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 ބަޔާން  ރައީސްގެ  ކައުންސިލްގެ 

c 

 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ބަޔާން                   

 

هللا ނަވަމެވެ. އަދި މި އުއްމަތުގެ ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ރަސޫލުގެ ޙަޟްރަތަށް ޙަމްދާއި ޡަނާ ދަންސުބުޙާނަޙޫ ވަތަޢާލާ هللا ކީރިތިވަންތަ މާތް ގަދަ 

އަށާއިهللا ޞައްލަ ސަލާމް އްޔާގެ ޢާ މާތްނަބިއެ  ،އަލައިހި ވަސައްލަމަ  ޢަޞްޙާބުންނާއި މިތުރު ޞަޙާބީންނަށް، ޞަލަވާތާއި  ލެއްވުން އެދި    ލު 

 ދުޢާކުރަމެވެ. 

ކުރުމުގެ    2020/05  ނަންބަރު  ޤާނޫނު ކަށަވަރު  )  2020  ޚާއްޞަ ޤާނޫނު(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުން 

މުޅިދުނިޔެއަށް    ވަނަ އަހަރު  2020، ވޭތުވެދިޔަ  މެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުރެވިފައި ނުވަނީކުރަން ލާޒިމްކުރާ ކަންކަން އެން  ދަށުން ކައުންސިލަށް

 ތުން ދިވެހިރަތްޔި  ކަން ގެ ބިރުވެރިކާތެރި ބަލިމަޑުކަން ދިވެހިރާއްޖެ އަށްވެސް ކުރިމަތިވެ އެކަމުވެރި އެހާމެ ނުރައްގެ ބިރު  19ކޮވިޑް    ދިމާވެފައިވާ

ކަން އަހަރެއްނުކުރެވިދިޔަ    ޙާޞިލްޑުދަޑިތައް  ނޤީ ްޕލޭންގެ ލަމި ކައުންސިލްގެ ތަރައް  ކުރަން ޖެހުމެވެ. މި ކަމުގެ ސަބަބުންވެސް ތަޙައްމަލު  

ކުރަމެވެ.ހިތާމަޔާއެކު، ފާހަ ޙާޞިލް   ގަ  ދަނޑިތައް ޙާޞިލް ކުރުމަށްޓަކައި ބައެއް ކަންކަން ކުރެވި ނަތީޖާ  ލަނޑު  ނަމަވެސް ކަނޑައެޅިފައިވާ 

 ކުރެވިފައި ވެއެވެ. 

މިކައުން ޤާނޫނުން  ލާޒިމްކުރާ މަސައްކަތްތަކާލާމަރުކަޒީ  ރައްޔި  ގެއަތޮޅު،  އިސިލަށް  އަސާސީ ޚިދުމަތް ތުންރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ  ނަށް ބޭނުންވާ 

ދިނުމަށްޓަކައި މަގުފަހިކޮށް  އެގޮތުން  ކައުންސިލުން    މި،  ލިބޭނެ  ކުރެވިފައެވެ.  ވަނީ  ތަކެއް  ފޮނި   ކުރަމުން  މިކައުންސިލުންމަސައްކަތް  އައި 

މާތް   ހާޞިލްވެ  ގިނަ  هللا އުއްމީދުތައް  ގާތުން  ފަސޭހަކަމާއެކު  ރައްޔިތުންނަށް  އަތޮޅުގެ  މި  ވާގިފުޅާއެކު  ދެވިގެންދާކަމީ ޚި ގެ  ދުމަތްތަކެއް 

 އަޅުގަނޑު އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރާ ކަމެކެވެ. 

ކައުންސިލްގެ  ތިލަދުންމަ އަތޮޅު  އުތުރުބުރީ  މުވަތީ  އިދާރީ  އަބަދު ކައުންސިލަރުންނާއި،  އަހުއްޒަފުން  އަތޮޅުގެ  މި  ބޭނުންވަނީ  ރަވެތި ވެސް 

ލާމަރުރައްޔި ނިޒާމުތުންނަށް،  ދަށުން  ކަޒީ  ނިޒާމްގެ  މި  ޚިދުމަތްދިނުމަށެވެ.  ދަށުން  މީރުކަމުގެ  ފޮނި  އަތޮޅުގެ  މި  ގެ  މި  ކައުންސިލުން 

ދެވޭ  ރައްޔި ކުރުކޮށްޚި ތުންނަށް  މުހިންމު  ދުމަތްތަކަށް  ބަލާލުމަކީ  ކައުންސިލުކަމެ  ނަމަވެސް  މި  އެގޮތުން  ދެކެމެވެ.   އަޅުގަނޑު   ން އްކަމުގައި 

ތުންނަށް ފުރިހަމައަށް މި އަތޮޅުގެ ރައްޔި   ޚިދުމަތްތައް އެންމެ  މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޯޕޓް އޮތޯރިޓީގެ ދިނުމުގެ ޚިދުމަތާއި،  އައި،ޑީ ކާޑު ހައްދައި

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ވެސް މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ މީގެ އިދާކަމީ މިކައުންސިލުން ނުހަނު އުފާކުރާކަމެކެވެ.    ދެމުން ތުރުން 

 ކަމާއެކު ޚިދުމަތްތަކާއި، މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ދެމުން ގެންދާ ޕާސްޯޕޓްގެ ޚިދުމަތް މިއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް މި ކައުންސިލްގެ އެހީތެރި

 ފޯރުކޮށްދެވިފައި ވެއެވެ. 

ރައްޔި  އަތޮޅު  މަންފާއަށާއިހއ.  ލާބައާއި  ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކަތުންގެ  ފެންވަރުގައި ، ސަލާމަތާ  ދާއިރާގެ  އިދާރީ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  އި ލާމަރުކަޒީ 

އު  ޤަވާއިދުތަކާ  ކަމާބެހޭ  ކުރުމަށްޓަކައި  ތަންފީޒު  ސިޔާސަތުތައް  އެ  އެކަށައެޅުމާއި،  ސިޔާސަތުތައް  ހަދާ  އެކަށައަޅަންޖެހޭ  ޞޫލްތައް 

 ކެނޑިނޭޅި މިކައުންސިލުން މިދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.   ޓަކައިދެމެހެއްޓުމަށް
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ހިންގޭ   ދަށުން  ގެ  ފަންޑް  ޓްރަސްޓް  މި  އެވެ.  ބްރޭންޑް  ވިޔަފާރީގެ  މިކައުންސިލްގެ  އަކީ  ފަންޑް"  ޓްރަސްޓް  "ފަހި  މަތިން  މިގޮތުގެ 

  މެނެއެވެ.ހި"ފަހި ހިޔާ"  ، "ފަހި އަރަނީ"،  ްޕރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި: "ފަހި ދުވެލި"

ކުރުމަށްޓަކައި ތަފާތު ގޮންޖެހުން ތަކާއެކުވެސް  ޙާޞިލްގްރާމްތަކުން ކައުންސިލަށް ނަފާ ހޯދުމަށްފަހު ކައުންސިލްގެ ްޕލޭންގެ މަޤްޞަދު  މިފަދަ ްޕރޮ 

 ޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމީ އަޅުގަނޑު ނުހަނު ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަ ކުރާކަމެކެވެ.  އިދާރީ މުވައް ،ކައުންސިލަރުންނާއި

ތުންގެ ކުރިއެރުވުމަށާއި، އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުން ހޯދާ ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޮޑުހޭދައެއް މަދު އާމްދަނީން އަތޮޅުގެ ރައްޔި  މިކައުންސިލަށް ލިބޭ 

ކުރެވިފައެވެ.   އެކައުންސިވަނީ  ފަހުން،  އުފެދުނު  ހޭދައެއް  ންލް  ބޮޑު  ކައުންސިލުންމެ  އަތޮޅު    ލީމް ޢު ތައަތޮޅުގައި    ގެންދަނީ، ކުރަމުން    ހއ 

 ދެވެއެވެ.   އް ދަރިވަރުންނަށް ފައިސާގެ އިނާމެމެ މޮޅުންމެ ސްކޫލެއްގެ ވެސް އަހަރުގެ އެރަށުގެ ކޮން  14މި އަތޮޅުގެ  ކުރިއެރުވުމަށެވެ. މިގޮތުން  

  އްވާ ބާ   މިކައުންސިލުންއަހަރުއެއްދެއަހަރަކުން  މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ދަރިވަރުންނަށް، ކޮންމެ    ހއ އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން  އިތުރުންއޭގެ  

ޖަލްސާ ދިނުމުގެ  އިނާމް"  އަރުތަވެރިންގެ  އުއްތަމަ  ދެވެއެވެ.  "ތިލައުތުރު  އިނާމް  އަގުވަޒަންކޮށް  ޤުރުގައި  ކީރިތި  އެހެންމެ،  ހަމަ  އާނުގެ އަދި 

ހިތްޖެއްސުމާއި ބިނާކުރުމަށް،  ،   އިލްމަށް  އަތޮޅުގައި  ދަރިންތަކެއް  ހިތުދަސް  ޤުރުއާން  އަހަރަކުވެސް ކީރިތި  ކޮންމެ  ޤުރުއާން    މިކައުންސިލުން 

 އްވިގެންދާކަމީ އަޅުގަނޑު ނުހަނު އުފާކުރާކަމެކެވެ.  މުބާރާތެއް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ބޭ

ވުޒާރާތަކާއި ގުޅިކައުންސިލާއި، ކަމާބެ  ކުރާގޮތުގައި މި  ޤަބޫލުއަޅުގަނޑު   އެކި ގިނަ ބިނާކުރުމަށްޓަކައި ތަފާތު އެކި  ގެން މީހުން ހޭ ސަރުކާރުގެ 

މުގެ ޖީލެއް މި  ލްޙި ލްމާއި  ޢިގިނަ ދާއިރާތަކުން  ކޯސްތަކާ ތަމްރީން ްޕރޮގްރާމްތައް ހިންގިފައިވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. މިގޮތުގެ މަތިން  

ބި ދިނުމަށް   ވެއެވެ.ބޭނުން  މިކައުންސިލުންނާކުރަން  އަތޮޅުގައި  ޚިދުމަތްތަށް  ރަށްވެހިކަމުގެ  ލަފަޔާއިއެކު،  ފަންނީ  ކައުންސިލްތަކަށް  ރަށްރަށުގެ 

ރު ލިބޭ އާމްދަނީ އިތު  ކުޑަވެ،   އަހަރީ ބަޖެޓް  ކައުންސިލްގެ . ނަމަވެސް  މި ކައުންސިލުން ބޭނުންވެއެވެ ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންވެސް  

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް   އެހީތެރިކަން  ކުރަމެވެ.ނުކުޅެދިފަކައުންސިލް  ކަންކަމަށް  ފާހަގަ  ހިތާމަޔާއެކު  އަޅުގަނޑު  ވާކަން  ލާމަރުކަޒީ   އި  ނަމަވެސް 

ގެނެވުނު   ކުރިކަޙައް   ންކަމަށްކަނެވި  ދެންމި  އެކު،  ޙާއިސްލާ  ޤާނޫނަށް  މަސައްކަތްތައް  އުއްމީދާއެކު  ފޮނި  ދާނެކަމުގެ  ލިބިގެން  މުގައި ލު 

ނުރަ އައި  ދުނިޔެއަށް  މުޅި  ކޮވިޑްވީނަމަވެސް  ވައިރަ  19އްކާތެރި  ހުއްޓިގެން  (ކްރޯނާ  މަސައްކަތްތައް  ސަބަބުން  ގެ  ގޮސްފައިވާކަން ސް) 

 ނަވަމެވެ.  ހިތާމަޔާއެކު ދަން

އުއްމީދުތަކުގެ   ފޮނި  މި  ބޭނުންވަނީ  އަބަދުވެސް  އުޞޫލުން ޙަޤީޤީމިކައުންސިލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޖެހި،  ކުލަ 

އަތޮޅުގައި އުފެދިފައި ހުރި ރިސޯޓްތަކައި،   ކުރެވެމުން ދިއުމެވެ.ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން މިކައުންސިލަށް ކުރުން ލާޒިމްކުރާ ކަންކަން ފުރިހަގޮތުގައި  

އެހީތެރިކަން    ޢީސިނާ އެދެވޭ  ތަންތަނުން  ފަޅާއިމަސައްކަތްކުރާ  އަތޮޅުގެ  އަޅާ  ،ފަރާއި  ،ލިބި،  ފިނޮޅުތަކައި،  ދޫކޮށްލެވިފައިވާ  ދޮންވެލި  ނުލެވި 

ހަރުމު  އްތަށްފަޅުރަ ލިބެންޖެހޭ  ކައުންސިލްތަކުގެ  އެތަންތަނުން  ހޯދި،  ކުރާނެފަރާތްތަށް  އިންވެސްޓް  ތަންތަނަށް  އެ  ހަމަޖެހި،  ގޮތުގައި  ދަލުގެ 

 ން ދިއުމެވެ. ލިބިގެ  ށްނަފާވެރިކަން ކައުންސިލަފުރިހަމަ 

ދަތިތަކާއެކުވެސް   ހުރަސްތަކާއި،  އެކި  ކައުންސިލްއެކި  އަތޮޅު  ފަހަތުގައިވަނީ  ންކޮ  ހޯދާފައިވާ  ހއ.  ކާމިޔާބެއްގެ  ކައުންސިލްގެމެ   މުރާލި   މި 

ޔަގީނެވެ.މުވައްޒަފުން ބަރާބަރަށް  ކަން  މަސައްކަތްތަށް  އެއްމެހާ  އަދާކުރަންޖެހޭ  ގޮތުން  ޤާނޫނީ  ކައުންސިލުން  ދުވަހަށް   އަތޮޅު  ދުވަހުން 

އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ   ބުރަ މަސައްކަތަށް  ވާހީވާގި މުވައްޒަފުން ކުރައް   ކައުންސިލަރުންނާއި، އިދާރީ އެންމެ އިސްވެރިންނާއި އަދި   ނިންމުމުގައި

   ނަމުގައި ތިޔަ ހީވާގި މުވައްޒަފުންނަށް ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން ޝުކުރުވެރިވަމެވެ. 

ކަ އިޚްލާސްތެރި  އެހީތެރިކަމަށް  ލިބެމުންދާ  ފަރާތުން  ކައުންސިލަރުންގެ  ހީވާގި  ހިންގުމުގައި  ކައުންސިލް  މި  މާހައުލެއްގައި،  މާއެކު  އެކުވެރި 

ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ކޮށްދެއްވަމުންގެންދަވާ ހީވާގި ބުރަ މަސައްކަތްތަކަށް  ،  . މި ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވަޒަފުންވެސް  ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ
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، އަދި މި ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި އަތޮޅުގެ އަހުރަވެތި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބެމުންދާ އެހީތެރިކަމާއި  ފާހަގަކުރަމެވެ.އުފަލާއި އެކު  

 ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލާއި، ލިބެމުންދާ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮށް ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ޝުކުރު ދަށްނަވަމެވެ. 

މިން މުސްތަޤްބަލެއް  ފާގަތި  ރައްޔަތުންނަށް  އަތޮޅުގެ  އަދި  ދިޔުމެވެ.  ތަރައްޤީވެގެން  އަތޮޅު  މި  ދުޢާއަކީ،  އިޚްލާސްތެރި  ވަރު އަޅުގަނޑުގެ 

މި   ދިނުމުގެ ކުރެއްވުމެވެ.  ހޯދައި  ރައްޔިތުންނަށް  ޚިދުމަތްތަކެއް  އިތުރު  ފުޅާކޮށް  ޚިދުމަތްތަށް  ދެމުންގެންދާ  ރައްޔިތުންނަށް  ކައުންސިލުން 

ރައްޔިތު އަތޮޅުގެ  މި  ލިބިގެންދިއުމެވެ.  "އާމީން" ންތަނަވަސްކަމެއް  ދެއްވުމެވެ.  ވިސްނުން  ހެޔޮ  ކުރައްވާ  މިންވަރު  ސިއްޙަތެއް  ދުޅަހެޔޮ       ނަށް 
 مد للـھ  رب  العا لمین ؤالح

 

 

   1442ޖުމާދަލް އާހިރާ  05
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 ޙުސައިންهللا ޢަބްދު

 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                          ރިޕޯޓް ތަފްޞީލް  ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ވަނަ އަހަރު  2020
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  ތަޢާރަފު  
 

  109  ގެ     7/ 2010މި ރިޯޕޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު  

ކައުންސިލް ހިނގައިދިޔަ     އަތޮޅުތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ  ނަ އަހަރުވަ  2020  ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވުނު

 ގޮތުގެ ރިޯޕޓެވެ. 

