިރީސްފަސްރުފިޔާ(ގެ މަގުން  35.00ހިއްސާއެއްގެ މޫނުމަތީއަގު 
މީލްޑިވްސް އިސްލާމިކް އޮގަސްޓްމަހުގެ ނިޔަލަށް  2019ރީ އެންމެހާ ކަންކަން ނިންމައި، އެގޮތުން  ކަމާގުޅޭ އިދާ 

 ބޭންކް )އެމް.އައި.ބީ( ހިއްސާ ަގނެވި، މި އިދާރާ، އެ ބޭންކުގެ ިހއްސާދާރަކަށް ވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 
 
 

 ޑްރައިވިންގ ޓްރެކްގައި ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓް ކުރިޔަށް ދަނީ.....

ޖަލްސާގެ ތެރެއިން. ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް ބޭއްވުނ2019ު  



  ވަނަ ައހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް 2019މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ އަޮތޅުކައުްނިސލްގެ 

 31ގެ  51ފްޙާ: ސަ  

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް  2019 .8
 ރަކާތްތައް ޙަގެންދެވިފައިނުވާ 

 
 

  ްދީނީ ކަންކަން ކުރިއަރުވައި އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިޖެއްސުމަށް ހިންގޭ ޙަރަކާތްތައް : 1ޙަރަކާތ 
ށ.އަޮތޅު ރަށްރަށުގެ ރަށްވެހި ތަރައްީޤ ޕްރޮގްރާމު މި ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށް ނުގެންދެވި ވަނީ ސަބަބު/ދަތިތައް: 

ދީނީ ކަންކަްނ ކުރިއަރުވައި އިސްލާމް އެޅިފައިވާ ބަެޖްޓ ކުޑަވުމާއި، އެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ހިންގުމަށް ކަނޑަ

އި ދީނީ ކަންކަން ކުރިއަރުވަނަށް ލޯބިޖެއްސުމުގެ ނަމުގައި ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވިފައިވާތީ،  ދީ

ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓް، ރަށްވެހި ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމު އިސްލާމް ދީނަށް ލޯބިޖެއްސުމުގެ 

 މަށް ބަދަލުކުރެވިފައިާވތީ، ސީދާ މި ނަމުގައި ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީއެވެ. ހިންގު

 
 ރަކާތްތަކާއި ވިޔަފާރި  ޙަ ކައުންސިލުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ  .9
 

 ދުވެލި ޕްރޮގްރާމް  

މް އަކީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އުޅަނދުފަަހރުން އެކަށީގެންވާ ނަފާވެރިކަން ހޯދުމަށް ވިޔަވަިތ ޕްރޮގްރާ މި
ޓްރަސްޓުގެ ދަށުން ހިންާގ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. 
އެގޮތުން ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ 

 ގެވަނަ އަހަރ2019ުފަރާތްތަކުގެ ދަތުރުތައް 
 އެވެ. ތެރޭގައިވެސް ކުރެވިފައިވެ

 

ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު 2018މިދިޔަ 
-236,045.43    އަކީކީޕްރޮގްރާމުގެ ބާ މި

ން   1ޖެނުއަރީ  2019އަދި  އެވެ. ރުފިޔާ
 671,300.00ނިޔަލަށް  ގ31ެޑިސެންބަރު 

ލިިބަފއިވެއެވެ. އަދި އާމްދަނީގެގޮތުގައި ރުފިޔާ 
ނިޔަލަށް މިޕްރޮގްރާމުގެ   ވަނަ އަހަރުގެ  2019ޚަރަދުވެފައިވާއިރު ރުފިޔާ 439,337.49މިޕްރޮގްރާމުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދަށް 

ސަރުކާރުގެ ބައެްއ އާސަންދަ ޚިދުމަތް ދީގެންނާއި، އެހެން ނަމަވެސް މިޕްރޮގްރާމަށް ރުފިޔާއެވެ.  4,082.92-ބާކީއަކީ 
ރުފިޔާ  ލިބުުމން ޖުމުލަ އާމްދަނީގެ ގޮތުގަިއ   591,200.00އަމިްއލަ ފަރާތްތަކުްނ ލިެބންހުރި  މުއައްސަސާތަކުންނާއި، 

  ރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ. 1,262,500.00

 
 

 ދުވެލި ޕްރޮގްރާމުގައި ހިމެނޭ އުޅަނދުތައް..



  ވަނަ ައހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް 2019މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ އަޮތޅުކައުްނިސލްގެ 

 32ގެ  51ފްޙާ: ސަ  

 މަދަދު ޕްރޮގްރާމް 
 

މަދަދު ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމަކީ ފަރުދުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަިތކުރުމަށާއި، ކުރިންސުރެ ހިނގަމުން އައި ލުއިލޯުނ 

ޕްރޮގްރާމު އިތުރަށް ފުޅާކުރުމާއި، ކައުންސިލަށް 

އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްަޞދުގައި ވިޔަވަތި 

ޓްރަސްޓުގެ ދަށުން ހިންގަްނފެށުނު ޯލުނ 

 ވެ. ޕްރޮގްރާމެކެ

 

އަހަރު ނިމުނުއިރު  2018

 1,382,142.87މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ 

 2019ން   1ޖެނުއަރީ  2019  ރުފިޔާއެވެ. 

ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ. އަދި މިޕްރޮގްރާމުގެ  385,499.39 ގެ ރިޕޭމަންޓުގެ ގޮތުގައި ޖުމުލަގެ ނިޔަލަށް ލޯނު 31ޑިސެންބަރު 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ  2019ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވާއިރު،  610,250.00ހިންގުމުގެ ޚަރަދަށް 

 ރުފިޔާއެވެ.  1,157,392.26

އަތޮޅުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޢިލްމީ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ލުއިފަސޭހަގޮތެއްގަިއ 

 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 2017މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ކިޔެވެނިއެހީގެ ނަމުގައި  އެފުރުޞަތު ތަނަވަސް ކޮށްދިނުުމގެ ގޮތުން

ލޯނު ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުނެވެ. އެޮގތުން ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހިުއމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ކޮލެޖުްނ 

ދޫކުރެވި، ބައިވެރިްނގެ ލޯން ރިޕޭމަންޓް ފައިސާ ބައިވެރިއަކަށް، ކިޔެވެނި އެހީގެ ލޯނު  37ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން 

 ފާހަގަކުރަމެވެ.  ދައްކަމުންދާކަން

 
 

 ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމް 
މިކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިުހރި ޢިމާރާތްތައް ފައިދާހުރިގޮތެއްަގއި ބޭނުންކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި މި ވަޞީލަތްަތްއ 

ހި" ޕްރޮގްރާމުގެ ނަމުގައި ދަނީ ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން ބޭނުންކުާރނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ދަށުން "ނަފާވެ

 ކުއްޔަށް ދޫކުރަމުންނެވެ. 
 

 ކައުންސިލް ގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން....



