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ޓ
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
އހަ ު
ސލްގެ 2020ވަނަ ަ
ނ ި
ތޅުކައު ް
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ތރު ު
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ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ބަޔާން

g
ނތަ هللا سبحانه وتعالى އަށް ޙަމްދާއި ،ޝުކުރުކުރަމެވެ .އަޅުގަނޑުމެން
ނިޢުމަތްތަކުގެވެރި ގަދަކީރިތިވަ ް
މގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާތް ސާހިބާ مح ّمد صلّى هللا عليه
އގެން ވަޑައިގެން ،ޢަމަލީގޮތުން ަ
އުޅެންވީގޮތުގެ ރިވެތި ނަމޫނާއާ ި
އ،
ތ ނަބިއްޔާގެ އިތުރު އާލުންނާ ި
وسلّم އަށް ޞަލާވާތާއި ،ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ .މި ޞަލަވާތާއި ،ސަލާމުގައި އެ މާ ް
މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލްކުރަމެވެ.
މށާއި ،އަތޮޅުފެންވަރުގައި އެކިއެކި ކަންކަން
ކ އިދާރީގޮތުން ކައުންސިލް ހިންގު ަ
ފާއިތުވެދިޔަ  2020ވަނަ އަހަރަ ީ
ގ
މެނޭޖުކުރުމުގައި ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވި އަހަރެކެވެ .އެއީ މިހާތަނަށް ދުނިޔެ ތަޖުރިބާކޮށްފައިނުވާ ބޮޑު ބަލިމަޑުކަމެއް ެ
އަސަރު މުޅި ދުނިޔެއަށް ކޮށްފައިވާއިރު ،އެކަމުގެ އަސަރު މި ރާއްޖެއަށް ވެސް ކޮށްފައިވާތީ އާއި ،އަދި މާލެ ފިޔަވައި އެންމެ
ޅކަމުގައި ށ.އަތޮޅު ވެގެންދިއުން އަދި މި ގޮންޖެހުންތަކާއެކު ވެސް އަތޮޅުގެ ކަންކަން މެނޭޖުކޮށް
ފުރަތަމަ މި ބަލި ފެތުރުން އަތޮ ު
ހިންގުމުގައި ކައުންސިލަރުންނާއި ،އިދާރީ މުއައްޒަފުން ކުރެއްވި މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
ނ ށ.އަތޮޅުގެ
ކޮވިޑް 19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި އަތޮޅުކައުންސިލުގެ މާލީފުދުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރު ް
ކން ފޯރުކޮށްދީ މުޅި ރާއްޖެއަށް
ފންޑެއް އެކުލަވާލައި މާލީއެހީތެރި ަ
އހެން އަތޮޅުތަކަށްވުރެ ކުރިން ަ
ށޓަކައި ެ
ރަށްރަށަށް އެހީތެރިވުމަ ް
ވާނީ ނަމޫނާ ދައްކާފައެވެ.
އންސިލުގެ
ކޮވިޑް  19އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަށް ގެންނަމުންދިޔަ ބަދަލުތަކާއެކު އަތޮޅުކަ ު
ޑ
ކށްދެއްވައި ޚިދުމަތް މެދުނުކެނ ި
ގނެސް ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހައިން ޚިދުމަތްދެވޭނެ ގޮތަށް ބައްޓަން ޮ
މަސައްކަތްތަކަށް ބަދަލު ެ
ދެއްވުމަށް ކައުންސިލަރުންނާއި ،އެންމެހާ މުވައްޒަފުން ކޮށްދެއްވި މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
ވ އެންމެހާ
އަޅުގަނޑުގެ އިޚުލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ މާތްﷲ މިޤައުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގުމަށް ތިއްބެ ި
އ
ތ ހަމަތަކާ ި
ދމެހެއްޓޭ ،ދީމުޤްރާ ީ
ލބެނިވި ،އަމާންކަމާއި ޞުލްޙަވެރިކަން ެ
ނފާ ި
ތހުރި ،ލާބަޔާއި މަ ް
މށް މަޞްލަޙަ ު
ފަރާތްތަކަށް ޤައު ަ
އަސާސްތަކުގެ މަތީގައި އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ކަންކަން ރޭއްވެވުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ .އާމީން.
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ރގެ އަ ަ
އހަ ު
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ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް

 .1ތަޢާރަފު
މި ރިޕޯޓަކީ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު  )3/2006ގެ 35ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން
ލިޔެވުނު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2020ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓެވެ.
މިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި ،ކައުންސިލްގެ މިޝަނާއި ،އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު ހިމެނިފައިވާނެއެވެ .މީގެއިތުރުން
 2020ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީޖާ ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި ،އެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ
ތަފްޞީލް އަދި ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު ހިމަނާލެވިފައިވާނެއެވެ.

 .2ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވަރު
"މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރިއަކީ އިސްލާމް ދީނަށް ލޯބިކުރާ ،ވިޔަވަތިކަމާއިއެކު ފާގަތި ދިރިއުޅުމަކަށް ފުރުޞަތު ފަހި
ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ ރައްކާތެރި އަތޮޅަކަށްވުން"

 .3ކައުންސިލްގެ އަމާޒު
ތއް ގިނަ އަތޮޅަކަށް ހެދުމާއި ،ދިމިޤްރާޠީ އުޞޫލުތަކާއި
ތ ަ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރިއަކީ ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ފުރުޞަ ު
ޞުލްޙަމަސަލަސްކަމަށް ލޯބިކުރާ ކުށް މަދު މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމެވެ .އަދި މާލީ ތަނަވަސްކަމާއި ގެދޮރުގެ ތަނަވަސްކަމަށް
މަގުހުޅުވިފައިވާ

އަތޮޅަކަށް

ހެދުމާއި ،އުނގެނުމާއި

ބޭސްފަރުވާއަށް

ފަސޭހަކަމާއެކު

ވާޞިލުވުމުގެ

މަގު

އެންމެންނަށް

އތުރުކުރުމަށް ވާދަކުރުމުގެ ވެއްޓެއް
ށ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން ި
ތަނަވަސްކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން ،ކިޔަވާކުދިންނާއި ޒުވާނުންނަ ް
ހޯދައިދިނުމެވެ.
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 .4ކައުންސިލްގެ އޮނިގަނޑު
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް (އީ.އެކްސް  ) 5ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ
މުޙައްމަދު ޙަމީދު

އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސަސް

ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް

އކްސް ) 1
ޑިރެކްޓަރ ( އީެ .

މ
ރހީ ް
ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުލްޖަލީލު އިބް ާ

ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ ،ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ

އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސަސް

ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެޗް.އާރް.އެންޑް އިންފޮމޭޝަން

ކޓަރ
ޓ ޑިރެ ް
ނޓް  /ޑެ ިޕއު ީ
އެސިސްޓެ ް

މ
ނ ނަސީ ް
މދޫ ް
ޑރެކްޓަރ ޙަ ް
ނޓް ި
އެސިސްޓެ ް

ނ
ސ ް
ދ ޙަ ަ
ޙއް ު
ޑރެކްޓަރ މު ަ
ނޓް ި
އެސިސްޓެ ް

ލ
ޒމާ ޢަ ީ
ޑރެކްޓަރ ޢަ ީ
ނޓް ި
އެސިސްޓެ ް

ހިއުމަންރިސޯސް

ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ކައުންސިލް ބިއުރޯ
އފިސަރ
ލީގަލް ޮ

ސ.އ .އޮފިސަރ

އ .އޮފިސަރ

ވ އޮފިސަރ
ޓ ް
މނިސްޓްރޭ ި
އެޑް ި

ނ
ސ ް
ޔ ޙަ ަ
ޝާމި ާ

ޔ
ނ ާ
ޝތު އި ާ
ޢާއި ަ

ޙމަދު ޢީސާ
އަ ް

ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

އފިސަރ
ޓ ޮ
ޕްރޮޖެކް ް

ކޓް އޮފިސަރ
އ.ޕްރޮޖެ ް

އފިސަރ
ޓ ޮ
ޕްރޮޖެކް ް

އ.އ .އޮފިސަރ

އ.އ .އޮފިސަރ

އ.އ .އޮފިސަރ

އ.އ .އޮފިސަރ

މން އޮފިސަރ
އެޑް ި

ނ
މ ާ
ޝތު ޔަ ް
ޢާއި ަ

މ
ހމް ނާޘި ް
އިބްރާ ީ

ފަރީޝާ މުޙައްމަދު

ސަނިއްޔާ މުޙައްމަދު

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން

ދﷲ
ސާލިމް ޢަބް ު

ދ
މ ު
މޙައް ަ
ޢަޒީމާ ު

ނ
މބީ ް
މދު ު
މުޙައް ަ

މ
އބުރާހި ް
ދ ި
ޢަބްދުލްމަޖީ ު

ދ
ޞމަ ު
ދއް ަ
އަޤްލީމާ ޢަބް ު

ހ ނަސީމް
މަމްދޫ ު

ްް

އ.ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

ރިސާރޗް އޮފިސަރ

ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

އ.އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

ނންސް އޮފިސަރ
ޓ ަ
އން ަ
އ.މެ ި

ސ
އާމިނަތު މޫ ާ

މުޙައްމަދު ވަހީދު

ހ
އަޙްމަދު ޖިނާ ް

އަޙްމަދު ޙުމޫދު

ނަހުޛާ ޢަލީ

ޢަލީ ރިފާޢު

ބ
ޖތަ ާ
ދ މު ު
އަޙްމަ ު

ްް

އވަރ
ޗ ޑްރަ ި
ލޯން ް

އވަރ
ޗ ޑްރަ ި
ލޯން ް

ރ
ފަޅުވެ ި

ރ
ފަޅުވެ ި

ނ
މުޙައްމަދު ޙަސަ ް

މ
އާދަމް ފަހީ ް

ނ
އމާ ް
މުޙައްމަދު ސުލަ ި

މ
ޢަބްދުﷲ ނަޢީ ް

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ރ
ފަޅުވެ ި

ރ
ފަޅުވެ ި

ޑްރައިވަރ

ތ
މަސައްކަ ު

ތ
މަސައްކަ ު

ތ
މަސައްކަ ު

މަސައްކަތު

ޑްރައިވަރ

މ
ޢަބްދުއްރަޙްމާން އާދަ ް

ހ
ވޖީ ު
މ ަ
އާދަ ް

ނ
މުޙައްމަދު ޙަސަ ް

މ
އާމިނަތު އިބްރާހީ ް

އމަދު
ޒުނައިރާ މުޙަ ް

އިސްމާޢީލް ޝަރީފް

އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

ޢަލީ ޙަސަން

5

ޓ
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
އހަ ު
ސލުގެ 2020ވަނަ ަ
ނ ި
ތޅުކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް

 .5އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު /ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދު
މިލަދުންމަޑުލު
އުތުރުބުރި ނުވަތަ ށ.އަތޮޅަކީ،
ނ ވަނަ އަތޮޅެވެ.
އުތުރުން ތި ް
އަތޮޅަށް ދެވިފައިވާ އިނގިރޭސި
C

އަކުރަކީ

އެވެ.

އަތޮޅުގެ

ޕޮޒިޝަނަކީ އިރުން  73ދަރަޖަ
އުތުރުން  6ދަރަޖައެވެ .އަތޮޅުގެ
37

ބޮޑުމިނަކީ

މޭލެވެ.

މި

އަތޮޅުގައިވާ  50ރަށުގެ ތެރެއިން
ދިރިއުޅެނީ

މީހުން

14

ރަށުގައެވެ .އެއީ ،ކަނޑިތީމާއި
ނޫމަރާ އާއި ،ގޮއިދޫ އާއި ،ފޭދޫ
އާއި ،ފީވަކާއި ،ބިލެތްފައްސާއި
ފޯކައިދޫއާއި،

ނަރުދޫ

އާއި،

މަރޮށްޓާއި ޅައިމަގާއި ކޮމަންޑޫ
އާއި ،މާއުނގޫދޫ އާއި ،ފުނަދޫ
އަދި

މިލަންދޫއެވެ.

ގ
އަތޮޅު ެ

މަރުކަޒީ ރަށަކީ ފުނަދޫއެވެ .އަތޮޅުގެ މަރުކަޒީ ރަށާއި ،މާލެއާ ދެމެދުގައިވާ ދުރުމިނަކީ  123މޭލެވެ.
ނނާއި،
2020ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މިއަތޮޅުގެ އާބާދީއަކީ  18659އެވެ .އެއީ 9120 ،އަންހެނު ް

9539

ފިރިހެނުންނެވެ.
ނ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ
އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ސެކަންޑްރީ ތަޢުލީމު ދެވެއެވެ .މީގެއިތުރުން ކޮމަންޑޫގައި ހުން ަ
މަރުކަޒާއި ،ފުނަދޫ ސްކޫލާއި ،މިލަންދޫ ސްކޫލު އަދި ފޯކައިދޫސްކޫލުގައި ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ ތަޢުލީމު ދެވެއެވެ .އަތޮޅުގެ ހުރިހާ
ގ
އތޮޅުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތު ެ
ލބެމުންދެއެވެަ .
ރަށެއްގައިވެސް ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ޤާއިމުކުރެވި ،ޑަކްޓަރުންނާއި ،ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތް ި
މައި މަރުކަޒަކީ ފުނަދޫގައި ހުންނަ ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލެވެ.
މިއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަބަޔަކު އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމާއި،
ދަނޑުވެރިކަމެވެ .މީގެ އިތުރުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ،ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ވެސް އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

6

ޓ
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
އހަ ު
ސލްގެ 2020ވަނަ ަ
ނ ި
ތޅުކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް

ށ
ފތުރުވެރިކަމަށް ތަރައްޤީކޮ ް
ބ ަ
ކށިނ ި
ނވެ .ށ.ވަނގަރާއި ،ގާ ޮ
ނ ެ
ނން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމު ް
އަތޮޅުގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޒުވާ ު
ރން ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަތޮޅުގެ ދެ ރަށެއްގައި ދަނީކުރެވެމުންނެވެ.
ދަނީ ހިންގަމުންނެވެ .މީގެއިތު ު
ބރުދޫގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި
ރވެ .މީގެއިތުރުން މަޑިދޫ އާއި ރިނބުދޫ އާއި ކުރެއްދޫ އާއި ކުނ ު
އެއީ ،ދޮޅިޔަދޫ އާއި ކަނބާލިފަ ެ
ދަނޑުވެރިކަން ކުރެއެވެ .އަދި ނަލަންދޫ އާއި އެރިޔަދޫގައި އެކުއަރކަލްޗަރ ކޮށްގެން ހުއިފިލަނޑާ އާލާކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ކުރެއެވެ .މަސްވެރިކަމުގެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ކީކިމިނި ވަނީ ތަރައްޤީކުރެވިފައެވެ.

