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  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2021

 2 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫ

 ބަޔާން  ރައީސްގެ  އުންސިލްގެކަ    

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

އަށް ޞަލާވާތާއި،  ޢަމަލީގޮތުން މަގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާތް ސާހިބާ  ،ގޮތުގެ ރިވެތި ނަމޫނާއާއިގެން ވަޑައިގެން
 މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލްކުރަމެވެ.، ނަބިއްޔާގެ އިތުރު އާލުންނާއި އެ މާތް ޞަލަވާތާއި، ސަލާމުގައި  މިކުރަމެވެ. ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ

 

ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ  19މަސް ފާއިތުވެގެން ދިޔައީވެސް ކޮވިޑް 6އަހަރު ފެށި ފުރަތަމަ  ވަނަ 2021ނިމިދިޔަ އަހަރެކޭ އެއްފަދައިން 
 ކުރަމެވެ. މިގޮތުން އަތޮޅު ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތަށް ގިނަ ތެރޭގައެވެ. މިބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން

ހިތާމަޔާއި  ޙަރަކާތައް ހިންގުމަށް ނުހަނު ގިނަދަތިތަކާއި ދިމާވެފައިވާކަން ޕްލޭންކުރެވިފައިވާ  ވަނަ އަހަރަށް 2021އި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގަ
ގެ ބަލިމަޑުކަމުން 19ވިޑްތަކާއި، ކޮއަދާކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ޒިންމާ  ނީކައުންސިލްގެ ޤާނޫޅުނަމަވެސް އަތޮ އެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.

 ތަކެއް ވިސްނައި ވިސްނުންދާކުރެވޭތޯ މިކައުންސިލުން ގިނަ ފުރިހަމައަށް އަ އެންމެ އަރައިގަތުމަށް، އަތޮޅުގައި ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތައް
 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައިވެސް ކުރެވިފައެވެ.   6ވޭތުވެދިޔަ ވަނީ އެތަކެއް މަސައްކަތްތަކެއް 

ވާލުވީ ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަޝްޢޫލިއްތާ ޙަ  4ށް ގެނެވުނު ބޮޑު ބަދަލާއެކު އިންތިޚާބު ކުރެވުނު ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަ
ނައިބުރައީސާއި،  ވަނަ ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި، 3ދުވަހުއެވެ. މިފުރުޞަތުގައި ށ. އަތޮޅު  ވަނ17ަވޭތުވެދިޔަ މެއިމަހުގެ 

ތުވި ދައުރުގައި އަތޮޅަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާ އިޚްލާސްތެރި މަސައްކަތްތަށް ފާހަގަކޮށް މެންބަރުންނަށާއި، އިދާރީ މުވައްޒިފުންނަށް ފާއި 
ތަރައްޤީ އާއި ރައްޔިތުންގެ ލާބައަށްޓަކައި މިކައުންސިލުން  ގެއަތޮޅުއަޅުގަނޑާއި، ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ ނަމުގައި ޝުކުރުދަންނަވެމެވެ. 

 ންސިލުގެ އަމާޒުކަމުގައި ބަލައި، ކައުންސިލުން އާމްދަނީ ހޯދައިގެން އަތޮޅުގެ ދިއުން މިއީ ކައުކުރާ މަސައްކަތް މަޑުޖެހުނަނުދީ ކުރިއަށް ގެން
އަމާޒު ހިފައިގެން ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ގެންދެވޭކަން މިކައުންސިލުން  މަށްމިއަހަރުވެސް ކުރިއަށް ގެންދިއުރޭވި  ތަކެއްތަރައްޤީއަށް ގިނަ ޙަރަކާތް

ގެ ޢިލްމީ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމާއި، ހުރިހާ ރަށެއްގެ އިޖުތިމާޢީ ދުޅަހެޔޮކަން މުވައްޒަފުންކުރަމެވެ. މިގޮތުން ފަޚުރުވެރި ކަމާއިއެކު ފާހަގަ 
މަ ޖެހުމާއެކު ހަހިތް ކަންކަމަށް ބޮޑުހޭދައެއް ކުރެވެމުންދާކަންފަދަ  އިތުރުކުރުމަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެކައުންސިލްގެ އެންމެހާ މެންބަރުންނާއި ވެމުންދަނީ ކަމާއެކު ކުރެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކާމިޔާބު ވެ.   މިފާހަކުރަމެ
ލު ޞީ ރިޕޯޓުން މި އެންމެހާ ކަންކަމުގެ ތަފް  ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. މި ކަންވެސް މި މަސައްކަތުން އަގުނުކުރެވޭ ބުރަ

 ނެކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. އެނގިގެންދާ

ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތަށް ނިޒާމަށް ފަހިވެގެން މިދާ ޤާނޫނީބާރުތަކާއި، އެކު  އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ ލާމަރުކަޒީ 
ކަން ސަލާމަތްކުރައްވައި، އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އުފާވެރިކަމާއި، ފާގަތިމި ޤައުމު ގެ ވަބާއިން 19ލިބި، ކޮވިޑް  ކުރިއެރުންފަހިކަމާއި 
  ކުރެއްވުމެވެ. މިންވަރު 
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 ޝިޔާމް މުޙައްމަދު 

 ރައީސް ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2021

 3 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫ

1. 
 

 2010/7މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ާޤނޫނު ަނންބަރު 
މަސްދުވަހު  6ނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަ 2021 ނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަީތްނ ލިޔެވުހވަނަ މާއްދާގެ )106 ގެ  

 ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެވެ. މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން

މެނިފައިވާނެއެވެ. ހި ގެ ވަނަވަރުރަށުމިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ މިޝަނާއި، 
ނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން  މަހުގެ  6ނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަ 2020 މީގެއިތުރުން ހިންގުމަށް ކަ

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

 

2. 
 

 ފަހި  ފުރުޞަތު ދިރިއުޅުމަކަށް ފާގަތި ވިޔަވަތިކަމާއިއެކު ،ޯލބިކުރާ ދީނަށް ިއސްލާމް އުތުރުބުރިއަކީ "މިލަދުންމަޑުލު

 އަތޮޅަކަށްވުން" ރައްކާތެރި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތަކު

 

3. 
 

ދިމިޤްރާޠީ  އަތޮޅަކަށް ހެދުމާއި، ގިނަ ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ފުރުޞަތުތައް މަޑުލު އުތުރުބުރިއަކީމިލަދުން

ތަނަވަސްކަމާއި ގެދޮރުގެ  ބިނާކުރުމެވެ. އަދި މާލީ މަދު މުޖުަތމަޢެއް ލޯބިކުރާ ކުށް ލްޙަމަސަލަސްކަމަށްޞުއުޞޫލުތަކާއި 

އުނގެުނމާއި ބޭސްފަރުވާއަށް ފަސޭހަަކމާއެކު ވާޞިލުވުމުގެ މަގު  ދުމާއި،ހެ އަތޮޅަކަށް ތަނަވަސްކަމަށް މަގުހުޅުވިފައިވާ 

ވާދަކުރުމުގެ  ކިޔަވާކުދިންނާއި ޒުވާނުންނަށް ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ތަނަވަސްކޮށް ދިުނމުގެ އިތުރުން އެންމެންނަށް

 ވެއްޓެއް ހޯދައިދިނުމެވެ.