  ވަނަ ައހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް 2019މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ އަޮތޅުކައުްނިސލްގެ 

 33ގެ  51ފްޙާ: ސަ  

ން  1ޖެނުއަރީ  2019އަދި ރުފިޔާއެވެ. 392,722.37ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ 2018މިދިޔަ 
ގެ ނިޔަލަށް ޢިމާރާތުގެ ކުލީގެ  31ޑިސެންބަރު 

ގޮތުގަޔާއި، ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެްނ 
ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ.  366,850.00

ރުފިޔާ  499,834.91ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް މި
ވަނަ އަހަރުގެ  2019، ވެފައިވާއިރުދުޚަރަ

ނިޔަލަށް މި ޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަީކ 
ސަރުކާރުގެ  ވެ.ރުފިޔާއ259,737.46ެ

މުއައްސަސާތަކުންނާއި، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުްނ 
ރުފިޔާ   96,650.00ލިބެންހުރި ފައިސާ 

ލިބުމުން ޖުމުލަ އާމްދަީނގެ ގޮތުގައި 
 ރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ.  463,500.00

ގައި ިހމެނޭ އަތޮޅުވެިހ  1މި ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުވެހި މަރާމާތުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ސްލޮޖް 
ސިޓިންގރޫމު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި، "މަސައްކަތު ތާވަލުގެ ބޭުރން ކުރެވުނު ަކންތައްތައް" މި ޝުރުޙީގެ 

 އިވާނެކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ. ދަށުން ތަފްޞީލުޮކށް ބަޔާންކުރެިވފަ

 
 

  

 ފުނަފަތި ޕްރޮގްރާމް 

މިޕްރޮގްރާމަކީ ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަްށ 
ިލބޭނެ މަުގ  ފަސޭހަކަމާއެކު ބޭސް

ފަހިކޮށްދިނުމާއި، އާސަންދަިއގެ ދަށުން 
ބޭސްލިބޭނެގޮތް ހަމަަޖއްސައިދިނުމާއި، 
ކައުންސިލަށް އާމްދަީނ އިތުރުކުރުމުގެ 
މަޤްޞަދުގައި ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ދަށުން ިހންޭގ 

 ޕްރޮގްރާމެކެވެ. 
 

ވަނަ އަހަރު  2018 ވޭތުވެދިޔަ
ނިމުނުއިރު މި ޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ   

 ރުފިޔާ އާމްދަނީގެ 868,195.25ނިޔަލަށް  ގެ 31ޑިސެންބަރު   އިން 1ޖެނުއަރީ  2019 ރުފިޔާއެވެ.  399,250.00

ނިޔަލަށް  ވަނަ އަހަރުގެ 2019ފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވާއިރު ރު    972،423.77 ހިންގުމަށް މިޕްރޮގްރާމު އަދި  ލިބިފައިވެއެވެ. 
މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އާސަންދައަށް ހުށަަހޅާފައިވާ ބިލްތަކާއި،  .ރުފިޔާއެވެ 295,021.48މި ޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ 

 އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތް

 ފުނަފަތި ފާމަސީ 



  ވަނަ ައހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް 2019މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ އަޮތޅުކައުްނިސލްގެ 

 34ގެ  51ފްޙާ: ސަ  

 1,529,165.95ރުފިޔާ ލިބުމުން ޖުމުލަ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި  407,572.61އެހެނިހެން ފަރާތްތަުކން ލިބެްނުހރި ފައިސާ 

 ރުފިޔާ ޖުމުލަ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެއެވެ. 
 
 
 

 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް  2019ކައުންސިލްގެ 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  6,348,057.00 6,023,714.29 324,342.71

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  51,000.00 34,340.00 16,660.00

 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު  2,825,300.00 2,157,117.98 668,182.02

 ބަޖެޓް މުޅި ޖުމްލަ  9,224,357.00 8,215,172.27 1,009,184.73

   
 
 
 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު    

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު  5,018,067.00 4,851,376.26 166,690.74

2,362.74 219,120.26 221,483.00 
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި 

 ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ 
 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  52,000.00 35,727.00 44,586.00

 ތަކެތީގެ އަގު އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ  149,900.00 109,988.19 22,098.81

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު  849,048.00 765,411.08 28,136.92

 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  57,559.00 42,091.50 60,467.50

 ޖުމްލަ 6,348,057.00 6,023,714.29 324,342.71

   

 
 

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު 
 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  51,000.00 34,340.00 16,660.00

 ޖުމްލަ 51,000.00 34,340.00 16,660.00

   
 
 

 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޚަރަދު    

 ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށް ކުރެވޭ ދަތުރު  36,068.00 36,068.00 0.00

 ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގެ އިދާރީ ޚަރަދު  18,910.40 18,910.40 0.00



  ވަނަ ައހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް 2019މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ އަޮތޅުކައުްނިސލްގެ 

 35ގެ  51ފްޙާ: ސަ  

 ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން  7,847.00 7,847.00 0.00

 ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމު  70,000.00 64,686.00 5,314.00

 ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ހިންގޭ ޙަރަކާތް ޞިއްޙީ  70,000.00 70,000.00 0.00

 ވިޔަވަތި މަހާސިންތާ  62,400.00 58,257.60 4,142.40

 ވިޔަވަތި އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 400,000.00 63,882.00 336,118.00

 ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން  220,994.20 220,994.20 0.00

 ރަށްވެހި ތަރައްޤީގެ ޚިދުމަތްތަކަށް މާލީއެހީ ދޫކުރުން  280,000.00 217,560.46 62,439.54

 ލެޑްލައިޓް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ރިޓެންޝަން ފައިސާ 30,000.00 0.00 30,000.00

 ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތުގެ އެގްޒަމިނަރުގެ އެލަވަންސް  10,000.00 8,551.00 1,449.00

 މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމާއި، ރިފްރެޝްމަންޓް 13,000.00 3,238.00 9,762.00

 ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމު  154,808.00 75,002.34 79,805.66

 ސްކޫލުތަކުގެ އަހަރީ އިނާމު  92,000.00 92,000.00 0.00

 މާލީއެހީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކަށް ދެވޭ  42,000.00 42,000.00 0.00

 ޒުވާނުންނާއި، ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމު 127,390.00 124,138.09 3,251.91

0.00 20,862.00 20,862.00 
މުވައްޒަފުންގެ ހީވާގިކަމާއި، ޝައުޤުވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ހިންގޭ 

 ޕްރޮގްރާމު 

51,741.40 0.00 51,741.40 
ދީނީ ކަންތައްތައް ކުރިއަރުވައި އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިޖެއްސުމަށް 

 ހިންގޭ ޙަރަކާތްތަކަށް 
 އިމަޖެންސީ ޕަމްޕް ސިސްޓަމް ޤާއިުމކުރުން  290,000.00 290,000.00 0.00

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން  50,000.00 41,233.85 8,766.15

 މާމުލިލާންޗުގެ މަރާމާތު  569,811.00 569,810.98 0.02

 މީޓިންގ ރޫމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުން  61,318.00 61,317.86 0.14

 މީޓިންގ ރޫމުގެ އެކްސްޓެންޝަން ފައިސާ 76,000.00 0.00 76,000.00

 ކައުންސިލްގެ ފޯނު ނެޓްވޯކް އަޕްގްރޭޑްކުރުން  70,150.00 70,758.20 608.20-

 ލަ:މު ޖު 2,825,300.00 2,157,117.98 668,182.02

 

 



  އަަހރު ހިންގި ޙަރަކާްތތަކުގެ ރިޕޯޓް ަވނަ 2019މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ އަޮތޅުކައުްނިސލުން 
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 52ދަދު: ޢަޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ ބައްދަލުުވމުގެ 
 

