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 ބަޔާން  ރައީސްގެ  ކައުންސިލްގެ 
ކުރައްވައި މަތިވެރި  ދަރަޖަ  އިންސާނާގެ  ކުރެ  މަޚުލޫޤުން  ދެއްވައި،   އެންމެހާ  ކުޅަދާނަކަން  ވިސްނުމުގެ  އާއި  ބުއްދި 

ހޫ ވަތަޢާލާއަށް  ސުބްޙާނަهللا ކަރާމާތްތެރި ގޮތުގައި ދިރިއުޅެވޭނެހާ މަތިވެރި ސިފަތައް އިންސާނުންގެ ކިބައިގައި ލެއްވި ގަދަ ކީރިތިވަންތަ މާތް
ތަކުގެ  ވިސްނުން  ތަފާތު  ދައްކަވައި،  ނަމޫނާ  ރިވެތި  ގޮތުގެ  ހިފަހައްޓާނޭ  ކަރާމާތް  ޤަދަރާއި  އިންސާނުންގެ  އަދި    ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރަން 

ދެއްކެވި މިސާލުތައް  ރިވެތި  އިންޞާފުގެ  އަދުލު  ކުރައްވައި  ޤާއިމު  އުޞޫލުތައް  މަތިވެރި  މަޝްވަރާކުރުމުގެ  ރަމީހުންނާއިއެކު  މާތް  ސޫލާ   
އަދި މި ޞަލަވާތާއި ސަލާމުގައި އެކަލޭގެ ފާނުގެ ޢާލު އަސްޙާބުން  . ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ ، އަށް ޞަލަވާތާއzި   މުޙައްމަދު

 ޝާމިލް ކުރަމެވެ. 

ގެ ނިޔަލަށް  ނިޔަލަށް   2019ޖޫން   30އިން   2019ފެބުރުވަރީ   26މިއީ ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލުން                 
މިރިޕޯޓްގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ  . އެކުލަވާލެވި ފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ ހިންގިފައި ހުރި ޙަރަކާތްތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާލައި

ތްތަކާއި  އްޔިތުންނާއި ގުޅުންހުރި ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ކަންބޮޑުވުން ހުރި ދާއިރާތަކަށް ބަލައިގެން ކޮށްދެވިފައިވާ އަދި ކުރަމުންދާ މަސައްކަރަ
 ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ތަކެވެ. 

ދެނެގަނެ ބޭނުންތައް  ރައްޔިތުންގެ  ގާތުން  ރައްޔިތުންގެ  އަމާޒަކީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފައިދާއަށް  އާދެ،  ރައްޔިތުންގެ   ،
އަސާ ދޭންޖެހޭ  ރައްޔިތުންނަށް  ރަށުފެންވަރުގައި  ހަރުދަނާކުރުމާއި  ހިންގުން  ކައުންސިލްގެ  ކުރުމާއިއެކު  މަސައްކަތްތައް  ސީ ކުރެވެންހުރި 

 ޚިދުމަތްތައް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ދިނުމެވެ.   

ގައި މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ލިބެމުންދާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމުގެ  މިފުރުޞަތުގައި ކައުންސިލުން ހިންގޭ ހަރަކާތްތަކު 
ގައި ބޭއްވުމަކީ  އިތުރުން އިދާރާ ހިންގުމުގެ ތެރޭގައި މިހާރު މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ފެންނަމުންދާ އެކުވެރިކަމާއިއެއްބައިވަންތަކަން ދާއިމީގޮތެއް 

 ވަމެވެ.  އަޅުގަނޑުގެ ވަރަށްބޮޑު އެދުމެއްކަމުގައި ދަންނަ

ތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުމަށް ކުރެވެމުންދާ   ރަށުގެ  އަޅުގަނޑު ދުޢާއަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ 
ވެރި  ބަރަކާތްލައްވައި އަޅުގަނޑު މެންގެ ރަށަށް ތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުން މިންވަރުކޮށްދެއްވައި އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އެކު هللا މަސައްކަތްތަކުގައި މާތް

 އެއްބައިވަންތަ ބައެއްކަމުގައި ލެއްވުމެވެ.  

 1143    ޖުމާދަލްއާޚިރާ  06                
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   ތަޢާރަފު .1
 

މާއްދާގެ (ށ) ގައި   ވަނަ 109ގެ    2010/7ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު  މި ރިޯޕޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން  
ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު   ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އިން ހިންގިފޮނަދޫ  ވަނަ އަހަރު ހައްދުންމަތީ    2021ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވުނު  

  .ރިޯޕރޓެވެ 

 2021ކައުންސިލްގެ މިޝަނާއި، ރަށުގެ ވަނަވަރު ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. މީގެއިތުރުން    މިރިޯޕރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި،        
ތަފްޞީލް   ގެވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ްޕރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީޖާ ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި، އެ ްޕރޮގްރާމުތަކު 

 .އިވާނެއެވެއަދި ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު ހިމަނާލެވިފަ

  ތަޞައްވަރު  ކައުންސިލްގެ   .2
ކުރިއެރުމާއި ކަ ރަށުގެ  އެކަށަހަޅައި،  ކަންކަން  ލާަބޔަށްޓަކައި  ހެވާއި  ރައްޔިތުންގެ  މުޅި  އިދާރާއަކީ،  އުންސިލްގެ 

ހުނަރުވެރިކަމާއެކު،  ޤީއަށްޓަކައި،ތަރައް ފެތޭގޮތަށް،  ސިޔާސަތުތަކަށް  މުއައްސަސާތަކުގެ  އެންމެހާ  ދައުލަތުގެ  ސަރުކާރާއި 
މަސައްކަތްކުރާ، އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޚިދުމަތްދޭ، ޤާިބލު ޒިންމާދާރު މުވައްޒަފުން ތިިބ ، ނަތީޖާ ޙާޞިލުކުރާ،  އެންމެންގުޅިގެން
 ވެ.މެއުންސިލްގެ އިދާރާއަކަށްވުރަށުކަ ނަމޫނާ ދައްކައިދޭ

   އަމާޒު ކައުންސިލްގެ   .3
   

 ށްލާމަރުކަޒުކޮށް ރަށް ހިންގުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން ތަރުތީުބކޮ
ރައްޔިތުންނަށް  ރަށުގެ  ޚިދުމަތްތައް  ކަނޑައަޅައި  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ރައްޔިތުންނަށް  މުއައްސަސާތަކުން  ދަޢުލަތުގެ   ސަރުކާރާއި 
ނިންމުންތައް މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި،  ކައުންސިލްގެ  ކަމަށްވުމާއެކު،  ރަށުކައުންސިލް  އިސްފަރާތަކީ،  އެންމެ   ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 

 ޭބނުންވާ ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަން ދިނުމާއި، ކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމަށް ބޭނުންވާ ތަފާސްހިސާުބތަކާއިތަންފީޒުކުރުމަށް  
  މެވެ. ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓު، ށްދީފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮމަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް،
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 ކައުންސިލްގެ އޮނިގަނޑު

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ރައީސް ކައުންސިލް

 އަޙުމަދު ރިޔާޒު 
 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް 

 އަޙުމަދު މަމްދޫޙު

ރުން ކައުންސިލަ   

 ވަރުދާ ޙުސައިން 

ޢަޒީމާ އައިޝަތު   

 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް   ޢަބުދުއްރައޫފް ޔޫސުފް 

 މުޙައްމަދު ފާއިޤު 

 އިކޮނޮމިކް ސޯޝަލް އެންޑް މުނިސަިޕލް ސަރވިސް 

 އ.ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް ޙުސައިން ޝަފީޤު 

 ކޯަޕރޭޓިވް އެފެއަރޒް 

ފާޠިމަތު ޒަޢީމާ     ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް    

 ސ.ކައުންސިލް އޮފިސަރ : މަރިޔަމް ސިޒުނާ

 އ.ކައުންސިލް އޮފިސަރ:  މޫނިސާ ޙަސަން

 އ.ކައުންސިލް އޮފިސަރ:  އަޙުމަދު ޢަބުދުއްރަޙުމާން 

:  ހުސްމަޤާމް ކައުންސިލް އޮފިސަރ  

 އ.ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް: ހުސްމަޤާމް

  

 

 

 

 

ފާޠިމަތު އިރުޝާ    ސ.ފައިނޭންސް އޮފިސަރ:  

 ސ.ކައުންސިލް އޮފިސަރ : މަރިޔަމް ޝިރުފާ 

ލް އޮފިސަރ:    މޫސާ ޢަލީސިކައުން  

އާމިނަތު ނިޢުމާ     އ.ފައިނޭންސް އޮފިސަރ:  

 އ.ކައުންސިލް އޮފިސަރ:  ޝިމްލާ ނަޞީރު 

هللاއ.ކައުންސިލް އޮފިސަރ:  ޒުލްފާ ޢަބުދު  

 އ.ކައުންސިލް އޮފިސަރ:  ފާޠިމަތު ލީޒާ

 އ.ކައުންސިލް އޮފިސަރ:  މުޙައްމަދު ޢަޒީމް 

މޫސާ ޢަލީ    :   ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓު  

ނަޝީދާ   މަރިޔަމްކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓު :    

ޙައްވާ ސީމާ ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓު:     

 ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓު: ޙަސަން ޢަބުދުއްރަޙުމާން 

 

 

 

 ސްޯޕރޓްސް ކައުންސިލަރ: މުޙައްމަދު އަނަސް 

ހައިދަރު هللا ޢަބުދުއ.ކައުންސިލް އޮފިސަރ:    

ދަރާނާ މުޙައްމަދު ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް )ވަގުތީ (   

 

 

 



  ރިޕޯޓް   ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް   ހިންގި   ކައުންސިލުން އަހަރު    ވަނަ   2021

އްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހަ   6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 އިމާމް:  މަސްޖިދުލް ވިދާދި   އަޙުމަދު ނާޔިފް 

އަޙުމަދު ޙަލީމް    މަސްޖިދުއްޝަހީދު ޢަލީ  އިމާމް:  

  ޙުސައިން މޫސާ މަސްޖިދުލް ބިލާލު  އިމާމް:

  هللاޢަބުދުލްކަރީމް ޢަބުދު  އިމާމް:  މަސްޖިދުލް ޢުލާ 

 ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް : ޙަސަން ޝަރީފް 

 ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް : އަންވަރު އާދަމް 

 ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް : މޫސާ ޢަބުދުލް ޤާދިރު 

 ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް : މަރިޔަމް ޙަފީޒާ

މޫސާ ޖަމީލް ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް) ވަގުތީ (   

އާމިނަތު މުޙައްމަދު ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް) ވަގުތީ (   

މޫސާ ޢަބުދުލް ޤައްޔޫމް :   ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް) ވަގުތީ (  

 

   

 

 

 

 

އިދުރީސް ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް) ވަގުތީ ( ނަރީމާ   

 ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް) ވަގުތީ ( ޒުލޭޚާ މަސްއޫދާ 

 ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް) ވަގުތީ ( އައިޝަތު ނަސީމާ

 ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް) ވަގުތީ ( ފާޠިމަތު ޢަލީ 

 ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް) ވަގުތީ ( ފައުޒިއްޔާ ޙަސަން 

 ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް) ވަގުތީ ( އާދަމް ޝަމީމް

 ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް) ވަގުތީ ( ޖަމީލާ އަޙުމަދު  

 

 

 

 

 

ޢަލީ هللا ސްަޕވައިޒަރ: ޢަބުދު  

މުޙައްމަދު ޢިމާދު ޑްރައިވަރ:   

 ޑްރައިވަރ: ޢަބުދުލްވައްހާބު މުޙައްމަދު 

( ޢަލީ މުޙައްމަދުކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް) ވަގުތީ      

މައިޝަން ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް) ވަގުތީ (   

ޢަލީ ސަމާޙުކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް) ވަގުތީ (   

( އިބްރާހީމް ރަޝީދު ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް) ވަގުތީ    
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o    :ްލ.ފޮނަދޫ ރަށުގެ ނަނ 

o   : ީ2988ޖުމްލަ އާބާދ 

o  :ްހެކްޓަރ   159.2ރަށުގެ ބޮޑުމިނ 

o  :ު717މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޭގެ އަދަދ 

ހެކްޓަރުގެ    159.2ފޮނަދޫއަކީ ހައްދުންމަތީގެ އިރުމަތީ ފަރާތުން މައި ފުއްޓަރާއި ގުޅިފައިވާ އަތޮޅުގެ މެދުތެރޭގައި އޮންނަ             
  ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަތޮޅުގެ ވެރިކަން ކުރާ ރަށަކީވެސް ފޮނަދޫއެވެ. ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ސުލްޙަމަސްލަހަތާއި   01މާރޗް    1992ރަށެކެވެ.  