 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2021

 4 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫ

 

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރި ނުވަަތ 
އުތުރުން ތިން ަވަނ ، ށ.އަތޮޅަކީ

އަތޮޅެވެ. އަތޮޅަށް ދެވިފައިާވ 
އެވެ.  C އިނގިރޭސި އަކުރަކީ

އަތޮޅުގެ ޕޮޒިޝަނަކީ އިރުން 
  6ދަރަޖަ އުތުރުން  73

ދަރަޖައެވެ. އަތޮޅުގެ ބޮޑުމިނަީކ 
 50އަތޮޅުގައިވާ  މޭލެވެ. މި  37

ރަށުގެ ތެރެއިން މީހުން 
ރަށުގައެވެ.  14ދިރިއުޅެނީ 

، އެއީ، ކަނޑިތީމާއި ނޫމަރާ އާއި

 ،ފޭދޫ އާއި ،ގޮއިދޫ އާއި
ބިލެތްފައްސާިއ  ،ފީވަކާއި

، ނަރުދޫ އާއި ،ފޯކައިދޫއާއި

މަރޮށްޓާއި ޅައިމަގާއި ކޮމަންޑޫ 
ފުނަދޫ   ،މާއުނގޫދޫ އާއި ،އާއި

ތޮޅުެގ އަދި މިލަންދޫއެވެ. އަ
  މޭލެވެ. 123މާލެއާ ދެމެދުގައިވާ ދުރުމިނަކީ ، މަރުކަޒީ ރަށަކީ ފުނަދޫއެވެ. އަތޮޅުގެ މަރުކަޒީ ރަށާއި

އަންހެނުންނާިއ،  9,189އެވެ. އެއީ،  18,795އާބާދީއަކީ  ނިޔަލަށް މިއަތޮޅުގެޖޫން މަހުގެ  އަހަރުގެވަނަ 2021 
 ގައި އެވަނީއެވެ.   1-މަޢުލޫާމތު އެނެކްސް  . އަތޮޅުެގ އާބާދީގެ ތަފްޞީލްހެނުންނެވެފިރި 9,606

 

ލީމީ ހުންަނ އަތޮޅު ތަޢު ކޮމަންޑޫގައިދެވެއެވެ. މީގެއިތުރުން  ލީމުސެކަންޑްރީ ތަޢުރަށެއްގައިވެސް  ހުރިހާ އަތޮޅުގެ

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ . ލީމު ދެވެއެވެހަޔަރ ސެކަންޑްރީ ތަޢުއި، ފުނަދޫ ސްކޫލާއި، މިލަންދޫ ސްކޫލު އަދި ފޯކައިދޫސްކޫލުގައި މަރުކަޒާ

ޚިދުމަތުގެ  ިލބެމުންދެއެވެ. ައތޮޅުގެ ޞިއްޙީ ޑަކްޓަރުންނާއި، ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތް، ރަށެއްގައިވެސް ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ޤާއިމުކުރެވި

ޅަށް ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިެގން އުތުރުގެ ިތން އަތޮ 19ކޮވިޑް  .އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލެވެ ށ.ފުނަޫދ މައި މަރުކަޒަކީ ފުނަދޫގައި ހުްނނަ 

 ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ.  ށ.ފުނަދޫ ައތޮޅުފެސިލިޓީ ހިނގަމުންަދނީ  19ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ކޮވިޑް 
  

  



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2021

 5 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫ

، މަސްވެރިކަމާއި މަސައްކަތަކީ ކުރާ ހޯދުމަށް އާމްދަނީ  ގިނަބަޔަކު އެންމެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މިއަތޮޅުގެ

ވެސް އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ދަނޑުވެރިކަމެވެ. މީގެ އިތުރުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި،
ށ.ވަނގަރާއި، ގާޮކށިނިބ ަފތުރުވެރިކަމަށް ތަރައްޤީކޮށް ޢަދަދެއްގެ ޒުާވުނން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުްނެނވެ.  އަތޮޅުގެ ގިނަ

ރަށެއްގައި ދަނީކުރެވެމުންނެވެ.  ދެތޮޅުގެ ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަ ރުވެރިކަންފަތުދަނީ ހިންގަމުންނެވެ. މީގެއިތުުރން 
އާއި ކުނބުރުދޫގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި  އާއި ކުރެއްދޫ އާއި ރިނބުދޫ މީގެއިތުރުން މަޑިދޫ. އާއި ކަނބާލިފަރެވެ އެއީ، ދޮޅިޔަދޫ

ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެކުއަރކަލްޗަރ ކޮށްގެން ހުއިފިލަނޑާ އާލާ އާއި އެރިޔަދޫގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރެއެވެ. އަދި ނަލަންދޫ
 ކުރެވިފައެވެ.ތަރައްޤީ ވަނީ މަސްވެރިކަމުގެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ކީކިމިނި .ކުރެއެވެ

 

ދަށުން ލޯކަލް ގެ  )ޅ(ވަނަ މާއްދާގެ  61ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ
ވަނީ، ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު  ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީްނ ށ.އަޮތޅުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައި

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



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

 ޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު  ނަތީޖާ ޙާ  .4
 މިންވަރު ނިޔަލަށް ޙާޞިލްވި  ޖޫން މަހުގެ ނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަ 2120

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް 
 އްދަތު ރޭވިފައިވާ މު 

ނަތީޖާ 
ޙާޞިލްކުރެވުނު 

 މިންވަރު 
Q1 Q2 

1 

 ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމު 

%100 - ްޕްލޭން އެކުލަވާލައި އިދާރީ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުނ 

 އެޅިފައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްގެންދިއުން ކަނޑަ -

 ތުގެ ދަށުން މަތީ ތަޢުލީމަށް އެހީދޫކުރުން.ކިޔެވެނި އެހީގެ ސިޔާސަ  2

100% 
 އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން. - 

 ކިޔެވެނި އެހީއަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން. -

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ކިޔެވެނިއެހީ ދޫކުރުން. -

 ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ފަންނީ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު  3

  - ްޕްލޭން އެކުލަވާލައި އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުނ 

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދިއުން  - 

  ކުރުން އުންސިލް އިދާރާތައް މޮނިޓަރރަށުކަ  4

20% 

 ވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްތައް ފޮނުވުން.2020 - 

 މޮނިޓަރިންގ ފޯމުތައް ރިވިއުކުރުން - 

 މޮނިޓަރިންގ ޕްލޭން އެކުލަވާލައި ރަށްރަށަށް އެންގުން  -

 މޮނިޓަރިންގ އަށް މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުން  -

 ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް މޮނިޓަރކުރުން  -

ރަށުކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ ރަށްވެހި އަދި އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ  5
 މުތަކަށް މާލީއެހީދިނުން ޕްރޮގްރާ 

25% 

 އެހީއަށްއެދި ޕްރަޕޯސަލް ހެދުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން  - 

 ޕްރަޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް އެހީދޭނެ މަޝްރޫޢުތައް ކަނޑައެޅުން  -

 އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް އެހީދޫކުރުން. -

 ޕްރޮގްރާމު ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް މޮނިޓަރކުރުން  -



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2021

 7 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫ

6 

 ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ޕެސެންޖަރ ވޭނެއް ހޯދުން އަތޮޅު 

0% -  ްމަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އެކުލަވާލައި އިޢުލާނުކުރުނ 

 ބީލަންތައް ވަޒަންކޮށް، އެވޯޑްކޮށް ކޮންޓްރެކްޓް އެކުލަވާލުން  -

  ފާހަގަކުރުން ލާމަރުކަޒީ ދުވަހާއި، ކައުންސިލްގެ އަހަރީދުވަސް  7

25% - ިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުންއިދާރީ އިންތ 

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުގައި ޕްރޮގްރާމުތައް ކުރިޔަށްގެންދިއުން  -

 ސްޓާފް މޯޓިވޭޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމު ހިންގުން  8

0% - ްއިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުނ 

 އުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުގައި ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދި -

 ވިޔަވަތި ލާންޗުގެ އިންޖީނު މަރާމާތުކުރުން  9

33% 
 މަރާމާތުތައް ދެނެގަނެ ޚަރަދު އަންދާޒާކުރުން   - 

 މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުން  -

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ލާންޗުގެ މަރާމާތު ނިންމައި ޚިދުމަތަށް ނެރުން   -

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ލާންޗުތަކަށް ތެޔޮ ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް އަތޮޅު  10
 ހޯދުން 