 51 ބާއްވައިފައިވާ ބަްއދަލުވުންތަކުގެ އަދަދު:ކައުންސިލުން 

 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ޙާޟިރުވި ޢަދަދު  ނަންބަރު  ބައްދަލުވުމުގެ

  1 83ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

  2 84ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 1/2019ނިންމުން ނަްނބަރު  .1 3 85ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
 ވަނ2019ަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ.ށ ،ހުށަހެޅުއްވި ޔުނިޓުން ބަޖެޓް

 ޕްރޮގްރާމުަތއް  މުހިންމު ހިމަާނަފއިވަނީ ބަޖެޓުގައި އަހަރުގެ
 އެންމެ  ކޮށްފައިަވނީ ބަޖެޓް ޕްރޮގްރާމުތަކަށް އެ ،ކަމަށްވުމާއި

 ބަލައިެގން މާލިއްޔަތަށް މިހާރުގެ މިންވަރަށް  ކުރެވޭ ކުޑަޚަރަދަކުން
 ދުވަުހގެ ހޯމަ އަންނަ ފާސްކުރުމަށް ޖެޓްބަ އެ ،ކަމަށްވާތީ ރަނގަޅަށް
 .  ފެނެއެވެ ހުށަހެޅުމަށް ޖަލްސާއަށް

 2/2019ނިންމުން ނަްނބަރު  .2
 ތެރެއިން  ސަރަޙައްދުގެ 10 ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ގޮތުން ތިމާވެށީގެ

 ކުރިން ގޮތުން ކަނޑައެޅުމުގެ  ސަރަޙައްދު 4 މުހިންމު އެންމެ
 ،ކަނޑޫފާ ނޫމަރާ ،ހުރަސްފަރުހުރާ ކަމުގައިވާ ނަންތައް ފޮނުވުނު

 މުހިންމު އެންމެ  ސަރަހައްދަކީ 4 މި ،ކޮމަންޑޫހާ ،ބޮލިއްސަފަރު
 ކަނޑައެޅުމަށް ތަންތަންކަމުގައި ޔަތްކުރަންޖެހޭހިމާ  ގޮތެއްގައި
 .ފެނެއެވެ

  3/2019ނިންމުން ނަްނބަރު  .1 3 86ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
 ާޤނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް އިދާރީ

 އަހަރަށް 2019 ގޮތުގެމަތީން މާއްދާގައިވާ ވަނ96ަ ގެ(2010/7)
 ހުށަހެޅުނު  މަރުޙަލާގައި ކޮމެޓީ ،ބަޖެޓް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ.ށ ލަފާކުރާ



  ވަނަ ައހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް 2019މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ އަޮތޅުކައުްނިސލްގެ 

 37ގެ  51ފްޙާ: ސަ  

 ހުށަހަޅާަފއިވާ ޔުނިޓުން އިދާރީ ،ތައްޔާރުކުރައްވައި އިޞްލާޙްތަކާއެކު
 ބުެނަފއިވާ  މާއްދާގައި  ވަނ97ަ އެާޤނޫނުގެ އަދި . ފާސްކޮށްފީމެވެ ށްގޮތަ

 ކަުއްނސިލުން ،ސްޓޭޓްމަންޓާއި ަބޖެޓް އެކުލަވާލެުވނު ގޮތުގެމަތީން
 .ފާސްކޮށްފީމެވެ ޞައްޙަކަމަށް ހިސާބުތައް ގުޅޭ ވިޔަފާރިތަކާ ހިންގާ

 4/2019ނިންމުން ނަްނބަރު  .1 3 87ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
 ޒިޔާރަތްކުރުމަށް ވުޒާރާތަކަށް ސަުރކާރުގެ ،ގޮތަށް ބަޖެޓްކުރެވިފައިވާ 

 .ެފނެއެވެ  ގެންދިއުމަށް ކުރިޔަށް ގޮަތށް ޝެޑިއުލްކުރެވިފައިވާ މިހާރު
  1 88ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

  2 89ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

  2 90ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

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

 އިތުރު އުޞޫލަށް" 2019 ޕްރޮމޯޝަން ފުނަފަތި" އެކުލަވާލެވިފައިވާ
 ގޮތަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ ޔުނިޓުން އިދާރީ ނުގެނެސް ބަދަލެއް

 .  ފެނެއެވެ ފާސްކުރުމަށް
  6/2019ނިންމުން ނަްނބަރު  .2
 މާއްދާގެ  ވަނ13ަ ގެ" 2019 ަޤވާޢިދު މުބާރާތުގެ ޤުރުއާން ވިޔަވަތި"
 މަިތކޮށް ޑިޕްލޮމާއަށް ލެވެލް ސެްޓފިކެޓްގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ގައިވާ( 1)
 .ފެނެއެވެ ފާސްކުރުމަށް ޤަވާޢިދު އެ
 7/2019ނިންމުން ނަްނބަރު  .3

 ،ތާވަލު މަސައްކަތު އަހަރުގެ ވަނ2019ަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ.ށ
 ގޮަތށް  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޔުނިޓުން އިދާރީ އިޞްލާޙެއްނެތި އިތުރު

 .ފެނެއެވެ ފާސްކުރުމަށް
 8/2019ނިންމުން ނަްނބަރު  .1 3 92ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 ޔޫގެ.އޯ.އެމް މި އެއްގޮތަށް ލަފަޔާ ދެއްވާފައިވާ ފަށަލައިން އިދާރީ
  ކުރެވެމުންނުދާތީ  ކަންތައްތައް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތުން ދެ ދަށުން

 ،ދެންނެވުމަށާއި މިނިސްޓްރީގައި ޯހމް އެދި ކޮށްދިނުމަށް އެކަންކަން
 ޓްރީއަށް މިނިސް އެ  ބަދަލުތައް ގެންނަންޖެހޭ އިތުރަށް އަށް ޔޫ.އޯ.އެމް

 އުވާލުމުގެ ޔޫ.އޯ.އެމް ކުރިޔަށްނުދާނަމަ އެކަން މަގުން އެ ،ހުށަހަޅައި



  ވަނަ ައހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް 2019މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ އަޮތޅުކައުްނިސލްގެ 

 38ގެ  51ފްޙާ: ސަ  

 ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ގުޅިގެން މިނިސްޓްީރއާ ހޯމް މުޢާމަލާތްތައް
 .ފެނެއެވެ ހުށަހެޅުމަށް

  9/2019ނިންމުން ނަްނބަރު  .1 3 93ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
 ގުދަުނން އޮފީހު ،ތެރެއިންނާއި މަރާމާތުކުރުމުގެ އަތޮޅުވެހި"

 އިދާރީބަިއން" ލިސްޓް ނީލަން ތަެކތީގެ ނެގި ބައުވެގެން
 .ފެނެއެވެ ފާސްކުރުމަށް ގޮތަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 10/2019ނަްނބަރު ނިންމުން  .2
 ޢާރިފް މުޙައްމަދު  ރައީސް ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު.ށ

 16 ބާކީގައިވާ ޗުއްޓީގެ އަހަރީ ގޮތުގެމަތީން  އެދިވަޑައިގެންފައިވާ
 ޗުއްޓީ( އަށް 25 އިން 04 މާރިޗު 2019) ދުވަސް