 .6ނަތީޖާ ޙާޞިލުކުރެވުނު މިންވަރު
 2020ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޙާޞިލްވި މިންވަރު
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ
#

މުއްދަތު

ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް
Q1

Q2

Q3

ނަތީޖާ
ޙާޞިލްކުރެވުނު

Q4

މިންވަރު

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމު
1

 -ޕްލޭން އެކުލަވާލައި އިދާރީ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން

   

100%

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްގެންދިއުން2



ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން
 ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު ކައުންސިލުން މުރާޖަޢާކުރުން ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލުމާއި ،ތާރީޚު ކަނޑައެޅުން -ބައިވެރިވާ ރަށްތައް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުން

 



50%

 އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް މުބާރާތް ކުރިޔަށްގެންދިއުން ޕްރޮގްރާމު ހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން.3

ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާތައް މޮނިޓަރކުރުން
 މޮނިޓަރިންގ ފޯމުތައް އަލުން ރިވައިޒްކޮށް އެކުލަވާލުން -މޮނިޓަރިންގ ޕްލޭން އެކުލަވާލައި ރަށްރަށަށް އެންގުން

 

 

100%

 މޮނިޓަރިންގ އަށް މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުން -ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް މޮނިޓަރކުރުން
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4

ވިޔަވަތި މަހާސިންތާ  2020ބޭއްވުން
 މަހާސިންތާ ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް ކަނޑައެޅުން މަހާސިންތާގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުން -މަހާސިންތާގެ ކޮންޓެންޓްސް ތައްޔާރުކުރުން

  



0%

 މަހާސިންތާގެ އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް މަހާސިންތާ ކުރިޔަށްގެންދިއުން5



ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
 -އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން






0%

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުގައި ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދިއުން

ސްޓާފް މޯޓިވޭޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމު ހިންގުން
6

 -އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން

 



100%

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުގައި ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދިއުން7



ވިޔަވަތި ލާންޗުގެ އިންޖީނު މަރާމާތުކުރުން
 މަރާމާތުތައް ދެނެގަނެ ޚަރަދު އަންދާސާކުރުން -މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުން



 

20%

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް މަރާމާތުކޮށް ނިންމައި ،ލާންޗު ޚިދުމަތަށް ނެރުން8

ކިޔެވެނި އެހީ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ލޯނު ދޫކުރުން
 މުއައްސަސާތަކަށް އެންގުމާއި ،ފަހުމުނާމާ ހެދުންނ
 -އެހެނިހެން އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސު ް

 

 

100%

 -ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ކިޔެވެނިއެހީ ދޫކުރުން

9

އަތޮޅުވެއްސަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ ގަތުން
 -ޚަރަދު އަންދާޒާކުރުން

 

 

 ފަރުނީޗަރ ގަނެދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުން10

35%

ނ
ނމު ް
ނގޮސް ނި ް
މސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެ ް
އގޮތަށް ަ
ޢދާ އެ ް
ޤވާ ި
މާލިއްޔަތު ަ



ފުނަފަތި ފާމަސީ މަރާމާތުކުރުން
 މަރާމާތުތައް ދެނެގަނެ ޚަރަދު އަންދާޒާކުރުން -މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުން

 



50%

 -މަރާމާތުކުރުމަށް ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރުން
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11



ކޮވިޑް 19-އޮޕަރޭޓިންގ ސެންޓަރުތަކާއި ،ސަޕޯޓް ޑެސްކްތަކަށް އެހީތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދިނުން
 ށ.އަތޮޅު ،ރަށު އޮޕަރޭޓިންގ ސެންޓަރުތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރާނެ އުޞޫލެއްކަނޑައެޅުން
-

ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ކަނޑައެޅުން

-

ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން އޯ.ސީތަކާއި ،ސަޕޯޓް ޑެސްކްތަކުގައި ބޭނުންކުރާނެ







100%

އާލާތްތައް ހޯދައި ތަކެތި ދޫކުރުމާއި ،މާލީއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން
12

ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދެވުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުން
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ ގަތުން



-

ޚަރަދު އަންދާސާކުރުން



-

ފަރުނީޗަރ ގަނެދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުން



-

މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންގޮސް
ނިންމުން.

13
-

މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުން

-

މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންގޮސް ނިންމުން












 

0%






ކައުންސިލް އިދާރާ މަރާމާތުކުރުން
ޚަރަދު އަންދާސާކުރުން









 

50%

ސަފްޙާ 42 :ގެ 9

ޓ
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
އހަ ު
ސލްގެ 2020ވަނަ ަ
ނ ި
ތޅުކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް

 .7ޙާޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލު
ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން އުފެއްދުނު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޓިންގ ސެންޓަރުތަކާއި ،ސޯޝަލް ސަޕޯޓް ޑެސްކްތަކަށް
ބޭނުންވާ އާލާތްތަކާއި ،މާލީއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން
ކޮވިޑް 19-ގެ ރޯގާ ށ .އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ފެތުރެން ފަށުމާއެކު ،އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި މި ބަލި
ށ ފެންވަރުގައި
ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކއި ރަ ު
އުފެދިފައިވާ

އިމަޖެންސީ

ސެންޓަރތަކާއި،

އޮޕަރޭޓިންގ

ލ
ސޯޝަ ް

ސަޕޯޓް

ޑެސްކްތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި،
ސަލާމަތާއި،

ގ
ވޮލަންޓިއަރުން ެ

ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އާލާތްތަކާއި،
ށ "ކޮވިޑް 19
މ ް
މާލީއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނު ަ
ވިޔަވަތި އިމަޖެންސީ ފަނޑު" ގެ ނަމުގައި
ފަންޑެއް

ހުޅުވައި

ގޮތުގެމަތީން

ތިރީގައި

ވ
މިދަންނަ ާ

ށ
ކ ް
ކައުންސިލްތަ ަ

އެހީތެރިކަން

ކޮވިޑް 19-ށ.އަތޮޅު އޮޕަރޭޓިންގ ސެންޓަރުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ޙަރަކާތްތެރިވަނީ

ފޯރުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ.
އަދި

ފރުކޮށްދިނުމަށް ޖުމުލަ
މިއެހީތައް ރަށްރަށަށް ޯ

 230,240.00ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވާކަން

ފާހަގަކުރަމެވެ.

 އެހީގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވުނު ފައިސާގެ ޢަދަދު
ފައިސާގެ ޢަދަދު

#

ނ
ތަ ް

1

ށ.ކަނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

16,601.68

2

ށ.ނޫމަރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

10,355.02

3

ށ.ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

11،856.71

4

ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

14,934.38

5

ށ.ފީވަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

14,020.79

6

ތފަހީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ށ.ބިލެ ް

11,645.45
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7

ށ.ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

17,920.68

8

ށ.ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

11,160.10

9

ށ.މަރޮށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

13,084.35

10

ށ.ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

12,227.86

11

ށ.ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

18,223.31

12

ށ.މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

14,214.92

13

ށ.ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

22,540.03

14

ށ.މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

22,014.72
210,800.00

ޖުމުލަ( :ދެލައްކަ ދިހަހާސް އަށްސަތޭކަ ރުފިޔާ)

 ތަކެތީގެ ގޮތުގައި ދެވުނު އެހީ
ސެނިޓެއިޒަރ

މާސްކު

އަންގި

#

2

100

100

2

ށ.ނޫމަރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

1

100

100

3

ށ.ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

1

100

100

4

ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

2

100

100

5

ށ.ފީވަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

2

100

100

6

ތފަހީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ށ.ބިލެ ް

1

100

100

7

ށ.ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

3

100

100

8

ށ.ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

1

100

100

9

ށ.މަރޮށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

1

100

100

10

ށ.ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

1

100

100

11

ށ.ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

3

100

100

12

ށ.މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

2

100

100

13

ށ.ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

4

200

200

14

ށ.މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

4

200

200

28

1600

1600

1

ތަން
ށ.ކަނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޖުމުލަ
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ބެޗްލާސް އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯސް ހިންގުން
ސަރުކާރު

މުވައްޒަފުންގެ

މުއައްސަސާތަކުގެ

ފެންވަރު މަތިކުރުމަށާއި ،މުވައްޒަފުން ވަޒީފާގައި
ގ
ތިބެގެން ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމު ެ
މަޤްޞަދުގައި ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސްޓާފް
ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ޕްރޮގްރާމުގެ
23ގައި

ޖަނަވަރީ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ދަށުން

2020

ބެޗްލާސް

އޮފް

ފެށި

ކާމިޔާބު

ކޯހެއް

ކަމާއެކު ކުރިޔަށް ހިނގަމުންދެއެވެ.
ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި މައި ކޮލެޖާ
ދެމެދު

އެއްބަސްވުމެއްގައި

ސޮއިކުރެވިގެން

މިކޯހުގައި

އެކި

ކުރިޔަށްގެންދެވޭ

އަތޮޅުގެ

ބެޗްލާސް އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯހުގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން

ޙޞިލުކުރަމުންދެއެވެ .އަދި މި
ރތަކުން ބައިވެރިވެ ،ތަޢުލީމު ާ
މުއައްސަސާތަކުންނާއި ،ޢާއްމު ފަރުދުންނާއެކު ޖުމުލަ  25ފަ ާ
ސލްގެ ކިޔެވެނި އެހީދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ
ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ދަރިވަރުންނަށް ށ.އަތޮޅުކައުން ި
ހގަކުރަމެވެ.
ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައިވާކަން ފާ ަ

ރަށުކައުންސިލް އިދާރާތައް މޮނިޓަރކުރުން
ނބަރު  7/2010ގެ 8ވަނަ މާއްދާގެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނުނު ނަ ް
(ނ)ގައި
ރަށުކައުންސިލް

ވ
ކށްފައި ާ
ބަޔާން ޮ

ނ
ގޮތުގެމަތީ ް

އިދާރާތަކުގެ

ހ
ބެ ޭ

ފައިސާއާ

ގ
މުއާމަލާތްތަކާއި ،އިދާރީ ލިޔެކިއުންތައް ދައުލަތު ެ
މާލިއްޔަތު

ޤަވާޢިދާއި،

ލާމަރުކަޒީ

އުޞޫލުން

އިދާރީ

ދާއިރާތައް

މގެ
ހިންގު ު

ޤާނޫނާއި،

ށ
ވޢިދާ އެއްގޮތަ ް
ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގާ ޤަ ާ
ނ
އދާރީ ކަންކަ ް
ި
ކުރިޔަށް ދޭތޯ ބެލުމަށާއި،
ހަރުދަނާކޮށް

ށ
މ ް
ހިންގު ަ

މަޤްޞަދުގައި

ލ
ރަށުކައުންސި ް

ބާރުއެޅުމުގެ
އިދާރާތައް

މޮނިޓަރިންގ ދަތުރުގެ ތެރެއިން....

ނ
މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ .އެގޮތު ް
ކން ފާހަގަކުރަމެވެ.
މިދަތުރުތައް  30ނޮވެންބަރު  2020ގައި ފަށައި ،ޑިސެންބަރު  16ނިޔަލަށް ނިންމާލެވިފައިވާ ަ
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ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
އހަ ު
ސލްގެ 2020ވަނަ ަ
ނ ި
ތޅުކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް

ދކުރާ ވަގުތު 1
ކރުމުގެ ގޮތުން ރަށްރަށުގައި ހޭ ަ
ހރުން އަނެއް އަހަރަށް ރަނގަޅު ު
ނވަރު އެއް އަ ަ
މޮނިޓަރިންގެ ފެ ް
ކ މި ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށް
ނނަށް އިތުރު ތަމްރީނުދިނުމާއެ ު
ނ މުވައްޒަފު ް
ދުވަސް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި ،ޓީމުގައި ހިމެ ޭ
ނވެ.
މން ެ
ނބަރުންނާއެކު ތިރީގައި މިވާ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭގޮތަށް ދެ ޓީ ު
ގެންދެވިފައިވަނީ ކައުންސިލް މެ ް
 -1ޙަމްދޫން ނަސީމް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
 -2ޢަލީ ރިފާޢު އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ
 -3މުޙައްމަދު މުބީން އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 -4އިބްރާހީމް ނާޡިމް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ
 -5މުޙައްމަދު ވަޙީދު ރިސާރޗް އޮފިސަރ
 -6ޝާމިޔާ ޙަސަން ސީނިޔަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 -7އަޙްމަދު ޖިނާޙް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ
 -8އަޙްމަދު ޢީސާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 -9މުޙައްމަދު ޙަމީދު ޑިރެކްޓަރޖެނެރަލް
މި ދަތުރުގައި ރަށުކައުންސިލްތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ ،އެ މައްސަލަތައް މުވައްޒަފުންނާ ހިއްސާކޮށް،
ތގެ އިރުޝާދުދެވުނެވެ .އަދި އޭގެ އިތުރުން ވިހާމަރުވާގެ ބެލެހެއްޓުމަށް އޮންލައިންކޮށް ޤާއިމުކުރާ
އެކަންކަން ރަނގަޅުކުރެވޭނެ ގޮ ު
ގެމެން ޕޯޓަލްގެ ތަމްރީނުތައްވެސް ރަށްރަށުގެ ޞިއްޙީމަރުކަޒުތަކާއި ،ރަށުކައުންސިލްތަކުގައި ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިވެއެވެ.