20% -  ްމަރާމާތު ކަރުސާސް އެކުލަވާލައި އިޢުލާންކުރުނ 

 ބީލަންތައް ވަޒަންކޮށް އެވޯޑްކޮށް ކޮންޓްރެކްޓް އެކުލަވާލުން  -

 ން ތަކެތި ހޯދުން އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ އަދި އެހެނިހެ  11

100% 

 ޚަރަދު އަންދާޒާކޮށް ޕްރޮކިއުމެންޓަށް ފޮނުވުން. -

 މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އެކުލަވާލައި އިޢުލާނުކުރުން  -

ބީލަންތައް ވަޒަންކޮށް އެވޯޑްކޮށް ކޮންޓްރެކްޓްކޮށް މަސައްކަތް  -
 ޙަވާލުކުރުން 

 

 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2021

 8 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫ

 

 
 

 ޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޙާ  .5
 

 އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯސް ހިންގުން  ބެޗްލާސް 

ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކުގެ 

މުވައްޒަފުންގެ ފެްނވަރު 

މަތިކުރުމަށާއި، މުވައްޒަފުްނ 

ވަޒީފާގައި ތިބެގެން ކިޔެވުމުގެ 

ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްިދުނމުގެ 

މަޤްޞަދުގައި ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ 

ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގެ 

ގައި 23ޖަނަވަރީ  2020ދަށުން 

މިނިސްޓްރޭޝަްނ އެޑް ބެޗްލާސް އޮފް

މަހަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ހަވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 2021 ކޯސް  ގެ ނަމުގައި ފެށުނު

 ކުރިޔަށްގެންދެވުނެވެ.

 ކުރިޔަށްގެންދެވޭ މިކޯހުގައިކުރެވިގެން ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި މައި ކޮލެޖާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި 

ތަޢުލީމު ، ބަިއވެރިވެ ފަރާތަކުން 25 އްމު ފަރުުދންނާއެުކ ޖުމުލައަތޮޅުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުންނާއި، ޢާ

އެވެ. އަދި މި ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ދަރިވަރުންނަށް ށ.އަތޮޅުކައުްނސިލްގެ ކިޔެވެނި ޙާޞިލުކުރަމުންދެ

 ހުޅުވާލާފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.  ގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތުއެހީދިނުމު

 

 އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ އަދި އެހެނިހެން ތަކެތި ހޯދުން 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި 2021ޢިމާރާތަށް ބޭނުންވާ ަފރުނީޗަރާއި، އެހެނިހެން ތަކެތި ހޯދުމަށް  އަތޮޅުވެހި
 ގެ ނިޔަލަށް ނިންމާލެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 30މި އަހަރުގެ ޖޫން ގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު ޕްރޮގްރާމު ހިމެނި

                                       

 ބެޗްލާސް އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯހުގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2021

 9 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫ

މި ކައުންސިލުން ދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް "އަތޮޅުވެހި" ޢިމާރާތަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ ހޯދުމަށް ކުެރވުނު 
-227(IUL)ނަންބަރު 

ID/227/2021/6 (23  ުމާރިޗ
( އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދެވިފައިވާ 2021

މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ތަކެިތ 
ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ 

މެއި  2021މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް 
ވަނަ ދުވަހު އެލް.އެމް.އޭ 9

އިންވެސްޓްމަންޓާ ޙަވާލުކުރެވި 
ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި 
މަސައްކަތް ނިންމާފައިވެއެވެ. މި 

ހި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނަފާވެ
 -/116,195ޕްރޮގްރާމުގެ ބަޖެޓުން 

 ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ. 
 
 

 ޙަރަކާތްތައްމަސައްކަތު ތާވަލުގެ ބޭރުން ހިންުގނު ބަެއއް 

 ފާސްކުރުން  ބަޖެޓް  އަހަރުގެ  ވަނަ 2021 -1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް 

ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ 

ވަނަ  96( ގެ 7/2010ޤާނޫނު )

އްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން މާ

އުތުރުބުރީ  މިލަދުންމަޑުލު

ވަނަ  2021އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓާއި، ޤާނޫނު 

ވަނަ އަހަރުގެ 2021ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން އެކުލަވާލެވިފައިވާ  97( ގެ 7/2010ނަންބަރު )

 05 ޖަނަވަރީ 1202ވިޔަފާރިތަކާ ގުޅޭ ހިސާބުތައް ޞައްޙަކަމަށް  ހިންގާ ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓާއި، ކައުްނސިލުން

 

 ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން............

                                       

 އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތުގެ ބޭރުގެ ފޮޓޯއެއް.....



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2021

 10 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫ

ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިން 181ގައި ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  0010: ހެނދުނު ދުވަހުގެ ބުދަވީ 

 ފާސްކުރެވުނެވެ. 

ފުޅާދާއިރާއެއްގައި  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭޮގތުން މެްނބަރުންގެ މެދުގައ1220ިމިޖަލްސާގައި  

މެންބަރުންެގ   4ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި އި ވެއެވެ. މި ަބޖެޓް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ  އެ ަޖްލސާއަށް މަޝްވަރާކުރެވިފަ

 އިއްތިފާޤުންނެވެ. 

 

 ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތްދިނުން  -2
ނުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުެގ ގިނަ ރުކޮށްދިްޓރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ފޯ 

މަހުގެ  6ވެ.  އެގޮތުން މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދެވިފައިވެއެ މަހުގެ ތެރޭގައި 6މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ  ފަރާތްތަކަށް

އެއްގަމު ލައިސަން ފަރާތަކަށް އޮޑީ ނަންބަރު ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.  3ފަރާތަކަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަދައި،   23ތެރޭގައި  

ފަާރތަށާއި، ކެޓަގަީރ  239އެދުނު  އަލަށް ހެއްދުމަށްޒޯން ލައިސަންސް  އޭދުނު ފަރާްތތަކުގެ ތެެރއިން ހެދުމަށް އެ

ފަރާތަކަށް  53ފަރާތަކަށް ކެޓަގަރީ އިތުރުކޮށް، މުއްދަތު ހަމަވަގެން އައުކުރަން ހުށަހެޅި  18އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހެޅި 

ލައިސަންސް ކާޑު 

ސީ ޒޯން  ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. 

އިސަންސް އަލަށް ހެއްދުމަށް ލަ

ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށާއި، މުއްދަތު 

ހަމަވެގެން އައުކުރުމަށް ހުަށހެޅި 

ފަރާތަކަށް ލައިސަންސް ފޮްތ  32

ކަނޑު  ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.

ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދުނު 

މުއްދަތު އިސަންސް ފޮތް ފަރާތަކަށް ކަނޑުގެ ލަ 24އަލަށް ލައިސަންސް ދޫކޮށް،  އެކަކަށްފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 

މީގެ އިތުރުން  އިވެއެވެ.ހަމަވެގެން އައުކުރެވި، އެކަކަށް ކެޓަގަރީ އިތުރުކޮށް ކަނޑުގެ ލަިއސަންސް ފޮތް ދޫކުރެވިފަ

ބަލިމަޑުކަމާ  19ކޮވިޑް ފަރާތަކަށް ރޯޑްވާދިނަސް ސްޓިކަރ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.  48 ހެދުމަށް ހުށަހެޅި ރޯޑްވާދިނަސް 

ރަށުން އަނެއްރަށަްށ ދަތުރުކުރުން މެދުކެނޑުމާ ގުޅިގެން ރަށުކައުންސިލްތަކާ ގުޅިގެން ޚިދުމަތްތަްއ ގުޅިގެން އެއް

 

ކް ސަރަހައްދުކައުންސިލްގެ ޑްރައިވިންގ ޓްރެ  



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2021

 11 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫ

މެދުނުކެނޑި ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ އުޞޫލެއްގެ ދަށުން ޚިދުމަތްތައް މެދުނުކެނޑި ދެވެމުންދާކަްނ 

 ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 

 މަސައްކަތް  އި ވޯލްޕޭޕަރ ޖެހުމުގެ ވޯލްޕެނަލެއް ހަދަ  ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި  -3

މާލަމުގެ ރިޔާސަތުގެ ފަހަތުގައިވާ ފާރުގައި ވޯލްޕެނަލެއް ހަދައި ވޯލްޕޭޕަރ ހަރުކުރުމުގެ  އުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާކަ

 227-ID/227/2021/14 (03(IUL)މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ޮކށްދެވިދާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ަނންބަރު 

ލާނާ ގުޅިގެްނ ( އިޢު 2021ޖޫން 

ބިޑުހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުެގ 

ތެރެއިން ދެވިފައިވާ މަޢުލޫމާާތ 

އެއްގޮތަށް އެމަސައްކަތްކުރުމަށް 

 28ވިލެޖް އިންވެސްޓްމަންޓާއެކު 

ގައި 2021ޖޫން 

 އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވުނެވެ. 

މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް 

ވިލެޖް އިންވެސްޓްމަންޓާއެުކ 

ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ނިންމައި ޙަވާލުކުރުމަށެވެ. މަސައްކަތުގެ ޖުމުލަ އަގަކީ  10ނީ ސޮއިކުރެވިފައިވަ

 ރުފިޔާއެވެ.   -/22,750

 

 ކައުންސިލް މެންބަރުން ހުވާކުރުމުގެ ދަރުބާރު ބޭއްވުން  -4

ވަނަ 17މެިއ  2021ވަނަ ދަުއރަށް އިންތިޚާބުކުރެވުނު ކައުންިސލަރުން ހުވާކުރުމަށް 4ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

 ގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.  16:45ދުވަހުގެ 

 

 ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ވޯލްޕެނަލް ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން......



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2021

 12 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫ

 އަޙްމަދު އިބްރާހީމްފުޅު ޖަލްސާކުރާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝިޔާމާއި، ފުނަދޫ

މާލަމަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެން އަދި 

ން ކައުންސިލްގެ މެންބަރު

  (ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުން)

 ޙާޟިރުގައިއޮންލައިންކޮށް އެއް 

ހުވާކުރުމަށް ބޭއްވުނު މި ރަސްމިއްޔާތު 

ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުން ފަށްޓަވައިެދއްވީ 

ށ.ފުނަދޫ މާރެސް އަލްޙާފިޘު 

އިބްރާހީމް ރަމްޒީއެވެ. ދަރުބާރު 

މިލަންޫދ ދު ޙަމީދެވެ. ކައުންސިލް މެންބަރުން ހުވާލަިއދެއްވީ ތަޢާރަފުކޮށްދެއްވީ ވަގުތީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މުޙައްމަ

ސޮއިކުރައްވައި ހުވާގެ އިޤުރާރުގައި މެންބަރުން  ހުވާކުރެއްވުމަށްފަހު ކޯޓް މެޖިސްޓްރޭޓް ޙަސަން ޝިޔާމެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތު ނިމިގެން ދިޔައީ 

 ޤައުމީ ސަލާމުންނެވެ. 

އާ ގުޅިގެން  19ކޮވިޑް 

ފައިވާ ގައިޑްލައިނާ އެޗް.ޕީ.އޭއިން ނެރެ

ގެންެދވުނު  އެއްގޮތަށް ކުރިޔަށް

ކައުންސިލްގެ މިރަސްމިއްޔާތުގައި 

ތިންވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު 

ޢާރިފާއި، ނާއިބުރައީސް އަދި 

 އިދާރީ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.  އިދާރާގެ ސިލް މެންބަރުންގެ އިތުރުން ކައުން

 

 

 

 ހުވާކުރުމުގެ ދަރުބާރުގެ ތެރެއިން........

 

 ހުވާކުރުމުގެ ދަރުބާރުގެ ތެރެއިން........



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2021

 13 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫ

މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ   ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން 2021 .6
 ރަކާތްތައް ޙަ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިނުވާ 

 

  ްލާމަރުކަޒީ ދުވަހާއި، ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން : 1ޙަރަކާތ 
ހަގަކުރުމުގެ ލާމަރުކަޒީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމާއި، ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާސަބަބު/ދަތިތައް: 

އެ ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިނުވަީނ ގޮތުން އިދާރީ އިންތިޒާމުތަްއ ހަަމޖެއްސިފައި ވީނަމަވެސް 
ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން އެ ޙަރަކާތް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭފަދަ މާހައުލެއް ނެތުމުންކަްނ  19ކޮވިޑް 

 ފާހަގަކުރަމެވެ.
 

  ްވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމު ސްޓާފް މޯޓިވޭޝަން އެންޑް ޑި : 1ޙަރަކާތ 
 ގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން މި ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިނުވަނީއެވެ.  19ކޮވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 

  ްވިޔަވަތި ލާންޗު އިންޖީނު މަރާމާތުކުރުން.: 1ޙަރަކާތ 
ނޑައެޅިފައިވާ މި ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިނުވަނީ ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް ކަސަބަބު/ދަތިތައް: 

ބަޖެޓުން އެ މަރާމާތު ކުރިޔަށް ގެންދެވޭވަރު ނުވުމާއި، ފިނޭްނސް އަށް ލިޔެ ފައިސާ ހޯދައިގެްނ 

ކުރިޔަށްގެންދެވޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ކައުންސިލުން ލަފާދީފައިވީ ނަމަވެސް ފިނޭންސް 

ކުރިޔަށް ގެްނދިއުމަށް އެކަން މިނިސްޓްރީން، ކައުންސިލުގެ ަބޖެޓުގެ ތެރެއިން ކުރުމަްށ ވިދާޅުުވމުން 

 ގޮތެއް ިނންމާފައިނުވާތީއެވެ. އިތުރަށް ކައުންސިލުން 

 

 ރަކާތްތަކާއި ވިޔަފާރި   ޙަ ކައުންސިލުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ  .7
 

 ދުވެލި ޕްރޮގްރާމް  

ޕްރޮގްރާމް އަކީ  މި

ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ 

ގެްނވާ އުޅަނދުފަހަރުން އެކަށީ

ވިޔަވަތި ކަން ހޯދުމަށް ނަފާވެރި

ހިްނގާ ޓްރަސްޓުގެ ދަށުން 

އެގޮތުން ވިޔަފާރި ޕްރޮގްރާމެކެވެ. 

 

 ވިޔަވަތި ލާންޗު 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2021

 14 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫ

މަހުގެ ތެރޭގައިވެސް  6ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ 2021އުޞޫލުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ދަތުރުތައް 

 ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

އަދި   ހަލާކުވެ، ދެ އިންޖީނު ވެސް އޯވަރހޯލް މި ޕްރޮގްރާމުގައި ހިމެނޭ ވިޔަވަތި ލާންޗުގެ އެއް އިންޖީނު
 ފާހަގަކުރަމެވެ. ވެސް  ވާކަންލާންޗު މަރާމާތުކުރަންޖެހިފައި

  ުއާމްދަނީ އާއި، ޚަރަދުގެ ހިސާބ 

 

 ށ2021ްޖޫން   30ން 2021ޖެނުއަރީ  1
 

 ރުފިޔާ  އާމްދަނީ 
 232,600.00 ދަތުރުފަތުގެ ޚިދުމަތް ދީގެން ލިުބނު ޖުމުލަ އާމްދަނީ

 105,500.00 އަހަރުތަކުގެ ބިލްތަކުން ލިުބނު ފައިސާ )އާސަންދަ( ކުރީ

 21,900.00 ކުރީ އަހަރުތަކުގެ ބިލްތަކުން ލިުބނު ފައިސާ )އެހެނިހެން ފަރާތްަތކުން(

 200,500.00 އާސަންދަ ޚިދުމަތްދީގެން ލިބެންުހރި

 43,100.00 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ލިބެންހުރި 

 168,500.00 ން މުއައްސަސާތަކުން ލިބެންހުރި ސަރުކާރުގެ އެހެ

 76,800.00 ލިެބްނހުރި /ކުންފުނި ތަކުންއަމިއްލަ 
 15,800.00 ވަނަ އަހަރުގެ ބިލްތަކަށް މުއައްސަސާތަކުން ލިބެންހުރި ފައިސ2021ާ