 .ފެނެއެވެ ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް
  11/2019ނިންމުން ނަްނބަރު  .1 3 94ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 ރަށެއް ބާއްވާނެ، 2019 މުބާރާތް  ޤުރުއާން ވިޔަވަތި
 ސްކޫލުތަކާ  އިތުރަށް އަދިވެސް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި
 ވާހަކަދައްކައިގެން  ސްކޫލާ ފުނަދޫ ޚާއްޞަކޮށް ،ވާހަކަދެއްކުމަށާއި
 .ެފނެއެވެ ބެލުމަށް ކުރިޔަށްގެންދެވޭތޯ

  12/2019ނިންމުން ނަްނބަރު  .1 3 95ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
 ޢަދަދަށް  ޖުމުލަ ބައިވެރިންގެ ގ2019ެ މުބާރާތް ޤުރުއާން ވިޔަވަތި
 ބޭފުޅުންގެ  ވަޑައިގަންނަވާ ،ބައިވެރިންނާއި ބަލާއިރު

 ހަމަޖެއްސުމަށް  އިންތިޒާމުތައް އެހެނިހެން ،އެކަމަޑޭޝަނާއި
 ފަސޭހަވާނީ ތެރެއިން ރަށުގެ ދެ  ހުށަހަޅާފައިވާ ހޯސްޓްކުރުމަށް

 ބޭއްވުމަށް  ފުނަދޫގައި މުބާރާތް މި ،ކަމުގައިވާތީ ފުނަދޫގައި
 .ފެނެއެވެ

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

 ފެށިގެން  އިން 26 މާރިޗު 2019 ގޮތަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ
 .  ފެނެއެވެ ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ޗުއްޓީ ނުލިބޭ މުސާރަ

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

 .  ފެނެއެވެ ފާސްކުރުމަށް ގޮތަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ



  ވަނަ ައހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް 2019މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ އަޮތޅުކައުްނިސލްގެ 

 39ގެ  51ފްޙާ: ސަ  

  15/2019ނިންމުން ނަްނބަރު  .1 3 97ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
 ލޯބިޖެއްސުމުގެ އިސްލާމްދީނަށް ކުރިއަރުވައި ކަންކަން ދީނީ

 ނަމުގައި ގެ"ކޭމްޕް ވިޔަވަތި ޒުވާނުންގެ" ދަށުން ޕްރޮގްރާމުގެ
 ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ގުޅިގެ އާއި ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް ،ކޭމްޕެއް
 .ފެނެއެވެ

  3 98ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 16/2019ނިންމުން ނަްނބަރު  .1 3 99ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
 ހުޅުވާފައިވާ މިއިދާރާއިން މޯލްޑިވްސްގައި އޮފް ބޭންކް

 ހުއްދަ ހޯދުމުގެ ޚިދުމަތް ޭބްނކިން އިންަޓނެޓް އެކައުންޓްތަކުގެ
 ފުޅު  އިބުރާހިމް ޙަސަން އޮފިސަރ އެކައުންޓް.އ ދީފައިވާ

 އޮފިސަރ އެކައުންޓްސް. އ ،އާއި ވަކިވެފައިވާތީ ވަޒީފާއިން
 ދީފައިވާ  ފަރާތަށް ދެ އެ ،ވާތީބަދަލުވެފައި ވަޒީފާ ޢީސާ  އަޙްމަދު
 އިދާރާގެ މި މުވައްޒަފުންނަށް ދެ  ތިރީގައިވާ ބާޠިލުކޮށް  ހުއްދަ

 ބޭނުންކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ޭބންކިންގ އިންޓަރނެޓް އެކައުންޓްތަކުގެ
 .ިނންމައިފީމެވެ ކައުންސިލުން ދިނުމަށް ހުއްދަ

 (46534 ނަންބަރ ކ.ރ)  ޙަސަން މުޙައްމަދު ޑިރެކްޓަރއ. -    
 (60493 ނަންބަރ ކ.ރ) އަލީ ނަހުޛާ އޮފިސަރ އެކައުންޓް - 

   3 100ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

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

 ބިލްކުރާ  ،ރުފިޔާ 400/- ދުވަހަށް 1 ދައްކާގޮތަށް ފައިސާ ވަގުތުން
 .ފެނެއެވެ ކަނޑައެޅުމަށް އަށް ރުފިޔާ 500/- ގޮތަށް

  18/2019ނިންމުން ނަްނބަރު  .1 4 102ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
 ޢަމަލުކުރާނެ ދިނުމުގައި ޚިދުމަތް ފޯނުގެ އަތޮޅުކައުންސިލުން.ށ

 އިޞްލާޙްކޮށް ކުށްތައް އިމްލާ ޑްރާފްޓުގައިވާ ޕީގެ .އޯ.އެސް ގޮތުގެ
 ފާސްކުރުމަށް ޕީ.އޯ.އެސް ގޮތަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިދާރީބައިން

 .ފެނެއެވެ
 19/2019ނިންމުން ނަްނބަރު  .1 4 103ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 ފަރުމާކުރުމަށް ލޯގޯ ،އިނާމާއި ވިޔަވަތި  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ .ށ 
 ނަންބަރު  ކުރެނު  ދުވަހު  ވަނަ 18  އޮކްޓޯބަރ އަހަރުގެ  ވަނ2018ަ

(IUL)227-PR/227/2018/52 ާއެކަށީގެންވާ  ގުޅިގެން އިޢުލާނ 



  ވަނަ ައހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް 2019މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ އަޮތޅުކައުްނިސލްގެ 

 40ގެ  51ފްޙާ: ސަ  

 މިކަންކުރެވޭނެ  ފަރާތްތަކުން ފަންނުވެރި  ،ލިބިފައިނުވުމާއި ތަރުޙީބެއް
 އަގުތައް  ލިބިފައިވާ  މަސައްކަތްތަކުން ކުރެވުނު ށްހޯދުމަ އަގެއް

 ހޯދުމުން  ކޯޓޭޝަން އަލުން ސަބަބުން ބޮޑުވުމުގެ އަގަށްވުރެ އެކަށީގެންވާ
 ކޯޓޭޝަންގައިވާ  ވަނ39ަ އެފަރާތުގެ ހުށަހަޅާފައިވާ އިން ންކްރިއަރއި

 އެފަރާތާ  މަސައްކަތްކުރުމަށް އެ އަށް ރުފިޔާ  28,500.00
 .އެވެފެނެ ޙަވާލުކުރުމަށް

  20/2019ނިންމުން ނަްނބަރު  .2

 އިޞްލާޙްތަކާ  ގެނެވިފައިވާ ކަރުދާހަށް މަޝްވަރާކުރެވި  ކައުންސިލްގައި
 ޕްރަމޯޝަން ދެ މުއްދަތުގައި ބާކީއޮތް  އަހަރުގެ އެއްގޮތަށް

 .  ފެނެއެވެ ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް

  21/2019ނިންމުން ނަްނބަރު  .1 4 104ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
 ޕްރޮގްރާމު  ދެމެހެއްޓުމުގެ  ޝަޢުޤުވެރިކަން ،ހީވާގިކަމާއި މުވައްޒަފުންގެ 

( ހަތްދިހަރުފިޔާ  ވިހިހާސް ) 20,070.00 ހިންގުމަށްޓަކައި 
 ޙަވާލުކޮށްގެން  ކުލަބާ ރިކްރިއޭޝަން  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ.ށ