ފުދުންތެ މެދުމިނުގެ  އިޤްތިޞާދީގޮތުން  ރަށެކެވެ.  ދިރިއުޅޭ  ރައްޔިތުންތަކެއް  އުޚުއްވަތްތެރި  އެކުވެރި  ލޯބިކުރާ  އަމާންކަމަށް  ރިކަމާއި، އަމަން 
 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ވޭތުދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ޙާސިލްކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 ރުކާރު ހިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކަށް ބަލާލާއިރު، ފޮނަދޫގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ސަ          

 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ •
 ލ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު •
 ޭބންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފޮނަދޫ ްބރާންޗް •
 ހައްދުންމަތީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު •
 ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސާވިސް ސެންޓަރ •
 ފޮނަދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒު   •
 ގަން ފޮނަދޫ ސަރަޙައްދުގެ ޕަްބކިލް ވޯކްސް ސައިޓް   •
 ފެނަކަ ފޮނަދޫ ުބރާންޗް   •
 އެސް.ޓީ.އޯ ފޮނަދޫ ފިހާރަ  •
 ޕޯސްޓް އޮފީސް   •
 ފޮނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން  •
 ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  •
 މީރާ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރ •

މިސްކިތެއްގެ  އާސާރީ  ލަކުޑިން  މިރަށުގައި  ރާނާ  ހިރިގަލުން   ( މިސްކިތެއް  ހުކުރު  ކުރީގެ  ބެލެވޭ  ގޮތުގައި 
މަޤްބަރާ  މަތިވަޑާންގަނޑު ހަދާ ދަގަނޑު ޓިނުން ހިޔާކޮށްފައިވާ ( ހުރެއެވެ. އަދި މަސްހޫރު ޢިލްމުވެރިއެއް ކަމަށްވާ އަޙުލާމާ ސިރާޖުއްދީނުގެ  

އަވަށުގައި މީހުން އުޅެމުން އަންނަ ރަށެކެވެ. މިހާރުވެސް ހިސާބަކަށް އަވަށްވަންތަ    3ހުންނަނީވެސް މިރަށުގައެވެ. މިރަށަކީ ކުރީ ޒަމާނުއްސުރެ  
) ދެކުނުއަވަށް   ( ކުރިގަމް  އެއީ  އޮވެއެވެ.  އެހެންނަމަވެސް  ، ރޫޙް  މިއެވެ.   ) އުތުރުއަވަށް   ( ބަރާސިލް  މެދުއަވަށް، 

 ކަމަކަށް އެނގޭކަށް އޮތްކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ.  މިއަވަށްތަކަކީ ރަސްމީ ސިފައެއްގައި އެކުލަވާ ލެވިފައިވާ އޮތް އެއްޗެއް
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މިރަށާއި އިންވެގެން އުތުރަށް އޮންނަ ކައްދޫއަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ޤާއިމްކުރެވުނު ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޯޕޓެވެ.  
އެއްވަސް  މިއެއަރޯޕޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވަނީ މުޅީންހެން ފޮނަދޫ ރައްޔިތުންގެ މަސައްކަތުންނެވެ. މި މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވަނީ  

ފެށިގެން    1982ކާއިނުލައި  މެޝިނަރީއަ ތަރައްޤީތަކެއް    1986ން  އުމްރާނީ  ވަރެއްގެ  ކޮންމެވެސް  އެކިފަހަރުމަތިން  އަހަރަށެވެ.  ވަނަ 
ޓަރނޭޝަނަލް  ފެނުނުކަމުގައިވީނަމަވެސް ހިތާމައަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ ޤާއިމްކުރެވުނު ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޯޕޓްގެ ޙާލަތު މިއަދާއި ހަމައަށް އައިރު އިން

 ވުނުއިރު އެތަނުގެ ޙާލަތުވެސް ޒަމާނާއެއްގޮތަށް ބަދަލުވެފައިނެތްކަމެވެ.  ނުކުރު 

އަތޮޅުގެ މެދުތެރޭގައި އޮންނަ     159.2ފޮނަދޫއަކީ ހައްދުންމަތީގެ އިރުމަތީ ފަރާތުން މައި ފުއްޓަރާއި ގުޅިފައިވާ 
ރަށެކެވެ.   ކުރާ  01މާރޗް    1992ހެކްޓަރުގެ  ވެރިކަން  އަތޮޅުގެ  ފެށިގެން  ދުވަހުން  ގޮތެއްގައި ވަނަ  ޖުމްލަ  ފޮނަދޫއެވެ.  ރަށަކީވެސް   

މެދުމިނުގެ  ސުލްޙަމަސްލަހަތާއި އަމަން އަމާންކަމަށް ލޯބިކުރާ އެކުވެރި އުޚުއްވަތްތެރި ރައްޔިތުންތަކެއް ދިރިއުޅޭ ރަށެކެވެ. އިޤްތިޞާދީގޮތުން  
 އެވެ. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ވޭތުދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ޙާސިލްކުރެވިފައިވެ، ފުދުންތެރިކަމާއި

 ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ އާބާދީ 

 1464 އަންހެން  

 1524 ފިރިހެން  

 2988 ޖުމްލަ

 ) އަންދާޒާކުރެވޭ ( 3500 މިހާރު ރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހުންގެ ޢަދަދު  

 
 
 



20XX ަރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނ 

 

 9 )ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަން(  

   ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު  .5
 

މަހުގެ    ޑިސެމްބަރ   2021  ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން    2021 .6
 ނިޔަލަށް ޙާޞިލްވި މިންވަރު 

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ  
 މުއްދަތު 

ނަތީޖާ  
ޙާޞިލްކުރެ 
ވުނު  
 މިންވަރު 

Q1 
Q2 Q3 Q4 

 %0     ކައުންސިލްގެ ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން  1

     100% ދުޅަހެޔޮ ހަށިހެޔޮ ްޕރޮގްރާމެއް ހިންގުން 2

3 
 ސަހަރާމަރާމާތު ކުރުން 

 

    0% 

     100% ދީނީ ނަޞޭޙަތް ދިނުން  4

     100% މުނާސަބު ދުވަސްތައް ފާހަގަ ކުރުން  5

   50%   ހެދުން ވޮލީ ކޯޓެއް   6

 %0     ފިނިމައިޒާން ތަރައްޤީ ކުރުން  7

8 
 

 މުއައްޒަފުންގެ ތަމްރީން ްޕރޮގްރާމް ހިންގުން 
    100% 

     100% ރަށުގެ އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު ތަކާއި ކުޅިވަރު ބިންތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 9

 %0     އޮފީސް ޢިމާރާތަށް ބަދަލު ގެނައުން  10

  010 ގަތުން (   ސެޓް ބެޑްރޫމް، މޭޒު)  ފަރުނީޗަރ މަރުކަޒުގެ  އިޖުތިމާޢީ 11 % 

   100% ދޫކުރުން  ބިން  އުޞޫލުން ވިޔަފާރި 12

   100% ބޭއްވުން  ބައްދަލުވުން  ރައްޔިތުންގެ  13

   100% ބަރާސިލް  ، މެދުއަވަށް(    އަވަށުގެ 3) ތަރައްޤީކުރުން ާޕކް 14
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     100% ގަތުން  ިޕކަްޕ 15

   50%   ގޮޅީގެ   10ހެދުން މާރކޭޓް ލޯކަލް 16

     100% އެޅުން އެއް ފެރީޓާމިނަލް 17

 %0     އަކާއެކީގައި  އޭރިޔާ ބާބަކިޔު ތަރައްޤީކުރުން އެރޭތަނެއް މޫދަށް 18

   50%   (ހިންގުމަށް ގޮތްޕެއް މަރުކަޒުގެ ޤުރުއާނާެބހޭ)މިސްކިތްމަރާމާތުކުރުން 19

     100% އެޅުން  ޓާރފް ދަނޑު  ފުޓްސަލް  20

     100% ( ިޕކަްޕވެއްދުމަށް)ހެދުން  ގަރާޖު 21

     100% އާާބތުރަފިލުވުން /  ބެލެހެއްޓުން މިސްކިތްތައް 22

   0% ުބރުރޭނުން ރުއްތަކުގެ ނަންޖެހުން   ބަނދަރުމަތީ ފޮނަދޫގެ 23

   100% ކުރުން ހަދިޔާ ފޮތް އަށް ލައިްބރަރީ މަރުކަޒުގެ ތަޢުލީމީ އަތޮޅު.ލ 24

25 
 ހަދިޔާ  ތަކެތި ޭބނުންވާ ސެންކްލާހަށް މަރުކަޒުގެ ތަޢުލީމީ އަތޮޅު.ލ

 ކުރުން

  100% 

   100% ހޯދުން  ތަކެތި ޭބނުންވާ ކޯނާއަށް ކިޑްސް ހެލްތްސެންޓަރގެ 26

   100% ފާހަގަކުރުން  ދުވަސް އަންހެނުންގެ 27

   100% ކޯސް ވައިރިންގ ކަރަންޓް 28

   100% ފާހަގަކުރުން ދުވަސް ޞިއްޙަތު 29

 މިގޮތުން. ފާހަގަކުރަމެވެ ނުވާކަން ހިންގިފައި ހިމެނޭަބއެއްކޯސްތައް ކަލަންޑަރުގައި އެކްޓިވިޓީ ގުޅިގެން އާއި 19-ކޯވިޑް* 
 އެއްވެ ގިނަމީހުން ސަަބުބންނާއި، ތަންނުދިނުމުގެ ަބޖެޓު  ދައުލަތުގެ ގުޅިގެން އާއި 19ކޯވިޑް ހިންގިފައިނުވަނީ މިކަންކަން

 އިން އިލްތިމާސް ކުރެވިފައި ކުރެވިފައި ވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.   HPAތް ނުކުރުމަށް މަސައްކަ އެއްތަނެއްގައި
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 ޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޙާ  7
  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން 2021

 03ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުނު ކައުންސިލްގެ  2021ޖަނަވަރީ 13ވަނަ އަހަރަށް އެކުލަވާލެވުނު ކައުންސިލްގެ ަބޖެޓް،  2021
 ވަނަ ޖަލްސާއިން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.  02ވަނަ ދައުރުގެ 

 

 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް  2020
ވަނަ ދުވަހު ވަނީ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް  05ޖަނަވަރީ  2021ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް  2020ކައުންސިލްގެ  

 ފައެވެ ފޮނުވާ
 

 : ނޫނު ލާޒިމްކުރާ ރައްޔިތުންގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ޤާ 
 

ފެްބރުއަރީ    27ރައްޔިތުންނާއިއެކު ާބއްވަންޖެހޭ ަބއްދަލުވުން   ލާޒިމްކުރާ ފެުބރުވަރީ މަހުގައި  ންމަރުކަޒީ ޤަނޫނުލާ    
މިަބއްދަލުވުމުގައި  ގައި  2021 އަހަރީ ޭބއްވުނެވެ.  ފާއިތުވިއަހަރުގެ 

ރިޕޯރޓާއި، މާލީ ރިޕޯރޓް އަދި ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ކޮށްފައިވާ 
އިތުރުން މަސައްކަތް މަސައްކަތްތަކުގެ  ކުރެވެމުންދާ  މިހާރު  ތަކާއި، 

އިތުރުން  މަސައްކަތްތަކުގެ  ކަންތައްތަކުގެ  މުހިންމު  ކުރިއަށްރޭވިފައިވާ 
ކުރިއަށްރޭވިފައިވާ މުހިންމު ކަންތައްތަކުގެ މަޢްލޫމާތުގެ މައްޗަށް ތައްޔާރު  

އެ ދެއްވިއެވެ.  ހުށަހަޅުއްވައި  ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް  އަށްފަހު ކުރެވިފައިވާ 
ރައްޔިތުންގެ ސުވާލުތަކަށް ފުރުޞަތު ދެވުމާއެކު، ރައްޔިތުން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ޚިޔާލެއް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް  

 ރައްޔިތުން ަބއިވެރިވެފައިވެއެވެ. 60މިަބއްދަލުވުމުގައި ދެއްވިއެވެ. 
 