 864,700.00 އާމްދަނީގެ ޖުމުލަ
  ޚަރަދު )ކަނޑަން( 

 0.00 މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ 

 0.00 މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުގަޑި އަދި އެލަވަންސް

 195.00 ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ޯހދާ ތަކެތީެގ އަގު

 100.00 ހިންގުމަށް ބޭުނންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

 0.00 މަރާމާތުކުރުމާއި، ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 

 80,727.00 ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
 0.00 ުނންވާ ޚަރަދުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު ހިންގުމަށް ބޭ

 81,022.00 ޚަރަދުގެ ޖުމުލަ 
  

 783,678.00 ލިބުނު އާމްދަނީން ހޭދަކުރެވުނު ޢަދަދު ކަނޑައި ލިބުނު ސާފު ފައިދާ/ގެއްލުން 
 
 
 
 
 
 
 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2021

 15 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫ

 މަދަދު ޕްރޮގްރާމް 
 

ރުމަށާއި، ކުރިންސުރެ ހިނގަމުން މަދަދު ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމަކީ ަފރުދުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކު

އައި ލުއިލޯނު ޕްރޮގްރާމު އިތުރަށް ފުޅާކުރުމާއި، ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ވިޔަވަތި 

 ޓްރަސްޓުގެ ދަށުން ހިންގަްނފެށުުނ ލޯނު ޕްރޮގްރާމެކެވެ. 

 

ކިޔެވެނިއެހީ ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ   ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހިންގަމުންދ2018ާޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މި 

ވަަނ 2021އުޞޫލަށް ގެނެވެނު ބަދަުލތަކާއެކު މަތީތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް އެހީދިނުަމށް 

އަދި މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި  )ދެލައްކަފަންސާސްހާސް( ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވެއެވެ.  250,000.00އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި 

ރުފިޔާ ދޫކުރެވިފައިވާކަން  25,000.00 ެގ ިނޔަލަށް  30ޫޖން  2021 އެހީއަށް އެދިފައިވާ ފަާރތަކަށް  ކިޔެވެނި

 ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 2021ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތަކުގެ ރިޕޭމަންޓް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ކިޔެވެނި އެހީ ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން 

 ލިބިފައިވެއެވެ. ރުފިޔާ  101,568.38ގެ ނިޔަލަށް 30ން  ޖޫން  01ޖެނުއަރީ 

 

 

 ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމް 
 

މިކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ 

 ދަށުގައިހުރި ޢިމާރާތްތައް ފައިދާހުރި 

ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުމުގެ މަޤްަޞދުގައި 

މި ވަޞީލަތްތައް ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުްނ 

ބޭނުންކުރާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮްށ 

" ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ދަށުން "ަނފާވެހި

ޕްރޮގްރާމުގެ ނަމުގައި ދަނީ ުކއްޔަށް 

 ދޫކުރަމުންނެވެ. 
 

  ުއާމްދަނީ އާއި، ޚަރަދުގެ ހިސާބ 

 

 

 އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2021

 16 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫ

 ށ2021ް ޖޫން 30ން 2021ޖެނުއަރީ  1
 

 ރުފިޔާ  އާމްދަނީ 
 208,833.33 ޢިމާރާތާއި، ކޮޓަރިކުލީގެ ގޮތުގަިއ ލިބުނު 

 20,700.00 ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުން ލިބެންހުރި 
 16,100.00 ރާތްތަކުން ލިެބންހުރި އަމިއްލަ ފަ

 18,250.00 ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ލިބެންހުރި 
 263,883.33 އާމްދަނީގެ ޖުމުލަ

  ޚަރަދު )ކަނޑަން( 

 17,298.00 މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ 
 22,532.63 މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުގަޑި އަދި އެލަވަންސް

 380.00 ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ޯހދާ ތަކެތީެގ އަގު
 24,084.51 ހިންގުމަށް ބޭުނންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
 0.00 މަރާމާތުކުރުމާއި، ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 

 116,195.00 ހޯުދމަށް ކުރާ ޚަރަދު ހިންގުމަށް ބޭުނންވާ ހަރުމުދާ 
 180,490.14 ޚަރަދުގެ ޖުމުލަ 

  
 83,393.19 ގެއްލުންލިބުނު އާމްދަނީން ޭހދަކުރެވުނު ޢަދަދު ކަނޑައި ލިބުނު ސާފު ފައިދާ/

 
 

 
 

 ފުނަފަތި ޕްރޮގްރާމް  
މިޕްރޮގްރާމަކީ ޢާއްމު 

ލިޭބެނ  ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ބޭސް

މަގު ފަހިކޮށްދިނުމާއި، އާސަންދަިއގެ ދަށުްނ 

ބޭސްލިބޭނެގޮްތ ހަމަޖައްސައިދިނުމާއި، 

ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ 

ގެ ދަށުްނ މަޤްޞަދުގައި ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓު

 ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. 

 

 

 ފުނަފަތި ފާމަސީ 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2021

 17 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫ

  ުއާމްދަނީ އާއި، ޚަރަދުގެ ހިސާބ 

 

 ށ2021ްޖޫން  30ން 2021ޖެނުއަރީ  1
 

 ރުފިޔާ  އާމްދަނީ 
 638,131.68 ގެ ބިލުތަކަށް ިލބުނު ފައިސ2020ާގެ ޚިދުމަތުގެ އާސަންދައި

 314,099.22 ގެ ބިލުތަކަށް ިލބުނު ފައިސ2021ާއާސަންދައިގެ ޚިދުމަތުގެ 
 176,050.50 ދުވަހު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ލިބުނު 
 8,207.50 އެހެނިހެން ފަރާތްތަުކން ލިބުނު 

 1,555.80 ބިލުތަކަށް ިލބެންހުރި ފައިސާގެ 2020އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތުގެ 
 187,868.24 ގެ ބިލުތަކަށް ިލބެން 2021އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތުގެ 

 67,093.55 އެހެނިހެން ފަރާތްތަުކން ލިބެްނުހރި ފައިސާ 
 5,995.00 ވަތްގަނޑުގައި ހުރި ފައިސާ

 212,634.35  ސްޓޮކް
 1,611,635.84 އާމްދަނީގެ ޖުމުލަ

  ޚަރަދު )ކަނޑަން( 

 138,879.39 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި ޚަރަދު
 0.00 ދަތުރުފަތުރުގެ ޚަރަދު

 2,575.00 ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ޯހދާ ތަކެތީެގ އަގު
 34,711.90 ވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދުހިންގުމަށް ބޭުނން

 0.00 އިޢުލާނ، އިސްތިހާރު އަދި ސްޕޮންސަރ
 379,984.79 ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

 89,900.00 މަރާމާތުކުރުމާއި، ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 
 0.00 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަުރމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 

 646,051.08 ދު ޖުމުލަ ޚަރަ
  )ކަނޑަން( އެކި ގޮތްގޮތުން ލިބުނު ގެއްލުން 

 5,575.31 ހަލާކުވެގެން/މުއްދަތު ހަމަވެގެން އުކާލެވުނު
 21,158.55 އާސަންދައިން ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ފީ

 53,328.26 އާސަންދައިން ރިޖެކްޓްކުރެވުނު
 80,062.12 ގެއްލުމުގެ ޖުމުލަ

 885,522.64 ނު ޢަދަދު ކަނޑައި ލިބުނު ސާފު ފައިދާ/ގެއްލުން ލިބުނު އާމްދަނީން ހޭދަކުރެވު 
 
 

  

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2021

 18 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫ

 މަސްދުވަހުގެ މާލީ ހިސާބުތައް  06ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ  .8
 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 7,941,534.00 2,933,673.00 5,007,861.00