ސްޓާފް މޯޓިވޭޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމު
ސްޓާފް މޯޓިވޭޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގެ ގޮތުގައި 2020ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ
ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ
ގުޅުން

ހަރުދަނާ

ކުރުމާއި،

އެކުވެރިކަން

އާލާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ފުނަދޫ ކައުންސިލުން
އިންތިޒާމުކޮށްގެން

ކރިޔަށްގެންދެވުނު
ު

ލ މުބާރާތުގައި
އޮފީސްތަކުގެ 8ވަނަ ފުޓްޝަ ް
ކައުންސިލްގެ އަންހެން ޓީމާކާއި ،ފިރިހެން ޓީމެއް
ބައިވެރިކުރުމަށް

މިކައުންސިލްގެ

ތިންވަނަ

ދައުރުގެ 170ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމައި
މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެ ވާދަކުރެވިފައިވެއެވެ.

މުބާރާތުގެ ތެރެއިން......

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސްޓާފް
މ
ރކަމާއެކު ވާދަކުރެވުނު މި މުބާރާތުގައި ކައުންސިލް ތަމްސީލުކުރެވިފައިވަނީ އަންހެން ޓީ ު
ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބުގެ އެހީތެ ި
"ފުނަފަތި ފާމަސީ" ގެ ނަމުގައި އަދި ފިރިހެން ޓީމު ކުޅެފައިވަނީ "ދުވެލި"ގެ ނަމުގައެވެ.
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ޓ
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
އހަ ު
ސލްގެ 2020ވަނަ ަ
ނ ި
ތޅުކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް

ނ
މން ވެސް ރަނގަޅުކުޅުމެއް ދައްކާފައިވާއިރު ޓީމުގެ ވަކިވަކި ކުޅުންތެރި ް
މި މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ދެ ޓީ ު
ފހަގަކުރަމެވެ.
ވަނަތައް ޙާޞިލުކޮށްފައިވާކަން ާ
މި ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން

25,000.00

ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވާކަން

ފާހަގަކުރަމެވެ.

ކިޔެވެނި އެހީގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ލޯނުދޫކުރުން
ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށާއި ،ލުއިފަސޭހަގޮތެއްގައި ކިޔެވުމުގެ
ތން މިއަހަރުގެ
ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮ ު
ގންދެވޭ ކިޔެވެނި
ބަޖެޓުގައި ހިމެނައިގެން ކުރިޔަށް ެ
އެހީ ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ކިޔެވުމުގެ
ފުރުޞަތު

މިއަހަރުގެ

ހުޅުވާލެވުނެވެ.

އރީން
ޖެނު ަ

ނ
މިގޮތު ް

ނ
ފެށިގެ ް
ހުޅުވާލެވުނު

ފުރުޞަތުގައި ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގެ
ދަށުން 2020ވަނަ އަހަރު  7ދަރިވަރުން ކިޔެވެނި
އެހީ

ހޯދައިގެން

ކިޔަވަމުންދާކަން

އުފަލާއެކު

ފާހަގަކުރަމެވެ.
މި އަހަރު ނިމުނުއިރު މި
ޕްރޮގްރާމުގައި

ބައިވެރިވި

ފަރާތްތަކަށް

ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން....

 327,368/-ރުފިޔާ ކިޔެވެނިއެހީގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.

ފުނަފަތި ފާމަސީ މަރާމާތުކުރުން
ނސިލާ ދެމެދު 31
ފުނަފަތި ފާމަސީ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވިލެޖް އިންވެސްޓްމަންޓާއި ،ށ.އަތޮޅުކައު ް
ޑިސެންބަރު  2020ގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވުނެވެ.
ލ
ފ ާ
ލންގކޮށް ނަލަ ި
ލ ނެއްޓުވުމާއި ،އަސްކަނި ސީ ި
ސގެ ބޭރުގެ ދިޔަދޮތްވާއި ،ނަލަފި ާ
މި މަސައްކަތުގެ ދަށުން ފާމަ ީ
ޔއި ،އަސްކަނި ސީލިންގުގެ
ހަރުކުރުމާއި ،އަސްކަނި ސީލިންގްގައި ވޯލްސީލާއި ،ކުލަލުމާއި ،ނަލަފިލާ ހަރުކުރުމާއި ،ނަލަފިލަ ާ
ދޔަދޮވި ހަދައި ހަރުކޮށް ހޮޅިތައް ގުޅައި ހޮޅިތަކުގައި ކުލަލައި ނިންމުމާއި ،ބޭރުފާރުތަކުން
ދަށުފަތިތަކުގައި ދަވާދުލުމާއިި ،
ނ
ޝ ް
މސީގެ ރިސެޕްޝަން ކައުންޓަރކުރިމަތީ ޖަހާފައިވާ ޕާޓި ަ
އއުކުރުން ހިމެނެއެވެ .އަދި ފާ ަ
ކުލަކަހައި ވޯލްސީލުލައި ކުލަ ަ
ނަގައި އަލުން ޕާޓިޝަނެއް ހަދައި ހަރުކުރުމާއި ،ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާގެ ފާރުތަކުން ކުލަކަހައި ފާރުތައް މަރާމާތުކޮށް ވޯލްސީލާއި،
ބތްތަކުގައި މުށިޖެހުމާއި ،ސްޓޮކް އޭރިޔާގެ ލަކުޑި ޕާޓިޝަން
ޔގެ ފާރުތަކުން ކުލަކެހުމާއި ،އެ ި
ކުލަލުމާއި ،ބޭސް ބަހައްޓާ އޭރި ާ
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ޓ
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
އހަ ު
ސލްގެ 2020ވަނަ ަ
ނ ި
ތޅުކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް

އ
ނެއްޓުވައި އެ ޕާޓިޝަން އަލުން ހެދައި ނިންމުމާއި ،ކަރަންޓް މީޓަރު ބަދަލުކުރުމާއި ،ސީލިންގެ ފިލާ ބަދަލުކޮށް ކުލަލަ ި
ނިންމުން ހިމެނެއެވެ.
މި މަސައްކަތްކުރުމަށް

އވަނީ  89,900/-ރުފިޔާ އަމިއްލަ ތަކެތީގައި 11
ވިލެޖް އިންވެސްޓްމަންޓާ ޙަވާލުކުރެވިފަ ި

މށެވެ.
ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި ކޮށްނިންމު ަ

އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ މަރާމާތުކުރުން
އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ލޮޓް  1ގައި ހިމެނޭ ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާ
މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ،ލޮޓް  2ގައި
މގެ މަސައްކަތް
ހިމެނޭ ގުދަންބައި މަރާމާތުކުރު ު
ކުރުމަށް

ވިލެޖް

އިންވެސްޓްމަންޓާއި،

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާ ދެމެދު  31ޑިސެންބަރު
 2020ގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވުނެވެ.
މީގެ ތެރެއިން ލޮޓް  1ގައި ހިމެނޭ ރިސެޕްޝަން
އޭރިޔާ

މަރާމާތުކުރުމުގެ

މަސައްކަތް

ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ 195,778/-ރުފިޔާ އަމިއްލަ
ތަކެތީގައި

35

ދުވަހުގެ

މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން....

މުއްދަތުގައި

ކޮށްނިންމުމަށެވެ .ލޮޓް  1ގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މިހާރު ހުރި ފާރުތަޅައި ތަޅުންގަނޑު ނަގައި އުލާލުމާއި،
އ
އގެ ލަކުޑި ޕާޓިޝަންތަ ް
ގއި މުށިޖެހުމުގެ މަސައްކަތާއި ،ރިސެޕްޝަނަށް އިތުރުކުރެވޭ ބަ ި
ޕާޓިޝަންތައް ރޫޅުމާއި ،ތަޅުމު ަ
ނ ޖެހުމާއި ،ސީލިންގކުރުމާއި ،ކުލަކެހުމާއި ،ޕުޓީ އާއި،
ޝ ް
ކއުންޓަރުގެ ދެ ފަރާތު ޕާޓި ަ
ޖެހުމާއި ،ކައުންޓަރޖެހުމާއިަ ،
ޓ ވައިރުކުރުން ހިމެނެއެވެ.
ވޯލްސީލާއި ،ކުލަލުމާއި ،ކަރަން ް
ގ
ލޮޓް  2ގައި ހިމެނޭ ގުދަން މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ 35,776/-ރުފިޔާ އަށް  15ދުވަހު ެ
މުއްދަތުގައި ނިންމުމަށެވެ .މި މަސައްކަތުގެ ދަށުން ގުދަން ބައިގެ ބިތްތަކުގައި ހުރި މުށިތައް ނައްޓުވައި ފާރުތަކުން ކުލަކަހައި
ހުރިހާ ފާރެއްގައި ސިމެންތިޖެހުމާއި ،ތަޅުންއަޅައި މުށިޖެހުމާއި ،މިހާރުއޮތް ސީލިންގ ނަގައި ގިއުގަނޑު ރަނގަޅުކޮށް ،އަލުން
އ
ރމާއި ،ދޮރާއި ،ދޮރުފަތުގަ ި
ސީލިންގކޮށް ބޯޑަރުއެޅުމާއި ،އެބައިގެ ކަރަންޓްވައިރުކުރުމާއި ،ބޮޑުދޮރާއި ،ދޮރުފަތް ބަދަލުކު ު
ބއްދުމާއި ،ފާރާއި ،ސީލިންގުގައި ކުލަލުމާއި ،އެއަރކޯން
ގ އެތެރެފަރާތުން ފިލާޖަހައި ެ
ވަރުނީސްލުމާއި ،ފެންލައިޓުތަކު ެ
ހަރުކުރުމާއި ،އޮފީސް ޢިމާރާތުގެ އިރުމަތީފަރާތު ދިޔަދޮވި މަރާމާތުކުރުން ހިމެނެއެވެ.
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ޓ
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
އހަ ު
ސލްގެ 2020ވަނަ ަ
ނ ި
ތޅުކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް

މަސައްކަތު ތާވަލުގެ ބޭރުން ހިންގުނު ބައެއް ޙަރަކާތްތައް
2020 -1ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން
ނ
ނ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީ ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ( )2010/7ގެ  96ވަ ަ
އތޮޅުކައުންސިލްގެ
ަ

މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ

ނ
ނ ު
 2020ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓާއި ،ޤާ ޫ
ނަންބަރު ( )2010/7ގެ  97ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން އެކުލަވާލެވިފައިވާ
2020ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓާއި،
ކ ގުޅޭ ހިސާބުތައް
ކައުންސިލުން ހިންގާ ވިޔަފާރިތަ ާ
ޞައްޙަކަމަށް  2020ޖަނަވަރީ  14ވީ އަންގާރަ
ހެނދުނު

ދުވަހުގެ

ކައުންސިލްގެ

10:00

ތިންވަނަ

ގައި

އރުގެ
ދަ ު

ބޭއްވުނު
135ވަނަ

ޢާއްމުޖަލްސާއިން ފާސްކުރެވުނެވެ.

ނ
ތިންވަނަ ދައުރުގެ 135ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ތެރެއި ް

ގ މެދުގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައި
ނބަރުން ެ
ތން މެ ް
ރގެ ބަޖެޓާ ބެހޭގޮ ު
މިޖަލްސާގައި 2020ވަނަ އަހަ ު
ވެއެވެ .މި ބަޖެޓް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ އެ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  4މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.

 -2ށ.އަތޮޅުގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގެ މެނޭޖުމަންޓް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތު
ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން
ށ.އަތޮޅުގައި

ށފައިވާ
ހިމާޔަތްކޮ ް

ގ
ސަރަޙައްދުގެ މެނޭޖުމަންޓް ޕްލޭން އެކުލަވާލުމު ެ
މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން  2020ޖަނަވަރީ 29
ހ
އން މެންދުރުފަ ު
ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ި 9:00

 3:00އަށް ށ.ފުނަދޫ ލޭކްސައިޑް ކެމްޕަހުގައި
ކުރިޔަށްގެންދެވުނެވެ.
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި،

ނސްޓްރީ
މި ި

އޮފް އެންވަރަންމަންޓާ ގުޅިގެން ހިންގުނު މި
މަސައްކަތު

ބައްދަލުވުމުގައި

މިނިސްޓަރ

މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ރަޝީދުގެ އިތުރުން
އީ.ޕީ.އޭގެ އިސް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
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ހރީ ރިޕޯ ް
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ތޅުކައު ް
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ތރު ު
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މިލަދު ް

ނ މި މަސައްކަތު
އމާޒުކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދެވު ު
ރއީސުންނާއި ،ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ަ
ށ.އަތޮޅު،ރަށު ކައުންސިލްގެ ަ
ރ
ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައިވަނީ އަތޮޅުގެ ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ތިން ސަރަޙައްދު ކަމުގައިވާ ބޮލިއްސަފަރާއި ،ނާލާހު ާ
ނ
ވ ީ
ދލުވުމުގައި ބައިވެރިން ަ
މ މަސައްކަތު ބައް ަ
ހގޮތުންނެވެި .
ކ ބެ ޭ
ނ ގޮތްތަ ާ
ގއި ބޭނުންކުރެވިދާ ެ
އާއި ،ފަރުކޮޅު ފައިދާހުރި ގޮތު ަ
ވލުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި،
އެ ސަރަޙައްދުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ސަރަޙައްދުތަކުގެ މެނޭޖުމެންޓް ޕްލޭނެއް އެކުލަ ާ
ޓރާ ހިއްސާކޮށްފައެވެ.
އެ ދާއިރާއިން ކައުންސިލްތަކުގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް މިނިސް ަ

 -3ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތްދިނުން
ށ
ފރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުގެ ގިނަ ފަރާތްތަކަ ް
ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ޯ
މިއަހަރުގެ

ތެރޭގައި

ޚިދުމަތް

ފޯރުކޮށް

ދެވިފައިވެއެވެ .އެގޮތުން މިއަހަރު ތެރޭގައި 29
ފަރާތަކަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަދައި،
އޮޑީ

ނަންބަރު

ށ
 9ފަރާތަކަ ް

ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.