 ނޫން ލާޒިމްކުރާ ރައްޔިތުންގެ ދެވަނަ ބައްދަލުވުން ޤާ
ދާއިރާތައް 07/2010ނަންަބރު  ޤާނޫނު    އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   (

ވަނަ މާއްދާގެ   107-1ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ   ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން
ދަށުން،   ގެ  ދިރިއުޅޭގައި  2021ޖުލައި    30(ނ)   ރަށުގައި 

ލަފާ ހިޔާލާއި  މަޝްވަރާކޮށް،  ރަށުގެ   ހޯދުނެވެ.އަދިރައްޔިތުންނާއި 
ކަންކަންތައްތަކާއި ކައުންސިލުން މިހާރު ކުރެވެމުންދާ ތަރައްޤީއާއި ެބހޭ  

ކަންތައްތަކާއި،  މުހިންމު  ކުރިއަށްރޭވިފައިވާ  މަސައްކަތްތަކާއި،  ޮބޑެތި 
ވެސް އަހަރުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ެބހޭ ގޮތުން  05ވަނަ އަހަރުގެ އެކްޝަން ޕްލޭން ހެދުމާއި، ކުރިއަށް އޮތް    2022

ކުރެވުނެވެ.   ޚަރަދުތައަދިހަ  މަޝްވަރާ  ކޮށްފައިވާ  ކައުންސިލުން  މިއާއެކު  އަހަރުގެ    2021  ކާއި،މަ   06  ފަހުވަނަ 
ޕްރެޒެންޓޭޝަން   ެބހޭ  ޙަރަކާތްތަކާއި  ހިންގާފައިވާ  ކައުންސިލުން  ރަށުގެ ހުށަހެޅުމާއި،މަސްދުވަހު  އަދި 

ކުރު ޙިއްސާ  ރައްޔިތުންނާއި  ޕްލޭން  އޮތް    މާއިލޭންޑްޔޫސް  ތަރައްޤީ  05ކުރިއަށް  ޕްލޭން އަހަރުގެ  ގެ 
 ރައްޔިތުން ަބއިވެރިވެފައިވެއެވެ.  45މިަބއްދަލުވުމުގައި ދެވުނެވެ.  މަޢުލާމާތު ގޮތުން ެބހޭ ލުމާއެކުލަވާ



  ރިޕޯޓް   ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް   ހިންގި   ކައުންސިލުން އަހަރު    ވަނަ   2021

އްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހަ   12 

 ފެރީ ޓާމިނަލް ނިންމާ ޚިދުމަތްދޭން ފެށުން:    މާއި، ފެރީ ޓާމިނަލް ބިންގާ އެޅު 
  

 01  އެޅުނީފެރީޓާމިނަލްގެ ބިންގާ މިއިދާރާގެ ޚަރަދުގައި އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ  
 ވޮޝްރޫމް  02  ،ފާޚާނާ   02މިފެރީ ޓާމިނަލަކީ  ވެ.  ގައެ  2021ފެުބރުވަރީ  

ފިހާރަ ހިމެނޭގޮތަށް    01ވެއިޓިންގ އޭރިޔާ އަދި    1ފީޑިންގ ރޫމް،    01،
ފެރީޓާމިނަލެ ކުރެވޭ  ހަމަޖެހިފައިވަނީކެވެ.ޢިމާރާތް  ކުރުމަށް   މިމަސައްކަތް 

 ގެންނެވެ.  ފޮނަދޫ ސަންގޝަން އިންވެސްޓު މަންޓާ ޙަވާލުކުރެވި.ލ
 
 
 
 

 މަޝްވަރާ ކުރުން ފެރީޓާމިނަލް ހުޅުވުމާ ގުޅޭގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލާ 
 
 
 
 

އެތަނުގައި   ގޮތުން  ވުމުގެ  ތައްޔާރީތައް  ހުޅުވުމުގެ  ޓާމިނަލް  ގަސްއިންދުމުގެ  ފެރީ 
 މަސައްކަތް ކުރުން 

 
 
 
 
 
ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ    މި ޚަރަދުގައި  ކައުންސިލްގެ  އިސްނަގައިގެން  ކައުންސިލުން 

ބޭއްވުން  ރަސްމިއްޔާތު  ހުޅުވުމުގެ  ޓާމިނަލް    ފެރީޓާމިނަލް  ފެރީ  މިރަސްމިއްޔާތުގައި 
ލ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް  ހުޅުވައި ދެއްވީ ރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފުވެރި މެހެމާން  

    އެވެ.އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޢަލީ
 
 
 
 
 
 



  ރިޕޯޓް   ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް   ހިންގި   ކައުންސިލުން އަހަރު    ވަނަ   2021

އްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހަ   13 

 
 

ޚިދުމަތް   ރަސްމިއްޔާތަކާއެކު  ޚާއްސަ  ގޮތުން  ޚިދުމަތްފެއްޓުމުގެ  ޓާމިނަލްގެ  ފެރީ 
 ށިފައިވެއެވެ.  ފެ

 
 
 
 

މާއި، ކުނިގޮޑަށް ޖަމާވެފައިވާ ކުނިތައް  ކުނި މެނޭޖުކުރު 
 ކުރުން ނެގުމުގެ މަސައްކަތް  

 
ރަށުގެ ކުނިކޮށީގައި ގިނަދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ޖަމާވެފައިވާ ހުރި         

ކުނިތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ވެމްކޯ އާއި ކައުންސިލް ގުޅިގެން ކުރިއަށް 
 ގެންދިއުން 

 
  

 
 

އަދި އަހަރުގެ އެކިދުވަސްތަކުގައި ކުނިގޮޑު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 
 ވުނެވެ.ކުރެ
 
 
 
 
 
 
 

 ވެ.ކުނިއެޅުން މަނާ ޯބޑުތައް އެކިސަރަޙައްދުތަކުގައި ޖެހުނެ
 
 



  ރިޕޯޓް   ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް   ހިންގި   ކައުންސިލުން އަހަރު    ވަނަ   2021

އްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހަ   14 

 

 ގަތުން:   ޕިކަޕް 
ގަތުމުގެ އެއްަބސްވުމުގައި ސޮއި   ޕިކަޕެއްކުނިމެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް 

 ކުރުން:

   

 

 

ފައިވާ ނެކުނިމެނޭޖު ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ކައުންސިލުން ިބޑު އުޞޫލުން ގަ 
 ކުރުން ކައުންސިލާ ޙަވާލު  ޕިކަޕް

 

 
 
 
 ނިންމުނެވެ.   ގަރާޖެއްހަދާޭބއްވުމަށް މިއިދާރާގައި  ޕްޕިކަ
 
 
 
 
 
 
 
 

މިއިދާރާގެ ދަށުން ހިންގަމުންގެންދާ ވޭސްޓް ކަލެކްޝަން ޔުނިޓުގެ ގެ މުއައްޒަފުން 
 ކަނޑައެޅުންމަސައްކަތު ގަޑީގައި ބޭނުންކުރުމަށް ޚާއްޞަ ޔުނިފޯރމް 

 
 
 
 



  ރިޕޯޓް   ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް   ހިންގި   ކައުންސިލުން އަހަރު    ވަނަ   2021

އްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހަ   15 

 
ހޯދުމަށް   މަޢުލޫމާތު  ގޮތާއިބެހޭ  ހިނގަމުންދާ  މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ  ކުނިމެނޭޖު 

 ޔާރަތްކުރުން ޖަާޕންގެ ޓީމަކުން ކައުންސިލަށް ޒި

 
 
 
 
 

 އް: ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރަށުގައި ހިންގާ   

މަގެއްގައި މަގުތާރަ އެޅުމަށްޓަކައި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ   09ފޮނަދޫގެ އިތުރު  . ލ     
 އާއި ޙަވާލުކުރުން  

 
 

 

ވިދާދި  " ރަސްމިއްޔާތެއް "މަސްޖިދުލް  ޚާއްސަ  ހުޅުވުމުގެ  މިސްކިތް 
މިނިސްޓަރ   އިސްލާމިކް  ދެއްވީ  ހުޅުއްވައި  މިސްކިތް  ބޭއްވުން. 

ސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ  ޑރ.އަޙުމަދު ޒާހިރުޢަލީ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި އި
ބައެއް ބޭފުޅުންނާއި،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރުގެ 
މުއައްސަސާތަކުގެ  ބައެއް  ކައުންސިލްގެމުއައްޒަފުންނާއި،  އިތުރުން 

 ވެރިންނާއި، ޢާންމުން ބައިވެރިވެލެއްވި 
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ބްރޭކަރ އަދި ޒެބްރާ ކްރޮސް މާކު  ވަނަ ފިޔަވަހީގެ ސީްޕޑް   2މަގުހެދުމުގެ 
ގެ ކުރިން ނިންމުމާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ  2021ޖުލައި  1ކުރާ ތަންތަން  
 ކުރުމުގެ ގޮތުން 

 އެމް.ޓީ.ސީ.އަދި ފޮނަދޫ ޮޕލިސްގެ އިސްވެރިންނާއެކު ބައްދަލު ވުން ބޭއްވުން
 
 
 
 
 
 
 

ހުވާކުރުމުގެ  ކައުންސިލަރުންނާއި އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން  
  ބޭއްވުން:   :ދަރުބާރު 

ވަނަ ދައުރަށް އިންތިޙާުބވި ކައުންސިލަރުންނާއި އ.ތ.މ   4އުންސިލްގެ  ކަ
ވަނަ ދުވަހު   17މޭ    2021މެމްަބރުން ހުވާކުރުމުގެ ދަރުާބރު،   ކޮމެޓީގެ

މި ގެންދެވުނެވެ.  އެދުވަހުގެ  ކުރިއަށް  ގެންދެވުނީ  ކުރިއަށް  ދަރުާބރު 
  ވެ.ގައެ 00:10ހެދުނު 

 
 
 
 

 ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަން ކުރުން 
 

މިއިދާރާގެ ނައިުބ ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި މުސާ 
އާއި ކައުންސިލަރ އަޙުމަދު ޠާޙާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު  هللا ޢަުބދު

 ވަޒަން ކުރުން
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މާއި،  ކުރެވުނު ކައުންސިލަށް މަރުޙަބާ ކިޔު އަލަށް އައްޔަން  

 މުއައްޒަފުންނާއި ބައްދަލު ކުރުން:
އަލަށް އައްޔަން ކުރެވުނު ކައުންސިލުން މިއިދާރާގެ މުއައްޒަފުންނާއި 

ަބއްދަލުކުރުން މިަބއްދަލު ވުމުގައި މިއިދާރާގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރާ 
  އިވޭހުރިހާ މުއައްޒަފުންވަނީ ަބއިވެރިވެފަ

 
 
 
 

 މުއައްޒަފުންގެ ަބއްދަލުވުން 
 
 
 
 
 
 

  :ންތިޤާލީ ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތް އި 
ވަނަ ދައުރަށް އިންތިޚާުބވި ކައުންސިލަރުން  4ކައުންސިލްގެ 

ކައުންސިލް ދައުރު ަބދަލުވާގޮތުގެ ރިޕޯޓް  ހުވާކުރުމުގެ ކުރިން
ކުރެވުނު ކައުންސިލާއި   ތައްޔާރުކޮށް ރިޕޯޓް އަލަށް އިންތިޚާުބ

 ހިއްސާކުރެވުނެވެ. 
 