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމުލަ 346,500.00 150,285.33 196,215.00

 ޓްރަސްޓްފަންޑުގެ ޚަރަދު 3,481,170.00 932,563.00 2,548,607.00

 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00

 ލަ ބަޖެޓް މުޅި ޖުމު 13,069,204.00 4,137,895.00 5,605,572.00

    

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު    

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 3,695,106.00 1,543,852.00 2,151,254.00

938,820.00 788,155.00 1,726,975.00 
މަތަކަށް ނޫން ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދު

 ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

 ދަތުރުަފތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  98,200.00 8,060.00 90,140.00

 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 242,850.00 68,954.00 173,896.00

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 1,031,803.00 267,595.00 764,208.00

 ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 0.00 0.00 0.00

 ތަމްރީނުކުރުމަށް ުކރެވޭ ޚަރަދު  180,600.00 400.00 180,200.00

 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 966,000.00 256,656.00 709,344.00

 ޖުމްލަ  7,941,534.00 2,933,673.00 196,215.00

   

 
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު 

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  346,500.00 150,285.00 196,215.00

 ޖުމްލަ 346,500.00 150,285.00 196,215.00

    

 ޓްރަސްޓްފަނޑުގެ ޚަރަދު    

 ފުނަފަތި ޕްރޮގްރާމު  1,617,700.00 646,051.00 971,649.00

 ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމު 381,470.00 180,490.00 200,980.00

 ދުވެލި ޕްރޮގްރާމު 1,232,000.00 81,022.00 1,150,978.00



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2021

 19 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫ

 މަދަދު ޕްރޮގްރާމު  250,000.00 25,000.00 225,000.00

 ޖުމްލަ 3,481,170.00 932,563.00 2,548,607.00

   
 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޚަރަދު 

 ސްޓާފް މޯޓިވޭޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  1,300,000.00 0.00 1,300,000.00

 ޖުމްލަ: 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00

 
 
 

  ރަކާތްތައް ޙަ ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ  2021 .9

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް 
 ޓް ލަފާކުރާ ބަޖެ  ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

Q3 Q4 

 30,000.00 އިދާރާގެ ނަންބޯޑު މަރާމާތުކުރުން  1

 50,000.00   މުވައްޒަފުންގެ ވެހިކަލްތައް ޕާކްކުރާނެ ގަރާޖެއް ހެދުން   2

 475,000.00  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ މަރާމާތުކުރުން  3

 330,000.00 މަރާމާތުކުރުން  2-އަތޮޅުވެހި  4

 - މަރާމާތުކުރުމާއި، އަތޮޅުވެއްސަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުން  އަތޮޅުވެހި  5

6 
ރަށްރަށުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށާއި، ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ޚިޔާލާއި، 

  މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް އަތޮޅުތެރެއަށް ކުރާ ދަތުރު 
93,000.00 

 57,600.00 ހަރި ޙަފުލާ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމު/ވިޔަވަތި އަ  7

 1,300,000.00 ރަށްވެހި އަދި އިޖުތިމާޢީ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް މާލީއެހީދިނުން. 8

 250,000.00 ކިޔެވެނި އެހީ ދޫކުރުން  9



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2021

 20 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫ

 500,000.00 އިދާރާއަށް ޕަސިންޖަރ ވޭނެއް ގަތުން  10

 500,000.00 ވިޔަވަތި ލާންޗު އިންޖީނު މަރާމާތުކުރުން  11

12 
ހުރި ބިލުތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ ދުވެލި ޕްރޮގްރާމުގެ ފައިސާ ނުލިބި 

 މަސައްކަތް 
- 

 - ފުނަފަތި ޕްރޮގްރާމުގެ ނުލިބިހުރި ބިލުތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް  13

 - ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމުގެ ނުލިބިހުރި ބިލުތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް  14

15 
ރޮގްރާމުގެ ޤަވާޢިދުން ފައިސާ ދައްކަމުންނުދާ ފަރާތްތަކުގެ ލޯނުތަކަށް މަދަދު ޕް 

 ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް 
- 

16 
އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އަދި ފައިނޭންސިއަލް ޕްލޭން 

 އެކުލަވާލުން 
- 

 30,000.00 2021ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މޮނިޓަރިންގ ދަތުރު  17

 

 

 މަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް   ތަމަ ހަ ފުރަ  .10
 

 26: ދަދު ޢަބައްދަލުވުމުގެ  ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ
)ނޯޓް: ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ ޢަދަދަށް ބޭއްވިފައިނުވަނީ  18  ދަދު:ޢަ ކައުންސިލުން ބައްދަލުވުން ބޭއްވި 

ހެން ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުމެއް ފިޔަވައި ނުބޭއްވުމަށް ހަމަޖެއްސިފައިވުމުގެ ގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން ކޮންމެ 19ކޮވިޑް 
 ސަބަބުންނެވެ.(

ާޟި  ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 
ޙ

ުވި 
ރ ަދަދު 

ޢ
 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް 

   4 180ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

  01/2021ނިންމުން ނަްނބަރު  1 4 181ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2021

 21 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫ

 ގެ (2010/7) ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ  އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  ރީއިދާ
 ރާ ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކ2021ުތީން ގޮތުގެމަ މާއްދާގައިވާ ވަނަ 96
ޓް، ކޮމެޓީ މަރުޙަލާގައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙްތަކާއެކު ބަޖެ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ.ށ

 އަދި . ފާސްކޮށްފީމެވެ ގޮތަށް ތައްޔާރުކުރައްވައި، ބަޖެޓް ޔުނިޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ 
 ބަޖެޓް  ލަވާލެވުނުއެކު  ގޮތުގެމަތީން  ބުނެފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 97 އެޤާނޫނުގެ 

 ހިސާބުތައް ގުޅޭ ވިޔަފާރިތަކާ ހިންގާ ކައުންސިލުން ،ސްޓޭޓްމަންޓާއި
 .ފާސްކޮށްފީމެވެ ޞައްޙަކަމަށް

  02/2021ނިންމުން ނަްނބަރު  1 4 182ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު 2020ޅު ކައުންސިލުން ށ.އަތޮ

ރިޕޯޓާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް، ޖަލްސާގައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙްތަކާއެކު 
 ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ. 

  03/2021ނިންމުން ނަްނބަރު  2
ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާ ގުޅޭގޮތުން 2021ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

ޓީ މަރުހަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް  ގެނެވުނު އިޞްލާޙްތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް ކޮމެ
 ފެނެއެވެ. 

  04/2021ނިންމުން ނަްނބަރު  1 3 183ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
މިޕްސްޓަރ އާއި، ށ.ފުނަދޫ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ކުރިޔަށްގެންދާ މެޑިކަލް  

"ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ، ކޭމްޕްގައި ބައިވެރިވެ، ދައުރެއް ބޭއްވުމަށްޓަކައި
ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން 14ވިޔަފާރިކުރުމާއި، ޚިދުމަތްދިނުމުގެ އުޞޫލުގެ" 
 ބައި ނެގުމަށް ފެނެއެވެ.   2/1ސެމިނަރ ރޫމުގެ ހަމައަގުގެ ބަދަލުގައި އަގުގެ 

   1 184ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

  2 185ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

  3 186ލުވުން ބައްދަ  – 3ދައުރު 

  05/2021ނިންމުން ނަްނބަރު  1 4 187ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ 2021

ޕްރޮގްރާމުތަކަށާއި، ރަށްވެހި ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް މާލީއެހީ ދިނުމުގެ 
ކައުންސިލްތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް (ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރަށ5ުޚާއްޞަ އުޞޫލުގެ )

ހުށަހެޅޭނެ ދާއިރާތަކާ ގުޅޭ ކަރުދާސް އިދާރީ ޔުނިޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް 
 ފާސްކޮށް ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ފޮނުވުމަށް ފެނެއެވެ. 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2021

 22 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫ

 6/2021ނިންމުން ނަްނބަރު  1 3 188ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

އިން  2ކައި އަތޮޅުވެހި މީރާ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރ ހިންގުމަށްޓަ  ށ.ފުނަދޫ
ދޫކޮށްފައިވާ ބައިގައި ފާޚާނާއެއް ހެދުމަށް އެދި މީރާއިން ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންބަރު 

220-AS/227/2021/1 (23  ީސިޓީން 2021ފެބުރުވަރ )
 އެ އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތުގެމަތީން އެ ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށާއި، އަދި 

އި، ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ހިމަނައިގެން ޕްރޮޖެކްޓުގެ ތެރޭގައި ފެނާ
 ކުރިޔަށްދިއުމަށް ފެނެއެވެ.