އެއްގަމު

ތތަކުގެ ތެރެއިން
ލައިސަން ހެދުމަށް އެދުނު ފަރާ ް
ސީ ޒޯން ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދުނު 61
ފަރާތަކަށް ލައިސަންސް ފޮތް ދޫކުރެވިފައިވާއިރު
އޭ ޒޯން ލައިސަންސް ނެގުމަށް އެދުނު 581
ފަރާތަކަށް ލައިސަން ކާޑު ދޫކުރެވުނެވެ.

ކައުންސިލްގެ ޑްރައިވިންގ ޓްރެކް ސަރަހައްދު

ކަނޑު ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  11ފަރާތަކަށް އަލަށް

ލައިސަންސް ދޫކޮށް 50 ،ފަރާތަކަށް ކަނޑުގެ ލައިސަންސް ފޮތް އައުކުރެވިފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ރޯޑްވާދިނަސް ހެދުމަށް
ހުށަހެޅި  112ފަރާތަކަށް ރޯޑްވާދިނަސް ސްޓިކަރ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.

 -4ކޮވިޑް 19 -ބަލިމަޑުކަމުން ރައްކާތެރިވުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން
އތޮޅު ފެންވަރުގައި
އން ފެނުމާއެކު މި ބަލިމަޑުކަމުން ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ށަ .
ކޮވިޑް 19-ބަލިމަޑުކަން ރާއްޖެ ި
އެކުލަވާލެވުނު ޓާސްކްފޯހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަން ހަމަޖައްސައި،
ތޅުކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ
ޓާސްކް ފޯހުގެ އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމާއި ،ސެކްރެޓޭރިއޭޓް ބެލެހެއްޓުން ށ.އަ ޮ
އިސްނެންގުމާއެކު ކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
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ށޓަކައި އެޗް.ޕީ.އޭގެ
ނކަން ރާވައި ،ކުރިޔަށްގެންދިއުމަ ް
މި ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް ކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް ކަ ް
ލ
ކ ް
ގައިޑްލައިންތަކާ ޚިލާފުނުވާނެ ގޮތަށް ލޯ ަ
ވލި އުޞޫލުގެ
ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީން އެކުލަ ާ
އިމަޖެންސީ

އތޮޅު
ދަށުން ށަ .

އޮޕަރޭޓިންގ

ސެންޓަރެއް

ޤާއިމުކުރެވި

އޮޕަރޭޓިންގ

ސެންޓަރތަކާއި،

ލ
ސޯޝަ ް

މެދުވެރިކޮށް

ވ
ނން ާ
ބޭ ު

ސަޕޯޓް

ޑެސްކްތައް

ރަށްރަށުގެ

ށ އަޕްޑޭޓްކޮށް،
ހންދުވަހަ ް
މަޢުލޫމާތުތައް ދުވަ ު
ލޮކްޑައުންގެ

ނ
ސަބަބު ް

ށ.އަތޮޅު އޮޕަރޭޓިންގ ސެންޓަރުގައި މުވައްޒަފުން ޙަރަކާތްތެރިވަނީ..

ގ
ރަށްރަށު ެ

މސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .ށ.އަތޮޅު
ރައްޔިތުންނަށް ހުރި ދަތި ޙައްލުކޮށްދިނުމަށް އެކަށީގެންވާ ަ
ޓާސްކްފޯހުގެ

މަސައްކަތްތަކާއި،

ށ.އަތޮޅު

އިމަރޖެންސީ

ސެންޓަރުގައި

މިދަންނަވާ

ފަރާތްތަކުން

ނ
ޢަމަލީގޮތު ް

ޙަރަކާތްތެރިވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ނަމާއި ،މަޤާމު

#
1

މުޙައްމަދު ޢާރިފް

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް

2

އަޙްމަދު ފާއިޒު

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލަރ

3

ޢަޒީމާ ޢަލީ

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

4

މުޙައްމަދު ޙަސަން އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

5

ޙަމްދޫން ނަސީމު

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

6

މަމްދޫޙް ނަސީމު

ނ
ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަ ް

7

އަޙްމަދު ޢީސާ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

8

ޢަބްދުލް މަޖީދު އިބްރާހީމް އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

9

އަޙްމަދު ޖިނާހު

ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

10

މުޙައްމަދު ވަޙީދު

ރިސާޗް އޮފިސަރ

11

މުޙައްމަދު މުބީން

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

12

އިބްރާހީމް ނާޒިމް

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ
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ޓ
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
އހަ ު
ސލްގެ 2020ވަނަ ަ
ނ ި
ތޅުކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް

 .5މިނިވަންދުވަސް ފާހަގަކުރުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ

55ވަނަ

ފަޚުރުވެރި

ދ
ގ ގޮތުން ދި ަ
މިނިވަންދުވަސް ފާހަގަކުރުމު ެ
ނެގުމުގެ

އަތޮޅުކައުންސިލް

ރަސްމިއްޔާތެއް

އިދާރާގެ ގޯތިތެރޭގައި ބޭއްވުނެވެ.
2020

ޖުލައި

ވހުގެ
ދު ަ

26ވަނަ

ހެނދުނު  6:00ގައި ބޭއްވުނު މި ރަސްމިއްޔާތު
ކީރިތި

ޤުރުއާންގެ

ފައްޓަވައިދެއްވީ
މުޙައްމަދެވެ.

ޤައުމީ

މޫރިތި

އާޔަތްތަކުން

އަލްޤާރީ

އިބްރާހީމް

ދިދަ

ނަންގަވައިދެއްވީ

މިނިވަން ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން....

ރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފްވެރި މެހުމާން ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާރިފެވެ .މި ރަސްމިއްޔާތު
ނިމިގެންދިޔައީ އެންމެހާ ޙާޟިރީންނާއެކު ޤައުމީ ސަލާން ކިއުމުންނެވެ.
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި ،ފުނަދޫގެ މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މުއައްސަސާތަކުގެ
ރވެލެއްވިއެވެ.
ވެރިންނާއި ،މުވައްޒަފުން ބައިވެ ި

 .6ޤައުމީދުވަސް ފާހަގަކުރުން
ނ
1442ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން  2020އޮކްޓޫބަރު 18ވަ ަ
އމީ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުނެވެ.
ދުވަހުގެ ހެނދުނު 6:00ގައި ޤަ ު
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް

އިދާރާގެ

ގޯތިތެރޭގައި ބޭއްވުނު މިރަސްމިއްޔާތުގައި ދިދަ
ނަންގަވައިދެއްވީ

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

ދﷲ ނާހިދެވެ.
ޢބް ު
ނާއިބުރައީސް އަލްފާޟިލް ަ
ކީރިތި ޤުރުއާންގެ ބަރަކާތުން ރަސްމިއްޔާތު
ފައްޓަވައިދެއްވީ ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ ޤުރުއާން
މުދައްރިސް އަލްޤާރީ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދެވެ.

ޤައުމީދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން....

މި ރަސްމިއްޔާތު ނިމިގެންދިޔައީ ޤައުމީ ސަލާމުންނެވެ.
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ޓ
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
އހަ ު
ސލްގެ 2020ވަނަ ަ
ނ ި
ތޅުކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް

ނ ކަންކަމާމެދު ނަޒަރުހިންގައި ޤައުމީ ލޯތްބާއި،
ޤައުމީ ކަންކަމާމެދު ވިސްނައި ތިމާ ޤައުމަށްޓަކައި ކޮށްދެވިދާ ެ
ޤައުމިއްޔަތު ދިރުވައި އާލާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ބޭއްވުނު މިރަސްމިއްޔާތުގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ
ސކޫލާއި ،ފުނަދޫ ޗިލްޑްރަންސް ސަރވިސް ސެންޓަރގެ އިސްވެރިންނާއި ،މުއައްސަސާތަކުގެ
ް
ނާހިދުގެ އިތުރުން ،ފުނަދޫ
މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.
މި ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވިފައިވަނީ ކޮވިޑް 19-އާއި ގުޅިގެން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ
ނނެވެ.
ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން މާސްކް އެޅުމާއި ،ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓައިގެ ް

 .7ގިނަދުވަސްވީ ލިއުންތައް ނައްތާލުމާއި ،އަރުޝީފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ކައުންސިލްގެ

ރޫމުގައި

ފައިލިންގ

އ
ނނުކުރެވޭ ލިއުންތަ ް
ހުރި ގިނަދުވަސްވެ ބޭނު ް
ނައްތާލުމާއި،
ލިއުންތައް

ނ
ކޮންމެހެ ް
ވަކިކޮށް

ހ
ބަހައްޓަންޖެ ޭ
އ
ލިއުންތަ ް

އ
ެ

އަރުޝީފުކޮށް

ރައްކާތެރިކަމާއެކު

ށޓަކައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ
ބެހެއްޓުމަ ް
ތ
ލކޮށް އެ ތަކެ ި
ދ ު
މށް ބަ ަ
މާލަމުގެ ފައިލިންގ ރޫ ަ
ތަރުތީބުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ.
މިކަމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެވުނު އިދާރީ
ޓީމަކުން

ކުރިޔަށްގެންދެވުނު

މި

ނައްތާލާ ތަކެއްޗާއި ،އަރުޝީފުކުރެވޭ ތަކެތި ވަކިކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި.......

މަސައްކަތް

 2020އޮގަސްޓު މަހުން ފެށިގެން ނޮވެމްބަރު މަހުގެ  15އާ ހަމައަށް ނިންމާލެވިފައިވެއެވެ .މި ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް
އެކުލަވާލެވުނު އިދާރީ ޓީމު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
ނަމާއި ،މަޤާމު

#
1

އބްރާހީމް
ޢަބްދުލްޖަލީލު ި

ޑިރެކްޓަރ

2

މަމްދޫޙް ނަސީމް

ނ
ކޮންޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަ ް

3

ސަނިއްޔާ މުޙައްމަދު

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ

4

ފަރީޝާ މުޙައްމަދު

އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

5

މުޙައްމަދު މުބީން

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

6

އާމިނަތު މޫސާ

އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

7

މުޙައްމަދު ވާޙީދު

ރިސާރޗް އޮފިސަރ
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ޓ
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
އހަ ު
ސލްގެ 2020ވަނަ ަ
ނ ި
ތޅުކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް

 2020 .8ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް
ގެންދެވިފައިނުވާ ޙަރަކާތްތައް
 ޙަރަކާތް  :1ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް  2020ބޭއްވުން
ރވޭނެ ގޮތެއް
ތ ބޭއްވޭނެ މާހައުލެއް ޤާއިމުކު ެ
ސަބަބު/ދަތިތައް :ކޮވިޑް  19އާ ގުޅިގެން ޤުރުއާން މުބާރާ ް
މށް ކަނޑައެޅުނު ބަޖެޓް ވަނީ "ކޮވިޑް  19އާ ގުޅިގެން ޤާއިމުކުރެވުނު އޮޕަރޭޓިންގ
ހަމަޖެހިފައިނެތުމުން އެކަ ަ
މ އައިޓަމަށް
ނން" ި
ލއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދި ު
މ ީ
ބނުންވާ ތަކެއްޗާއިާ ،
ސެންޓަރުތަކާއި ،ސަޕޯޓް ޑެސްކްތަކަށް ޭ
ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

 ޙަރަކާތް  :2ވިޔަވަތި މަހާސިންތާ  2020ބޭއްވުން
ކންކުރެވޭފަދަ
ސަބަބު/ދަތިތައް :ކޮވިޑް  19ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން މަހާސިންތާފަދަ މީހުން އެއްވެގެން ކަން ަ
ނ އެ ޕްރޮގްރާމު ހިންގިފައިނުވަނީއެވެ.
މާހައުލެއް ޤާއިމުކުރެވޭންނެތުމު ް

 ޙަރަކާތް  :3ކައުންސިލްގެ އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކުރުން
ސަބަބު/ދަތިތައް :ކޮވިޑް  19ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތައް
ނތުމުން މި ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީއެވެ.
ހިންގޭނެ މާހައުލެއް ޤާއިމުވެފައި ެ

 .9ކައުންސިލުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކާއި ވިޔަފާރި
ދުވެލި ޕްރޮގްރާމް
މި

ޕްރޮގްރާމް

އަކީ

ކައުންސިލްގެ

ރން އެކަށީގެންވާ
ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އުޅަނދުފަހަ ު
ނަފާވެރިކަން ހޯދުމަށް ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ދަށުން
ހިންގާ

ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

އެގޮތުން

ވިޔަފާރި

ގ
އުޞޫލުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކު ެ
ދަތުރުތައް

2020ވަނަ

ކުރެވިފައިވެއެވެ.