 .ފެނެއެވެ ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް

  2 105ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

  3 106ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

  22/2019ނިންމުން ނަްނބަރު  .1 4 107ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
 އިދާރާއަށް  ކައުންސިލްގެ ނުދައްކާމީހުން ފައިސާ މިހާތަނަށް  

 އެއްބަސްވެވޭ  ފަރާތުން ދެ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ޙާޟިރުކޮށް
 އެއްބަސްވެ  ދެފަރާތުން ،ކަނޑައަޅައި ފައިސާދެއްކުމަށް ތާރީޚެއްގައި

 ފައިސާ  ތާރީޚަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ،ލިއުމުގައި އެ  ،ސޮއިކުރުމަށާއި
 ފޮނުވާނެކަމަށް ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ ނަމަނުދައްކައިފި

 .ެފނެއެވެ  ބޭއްވުމަށް ށްފައިބަޔާންކޮ
 23/2019ނިންމުން ނަްނބަރު  .2

 ދިނުމުގެ  މާލީއެހީ ކޮމެޓީތަކަށް  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ"
 ފާސްކުރުމަށް  އިޞްލާޙްތަކާއެކު ގެނެވުނު  މަރުޙަލާގައި ކޮމެޓީ އުޞޫލަށް 
 .ފެނެއެވެ

 24/2019ނިންމުން ނަްނބަރު  .3

 ލިބުނު  ބޯޓަށް އެ އެއްސުމުން ވައު މާފަރުބޯޓުގައި ވައު ލާންޗުގެ  މާމުލި
  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  އެފަރާތުން  ގޮތުން  ބަދަލެއްގެ  ގެއްލުމުގެ 

 ފަރާތަށް  އެ( ފަސްދޮޅަސްރުފިޔާ ހަސަތޭކަ ތިންހާސް )3,660.00
 .ފެނެއެވެ  ނިންމުމަށް ދައްކައި



  ވަނަ ައހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް 2019މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ އަޮތޅުކައުްނިސލްގެ 

 41ގެ  51ފްޙާ: ސަ  

  1 108ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

  2 109ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

  25/2019ނިންމުން ނަްނބަރު  .1 3 110ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
 މަހާސިންތާގެ  ވިޔަވަތި ހުަށހަޅުއްވާފައިވާ ޔުނިޓުން އިދާރީ

 ޖަލްާސގައި ޑްރާފްޓަށް ތަފްޞީލުގެ ޚަރަދު ،ޕްރޮގްރާމާއި
 ކަރުދާސް  ދެ އެ ަބދަލުތަކާއެކު ގެނެވުނު މަޝްވަރާކުރެވި
 .ފެނެއެވެ ފާސްކުރުމަށް

  3 111ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

  27/2019ނިންމުން ނަްނބަރު  .1 3 112ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
 އުޞޫލަށް  ހެދުންއެޅުމުގެ މުވައްޒަފުންގެ ކައުންސިލް އަތޮޅު.ށ

 ފާސްކުރުމަށް  އިޞްލާޙްތަކާއެކު ގެނެވުނު މަރުޙަލާގައި ބަހުސްގެ
 .ފެނެއެވެ

  1 113ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

  28/2019ނިންމުން ނަްނބަރު  .1 4 114ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
 ،ތާވަލު މަސައްކަތު އަހަރުގެ ވަނަ 2020 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ.ށ

 ގެނެވިފައިވާ ޖަލްސާތަކުގައި ކައުންސިލްގެ ،މަރުޙަލާގައާއި ކޮމެޓީ
 .  ފެނެއެވެ ފާސްކުރުމަށް އިޞްލާޙްތަކާއެކު

  29/2019ނިންމުން ނަްނބަރު  .2
 ކޮމެޓީ  އަށް" 2019 ސިޔާސަތު ދިނުމުގެ އިނާމު ވިޔަވަތި"

 ގެނެވިފައިވާ ޖަލްސާތަކުގައި ކައުންސިލްގެ  ،މަރުޙަލާގައާއި
 .  ފެނެއެވެ ފާސްކުރުމަށް ސިޔާސަތު އެ އިޞްލާޙްތަކާއެކު

  30/2019ނިންމުން ނަްނބަރު  .3
 ހިއްސާގަތުމަށް  ޢާއްމުކޮށް ބެންކުން އިސްލާމިކް މޯލްޑިވްސް

 ،ފާސްކޮށް ހިއްސާދާރަކަށްވުމަށް ބެންުކންގެ  އެ ހުޅުވާލާފައިވުމާއެކު
 މިލިއަން ދެ. )ރ 2,000,200.00 ރިޒާވުން ކައުންސިލުގެ
 ޕްރޮމްގެ  ލޯނު މަދަދު ފަންޑުގެ ޓްރަސްޓް ،އާއި( ރުފިޔާ ދުއިސައްތަ
 ޖުމްލަ  އާއެކު( ރުފިޔާ ެއއްމިލިއަން. )ރ1,000,000.00 ތެރެއިން

 ،އަށްވާ( ރުފިޔާ ދުއިސައްތަ މިލިއަން ތިން). ރ3,000,200.00
 ގެ (ތިރީސްފަސްރުފިޔާ. )ރ35.00 މޫނުމަތީއަގު ހިއްސާއެއްގެ



  ވަނަ ައހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް 2019މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ އަޮތޅުކައުްނިސލްގެ 

 42ގެ  51ފްޙާ: ސަ  

 ބޭނުންވާ  އެކަމަށް ،ގަތުމަށާއި ހިއްސާ 85,720 މަގުން
 ދޫކުރާ ހިއްސާއަށް ،ސޮއިކުރުމަށާއި ޤަރާރުގައި ކައުންސިލްގެ
" 1 އުރެވެނ1309ި" ކައުންސިލްގެ ޖަމާކުރަންވާނީ ޑިވިޑެންޑް
 .ފެނެއެވެ ކަނޑައެޅުމަށް ކަމުގައި އެކައުންޓް

 3 115ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 31/2019ނިންމުން ނަްނބަރު  .1
 ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ  ފަރުމާކުރުމަށް ލޯގޯ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ.ށ

 ރަސްމީ  ،ފާސްކޮށް ޑިޒައިން  ލޯގޯ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތުން
 ،ބޭނުންކުރުމަށާއި ނިޝާން ދައުަލތުގެ ލޯގޯއާއެކު ލިއުންތަކުގައި

 ލޯގޯ ނެތިވެސް ނިޝާން ދައުލަތުގެ ބޭނުްނތަކުގައި އެހެނިހެން
 .ފެނެއެވެ ފާސްކުރުމަށް  ގޮތަށް ބޭނުންކުރެވޭ

 32/2019ނިންމުން ނަްނބަރު  .2
 ރަށްރަށަށް" ބަޖެޓުގައި އަހަރުގެ ވަނ2019ަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ.ށ

" ޕްރޮގްރާމުތަކަށް ތަރައްޤީގެ ރަށްވެހި  ހިންގޭ އަމާޒުކޮށްގެން
 ރުފިޔާ( އަށްޑިހަހާސް ދެލައްކަ) 280,000.00 ކަނޑައަޅާފައިވާ

 ިދނުމަށް  މާލީއެހީތެރިކަން ރަށުކައުންސިލްތަކަށް  ޢާއްމުކޮށް
 ރިޢާޔަތްކޮށް  އުޞޫލުތަކަށް ،ހަަމތަކާއި ގެންގުޅޭ އަތޮޅުކައުންސިލުން