ހިންގުން  އިދާރީ  ކައުންސިލްގެ  މިޝަނާއި،  ކައުންސިލްގެ  ތަޞައްވުރާއި،  ކައުންސިލްގެ  ރިޕޯޓުގައި  މި 

ޕްލޭންގެ ހަމަޖެހިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް  ޕްލޭނާއި  ތަރައްޤީގެ  ކައުންސިލްގެ  އިތުރުން  މީގެ  ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.  މަޢުލޫމާތު  ގޮތުގެ   

ބިނާކޮށް   ތާވަލް  2020މައްޗަށް  މަސައްކަތުގެ  ކައުންސިލްގެ  ކޮށްފައިވާ  ތައްޔާރު  އަހަރަށް  ހިމެނިފައިވާ   2020  ،ވަނަ  ގައި 

ތެރެއިން   މިންވަރާއި،    އަހަރު  އެޙަރަކާތްތަކުގެ  ރޭވިފައިވާ   2020ޙާޞިލުވީ  ހިންގުމަށް  ކައުންސިލުން  ނިޔަލަށް  އަހަރުގެ  ވަނަ 

ކުރިއަށް   ތެރެއިން  އަހަރުގެ  2020ކައުންސިލްގެ    ހަރަކާތްތަކާއި،  ވާގެންދެވިފައިނުޙަރަކާތްތަކުގެ  ހިމަނާފައި   ވަނަ  ހިސާުބ  މާލީ 

 ވާނެއެވެ. 

 ގެ ތަޞައްވުރު ކައުންސިލް 

އަތޮޅަކީ ވެ  ،ހއ.  ހިތްފަސޭހަ  ދިރިއުޅޭ  މުޖުތަމަޢެއް  ތަހުޒީީބ  ލޯިބކުރާ،  އިސްލާމްދީނަށް  ޓެއް، ށްމާތްވެގެންވާ 

 ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ އަތޮޅަކަށްވުން.

 ގެ މިޝަން ކައުންސިލް 

މުޖްތަމަ  ފެންވަރެއް  ޢެއްތަހުޒީީބ  ރަނގަޅު  ޚިދުމަތްތައް  ދެމުންގެންދާ  ރައްޔިތުންނަށް  ސަރުކާރުން  ގައި ިބނާކުރުމަށްޓަކައި 

 ހަލުވިކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދީ، އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއާއި ރަށުކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް، ސަރުކާރުން 

 އަތޮޅުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކަމާއެކު ކުރެވޭނެފަދަ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                          ރިޕޯޓް ތަފްޞީލް  ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ވަނަ އަހަރު  2020
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އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު ލަދުންމަތީ ތި   

 
ކައުންސިްލގެ ަރއީސް ޢަްބދު

 ކައުންސިްލގެ ނާިއބު ަރއީސް      

 ޢަލީ ޝަމީމް 

 

ަލރކައުންސި  

ޢަބްދު

ަވގުތީ ސެކްރެަޓރީ ޖެނެރަލް  / ޑިރެކެޓަރ ޖެެނރަލް  

ޢަބްދު

 ކައުންސިލް ބިއުރޯ 

 އެޑްިމން އޮފިަސރ: ޢަލީ ރަީޝދު 

  އެޑްމިން އޮފިަސރ:  
 

 އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ބްދު ޑިރެކްޓަރ ޢަ 

 ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް 

 ޑިރެކްޓަރ ުމޙަްއމަދު ަނސީރު 

 

ރޗް އެންޑް ޮމނިޓަރިންގލިސީ ޕްލޭނިންގ ިރސާޕޮ  

 އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 

ވޮ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑް އިކޮނޮމިކް ޑި ޕްމަންޓް އެން ލޮ  

ޢީ ދުއެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އާދަމް ސަ  

 

ނިންގ އޮފިސަރ އަޙްމަދު ނަޞީރުޕްލޭ  

 އ. ރިސަރޗް އޮފިސަރ ޝާދިޔާ ޒަކަރިއްޔާ 

  އެޑްމިން އޮފިސަރ ޢާޞިމާ ޢަލީ

 ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

 

ރު އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ އަސްމާ އަބޫބަކު  

މުޙައްމަދު ނަޞީރުއ. ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ   

އ. އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ އާމިނަތު ރަޝީދާ    

 އ. ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޢާއިޝަތު ނުޒުހާ 

 އެޑްމިން. އޮފިސަރ ފާޠިމަތު ރަޝީދާ 

 އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ

 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެޗްއާރު އެންޑް އިންފޮމޭޝަން

 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޙުސައިން ބަދީޢު 

 

 ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް 

 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ / ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

 

 ފައިނޭންސް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ލަޠީފް 

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ އިސްމާޢީލް 

 އަޝްފާޤު 

 އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ ޢާއިޝަތު ިޝފާޒާ

އ. އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ އާމިނަތު 

 

 އެޑްިމން އޮފިސަރ ޙަްއވާ ާޒހިރާ 

 އެޑްިމން އޮފިސަރ ޝަރީާފ މުަޙއްމަދު 

 އެޑްިމން އޮފިސަރ އަސްާމ އިބްާރހީމް 

 ސ. އެޑްިމން އޮފިސަރ ާޢިއޝަތު ޝަުޒނާ 

 އ. ޮކންިޕއުޓަރ ޓެްކީނޝަްނ މުަޙއްމަުދ ސަލީމް 

އެްޑމިްނ ޮއފިސަރ އާިމނަތު ލަޠީފާ އ.   

 އ. އެްޑމިްނ ޮއފިސަރ ާޢއިަޝތު ސަޢީދާ 

 އ. އެްޑމިްނ ޮއފިސަރ އަމީާމ ޢަބްދުލްަޣނީ 

◌ް އ. އެްޑމިްނ ޮއފިސަރ ޒުަބއިާދ ލަޠީފ  

 

 ◌ޯންޗު ޑްރައިވަރު މުޙައްމަދު ފަހުމީ 

ފަޅުވެރި ޢަބްދު 



    ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                          ރިޕޯޓް ތަފްޞީލް ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ   2020
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 އްދު  ޙަ ކައުންސިލް އިޚްތިޞާސް ހިނގާ ސަރަ /އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު   

ހަތަރުވަނައަށް  ތި ނިސްބަތުން  އާބާދީގެ   ، ހިމެނޭ  ތެރެއިން  އަތޮޅުތަކުގެ  ޮބޑު  އާބާދީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އުތުރުުބރީއަކީ  ލަދުންމަތީ 

މިއަތޮޅުގައި   އަތޮޅެވެ.  އާބާދީއެއްއޮތް  ދިރިއުޅޭ    41އެއްމެޮބޑު  މީހުން  ހިމެނެއެވެ.  އޮވެއެވެ.    02ރަށާއި    14ރަށް  ރިސޯޓް 

އާބާދީއަކީ އެކި މަސައްކަތް  12059    އަންހެނުންނ11528ާ  އެއީ  23587  މިއަތޮޅުގެ  ފިރިހެނުންނެވެ. އަދި މިއަތޮޅުގައި އެކި 

ޢަދަދަކީ ބިދޭސީންގެ  އެއީ        1005.ކުރަމުންދާ  ރައްޔިތުން    100ފިރިހެނުންނާއި    905އެވެ.  މިއަތޮޅުގެ  އަންހެނުންނެވެ. 

ކުރުމާއި  ވަޑާން  ކުރުމާއި،  ވިޔަފާރި  އިތުރުން  މީގެ  މަސްވެރިކަމެވެ.  މަސައްކަތަކީ  މައިގަނޑު  ކުރަމުންދާ  ހޯދުމަށް  ،  އާމްދަނީ 

މާލެއާ މަސައްކަތްތަކާއި  އަދާކުރުމާ،  އިޢިމާރާތްކުރުމުގެ  ވަޒީފާ  އިތު،  އިރިސޯޓްތަކުގައި  ސަރުކާރުގެ  ދަނޑުވެރިކަމުގެ  ރުން  

ދެންނެވި ހުރިހާ ދާއިރާތަކެއްގައިވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން   ވަޒީފާއަދާކުރުން ހިމެނެއެވެ. އަދި މިއަތޮޅުގައި އުޅޭ ބިދޭސީން މި 

 ގެންދެއެވެ. 

ޞިއް  މި ރައްޔިތުންނަށް  ފެށިފައިވަނީ    ޙީއަތޮޅުގެ  ހުޅުވުނު   1967ޚިދުމަތްދޭން  ދިއްދޫގައި  މިއަތޮޅު  އެއީ  އަހަރުއެވެ.  ވަނަ 

ބަދަލުކުރެވުނީ   ހޮސްޕިޓަލަށް  އަތޮޅު  މި  2004މެއި    29ޞިއްޙީމަރުކަޒެވެ. ޞިއްޙީމަރުކަޒު  ޚާއްޞަ    ގައެވެ.  ހޮސްޕިޓަލުގައި 

ނަރުހުންތިެބއެ ލިބިފައިވާ  ތަމްރީނު  ޑޮކްޓަރުންނާއި  ސްކޭންކުރުމާއި، ބަލިތަކުގެ  އަންހެނުން  މާބަނޑު  މިތަނުން  ވެ. 

އޮޕަރޭޝަންތައް،ސިޒޭރިއަންހެދުމާއި   އަންހެނު  މައިނަރ  އަދި  ކުޑަކުކުރެވެއެވެ.  ޑޮކްޓަރަކާއި،  ޚާއްޞަ  ޚާއްޞަ ންގެ  ދިންގެ 

ޑޮކްޓަރާއި  ޑޮކްޓަރަކާއި، އޮޕްރޭޝަން  ޑޮކްޓަރާއި،  ޚާއްޞަ  ދަތުގެ  ޑޮކްޓަރާއި،  ބަލިތަ  ކަށީގެ  ޑޮކްޓަރުން  ޢާންމު  އަދި  ކުގެ 

ކުރެއެވެ. މި ހޮސްޕިޓަލުން ލެބޯޓަރީގެ ޚިދުމަތާއި އެކްސްރޭގެ ޚިދުމަތްވެސް    ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތް  މިއެތެރެހަށީގެ ޑޮކްޓަރެއް  

މި އެހެން  ލިބެންހުރެއެވެ.  އަތޮޅުގެ  މި  އިތުރުން  ހޮސްޕިޓަލްގެ  ހއ.އަތޮޅު  ހުންނަ  ދިއްދޫގައި   13ރަށްރަށުގައި    އަތޮޅު 

 ވިއްކުމުގެ ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދެއެވެ.   ފާމަސީ އަކުން ޭބސް 18އެކި ރަށްރަށުން އަދި މިއަތޮޅުގެ ޞިއްޙީމަރުކަޒު ހުރެއެވެ. 

ފުރާދުއްވާ  މި ދަތުރުކުރާ    އުޅަނދު  230  އަތޮޅުގައި  މާލެ  އެއީ  އުޅަނދާއި    އި،އުޅަނދާ  9އޮވެއެވެ.  މަސްވެރިކަންކުރާ  

 ލޯންޗެވެ.      70 ،އުޅަނދާއި  84ންކަމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ އެހެނިހެން ކަ

ދިރިއުޅޭ    މި މީހުން  ފިރިހެނުންގެ  14އަތޮޅުގައި  އަންހެނުންގެ     39  ރަށުގައި  އަދި    14މިސްކިތާއި   މިސްކިތްހުރެއެވެ. 

 އެވެ.    53ޞިނާޢީ މަރުކަޒު ހުރެއެވެ. އަދި މި އަތޮޅުގައި ހިންގާ ކްލަްބ ޖަމްޢިއްޔާގެ އަދަދަކީ   ރިކުރާ ފިހާރައާއިވިޔަފާ



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން އަހަރު ަވނަ 2020

 ސިލްގެ އިދާރާ   ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން   2020

Page 9 

އަންހެންކުދިން ތަޢުލީމު ޙާޞިލް    1843  ފިރިހެން ކުދިންނާއި  2037ކިޔަވާކުދިން ތަޢުލީމު ޙާޞިލު ކުރަމުންދާ މި އަތޮޅުގައި  

ސްކޫލަކާއި އިބްތިދާޢީ   14ދާޢީ ފެންވަރުން ފެށިގެން ޘާނަވީ ފެންވަރަށް ތަޢުލީމްދޭ ކުރަމުން ގެންދެއެވެ. އަދި މި އަތޮޅުގައި އިބްތި

ކިޔަވައިދޭ    ފެންވަރުންފެށިގެން އަދި    ސްކޫލް   3މަތީޘާނަވީއަށް  މަރުޙަލާގައި  ހުރެއެވެ.  ސްކޫލްގެ  ގައި  އްޕްރީސްކޫލެ  9ޕްރީ 

 ކިޔަވައިދެއެވެ.  

މީހުންދިރިއުޅޭ    މި މީހުން   6262ށް  މިހާތަނަރަށުން    14އަތޮޅުގެ  ތެރެއިން  މީގެ  ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.  ދިރިއުޅުމަށް  ގޯތި 

ކުރެވިފައިވަނީ ބިނާ  ކަންކަމަށް    3398  ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި  ސިނާއީ  ވިޔަފާރިއާއި  އަދި  މިހާތަނަށް      42ގެއެވެ.  ިބން 

މުވާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ރަށްރަށުގައި  މީހުންދިރިއުޅޭ  މިއަތޮޅުގެ  ނެޓްވާރކް  ޞަދޫކޮށްފައިވެއެވެ.   ދެކުންފުނީގެ  ޚިދުމަތްދޭ  ލާތީ 

 ޖީ ޕްލަސް އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ލިބެންހުރެއެވެ.  4ކަވަރޭޖް އަދި 

 

އިން  14މި އަތޮޅުގައި   ކޯޕަރޭޝަންގެ އިންޖީނުގެ ހުރެއެވެ. މި ހުރިހާ  ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންދަވަނީ ފެނަކަ  ޖީނުގެ ތަކެއްވެސް 

 ފަރާތުންނެވެ.   

 

އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ދީނީ، ޤައުމީ ، އަދި އިޖުތިމާޢީ ކަންކަމަށް ޒަމާނުއްސުރެ ލޯިބކުރާ ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ އަތޮޅެކެވެ.    މި

ޙަ މަސަލަސްކަމަކީ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ކިަބއިގައި ޞުލް،    އިަބއިވަންތަކަމާ އެއް،    އިރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އޮންނަ އެކުވެރިކަމާ

 ފާހަގަ ކުރެވޭ ރަނގަޅު ސިފަތަކެވެ.

ލެޓިޓިއުޑް ގައެވެ. މިއަތޮޅަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުގައި     N 48,°6ޑިގްރީ ލޮންޖިޓިޓިއުޑް  N  '73°07އަތޮޅު އޮންނަނީ    މި

 އަތޮޅާއި ކައިރިއެވެ. މިއަތޮޅުގައި ބިންޮބޑެތި ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ގިނައެވެ. އޮންނަ އަތޮޅަކަށްވުމުން ސްރީލަންކާ އާ އިންޑިޔާ މި

 

ރައްޔިތުންގެ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރެވޭނެ ފަދަ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ  ރަށްތައްގިނަ އިޤްތިޞާދީގޮތުން އަތޮޅުގެ    މި އަތޮޅަކީ ފަޅު

 ގޮތުން އަތޮޅުގައި ހިމެނޭ ފަޅުރަށްތަކަކީ: އަތޮޅެކެވެ. އެ

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން އަހަރު ަވނަ 2020
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 # ރަށް ޮބޑުމިން(ކމ) 

 1 ހުވަހަންދޫ  45.92

 2 ނަރިދޫ 13.2

 3 ިބީބރަށް) ( ބީނާފުށި 4.3

 4 ެބރިންމަދޫ  -

 5 ކުޑަފިނޮޅު 2.5

 6 އިންނަފިނޮޅު  11.2

 7 އުމަރަތްފިނޮޅު 1.5

 8 އުގުލިފިނޮޅު 2

 9 ކަޅިދުއްފަރުފަސްގަނޑު )(  އަލިދުއްފަރު ފިނޮޅު 0.8

 10 ވެލިފިނޮޅު 3.1

 11 ވަގާރު 18.7

 12 މާފަހި 105.9

 13 މާފިނޮޅު 11.8

 14 މެދަފިނޮޅު ) (  މެދަފުށި 5

 15 މަތީރަށް 6.8

 16 މުލިދޫ 66.34

 17 މަޑުލު 16.8

 18 ދޮނަކުޅި 28.04

 19 ދައްޕަރުހުރާ  0.1

 20 ގައްލަންދޫ  10

 21 ގާމަތިކުޅުދޫ 13.3

 22 ގާފުށި  1



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން އަހަރު ަވނަ 2020
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 23 ގޮއްވާފުށި 1.5

 24 ކަނޑާލިފިނޮޅު 0.7

 25 ހަތިފުށި  - 

 

އެއް ލިބިފައިވާ ޒަމާންވީ ތަންތަން ހުރި އަތޮޅެކެވެ.  އަތޮޅަކީ ތާރީޚީގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޤައުމީ ތަރިކަ  މި

ކެލާ،    މި އިތުރުން  ޒިޔާރަތުގެ  ހުންނަ  މަތީރަށްފުޅުގައި  މިސްކިތާއި،  ކަނދުވަލު  ގަނޑުވަރާއި،  ޮބޑުތަކުރުފާނުގެ  އުތީމު  ގޮތުން 

ޕޯޗްގީޒުންގެ އަތް ާބރަށުގައި ހުންނަ އާޘާރީ މިސްކިތް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި  ކުރެއްވުމުގެ  އިހަވަންދޫ،    ދަށުން ރާއްޖެ ސަލާމަތް 

  އުޅުއްވުމަށް ބެންނެވި އޮޑިކޮޅު  ކަނޑުމަތީގައި      ރެއާއި ދުވާލު    އާރުކާޓީ،  ތަކުރުފާނުގެ    މުޙައްމަދު      ޢަޒުމުގައި    މަތިވެރި

އަދި މިއަތޮޅު ތަކަންދޫގައި ހުންނަ ޢަލިތަކުރުފާނުގެ ޒިޔާރަތް ފާހަގަ   .ާބރަށުގައެވެ  އަތޮޅުގެ  މި  ވެސް  ބެންނެވީ  (ކަޅުއޮއްފުންމި)

ކޮށްލެވެއެވެ.



    ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                          ރިޕޯޓް ތަފްޞީލް ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ   2020
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 މަޢުލޫމާތު   ހއ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށާ ބެހޭ 

ަދު 
ަދ
ޢ
 
ެގ
ިމު
ބ
 
ާވ
އި
ފަ
ިވ
ރެ
ކު
ދޫ
 
ށް
ަމަ
ކ
ން
ކަ
ާއީ
ނ
ސި

 

  ހްުނ 

ަދުދ    

 

  ޅަމްށ 

  ޢަދުދ 

 

ކިޔަވައިދޭ  ރަށުގައި ހުރި  

 ތަންތަން 

 ކިޔަވާ 

  ަލުބ 

ަދުދ   

 

  ނީއ 

ަދުދ   

 

  ކާރ 

ަދުދ   

 

މިސްކިތްތަކު 

 ގެ ޢަދަދު 

  ޗެގ 

ދުަދ 

 

   
   

ުކާރ     

ަދުދ    

  ކާރ 

ދުަދ   

 

  ކާރ 

ަދުދ   

 

  އާވ 

ަދުދ   

 

  ީސެގ 

ަދުދ 

 

ބިދޭސީންގެ  

 ޢަދަދު 
 ރަށުގެ އާބާދީ 

  ރަށުގެ 
 ނަން 

 ކުދިންގެޢަދަދު 

  ޑީަރ 

ޫކްލ 

 

ޫކްލ   

 

ޫކްލ 
 

ްސ   

 

ހްެނ 

 

ހްެނ 

 

ހްނ 

 

ހްނ 

 

ރހްެނ 

 

ހްނ 

 

ިރހްެނ 

 

ނހްެނ 

 

 ތުރާކުނު  336 370 3 5 1 10 0 9 3 1 0 2 4 0 1 40 44 0 0 0 1 172 95 0

 އުލިގަމު 268 274 3 34 1 11 0 2 5 1 0 2 4 0 1 42 32 1 1 1 1 190 68 0

 މޮޅަދޫ 188 208 2 12 1 13 0 0 4 0 0 1 2 0 1 20 35 0 1 1 1 136 67 2

 ހޯރަފުށި  1730 1777 12 117 2 75 1 10 0 5 0 4 47 0 9 201 215 1 2 0 1 1140 610 4

 އިހަވަންދޫ  1706 1798 5 126 2 8 3 15 1 7 3 5 58 1 8 445 506 5 1 0 1 953 432 9

 ކެލާ  1121 1266 10 85 1 0 1 5 25 7 3 4 50 0 3 134 118 2 1 1 1 645 395 1

 ވަށަފަރު  452 464 5 20 0 1 0 9 8 9 1 3 7 0 3 51 48 0 1 0 1 199 113 14

6 695 1000 1 1 1 2 517 466 10 0 
16

5 
 ދިއްދޫ 2186 2309 18 407 3 33 2 4 14 13 4 5

 ފިއްލަދޫ 586 569 9 12 1 15 1 2 8 4 1 2 8 0 3 57 60 1 0 0 1 282 124 0

 މާރަންދޫ 504 557 6 14 1 31 0 23 2 6 0 2 12 0 4 93 124 0 1 1 1 281 199 1



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން އަހަރު ަވނަ 2020

 ސިލްގެ އިދާރާ   ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން   2020
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 ތަކަންދޫ 473 458 3 8 1 3 0 2 1 2 0 2 10 0 3 16 21 0 1 1 1 243 83 1

 އުީތމު  495 481 8 37 1 9 0 1 4 3 2 2 12 0 2 73 81 0 0 1 1 254 128 3

 މުރައިދޫ 454 455 6 7 1 3  0 0 8 5 0 1 4 0 0 77 82 0  1 1 1 230 110 1

 ބާރަށް  1029 1073 10 21 1 21 1 2 11 7 0 4 19 0 5 128 154 0 0 1 1 537 279 0

 ޖުމްލަ 11528 12059 100 905 18 230 9 84 94 70 14 39 402 1 53 1843 2037 12 11 9 14 6262 3398 42

                      23587 
  ގެ އަތޮޅު 

 އާބާދީ 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ އިދާރާ   މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ   2020

    ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                          ރިޕޯޓް ތަފްޞީލް ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ   2020
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 ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު މިންވަރު އަދި ތަފްޞީލް 

 މަހުގެ ނިޔަލަށް ޙާޞިލުވީ މިންވަރު ޑިސެންަބރުމަހުން ފެށިގެން  ޖަނަވަރީވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  2020 .1

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #

ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު   ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

 މިންވަރު 

 

 

Q1 Q2 Q3 Q4  

2.1.3 

 ތަމުރީން ޕްރޮގްރާމް:  

 އޮންލައިންކޮށް ހިންގުނު ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ތަމްރީން ްޕރޮގްރާމް  އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް 

 ü 
  %100 

ތައްޔާރުކުރުން  ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ރިޯޕޓް  2020 2.1.5  ü    

%100 

 ü     ތައްޔާރުކުރުން  ވަނައަހަރުގެ އޯޑިޓް ރިޯޕރޓް  2020 2.1.6
%100 

   ü   ތައްޔާރުކުރުން ރިޯޕރޓް  މަހުގެ ހިންގި ހަރަކާތުގެ  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ   2020 2.1.7

%100 

  ü    އެކުލަވާލުން  ވަނައަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލް  2020 2.1.8

%100  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން އަހަރު ަވނަ 2020

 ސިލްގެ އިދާރާ   ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން   2020
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 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #

ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު   ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

 މިންވަރު 

12.1.1 

 

 : ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުން އިޖުތިމާޢީ

 މީހުން ތަމުރީންކުރުން  ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތައްކުރާނެ 

 

 

  
 ü 

ގެ    19-ކޮވިޑް  ތަމްރީން  މި

ކުރިއަށް    ސަބަބުން

   ގެންދެވިފައި ނުވޭ.

17.2.1.1 

 

 : އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ހަރުދަނާކުރުން 

   އަމާޒުކޮށްގެން ފަހަންދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް ހިންގުން އަންހެނުން ކޮމިޓީ ހިމެނޭގޮތަށް ރަށުގެ އަންހެނުންނަށް

 

  ü  ިެގ    19-ކޮވިޑް ތަމްރީން  މ

ކުރިއަށް   ސަބަބުން

 ގެންދެވިފައި ނުވޭ. 

2.2.1.1 

 

 ދަނޑުވެރިކަން ކުރިއެރުވުން. 

 ދަނޑުވެރިކަންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ތަމްރީން ްޕރޮގްރާމް ހިންގުން 

 

    ü 
ެގ    19-ކޮވިޑް  މިްޕރޮގްރާމް

ކުރިއަށް   ސަބަބުން

 ގެންދެވިފައި ނުވޭ. 

  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން އަހަރު ަވނަ 2020

 ސިލްގެ އިދާރާ   ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން   2020
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36.1.1.1 

 

 އިސްލާމްދީން ކުރިއެރުވުން 

ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދީނީ ނަޞޭހަތްދިނުން     14އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން އަތޮޅުގެ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ü    %100 

51.1.1.1 

 

 ރާސް ކުޑަކުރުން ހި ކާރިސީ 

 ްޕރޮގްރާމް ހިންގުން  ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި އެހީތެރިކަން ދިނުމާބެހޭ ތަމްރީން

 

    ü  ްގެ    19-ކޮވިޑް   މިޕްރޮގްރާމ

ކުރިއަށް    ސަބަބުން 

 ގެންދެވިފައި ނުވޭ. 

30.1.1.1 

 

 ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުން 

 ހިންގުނު   އޮންލައިންކޮށް ވަޒީފާގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ތަމްރީން ްޕރޮގްރާމް

 

   
 ü 

%100 

 

36.2.1.1 

 

   ކުރިއެރުވުންއިސްލާމްދީން  

 ވަރުންނަށް ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުން. ސްކޫލްތަކުގެ ދަރި

 

ü    

%100 

52.1.1.1 

 

    ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުން

 ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ހއ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ފައިސާގެ އެހީތެރިވުން. 

 

    ü   %100 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ އިދާރާ   މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ   2020

    ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                          ރިޕޯޓް ތަފްޞީލް ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ   2020
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 ލްކުރެވުނު މިންވަރު އަދި ތަފްޞީލް ޞި ޙާ 

   ން ނީ ނަޞޭޙަތް ދިނު ދީ 

މި   އެފެއަރޒާއި،  އިސްލާމިކް  އޮފް  އި،  ކައުންސިލާ   މިނިސްޓްރީ 

އަތޮޅުގެ   މި  ގުޅިގެން  ރަށުކައުންސިލްތަކާ  މިއަތޮޅުގެ  އަދި 

ރައްޔިތުންނަށް  ރަށްރަށުގައި   ކުދިންނަށާއި،  ދީނީ  ސްކޫލް 

ޕްރޮގްރާމެއް    2020  ން   12  ޖަނަވަރީ   2020  ނަޞޭޙަތްދިނުމުގެ 

   ނެވެ. އަށް ކުރިއަށް ގެންދެވު   17ޖަނަވަރީ  

 

  ން ކަނޑުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ހޯރަފުށިން ދޫކުރު 

 

އުޅަނދު އިންޖީނުލީ  ދުއްވާ  ހކަނޑުގައި  ލައިސަންސް  ދުއްވުމުގެ  ހއ  އ.ފަހަރު  ހަމަޖައްސަވައި  ދޫކުރެވޭނެގޮތް  . ހޯރަފުށިން 

 ވަނަ ދުވަހު އެއްަބސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެވުނެވެ.  19ޖަނަވަރީ  2020އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ހޯރަފުށީ ކައުންސިލާ ދެމެދު 

ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އަތޮޅު ކައުންސިލަރ   ހޯރަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގައި ޭބއްވުނު މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އަތޮޅު

ރަޝީ އަލްފާޟިލް އެއިްބރާހީމް  ސޮއިކުރެއްވީ  ފަރާތުން  ކައުންސިލްގެ  ހޯރަފުށީ  އަލްފާޟިލް   ދެވެ.  ރައީސް  ކައުންސިލްގެ 

ވަޙީދެވެ ފަސޭހަތަކެއް   .މުޙައްމަދު  ވަރަށްޮބޑު  ރައްޔިތުންނަށް  ހޯރަފުށީ  ދިއުމުން  ހަމަޖެހިގެން  ލިޭބގޮތަށް  ހޯރަފުށިން  މިޚިދުމަތް 

 .ވެގެންދާނެއެވެ

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން އަހަރު ަވނަ 2020

 ސިލްގެ އިދާރާ   ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން   2020
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  ން ލައިސަންސް އިހަވަންދޫން ދޫކުރުކަނޑުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ  

 

އުޅަނދު އިންޖީނުލީ  ދުއްވާ  ހކަނޑުގައި  ލައިސަންސް  ދުއްވުމުގެ  އެކަމުގެ  އ.ފަހަރު  ހަމަޖައްސައި  ދޫކުރާގޮތަށް  އިހަވަންދޫން 

 ވަނަ ދުވަހު ސޮއިކުރެވުނެވެ. 30ޖަނަވަރީ  2020އަތޮޅު ކައުންސިލާއި އިހަވަންދޫ ކައުންސިލާ ދެމެދު  .އެއްަބސްވުމުގައި ހއ

އަތޮޅު ރަސްމިއްޔާތުގައި  މި  ޭބއްވުނު  އިދާރާގައި  ކައުންސިލް  އަތޮޅު   އިހަވަންދޫ  ސޮއިކުރެއްވީ  ފަރާތުން  ކައުންސިލްގެ 

އަލްފާޟިލް ރައީސް  އެ  ނެވެ.ޙުސައިهللا ޢަބްދު ކައުންސިލްގެ  ސޮއިކުރެއްވީ  ފަރާތުން  ކައުންސިލްގެ  ކައުންސިލްގެ   އިހަވަންދޫ 

ރަސްމިއްޔާތުގައި މި  ރަޝީދެވެ.  މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލް  ަބއިވެ ރައީސް  އިސްވެރިން  އިދާރާގެ  ކައުންސިލް    ރިވެ އިހަވަންދޫ 

 .ވަޑައިގެންނެވިއެވެ

އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން މި ޚިދުމަތް  ވަނީ ހަމައެކަނި  ޓް އޮތޯރިޓީން މީގެކުރިން ހަމަޖައްސަވާފައިސްޕޯންޓްރާމޯލްޑިވްސް  

ލާމަރުކަޒީ  ނަމަވެސް  ސަރުކާރުން ދޭގޮތަށެވެ.  ދެއްވާގޮތަށް  ޚިދުމަތް  ގާތުން  ރައްޔިތުންނާ  ގުޅިގެން   އުސޫލުން  ހަމަޖެއްސެވުމާ 

 .އެވެމިޚިދުމަތް ލިޭބގޮތަށް މިހާރުވަނީ ރޭވިފަ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ރަށްރަށުން

 .ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށްޮބޑު ފަސޭހަތަކެއް ވެގެންދާނެއެވެ އިހަވަންދޫ ލިޭބގޮތަށް ހަމަޖެހިގެން ދިއުމުން ން އިހަވަންދޫމިޚިދުމަތް 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން އަހަރު ަވނަ 2020

 ސިލްގެ އިދާރާ   ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން   2020
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 ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން އްދުތައް ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތްތައް ހޯދުމާބެހޭ ޙަ މާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހި 

 

 

ގޮތުން   ނިސްަބތްވާތިމާވެށީގެ  ތިލަދުންމައްޗަށް  ބެލެހެއްޓުމުގެ   ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ  ގޮތެއްގައި  ދެމެހެއްޓެނިވި  ޞަރަޙައްދުތައް 

 ވަނަ ދުވަހު މަޝްވަރާ ކުރުން އޮތެވެ. 27ޖަނަވަރީ  2020ހަމަޖައްސާނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭގޮތުން  އިންތިޒާމު

މި ޭބއްވި  ޮބޑުތިލަދުންމަތިން  ހއ.ކެލާގައި  ކުޅީ   2ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ   ަބއްދަލުވުމަކީ  ހއ.ާބރަށު  ކަމަށްވާ  ޞަރަޙައްދެއް 

 .ކުރިއަށްގެންދިޔަ ަބއްދަލުވުމެކެވެ ހއ.ކެލާ ޗަސްބިން ޞަރަޙައްދަށް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމަށް ޞަރަޙައްދާއި

ފިނޭ   އިތުރުން ހދ.  ތަކަންދޫ، ދިއްދޫ، ވަށަފަރު، އުތީމުގެފިއްލަދޫ، ާބރަށް،   މި ަބއްދަލުވުމުގައި ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށް ކެލާ،

 މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.ރައްޔިތުންނާ 

ަބއްދަލުވުމުގައި ރަޝީދު  މި  ޑރ.ޙުސައިން  ރައްޔިތުންނަށް  މިނިސްޓަރ  އެތަނެއްގެ  ޙިމާޔަތްކުރުމަކީ  ތަނެއް  ވިދާޅުވީ  ޙަސަން 

އެތަނެއްގެ އަޞްލު ނުގެއްލޭނެ ގޮތަށް އަންނަން އޮތް   ނޫންކަމަށެވެ. އަދި ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ބޭނުމަކީމަނާވެ ބަންދުވުމެއް   އެތަން

 ކަމަށެވެ.ދިނުން އިހޯދަ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން މިހާރުގެ ޖީލަށް އެތަނުން ލާަބ އާއި މަންފާ ޖީލުތަކަށް