ރ
އަހަ ު

ތެރޭގައިވެސް
ވިޔަވަތި ލާންޗު
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ޓ
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
އހަ ު
ސލްގެ 2020ވަނަ ަ
ނ ި
ތޅުކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް

 އާމްދަނީ އާއި ،ޚަރަދުގެ ހިސާބު
ރުފިޔާ

އާމްދަނީ
ބނު ޖުމުލަ އާމްދަނީ
ދަތުރުފަތުގެ ޚިދުމަތް ދީގެން ލި ު

372,200.00

ހރި
އާސަންދަ ޚިދުމަތްދީގެން ލިބެން ު

306,000.00

ރ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ލިބެންހު ި

35,600.00

ރ
ސަރުކާރުގެ އެހެން މުއައްސަސާތަކުން ލިބެންހު ި

190,400.00

ރ
ބންހު ި
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ލި ެ

59,400.00

އާމްދަނީގެ ޖުމުލަ

963,600.00

ޚަރަދު (ކަނޑަން)
މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުގަޑި އަދި އެލަވަންސް

6,460.00

ގ އަގު
ހދާ ތަކެތީ ެ
ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ޯ

19,027.37

ނންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
ހިންގުމަށް ބޭ ު

5,215.00

މަރާމާތުކުރުމާއި ،ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

49,414.00

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

117,641.92

ނންވާ ޚަރަދުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
ހިންގުމަށް ބޭ ު

0.00

ޚަރަދުގެ ޖުމުލަ

197,758.29

ހދަކުރެވުނު ޢަދަދު ކަނޑައި ލިބުނު ސާފު ފައިދާ/ގެއްލުން
ލިބުނު އާމްދަނީން ޭ

765,841.71

މަދަދު ޕްރޮގްރާމް
ނ
ތކުރުމަށާއި ،ކުރިންސުރެ ހިނގަމުން އައި ލުއިލޯ ު
މަދަދު ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމަކީ ފަރުދުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަ ި
ނ
ތރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ދަށު ް
ޕްރޮގްރާމު އިތުރަށް ފުޅާކުރުމާއި ،ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ އި ު
ށނު ލޯނު ޕްރޮގްރާމެކެވެ.
ހިންގަންފެ ު
ނދާ
މ ް
މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން 2018ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހިންގަ ު

ކިޔެވެނިއެހީ ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ އުޞޫލަށް

ޢލީމު ޙާޞިލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް އެހީދިނުމަށް 2020ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި
ގެނެވެނު ބަދަލުތަކާއެކު މަތީތަ ު
ގ ތެރޭގައި ހުޅުވާލެވުނެވެ.
ށހެޅުމަށް  2020ޖަނަވަރީ މަހު ެ
( 500,000.00ފަސްލައްކަ) ރުފިޔާ ހިމަނައި އެހީއަށް އެދި ހު ަ
ގ ނިޔަލަށް  7ދަރިވަރަކު ވަނީ މި ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެފައެވެ .މި  7ދަރިވަރުންނަށް
މިގޮތުން  2020ވަނަ އަހަރު ެ
 327,368.55ކިޔެވެނިއެހީގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ތގައި މި އަހަރުގެ
އހީތަކުގެ ރިޕޭމަންޓް ފައިސާގެ ގޮ ު
ކިޔެވެނި އެހީ ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ކިޔެވެނި ެ
ޖެނުއަރީ  1އިން ޑިސެންބަރު  31ގެ ނިޔަލަށް  357,992.15ރުފިޔާ ވަނީ ލިބިފައެވެ.
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ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
އހަ ު
ސލްގެ 2020ވަނަ ަ
ނ ި
ތޅުކައު ް
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ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް

ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމް
މިކައުންސިލްގެ

ބެލުމުގެ

ށގައިހުރި
ދަ ު

ގ
ގއި ބޭނުންކުރުމު ެ
ޢިމާރާތްތައް ފައިދާހުރި ގޮތެއް ަ
ވަޞީލަތްތައް

ވިޔަފާރީގެ

މި

މަޤްޞަދުގައި
އުޞޫލުން

ނންކުރާނެ
ބޭ ު

ޒމެއް
ނި ާ

ޤާއިމުކޮށް

ވިޔަވަތި

ޓްރަސްޓުގެ

ށން
ދަ ު

"ނަފާވެހި"

ޕްރޮގްރާމުގެ ނަމުގައި ދަނީ ކުއްޔަށް ދޫކުރަމުންނެވެ.

 އާމްދަނީ އާއި ،ޚަރަދުގެ ހިސާބު

އާމްދަނީ

އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް

ރުފިޔާ

ނ
އ ލިބު ު
ޢިމާރާތާއި ،ކޮޓަރިކުލީގެ ގޮތުގަ ި

311,850.00

ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުން ލިބެންހުރި (2020ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް)

79,400.00

ރ
ބންހު ި
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ލި ެ

41,500.00

ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ލިބެންހުރި

18,750.00

އާމްދަނީގެ ޖުމުލަ

451,500.00

ޚަރަދު (ކަނޑަން)
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ

34,595.57

މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުގަޑި އަދި އެލަވަންސް

42,564.66

ގ އަގު
ހދާ ތަކެތީ ެ
ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ޯ

2,290.00

ނންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
ހިންގުމަށް ބޭ ު

54,099.06

މަރާމާތުކުރުމާއި ،ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

15,604.81

ދމަށް ކުރާ ޚަރަދު
ނންވާ ހަރުމުދާ ހޯ ު
ހިންގުމަށް ބޭ ު

0.00

ޚަރަދުގެ ޖުމުލަ

149,154.10

ހދަކުރެވުނު ޢަދަދު ކަނޑައި ލިބުނު ސާފު ފައިދާ/ގެއްލުން
ލިބުނު އާމްދަނީން ޭ

302,345.90
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ޓ
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
އހަ ު
ސލްގެ 2020ވަނަ ަ
ނ ި
ތޅުކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް

ފުނަފަތި ޕްރޮގްރާމް
މިޕްރޮގްރާމަކީ

ޢާއްމު

ށ
ރައްޔިތުންނަ ް

މގު ފަހިކޮށްދިނުމާއި،
ފަސޭހަކަމާއެކު ބޭސް ލިބޭނެ ަ
އާސަންދައިގެ

ނ
ދަށު ް

ހަމަޖައްސައިދިނުމާއި،

ތ
ބޭސްލިބޭނެގޮ ް

ކައުންސިލަށް

ނ
އާމްދަ ީ

އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ
ދަށުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

ފުނަފަތި ފާމަސީ

 އާމްދަނީ އާއި ،ޚަރަދުގެ ހިސާބު

ިސ ް
ރ ް 2020
1ޖ ު
ނބަރު ް 2020
ނ  31ޑ ެ
ެނ ަ
ށ
އ ީ

ރުފިޔާ

އާމްދަނީ
ތކަށް ޖަމާވެފައިވާ ފައިސާ
އާސަންދައިން އެހެން އެކައުންޓް ަ

32,861.40

ނ
އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތުގެ ބިލުތަކަށް ލިބު ު

693,123.33

ނ
ދުވަހު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ލިބު ު

340,810.75

ނ
ކން ލިބު ު
އެހެނިހެން ފަރާތްތަ ު

24,259.50

ސ
އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތުގެ ބިލުތަކަށް ލިބެންހުރި ފައި ާ

657,389.06

ހރި ފައިސާ
ނ ު
ކން ލިބެ ް
އެހެނިހެން ފަރާތްތަ ު

69,869.80

ވަތްގަނޑުގައި ހުރި ފައިސާ

4,536.00

ސްޓޮކް

304,068.84

އާމްދަނީގެ ޖުމުލަ

2,126,918.68

ޚަރަދު (ކަނޑަން)
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި ޚަރަދު

269,867.75

ދަތުރުފަތުރުގެ ޚަރަދު
ގ އަގު
ހދާ ތަކެތީ ެ
ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ޯ

2,730.00

ނންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
ހިންގުމަށް ބޭ ު

46,978.28

އިޢުލާން ،އިސްތިހާރު އަދި ސްޕޮންސަރ

-

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

809,417.54

މަރާމާތުކުރުމާއި ،ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

450.00

ރމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަ ު

-

ޚަރަދުގެ ޖުމުލަ

1,129,443.57

އެކި ގޮތްގޮތުން ލިބުނު ގެއްލުން (ކަނޑަން)
ސަފްޙާ 42 :ގެ 24

ޓ
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
އހަ ު
ސލްގެ 2020ވަނަ ަ
ނ ި
ތޅުކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް

ހަލާކުވެގެން/މުއްދަތު ހަމަވެގެން އުކާލެވުނު

29,467.44

އާސަންދައިން ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ފީ

12,813.00

އާސަންދައިން ރިޖެކްޓްކުރެވުނު

16,546.41

ހދަކުރެވުނު ޢަދަދު ކަނޑައި ލިބުނު ސާފު ފައިދާ/ގެއްލުން
ލިބުނު އާމްދަނީން ޭ

938,648.26

ކައުންސިލްގެ  2020ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

5,880,939.00

5,529,739.00

351,200.00

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމުލަ

92,000.00

31,074.01

60,926.00

ޓްރަސްޓްފަންޑުގެ ޚަރަދު

3,207,490.00

1,860,181.00

1,347,309.00

ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު

385,000.00

243,170.00

141,830.00

ބަޖެޓް މުޅި ޖުމުލަ

9,565,429.00

4,137,895.00

5,605,572.00

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

4,669,811.00

4,681,283.00

)(11,472.00

218,800.00

219,149.00

)(349.00

ދ
ފތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަ ު
ދަތުރު ަ

56,000.00

65,058.00

)(9,058.00

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

104,079.00

77,719.00

26,360.00

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

550,849.00

460,246.00

90,603.00

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

0.00

0.00

0.00

ދ
ކރެވޭ ޚަރަ ު
ތަމްރީނުކުރުމަށް ު

15,000.00

9,936.00

5,064.00

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

266,400.00

16,347.00

250,053.00

5,880,939.00

5,529,739.00

351,200.00

ޕެންޝަނާއި ،މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން
ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

ޖުމްލަ

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
ދ
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަ ު

92,000.00

31,074.00

60,926.00

ޖުމްލަ

92,000.00

31,074.00

60,926.00
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ހރީ ރިޕޯ ް
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އހަ ު
ސލްގެ 2020ވަނަ ަ
ނ ި
ތޅުކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް

ޓްރަސްޓްފަނޑުގެ ޚަރަދު
މ
ފުނަފަތި ޕްރޮގްރާ ު

1,078,200.00

1,193,773.00

)(115,573.00

ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމު

409,290.00

127,094.00

282,196.00

ދުވެލި ޕްރޮގްރާމު

1,220,000.00

212,774.00

1,007,226.00

މަދަދު ޕްރޮގްރާމު

500,000.00

326,540.00

173,460.00

3,207,490.00

1,860,181.00

1,347,309.00

ޖުމްލަ

ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޚަރަދު
ކޮވިޑް 19 -އިމަޖެންސީ ފަންޑު

250,000.00

218,170.00

31,830.00

ސްޓާފް މޯޓިވޭޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

135,000.00

25,000.00

110,000.00

ޖުމްލަ:

385,000.00

243,170.00

141,830.00

 2020 .10ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް
ވމުގެ ޢަދަދު52 :
ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ ބައްދަލު ު
އދަލުވުންތަކުގެ އަދަދު47 :
ކައުންސިލުން ބާއްވައިފައިވާ ބަ ް

ކ
(ނޯޓް :ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ ގޮތުގެމަތީން ކޮންމެ ހަފުތާއަ ު

ޖަލްސާ ބޭއްވިފައިނުވަނީ ކޮވިޑް  19އާއި ގުޅިގެން ލޮކްޑައުން ކުރެވުނު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޖަލްސާ ބޭއްވޭނެ ގޮތެއް
ނނެވެ).
ހަމަޖެއްސެން ނެތުމުގެ ސަބަބު ް
ޢަދަދު

ޙާޟިރުވި

ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު

ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް
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 -1ނިންމުން ނަންބަރު 2020/01
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ()7/2010ގެ 96ވަނަ
މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން  2020އަހަރަށް ލަފާކުރާ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް،
ކޮމެޓީ މަރުޙަލާގައި ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙްތަކާއެކު ތައްޔާރުކުރައްވައި ،އިދާރީ ޔުނިޓުން
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ޓ
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
އހަ ު
ސލްގެ 2020ވަނަ ަ
ނ ި
ތޅުކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް

ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކޮށްފީމެވެ .އަދި އެޤާނޫނުގެ 97ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ
ގޮތުގެމަތީން އެކުލަވާލެވުނު ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓާއި ،ކައުންސިލުން ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކާ
ގުޅޭ ހިސާބުތައް ޞައްޙަކަމަށް ފާސްކޮށްފީމެވެ.
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 -1ނިންމުން ނަންބަރު 2020/02
ވިޔަވަތި

ލާންޗު އަޑިޔަށްދިޔުމުގެ ޙާދިސާގެ ރިޕޯޓުގައި ،ޙާދިސާ ހިނގުމުގައި

އިހުމާލުވި ފަރާތްތަކާމެދު ،އެ ރިޕޯޓުގެ  9.3ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން
ފިޔަވަޅު އެޅުމަށާއި 9.4 ،ގައި ،މިހާރުން މިހާރަށް ލާންޗު ރަނިންގ ކޮންޑިޝަންގައި
ބޭއްވުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތުތައް ކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

 -2ނިންމުން ނަންބަރު 2020/03
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2020ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލަށް ޖަލްސާގައި
ގެނެވުނު އިޞްލާޙްތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

 -3ނިންމުން ނަންބަރު 2020/04
ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ އެއްބަސްވުމާއި،
ކިޔެވެނި އެހީދިނުމުގެ އުޞޫލާއި ،އެ އުޞޫލުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ އެމް.އޯ.ޔޫތަކަށް
ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކުރެވި ،ގެނެވިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް
ފެނެއެވެ.