 ކަނޑައަޅާ  ންރަށުކައުންސިލު އެރަށެއްގެ  ޖެހޭވަރު އެރަށަކަށް
 މި  ،ދޫކުރުމަށާއި ކައުންސިލްތަކަށް އެ ހިންގުމަށް ޕްރޮގްރާމެއް

 ގައިވާ " ސިޔާސަތު ދިނުމުގެ އެހީ ވިޔަވަތި" ދޫކުރާއިރު ފައިސާ
 ދައްކަންޖެހޭ ންސިލަކުންރަށުކައު އެއްވެސް ،ގޮތުގެމަތީން
 އުނިކުރުމަށްފަހު ފައިސާއެއް  އެ އޮތްނަމަ ނުދައްކާ  ފައިސާއެއް

 .ފެނެއެވެ ދޫކުރުމަށް ފައިސާ

  33/2019ނިންމުން ނަްނބަރު  .1 4 116ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
 ،ޤަރާރު ކަނޑައެޅުމުގެ  ސިއްކަ  ،އާއި ލޯގޯ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ.ށ

 .ފެނެއެވެ ފާސްކުރުމަށް ބަދަލުތަކާެއކު ގެނެވުނު ޖަލްސާގައި

 34/2019ނިންމުން ނަްނބަރު  .1 4 117ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
 ލޯގޯ  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ.ށ" ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޔުނިޓުން އިދާރީ
 ޤަރާރާއެކު  ،ފާސްކޮށް" ޤަރާރު ކަނޑައެޅުމުގެ ސިއްކަ  ،އާއި

 ލޯގޯ ކަނޑައެޅުނު ޖަލްސާގައި ތެރެއިން  ފަރުމާތަކުގެ ހުށަހެޅުއްވި



  ވަނަ ައހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް 2019މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ އަޮތޅުކައުްނިސލްގެ 

 43ގެ  51ފްޙާ: ސަ  

 ހިެމނުމަށް  ގައި 1 ޖަދުވަލު ޤަރާރުގެ މި ފަރުމާ ސިއްކައިގެ ،އާއި

 .ފެނެއެވެ

  3 118ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 35/2019ނިންމުން ނަްނބަރު  .1 4 119ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
 ގޮތުގެމަތީން  ކަރުދާހުގައިވާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޔުނިޓުން އިދާރީ

 ހިަމނާފައިވާ ހިންގުމަށް އަލަށް މަސްތަކުގައި ކުރިޔަށްއޮތް އަހަރުގެ
 ފައިސާ  އައިޓަމަށް އަނެއް އައިޓަމުން އެއް  ،ޕްރޮގްރާމުތަކަށް

 .ފެނެއެވެ އެލޮޭކޓްކުރެއްވުމަށް އެގޮތަށް ބަދަލުކޮށް
 36/2019ނިންމުން ނަްނބަރު  .2

 ޕްރޮޕޯސަލް  ރަށްރަށުން މަޝްރޫޢުތަކަށް ތަރައްޤީގެ އިޖްތިމާޢީ
 ގ10/9/2019ެ)ތާރީޚަށް ފަހުގެ އެންމެ ދެވިފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް
 ރަށްރަަށށް އެ ރަށްރަށަށް ހުށަހަޅާަފއިވާ ޕްރޮޕޯސަލް( ނިޔަލަށް

 މިގޮތަށް ،ދޫކުރުމަށާއި ފައިސާ ޢަދަދުތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ
 ދަށުން ގެ"އުޞޫލު ދިނުމުގެ އެހީ ވިޔަވަތި" ދޫކުރުމުގައި ފައިސާ

 .  ފެނެއެވެ ދޫކުރުމަށް އުނިކޮށް ފައިސާ އުނިކުރަންޖެހޭ

  4 120ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

  37/2019ނިންމުން ނަްނބަރު  .1 3 121ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
 އިތުރަށް އޮނިގަނޑު ވަޒީފާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޓްރަސްޓްފަންޑު

 އަހަރު  އައު ،ގެނެސް ބަަދލުތައް ގެންނަންޖެހޭ ،ދިރާސާކޮށް
 އަހަރުގެ  މި ،ނިންމައި ުކރާގޮތަށް ދާއިމީ( އަހަރު ވަނ2020ަ)

 އައިގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުން ވެސް ކުރީގައި މަސްތަކުގައި ބާކީއޮތް
 .  ފެެނއެވެ މަށްގެންދިއު ޢަމަލުކުރަމުން

 38/2019ނިންމުން ނަްނބަރު  .2
 ،މަދުވުމާއި އެޕްލިކޭޝަންތައް ުހަށހެޅި އަށް 2019 އިނާމު ވިޔަވަތި
  އަހަރު މި ،ލިބިފައިނުވާތީ ތަރުޙީެބއް އެކަށީގެންވާ އެކަމަށް
 ނިންމުމަށް  ނުބާއްވާގޮތަށް ރަސްމިއްޔާތު ދިނުމުގެ އިނާމު ވިޔަވަތި
 .  ފެނެއެވެ

  3 122ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 



  ވަނަ ައހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް 2019މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ އަޮތޅުކައުްނިސލްގެ 

 44ގެ  51ފްޙާ: ސަ  

  39/2019ނިންމުން ނަްނބަރު  .1 3 123ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
 ،ކަރުދާސް ބަޖެޓް ކޯހުގެ ކޯޗިންގ ސެޓްފިކެޓް" ސީ" ސީ.އެފް.އޭ

 ފާސްކުރުމަށް  އެއްގޮތަށް އިޞްލާޙްތަކާ ގެނެވުނު ޖަލްސާގައި
 .ފެނެއެވެ

 40/2019 ނިންމުން ނަްނބަރު .2
ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށްޓަކައި ކަނޑައެޅިފައިވާ 
މުއްދަތުގައި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި ސްކޫލުތަކަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހެދޭ 

 އެމް.އޯ.ޔޫއެއްގެ ދަށުން ފައިސާ ދޭން ފެނެއެވެ. 

  41/2019ނިންމުން ނަްނބަރު  .1 4 124ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
ސްޓާފް އެވޯޑް ރަސްމިއްޔާތުގެ ޚަރަދު ތަފްޞިލު، ކޮމެޓީ މަރުހަލާގައި 

 އެކުލަވާލައި ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.  
 42/2019ނިންމުން ނަްނބަރު  .2

ގެ 2018ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އިނާމު ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު 
( އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙް އިދާރީ ޔުނިޓުން 3.2ގެ ) 3މާއްދާ 

ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށާއި، ތާރީޚެއް ކަނޑައެޅުން  އެސް.އެމް.ޓީގައި 
 މަޝްވަރާކޮށް ނިންމުމަށް ފެނެއެވެ.  

 43/2019ްނބަރު ނިންމުން ނަ .3
ކޮމެޓީ މަރުޙަލާގައި މަޝްވަރާކުރެވި ރިވައިޒްކުރެވިފައިވާ ކައުންސިލްގެ 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ހުަށެހޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެެނއެވެ.2019

  2 125ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

  44/2019ނިންމުން ނަްނބަރު  .1 3 126ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މޮނިޓަރިންގ ދަތުރުތަކުގެ ޚަރަދު ތަފްޞީލު އިދާރީ 

 ޔުނިޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ. 
 45/2019ނިންމުން ނަްނބަރު  .2

ބައެއް އަތޮޅުކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ބަލައި ތަޖުރިބާ އާއި، 
ދަތުރު ރޭވިފައިވާ ގޮތާއި، ޚަރަދު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކުރާ ތަޖުރިބާ 

ތަފްޞީލު ކަރުދާސް އިދާރާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް 
   ފެނެއެވެ.