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން އަހަރު ަވނަ 2020

 ސިލްގެ އިދާރާ   ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން   2020
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 ހިންގުން  މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 

 

އިންސް ޓްރޭނިންގ  އަތޮޅުޓިޓިސިވިލްސަރވިސް  އުތުރުުބރީ  ތިލަދުންމަތީ  އޮޑިޓް   އުޓާއި  އިންޓަރނަލް  ގުޅިގެން  ކައުންސިލް 

 ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ހިންގުނެވެ. ޕްރޮގްރާމެއް  ތަމްރީން ކުރާނެގޮތް ދަސްކޮށްދިނުމާބެހޭ

ކައުންސިލް އަތޮޅު  އަމާޒު  ގެހއ.  ޕްރޮގްރާމްގައި   22ން    20  ރީފެުބރުވަ ގެންކޮށްމުވައްޒަފުންނަށް  މި  ހިންގުނު  އަށް 

އިދާރާއަށް ލިިބގެންދާނެ ކުރިއެރުމާއި އަދި   ކުރުމުގެ ޭބނުމާއި، އޮޑިޓްކުރާނެ ގޮތާއި، އޮޑިޓް ކުރުމާ ގުޅިގެން އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް

 ކިޔައިދެވުނެވެ.ތައް ހުންނަންޖެހޭ މައިގަނޑު ސިފަތަ އޮޑިޓަރުންގެ ކިާބގައި

 ނިޒާމަށް ސަރުކާރުން ގެންނަން ހަމަޖެހިފައިވާ ބަދަލާ ގުޅިގެން އެކަމަށް  ބޭނުމަކީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތައް ހިންގުމުގެ ތަމްރީންގެމި 

 .މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުމެވެ

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން އަހަރު ަވނަ 2020
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 ރުން ބައިނަލް އަޤުާވމީ އަންހެނުންެގ ދުަވސް ފާހަަގކު 

ގޮތުން   ފާހަގަކުރުމުގެ  ދުވަސް  އަންހެނުންގެ  އަޤުވާމީ  ކައުންސިލްގެ  ަބއިނަލް  އަތޮޅު  ފަރާތުން މުވައްޒަފުންފިރިހެން  ހއ.  ގެ 

މުވަޒަފުނަށް   ރަސްމިއަންހެން  މިރަސްމި  އްޔާތެއްޚާއްޞަކޮށްގެން  އަތޮޅުކައުންސިލް  އްޔާތުޭބއްވުނެވެ.  ހއ.  ން  މެންަބރުގައި 

 ަބއިވެރިވެލެއްވިއެވެ.

 

 

 

 

 

 

 ްނގެވެށި ގުޅުުމގެ ކެްމޕޭ 

 

 

 

 

 

 

ސެންޓަހއ.   ސަރވިސް  ޗިލްޑްރަން  އެންޑް  ބޭއްވުނު  ފެމިލީ  އިންތިޒާމުކޮށްގެން  ފަރާތުން  ގެ  ކެމްޕޭނުގައިރ  ގުޅުމުގެ  ހއ.    ގެވެށި 

 ަބއިވެރިވިއެވެ.ޒަފުން އްމުވަކައުންސިލަރުންނާ ، ކައުންސިލްގެ އިދާރީ  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

  

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން އަހަރު ަވނަ 2020
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މުގެ ޕްރޮގްރާމް ލާމަރުކަޒީ ދުވަހާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ދިނު   

 

ލާމަރުކަޒީ ދުވަސް   ވަނަ އަހަރުގެ 2020

ގޮތުން  ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރުމުގެ

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ކުރިއަށް 

ތެރެއިން "  ގެންދަވާ ޕްރޮގްރާމްގެ

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމާބެހޭ " މަޢުލޫމާތު 

. އަތޮޅުގައި  ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހއ

 ޭބއްވުނެވެ. 

އޭޕްރީލް މަހު  ވަނަ އަހަރުގެ 2020

ކުރިމަތި  އިންތިޚާާބއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤިއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް މަށް ތައްޔާރު ވެފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްގެޭބއްވު

ބޭސިކް ޓްރެއިނިންގ އޮން ޑިސެންޓްރަލައިޒޭޝަންގެ " ނަމުގައި "  ލައްވާފައިވާ ފަރާތްތައް ހިމެނޭގޮތަށް ޭބއްވި މި ޕްރޮގްރާމަކީ

ކެވެ.ޕްރޮގްރާމެ ހިންގުނު    

ަބއިވެރި މި ޕްރޮގްރާމްގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ ލޯކަލް   ބައިވެރިން  55ރަށުން ޖުމްލަ    12ހއ. ހޯރަފުށި ، ތުރާކުނު ފިޔަވައި  

ރީ ވަވަހަކީ ފެުބރުޕްރޮގްރާމެކެވެ. ލާމަރުކަޒީ ދު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިންގުނު 1އޮތޯރިޓީގެ ފެސިލިޓޭޓަރުންނެވެ. މިއީ  ގަވަރމަންޓް

 .ވަނަ ދުވަހެވެ 26

ދިރިއުޅޭ   މީހުން  އަތޮޅުގެ  ހަމަޖެހިފައިވާ    14ހއ.  އިންގުމަށް  ކޮށްގެން  އަމާޒު  ރަށަށް 

 ޓަށް އެހީތެރިވުން.  ކެމަރާ ހަރުކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކް ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ 

ދިރިއުޅޭ  މޯ  މީހުން  އަތޮޅުގެ  ހއ.  ސަރވިސްން  ޕޮލިސް  އިންގުމަށް    14ލްޑިވްސް  ކޮށްގެން  އަމާޒު  ރަށަށް 

ހަރުކުރުމަށް   ދިއްދޫގައި  ހއ.  ފުރަތަމަ  ދަށުން  ޕްރޮޖެކްޓްގެ  ހަރުކުރުމުގެ  ކެމަރާ  ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ  ހަމަޖެހިފައިވާ 

މިކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ޢިމާރާތް ތައް  މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމަރާތައް މިކައުންސިލާއި  

ގޮތުން   އެހީއެއްގެ  ތަކެތިގަތުމަށް  މަސައްކަތައް  ކުރެވޭ  ކަވަރުވާނޭގޮތަށް  ކެމަރާތަކުން  ސެކިއުރިޓީ  ވެސް 

ކަމަށް    30000.00މިކައުންސިލުން   ފެންނަ  ދިނުމަށް   ( ރުފިޔާ  ހާސް  ތިރީސް   ) އެފައިސާ  ރުފިޔާ  ފާސްކޮށް 

 ގައި ޕޮލިސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވިފައެވެ.   2020ޑިސެމްބަރ    6މިހާރުވަނީ   



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން އަހަރު ަވނަ 2020
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 ވުން ރިލީފް ފަންޑު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހުޅު   19ކޮވިޑް  

ކަންކަމުގައި   19ކޮވިޑް    ދިމާވާ  ގުޅިގެން  އާއި 

ކޮވިޑް  " ގެ  19 ޚަރަދުކުރުމަށް   " ފަންޑު    ރިލީފް 

އަތޮޅު   ހއ.  ފަންޑެއް ނަމުގައި   ކައުންސިލުން 

ކޮވިޑް    ވިއެވެ.ހުޅު ބޭނުމަކީ  އާއި    19މިފަންޑުގެ 

ރަށު މުހިންމު  ގުޅިގެން  ކުރަންޖެހޭ  ކައުންސިލްތަކުން 

 .ހަމަޖައްސައި ދިނުމެވެ ޚަރަދުތައް ކުރެވޭނެގޮތް

ދޫކުރުމަށް ފައިސާ  ފަންޑުން  މި  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ރުފިޔާ  ކައުންސިލްގެ   ތިންލައްކަ  ަބއްދަލުވުމުން ވަ  153އަތޮޅު  ޢާންމު  ނަ 

ކޮވިޑް ހއ.    19-ނިންމާފައިވަނީ  ގުޅިގެން  ހިމެނޭގޮތަށާއި  އާއި  ސެންޓަރު  އޮޕަރޭޝަން  އިމަންޖެންސީ  ރަށުގައި  14އަތޮޅު 

 .ގާއިމްކޮށްފައިވާ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުތައް ހިމެނޭގޮތަށެވެ

ހުރިހާ    50%)  ފަންސާސް ހާސްރުފިޔާ ދެލައްކަރ (    250000  ރަށު އިމަޖެންސީ ސެންޓަރުތަކަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  

ދޫކުރުމަށެވެ. މިފައިސާ  އެރަށަކުން ޚިދުމަތް ދޭންޖެހޭ އާބާދީއަށް ނިސްަބތްކޮށް  50އަނެއް % ރަށަކަށް ހަމަހަމައަށް ދޫކުރުމަށާއި 

 .ދެވިފައެވެޖަމާކޮށް  ވަނީ ގައި 2020ޖޫން  3 ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ އެކައުންޓްތަކަށް

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން އަހަރު ަވނަ 2020
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  ތަމްރީންތައް ހިންިގ   ޓުންސިިވލް ސަރިވސް އިންސްޓިޓިއު 

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ހިންގި މާލީ ަބޔާން ތައްޔާރުކުރުމުގެ    ޓުންސިވިލް ސަރވިސް އިންސްޓިޓިއު  30ން    29ޖަނަވަރީ    2020

 ަބއިވެރިވިއެވެ.މަސައްކަތު ަބއްދަލުވުމުގައި މި އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން 

 

މަހު    2020 އިންސްޓިޓިއުނޮވެންަބރު  ސަރވިސް  ހިންގިސިވިލް  މައުލޫމާތު އިޓްރެ  ޓުން  އެސެސްމަންޓާގުޅޭ  ނީޑް  ނިންގ 

 ަބއިވެރިވިއެވެ. މުވައްޒަފުންއެޗް.އާރު ކައުންސިލްގެ   ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޭބއްވުނު އޮންލައިން ސެޝަންގައި

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން އަހަރު ަވނަ 2020

 ސިލްގެ އިދާރާ   ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން   2020
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ޮގތުން  ށްމަފްހޫމްތަކަށާއި ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ ޤާނޫނަ ޖެންޑަރ  އަ  ހޭލުންތެރިކުރުމުެގ  ދި  އަތޮޅު 

 2020ޕްރޮގްރާމު  ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ހިންުގނު

 

(  ޖެންޑަރ ޤާނޫނު  އީކުއަލިޓީ  ޖެންޑަރ  ޖިންސ18/2016ީމަފްހޫމްތަކަށާއި  އަދި  ގޯނާކުރުން   )  ޤާނޫނަށް ފުރައްސާރަކުރުމާއި  ހުއްޓުވުމުގެ 

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން    ށް  10ން ޑިސެންަބރު    26ނޮވެންަބރު    2020ކެންޕޭންގެ ދަށުން    ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ   )16/2014(

ންނަށާއި، މުވައްޒަފުންނަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމެލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން މެންަބރުކައުންސިލްތަކުގެ  

 ދެވުނެވެ.މަޢުލޫމާތު  އޮންލައިންކޮށް

ޓޫރިޒަމާއި، އޮފް  ކޮމްޕްލަޔަންސް ރަޔޫ  މިނިސްޓްރީ  އެކްސްޕޯރޓް  ފޮރ  އިންސްޓިޓިއުޓް  ޕިއަން 

 ޕްރޮްގރާމް   ކުރުމުެގ ތަމްރީން ންއޮފިސަރު 

ރިޒަމާއި،ޔޫރޮޕިއަން ޓޫމިނިސްޓްރީ އޮފް  ގައި    21އޮކްޓޯަބރު    2020

ކޮމްޕްލަޔަންސް  އެކްސްޕޯރޓް  ފޮރ  އިންސްޓިޓިއުޓް 

މޯލްޑިވްސް   އަދި  ޓިޔުރިން  އޮފް  ޔުނިވަރސިޓީ  (އީ.އައި.އެފް.އީ.ސީ) 

ޔަންސް ލަނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ ގުޅިގެން އީ.އައި.އެފް.އީ.ސީ ކޮމްޕް

މި  ކުރުމުގެ  ތަމްރީން    ންއޮފިސަރު  ކައުންސިލްގެޕްރޮގްރާމްގައި 

 މުވައްޒަފުން ަބއިވެރިވިއެވެ.



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން އަހަރު ަވނަ 2020

 ސިލްގެ އިދާރާ   ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން   2020
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   ިންނގއިޓްރެވޯކް ޕްލޭސް ސޭފްޓީ  

މި   ގައިވޯކް ޕްލޭސް ސޭފްޓީ ގައިޑްލައިން ސެޝަނެއް  ޓުން ހިންގިސިވިލް ސަރވިސް އިންސްޓިޓިއުގައި     21ޖުލައި    2020

 މުވައްޒަފުން ަބއިވެރިވިއެވެ. ކައުންސިލްގެ

 

    ންލަތުެގ މާލިއްޔަތަށް އަހުލުެވރިކުރު އުދަ

ދުވަހު  1ސެޕްޓެންަބރު    2020  އިންސްޓިޓިއު  ވަނަ  ސަރވިސް  ހިންގިސިވިލް  އޮންލައިންކޮށް  މާލިއްޔަތު   ޓުން  ދައުލަތުގެ 

 މުވައްޒަފުން ަބއިވެރިވިއެވެ. ކައުންސިލްގެޤަވާޢިދަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި މި 

 
 

 ދުނިޔޭގެ ތަފާސް ހިސާބު ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 

ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް  ސްޓެޓިސްޓިކްސްއާއި  އޮފް  ިބއުރޯ  ނޭޝަނަލް  ގޮތުން  ފާހަގަކުރުމުގެ  ދުވަސް  ހިސާުބ  ތަފާސް  ދުނިޔޭގެ 

 މުވައްޒަފުން ަބއިވެރިވިއެވެ. ކައުންސިލްގެއޮތޯރިޓީ ގުޅިގެން ކައުންސިލްތަކަށް އޮންލައިންކޮށް ހިންގި ވެބިނަރ ގައި މި 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން އަހަރު ަވނަ 2020

 ސިލްގެ އިދާރާ   ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން   2020
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 ޗޭންޖް ފުޑް ޕޮލިސީ ފޯރަމް ފޮރ  

އެފް.އޭ.އޯގެ   އަދި  އިންސްޓިޓިއުޓް  މިލޭނިއަމް  އިންޓަރނޭޝަނަލް،  އައި.އެފް.އޯ.އެމް.އޯގަނިކްސް  ފައުންޑޭޝަން،  ވިޝަން  ަބއޯ 

މި ކައުންސިލްގެ  ންސިލަރުންނާއި،  ފަރާތުން " ފުޑް ޕޮލިސީ ފޯރަމް ފޮރ ޗޭންޖް" ގެ ނަމުގައި ަބއިނަލް އަޤްވާމީ ފޯރަމްގައި ކައު

 މުވައްޒަފުން ަބއިވެރިފައި ވެއެވެ.ަބއެއް 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން އަހަރު ަވނަ 2020

 ސިލްގެ އިދާރާ   ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން   2020
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ން ޕޯޓަލްގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފެށުން އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގައި ގެމަ  

 

)  ކައުންސިލް -އީޒަމާނީ ޓެކެނޮލޮޖީގެ ނިޒާމެއް ( ރެކޯޑްކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިހާމަރުވާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ދުވަހުން ދުވަހަށް   

 މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ްޕރޮގްރާމެއް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް ޤާއިމުކޮށް އެނިޒާމަށް ކައުންސިލްތަކާއި ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ

 . ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.މި ކައުންސިލުން އޮކްޓޯބަރު މަހުން ފެށިގެން   2020ތެރިކަމާއެކު އޮތޯރިޓީގެ އެހީ

އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި އުފަން ދުވަހުގެ   ންކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ އިތުރު މީހުންގެ ރެ ން " ޯޕޓަލް މެދުވެރިކޮށް ވިހާމަރުވާ" ގެމަ

ކުރެވިގެންދާނެއެވެ.  ދުވަހަށް ތައްޔާރު ސެޓްފިކެޓް ދުވަހުން  

 ކޮންޕްލެއިންސް އޮފިސަރުން ތަމްރީން ކުރުން 

ށް ހިންގުނު ކޮންޕްލެއިންސް އޮފިސަރުން ތަމްރީން    10ން    4ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންަބރު    2020މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން  

 ކުރުމުގައި މި ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފަކު ަބއިވެރިވިއެވެ.



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން އަހަރު ަވނަ 2020

 ސިލްގެ އިދާރާ   ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން   2020
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ގެންދެވިފައި ނުވާ  ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް    2020  

   ރަކާތްތައް ޙަ

Ø ްކައުންސިލްތަކުގެ ވެރިންގެ ފެންވަރުގައި ަބއްދަލުވުމެއް ޭބއްވުނ  . 