 -4ނިންމުން ނަންބަރު 2020/05
ފުނަފަތި ފާމަސީން ކްރެޑިޓަށް ބޭސް ދޫކުރެވިފައިވާ ށ.ފޯކައިދޫ ފޭރުގަސްދޮށުގޭ
އަލްމަރުޙޫމް އިބްރާހީމް ނަޢީމްގެ ދަރަނީގެ ގޮތުގައި އޮތް ފައިސާގެ ޢަދަދުގެ ތެރެއިން
މިހާތަނަށް

ޖޫރިމަނާގެ

ގޮތުގައިވާ

އޮތް

ޢަދަދު

ދައްކަންޖެހޭ

އުނިކޮށް

21,527.50ރ(.އެކާވީސްހާސް ފަސްސަތޭކަ ހަތާވީސްރުފިޔާ ،ފަންސާސްރުފިޔާ)
ދެއްކުމަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

 -5ނިންމުން ނަންބަރު 2020/06
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުލްޖަލީލު އިބްރާހީމް އަމިއްލަގޮތުން ކިޔެވުމަށް
މާލެ ދިއުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި އެޗް.އާރު.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީގައި
މަޝްވަރާކޮށް ،އެޗް.އާރު ޔުނިޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަރުދާހުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން
ކޯހުގެ މުއްދަތުގައި މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ކިޔެވުމަށް ދޫކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

 -6ނިންމުން ނަންބަރު 2020/07
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ޙަވާލުކުރުމުގެ މައްސަލާގައި ކޮމެޓީން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަރުދާހުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން
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ޙަވާލުކުރުމަށް ފެނެއެވެ.
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 -1ނިންމުން ނަންބަރު 2020/08
ކިޔެވެނި އެހީ ކޮމިޓީއަކީ ކައުންސިލްކަމަށާއި ،އެޑްމިން ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް
ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފެއް ކަނޑައަޅަން ފެނެއެވެ.

 -1ނިންމުން ނަންބަރު 2020/09
ވިޔަވަތި

ޤުރުއާން

މުބާރާތް

 ،2020ހޯސްޓްކުރުމަށް

އެއްވެސް

ފަރާތަކުން

ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ ،މިހާރު މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުގައި
ބޭއްވެންނެތުމާއެކު ،މި މުބާރާތް ބޭއްވުން ފަސްކޮށް ،ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި އަލުން
މުބާރާތް ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް ކަނޑައަޅައި އިޢުލާނުކުރާނެ ކަމަށް ސްކޫލުތަކަށް
އެންގުމަށާއި ،މިކަމާ ގުޅޭ ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލައި ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް މައްސަލައާ
އެޓޭޗްކުރުމަށް ،ނިންމުމަށް ފެނެއެވެ.

 -1ނިންމުން ނަންބަރު 2020/10
ޓްރާންސްޕޯޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލަށް އިދާރީ ޔުނިޓުން
ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙްތައް ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް
ފެނެއެވެ.

 -1ނިންމުން ނަންބަރު 2020/11
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ގާތްވެފައިވުމާއި ،މި ދައުރު ވެސް ނިމެން
ގާތްވެފައިވުމާއެކު މަހާސިންތާ ބާއްވަން އައުލާކަން ބޮޑީ އަތޮޅުކައުންސިލަށް އަލަށް
އިންތިޚާބުވާ ކައުންސިލަށް ކަމުގައިވާތީ އާއި ،އޭގެ ސަބަބުން މަހާސިންތާގެ ނަތީޖާ
ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ފެންނާތީ ،ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރަށް އިންތިޚާބުވާ
ރ ް
ސ ުކ ަ
ކައުންސިލުން ކުރިޔަށްގެންދާ ގޮތަށް ވިޔަވަތި މަހާސިންތާ ަ ،2020ލ ް
ނ
ެފ ެ
ނ ެއ ެވ.

ސަފްޙާ 42 :ގެ 28

ޓ
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
އހަ ު
ސލްގެ 2020ވަނަ ަ
ނ ި
ތޅުކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
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 -2ނިންމުން ނަންބަރު 2020/12
އެލް.ޖީ.އޭއިން ކައުންސިލްތަކުގެ އިޞްލާޙް ހޯދުމަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ކައުންސިލްތަކުން
ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ބަދަލު ނަގައިދިނުމާ ގުޅޭ އުޞޫލަށް ކޮމެޓީ
މަރުޙަލާގަޔާއި ،ޖަލްސާގައިވެސް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައިނުވާތީ އާއި ،މި އުޞޫލުގެ
ސަބަބުން ކައުންސިލްތަކަށް ގެއްލުމެއްވާނެ ކަމަށް ނުފެންނާތީ ،އުޞޫލު އޮތްގޮތް
ރަނގަޅުކަމަށް ފެނެއެވެ.
ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 144
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 -1ނިންމުން ނަންބަރު 2020/13
ވިޔަވަތި ލާންޗުގެ އިންޖީނު މަރާމާތުކުރުމަށް މި އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ
ފައިސާއިން އިންޖީނުތައް މަރާމާތުނުކުރުމަށާއި ،އައު ދެ އިންޖީނު ވެސް ނުގަތުމަށް
ފާސްކޮށް،

އައު  2އިންޖީނު ގަތުމުގެ ކަންތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަށް

ލިޔެގެން ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ފެނެއެވެ.

 -1ނިންމުން ނަންބަރު 2020/14
ވިޔަވަތި ލާންޗުގެ އިންޖީނު މަރާމާތުކުރުމަށް މި އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ
ފައިސާއިން އިންޖީނުތައް މަރާމާތުނުކުރުމަށާއި ،އައު ދެ އިންޖީނު ވެސް ނުގަތުމަށް
ފާސްކޮށް،

އައު  2އިންޖީނު ގަތުމުގެ ކަންތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަށް

ލިޔެގެން ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ފެނެއެވެ.

 -2ނިންމުން ނަންބަރު 2020/15
އެޗް.އާރު ޔުނިޓުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު މީހެއްގެ
މަޤާމަށް މީހަކު ނެގުމަށް ބޭނުންވާ ސަބަބަތަކާ ގުޅޭ ކަރުދާހަށް ،ޖަލްސާގައި ގެނެވުނު
އިޞްލާޙާއެކު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

 -1ނިންމުން ނަންބަރު 2020/16
ކޮވިޑް 19 -ވިޔަވަތި އިމަޖެންސީ ފަންޑުގެ ނަމުގައި ފަންޑެއް ހުޅުވުމަށް ފާސްކޮށް،
މިއަހަރު ހިންގުމަށް ބަޖެޓް ކުރެވިފައިވާ "ވިޔަފަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް "2020
ހޯސްޓްކުރުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން އެއްވެސް ރަށަކުން މިހާތަނަށް ފާޅުކުރައްވާފައި
ނެތުމާއި ،ކޮވިޑް 19-ބަލިމަޑުކަމުގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން މި މުބާރާތް ބާއްވާނެ އެއްވެސް
މާހައުލެއް މިއަހަރު އޮންނާނެ ކަމަށް ނުފެންނާތީ ،އެ ޕްރޮގްރާމުގެ ބަޖެޓުގެ ގޮތުގައި
ކަނޑައެޅިފައިވާ ( 250,000.00ދެލައްކަ ފަންސާސްހާސް) ރުފިޔާ ،ކޮވިޑް19-
ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް އަތޮޅުގައި ޤާއިމުވެފައިވާ އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޓިންގ
ސެންޓަރުތަކަށާއި ،ސޯޝަލް ސަޕޯޓް ޑެސްކްތަކަށް ބޭނުންވާ އާލާތްތައް ހޯދުމަށާއި،
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މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް "ކޮވިޑް  19ވިޔަވަތި އިމަޖެންސީ ފަންޑު"
އައިޓަމަށް ބަދަލުކޮށްގެން ޚަރަދުކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

 -2ނިންމުން ނަންބަރު 2020/17
މުޅި ދުނިޔެއަށް ޢާއްމުކޮށް ފެތުރިފައިވާ ނުރައްކާތެރި ކޯވިޑް 19ގެ ބަލިމަޑުކަން
ރާއްޖެއަށް ވެސް އައިސްފައިވާއިރު ،މި އަތޮޅަކީ މާލެ ފިޔަވައި ،މި ބަލީގައި އެންމެ
ގިނަމީހުން ފައްސިވެފައިވާ އަތޮޅަކަށްވެފައި ،މިކަމުން އަތޮޅުގެ ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް
ޙިމާޔަތާއި ،ރައްކާތެރިކަން ލިބިދިނުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްތަކުން
އާއި،

އަތޮޅު

ކައުންސިލްގެ އިރުޝާދުގެ މަތީން އަގުހުރި

އެލް.ޖީ.އޭގެ ލަފާ
މަސައްކަތްތަކެއް

ދިޔަނަމަވެސް ވަރަށް މުހިންމު ބައެއް ކަންކަން ކުރުމުގައި މި ކަމަށް ޚަރަދުކުރާނެ
އެއްވެސް މިންވަރެއްގެ ފައިސާއެއް

ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް

ދޫކުރައްވާފައި ނުވާތީ ،މިކަމަށް ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ޙައްލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން،
ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ "ކޯވިޑް 19-ވިޔަވަތި އިމަރޖެންސީ
ފަންޑު"

ކަރުދާހުގައިވާ ގޮތަށް ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރުމަށާއި ،އަދި

މިއީ ޚާއްޞަ ޙާލަތެއްގައި ޚާއްޞަ ބޭނުމެއްގައި ދޫކުރާ ފައިސާއެއް ކަމަށްވާތީ ،މި
ފައިސާ ދޫކުރުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލުން ރަށުކައުންސިލްތަކަށް މާލީއެހީ ދިނުމުގެ
ސިޔާސަތަށް ޢަމަލުކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
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 -1ނިންމުން ނަންބަރު 2020/18
ކޮވިޑް19-

ބަލިމަޑުކަމާ

ގުޅިގެން

ށ.ފުނަދޫ

އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލުގެ

ފަރާތުން

ކަރަންޓީނުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ކަރަންޓީނުކުރުމަށް ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއެއްގެ
ގޮތުގައި އަތޮޅުވެހި ދޫކުރުމަށާއި ،އަތޮޅުވެއްސަކީ ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން
ކުއްޔަށް ދޫކޮށް އާމްދަނީ ހޯދަމުންދާ ވަޞީލަތަކަށްވެފައި ،މި ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން
ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ލިބޭ ގިނަ ޕްރޮގްރާމުތައް ހުއްޓި އާމްދަނީ ދަށަށްގޮސްފައިވާތީ،
ކުރިން ދޫކުރެވުނު ގޮތާ ޚިލާފަށް  2020މެއި 19ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެބޭނުމަށް
އެތަން ދޫކުރެވޭނީ މި ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން ދައުލަތުން އެހެން ތަންތަންވެސް ނަގައި
ބޭނުންކުރަމުންދާ ފަދައިން ކައުންސިލަށް އާމްދަނީއެއް ލިބޭގޮތަށް ދުވަހު ކުއްޔަށް
ކަމުގައި ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

 -2ނިންމުން ނަންބަރު 2020/19
އަތޮޅުވެއްސާއި ،މީޓިންގ ރޫމު ޢިމާރާތުގެ ރިޓެންޝަން ފައިސާ ދޫކުރުމުގައި ،އެ
ދެ ޢިމާރާތުން ފާހަގަކުރެވުނު މަރާމާތުތައް ބަލައި ،އެ މަރާމާތުތަކަށް ދާނެ ޚަރަދު
އުނިކުރުމަށްފަހު ބާކީ ހުރި ފައިސާ އެ މަސައްކަތްތަކުގެ ރިޓެންޝަން ފައިސާގެ
ގޮތުގައި މަސައްކަތާ ޙަވާލުވި ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރުމަށް ފެނެއެވެ.
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 -1ނިންމުން ނަންބަރު 2020/23

 -1ނިންމުން ނަންބަރު 2020/20
ކޮވިޑް 19-ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ފުރަބަންދުގައި ނާދެވިތިބި ށ.އަތޮޅުގެ މީހުން
ފުނަދޫގައި ބައިތިއްބާނެ ޙާލަތެއް އަތުވެއްޖެނަމަ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި
އަތޮޅުވެހި އިމާރާތް މިކައުންސިލްގެ ނަންބަރު  (N)227-2020/18ނިންމުމުގައިވާ
ގޮތުގެމަތީން ފުނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ދޫކުރުމަށާއި ،މި ކޮރަންޓީން ފެސިލިޓީއަށް
މީހުން ގެނައުމުގައި ފުނަދޫން އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދިނުމަށާއި ،އަދި
އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން މިފަދަ މީހުން ބައިތިއްބާނެ އެކަށީގެންވާ ފެސިލިޓީނެތް
ރަށްރަށުގެ މީހުންގެ ތެރެއިން އެދޭ ރަށްރަށުގެ ތަރުތީބުން މީހުން ބައިތިއްބުމަށާއި،
ރަށުން ބޭރު މީހުން ބެލެހެއްޓުމުގައި ފުނަދޫ ކައުންސިލާއި ،އަތޮޅުކައުންސިލާއި،
އެރަށެއްގެ ރަށުކައުންސިލާ ވާހަކަދެކެވިގެން ކެއުމުގެ ކަންކަން އިންތިޒާމުކުރުމަށާއި،
މި ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން ފެސިލިޓީގައި ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުނަދޫކައުންސިލުން
އިންތިޒާމުކުރާގޮތަށް ކަނޑައެޅުމަށް ފެނެއެވެ.