 

 މަސައްކަތްތައް: އާއި ގުޅިގެން ކުރެވުނު    19- ވިޑް  ކޯ 
ކުރުމުގެ   ގެތަކެއް ކަރަންޓީން   ކޮވިޑް ކޭސްތަކާއި ގުޅިގެން ރަށުގެ ގިނަ

 މަސައްކަތްތައް ކުރުން
 މީހުން އެއްވެ އުޅުން މަދުކުރުމަށް ކެމްޕޭން ހިންގުން

 ކުރުންހަދިޔާ ަބދަލު 
 ޓާސްކް ފޯސް މީޓިންގ ތައް ޭބއްވުން

 ހެދުންއެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ 
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ން މަނާ  މޮނިޓަރިންގ ހާލަތުގައި އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް އަރާފޭބު 
ކުރުމުގެ ގޮތުން ފޮނަދޫ ބޯޑަރު ބެހެލެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވް  

 ޮޕލިސްސަރވިސް އާއި ގުޅިގެން ކުރުން

 
 

 ދުޅަހެޔޮ ހަށިހެޔޮ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން 
 

 މޫދު ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

 
 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން ބޫޓު ކޭމްޕް

 
 
 

 ފިނިހަކަ މަދުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން 

 
  ފިނިހަކަ   ވާތީ،   ކުރިމަތިވެފައި  ރައްޔިތުންނަށް  އުނދަގޫ  ފިނިހަކައިގެ

ސަރަޙައްދުތަކަށް    އެކި  ރަށުގެ  ފަންޏެއް   ޚާއްޞަ  މަދުކުރުމަށްޓަކައި
 މުގެ މަސައްކަތް ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ކުރެވުނެވެ.  ދޫކުރު
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 ދޫކުރުން   ބިން  އުޞޫލުން  ވިޔަފާރި 
 

 ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 
 
 

ރަށުގެ އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު ތަކާއި ކުޅިވަރު ބިންތައް  
 ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

 
މަގުތަކާއި،އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ އެއްބަސް   

 ދެއެވެ.  ކުރެވެމުންމިމަސައްކަތް ވި ޢަމަލީ ގޮތުން ވުމުގައި ސޮއި ކުރެ

 
މަގުތަކާއި،އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ އެއްބަސް   

 ން ވުމުގައި ސޮއި ކުރު

ދުވަހުގެތެރޭގައި   45ފުޓްސަލް ދަނޑު ޓާރފް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް      
އެއްސަތޭކައަށް  495108/- ނިންމާގޮތަށް،   ނުވަދިހަފަސްހާސް  )ހަތަރުލައްކަ  ރ 

 ން ޔާ( އަށް ނެގާއީ އިންވެސްޓްމަންޓާއި ހަވާލުކުރުރުފި

 
 

 ނިންމުންފުޓްސަލް ދަނޑު ޓާފް އަޅާ 
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  ގޮތްޕެއް  މަރުކަޒުގެ  ޤުރުއާނާބެހޭ ) މިސްކިތްމަރާމާތުކުރުން
 ( ހިންގުމަށް 

ޕެއް ޤާއިމް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރީގެ ތްޤުރުއާނާެބހޭ މަރުކަޒުގެ ގޮ
މަސްޖިދުލް ފުރުޤާން މިސްކިތް މަރާމާތު ކުރުމުގެ އެއްަބސްވުން 

 ޙަވާލުކުރެވުނެވެ. 

 
 ގަތުން   ފަރުނީޗަރ   މަރުކަޒުގެ   އިޖުތިމާޢީ 

އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒަށް މޭޒާއި ގޮޑި ގަނެވި އެތަނުގެ ޚިދުމަތް އެންމެ 
 ފުރިހަމައަށް ދޭން ފެށިފައިވެއެވެ. 

 
 
 
 

 އާބާތުރަފިލުވުން /   ބެލެހެއްޓުން  މިސްކިތްތައް 
މިސްކިތްތަކުގެ އާބާތުލަ ފިލުވުމާއި، މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ  

 ކުރެވުނެވެ. މަސައްކަތް 
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 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލަރުން ތަޢާރަފު ވުމުގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން 
 

ވުމުގެ   ތަޢާރަފު  އަތޮޅުކައުންސިލަރުން  ހައްދުންމަތީ 
ފޮނަދޫގައި ާބއްވާ ަބއްދަލުވުން ކުރިއަށް ދިޔައެވެ.  ަބއްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން  

މިަބއްދަލުވުމުގައި އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނާއި، އަދި 
ސީނިއަރ  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  އިތުރުން  ރައީސްގެ  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު 
 ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް އަދި ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލް އެގްޒެޓިވް

އާއި، މިއިދާރާގެ މުއައްޒަފުން ަބއިވެރިވަޑައިގަތެވެ.  މިަބއްދަލުވުން އޮތީ 
 ވެ.  މިރަށު މެދުއަވަށު އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒުގައެ

 
  ހަދިޔާ   ފޮތް   އަށް   ލައިބްރަރީ   މަރުކަޒުގެ   ތަޢުލީމީ   އަތޮޅު . ލ 

 ކުރުން 
 
 
 
  ތަކެތި   ބޭނުންވާ   ސެންކްލާހަށް   މަރުކަޒުގެ   ތަޢުލީމީ   އަތޮޅު . ލ 
 ކުރުން   ދިޔާ ހަ 

 
 

 ސަރވިސް ޗާޓާ ޢާންމު ކުރުން:  
ނިންމުމަށްފަގައި    2021ނޮވެމްަބރ    15 ޗާޓަރ  ސަރވިސް  ހު  މިއިދާރާގެ 

   ޢާންމުކުރެވުނެވެ.  ވެްބސައިޓުގައި
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ޙީގޮތުން ފާހަގަކުރާ ދުވަސްތަކުގައި ކައުންސިލުން  ޞިއް 

 ބައިވެރިވުން:  
 

ހަދިޔާ ެޕކް   100ބައިނަލް އަޤުވާމީ މާމަ، ކާފަ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން 
 ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއިދާރާގެ މުއައްޒަފުން ކުރެއްވުން 

 
ޚާއްސަ  ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން  2021ޤައުމީ މާމަ ކާފަ ދުވަސް 

 ޓުގައި ކައުންސިލުން ޢަމަލީ ގޮތުން ަބއިވެރިވުން އިވެން

 
ކައުންސިލުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން  

 ފޯރުކޮށްދިނުން 
 

އެހީތެރިކަމާއެކު   މިކައުންސިލްގެ  މަތިން  އެދުމުގެ  ސީ.ޓޫ.އެތްލެޓިކްސްގެ 
ލ.ގަމުގައި އޮތް ފުޓުބޯޅަ ފަރިތަކުރުމެއްގައި އެކުލަބުގެ ދަރިވަރުން ބައިވެރިވުމަށް  

 ލ.ގަމަށް ދިއުމުގެ ގޮތުން ބަސްދަތުރު ހަމަޖައްސައި ދެވުނެވެ.   

 
 
 

 އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ބޭއްވުން 
 
ކައުންސިލަރުން ނަށާއި، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ   

އި މެމްަބރުންގެ ދައުރާއި، ޒިންމާ އާއި، މަޤާމަށް އަހުލުވެރިކުރުވަމެމްަބރުން  
ކުރުމަށް  އަދާ  މަސްއޫލިއްޔުތައް  ދިނުމަށާއި،  އަންގައި  މަސްއޫލިއްޔަތު  އަދި 

-23މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މަޤާމަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މިމަހު  ބޭނުންވާ އިތުރު  
 އަށް ހިންގުން 72
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ލޯކަލް ގަވަރމަންޓު އޮތޯރިޓީ ގުޅިގެން ކައުންސިލް އަދި އަންހެނުންގެ 
 ކޮމިޓީގެ މެމްަބރުން އަމާޒުކޮށްގެންވަނީ ވަނީ ދަރުާބރެއް ާބއްވަވާފައެވެ. 

 
 
 
 
 
 

އާއި ބްލޫ ކޮމިޓީ  އަންހެނުންގެ  އަދި  ކައުންސިލް  ފައުންޑޭޝަނުން  މެރިން 
ބައްދަލުކޮށް ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ދުޅަހެޔޮކަމާބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ  

 ސެޝަނެއް މިއިދާރާގެ މީޓިންގ ރީމްގައި ބޭއްވުން 

 
 
 

ލ.ގަމުގައި ބޭއްވުނު އަރުޝީފު ކުރުމާއިބެހޭ ތަމްރީނު ްޕރޮގްރާމްގައި މިއިދާރާގެ  
ޢަޒީމް މުޙައްމަދު  އޮފިސަރ  ްޕރޮގްރާމް  ބައިވެރިވެ  އ.ކައުންސިލް  ތަމްރީން   

 ފުރިހަމަކުރުން 
 
 
 

ފަރާތުން   ޓުކުރީގެ  އީ  ފަރާތްތަކާއި،  ކުރާ  މަސައްކަތް  ކުދިވިޔަފާރީގެ 
މަބައްދަލުވުމެއް   ދިނުންބާއްވާ  ގެންދެވުނެވެ.  ޢުލޫމާތު    ކުރިއަށް 

ތަރައްޤީއަށް   އަންހެނުންގެ  އިތުރުން  މިއިދާރާގެ  މިބައްދަލުވުމުގައި 
 ވެ. މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީންވަނީ ބައިވެރިވެފައެ
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އަންހެން ވިޔަފާރިވެރިން އުފެއްދުމާބެހޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް 
ރަށުގައި   އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވުން.އެގޮތުން  އަންހެނުންނަށް  ދިރިއުޅޭ 

މިކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އަދި ބިޒްކޯ  
 އިންސް ޓިޓިއުޓާއި ގުޅިގެން މިބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވޭ 

 
 

އ.ކައުންސިލް އޮފިސަރ   ސެމިނާގައި  މަސައްކަތު  އާއިބެހޭ  ގެވެށި އަނިޔާ 
 ނަޞީރު ބައިވެރިވުން  ޝިމްލާ

 ތަކުގައި މުއައްޒަފުން  ޓްރޭނިންގ އެކިއެކި ސިވިލްސަރވިސްގެ އަދި 
 ަބއިވެރިވުން 

 
 

 އެލް.ޖީ.އޭ.އިން ބޭއްވި ބައްދަލުވުން 
 

ބޭއްވި  އެލް.ޖީ.އޭ.އިން  ކުރުމަށް  ބިނާ  މުޖުތަމަޢެއް  ވިލުންވެރި  އަމާން 
ކައުންސިލަރުންނާއި،  އިތުރުން  ރައީސްގެ  ކައުންސިލްގެ  ބައްދަލުވުމުގައި 

 ފައިވެއެވެ.  އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ 

 
 
 

 
 

 ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ތަރައްޤީ ކުރުން:  
 