  2 127ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 



  ވަނަ ައހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް 2019މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ އަޮތޅުކައުްނިސލްގެ 

 45ގެ  51ފްޙާ: ސަ  

 46/2019ނިންމުން ނަްނބަރު  .1 4 128ބައްދަލުވުން  – 2ދައުރު 
އިދާރީ ޔުނިޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން 
"މަސައްކަތު ރަސްމީ ގަޑީގައި އޮފީހުން ބޭރަށް ދިއުމުގައި 
ޢަމަލުކުރަންވީ އުޞޫލު" އަށް ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ގެނެވުނު 

 އިޞްލާޙުތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ. 

  1 129ބައްދަލުވުން  – 2ދައުރު 

  47/2019ނިންމުން ނަްނބަރު  .1 4 130ބައްދަލުވުން  – 2ދައުރު 
 2020އިދާރީ ޔުނިޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ "ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް 

ޤަވާޢިދު" އަށް ރަށްރަށުން ލިިބފައިވާ ޚިޔާލްތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް 
ޤަވާޢިދަށް ކައުންސިލްގެ ޖަލްާސގައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަކާއެކު 

 ފެނެއެވެ.  ފާސްކުރުމަށް
 48/2019ނިންމުން ނަްނބަރު  .2

( ގައި 2019ޑިސެމްބަރ  08އިދާރާގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޔުނިޓުން )
ވަނަ އާންމުޖަލްސާގެ އެޖެންޑާއަށް ފޮނުވުނު  130ކައުންސިލްގެ 

ވަނަ ނަންބަރަށް ރިއާޔަތްކޮށް  1މައްސަލާގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓްގެ 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިފައިވާ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން މަސައްކަތު މީހާގެ  130
 އަހަރު މީހަކު ނުނަގާ މަޑުޖައްސާލުމަށް  ފެނެއެވެ. މަޤާމަށް މި

  2 131ބައްދަލުވުން  – 2ދައުރު 

  1 132ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

  49/2019ނިންމުން ނަްނބަރު  .1 3 133ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
 ކޯހުގައި ސެޓްފިކެޓް" ސީ " އެމް.އޭ.އެފް/ސީ.އެފް.އޭ

 މަޝްވަރާކުރެވި  މަރުޙަލާގައި ކޮމެޓީ  ،ބޯޅަތައް ބޭނުންކުރެވުނު
 ކައުންސިލުން  ލިބިފައިާވގޮތުގެމަތީން ތާޢީދު މެންބަރުންގެ

 ފުރިހަމަކުރި ކޯސް ،ބައިވެރިވެ ކޯހުގައި ފުރުޞަތުގައި ހުޅުވާލި
 ،ގޮއިދޫ ،ކަނޑިތީމު ނިޞްބަުތން ގެބޯޅައެއް ބައިވެރިއަކަށް ކޮންމެ
 ރަށެއްގެ  ކޮންމެ ހިމެނޭގޮތަށް މާއުނގޫދޫ ،މަރޮށި ،ފޭދޫ ،ނޫމަރާ

 ރަށެއްގެ ކޮންމެ ނަރުދޫ ،ޯފކައިދޫ އަދި ،ބޯޅަ 1 ބައިވެރިންނަށް



  ވަނަ ައހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް 2019މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ އަޮތޅުކައުްނިސލްގެ 

 46ގެ  51ފްޙާ: ސަ  

 ފުނަދޫގެ  ،އާއި މިލަންދޫ އަދި ،ބޯޅަ 2 ބައިވެރިންނަށް
 .  ފެނެއެވެ ހަދިޔާކުރުމަށް ބޯޅަ 3 ރަށަކަށް ކޮންމެ ބައިވެރިންނަށް

 50/2019ނިންމުން ނަްނބަރު  .2
ރިވިއުކުރެވިފައިވާ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އިދާރީ 

 ޔުނިޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ާފސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ. 

  51/2019ނިންމުން ނަްނބަރު  .3

 އުފެއްދުމުގައި  ކޮންސޯރޓިއަމް ނޯރތު މޯލްޑިވްސް
 ޤަރާރު  ކަނޑައަޅާ ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް އިސްވެ އަތޮޅުކައުންސިލުން.ށ

 .ފެނެއެވެ ފާސްކުރުމަށް ގޮަތށް ޢިބާރާތްކުރެވުނު ޖަލްސާގައި

 
 ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު 

ކައުންސިލަރަކު ވަކިވުން ނުވަަތ އިންތިޚާބުވެފައިވާ އެއްވެސް  ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރަށް 
ޖޫްނ  2017އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ. ބަދަލު މިއަހަރުތެރޭގައި  ކަމަކަށްއިންތިޚާބުކުރުމާއި، މަޤާމު ބަަދުލވުންފަދަ އެއްވެސް 

ވަނަ ދުވަހު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުކަމަށް އިންތިޚާބުކުރެވި، ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާއިން ކައުންސިލްގެ 3
 މަޤާމުތަކަށް އިންތިޚާބުވެފައިވާ ޭބފުޅުން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ޙައްމަދު ޢާރިފް މު ރައީސް  
 ށ. ކަނޑިތީމު ދާއިރާ

ޢުޘްމާން هللا ކައުންސިލަރ ސަޢުދު  
މިލަންދޫ ދާއިރާށ.   

 ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު
 ށ.ފުނަދޫ ދާއިރާ

ނާހިދުهللا ނާއިބުރައީސް ޢަބްދު  
 ށ. ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ 



  ވަނަ ައހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް 2019މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ އަޮތޅުކައުްނިސލްގެ 

 47ގެ  51ފްޙާ: ސަ  

 ތައް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ  .11
 
 

  ުއަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކަށް މާލީއެހީ ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލ 
 

` 
 
 

 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ 
 ، ފުނަދޫ            
 .ދިވެހިރާއްޖެ            

 
 

 
 

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

 

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

ފާސްކުރެވުނު "ވިޔަވަތި އެހީ ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު"ގެ ދަށުން ށ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި އިންތިޚާބުުކރެވިފައިވާ އަންހެނުންެގ 
 ފައިވާ އުޞޫލެކެވެ. ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކަށް މާލީއެހީ ދިނުަމށްޓަކައި އެކުލަވާލެވި

 
 ޕްރޮގްރާމްގެ ބަޖެޓް 

 
ޕްރޮގްރާމްގެ ބަޖެޓަކީ އެ އަހަރަކު ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓްގައި އަންހެނުންކޮމެޓީައށް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ ޢަދަދެވެ. މި 

 މި ޢަދަދު ކަނޑައަޅަނީ އެ އަހަރަކު ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ އާމްދަނީ އަށް ރިޢާޔަތްކޮށެވެ. 
 