Ø  .ްކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތަކަށް މީހުން ތަމްރީންކުރުނ 

Ø ްއަމާޒުކޮށްގެން ފަހަންދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް ހިންގުން ގެ އަންހެނުންނަށްހެނުން ކޮމިޓީ ހިމެނޭގޮތަށް ރަށްރަށުއަނ   

Ø ަނޑުވެރިކަންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ތަމްރީން ްޕރޮގްރާމް ހިންގުންދ   

Ø  ެޕްރޮގްރާމް ހިންގުން ލަތުގައި އެހީތެރިކަން ދިނުމާބެހޭ ތަމްރީންޙާކުއްލި ނުރައްކަލުގ 

Ø ިނަސޭހަތް ދިނުން.ވަރުންނަށް ދީނީ ސްކޫލްތަކުގެ ދަރ   

Ø .ްދިމާވެދާނެ އަލިފާނުގެ ޙާދިޘާތަކުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ތަމްރީން ދިނުނ 

 

ހިމެނިފައި ވީނަމަވެސް އެ ޙަރަކާތްތައް  މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ވަނަ އަހަރަށް ގިނަ ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް  2020

 ގެ ސަަބބުންނާއި، އަދި ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ ަބޖެޓުގެ ދަތިކަމުގެ ސަަބބުންނެވެ.   19-ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ނުވަނީ ކޮވިޑް

 ވިޔަފާރި   އިރަކާތްތަކާ ޙަ ދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ކައުންސިލުން އާމް 

 

   ފަހިއަރަނި 

 

 

 

 

ވިޔަފާރި   ފާސްކޮށްގެންވަނަ އާއްމު ަބއްދަލުވުމުން    71ވަނަ އަހަރު، ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ   2015ކީމަކީ،  އަރަނި ސް  ހިފަ

ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު  މިލުން ކުރިއަށް ގެންދާ ސްކީމެކެވެ.  އުޞޫ އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާއި،   ސްކީމަކީ، ހއ. އަތޮޅު 

ދޫކުރެވޭނީ ހއ. އަތޮޅަށް   މަޤްޞަދުގައި ހުޅުވައި ލެވިފައިވާ ސްކީމެކެވެ. މި ސްކީމުގެ ދަށުން މުދާ އާމްދަނީ ހޯދުމުގެއަތޮޅު ކައުންސިލަށް  

  .ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންނަށެވެ ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ސަރުކާރާއި



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން އަހަރު ަވނަ 2020

 ސިލްގެ އިދާރާ   ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން   2020
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(އެއްމިލިއަން ދުއިސައްތަ ފަންސާސްހާސް    1,250,000.00ވަނަ އަހަރު ފަހިއަރަނި ސްކީމަށް އިންވެސްޓް ކޮށްފައިވަނީ    2020

(ނުވަލައްކަ ފަސްދޮޅަސް އެއްހާސް އެއްސަތޭކަ އަށާރަ    9,61118.72ބޭފުޅުންނަށް     45ވަނަ އަހަރު    2020ރުފިޔާ) އެވެ.  

 ރެވިފައިވެއެވެ. ރުފިޔާ ހަތްދިހަ ދެލާރި) ގެ މުދާ ދޫކު

 

   ފަހިދުވެލި  

 

ޕްރޮގްރާމަކީ   ދުވެލި  އަހަރު  2015ފަހި  ކައުންސިލްގެ    ވަނަ  ަބއްދަލުވުމުން  ޢާވަނަ    76އަތޮޅު  ކުރިއަށް    ފާސްކޮށްގެންއްމު 

މާލިއްޔަތުން   ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު  ހއ.  ފެށުމަށްޓަކައި  ޕްރޮގްރާމް  މި  ޕްރޮގްރާމެކެވެ.  (ދެލައްކަ 200,000.00ގެންދާ  ރ. 

 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.  2015ސެޕްޓެންަބރު  07ރުފިޔާގެ) ަބޖެޓެއް ކަނޑައަޅާފައި ވެއެވެ. ފަހި ދުވެލި ޕްރޮގްރާމް ފެށިފައިވަނީ 

އަހަރު    2020  ާބވީސް ރުފިޔާ    85222.60ފަހި ދުވެލީގެ ދަތުރުތަކުން ލިބިފައިވަނީ  ވަނަ  (އަށްޑިހަ ފަސްހާސް ދުއިސައްތަ 

އެވެ.   ލާރި)  ވެފައިވަނީ    2020ފަސްދޮޅަސް  ޚަރަދު  ދަތުރުތަކަށް  އަހަރު  ހަތްސަތޭކަ   91755.00ވަނަ  އެއްހާސް  (ނުވަދިހަ 

 ފަންސާސް ފަސްރުފިޔާ) އެވެ.  

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން އަހަރު ަވނަ 2020

 ސިލްގެ އިދާރާ   ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން   2020
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 ކޮންފަރެންސް ހޯލް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން   ގެ ކޮޓަރިތަކާއި ސް ހއ. އަތޮޅު ސްޓޭޓްހައު 

 

ވަނަ ޢާއްމު ަބއްދަލުވުމުން    96ގެ  ވަނީ ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްހއ. އަތޮޅު ސްޓޭޓްހައުސް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ވިޔަފާރި ފެށިފައި

ގޮތުގެމަތިންނެވެ.   ގެންދަނީ    2016ސެޕްޓެންަބރު    26ފާސްކޮށްފައިވާ  ހިންގަމުން  އަތޮޅު ސްޓޭޓްހައުސް  ފެށިގެން ހއ.  އިން 

ދިނުމަށް   ކުއްޔަށް  ހއ.އަތޮޅުގޭގައި  ދަށުންނެވެ.  ެބއްލެވުމުގެ  ހޯމްއެފެއާޒްގެ  އޮފް  އެ  14މިނިސްޓްރީ  ހުރެއެވެ.  އީ  ކޮޓަރި 

 ކޮޓަރިއެވެ.   4ކޮޓަރިއާއި ޑަބަލް   10ސިންގަލް 

( އެއްލައްކަ ފަންސާސް     152,650ވަނަ އަހަރު ހއ.އަތޮޅު ސްޓޭޓްހައުސްގެ ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ލިބިފައިވަނީ    2020

   ދެހާސް ހަސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ) އެވެ.

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން އަހަރު ަވނަ 2020

 ސިލްގެ އިދާރާ   ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން   2020
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 2020 ކައުންސިލު މާލީ ހިސާބު 

2020 

ވަނައަހަރުގެ 

ނިޔަލަށް ަބޖެޓްގައި  

 ާބކީހުރި ފައިސާ

2020 

ވަނައަހަރުގެ 

 ޚަރަދު 

ވަނައަހަރު  2020

 ލިބުނު ަބޖެޓް 

 ަބޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 

3,738,657.89 6,549,152.86 10,287,810.75 
 ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  ރިކަރަންޓް

 

1,609,438.57 1,077,411.43 2,686,850.00 
 ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  ކެޕިޓަލް

 

5,348,096.46 7,626,564.29 12,974,660.75 

 މުޅި ޖުމްލަ ަބޖެޓް

 

   
 

 

  ރިކަރަންޓް ޚަރަދު    

 210 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 5,003,495.61 4,966,421.72 37,073.89

227.95 236,130.75 236,358.70 
މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި މުސްކުޅިކުރައްވާ  ޕެންޝަނާއި،

 ފައިސާ ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ
213 

 221 ކުރުމުގެ ޚަރަދު  ދަތުރުފަތުރު 65,000.00 28,839.66 36,160.34

 222 ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު އޮފީސް 679,346.00 223,345.83 456,000.17

 223 ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު އޮފީސް 2,949,705.75 718,044.68 2,231,661.07

 225 ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  ތަމްރީން 7,904.69 5,439.00 2,465.69

 226 ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  މަރާމާތު 966,000.00 90,931.24 875,068.76

 228 ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރިކާއި އަދި ސަްބސިޑީޒް  380,000.00 279,999.98 100,000.02

3,738,657.89 6,549,152.86 10,287,810.75 
  

  ކެޕިޓަލް ޚަރަދު    

 421 ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް  85,000.00 50,392.65 34,607.35

 423 ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  ބޭނުންވާއޮފީސް ހިންގުމަށް  631,850.00 63,608.40 568,241.60

 424 އުޅަނދުފަހަރު ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 520,000.00 - 520,000.00

 440 އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު  200,000.00 - 200,000.00

 730 ލޯން ދޫކުރުން 1,250,000.00 963,410.38 286,589.62



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން އަހަރު ަވނަ 2020

 ސިލްގެ އިދާރާ   ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން   2020
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1,609,438.57 1,077,411.43 2,686,850.00   

 210 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު    

 211 މުސާރައާއި އުޖޫރަ  3,524,667.53 3,518,738.00 5,929.53

 212 ދޭ އެލަވަންސް  މުވައްޒަފުންނަށް 1,478,828.08 1,447,683.72 31,144.36

37,073.89 4,966,421.72 5,003,495.61   

 

 
 



  ރިޕޯޓް ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2020

    ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                          ރިޕޯޓް ތަފްޞީލް ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ   2020
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 ހިންގުމަށް ރޭވުނު ޙަރަކާތްތައްވަނަ އަހަރު    2020

 ވިފައިވާ ގޮތްވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ނުވާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ރޭ 2020

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ  

 މުއްދަތު 

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް  

 ލަފާކުރާ ބަޖެޓް 

  Q1 Q2 Q3 Q4  

 ތައްޔާރުކުރުން  ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ރިޯޕޓް  2020 0.1.1
ü    

 

 ތައްޔާރުކުރުން  ވަނައަހަރުގެ އޯޑިޓް ރިޯޕރޓް  2020 0.1.2
ü    

 

 ތައްޔާރުކުރުން   ރިޯޕރޓް  މަހުގެ ހިންގި ހަރަކާތުގެ  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ   2020 0.1.3

  ü  

 

 ތައްޔާރުކުރުން   ވަނައަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލް  2020 0.1.4
  ü  

 

 ތައްޔާރުކުރުން  ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ރިޯޕޓް  2020 0.1.5
   P 

 

 ފެންވަރުގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން  ކައުންސިލްތަކުގެ ވެރިންގެ 0.1.6

 

ü    

  64,600.00   

 
 ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތައްކުރާނެ މީހުން ތަމުރީންކުރުން  0.1.7

 

  ü  

  66,600.00   

 

           ފަހަންދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް ހިންގުންއަމާޒުކޮށްގެން  އަންހެނުން ކޮމިޓީ ހިމެނޭގޮތަށް ރަށުގެ އަންހެނުންނަށް 0.1.8

   

 

   ü 
  28,000.00   

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން އަހަރު ަވނަ 2020

 ސިލްގެ އިދާރާ   ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން   2020
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 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ  

 މުއްދަތު 

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް  

 ލަފާކުރާ ބަޖެޓް 

 ދަނޑުވެރިކަންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ތަމްރީން ްޕރޮގްރާމް ހިންގުން  0.1.9

 

 ü   

  25,500.00   

 

 ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ އަތޮޅު މުބާރާތް ބޭއްވުން.  0.1.10

 

   ü 
  90,000.00   

 

 ްޕރޮގްރާމް ހިންގުން  ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި އެހީތެރިކަން ދިނުމާބެހޭ ތަމްރީންކުއްލި  0.1.11

 

  ü  

  28,500.00   

 

 ވަޒީފާގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ތަމްރީން ްޕރޮގްރާމް ހިންގުން  0.1.12

 

  ü  

  45,000.00   

 

 ދިނުން. ސްކޫލްތަކުގެ ދަރުވަރުންނަށް ދީނީ ނަސޭހަތް  އަތޮޅުގެ  0.1.13

 

   ü 
  20,000.00   

 

 ދިނުން   ދިމާވެދާނެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ތަމްރީން 0.1.14

 

ü    

  35,000.00   

 



  ރިޕޯޓް ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2020

    ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                          ރިޕޯޓް ތަފްޞީލް ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ   2020
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         ކުެގ ނިންމުންތައްކައުންސިލްެގ ބައްދަލުުވންތަރުެގ  ހަވަނަ އަ  2020

 

 ވުމުގެ ނިންމުންތައް ބައްދަލު   ވަނަ ޢާންމު   156ތިންވަނަ ދައުރުގެ  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  

 ނިންމި ކަންތައްތައް 

 

  )ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ( 01އެޖެންޑާ ނަމްަބރ 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ  

 ފާސްކުރުން. ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 155 ދައުރުގެ ތިންވަނައަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހއ.  -

 . ން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެމެންަބރު

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ  ނުފެންނަ  ފެންނަ  ނަން  #

01 
ޝަމީމްނައިްބރައީސް ޢަލީ   

ü    

02 
 ކައުންސިލަރ އިްބރާހީމް ރަޝީދު

ü    

03 
ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު  

ü    

04 
އިންފާޒުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު  

ü    

  04 :ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

   -: ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި 

 - :ންގެ އަދަދުމެންަބރުވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 

  

 ބައްދަލުވުން   ވަނަ ޢާންމު   157ތިންވަނަ ދައުރުގެ  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  

  ނިންމި ކަންތައްތައް 

 

  )ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ( 01އެޖެންޑާ ނަމްަބރ 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ  

 ފާސްކުރުން. ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 156 ދައުރުގެ ތިންވަނައަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހއ.  -

 . ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެން ވޯޓް ދެއްވާމެންަބރު

 ނުދެއްވަ ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު   ނުފެންނަ  ފެންނަ  ނަން  #

01 
 ނައިްބރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް

ü    

02 
 ކައުންސިލަރ އިްބރާހީމް ރަޝީދު

ü    



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން އަހަރު ަވނަ 2020

 ސިލްގެ އިދާރާ   ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން   2020
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03 
ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު  

ü    

04 
އިންފާޒުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު  

ü    

  04 :ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

   -: ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި 

 - :ންގެ އަދަދުމެންަބރުވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 :ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01 ގެ ރައީސްއަތޮޅު ކައުންސިލް. ހއ   

ކައުންސިލްގެ ނާއިްބރައީސް ހއ. އަތޮޅު  އަލީ ޝަމީމް  02  

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ އިްބރާހީމް ރަޝީދު  03

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 04  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ 

އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 05 ރއަތޮޅު ކައުންސިލަ. ހއ   

 

 

   މުގެ ނިންމުން ބައްދަލުވު   ވަނަ ޢާންމު   158ތިންވަނަ ދައުރުގެ  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  

     

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ  

 ވަނަ އާއްމު ަބއްދަލްވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުން 157ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  .1

 ފަހި އަރަނި ސްކީމުގެ އުޞޫލް މުރާޖާކޮށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން  .2

 ނިންމި ކަންތައްތައް  

 

 ގޮތަށެވެ ން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ މެންަބރު

 

 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ  ނުފެންނަ  ފެންނަ  ނަން  #

01 
 ކައުންސިލަރ އިްބރާހީމް ރަޝީދު

ü    

02 
ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު  

ü    

03 
އިންފާޒުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު  

ü    

  03 :ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން އަހަރު ަވނަ 2020
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   -: ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި 

 - :ންގެ އަދަދުމެންަބރުވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 

 ފަހި އަރަނި ސްކީމުގެ އުޞޫލް މުރާޖާކޮށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން  02އެޖްންޑާ އައިޓަމް:

 ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01 ގެ ރައީސްއަތޮޅު ކައުންސިލް. ހއ   

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ އިްބރާހީމް ރަޝީދު  02

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 03 އަތޮޅު ކައުންސިލަރހއ.    

އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 04 ރއަތޮޅު ކައުންސިލަ. ހއ   

 

 

 

 ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންވާ ކައުންސިލަރުން

 ސަަބބު  މަޤާމް ނަން  #

 އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިްބރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

 

    މުގެ ނިންމުންތައް ބައްދަލުވު   ވަނަ ޢާންމު   159ތިންވަނަ ދައުރުގެ  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  

    

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ  

3.  (BCF)225-BF/225/2020/3  ޯމަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުންނަމްަބރ ަބޖެޓް ކޮންޓްރޯލް ފ 

 ނިންމި ކަންތައްތައް 

  )ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ( 01އެޖެންޑާ ނަމްަބރ 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ  

 ފާސްކުރުން. ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 158 ދައުރުގެ ތިންވަނައަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހއ.  -

 . ން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެމެންަބރު

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން އަހަރު ަވނަ 2020
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 ނުދެއްވަ ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު   ނުފެންނަ  ފެންނަ  ނަން  #

01 
 ކައުންސިލަރ އިްބރާހީމް ރަޝީދު

ü    

02 
ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު  

ü    

03 
އިންފާޒުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު  

ü    

  03 :ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

   -: ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި 

 - :ންގެ އަދަދުމެންަބރުވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 

 . މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން BF/225/2020/3-(BCF)225:ަބރުން ޓްރޯލް ފޯމް ނަންަބޖެޓް ކޮ  :02 ަބރުންޖެންޑާނައެ

 އިންފާޒް  هللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ށަހެޅުއްވީހު

 ކައުންސިލަރ އިްބރާހީމް ރަޝީދު :ތާއިދުކުރެއްވީ

 . ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެން ވޯޓް ދެއްވާމެންަބރު 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ  ނުފެންނަ  ފެންނަ  ނަން  #

01 
 ކައުންސިލަރ އިްބރާހީމް ރަޝީދު

ü    

02 
ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު  

ü    

03 
އިންފާޒުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު  

ü    

 03: ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

   :ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި 

 - :ންގެ އަދަދުމެންަބރުވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 

 . މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން BF/225/2020/3-(BCF)225ަބޖެޓް ކޮޏްޓްރޯލް ފޯމް ނަމްަބރ: :02 ަބރުންނަ ޖެންޑާއެ

 :ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01 ގެ ރައީސްއަތޮޅު ކައުންސިލް. ހއ   

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ އިްބރާހީމް ރަޝީދު  02

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 03  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ 

އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 04 ރއަތޮޅު ކައުންސިލަ. ހއ   



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން އަހަރު ަވނަ 2020
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 ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންވާ ކައުންސިލަރުން

 ސަަބބު  މަޤާމް ނަން  #

ނާއިްބރައީސްހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  ޢަލީ ޝަމީމް 01  އަހަރީ ޗުއްޓީގައި 

   

 

     ވުމުގެ ނިންމުންތައް ބައްދަލު   ވަނަ ޢާންމު   160ތިންވަނަ ދައުރުގެ  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  

 

 : ނިންމި ކަންތައްތައް 

  )މިއްޔާ ފާސްކުރުން އުޔަ: ( 01އެޖެންޑާ ނަމްަބރ 

 

    :◌ާމިއްޔ އުފާސްކުރެވުނު ޔަ

 ފާސްކުރުން. މިއްޔާއުވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔަ 159 ދައުރުގެ ތިންވަނައަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހއ.  -

 

 . ދަންނަވާ ގޮތަށެވެ ފައިވަނީ މިއިން ވޯޓް ދެއްވަމެންަބރު

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ  ނުފެންނަ  ފެންނަ  ނަން  #

01 
 ކައުންސިލަރ އިްބރާހީމް ރަޝީދު

ü    

02 
ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު  

ü    

03 
އިންފާޒުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު  

ü    

  03 :ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

   -: ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި 

 - :ންގެ އަދަދުމެންަބރުވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން އަހަރު ަވނަ 2020
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 :ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01 ގެ ރައީސްއަތޮޅު ކައުންސިލް. ހއ   

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ އިްބރާހީމް ރަޝީދު  02

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 03 އަތޮޅު ކައުންސިލަރހއ.    

އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 04 ރއަތޮޅު ކައުންސިލަ. ހއ   

 

 :ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންވާ ކައުންސިލަރުން

 ސަަބބު  މަޤާމް ނަން  #

 އަހަރީޗުއްޓީގައި ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިުބރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

 

  
 

     މުގެ ނިންމުންތައް ބައްދަލުވު   ވަނަ ޢާންމު   161ތިންވަނަ ދައުރުގެ  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  

      

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ  

 ވަނަ އާއްމު ަބއްދަލްވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުން 160ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  .1

ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ   .2 ދިއްދޫގައި  ފޮނުވާފައިވާ ހއ.  ސަރވިސްއިން  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  ގޮތުން  ބެހޭ  ހަރުކުރުމާއި 

މަޝްވަރާކޮށް    2020އޮގަސްޓް    E(NI)/225/2020/6    )04-171ނަމްަބރ: ސިޓީއަށް  ފޮނުވާފައިވާ  ގައި   (

 .  ގޮތެއްނިންމުން

 ނިންމި ކަންތައްތައް  

 

  )ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ( 01ޖެންޑާ ނަމްަބރ އެ

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ  

 :ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01 ގެ ރައީސްއަތޮޅު ކައުންސިލް. ހއ   

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ އިްބރާހީމް ރަޝީދު  02

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 03 ކައުންސިލަރހއ. އަތޮޅު    

އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 04 ރއަތޮޅު ކައުންސިލަ. ހއ   



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން އަހަރު ަވނަ 2020

 ސިލްގެ އިދާރާ   ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން   2020
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 ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންވާ ކައުންސިލަރުން

 ސަަބބު  މަޤާމް ނަން  #

އާއި ުގޅިެގން ހޯމް ކަރަންޓީނުަގއި  19ކޮވިޑް  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިްބރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01  

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 02 އަތޮޅު ކައުންސިލަރހއ.   ލާމުގައިސަ   

އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 03 އާއި ުގޅިެގން ހޯމް ކަރަންޓީނުަގއި  19ކޮވިޑް  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ   

   

 

 

    މުގެ ނިންމުންތައް ބައްދަލުވު   ވަނަ ޢާންމު   162ތިންވަނަ ދައުރުގެ  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  

 

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ  

 ވަނަ އާއްމު ަބއްދަލްވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުން 160،  161،ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  .4

ފޮނުވާފައިވާ  .5 ސަރވިސްއިން  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  ގޮތުން  ބެހޭ  ހަރުކުރުމާއި  ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ  ދިއްދޫގައި  ހއ. 

ފޮނު  2020އޮގަސްޓް    E(NI)/225/2020/6    )04-171ނަމްަބރ: ގައި  މަޝްވަރާކޮށް  )  ސިޓީއަށް  ވާފައިވާ 

 ގޮތެއްނިންމުން 

ނަމްަބރ: .6 މިނިސްޓްރީގެ  މަޝްވަރާކޮށް   2020އޮގަސްޓް    GR/2020/3  )09-459ޖެންޑަރ  ސިޓީއަށް   (

 ގޮތެއްނިންމުން. 

 

 ނިންމި ކަންތައްތައް 

  )ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ( 01އެޖެންޑާ ނަމްަބރ 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ  

 ފާސްކުރުން. ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 160 ދައުރުގެ ތިންވަނައަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހއ.  -

 . ން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެމެންަބރު

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ  ނުފެންނަ  ފެންނަ  ނަން  #

01 
އިްބރާހީމް ރަޝީދުކައުންސިލަރ   

ü    

02 
ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު  

ü    

 

  02 :ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

   -: ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން އަހަރު ަވނަ 2020

 ސިލްގެ އިދާރާ   ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން   2020
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 - :ންގެ އަދަދުމެންަބރުވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 ފާސްކުރުން. ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 161 ދައުރުގެ ތިންވަނައަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހއ.  -

 . ން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެމެންަބރު

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ  ނުފެންނަ  ފެންނަ  ނަން  #

01 
ރަޝީދުކައުންސިލަރ އިްބރާހީމް   

ü    

02 
ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު  

ü    

  02 :ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

   -: ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި 

 - :ންގެ އަދަދުމެންަބރުވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ނަންަބރ:  :03 ަބރުންނަ  ޖެންޑާއެ ސަރވިސަސްގެ  ސޯޝަލް  އެންޑް  ޖެންޑަރ،ފެމިލީ  އޮފް   GR/2020/3-459މިނިސްޓްރީ 

 ނިންމުން.  ) ގައި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް 2020އޮގަސްޓް  04(

ނަންަބރ:   އިކުއަލީޓީ     216/18ޤާނޫނު  ކޮމިޓީގައި ޖެންޑަރ،  އެކުލަވާލަންޖެހޭ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ 

 މިކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އުފައްދާ ކޮމިޓީގެ މެމްަބރުންގެ ގޮތުގައި މިދަންނަވާ ބޭފުޅުން ހަމަޖައްސަން ފެންނަކަމަށް ހުށަހަޅަން 

 ޝަފީޤް هللا ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު .1
 ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޞީރު .2
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ޢައިޝަތު ޝަޒުނާ ސީނިއަރ .3

 ކައުންސިލަރ އިްބރާހީމް ރަޝީދު   :ށަހެޅުއްވީހު

 ސިރާޖު هللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއްވީ

 . ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެން ވޯޓް ދެއްވާމެންަބރު 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ  ނުފެންނަ  ފެންނަ  ނަން  #

01 
 ކައުންސިލަރ އިްބރާހީމް ރަޝީދު

ü    

02 
ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު  

ü    

 02: ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

   :ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި 

 - :ންގެ އަދަދުމެންަބރުވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން އަހަރު ަވނަ 2020
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ހއ. ދިއްދޫގައި ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ހަރުކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ފޮނުވާފައިވާ    :02 ަބރުންޖެންޑާނައެ

 ) ގައި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން   2020އޮގަސްޓް  E(NI)/225/2020/6-171  )04ނަމްަބރ:

  GR/2020/3-459  )04ޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ ނަންަބރ:މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ،ފެމިލީ އެން  :03 ަބރުންޖެންޑާނައެ

 ނިންމުން.  ) ގައި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް 2020އޮގަސްޓް 

 :ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01 ގެ ރައީސްއަތޮޅު ކައުންސިލް. ހއ   

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ އިްބރާހީމް ރަޝީދު  02

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 03  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ 

 

 ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންވާ ކައުންސިލަރުން

 ސަަބބު  މަޤާމް ނަން  #

ކަރަންޓީނުަގއި އާއި ުގޅިެގން ހޯމް  19ކޮވިޑް  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިްބރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01  

އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 02  އާއިލީ ޒިންމާގެޗުއްޓީގައި ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ 

 

  

   މުގެ ނިންމުންތައް ބައްދަލުވު   ވަނަ ޢާންމު   163ތިންވަނަ ދައުރުގެ  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  

 

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ  

 ވަނަ އާއްމު ަބއްދަލްވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުން 162ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  .7

ފޮނުވާފައިވާ  .8 ސަރވިސްއިން  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  ގޮތުން  ބެހޭ  ހަރުކުރުމާއި  ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ  ދިއްދޫގައި  ހއ. 

މަޝްވަރާކޮށް    2020އޮގަސްޓް    E(NI)/225/2020/6    )04-171ނަމްަބރ: ސިޓީއަށް  ފޮނުވާފައިވާ  ގައި   (

 .ގޮތެއްނިންމުން

 ފޯމަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން.  225-BF/225/2020/4(CBF)ަބޖެޓު ކޮންޓްރޯލް ނަންަބރ: .9

 

 ނިންމި ކަންތައްތައް 

 

ރަށަށް އަމާޒު ކޮށްގެން އިންގުމަށް    14ލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްން ހއ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ  މޯ  

ހަރުކުރުމަށް   ދިއްދޫގައި  ހއ.  ފުރަތަމަ  ދަށުން  ޕްރޮޖެކްޓްގެ  ހަރުކުރުމުގެ  ކެމަރާ  ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ  ހަމަޖެހިފައިވާ 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން އަހަރު ަވނަ 2020
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މިކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ޢިމާރާތް ތައް  މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމަރާތައް މިކައުންސިލާއި  

ގޮތުން   އެހީއެއްގެ  ތަކެތިގަތުމަށް  މަސައްކަތައް  ކުރެވޭ  ކަވަރުވާނޭގޮތަށް  ކެމަރާތަކުން  ސެކިއުރިޓީ  ވެސް 

 ރުފިޔާ ( ތިރީސް ހާސް ރުފިޔާ ) ދިނުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ހުށަހަޅަން .   30000.00މިކައުންސިލުން  

  )ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ( 10އެޖެންޑާ ނަމްަބރ 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ  

 ފާސްކުރުން. ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 162 ދައުރުގެ ތިންވަނައަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހއ.  -

 . ން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެމެންަބރު

 ނުދެއްވަ ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު   ނުފެންނަ  ފެންނަ  ނަން  #

01 
 ނާއިްބރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް

ü    

02 
 ކައުންސިލަރ އިްބރާހީމް ރަޝީދު

ü    

03 
ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު  

ü    

04 
އިންފާޒުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު  

ü    

  04 :ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

   -: ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި 

 - :ންގެ އަދަދުމެންަބރުވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 

އިދާރާއިން    :02 ަބރުންޖެންޑާނައެ ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ  މޯލްޑިވްސް  ގޮތުން  ބެހޭ  ހަރުކުރުމާއި  ދިއްދޫގައި ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ  ހއ. 

) ގައި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއަށް މަޝްވަރާކޮށް    2020އޮގަސްޓް    E(NI)/225/2020/6-171      )04  :ންަބރުފޮނުވާފައިވާ ނަ

 ގޮތެއްނިންމުން 

 . މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެފައިވަނީ ން ވޯޓް ދެއްވާމެންަބރު  

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ  ނުފެންނަ  ފެންނަ  ނަން  #

01 
 ނާއިްބރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް

ü    

02 
 ކައުންސިލަރ އިްބރާހީމް ރަޝީދު

ü    

03 
ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު  

ü    

04 
އިންފާޒުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު  

ü    

 04: ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

   :ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން އަހަރު ަވނަ 2020
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 - :ންގެ އަދަދުމެންަބރުވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 ފޯމަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން.   BF/225/2020/4-(CBF)225ަބޖެޓު ކޮންޓްރޯލް ނަންަބރ: :03 ަބރުންނަ ޖެންޑާއެ

ނަންަބރ: ފޯރމް  ކޮންޓްރޯލް  ަބޖެޓް  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު   225-BF/225/2020/4(BCF)ހއ. 

 ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސް ކުރަންފެންނަކަމަށް ހުށަހަޅަން. 

 އިންފާޒުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ށަހެޅުއްވީހު

 ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ އިްބރާހީމް ރަޝީދު / ކައުންސިލަރ އަބްދު :ތާއިދުކުރެއްވީ

 . ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެން ވޯޓް ދެއްވާމެންަބރު 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ  ނުފެންނަ  ފެންނަ  ނަން  #

01 
 ނާއިްބރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް

ü    

02 
 ކައުންސިލަރ އިްބރާހީމް ރަޝީދު

ü    

03 
ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު  

ü    

04 
އިންފާޒުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު  

ü    

 04: ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

   :ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި 

 - :ންގެ އަދަދުމެންަބރުވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 

އިދާރާއިން    :02 ަބރުންނަ  ޖެންޑާއެ ހއ. ދިއްދޫގައި ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ހަރުކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ 

ނަމްަބރ: މަޝްވަރާކޮށް    2020އޮގަސްޓް    E(NI)/225/2020/6-171    )04ފޮނުވާފައިވާ  ސިޓީއަށް  ފޮނުވާފައިވާ  ގައި   (

 ގޮތެއްނިންމުން 

 ފޯމަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން.   BF/225/2020/4-(CBF)225:ަބޖެޓު ކޮންޓްރޯލް ނަންަބރ :03 ަބރުންޖެންޑާނައެ

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން އަހަރު ަވނަ 2020

 ސިލްގެ އިދާރާ   ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން   2020
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 :ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01 ގެ ރައީސްއަތޮޅު ކައުންސިލް. ހއ   

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިްބރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 02

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ އިްބރާހީމް ރަޝީދު  03

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 04  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ 

އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 05  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ 

 

  

     މުގެ ނިންމުންތައް ބައްދަލުވު   ވަނަ ޢާންމު   164ތިންވަނަ ދައުރުގެ  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  

      

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ  

 ވަނަ އާއްމު ަބއްދަލްވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުން 163ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  .10

 ނިންމި ކަންތައްތައް 

  )ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ( 01އެޖެންޑާ ނަމްަބރ 

 ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

  

 . ން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެމެންަބރު

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ  ނުފެންނަ  ފެންނަ  ނަން  #

01 
 ނާއިްބރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް

ü    

02 
 ކައުންސިލަރ އިްބރާހީމް ރަޝީދު

ü    

03 
އިންފާޒުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު  

ü    

  03 :ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

   -: ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި 

 - :ންގެ އަދަދުމެންަބރުވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން އަހަރު ަވނަ 2020

 ސިލްގެ އިދާރާ   ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން   2020
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 :ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01 ގެ ރައީސްއަތޮޅު ކައުންސިލް. ހއ   

ކައުންސިލްގެ ނާއިްބރައީސްހއ.އަތޮޅު  ޢަލީ ޝަމީމް 02  

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ އިްބރާހީމް ރަޝީދު  03

އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 04  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ 

 

 

    މުގެ ނިންމުންތައް ބައްދަލުވު   ވަނަ ޢާންމު   165ތިންވަނަ ދައުރުގެ  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  

 ނިންމި ކަންތައްތައް 

  )ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ( 01އެޖެންޑާ ނަމްަބރ 

  

 ފާސްކުރުން. ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 163 ދައުރުގެ ތިންވަނައަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހއ.  -

 . ން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެމެންަބރު

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ  ނުފެންނަ  ފެންނަ  ނަން  #

01 
 ނާއިްބރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް

ü    

02 
 ކައުންސިލަރ އިްބރާހީމް ރަޝީދު

ü    

03 
އިންފާޒުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު  

ü    

  03 :ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

   -: ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި 

 - :ންގެ އަދަދުމެންަބރުވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 :ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01 ގެ ރައީސްއަތޮޅު ކައުންސިލް. ހއ   

ކައުންސިލްގެ ނާއިްބރައީސްހއ.އަތޮޅު  ޢަލީ ޝަމީމް 02  

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ އިްބރާހީމް ރަޝީދު  03



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން އަހަރު ަވނަ 2020

 ސިލްގެ އިދާރާ   ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން   2020
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އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 04  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ 

 ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންވާ ކައުންސިލަރުން

 ސަަބބު  މަޤާމް ނަން  #

ޗުއްޓީގައިއަހަރީ  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ އިްބރާހީމް ރަޝީދު 01  

 

    މުގެ ނިންމުންތައް ބައްދަލުވު   ވަނަ ޢާންމު   166ތިންވަނަ ދައުރުގެ  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  

      

 ނިންމި ކަންތައްތައް 

  )ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ( 01އެޖެންޑާ ނަމްަބރ 

 ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ފާސްކުރުން. ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާވަނަ  165 ދައުރުގެ ތިންވަނައަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހއ.  