  07/2021ނިންމުން ނަްނބަރު  1 3 189ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

އިދާރީ ޔުނިޓުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގޮތުގެމަތީން، ކުރީގެ ބިޑް ކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ  
ދެ މުއައްސަސާއިން ހުށަހަޅާ ދެ  މުވައްޒަފުންނާއި، އިތުރު 3މި ކައުންސިލްގެ 

ނަމެއް  އައު ބިޑްކޮމެޓީގައި ހިމަނައި، ބިޑްކޮމެޓީ ފާސްކުރުމަށް ފިނޭންސް 
 މިނިސްޓްރީ އަށް ހުށަހެޅުމަށް ފެނެއެވެ. 

 190ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 

 

 

 08/2021ނިންމުން ނަްނބަރު  1 3

ރު ނެގުނު ތަކެތި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާ މަރާމާތުކުރިއި 
ކައުންސިލަށް އެންމެ ނަފާހުރި ގޮތަކަށް ވީ އެންމެ އަވަހަށް ނީލަންކިޔައި 

 ދޫކޮށްލުމަށް ފެނެއެވެ.  

  

   2 191ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

   2 192ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

  4 193ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

  15 1ބައްދަލުވުން  -4ދައުރު 

  9/2021ނިންމުން ނަްނބަރު  1 15 2ދަލުވުން ބައް  -4ދައުރު 
"ޓްރާންސްޕޯޓުގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލާއި، 
ރަށުކައުންސިލްތައް ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޚާއްޞަ އުޞޫލް" 

 ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2021

 23 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫ

  10/2021 ނިންމުން ނަްނބަރު 1 15 3ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 
 ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތަށް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 2010/7 ނަމްބަރ ޤާނޫނު

 މަތިން  މާއްދާގައިވާގޮތުގެ  ވަނަ 16 ޤާނޫނުގެ ހިންގުމުގެ ޞޫލުންއު
 ނައިބު ދައުރުގެ ވަނަ 4 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އުތުރުބުރީ މިލަދުންމަޑުލު 
އިންޚާބު ކުރުމަށް ބޭއްވުނު އިންތިޚާބުން އެންމެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު  ރައީސްކަމުގެ 

އަޙްމަދު ރައިސަމް )ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ  ގިނަ ވޯޓް ލިބިވަޑައިގެން މެންބަރ
ދައުރުގެ  ވަނަ 4 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އުތުރުބުރީ  މިލަދުންމަޑުލު ރައީސް(

 ވެ.ކަނޑައަޅަމެ ކަމަށް  ވެއްޖެ ޚާބުނައިބު ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމަށް އިންތި

 

  11/2021ނިންމުން ނަްނބަރު  2
ވަނަ ދައުރަށް ކައުންސިލު އިންތިޚާބުވުމާއި ގުޅިގެން ބޭންކް 4

 އިދާރާއިން އެކައުންޓްތަކުން ހިންގާ މުޢާމަލާތްތުގައި ސޮއިކުރުމަށް 
 ހުށައަޅާފައިވާ ތިރީގައިމިވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ހުއްދަދިނުމަށް ނިންމަމެވެ. 

 މަދު ޝިޔާމް ކައުންސިލުގެ ރައީސް މުހައް .1
 އަހުމަދު ރައިސަމް   ކައުންސިލުގެ ނައިބުރައީސް  .2
 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުހައްމަދު ހަމީދު  .3
 ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުލްޖަލީލް އިބްރާހީމް  .4

 
 12/2021ނިންމުން ނަްނބަރު  3

-188: ނަންބަރ ނޯޓް ސަރކިއުލަރ ކޮމިޝަންގެ  ސަރވިސް ސިވިލް
POD/CIR/2021/65  ުރަށުކައުންސިލް  އަދި ތޮޅުއަ"  އާއްމުކޮށްފައިވާ  އެކ 

( 2021 މެއި 20) އުޞޫލު  ގޮތުގެ އެކުލަވާލާނެ  އޮނިގަނޑު  އިދާރީ އިދާރާތަކުގެ
 އަތޮޅު ޑްރާފްޓް ހުށަހަޅާފައިވާ އެކުލަވާލައި އިދާރާއިން އަށް ރިޔާޔަތްކޮށް 

ސިވިލްސަރވިސް  ބޭނުންކުރަން  ގޮތުގައި  އޮނިގަނޑެއްގެ  އިދާރާގެ  ކައުންސިލް 
 .އެލްޖީއޭ އަށް ހުށަހެޅުމަށް ފެނެއެވެކޮމިޝަނަށާއި، 

 
 13/2021ނިންމުން ނަްނބަރު  4

 ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތަށް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 2010/7 ނަމްބަރ ޤާނޫނު 
މާއްދާގެ )ޖ( އާއި ގުޅޭ،   ވަނަ 8 ޤާނޫނުގެ ހިންގުމުގެ އިޞޫލުން

ދާ " އަތޮޅުކައުންސިލުން އަމަލު ކުރަމުންގެން  އުތުރުބުރީ  މިލަދުންމަޑުލު 
މާއި، ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އުޞޫލަށް ކައުންސިލުގެ ނަމުގައި ވިޔަފާރި ކުރު

ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ގެނެވުނު އިސްލާޙުތަކާއިއެކު 
 ފާސްކުރަންފެނެއެވެ.



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2021

 24 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫ

 14/2021ނިންމުން ނަްނބަރު   15 4ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

ދު ދިރާސާއެއް ހެދުމަށާއި، ދިރާސާއިން ވިޔަވަތި ލާންޗާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތަކާމެ
ލިބޭ މަޢުލޫމާތާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުގައި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް 

 ފެނެއެވެ. 

  15/2021ނިންމުން ނަްނބަރު  1

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާ އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ 2021"
ރޮގްރާމުތަކަށް މާލީއެހީ ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކަށާއި، ރަށްވެހި ތަރައްޤީގެ ޕް

ޚާއްޞަ އުޞޫލު" އަށް އިދާރީ ޔުނިޓުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙުތަކާއެކު 
 ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.  

 16/2021ނިންމުން ނަންބަރު  2

ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު 2021"މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 
ގެންނަވާފައިވާ އިޞްލާޙުތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް  ތާވަލަށް އިދާރީ ޔުނިޓުން 

 ފެނެއެވެ. 