ގެ ާޕކް ތަރައްޤީކުރުމަށް ޝާނީޒް ން ކުޑަކުދި  ގައިބަރާސިލް އަދި މެދުއަވަށު
 ރުންލާމު އިންވެސްޓްމަންޓާއި ހަވާލުކު
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ޕްލޭސެޓުތައް  ހަމަޖެހިފައިވާ ާޕކުގެ  ހެދުމަށް    ބަރާސިލް އަދި މެދުއަވަށުގައި މިރަށު  

 އެލީޓް އިންވެސްޓު މަންޓުން ކައުންސިލާ  ޙަވާލުކުރުން  
 
 
 
 
 
 
 
 
ރާސިލް އަވަށު ކުޑަކުދިންގެ ާޕކް އަޅާ ސަރަހައްދުގެ ބިން ލެވަލްކުރުމުގެ  ބަ

  ފެށިގެން ކުރިއަށް ދެއެވެ. މަސައްކަތް

 
 

 

 ވަނީ ކުރެވިފައިވެއެވެ. ލައިޓު ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް  ކުނިމި  ާޕކުޑަކުދިންގެ    މެދުއަވަށު

 
 
 
 
 
 
 

މަސައްކަތް  ކުނިމި  ާޕކުޑަކުދިންގެ    ކުރިގަމު ޖެހުމުގެ  ވަނީ  ލައިޓު 
 ކުރެވިފައިވެއެވެ. 
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މަސައްކަތް  ކުނިމި  ާޕ ކުޑަކުދިންގެ    ބަރާސިލް ޖެހުމުގެ  ވަނީ  ލައިޓު 
 ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 
 
 
 
 

 : ކޮށް ދިއްލުން މަގުލައިޓުތައް މަރާމާތު 
ަބއެއްމަގުތަކުގައި ނުދިއްލިހުރި ލައިޓުތައް  މިރަށު ލިންކްރޯޑާއި، 

މަރާމާތުކޮށް ދިއްލުމުގެ މަސައްކަތް މުއައްސަސާ ތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު 
 ކައުންސިލުން ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 
 

 މެހެމާންދާރީ އަދާކުރުން: 
 

ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ތަޖުރިާބ ދަތުރު   ގދ.ތިނަދޫ
ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މިރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން މިކައުންސިލުން 

ޅާއެކު ޚާއްސަ  މެހެމާންދާރީ އަދާ ކުރުމުގެ ގޮތުން މެންދުރުގެ ފަރިއްކޮ
 ޭބއްވުން އިވެންޓެއް 

 
 

ކުރެއްވުން.  ބައްދަލު ކައުންސިލާއެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ގެ ސީ.އީ.އޯ އާދަމް އާޒިމް 
މިބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި އެމް.ޓީ.ސީ.އިންދޭ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ގޮތުން  

ކައުންސިލަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ލޯންޗްފެރީގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް  
ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި މިއަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ފެރީ ޓާމިނަލެއް  

ން ހޯދުމަށް އެދިފައިވާތީ، މިކަންވެސް ޙިއްސާކުރެއްވިއެވެ.  އެޅުމުގެ ގޮތުން ބި
އަދި މިރަށުގައި ފެރީޓާމިނަލެއް ކައުންސިލުން އަޅާ ނިންމާފައިވާތީ،  

 މިތަންބައްލަވާލެއްވިއެވެ.   
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އޮފް       އިންސްޕެކްޓަރ  ކޮމާންޑަރ  އަތޮޅުގެ  ލާމު  އައްޔަންކުރި  އަލަށް 
ތަމަ ލާމު އަތޮޅުގެ އަންހެން ކޮމާންޑަރ ޕޮލިސް ފާޠިމަތު ޝިބާނާ ) އެންމެ ފުރަ

މުޙައްމަދު   ޕޮލިސް  އޮފް  އިންސްޕެކްޓަރ  ކިޔުމާއި،  މަރުހަބާ  އަށް   )
އިސްމާއީލްގެ ދައުރު ނިންމުމުގެ ގޮތުން އެބޭފުޅުން ކައުންސިލަށް ޒިޔާރަތްކޮށް 

 ކުރެއްވުން ކައުންސިލާ ބައްދަލު  

 
 
މިރަށަށް ކުރެއްވި ތަޖުރިބާ ދަތުރުގައި އެރަށުގެ     ގދ.ހޯޑެއްދޫ ކައުންސިލުން 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީންވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.  
އަދި މިދަތުރުގައި މިކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ބައްލަވާފައިވެއެވެ.  

 ގެ މަސައްކަތްތައްވެސް ވަނީ ބައްލަވާފައެވެ.  އެގޮތުން ކުނިމެނޭޖު ކުރުމު

 
 
 
 
 

 ނީލަން ކިޔުން: 
އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން މިއަހަރުވެސް ނީލަން ކިޔުމުގެ  

 މަސައްކަތްތައް ކުރެވިފައިވެއެވެ.  
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  ކިޑްސް   ހެލްތްސެންޓަރގެ ށް  ފޮނަދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒަ ލ. 
 ހޯދުން   ތަކެތި   ބޭނުންވާ   ކޯނާއަށް 

 
 
ފޮނަދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޕްލޭ ކޯނަރ އަށް ތަކެތި ހަދިޔާ ކުރުމާއި ލ.

 .ނަރުހުންގެ ދުވަހުގެ ޚާއްޞަ ހަދިޔާ ހަވާލުކުރުން
 
 
 
 

 :ލ.ފޮނަދޫ ހެލްތް ސެންޓަރ އަށް ސެނިޓަރޒަރ އާއި މާސްކް ހަދިޔާ ކުރުން
 

 

 

ކަޒާއި މިކައުންސިލް  ހަކުރުބަލީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ލ.ފޮނަދޫ ޞިއްޙީ މަރު 
 ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޚާއްސަ ސެޝަން ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.  

 

ކުގައި އެކިއެކި މުއައްސަސާ ތަކުންނާއި، އަދި އަމިއްލަ ކުންފުނި  ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރާމަސައްކަތްތަ 
 ބައިވެރިވުން: ތަކުން  

 
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ލ.ފޮނަދޫ ބުރާންޗްގެ ހެޔޮއެދުންތަކާއިއެކު، ފޮނަދޫ ބުރާންޗްގެ  

ގެ  މުވައްޒަފުންނާއި ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން ާޕކް ކުލަލުމާއި ސާފުކުރުމު 
 ތް  މަސައްކަ
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އެމް.ޓީ.ސީ.އަދި ފޮނަދޫ ޮޕލިސްގެ އިސްވެރިންނާއެކު މިއަދު ބައްދަލު ވުމެއް 

ވަނަ   2ބޭއްވުނެވެ. މިބައްދަލުވުމުގެ މައިގަޑު ބޭނުމަކީ ފޮނަދޫ މަގުހެދުމުގެ 
ޖުލައި  1ފިޔަވަހީގެ ސްޕީޑް ބްރޭކަރ އަދި ޒެބްރާ ކްރޮސް މާކު ކުރާ ތަންތަން 

ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލު ގެ ކުރިން ނިންމުމ2021ާ
 ވުމެކެވެ. 

 
 
 

ކުރިގަމު އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒަށް ފެނާއި  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު 
  ކުރުންނަރުދަމާ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް

 
 
 
 
 

ފެނާއި   ޢިމާރާތަށްފެރީ ޓާމިނަލްފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު 
  ކުރުންނަރުދަމާ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް

 
 
 
 

 ދަނޑުވެރިކަމާބެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން 
 

އެގްރޯ ނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަންގެ ބޭފުޅުން  ދަނޑުވެރިކަން ފުޅާ ކުރުމާބެހޭގޮތުން  
 ކައުންސިލާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން  

 
 

 ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިޔުން ދޫކުރުން
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          ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުން    

ގެންގުޅުމާބެހޭގޮތުން       ބިދޭސީން  ފަރާތްތަކަށް  ގެންގުޅޭ  ބިދޭސީން  ރަށުގައި 
ހެދިފައިވާ ޤަވާޢީދުތަކަށް އަހުލުވެރި ވުމުގެ ގޮތުން ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާގެ ފަރާތުން  

 ބޭއްވުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް މިއިދާރާގައި 

 
 
 

 ދިނުން ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު  
ގްރޭޑް       މަރުކަޒު  ތަޢުލީމީ  ކޮންޕޯސްޓް    6ލ.އަތޮޅު  ދަރިވަރުންނަށް  ގެ 

 ތައްޔާރުކުރާނެގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ބޭއްވުން 
 
 
 
 

 އެކިއެކި މުނާސަބަތު ދުވަސްތައް ފާހަގަ ކުރުން 
 އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން    

ގޮތުން  ބައިނަލް އަޤުވާމީ             އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ 
ކައުންސިލްގެ ފިރިހެން މުއައްޒަފުން ކައުންސިލްގެ އަންހެނުން މުއައްޒަފުންނަށް  
މެންދުރުގެ ސަްޕރައިޒް ކެއުމަށް ދިނުމާއި، ކޮންމެ އަންހެން މުއައްޒަފަކަށް މާ  

 ޔައެވެ. ހަދިޔާ ކުރުން ކުރިއަށް ދި

 
މިކައުންސިލާއި، އަންހެނުންގެ  މުގެ ގޮތުން  ކުރުއަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ 

ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އަދި ހައްދުންމަތީ ފެމިލީ އެންޑް  
އެގޮތުން  ްޕރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް ސެންޓަރ ގުޅިގެން، 

އަދި މިސެޝަންގައި   ބޭއްވުމާއިނުމުގެ ސެޝަނެއް މުއައްސަސާތަކުގެ އަންހެން މުއައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މަޢުލޫމާތު ދި
ގެވެޝިއަނިޔާ އާއި،އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކާއި، އަދި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއިބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއިއެކު ސުއާލުކުރަން  

 ދުވަހުގެ އިވެންޓުގައި ބައިވެރިވި ކޮންމެ  ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމާއި، އަދި ދުވަހާގުޅިގެން ކޭކުފެޅުމުގެ އިވެންޓެއްބޭއްވުން. އަދި ކޮންމެ
 އަންހެނަކަށް ހަދިޔާ އެއް އެރުވުން  
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 ޤައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 
 

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ   ރަސްމިއްޔާތު ހައްދުންމަތީ  ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ  ޤައުމީ 
މިއިދާރާގެ ވެރިންނާއި، މުއައްޒަފުން  އިދާރާގައި ބޭއްވުނު މި ރަސްމިއްޔާތުގައި  

 އަދި އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީންވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. 
 