 

 . ން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެމެންަބރު

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ  ނުފެންނަ  ފެންނަ  ނަން  #

01 
 ކައުންސިލަރ އިްބރާހީމް ރަޝީދު

ü    

02 
ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު  

ü    

03 
އިންފާޒުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު  

ü    

  03 :ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

   -: ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި 

 - :ންގެ އަދަދުމެންަބރުވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 :ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01 ގެ ރައީސްއަތޮޅު ކައުންސިލް. ހއ   

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިްބރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 02



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން އަހަރު ަވނަ 2020
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 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ އިްބރާހީމް ރަޝީދު  03

އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 04 ކައުންސިލަރހއ. އަތޮޅު    

 ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންވާ ކައުންސިލަރުން

 ސަަބބު  މަޤާމް ނަން  #

 ސަލާމުގައި ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިްބ ރައީސް  ޢަލީ ޝަމީމު 01

 

 

.މިޔަޥްމިއްޔާގައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅު ކަމަށް ފާސްކޮށްފީމެވެ  

 ސޮއި މަޤާމް ނަން  #

  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ އިްބރާހީމް ރަޝީދު  01

  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ ސިރާޖު هللا ޢަބްދު 02

އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 03   ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ 

 

    ވުގެ ނިންމުންތައް ބައްދަލުވު   ވަނަ ޢާންމު   167ތިންވަނަ ދައުރުގެ  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  

 ނިންމި ކަންތައްތައް 

  )ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ( 01އެޖެންޑާ ނަމްަބރ 

  ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ފާސްކުރުން. ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 166 ދައުރުގެ ތިންވަނައަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހއ.  -

 

 . ން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެމެންަބރު

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ  ނުފެންނަ  ފެންނަ  ނަން  #

01 
 ނާއިުބ ރައީސް  ޢަލީ ޝަމީމް

ü    

02 
 ކައުންސިލަރ އިްބރާހީމް ރަޝީދު

ü    

03 
އިންފާޒުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު  

ü    

  03 :ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

   -: ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި 

 :ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 
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 ސިލްގެ އިދާރާ   ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން   2020

Page 51 

 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01 ގެ ރައީސްއަތޮޅު ކައުންސިލް. ހއ   

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިްބރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 02

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ އިްބރާހީމް ރަޝީދު  03

އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 04 ކައުންސިލަރހއ. އަތޮޅު    

 ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންވާ ކައުންސިލަރުން

 ސަަބބު  މަޤާމް ނަން  #

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 01  ސަލާމުގައި ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ 

 

. މިޔަޥްމިއްޔާގައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅު ކަމަށް ފާސްކޮށްފީމެވެ   

 ސޮއި މަޤާމް ނަން  #

ކައުންސިލުގެ ނާއިުބ ރައީސް ހއ. އަތޮޅު  ޢަލީ ޝަމީމް  01   

  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ އިްބރާހީމް ރަޝީދު 02

އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 03   ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ 

 

 

ތައް ބައްދަލުވުން   ވަނަ ޢާންމު   168ތިންވަނަ ދައުރުގެ  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ        ތަކުގެ ނިންމުން

 ނިންމި ކަންތައްތައް 

  )ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ( 01އެޖެންޑާ ނަމްަބރ 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ  

 ފާސްކުރުން.  ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 167  ދައުރުގެ  ތިންވަނައަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  ހއ.  -

 . ން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެމެންބަރު

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ  ނުފެންނަ  ފެންނަ  ނަން  #

01 
 ނާއިްބރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް

ü    

02 
 ކައުންސިލަރ އިްބރާހީމް ރަޝީދު

ü    



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން އަހަރު ަވނަ 2020
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03 
ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު  

ü    

04 
އިންފާޒުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު  

ü    

  04 :ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

   -: ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި 

 - :ންގެ އަދަދުމެންަބރުވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 

ޢަްބދު  :02 ަބރުންޖެންޑާނައެ އަލްފާޟިލް  ރައީސް  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު  ޗުއްޓީގެ  هللا ހއ.  އަހަރީ  ދުވަސް   10ޙުސައިނަން 

 ހަމަޖެއްސުމާއި ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން 

 އިންފާޒުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ށަހެޅުއްވީހު

 ކައުންސިލަރ އިްބރާހީމް ރަޝީދު   :ތާއިދުކުރެއްވީ

 . ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެން ވޯޓް ދެއްވާމެންަބރު 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ  ނުފެންނަ  ފެންނަ  ނަން  #

01 
 ނާއިްބރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް

ü    

02 
 ކައުންސިލަރ އިްބރާހީމް ރަޝީދު

ü    

03 
ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު  

ü    

04 
އިންފާޒުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު  

ü    

 04: ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

   :ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި 

 - :ންގެ އަދަދުމެންަބރުވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 

ޢަބްދު  :02 ަބރުންޖެންޑާނައެ އަލްފާޟިލް  ރައީސް  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު  ޗުއްޓީގެ  هللا ހއ.  އަހަރީ  ދުވަސް    10ޙުސައިނަން 

 ހަމަޖެއްސުމާއި ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން 

 :ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01 ގެ ރައީސްއަތޮޅު ކައުންސިލް. ހއ   



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން އަހަރު ަވނަ 2020
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 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިްބރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 02

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ އިްބރާހީމް ރަޝީދު  03

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 04  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ 

އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 05  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ 

 

 

 

 މުގެ ނިންމުންތައް ބައްދަލުވު   ވަނަ ޢާންމު   169ތިންވަނަ ދައުރުގެ  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ  

 ވަނަ އާއްމު ަބއްދަލްވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުން 168ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  .11

 ނިންމި ކަންތައްތައް  

  )ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ( 01އެޖެންޑާ ނަމްަބރ 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ  

 

 ފާސްކުރުން. ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 168 ދައުރުގެ ތިންވަނައަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހއ.  -

 

 . ން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެމެންަބރު

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ  ނުފެންނަ  ފެންނަ  ނަން  #

01 
އިްބރާހީމް ރަޝީދުކައުންސިލަރ   

ü    

02 
ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު  

ü    

03 
އިންފާޒުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު  

ü    

  03 :ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

   -: ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި 

 - :ންގެ އަދަދުމެންަބރުވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 

 :ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން އަހަރު ަވނަ 2020

 ސިލްގެ އިދާރާ   ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން   2020
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 މަޤާމް ނަން  #

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިްބރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ އިްބރާހީމް ރަޝީދު  02

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 03 ކައުންސިލަރހއ. އަތޮޅު    

އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 04  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ 

 

 ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންވާ ކައުންސިލަރުން

 ސަަބބު  މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު 01  އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް 

  

 

    އް ވުގެ ނިންމުންތަ ބައްދަލު   ވަނަ ޢާންމު   170ތިންވަނަ ދައުރުގެ  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  

 

 ނިންމި ކަންތައްތައް  

  )ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ( 01އެޖެންޑާ ނަމްަބރ 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ  

 ފާސްކުރުން. ަބއްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާވަނަ ޢާންމު  169 ދައުރުގެ ތިންވަނައަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހއ.  -

 . ން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެމެންަބރު

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ  ނުފެންނަ  ފެންނަ  ނަން  #

01 
 ކައުންސިލަރ އިްބރާހީމް ރަޝީދު

ü    

02 
ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު  

ü    

03 
އިންފާޒުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު  

ü    

  03 :ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

   -: ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި 

 - :ންގެ އަދަދުމެންަބރުވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 

 ަބޖެޓް ފާސްކުރުން ( ދައުލަތުން ދީފައިވާ ގްރާންޓް ރިވައިޒްކޮށް ފާސް ކުރުން)  :02 ަބރުންޖެންޑާނައެ



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން އަހަރު ަވނަ 2020

 ސިލްގެ އިދާރާ   ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން   2020
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 ފާސްކުރަން ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ަބޖެޓަށް ސަރުކާރުން ދެއްވާ ގްރާންޓްސް ރިވިއު ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް

 ން. ފެންނަކަމަށް ހުށަހެޅު
 

 . ގޮތަށެވެފައިވަނީ މިދަންނަވާ ން ވޯޓް ދެއްވާމެންަބރު

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ  ނުފެންނަ  ފެންނަ  ނަން  #

01 
 ކައުންސިލަރ އިްބރާހީމް ރަޝީދު

ü    

02 
ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު  

ü    

03 
އިންފާޒުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު  

ü    

 03: ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

   :ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި 

 - :ންގެ އަދަދުމެންަބރުވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 މަޝްވާރާ ކުރެއްވި ކަންތައްތަށް 

 ަބޖެޓް ފާސްކުރުން ( ދައުލަތުން ދީފައިވާ ގްރާންޓް ރިވައިޒްކޮށް ފާސް ކުރުން)  :02 ަބރުންޖެންޑާނައެ

 :ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ނަން  #

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިްބރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ އިްބރާހީމް ރަޝީދު  02

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 03  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ 

އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 04  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ 

 ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންވާ ކައުންސިލަރުން

 ސަަބބު  މަޤާމް ނަން  #

 އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިންهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު 01

 

     މުގެ ނިންމުންތައް ބައްދަލުވު   ވަނަ ޢާންމު   171ތިންވަނަ ދައުރުގެ  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  

      

 ވަނަ އާއްމު ަބއްދަލްވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުން 170ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  .12



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން އަހަރު ަވނަ 2020

 ސިލްގެ އިދާރާ   ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން   2020
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 ނިންމި ކަންތައްތައް  

  )ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ( 01އެޖެންޑާ ނަމްަބރ 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ  

 ފާސްކުރުން. ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 170 ދައުރުގެ ތިންވަނައަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހއ.  -

 . ން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެމެންަބރު

 ނުދެއްވަ ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު   ނުފެންނަ  ފެންނަ  ނަން  #

01 
 ނާއިްބ ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް

ü    

02 
 ކައުންސިލަރ އިްބރާހީމް ރަޝީދު

ü    

03 
ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު  

ü    

  03 :ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

   -: ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި 

 - :ންގެ އަދަދުމެންަބރުވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 :ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް  

ކައުންސިލްގެ ނާއިްބރައީސްހއ.އަތޮޅު  ޢަލީ ޝަމީމް 02  

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ އިްބރާހީމް ރަޝީދު  03

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 04  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ 

 ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންވާ ކައުންސިލަރުން

 ސަަބބު  މަޤާމް ނަން  #

 ދަތުރުގައި ރަސްމީ  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ އިންފާޒު هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު 01
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   މުގެ ނިންމުންތައް ބައްދަލުވު   ވަނަ ޢާންމު   172ތިންވަނަ ދައުރުގެ  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  

 

 ވަނަ އާއްމު ަބއްދަލްވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުން 171ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  .13

  

 ނިންމި ކަންތައްތައް 

  )ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ( 01އެޖެންޑާ ނަމްަބރ 

  

  

 ފާސްކުރުން. ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 171 ދައުރުގެ ތިންވަނައަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހއ.  -

 

 . ން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެމެންަބރު

 ނުދެއްވަ ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު   ނުފެންނަ  ފެންނަ  ނަން  #

01 
 އިްބރާހީމް ރަޝީދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ

ü    

02 
ސިރާޖު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރهللا ޢަބްދު  

ü    

03 
އިންފާޒު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރهللا އަބްދު  

ü    

  03 :ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

   -: ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި 

 - :ންގެ އަދަދުމެންަބރުވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 :ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް  

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ އިްބރާހީމް ރަޝީދު  02

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 03  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ 

އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 04  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން އަހަރު ަވނަ 2020
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 ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންވާ ކައުންސިލަރުން

 ސަަބބު  މަޤާމް ނަން  #

 އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީގައި ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިްބރައީސް  އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަމީމް  01

 

     މުގެ ނިންމުންތައް ބައްދަލުވު   ވަނަ ޢާންމު   173ތިންވަނަ ދައުރުގެ  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  

  

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ  

 ވަނަ އާއްމު ަބއްދަލްވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުން 172ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  .14

 ނިންމި ކަންތައްތައް  

  )ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ( 01އެޖެންޑާ ނަމްަބރ 

 

    

 ފާސްކުރުން. ޔަޥްމިއްޔާވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ  172 ދައުރުގެ ތިންވަނައަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހއ.  -

 

 

 . ން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެމެންަބރު

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ  ނުފެންނަ  ފެންނަ  ނަން  #

01 
 ޢަލީ ޝަމީމް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިްބރައީސް

ü    

02 
 އިްބރާހީމް ރަޝީދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ

ü    

03 
އަތޮޅު ކައުންސިލަރސިރާޖު ހއ. هللا ޢަބްދު  

ü    

04 
އިންފާޒު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރهللا އަބްދު  

ü    

  04 :ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

   -: ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި 

 - :ންގެ އަދަދުމެންަބރުވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 :ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް  

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިްބ ރައީސް  ޢަލީ ޝަމީމް  02



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން އަހަރު ަވނަ 2020
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 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ އިްބރާހީމް ރަޝީދު  03

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 04 ކައުންސިލަރހއ. އަތޮޅު    

އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 05  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަ 

 

 

   މުގެ ނިންމުންތައް ބައްދަލުވު   ވަނަ ޢާންމު   174ތިންވަނަ ދައުރުގެ  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  

   
 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ  

 ވަނަ އާއްމު ަބއްދަލްވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުން 173ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  .15

 ނިންމި ކަންތައްތައް  

  )ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ( 01އެޖެންޑާ ނަމްަބރ 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ  

 ފާސްކުރުން. ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 173 ދައުރުގެ ތިންވަނައަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހއ.  -

 

 

 . ން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެމެންަބރު

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ  ނުފެންނަ  ފެންނަ  ނަން  #

01 
 ޢަލީ ޝަމީމް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިްބރައީސް

ü    

02 
ސިރާޖު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރهللا ޢަބްދު  

ü    

03 
ކައުންސިލަރއިންފާޒު ހއ. އަތޮޅު هللا އަބްދު  

ü    

  03 :ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

   -: ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި 

 - :ންގެ އަދަދުމެންަބރުވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 :ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް  

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިްބ ރައީސް  ޢަލީ ޝަމީމް  02



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން އަހަރު ަވނަ 2020
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ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 03  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ 

އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 04 ކައުންސިލަހއ. އަތޮޅު    

 

 ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންވާ ކައުންސިލަރުން

 ސަަބބު  މަޤާމް ނަން  #

01 
 ދާއިރާގެ މަސައްކަތަށް ދޫކުރެވިފައި ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ އިްބރާހީމް ރަޝީދު 

 

  

 

    ނިންމުންތައް މުގެ  ބައްދަލުވު   ވަނަ ޢާންމު   175ތިންވަނަ ދައުރުގެ  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  

 

 ވަނަ އާއްމު ަބއްދަލްވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުން 174ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  .16

 ނިންމި ކަންތައްތައް  

  )ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ( 01އެޖެންޑާ ނަމްަބރ 

 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ  

 ފާސްކުރުން. ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 174 ދައުރުގެ ތިންވަނައަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހއ.  -

 

 

 . ން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެމެންަބރު

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ  ނުފެންނަ  ފެންނަ  ނަން  #

01 
 ޢަލީ ޝަމީމް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިްބރައީސް

ü    

02 
އަތޮޅު ކައުންސިލަރސިރާޖު ހއ. هللا ޢަބްދު  

ü    

  02 :ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

   -: ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި 

 - :ންގެ އަދަދުމެންަބރުވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން އަހަރު ަވނަ 2020
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 :ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް  

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިްބ ރައީސް  ޢަލީ ޝަމީމް  02

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 03  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ 