 -1ނިންމުން ނަންބަރު 2020/21
އިދާރީ

ޔުނިޓުން

އެކުލަވާލައި،

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

އައު

ޢާއްމު

ޙާލަތުގައި

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން ދެވޭނެ ޚިދުމަތްތަކާއި ،ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ގޮތުގެ އުޞޫލަށް
ބަހުސްގެ މަރުޙަލާގައި ގެނެވިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކާއެކު ފާސްކޮށް ،އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް
ޚިދުމަތްދެމުންގެންދިއުމަށް ފެނެއެވެ.

 -2ނިންމުން ނަންބަރު 2020/22
އިދާރީ

ޔުނިޓުން

އެކުލަވާލައި،

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

އައު

ޢާއްމު

ޙާލަތުގައި

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން ދެވޭނެ ޚިދުމަތްތަކާއި ،ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ގޮތުގެ އުޞޫލަށް
ބަހުސްގެ މަރުޙަލާގައި ގެނެވިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކާއެކު ފާސްކޮށް ،އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް
ޚިދުމަތްދެމުންގެންދިއުމަށް ފެނެއެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2019ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ
ޝވަރާކުރެވި
ބަޔާނަށް ކައުންސިލްގައި މަ ް

ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަކާއެކު

ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.
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 -1ނިންމުން ނަންބަރު 2020/29

 -1ނިންމުން ނަންބަރު 2020/24
ނސިލް އިދާރާތަކުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްތައް
2019ވަނަ އަހަރުގެ ރަށުކައު ް
މިހާރު އެކުލަވާލެވިފައިވާ ގޮތަށް ކައުންސިލް އިދާރާތަކަށް ފޮނުވުމަށް ފެނެއެވެ.
 -1ނިންމުން ނަންބަރު 2020/25
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން 2020ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ
ހަ މަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓާ ގުޅޭގޮތުން  16ޖުލައި
2020

ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވުނު

ދލުވުމުގައި
ކޮމެޓީގެ ބައް ަ

އިޞްލާޙުކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް އެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.
 -1ނިންމުން ނަންބަރު 2020/26
"ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ،ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމެޓީ" ގައި އިދާރީ
އެންމެ އިސް ތިން ބޭފުޅުން ކަމުގައިވާ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު
ޙަމީދާއި ،ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުލްޖަލީލު އިބްރާހީމާއި ،އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
ފނެއެވެ.
ޢަޒީމާ ޢަލީގެ ނަން ހިމެނުމަށް ެ
 -1ނިންމުން ނަންބަރު 2020/27
ށ.އަތޮޅު

ފެރީ

ރޫޓުތަކަށް

ގެންނަން

އެދޭ

ކަރުދާހަށް

ލ
ބަދަ ު

ވ ލަފާޔާއެކު އިސްލާޙުކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް
ރަށުކައުންސިލްތަކުން ދެއްވާފައި ާ
ފާސްކޮށް ،އެ ކަރުދާސް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އަށް ފޮނުވުމަށް ފެނެއެވެ.
 -2ނިންމުން ނަންބަރު 2020/28
ކޮވިޑް 19-ފުރަބަންދާ ގުޅިގެން މި އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާ އެއްގޮތަށް
ޕްރޮގްރާމުތައް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވާތީ ،ކޮމެޓީ މަރުޙަލާގައި ރިވިއުކޮށް
ހުށަހަޅާފައިވާ

މަސައްކަތު

ތާވަލުގެ

ޑްރާފްޓަށް

ޖަލްސާގައި

ގެނެވުނު

އިޞްލާޙުތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.
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ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ 2021ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު،
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 -1ނިންމުން ނަންބަރު 2020/30
ޑތި އަދި
ރންގ ރިޕޯޓުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ބޮ ެ
2019ވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަ ި
ޚާއްޞަ

މައްސަލަތައް

ހައްލުކުރުމާ

ގުޅޭގޮތުން

ށ
ރަށުކައުންސިލްތަކަ ް

މރުޙަލާގައި
ވ  12ސިޓީއާމެދު ކޮމެޓީ ަ
ފޮނުވުމަށް ޑްރާފްޓްކުރެވިފައި ާ
ފނެއެވެ.
ޞލާޙުކޮށް ރަށްރަށަށް ފޮނުވުމަށް ެ
މަޝްވަރާދެވިފައިވާ ގޮތަށް އި ް
 -1ނިންމުން ނަންބަރު 2020/31
ކޯވިޑް 19-ގެ ކޭސްތަކާ ގުޅިގެން ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އާއި ،އެމް.އެން.ޑީ.
ތރުތައް ކުރުމަށް ،މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ
ދ ު
އެފްގެ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ަ
ދުވެލި ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމުގެ އުޞޫލުގެ ތެރެއިން ދެވެންއޮތް އެންމެ ކުޑަ
އަގެއްގައި ލާންޗުތައް ދޫކުރުމަށާއި ،އަދި އިތުރަށް ފަސޭހަކުރުމުގެ ގޮތުން
އެއިން ފަރާތަކުން އެދޭނަމަ މިކައުންސިލާ ދެމެދު އިތުރު އެއްބަސްވުމެއް
ނއެވެ.
ދަށުން ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ފެ ެ
 -1ނިންމުން ނަންބަރު 2020/32
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިއަހަރުގެ ބްލޮކް ގްރާންޓާ
ޖޓް ރިވައިޒުކުރުމަށް
އެއްގޮތަށް މިކައުންސިލްގެ 2020ވަނަ އަހަރުގެ ބަ ެ
ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓާއި ،އިދާރީ އިސްވެރިންނާއި ،ކައުންސިލް
ކރެވިފައިވާ
މޓީގައި މަޝްވަރާކުރެވި ބަދަލު ު
ވލެވުނު ކޮ ެ
ހިމެނޭގޮތުން އެކުލަ ާ
ޓ
ގޮތަށް 2020ވަނަ އަހަރުގެ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރިވައިޒްޑް ބަޖެ ް
ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.
-
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 -1ނިންމުން ނަންބަރު 2020/33
ފރާތެއް
ވ ފަރުނީޗަރ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ަ
އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތަށް ބޭނުން ަ
ފއިވާ
އޢުލާނުކުރުމުން ވެސް ހުށަހަޅާ ަ
ހޯދުމަށް ދެ ފަހަރެއްގެމަތީން ި
މ ނުވާތީ ،މި މަސައްކަތް މާލީއްޔަތު
ބީލަންތަކުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަ ަ
ދއުމަށް
އވާ ގޮތުގެމަތީން ކުރިޔަށް ގެން ި
ޤަވާޢިދުގެ  10.31ގެ (ނ)ގަ ި
ފެނެއެވެ.
 -2ނިންމުން ނަންބަރު 2020/34
ވނަމަވެސް ފިނޭންސް
މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ކަނޑައެޅުމަށް ނަން ފޮނުވިފައި ީ
މިނިސްޓަރ،

އެ

މަސްޢޫލިއްޔަތު

ވަކިފަރާތެއް

އަދާކުރުމަށް

ކަނޑައަޅުއްވާފައިނުވުމުގެ ސަބަބުން އޮފީހުގެ ޕްރޮކިއުމެންޓް މަސައްކަތްތައް
ދރުވެރިޔާގެ
ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ދަތިވާތީ ،މި ކައުންސިލުން މާލީ ޒިންމާ ާ
ދ ތަންދޭ
ފއިވާ ފަރާތަށް މާލިއްޔަތު ޤަވާޢި ު
ގޮތުގައި އައްޔަންކުރުމަށް ލަފާދީ ަ
ތން އެ މަސްޢޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކުރުމަށް ފެނެއެވެ.
ގޮތުގެމަތީން ވަގުތީގޮ ު
 -1ނިންމުން ނަންބަރު 2020/35
2021ވަނަ އަހަރު ދައުލަތާއި ،މި ކައުންސިލްގެ ޓްރަސްޓްފަންޑަށް
އެކަށީގެންވާ

ދނީއެއް
އާމް ަ

ރަނގަޅު

މށް
ލިބޭނެކަ ަ

ފނުކުރެވޭތީ،
ލަ ާ

ނ
އޮގަސްޓު 2020ގައި އެކުލަވާލާފައިވާ މިކައުންސިލުގެ 2021ވަ ަ
އަހަރުގެ

ބަޖެޓް،

ރަށުކައުންސިލްތަކާއި،

އަހަރުގެ

މި

ރަށްރަށުގެ

ރގައި
ދަތު ު

މޮނިޓަރިންގ
މުއައްސަސާތަކާއި،

މަދަނީ

ނ
ޖަމްޢިއްޔާތަކާއެކު ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވައި އާމްދަ ީ
ޓ
ބދަލުގެނެސް ބަޖެ ް
ނގަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ަ
އާއި ،ދައުލަތުން ދެއްވާ ސީލި ް
ނއެވެ.
ނތީ ،އެގޮތުގެމަތީން ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ފެ ެ
ފައިނަލްކުރަން ފެން ާ
 -2ނިންމުން ނަންބަރު 2020/36
ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފަށް  28އޮކްޓޫބަރު  2020އިން
ނމަށް ފެނެއެވެ.
ފެށިގެން  6ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ދި ު
 -1ނިންމުން ނަންބަރު 2020/37
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ޓ
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
އހަ ު
ސލްގެ 2020ވަނަ ަ
ނ ި
ތޅުކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް

ލ މުބާރާތް
ފުނަދޫ ކައުންސިލްކަޕް ( 2020އޮފީސްތަކުގެ 8ވަނަ ފުޓްޝަ ް
 )2020ގައި

އަތޮޅުކައުންސިލް ތަމްސީލުކުރުމަށް އަންހެން ޓީމަކާއި،

އވެރިކުރުމަށް ފެނެއެވެ.
ފިރިހެން ޓީމެއް މުބާރާތުގައި ބަ ި
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 -1ނިންމުން ނަންބަރު 2020/39

 -1ނިންމުން ނަންބަރު 2020/38
ލ މުބާރާތް
ފުނަދޫ ކައުންސިލްކަޕް ( 2020އޮފީސްތަކުގެ 8ވަނަ ފުޓްޝަ ް
ގނެ ކަމަށް
 )2020ގައި އަތޮޅުކައުންސިލް ތަމްސީލުކުރާ ދެ ޓީމަށް ހިނ ާ
ލަފާކުރާ ޚަރަދު ތަފްޞީލަށް އެހެނިހެން ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި  5,000.00ރުފިޔާ
އިތުރުކޮށް

ޖުމުލަ

25,000.00

"ކުޅިވަރު

ރުފިޔާ

މުބާރާތްތަކުގައި

ބައިވެރިވުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު"ގެ ގޮތުގައި ބަޖެޓްކުރެވިފައިވާ ފައިސާގެ
ނއެވެ.
ތެރެއިން ނަގައި ދޫކުރުމަށް ފެ ެ

ފރުނީޗަރު ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
އަތޮޅުވެހި އިމާރާތަށް ބޭނުންވާ ަ
ކުރެވުނު ނަންބަރު 2( (IUL)227-ID/227/2020/10 :ސެޕްޓެމްބަރ
ބލަން ހުށައަޅުއްވާފައިވަނީ އެއްމެފަރާތަކުން
 )2020އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ީ
ކަމަށް ވުމާއި ،އަދި އެފަރާތުން ހުށައެޅުއްވި އަގު ކައުންސިލުން މިޕްރޮޖެކްޓަށް
ލން އަދި
ރ ބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެން އެއިޢު ާ
ފާސްކޮށްދެއްވާފައިވާ ބަޖެޓައްވު ެ
ނ އެމަސައްކަތް
ކށް ،އަލު ް
ހށައެޅުނު ބީލަން ބާޠިލު ޮ
އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ު
ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު (IUL)227-ID/227/2020/13
ދފަރާތަކުން
ލން ެ
( 22ސެޕްޓެމްބަރ  )2020އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ބީ ަ
ވީނަމަވެސް

އެދެފަރާތުންވެސް

ސަޕްލައިކުރުމަށް

ހުށައަޅުއްވާފައި

އ
ހުށައަޅުއްވާފައިވަނީ އިޢުލާނާ ި

ހޯދުމަށް

މތު ދެވުނު
ޢލޫ ާ
މަ ު

ގުޅިގެން

ސްޕެސިފިކޭޝަންގެ ތަކެތި ކަމަށް ނުވުމުން ،ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ
( 10.31ނ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކަމަށް ޝަރުތު ހަމަވާ ޤާބިލު ފަރާތަކާއި
ނުވަތަ

ތތަކަކާއި
ފަރާ ް

ކ
ވާހަ ަ

ދައްކައިގެން

ވ
އެކަށީގެން ާ

އަގެއްގައި

އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް  15އޮކްޓޯބަރ 2020ގައި ބޭއްވުނު
ކއުންސިލުގެ
އމު ޖަލްސާގައި ނިންމުނެވެަ .
ކައުންސިލްގެ  167ވަނަ ޢާ ް
ނިންމުމާއި ގުޅިގެން  2020އޮކްޓޯބަރ 28ވަނަ ދުވަހު ( 11އެގާރަ)
ފަރާތަކަށް އަގު ހުށައެޅުމަށް ދަޢުވަތު ދެވުނުވެ .މިގޮތުން ދެވުނު ދަޢުވަތާއި
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ޓ
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
އހަ ު
ސލްގެ 2020ވަނަ ަ
ނ ި
ތޅުކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް

ގުޅިގެން

އަގު ހުށައަޅުއްވާފައިވަނީ ހަމައެކަނި

ޝޮޕް"އިން

"ފަންސަ

މށް ލިޔުން
ސބިތުކުރު ަ
ޤބިލުކަން ާ
ދ ފަންނީ ާ
ކަމަށްވުމާއި ،އެފަރާތުން މާލީ އަ ި
ހުށައަޅުއްވާފައި ނުވާތީއާއި ،އަދި ހުށަޅުއްވާފައިވާ މުއްދަތު ދިގުކަމަށް
ފެންނާތީ ،ފަރުނީޗަރު ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން އަގު ހޯދައި ،މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާއި
އެއްގޮތަށް އެމަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފެނެއެވެ.
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 -1ނިންމުން ނަންބަރު 2020/43