 
 
 
 
 

ލިބުން   އެވޯޑު  ކަމުގެ  ކޮމިޓީއަށް ޝަރަފުވެރި  އަންހެނުންގެ 
 ފާހަގަ ކުރުން 

2020 ، ފޮނަދޫ    2021އަދި  ހައްދުންމަތީ  އެވޯޑް  ރެހެންދި  އަހަރުގެ  ވަނަ 
މަސައް ތަރައްޤީއަށް  ލިބިފައިވާތީ، އަންހެނުންގެ  ކުރާކޮމިޓީއަށް  ކަތް 

އެކަންފާހަގަކޮށް   މިކައުންސިލުން  ގުޅިގެން  ލިބުމާއި  އެވޯޑް  މިޝަރަފުވެރި 
 ދެންނެވުނު ކޮމިޓީން ކޮށްފައިވާ އަގުހުރި މިންނެތްމަސައްކަތަށް ޝުކުރު  

 
 
 
 
 
 
 
 

       ފާހަގަ ކުރުން ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަސް  
 
ފެންވަރުގައި  ދުނިޔޭގެ               އަތޮޅު  ދުވަސް  ކާބޯތަކެތީގެ 

އެކުސްޕޯ   ފުޑް  ލާމުކާނާ  ގޮތުން  ނަމުގައި  2021ފާހަގަކުރުމުގެ  ގެ 
މައުރަޒު   ބޭއްވުމާމެދު   2021އޮކްޓޯބަރ    16ކާބޯތަކެތީގެ  ގައި 

ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުކައުންސިލްގައި
 މިކައުންސިލުން ބައިވެރިވުން 
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 ބޭއްވުން   ވަނަ އަހަރުގެ މާހެފުން  1442
 

ވަނަ އަހަރުގެ މާހެފުން ޭބއްވުމުގެ ގޮތުން މިއިދާރާގެ  1442
މުއައްޒަފުން އިސްނަގައިގެން މިރަށުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ދަޢުވަތު 

 ން ދިނު
 
 
 
 
 

 ން މުދައްރިސުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރު 
 

ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ވަނަ އަހަރުގެ މުދައްރިސުންގެ ދުވަސް  2021
 ންޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ޭބއްވު

 
 
 

މަރުކަޒުގެ   ތަޢުލީމީ  އެތަނުގެ ލ.އަތޮޅު  މުދައްރިސުންނަށާއި 
 އެރުވުން މުއައްޒަފުންނަށް މަރުޙަާބ ކިޔުމާއެކު ހަނދާނީފިލާ 

 
 
 

 ގެވެށި އަނިޔާގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން 
ގެވެށި އަނިޔާގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މުއައްޒަފުން 
ޙަރަކާތްތަކެއް  އުފުލުމުގެ  އަޑު  ުބނެ  ނޫނެކޭ  އެކަމަށް  އަޑު 

 ހިންގާފައިވެއެވެ. 
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 ހަފްތާރެސް އިވެންޓު ބޭއްވުން:

ޑިސެމްބަރ 2021 ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އާއި މިކައުންސިލް ގުޅިގެން މިރަށުގައި     
ބޭއްވިފައި  18އިން    16 ްޕރޮގްރާމެއް  ހަފްތާރޭސް  ވަނީ  މި   ވެއެވެ. އަށް 

ބޮޑުއެހީތެރިކަމެއް  ވަރަށް  މިކައުންސިލުން  ހިންގުމުގައި  ރާވާ  ްޕރޮގްރާމް 
ސަރުކާރު   ބައްދަލުވުމާއި،  ލީޑަރުންގެ  އެގޮތުން  ފޯރުކޮށްދެވިފައިވޭ 

ޒުވާނުންގެ   އަދި  ބައްދަލުވުން  ސްކޫލް  މުއައްސަސާތަކުގެ  ބައްދަލުވުމާއި، 
ޓީޗަރުންގެ   މަރުކަޒުގެ  ތަޢުލީމީ  ލ.އަތޮޅު  އަދި  ްޕރިންސިަޕލުން/ބެލެނިވެރިން 
ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނެވެ. އަދި މީގެ  އިތުރުން ޢާއިލީ ނާސްތާ ތައްޔާރު ކުރުމާއި 
ޢާއލީ   ބޭއްވުނެވެ. މި  އިންތިޒާމްކޮށްގެން  ކައުންސިލުން  ވެސް  ޢާއިލީ ހަވީރު 

 އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުން  ސްޓޯލްތައް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވެއެވެ.  ހަވީރުގައި 

 

 ލީޑަރުންގެ ަބއްދަލުވުން 
 
 
 
 
 
 
 

 ހަފްތާރެސް ްޕރޮގްރާމްގެ ޢާއިލީ ހަވީރު
  

 
 
 

 

 ފިރިހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން 

ބައިނަލް އަޤުވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ފިރިހެނުންގެ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށްމިއިދާރާގެ  
 އަންހެން މުއައްޒަފުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ.  
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 މިއަހަރުގެ އެއްބައިވަންތަ ކަމުގެ ދުވަސް  

 
މިއަހަރުގެ އެއްބައިވަންތަ ކަމުގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ލ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން  

ށްގެން ބޭއްވި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހިނގާލުން، އަދި  އިންތިޒާމް ކޮ
 ފައިވެއެވެ.  އަތުގުޅާލުމުގައި މިކައުންސިލުން ބައިވެރިވެ

 
 

 އަންހެނުން އަމާޒުކޮށްގެން އެކިއެކި ކޯސްތައް ހިންގުން 
 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާއި ކައުންސިލް ގުޅިގެން    
 ރަށުގެ އަންހެނުންނަށް އަމާޒު ކޮށްގެން ބޭސިކް ވައިރިންގ ކޯހެއް ހިންގުން

 
 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާއި މިއިދާރާގުޅިގެން ބޭސިކް  
 އަންހެނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގުން  ޕޭސްޓްރީ ކޯހެއް ރަށުގެ

 
 
 
 

 ދީނީ ނަޞޭޙަތް ދިނުމާއި، ތަރާވީސް ނަމާދުކުރުން 
 

ހަމަޖެއްސުމުގެ   އިންތިޒާމްތައް  ކުރުމުގެ  ނަމާދު  ތަރާވީސް  މަހުގެ  ރަމަޟާން 
 ގޮތުން މުދިމުންނާއި ބައްދަލު ކުރެވުނެވެ.   

 
 
 
 
 
 

މިސްކިތްތަކުގައި ދީނީ ދަރުސް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގިފައި 
 ވެއެވެ.
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 ފޯރުކޮށްދިނުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން އެހީތެރިކަން 
 

 ތީ ކަރަންޓީންގައި ތިބިގެތަކަށް އަމިއްލަގެނެވިފައިވާ   ހާލަތައް ލ.ފޮނަދޫ މޮނިޓަރިންގެ
   އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުންދީލަތި ފަރާތްތަކުން  އެކިއެކި 

 
 ތީ ކަރަންޓީންގައި ތިބިގެތަކަށް އަމިއްލަގެނެވިފައިވާ   ހާލަތައް ލ.ފޮނަދޫ މޮނިޓަރިންގެ

   އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުންދީލަތި ފަރާތްތަކުން  އެކިއެކި 

 
 
 

 ތީ ކަރަންޓީންގައި ތިބިގެތަކަށް އަމިއްލަގެނެވިފައިވާ   ހާލަތައް ލ.ފޮނަދޫ މޮނިޓަރިންގެ
   އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުންދީލަތި ފަރާތްތަކުން  އެކިއެކި 

 
 

 ހެޔޮއެދުންތަކާއިއެކު ލ.ފޮނަދޫ މޮނިޓަރިންގެލ.ފޮނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ 
 ވުން ޙަވާލު ން ކައުންސިލު  އިހާލަތައް ގެނެވިފައިވާ ގެތަކަށް ހަދިޔާކުރާ ކެއަރޕެކޭޖާ

 
 
 
 
 
 
 

ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ މޫސާ ސިރާޖްގެ ހެޔޮއެދުންތަކާއިއެކު ލ.ފޮނަދޫ          
ހަދިޔާކުރާ ކެއަރޕެކޭޖް ކައުންސިލާއި  ހާލަތައް ގެނެވިފައިވާ ގެތަކަށް  މޮނިޓަރިންގެ 
 ޙަވާލުކުރުން 
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ޕޮސިޓިވް ކޭސްތަކާއި ގުޅިގެން މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތައް ގެނެވިފައިވާ  މިރަށުގެ 
ގެތަކަށް މާންދޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްްޕލެކްސްގެ ހެޔޮއެދުންތަކާއިއެކު، ހަދިޔާކުރާ  

 ޙަވާލުކުރުން  ކެއަރެޕކޭޖް ކައުންސިލާއި 

 

 
 
 
 

 ދިނުން:   ލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ފަ 
ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން     

)   20000.00މިއިދާރާގައި ފަންޑު ފޮއްޓެއްބަހައްޓާ ފަންޑުފޮއްޓަށް ލިބިފައިވާ 
 ވިހިހާސް ރުފިޔާ ( ޖަމާކުރުން 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ގަސްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން: 

 ގުޅިގެން  ކައުންސިލް ކޮމިޓީއާއި ފޮނަދޫ ކުރާ މަސައްކަތް ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ  
 ފެށުން ުޕރޮގުރާމެއް  އިންދުމުގެ މާގަސް ރޯޑުގައި ލިންކު 
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ތިމާވެށީގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ގަސްއިންދުމުގެ ްޕރޮގްރާމެއް މިއަދު          

ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. އެގޮތުން ބަނދަރުގެ ދެކުނު  ކޮޅުގައި  
 ގަސްއިންދިފައިވެއެވެ. 

 
 
 
 
 
 

ކައުންސިލްގެ ގޯތި ތެރެ ޒީނަތްތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން މުއައްޒަފުން އިސްނަގައިގެން  
 ކާތްތައް ހިންގުނެވެ.  ގަސްއިންދުމުގެ ޙަރަ 

 
 
 
 
 
 

ރަށުގެ އެކިސަރަޙައްދުތަކުން ބޯވެލި ނަގަމުންދާތީ، މިކަން  
 ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން 

ރަށުގެ އިރުމަތީފަރާތުން ގިނަޢަދަދަކަށް ޯބވެލި ނަގަމުންދާ ކަމުގެ         
ލިެބ ކައުންސިލަށް  ހުއްޓުވުމަށް ޝަކުވާ  މިކަން  މުންދާތީ، 

 އެކިސަރަޙައްދުތަކުގައި ނަންޯބޑު ޖެހުން 
 
 
 

މިކަން ޙައްލު ކުރުމުގެ ޯބވެލި ނަގަމުންދާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ލިެބމުންދާތީ 
 ޕޮލިހުންނާއި ަބއްދަލުކުރުންގޮތުން 
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 މިއިދާރާ މޮނިޓަރިންގ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން 
މަހުގެ  6މަސްދުވަހާއި ފަހު  6ފުރަތަމަ  ގެ މިކައުންސިލް
 ކުރެވިފައިވެއެވެ.  ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މޮނިޓަރިންގ 

 
 
 

 
 

 ލ.އަތޮޅުގައި ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ މަޝްވަރާބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން: 
 

މިނިސްޓްރީ  ލ.އަތޮޅުގައި ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ ގޮތުން    
އޮފް ޓޫރިޒަމުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ލ.އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ކައުންސިލާއެކު ޒޫމް 
އަދި   މިނިސްޓަރއާއި  ޓޫރިޒަމް  ގައި  މިމީޓިންގ  ބޭއްވުން  އެއް  މީޓިންގ 

   އެވެ.މިކައުންސިލްގެ ހުރިހާ ވެރިންވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައިވެ

 

 

ހޯމްސްޓޭ   ޓޫރިޒަމްގެ  އޮފް  ތަ ްޕމިނިސްޓްރީ  ބައްދަލުވުން  އް ރޮގުރާމްގެ 
މިރަށު އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވުނެވެ. މިބައްދަލު ވުމުގައި ކައުންސިލްގެ  
އިތުރުން އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީ އާއި އަދި ގެސްޓުހައުސް ހިންގާ ފަރާތްތައް 

 ބައިވެރި ވެފައިވެއެވެ.  
 