 ޖ

 ވަޑައިނުގަންވާ ކައުންސިލަރުންލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ޖަ

 ސަަބބު  މަޤާމް ނަން  #

01 
 ދާއިރާގެ މަސައްކަތަށް ދޫކުރެވިފައި ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ އިްބރާހީމް ރަޝީދު 

02 
 އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީގައި ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ އިންފާޒު هللا ޢަބްދު

 

    މުގެ ނިންމުންތައް ބައްދަލުވު   ވަނަ ޢާންމު   176ތިންވަނަ ދައުރުގެ  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  

  

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ  

 ވަނަ އާއްމު ަބއްދަލްވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުން 175ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  .17

 ނިންމި ކަންތައްތައް  

  )ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ( 01އެޖެންޑާ ނަމްަބރ 

   

 ފާސްކުރުން. ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 175 ދައުރުގެ ތިންވަނައަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހއ.  -

 

 

 . ން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެމެންަބރު

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ  ނުފެންނަ  ފެންނަ  ނަން  #

01 
ނާއިްބރައީސްޢަލީ ޝަމީމް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ   

ü    

02 
 އިްބރާހީމް ރަޝީދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ

ü    

03 
ސިރާޖު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރهللا ޢަބްދު  

ü    

04 
އިންފާޒު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރهللا ޢަބްދު  

ü    



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން އަހަރު ަވނަ 2020
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  04 :ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

   -: ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި 

 - :ންގެ އަދަދުމެންަބރުވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 :ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް  

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިްބ ރައީސް  ޢަލީ ޝަމީމް  02

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ އިްބރާހީމް ރަޝީދު 03

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 04  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ 

އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 05  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ 

 

    މުގެ ނިންމުންތައް ދަލުވު ބައް   ވަނަ ޢާންމު   177ތިންވަނަ ދައުރުގެ  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  

 ޑާ  ފާސްކުރި އެޖެން  

 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލްވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުން  176ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  .18

  

ތައް  ތައް  ނިންމި ކަން

ޥްމިއްޔާ   176  ދައުރުގެ   ތިންވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  ހއ.   - ކުރުން.   ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަ  ފާސް

 . ން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ މެންބަރު 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ  ނުފެންނަ  ފެންނަ  ނަން  #

ނާއިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ   01  ü    

    ü އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ  02

ސިރާޖު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ هللا ޢަބްދު  03  ü    



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން އަހަރު ަވނަ 2020

 ސިލްގެ އިދާރާ   ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން   2020
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އިންފާޒު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ هللا ޢަބްދު  04  ü    

  04 : ންގެ ޢަދަދު މެންބަރު ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި  

   -: ންގެ ޢަދަދު މެންބަރު ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި  

 - : ންގެ އަދަދު މެންބަރު ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ  

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން    : ފާސްނުވޭ   /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި  

 . ން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ މެންބަރު 

 ނުދެއްވަ ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު   ނުފެންނަ  ފެންނަ  ނަން  #

    ü ޢަލީ ޝަމީމް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސް  01

    ü އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ  02

  02 : ންގެ ޢަދަދު މެންބަރު ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި  

   -: ންގެ ޢަދަދު މެންބަރު ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި  

 - : ންގެ އަދަދު މެންބަރު ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ  

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން    : ފާސްނުވޭ   /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި  

 

 

    ވުމުގެ ނިންމުންތައް ބައްދަލު   ވަނަ ޢާންމު   179ތިންވަނަ ދައުރުގެ  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  

ތައް  ތައް  ނިންމި ކަން

 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލްވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުން  178ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  .19

  

 . ން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ މެންބަރު 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ  ނުފެންނަ  ފެންނަ  ނަން  #

ނާއިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ   01  ü    

    ü އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ  02



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން އަހަރު ަވނަ 2020

 ސިލްގެ އިދާރާ   ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން   2020
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  02 : ންގެ ޢަދަދު މެންބަރު ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި  

   -: ންގެ ޢަދަދު މެންބަރު ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި  

 - : ންގެ އަދަދު މެންބަރު ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ  

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން    : ފާސްނުވޭ   /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި  

 މުގެ ނިންމުން ބައްދަލުވު   ވަނަ ޢާންމު   180ތިންވަނަ ދައުރުގެ  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  

 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލްވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުން   179ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ    

ތައް    ތައް  ނިންމި ކަން

ޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން  : ( 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ     )ޔަ

 

 . ން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ މެންބަރު 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ  ނުފެންނަ  ފެންނަ  ނަން  #

ކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް ހއ. އަތޮޅު   01  ü    

    ü އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ  02

  02 : ންގެ ޢަދަދު މެންބަރު ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި  

   -: ންގެ ޢަދަދު މެންބަރު ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި  

 - : ންގެ އަދަދު މެންބަރު ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ  

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން    : ފާސްނުވޭ   /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި  

 : ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން  

 މަޤާމް  ނަން  #

01 
ޙުސައިން هللا ޢަބްދު   ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް  

02 
 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން އަހަރު ަވނަ 2020

 ސިލްގެ އިދާރާ   ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން   2020
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03 
އަތޮޅު ކައުންސިލަރ ހއ.   އިބްރާހީމް ރަޝީދު   

ގަންވާ ކައުންސިލަރުން   ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިނު

 ސަބަބު  މަޤާމް  ނަން  #

 އަހަރީ ޗުއްޓީގައި  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ  ސިރާޖު هللا ޢަބްދު  01

 އަހަރީ ޗުއްޓީގައި  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ  އިންފާޒު هللا ޢަބްދު  02

 

   ވުމުގެ ނިންމުން ބައްދަލު   ވަނަ ޢާންމު   181ތިންވަނަ ދައުރުގެ  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  

  

ތައް  ތައް  ނިންމި ކަން

ޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން  : ( 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ     )ޔަ

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ  

ޥްމިއްޔާ ވަނަ ޢާންމު    180  ދައުރުގެ   ތިންވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  ހއ.   - ކުރުން.   ބައްދަލުވުމުގެ ޔަ  ފާސް

 

 . ން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ މެންބަރު 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ  ނުފެންނަ  ފެންނަ  ނަން  #

    ü ޢަލީ ޝަމީމް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސް  01

    ü އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ  02

އިންފާޒު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ هللا ޢަބްދު  03  ü    

  03 : ންގެ ޢަދަދު މެންބަރު ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި  

   -: ންގެ ޢަދަދު މެންބަރު ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި  

 - : ންގެ އަދަދު މެންބަރު ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން އަހަރު ަވނަ 2020

 ސިލްގެ އިދާރާ   ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން   2020
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 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން    : ފާސްނުވޭ   /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި  

 މަޤާމް  ނަން  #

01 
ޙުސައިން هللا ޢަބްދު   ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް  

02 
 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް  

03 
 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

04 
އިންފާޒު هللا ޢަބްދު   ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ  

ގަންވާ ކައުންސިލަރުން ޖަލްސާގައި    ބައިވެރިވެ ވަޑައިނު

 ސަބަބު  މަޤާމް  ނަން  #

 ކަރަންޓީނުގައި   19ކޮވިޑް   ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ  ސިރާޖު هللا ޢަބްދު  01

 ޓީ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމި ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުން  

އިންތިޚާުބ    އޮންނަރަށްރަށުގައި   ކޮމިޓީއަކީ  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  ހޮވަންޖެހޭ  އަންހެނުންގެ  ކޮމިޓީއެކެވެ. ާބއްވައިގެން 

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް   އަށް މެމްަބރުން ހޮވުމަށްކޮމިޓީއަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ  އެގޮތުން މި އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި  

ގޮތެއްގެ   އަންގަވާ  މަސައްކަތްތައް  މަތިން  އޮތޯރިޓީން  ޭބއްވުމުގެ  އިންތިޚާުބ  ާބއްވަންޖެހޭ  ހޮވުމަށްޓަކައި  ކުރިއަށް ކޮމިޓީތައް 

ތަރައްޤީއަށް   ދައުރަކަށް އަންހެނުންގެ  ވަނަ  3) ގައި  2018  ންަބރުނޮވެ  13.(ވަނަ އަހަރުގެ    2018ގެންގޮސްފައިވާނެއެވެ.  

އިތުރުން އަދި މީގެ  އެކުލަވާލައި އެ މަޢުލޫމާތު އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ހިއްޞާ ކުރުމަށް އެންގިފައި ވެއެވެ.    މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ގޮނޑިތަކަށް  ކޮމި  އެ ހުސްވާ  ކުރިއަށް  މެންަބރުޓީތަކުން  ވެސް  މަސައްކަތްތައް  އެންމެހައި  ކުރަންޖެހޭ  ހޯދުމަށް  ގެންދިޔުމަށް  ން 

އެކަ ކައުންސިލް ތަކަށް އަންގައި  ދެއެވެ.  ރަށު  ކުރެވެމުން  ަބއެއްރަށްރަށުން  ން  ކޮމެޓީއަށް ކުރިމަތިލާނެ   އެ  އެހެން ނަމަވެސް 

  ފަރާތެއްނެތުމުން ކޮމެޓީތައް ހޮވުމުގައި ދަތިތައް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އާ ދައުރަކަށް ކޮމިޓީތައް    ،އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ ތަކުގެ ދައުރު ހަމަވެފައިވާތީ  ވަނަ އަހަރު  2020

ގައި އިންތިޚާުބ ޭބއްވުމަށް ނިންމި ނަމަވެސް މުޅި ދުނިޔެއަށް   2020އޭޕްރީލް    4ހޮވުމަށްޓަކައި އެ އިންތިޚާުބ އިޢުލާން ކޮށް  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން އަހަރު ަވނަ 2020

 ސިލްގެ އިދާރާ   ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން   2020
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ކޮވިޑް ތަރައްޤީއަށް  އިން  ސަަބުބންގެ    19-ދިމާވި  އަންހެނުންގެ  ނިންމަވާފައިވާތީ،  ސަރުކާރުން  ފަސްކުރުމަށް  ތިޚާުބތައް 

  މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ތަކުގެ އިންތިޚާުބ ވެސް ޭބއްވިފައެއް ނުވެއެވެ.

 ނިންމުން 

ގި ޙަރަކާތް  ކައުންސިލް އިދާރާއިން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ހިން  ވަނަ އަހަރު  2020މި ރިޕޯޓަކީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ  

ތައްޔާރުކުރުމަށްޓައި   ރިޕޯރޓް  މި  ރިޕޯރޓެކެވެ.  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  އަށް    2021އިން    2016ތަކުގެ 

ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ކަނޑަޅާފައިވާ    2020ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭންގައި  

ވަނަ އަހަރުގެ މި ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ   2020  ލާފައި ވާނެއެވެ. އަދި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،ޙަރަކާތްތަކަށް ަބ

ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުރި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ނުނިމި ހުރި ޙަރަކާތްތަކާއި   2020އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކާއި ޕްލޭންގައި  

ގެ  ހިސާުބ  މާލީ  ކައުންސިލްގެ  އިތުރުން،  މީގެ  އަދި  ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.  ސަަބބުތައް  ނުވާ  ނިމިފައި  ޙަރަކާތްތައް  އެ  އަދި 

 ތަފްޞީލް ވެސް ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 

ންކަން ތަންފީޒުކުރެވޭނީ  ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ ފުރިހަމަ އެއްާބރުލުމާ އެކުގައި ކަމަށް ވުމާ އެކު  ކައުންސިލުން ނިންމާ ކަ 

ކައުންސިލްގެ   ހިމެނޭ  ،  ންނާއިމެންަބރުއަތޮޅު  ރަށްރަށެއްގެ  ހުރިހާ  އަތޮޅުގެ  މުވައްޒަފުންނާއި  އިދާރީ  ކައުންސިލްއިދާރާގެ  އަތޮޅު 

ންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އެއްާބރުލުން ފުރިހަމައަށް ލިެބމުންދާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.  ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާ ތަކުގެ ވެރި

 އަދި އަހަރަކަށް ވުރެ އަހަރެއް މި އިދާރާއަށް ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއަށް އެދެމެވެ. 
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	ކޮވިޑް 19 ރިލީފް ފަންޑު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހުޅުވުން
	ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ދިމާވާ ކަންކަމުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް " ކޮވިޑް 19 ރިލީފް ފަންޑު " ގެ ނަމުގައި ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފަންޑެއް ހުޅުވިއެވެ. މިފަންޑުގެ ބޭނުމަކީ ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ކުރަންޖެހޭ މުހިންމު ޚަރަދުތައް ކުރެވޭނެގ...
	ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ދިމާވާ ކަންކަމުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް " ކޮވިޑް 19 ރިލީފް ފަންޑު " ގެ ނަމުގައި ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފަންޑެއް ހުޅުވިއެވެ. މިފަންޑުގެ ބޭނުމަކީ ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ކުރަންޖެހޭ މުހިންމު ޚަރަދުތައް ކުރެވޭނެގ...
	އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގައި ގެމަން ޕޯޓަލްގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފެށުން
	2020 ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ނުވާ ޙަރަކާތްތައް
	ކައުންސިލުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކާއި ވިޔަފާރި
	ފަހިއަރަނި
	ފަހި އަރަނި ސްކީމަކީ، 2015 ވަނަ އަހަރު، ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 71 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުން ފާސްކޮށްގެން ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ކުރިއަށް ގެންދާ ސްކީމެކެވެ. މި ސްކީމަކީ، ހއ. އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާއި، އަތޮޅު ކައު...
	2020 ވަނަ އަހަރު ފަހިއަރަނި ސްކީމަށް އިންވެސްޓް ކޮށްފައިވަނީ 1,250,000.00 (އެއްމިލިއަން ދުއިސައްތަ ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ) އެވެ. 2020 ވަނަ އަހަރު 45 ބޭފުޅުންނަށް  9,61118.72 (ނުވަލައްކަ ފަސްދޮޅަސް އެއްހާސް އެއްސަތޭކަ އަށާރަ ރުފިޔާ ހަތްދިހަ ދެލާރި) ގެ މުދ...
	2020 ވަނަ އަހަރު ފަހިއަރަނި ސްކީމަށް އިންވެސްޓް ކޮށްފައިވަނީ 1,250,000.00 (އެއްމިލިއަން ދުއިސައްތަ ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ) އެވެ. 2020 ވަނަ އަހަރު 45 ބޭފުޅުންނަށް  9,61118.72 (ނުވަލައްކަ ފަސްދޮޅަސް އެއްހާސް އެއްސަތޭކަ އަށާރަ ރުފިޔާ ހަތްދިހަ ދެލާރި) ގެ މުދ...
	ފަހި ދުވެލި ޕްރޮގްރާމަކީ 2015 ވަނަ އަހަރު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 76 ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުން ފާސްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް ފެށުމަށްޓަކައި ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން 200,000.00ރ. (ދެލައްކަ ރުފިޔާގެ) ބަޖެޓެއް ކަނޑައ...
	2020 ވަނަ އަހަރު ފަހި ދުވެލީގެ ދަތުރުތަކުން ލިބިފައިވަނީ 85222.60 (އަށްޑިހަ ފަސްހާސް ދުއިސައްތަ ބާވީސް ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް ލާރި) އެވެ. 2020 ވަނަ އަހަރު ދަތުރުތަކަށް ޚަރަދު ވެފައިވަނީ 91755.00 (ނުވަދިހަ އެއްހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް ފަސްރުފިޔާ) އެވެ.
	2020 ވަނަ އަހަރު ފަހި ދުވެލީގެ ދަތުރުތަކުން ލިބިފައިވަނީ 85222.60 (އަށްޑިހަ ފަސްހާސް ދުއިސައްތަ ބާވީސް ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް ލާރި) އެވެ. 2020 ވަނަ އަހަރު ދަތުރުތަކަށް ޚަރަދު ވެފައިވަނީ 91755.00 (ނުވަދިހަ އެއްހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް ފަސްރުފިޔާ) އެވެ.
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	ހއ. އަތޮޅު ސްޓޭޓްހައުސް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ވިޔަފާރި ފެށިފައިވަނީ ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 96 ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުން ފާސްކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 26 ސެޕްޓެންބަރު 2016 އިން ފެށިގެން ހއ. އަތޮޅު ސްޓޭޓްހައުސް ހިންގަމުން ގެންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް...
	2020 ވަނަ އަހަރު ހއ.އަތޮޅު ސްޓޭޓްހައުސްގެ ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ލިބިފައިވަނީ 152,650  ( އެއްލައްކަ ފަންސާސް ދެހާސް ހަސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ) އެވެ.
	2020 ވަނަ އަހަރު ހއ.އަތޮޅު ސްޓޭޓްހައުސްގެ ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ލިބިފައިވަނީ 152,650  ( އެއްލައްކަ ފަންސާސް ދެހާސް ހަސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ) އެވެ.
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