 -1ނިންމުން ނަންބަރު 2020/40
ފުނަފަތި ފާމަސީގެ ކޭޝިއަރުގެ މަޤާމަށް އަލުން އިޢުލާނުކޮށް  1އަހަރު
ފނެއެވެ.
އޞޫލުން މުވައްޒަފަކު ނެގުމަށް ެ
ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކޮންޓެކްޓް ު
 -1ނިންމުން ނަންބަރު 2020/41
ނމަށް އޮތޮރައިޒް ޔަމަހާ ސަރވިސް
ވިޔަވަތި ލާންޗު މަރާމާތުކޮށްދި ު
ށ
ސެންޓަރ/ހދ .ކުޅުދުއްފުށި އިން އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދިނުމަ ް
ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު  6000/-ރުފިޔާ ރަނގަޅުކަމަށް ފެންނާތީ ،އެ ފަރާތާ
ޙަވާލުކޮށްގެން އެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ފެނެއެވެ.
 -2ނިންމުން ނަންބަރު 2020/42
ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއާއި ،މި ކައުންސިލް ގުޅިގެން ދެމުންގެންދާ
އެއްގަމާއި ،ކަނޑުގެ ލައިސަންސް އަލަށް ދޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ވަގުތީގޮތުން
ހުއްޓާލުމުގެ މައްސަލާގައި ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާ މަރާމާތުކުރުމުގެ
މަސައްކަތުގެ ބިޑް އިވެލުއޭޓްކޮށް ،ބިޑްތަކުގައި ހުރި ޢަދަދުތަކާއި،
އއްކޮށް ހުއްޓާނުލައި ކުރެވެންހުރި
މިހާރުދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް ެ
ތ ދުވަހު އެސް.އެމް.ޓީ މީޓިންގައި
ތން އާދިއް ަ
އިންތިޒާމުތަކާ ބެހޭގޮ ު
ނމުމަށް ފެނެއެވެ.
މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ގޮތެއް ނި ް

އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރަށް ގެނެވުނު 4ވަނަ އިޞްލާޙާ ގުޅިގެން ޓްރާންސްޕޯޓް
ވސް މި
ނނެވި ނަމަ ެ
އޮތޯރިޓީން ބައެއް ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގުތަކަށް ބަދަލުގެ ް
ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް
ނސްޕޯޓް
ކަނޑައަޅާފައިވާ ފީއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނައުމަށާއި ،ޓްރާ ް
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އމަށް
ގންދި ު
ވފައިވާ ބަދަލުތަކާއެކު ފީ ނަގަމުން ެ
އޮތޯރިޓީން ފީއަށް ގެންނަ ާ
ފެނެއެވެ.
 -2ނިންމުން ނަންބަރު 2020/44
ފުނަފަތި ފާމަސީ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ،ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ
އިދާރާ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ލޮޓް  1ގައިވާ
އ
ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާ މަރާމާތުކުރުމާއި ،ލޮޓް  2ގައިވާ ގުދަން ބަ ި
ގމަތީން
މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބިޑްކޮމެޓީން ހުއްދަދެއްވާފައިވާ ގޮތު ެ
ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ފެނެއެވެ.
ދައުރު  -3ބައްދަލުވުން 179

4

 -1ނިންމުން ނަންބަރު 2020/45
ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ވިޔަފާރިކުރުމާއި ޚިދުމަތްދިނުމުގެ އުޞޫލުގެ
ތެރޭގައި ހިމެނޭ "ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމުގެ ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު" އަށް
ލތަކަށް ކޮމެޓީ މަރުޙަލާގައި ބަހުސްކުރެވި،
ގެނައުމަށް ހުށަހެޅު ބަދަ ު
ގެނެވުނު އިސްލާޙުތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު
ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރަށް

ތ
އިންތިޚާބުވެފައިވާ އެއްވެސް ކައުންސިލަރަކު ވަކިވުން ނުވަ ަ

ނ
ލވުންފަދަ އެއްވެސް ކަމަކަށް މިއަހަރުތެރޭގައި ބަދަލު އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ 2017 .ޖޫ ް
ދ ު
އިންތިޚާބުކުރުމާއި ،މަޤާމު ބަ ަ
3ވަނަ ދުވަހު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުކަމަށް އިންތިޚާބުކުރެވި ،ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާއިން ކައުންސިލްގެ
ބފުޅުން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
މަޤާމުތަކަށް އިންތިޚާބުވެފައިވާ ޭ

ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފް

ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު

ށ .ކަނޑިތީމު ދާއިރާ

ށ .ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ

ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު
ށ.ފުނަދޫ ދާއިރާ

ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން
ށ .މިލަންދޫ ދާއިރާ
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 .11އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީތައް

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކަށް މާލީއެހީ ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލު

`

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ
ފުނަދޫ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ށ .އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް
މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކަށް މާލީ އެހީ ދިނުމުގެ އުޞޫލު
ތަޢާރަފް
މިއީ 2018 ،ފެބްރުވަރީ 28ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 40ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން
ގ
ކރެވިފައިވާ އަންހެނުން ެ
ފާސްކުރެވުނު "ވިޔަވަތި އެހީ ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު"ގެ ދަށުން ށ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި އިންތިޚާބު ު
މށްޓަކައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ އުޞޫލެކެވެ.
ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކަށް މާލީއެހީ ދިނު ަ
ޕްރޮގްރާމްގެ ބަޖެޓް
އށް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ ޢަދަދެވެ.
މި ޕްރޮގްރާމްގެ ބަޖެޓަކީ އެ އަހަރަކު ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓްގައި އަންހެނުންކޮމެޓީ ަ
މި ޢަދަދު ކަނޑައަޅަނީ އެ އަހަރަކު ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ އާމްދަނީ އަށް ރިޢާޔަތްކޮށެވެ.
މަޤްޞަދު
ގ ތަރައްޤީއަށް
މި ޕްރޮގްރާމްގެ މަޤްސަދަކީ ށ .އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިވާ އަންހެނުން ެ
ގ
ކ ެ
ދއިދިނުމާއި ،ކޮމެޓީތަ ު
ކށް ލުޔެއް ހޯ ަ
މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައްކުރުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަ ަ
ރވެރިކުރުމެވެ.
ހނުން ބާ ު
ދައުރު ފުޅާކުރުމާއި ،ކޮމެޓީތަކުން ޙަރަކާތްތައް ރާވައި ހިންގުމަށް ހިތްވަރުދިނުމާއި ،އަން ެ

ސަފްޙާ 42 :ގެ 38

ޓ
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
އހަ ު
ސލްގެ 2020ވަނަ ަ
ނ ި
ތޅުކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް

ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އެހީދޫކުރެވޭނެ ފަރާތްތައް
މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ފައިސާގެ އެހީ ދޫކުރެވޭނީ ހިނގާ އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް ށ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގައި
ނންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކަށެވެ.
އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިވާ އަންހެ ު
ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް
ފއިސާ ދޫކުރާނީ އެކަމަށް
ނ ަ
ވ އުޞޫލުގެމަތިންނެވެ .މިގޮތު ް
ނ އަންނަނި ި
މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ފައިސާގެ އެހީ ހަމަޖެހިފައިވަ ީ
އެދި ހުޅުވާލުމުން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކުން އެދިލެއްވުމުންނެވެ.
.1

ހ
ޖ ޭ
މޓީތަކަށް ެ
ޖޓުން ކޮ ެ
އނާޔަތްދިނުމަށް ކަނޑައެޅޭބަ ެ
އށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކަށް މާލީ ި
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤި ަ
ފއިވާ ކޮމެޓީތަކަށް ހަމަހަމަކޮށް
ބޖެޓްގެ  40އިންސައްތަ އުފެދީ ަ
ފައިސާގެ ޢަދަދު ކަނޑައަޅާނީ ަ

ބެހުމާއި އެކު،

ގ އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ފައިސާ ދޫކުރެވޭނެއެވެ.
ބާކީ  60އިންސައްތަ އެކޮމެޓިތަށް ނިސްބަތްވާ ރަށުގެ އަންހެނުން ެ
ނ ހިނގަމުންދާ އަހަރުގެ ޖޫން  30ގެ ނިޔަލަށް
ލ ީ
 .2މިގޮތުން ރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންގެންދާ އަންހެނުންގެ ޢަދަދު ބަ ާ
މއުޞޫލު ފާސްކުރެވޭ އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ ކުރިން
އެ ރަށެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ އަންހެނުންގެ އާބާދީއަށެވެި ( .
ކށް މިއުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް ފައިސާ ދޫކުރަންވާނެއެވެ).
ހިނގަމުންދާ ކޮމެޓިތަ ަ
ލނީ އަތޮޅުކައުންސިލުން އެއްކުރާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށެވެ.
 .3އާބާދީ ބެލުމުގައި ބަ ާ
މި

އުޞޫލުގައި

އ
ބަޔާންކޮށްފަ ި

ނުވާކަމެއް

ދިމާވެއްޖެނަމަ

އެކަމެއް

ނިންމާނީ

ށ.

ތޅު
އަ ޮ

ކައުންސިލުގައި

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުއެވެ.
 25ޖޫން 2019

 ށ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގައި އުފެދިފައިވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތައް
ޢަދަދު

ކޮމެޓީގެ ނަން

1

ޤއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ
ފޯކައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައް ީ

2

ޤއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ
ނަރުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައް ީ

3

ކޮމަންޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ

4

އޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ
މިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރަ ް
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 .12ނިންމުން
ޢފީޤްދެއްވި هللا تبارك وتعاىل އަށް ޙަމްދާއި ،ޝުކުރުކުރަމެވެ .ދިރިއުޅުމުގެ
މި ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމުގެ ހެޔޮ ތަ ު
ى
ى
ّ
މ
محمد صّل هللا عليه وسلم އަށް ޞަލަވާތާއި ،ސަލާ ް
އޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ސާހިބާ
އެންމެ ރީތި ނަމޫނާ ދެއްކެވި ަ
ބން ޝާމިލުކުރަމެވެ.
ލެއްވުމަށް އެދި ދުޢާކުރަމެވެ .މި ޞަލަވާތާއި ،ސަލާމުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އާލުންނާއި ،އަޞްޙާ ު
އއް ޕްރޮގްރާމުތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވިނުވަނީ
މސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނޭ ބަ ެ
މިކައުންސިލުގެ  2020ވަނަ ަ
ލމަޑުކަމާ ގުޅިގެން އެކަންކަން ކުރިޔަށްގެންދެވޭނެ މާހައުލެއް
މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި މުޅި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވި ކޮވިޑް  19ބަ ި
ނެތުމުންކަން ހިތާމަޔާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ .އެހެން ނަމަވެސް ކުރިޔަށްގެންދެވުނު ކަންކަމުގައި ކައުންސިލުގެ ޙަރަކާތްތައް
ވިލަރެސްކޮށް ހިންގުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެލެއްވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .އެއާއެކު
ރ
އގުވަޒަންކޮށް އިޙްލާޞްތެ ި
ރވެދެއްވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ ަ
ގތުން އެހީތެ ި
ނގޮތުންނާއި ،އިދާރީ ޮ
މި ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމުގައި ފަން ީ
ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
އ ތިބެ،
އަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި ދުޢާ އަކީ ރަށާއި ،އަތޮޅާއި ،ޤައުމަށް ވަފާތެރި ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގަ ި
ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ .ކީރިތިﷲ
ކޮވިޑް 19ގެ މަލިމަޑުކަމުން މި ލޮބުވެތި ވަޠަން ސަލާމަތްކުރައްވައި ،އަޅަމެންގެ ކުރިއެރުމާއި ،ތަރައްޤީއަށް މިކުރާ މަސައްކަތުގައި
ތރު ކުރައްވާށިއެވެ .آمــين
ބަރަކާތް ލައްވައި ،ކާމިޔާބީ އި ު
 29ޖުމާދަލްއޫލާ 1442
 13ޖަނަވަރީ 2021
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އެނެކްސް –1

ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އާބާދީގެ މަޢުލޫމާތު  31ޑިސެންބަރު 2020ގެ ނިޔަލަށް
އަތޮޅުގެ ނަން :މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރި (ށ)
ނަންބަރު

ބރު 2020ގެ ނިޔަލަށް
ޑސެން ަ
މތު ި 31
ދގެ މަޢުލޫ ާ
އބާ ީ
ޖސްޓްރީ ާ
ރަ ި

ރަށުގެ ނަން

ނ
ފިރިހެ ް

ނ
އަންހެ ް

ޖުމުލަ

1

މ
ށ.ކަނޑިތީ ު

785

821

1606

2

ށ.ނޫމަރާ

268

235

503

3

ށ .ގޮއިދޫ

405

360

765

4

ދ
ށ.ފޭ ޫ

677

635

1312

5

ށ.ފީވައް

570

579

1149

6

ހ
ފ ި
ށ .ބިލެތް ަ

374

354

728

7

ށ.ފޯކައިދޫ

923

923

1846

8

ދ
ށ.ނަރު ޫ

342

305

647

9

ށ.މަރޮށި

485

492

977

10

ށ.ޅައިމަގު

436

401

837

11

ށ.ކޮމަންޑޫ

964

929

1893

12

ދ
ށ.މާއުނގޫ ޫ

622

556

1178

13

ދ
ށ.ފުނަ ޫ

1299

1352

2651

14

ދ
ށ.މިލަން ޫ

1389

1178

2567

9539

9120

18659

ޖުމުލަ:
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