 

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް   ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް   ހިންގި   ކައުންސިލުން އަހަރު    ވަނަ   2021

އްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހަ   39 

 

މަސައްކަތާއި ބެހޭ ގޮތުން ޚިޔާލު  ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ  
 ކްލަބު ޖަމްޢިއްޔާ ތަކާއި ބައްދަލު ކުރުން    ހޯދުމަށް 
 ަބއްދަލުރުން އާއި ޖަމްޢިއްޔާ ލާމު ވިޒިޓް
 
 
 

 ގަމުކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރުން 
ކައުންސިލް ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާއި  އަދި މި  މު ކައުންސިލާއި.ގަ

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މި ސަރަހައްދުގައި އެއްގޮތަކަށް ރައްޔިތުންނަށް 
  ން ބޭއްވުންކަންކަން ބައްޓަންކުރުމާއި ތަޖްރިބާ ހިއްސާކުރުމަށް ބައްދަލުވު 

 

 
 

 ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކާއެކު މަޝްވަރާ  
 އަތޮޅު ކައުންސިލުން މިކައުންސިލާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން 

 

ރައީސް  ހަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  މުވައްޒަފުންނާއި   މިއްދުންމަތީ  ކައުންސިލްގެ 
 ކުރެއްވުން ބައްދަލު  

 

 

 

 

 

 

 

 ކައުންސިލަށް ޢާމްދަނީ ލިބޭފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކުރުން 
 
ްބރިޖު • ޢަދަދެއްގެ ްބލޫ  ގިނަ  ދައްކަންޖެހޭ  ކައުންސިލަށް  ން 

މަޝްވަރާކުރުމަށް ްބލޫްބރިޖު   ފައިސާހުރުމާއެކު އެފައިސާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން
ތިއްެބވި  ހިންގުމަށް   އިސްކޮށް   ޭބފުޅުންނާއި   02މިރަށުގައި 

 ކުރުން.  ަބއްދަލު
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 ވިޔަފާރި ވެރިންނާއި ަބއްދަލުކުރުން •

 
 
 
 
 

 އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް ބެއްވުން 
 

ނެޝަނަލް   އެކުލަވާލަމުންގެންދާ  ފަރާތުން  ޑިފެންސްގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
ގުޅުންހުރި   ގުޅޭގޮތުން  އާއި  ސްޓްރެޓެޖީ  ބާއްވާ  މެރިޓައިމް  މުވައްސަސާތަކާއިއެކު 

މިކައުންސިލާއިއެކު    2021ސްެޕޓެމްބަރ    27ބައްދަލުވުންތަކުގެތެރެއިން   ދުވަހު 
ބޭއްވުން ސެކިއުރިޓީ    މިބައްދަލުވުމުގައި.  ބައްދަލުވުމެއް  ނެޝަނަލް  އޮސްޓްރޭލިޔަން 

ކޮލެޖްގެ ޑރ.ޑޭވިޑް ބުރޫސްޓަރ އަދި މިނިސްޓްރީއޮފް ޑިފެންސްގެ ފަރާތުން މޭޖަރ  
 އެވެ. ލީ ނިޔާޒް ބައިވެރިވެލެއްވިޢަ

   ކުރެއްވުން. އެމެރިކާގެ ސަފީރު ކައުންސިލާ ބައްދަލު             

މިބައްދަލު ކުރެއްވުމުގެ މައިގަޑު ބޭނުމަކީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް ކައުންސިލްތައް 
މައްސަލަތަކާއި ބެހޭ  އަހުލުވެރިވެފައިވަނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ ބެލުމާއި، އަދި ދިމާވާ 

  މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ގޮތުންން 

 
 
 
  މިރަށުކައުންސިލާއި  މިމު ކައުންސިލާއި ގަމު އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ ދަޢުވަތަކަށް، ގަ

 2މި ޒިޔާރަތުގައި  ން.އ.ތ.މ ކޮމެޓީ ގަމު ކައުންސިލަށް ޒިޔާރަތް ކުރު
އަދި ދެ   ކުރެވުނުކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ  

ކައުންސިލް ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ޚިޔާލު ބަދަލު  
 ވެ. ކުރެވުނެ
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މުގެ  ބި ރީޖަނަލް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އަޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  
 ޙަވާލުކުރުން   ރަޖިސްޓްރީ 
ޕޮލިސްސްޓޭޝަނެއް ޤާއިމް ކުރުމަށްޓަކައި  ރީޖަނަލް  ރަށުގައި މި        

ދެވިފައިވާ ބިމުގެ ރަޖިސްޓްރީ އެޓޯލް ކޮމާންޑަރ އިސްމާޢީލް ޝަރީފް އާއި  
           ވުނެވެ. ޙަވާލުކުރެ

 
 

މިއިދާރާއަށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު  
 އައްޔަންކުރުން 

 
ސައިޑް  ސަން /ފާއިޤު  މުޙައްމަދު  މަޤާމަށް  ޖެނެރަލްގެ   ސެކްރެޓަރީ  މިއިދާރާގެ

ކައުންސިލުން  ފާއިޤުއަށް  މުޙައްމަދު  ގުޅިގެން  ހަމަޖެއްސުމާއި  ލ.ފޮނަދޫ 
  މަރުޙަާބ ދެންނެވުން

 
 
 
 
 

 :   އެކުލަވާލުން އަހަރުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން    5ކުރިއަށްއޮތް  
 

 އެކުލަވާލާ ރަށުގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭންށް  2026-2022
ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާ ތަކާއި ކުލަުބ  

ރައްޔިތުންނާއެކު ސިލްސިލާ މަޝްވަރާ   ޖަމިއްޔާތަކާއި އަދި
ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.  ަބއްދަލުވުންތަކެއް ޖޫންމަހުގެ ތެރޭގައި

އެކު   ތުން ަބއިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާ އާއި ޚިޔާލުތަކާއެގޮ
 ވަނީ އަތޮޅުކައުންސިލަށް ފޮނުވިފައެވެ.  ވަނަ ދުވަހު  27ނޮވެމްަބރ  2021އި ޕްލޭން އެކުލަވާލަ
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 ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން   

ފުޓުބޯޅަ   ކޮށްގެންބާއްވާ  އިންތިޒާމް  ކައުންސިލުން  ލ.ގަމު 
ފުޓުބޯޅަ   ގޮތުން  ކުރުމުގެ  ބައިވެރި  ޓީމެއް  މިކައުންސިލްގެ  މުބާރާތެއްގައި 

 ކުޅުންތެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.  
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ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން    2021 .7
 ހަރަކާތްތައް ގެންދެވިފައިނުވާ ކުރިއަށް  

 

 ކައުންސިލްގެ ޤުރުއާން މުާބރާތް ޭބއްވުން : 1ޙަރަކާތް   •
ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް  ރުއާން މުާބރާތް ޭބއްވުމަށްޤު ސަބަބު/ދަތިތައް:

އާއި ގުޅިގެން ގިނަ މީހުން އެއްތަނަކަށް އެއްވެ ނޫޅުމަށް ދިވެހި  19ވިޑްކޮރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ ކު
 ނެވެ.އިލްތިމާސްކުރުމާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން

 

 ާބަބކިޔު އޭރިޔާ އެކު   ހެދުން ތަނެއް އެރޭ މޫދަށް :  2ޙަރަކާތް   •
 

 ވަނަ އަހަރަށް ފަސްކުރެވިފައި 2022 ަބޖެޓުގެ ދަތިކަން ހުރިގޮތުން ސަބަބު/ދަތިތައް:
 

 ސަހަރާމަރާމާތު ކުރުން :  3ޙަރަކާތް   •
 

 މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ނުވެއެވެ.   ަބޖެޓުގެ ދަތިކަން ހުރިގޮތުން ސަބަބު/ދަތިތައް:
 

 އޮފީސް ޢިމާރާތަށް ަބދަލު ގެނައުން  :  4ޙަރަކާތް   •

 ވަނަ އަހަރަށް ފަސްކުރެވިފައި 2022 ަބޖެޓުގެ ދަތިކަން ހުރިގޮތުން ސަބަބު/ދަތިތައް:
 

 ުބރުރޭނުން ރުއްތަކުގެ ނަންޖެހުން ބަނދަރުމަތީ ފޮނަދޫގެ :  5ޙަރަކާތް   •

 ވަނަ އަހަރަށް ފަސްކުރެވިފައި 2022 ަބޖެޓުގެ ދަތިކަން ހުރިގޮތުން ސަބަބު/ދަތިތައް: •
 

 ފިނިމައިޒާން ތަރައްޤީ ކުރުން :  5ޙަރަކާތް   •

 ވަނަ އަހަރަށް ފަސްކުރެވިފައި 2022 ަބޖެޓުގެ ދަތިކަން ހުރިގޮތުން ސަބަބު/ދަތިތައް: •
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     ވިޔަފާރިއާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި  ކައުންސިލުން   .8
 

 ކުއްޔަށް   އެގޮތުންކައުންސިލުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އާންމު ގޮތެއްގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަކީ ިބންކުއްޔަށް ދޫކުރުމެވެ.  
ހިންގުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ިބންތަކެވެ. މީގެއިތުރުން   ގާޑިޔާ،  ހިންގުމަށް ދޫކުރާ ިބންތަކާއި  ރެސްޓޯރެންޓު  ކެފޭ  ، ދޫކޮށްފައިވަނީ  

އަދި ކައުންސިލަށް ޢާމްދަނީ    .މަސްކައްކާ ހިއްކުމަށާއި، ތެލުގެ ވިޔަފާރިކުރުމަށްވެސް ިބން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ
ފީ ނަގައިގެން ގޭގެއިން ގޮތުން  ކުނިމެނޭޖު ކުރުމުގެ    އްގެ ގޮތުގައިނާއި، ރަށްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތެހޯދުމުގެ ގޮތުން

މަރުކަޒު   އިޖުތިމާޢީ  މެދުއަވަށު  މިއާއެކު  ހަމަ  އަދި  ދެއެވެ.  ކުރެވެމުން  މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ  ކުނިމެނޭޖު  ނަގާ  ކުނި 
ޚަރަދުގައި   ކުރެވިރަގަޅުފެންވަރަކަށް  ކައުންސިލްގެ  ބޭނުންތަކަށާ  މަރާމާތު  ފަދަ އެކިއެކި  ޙަފްލާ،ޕާޓީ،ސެމިނަރ  އި، 

އަދި މީގެ އިތުރުން ފެރީ ތާމިނަލް ގައި  ކޮށް ކައުންސިލަށް ޢާމްދަނީ ލިެބމުން ދެއެވެ.  ކުއްޔަށް ދޫ އެތަން    ޭބނުންތަކަށް
 ފިހާރަ ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް މިވަގުތު ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. ހިމެނޭ 

 ) ރެސްޓޯރެންޓު (   ޖޭމް ކިޗަން 
 ގާޑިޔާ ވިޔަފާރި  

 1ގާޑިޔާ  
 2ގާޑިޔާ  
 3ގާޑިޔާ  
 4ގާޑިޔާ  
 5ގާޑިޔާ  
 6ގާޑިޔާ  
 7ގާޑިޔާ  
 8ގާޑިޔާ  

 

 ބްލޫބްރިޖު ) ސީ. ކިއުކަމްބާ ދިރުވާއާލާކުރުން ( 
 

 ކުއްޔަށްދޭ ބިންތައް 

 ކުލީިބން   45

 އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު
 ކުރުންކުނި މެނޭޖު
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 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް   2021ކައުންސިލްގެ    - 10
 އުންސިލުގެ ވަކިވަކި ފަންޑްތަކުގެ ރިޕޯޓް ވަކިން ހުށަހެޅުމަށް. ކަ

 މިސާލު:
a. ( ްދައުލަތުންދޭ ްބލޮކް ގްރާންޓJ-GOM) 
b.  ުޙިދުމަތުގެ ފަންޑ(J-LCL) 
c.  ުތިން ވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސާގެ ފަންޑ(L-CTPF) 

 
 ފަންޑުގެ ބަޖެޓް ރިޯޕޓް. (J-GOM) ދައުލަތުންދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓް  

ގެ   2021
ބަޖެޓް   ނިޔަލަށް 
 ބާކީ 

 ވަނަ   2021
 ގެ ނިޔަލަށް 

 ހިނގި ޚަރަދު 

ވަނަ   2021
އަހަރަށް ލިބުނު  

 ބަޖެޓް 
 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 7574736.83 7559564.65 15172.18

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 2148019.17 2092216.31 55802.86

 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަުތން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު      

        

 ޖުމްލަ  9,722,756.00 9,651,780.96 70,975.04

        

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       

 މުވައްޒަފުންނަްށ ހިނގާ ޚަރަދު 3,621,551.73 3,621,543.52 8.21

0.50 148,623.07 148,623.57 
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަާށއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަްށ ނޫން  