  މަޤްޞަދު 
 ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ  ށ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްގެ މަޤްސަދަކީ  މި

ކޮމިޓީތަކުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައްކުރުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަަކށް ލުޔެއް ހޯަދއިދިނުމާއި، ކޮމެޓީތަުކެގ  މަސައްކަތްކުރާ
 ޙަރަކާތްތައް ރާވައި ހިންގުމަށް ހިތްވަރުދިނުމާއި، އަންެހނުން ބާުރވެރިކުރުމެވެ.ދައުރު ފުޅާކުރުމާއި، ކޮމެޓީތަކުން 

 



  ވަނަ ައހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް 2019މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ އަޮތޅުކައުްނިސލްގެ 

 48ގެ  51ފްޙާ: ސަ  

 ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އެހީދޫކުރެވޭނެ ފަރާތްތައް 
ހިނގާ އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް ށ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގައި މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ފައިސާގެ އެހީ ދޫކުރެވޭނީ 

 އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިވާ އަންހެުނންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކަށެވެ. 
 ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް 

ފައިސާގެ އެހީ ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަނިވި އުޞޫލުގެމަތިންނެވެ. މިގޮތުން ަފއިސާ ދޫކުރާނީ އެކަމަށް  ދަށުން ޕްރޮގްރާމްގެ މި
 އެދި ހުޅުވާލުމުން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކުން އެދިލެއްވުމުންނެވެ. 

 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤިައށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކަށް މާލީިއނާޔަތްދިނުމަށް ކަނޑައެޅޭބަެޖޓުން ކޮެމޓީތަކަށް ެޖޭހ   .1
އި އެކު، އިންސައްތަ އުފެދީަފއިވާ ކޮމެޓީތަކަށް ހަމަހަމަކޮށް  ބެހުމާ 40ފައިސާގެ ޢަދަދު ކަނޑައަޅާނީ ަބޖެޓްގެ 

 ތްވާ ރަށުގެ އަންހެނުންެގ އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ފައިސާ ދޫކުރެވޭނެއެވެ.  އިންސައްތަ އެކޮމެޓިތަށް ނިސްބަ 60ބާކީ 
 

ގެ ނިޔަލަށް   30ާލީނ  ހިނގަމުންދާ އަހަރުގެ ޖޫން މިގޮތުން ރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންގެންދާ އަންހެނުންގެ ޢަދަދު ބަ .2
ވޭ އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ ކުރިން އެ ރަށެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ އަންހެނުންގެ އާބާދީއަށެވެ. )ިމއުޞޫލު ފާސްކުރެ

 ހިނގަމުންދާ ކޮމެޓިތަަކށް މިއުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް ފައިސާ ދޫކުރަންވާނެއެވެ.( 
 

 އާބާދީ ބެލުމުގައި ބަާލނީ އަތޮޅުކައުންސިލުން އެއްކުރާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށެވެ. .3
 

ގައި ކައުންސިލުއުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއ ނުވާކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ ށ. އަޮތޅު  މި
 މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުއެވެ.

 2019ޖޫން  25
 

 
  ާއަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތައް ށ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގައި އުފެދިފައިވ 

  
 ނަން ކޮމެޓީގެ               ޢަދަދު 
 އަންހެނުންގެ ތަރައްީޤއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީފޯކައިދޫ    1
 އަންހެނުންގެ ތަރައްީޤއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީނަރުދޫ    2

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީައށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ މަރޮށި   3

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ ކޮމަންޑޫ   4
 އަންހެނުންގެ ތަރަްއޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީމިލަންދޫ    5

  
 

 



  ވަނަ ައހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް 2019މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ އަޮތޅުކައުްނިސލްގެ 

 49ގެ  51ފްޙާ: ސަ  

 ނިންމުން  .12
 

ދިރިއުޅުމުގެ އަށް ޙަމްދާއި، ޝުކުރުކުރަމެވެ.  هللا تبارك وتعاىلރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމުގެ ހެޔޮ ތަުޢފީޤްދެއްވި  މި
 هللا ައޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ސާހިބާ އެންމެ ރީތި ނަމޫނާ ދެއްކެވި 

ى
ممحّمد صّل

ى
އަށް ޞަލަވާތާއި، ސަލާްމ  عليه وسل

 ލެއްވުމަށް އެދި ދުޢާކުރަމެވެ. މި ޞަލަވާތާއި، ސަލާމުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އާލުންނާއި، އަޞްޙާުބން ޝާމިލުކުރަމެވެ. 

އެކަންކަން ރައްޔިތުންެގ ، ނިމިގިނަކަންތައްތަކެއް  ގައި ހިމެނޭމަސައްކަތު ތާވަލުވަނަ  2019މިކައުންސިލުގެ 
އެކަމަށްޓަކައި ކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. ށްދެވިފައިވާފޯރުކޮ ވިސްނުމާއެކު އެންމެ ފައިދާ ކުރަނިވި ގޮތުގައި  އެ ރައްޔިތުންނަށް

 ޝުކުރު ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް އެންމެހާ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކޮށް ހިންގުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެލެއްވި ކައުންސިލުގެ 
ފަންނީގޮތުްނނާއި، އިދާރީގޮތުން އެހީތެރިވެދެްއވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކުެގ މި ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމުގައި އެއާއެކު   ށްފަށްކުރަމެވެ.ފަ

 ދަންނަވަމެވެ.  ޝުކުރު އަގުވަޒަންކޮށް އިޙްލާޞްތެރި

ޤައުމަށް ވަފާތެރި ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގަިއ ތިެބ، ، އަތޮޅާއި، އިރަށާއަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި ދުޢާ އަކީ 
هللا ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. ކީރިތި

  آمــينއަޅަމެންގެ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް ލައްވައި، ކާމިޔާބީ އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ. 

 1441ޖުމާދަލްއޫލާ  24
  2020ޖަނަވަރީ    19

 

 

 

 

 

 

 



  ވަނަ ައހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް 2019މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ އަޮތޅުކައުްނިސލްގެ 

 50ގެ  51ފްޙާ: ސަ  

 1–އެނެކްސް 
 

 ގެ ނިޔަލަށް 2019ޑިސެންބަރު  31ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އާބާދީގެ މަޢުލޫމާތު  

 އަތޮޅުގެ ނަން: މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރި )ށ(

ބަރު 
ނަން

 

 ރަށުގެ ނަން 
 ގެ ނިޔަލަށް 2019 ިޑސެންަބރު 31ރަިޖސްޓްރީ ާއބާީދގެ މަޢުލޫާމތު 

 ޖުމުލަ އަންހެން  ފިރިހެން 
 1590 815 775 ށ.ކަނޑިތީމު  1
 495 232 263 ށ.ނޫމަރާ 2
 755 354 401 ށ. ގޮއިދޫ 3
 1297 628 669 ށ.ފޭދޫ  4
 1136 571 565 ށ.ފީވައް 5
 704 343 361 ށ. ބިލެތްަފހި  6
 1819 909 910 ށ.ފޯކައިދޫ 7
 636 300 336 ށ.ނަރުދޫ  8
 973 488 485 ށ.މަރޮށި 9
 822 397 425 ށ.ޅައިމަގު 10
 1873 922 951 ށ.ކޮމަންޑޫ 11
 1172 552 620 ށ.މާއުނގޫދޫ  12
 2627 1343 1284 ށ.ފުނަދޫ  13
 2534 1170 1364 ށ.މިލަންދޫ  14

 18433 9024 9409 ޖުމުލަ:
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