 

 ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު 
 

ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރަށް  އިންތިޚާބުވެފައިވާ އެއްވެސް ކައުންސިލަރަކު ވަކިވުން ނުވަތަ 

ވަނަ ދައުރަށް މެންބަރުްނ 4ވަނަ ދުވަހު 17މެއި  2021ކަމަކަށް އިންތިޚާބުކުރުމާއި، މަޤާމު ބަދަުލވުންފަދަ އެއްވެސް 

 ބަދަލު އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ. ހުވާކުރުމާ ހަމައަށް 

ރަށުން ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ކަމަށް އިންތިޚާބުވެފައިވާ ބޭފުޅުންނާއި،  14އަތޮޅުގެ 

ކެތީހައުސް އަލްާފޟިލް މުޙައްމަދު  އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންެނވި ށ.މިލަންދޫ ކަމުގެ މަޤާމަށްއަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް 

މެމްބަރު ކަމުގެ ހުވާކުރައްވައި އިޤްރާރުގައި ސޮއިކުރައްވާފައިވެއެވެ. ކޮވިޑް ވަނަ ދުވަހު 17މެއި  2021ޝިޔާމް 

އާ ގުޅިގެން ބައެއް ރަށްރަށް މޮނިޓަރިންގައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލްގެ ފުރަަތމަ ޖަލްސާގައި  19

ޖަލްސާއަްށ އެޖެންޑާކުރެވި ޢާއްމު ވަނަ 3ވަނަ ަދއުރުގެ 4ކައުންސިލްެގ ޔަންކުރެވިފައިނުވާތީ، ނާއިބުރައީސަކު އައް

ށ.ފޭދޫ ހެޕީހައުސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު  ކައުންސިލްގެ ރައީސްނާއިބުރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބުވެަވޑައިގެންނެވީ ށ.ފޭދޫ 

   ވެ.ރައިސަމެ



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2021

 25 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 މުޙައްމަދު ޝިޔާމް 
 ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް 

 މެންބަރު ޢަލީ ރަބީޢު 
ދާއިރާ ށ.ނޫމަރާ  

 މެމްބަރ އަޙްމަދު އަޚްސަން
.ކަނޑިތީމު ދާއިރާ ށ  

އަޙްމަދު ރައިސަމް ނާއިބުރައީސް   
ދާއިރާ  .ފޭދޫށ  

 މެމްބަރ އިބްރާހީމް ޝާހިދު 
ދާއިރާ ގޮއިދޫށ.   

ލީ ރަޝީދު ޙަސަން މެންބަރު ޢަ  
ދާއިރާ  ފީވަކުށ.   

ޒިޔާދު هللا މެމްބަރ ޢަބްދު   
.ބިލެތްފަހީ ދާއިރާށ  

 މެމްބަރ އަޙްމަދު ޢާޞިފް 
.ފޯކައިދޫ ދާއިރާށ  

 މެމްބަރ މުޙައްމަދު މުސްތަރުސިދު 
.ނަރުދޫ ދާއިރާށ  

 މެމްބަރ ޢަލީ މުޙައްމަދު 
.މަރޮށީ ދާއިރާށ  

 މެމްބަރ އާދަމް އަޒްމީރު
.ޅައިމަގު ދާއިރާށ  

 މެމްބަރ މުޙައްމަދު ސިނާން
.ކޮމަންޑޫ ދާއިރާށ  

 މެމްބަރ އާދަމް ސަލީމް 
.މާއުނގޫދޫ ދާއިރާށ  

 މެމްބަރ އަޙްމަދު އިބްރާހީމްފުޅު 
.ފުނަދޫ ދާއިރާށ  

ޢާތިފް هللا މެމްބަރ ޢަބްދު   
.މިލަންދޫ ދާއިރާ ށ  



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2021

 26 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫ

 .އުފެދިފައިވާ އތމ. ކޮމެޓީތައް އަތޮޅު ރަށްރަށުގައި ށ 
 

 ކޮމެޓީތައް  ޙަރަކާތްތެރިވަމުންއައި ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް 17މެއި  2021 -1
 ކޮމެޓީގެ ނަން               ޢަދަދު 
 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީައށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ ފޯކައިދޫ 1
 ކުރާ ކޮމެޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަްށ މަސައްކަތް ނަރުދޫ 2

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީައށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ ކޮމަންޑޫ 3
 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ މިލަންދޫ 4

 
 މ. ކޮމެޓީތައް .ތ.ވަނަ ދުވަހު އިންތިޚާބު ކުރެވުނު އ17މެއި  2021 -2

 

 ކޮމެޓީގެ ނަން               ޢަދަދު 

 ތަރައްީޤއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ އަންހެނުންގެ ކަނޑިތީމު 1

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ  ނޫމަރާ 2

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގޮއިދޫ  3

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ަމސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ ފޭދޫ 4

 ރާ ކޮމެޓީއަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކު ފީވަކު 5

 ބިލެތްފަހީ އަްނހެނުންގެ ތަރައްޤީައށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ 6

 ހެނުންގެ ތަރައްޤީައށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީފޯކައިދޫ އަން 7

 ހެނުންގެ ތަރައްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ ނަރުދޫ އަން 8

 ހެނުންގެ ތަރައްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ މަރޮށި އަން 9

 ހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީމަގު އަންޅައި 10

 ހެނުންގެ ތަރައްޤީައށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީކޮމަންޑޫ އަން 11

 ހެނުންގެ ތަރައްީޤއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީމާއުނގޫދޫ އަން 12

 ހެނުންގެ ތަރައްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ ފުނަދޫ އަން 13

 ންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީހެނުމިލަންދޫ އަން 14

 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2021

 27 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ، މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫ

 ނިންމުން  .11
 

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ  ގެ ފުރަތަމަ ހަ މަހުއަހަރު  ވަނ2021ަ"މި 
އަދި  ރަމެވެ.ކުޝުކުރު  އަށް ޙަމްދާއި،  ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓް ލިޔެ ނިންމާލުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤު ދެއްވި

ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ. މި  ސަލާމްއަށް ޞަލަވާތާއި،  އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ސާހިބާ 
 އަޞްޙާބުން ޝާމިލުކުރަމެވެ.  ންނާއި،ޞަލަވާތާއި، ސަލާމުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އާލު 

 އިޙްލާޞްތެރި  ފަރާތްތަކަށްއެންމެހާ ގޮތުން އެހީތެރިވެދެއްވި އިދާރީ ،މި ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލުމުގައި ފަންނީގޮތުންނާއި
ހިންގުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން  ވިލަރެސްކޮށް ޙަރަކާތްތައް ގެ އެންމެހާކައުންސިލުދަންނަވަމެވެ. މި ޝުކުރުގައި  ޝުކުރެއް

 ޝާމިލްކުރަމެވެ. ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ތައްވެސް ތްރާ ބައިވެރިވެލެއްވި ފަ

ތެރި ދުޢާ އަކީ އަތޮޅާއި ޤައުމަށް ވަފާތެރި ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ތިބެ، އަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާސް 
هللا  ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއްކުރުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. ކީރިތި

  އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ.މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް ލައްވައި، ކާމިޔާބީ މިކުރާ  އަޅަމެން

 1442 ޛުލްޙިއްޖާ 04
  2021 ޖުލައި   14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްަތުކގެ ތަފްޞީލް ހިންގި  ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2021
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    1- އެނެކްސް 

 

 ގެ ނިޔަލަށް 2021ޖޫން  30ކުރެވިފައިވާ އާބާދީގެ މަޢުލޫމާތު ރަޖިސްޓްރީ 

 އަތޮޅުގެ ނަން: މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރި )ށ(

ބަރު 
ނަން

 

 ރަށުގެ ނަން 
 ގެ ނިޔަލަށް 2120ޖޫން  30ދީގެ މަޢުލޫމާތު ރަޖިސްޓްރީ އާބާ

 ޖުމުލަ އަންހެން  ފިރިހެން 
 1,621 830 791 ށ.ކަނޑިތީމު  1
 503 235 268 ށ.ނޫމަރާ 2
 768 361 407 ށ. ގޮއިދޫ 3
 1,313 637 676 ށ.ފޭދޫ  4
 1,152 580 572 ށ.ފީވައް 5
 752 361 391 ށ. ބިލެތްަފހި  6
 1,866 933 933 ށ.ފޯކައިދޫ 7
 647 305 342 ށ.ނަރުދޫ  8
 982 496 486 ށ.މަރޮށި 9
 834 400 434 ށ.ޅައިމަގު 10
 1,893 927 966 ށ.ކޮމަންޑޫ 11
 1,186 559 627 ށ.މާއުނގޫދޫ  12
 2,681 1,368 1,313 ށ.ފުނަދޫ  13
 2,597 1,197 1,400 ށ.މިލަންދޫ  14

 18,795 9,189 9,606 ޖުމުލަ:
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