 ގޮުތން ދޭ ފައިސާ
 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  12,807.00 12,807.00 -

 ތަކެީތގެ އަގުއޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަްށ ހޯދާ  360.00 360.00 0

 އޮފީސް ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ ޚިދުމަުތގެ ޚަރަދު 2,868,681.76 2,864,472.49 4,209.27

 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަްށ ހޯދާ ތަކެީތގެ އަގު 248848.36 241040.36 7808.00

 ަތމްރީން ކުރުމަްށ ކުރެވޭ ޚަރަދު 0.00 0.00 0.00

 މަރާމާުތ ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 668,864.41 665,718.21 3,146.20

 ސަބްސިޑީޒް އިޝްތިރާކާއި އެހީ ސަރުކާރުންދޭ 5,000.00 5000 0

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       

 އޮފީސް ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމްަށ ކުރާ ޚަރަދު  504,096.91 504,096.91 0

 ޕަބްލިކްސެކްޓާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް  1314437.26 1258634.40 55802.56

 އުޅަދުފަހަރު ހޯދުމަްށ ކުރާ ޙަރަދު 294500 294500 -

 އިގްިތޞާދީ ފައިދާއަްށޓަކައި ކުރާ ޙަރަދު  34985.00  34985.00   -           
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 ބަޖެޓް ރިޕޯޓް. (J-LCL) ޙިދުމަތުގެ ފަންޑުގެ  10.2

ގެ   2021
ބަޖެޓް   ނިޔަލަށް 
 ބާކީ 

ގެ   2021
ހިނގި   ނިޔަލަށް 

 ޚަރަދު 

ވަނަ   2021
އަހަރަށް ލިބުނު  

 ބަޖެޓް 
 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  3,801,898.10 2,990,939.45 810,958.65
 ކެިޕޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  63,499.90 42,559.35 20940.55

 ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ    
     

 ޖުމްލަ  3,865,398.00 3,033,498.80 831,899.20
     
 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު    

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު  1,377,071.82 1,262,720.42 114,351.40

4,110.16 39,737.84 43,848.00 
މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި  ެޕންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ 

 ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ 
 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  275,565.00 244,000.00 31,565.00
 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު  110,452.00 97,263.88 13,188.12

 ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު އޮފީސް  868,996.53 533,501.56 335,494.97
 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  0.00 0.00 0.00

 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  357,396.75 109,450.00 247,946.75
 ސަބްސިޑީޒް  އިޝްތިރާކާއި އެހީ  ސަރުކާރުންދޭ 768,568.00 704265.75 64302.25

 ޚަރަދު ކެޕިޓަލް     
      

10,050.00  
 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  20,500.00 10,450.00

 ަޕބްލިކްސެކްޓާ އިންވެސްޓްމަންޓް ްޕރޮގްރާމް  10889.9 0 10889.9

 އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޙަރަދު  32110 32109.35 0.65
           

-   
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 ަބޖެޓް ރިޕޯޓް.(L-CTPF )ތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސާގެ  ފަންޑުގެ  10.3

ގެ   2021
ބަޖެޓް   ނިޔަލަށް 
 ބާކީ 

ގެ   2021
ހިނގި   ނިޔަލަށް 

 ޚަރަދު 

ވަނަ   2021
އަހަރަށް ލިބުނު  

 ބަޖެޓް 
 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުެގ ޖުމްލަ  2,584,573.38 991,137.79 1,593,435.59
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުެގ ޖުމްލަ  495.00 495.00 0
 ކައުންސިލްެގ މާލިއްޔަތުން ހިްނޭގ ޕްރޮްގރާމުތަކުެގ ޖުމްލަ ޚަރަދު       

        

 ޖުމްލަ  2,585,068.38 991,632.79 1,593,435.59
        

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       
 މުަވއްޒަފުްނނަށް ހިނާގ ޚަރަދު  875,099.00 451,003.78 424,095.22

0.00 312.55 312.55 
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްާވ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ަވކި ޚިދުމަތަކަށް  

 ނޫން ޮގތުން ދޭ ފައިސާ 
 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުެގ ޚަރަދު  0.00 0.00 0.00

 ހޯދާ ތަކެތީެގ އަގު އޮފީސް ހިްނގުމުެގ ބޭނުމަށް  330,550.00 111,207.00 219,343.00
 އޮފީސް ހިްނުގމަށް ބޭނުްނާވ ޚިދުމަތުެގ ޚަރަދު  302,800.00 47,070.96 255,729.04

 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެޭވ ޚަރަދު  0.00 0.00 0.00
 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުެގ ޚަރަދު  705,211.83 60,810.00 644,401.83

 ސަރުކާރުންދޭ އެހީ އިޝްތިރާކާއި ސަބްސިޑީޒް  270,600.00 255,144.00 15,456.00

34410.5 65589.5 100,000.00 
ލިބިފައިާވ ެގއްލުމެއް ނުަވތަ ލިބިދާނެ ެގއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމްށް ދޭ  

 ފައިސާ 
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       

 ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު އޮފީސް ހިްނުގމަށް ބޭނުްނާވ ހަރުމުދާ  495.00 495.00    -           
           

-   
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 ަބޖެޓް ރިޕޯޓް. (L-CDF )ޑޮނޭޝަން ފަންޑުގެ 

ގެ   2021
ބަޖެޓް   ނިޔަލަށް 
 ބާކީ 

ގެ   2021
ހިނގި   ނިޔަލަށް 

 ޚަރަދު 

ވަނަ   2021
އަހަރަށް ލިބުނު  

 ބަޖެޓް 
 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުެގ ޖުމްލަ  0.00 0.00 0.00
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުެގ ޖުމްލަ  90,909.10 90,908.00 1.1

 ކައުންސިލްެގ މާލިއްޔަތުން ހިްނޭގ ޕްރޮްގރާމުތަކުެގ ޖުމްލަ ޚަރަދު       
        

 ޖުމްލަ  90,909.10 90,908.00 1.10
        

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       

 އޮފީސް ހިްނުގމަށް ބޭނުްނާވ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  90,909.10 90,908.00  1.10          
           -        



20XX ަރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނ  

 

 50 )ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަން(  

   ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް ވަނަ އަހަރުގެ    2021  - 11
 52ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ އަދަދު: 

 
  31 ކައުންސިލުން ބާއްވައިފައިވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އަދަދު:

ޙާޟިރުވި   ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 
 ޢަދަދު 

 ކައުންސިލްގެ  ނިންމުންތައް 

ޔައުމިއްޔާ   42އަހަރުގެ  ވަނަ    2020ދައުރުގެ  ވަނަ    03 -01 މެމްަބރުން 2  1ބައްދަލުވުން  - 3ދައުރު ޢާންމުޖަލްސާގެ  ވަނަ 
 ރެވުނެވެ. ފާސްކު

 

ކަންތައްތަކާެބހޭގޮތުން    2021 -02 ޭބނުންވާ  ހިމެނުމަށް  ަބޖެޓުގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ 
 މަޝްވަރާކޮށް ނިންމުނެވެ.  

 
ޢާންމުޖަލްސާގެ    01އަހަރުގެ  ވަނަ    2021ދައުރުގެ  ވަނަ    -01 މެމްަބރުން 3 2ބައްދަލުވުން  - 3ދައުރު ޔައުމިއްޔާ  ވަނަ 

 ރެވުނެވެ. ފާސްކު
 

)  16,915,246.56 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށްފައިވާ ަބޖެޓުގެ ގޮތުގައި    2021 -02
ހަރުފިޔާ   ސާޅީސް  ދުވިސައްތަ  ފަނަރަހާސް  ނުވަސަތޭކަ  މިލިއަން  ސޯޅަ 

 ފަންސާސްހަލާރި ( މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 
ޔައުމިއްޔާ   02އަހަރުގެ  ވަނަ    2021ދައުރުގެ  ވަނަ    -01 މެމްަބރުން 3 3ބައްދަލުވުން  - 3ދައުރު ޢާންމުޖަލްސާގެ  ވަނަ 

 ރެވުނެވެ. ފާސްކު

 މައްޔިތާގެ ޖަނާޒާގެ ކަންކަން ކުރުމަށް އުޞޫލެއް ޑްރާފްޓް ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.    -02
ދިނުމަށް  -03 އުޞޫލުން  އެސްޓިމޭޓު  ެބލެހެއްޓުމަށް  ސާފުކޮށް  ސަހަރާ  ކުރިގަމު 

ގޮތްތަކެއް  މިކަމަށް  ފުރުޞަތުގައި  ކުރަންލިޭބ  ރިވައިސް  ަބޖެޓު  ޭބނުންވާތީ، 
 ރޭވުމަށް ނިންމުނެވެ.  

ދޫކޮށް -04 ފަރާތުން ކުއްޔަށް  ނަގާފައިވާ  ،ކުއްޔަށް  ފައިސާ  ރުއްގަޑުގެ  ފައިވާ 
( ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން   2021ޖަނަވަރީ    18ނުދައްކާތީ، ރުއްގަޑު މިއަދު )  
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ގެ ކުރިން   2021މާރިޗު    31ވަކިކުރުމަށްފަހު މިހާތަނަށް ނުދައްކާހުރި ފައިސާ  
 ދައްކާނިންމުމަށް އެފަރާތަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.  

ޙަވާލުކުރިއިރު    -05 -05 އާއި  ޔުޓިލިޓީ  އެއިރުގެ  އިންޖީނުގެ  ރައްޔިތުންގެ 
އިތުރަށް  ހޯދުމަށްފަހު  ލިޔެލިޔުންތައް  ގޮތުން  ަބދަލުހޯދުމުގެ  ހުރިތަކެއްޗަށް 

 މިކަމާމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 

 
ޔައުމިއްޔާ ވަނަ    03އަހަރުގެ  ވަނަ    2021ދައުރުގެ  ވަނަ    03 -01 މެމްަބރުން 2 4ބައްދަލުވުން  - 3ދައުރު ޢާންމުޖަލްސާގެ 

 ރެވުނެވެ. ފާސްކު

 އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އިޢުލާން ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.  1މަގުރުއްގަޑު  -02
މިރަށުން  -03 އެޅުމަށްޓަކައި  ގޮތުން    80*118ޓާރފް  ކަޑައެޅުމުގެ  ބިމެއް  މީޓަރުގެ 

 ޔޫތުމިނިސްޓްރީގެ ސްޯޕރޓްސް އެރީނާ ބިންހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމުނެވެ.  
މިރަށު ބަނދަރު ހުޅަނގުފަރާތު ހުސްބިންއޮތް ސަރަޙައްދުން ރެސްޓޯރެންޓު ހިންގުމަށް   -04

ހު އިތުރަށް  ބިންކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ބޭނުންވާތީ، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަ
 މިކަމާމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.   

ކައުންސިލަށް   -05 ބައެއްފަރާތްތަކުން  ފައިސާ  ގިނަޢަދަދެއްގެ  ލިބެންޖެހޭ  ކައުންސިލަށް 
ހޯދުމުގެ   މިފައިސާ  ނަމަވެސް  ގޮސްގެން  އަކަށް  ކޯޓުމަރުޙަލާ  ހުރުމާއެކު  ނުދައްކާ 

 މަސައްކަތްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.  

 
ޔައުމިއްޔާ   04އަހަރުގެ  ވަނަ    2021ދައުރުގެ  ވަނަ    -01 ރުން މެމްަބ3 5ދަލުވުން ބައް - 3ދައުރު ޢާންމުޖަލްސާގެ  ވަނަ 

 ރެވުނެވެ. ފާސްކު

ލޯކަލް މާރކެޓް އަޅާ ިބމަކީ  މިހާރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު  ހުރި ބިން ކަމުގައި  -02
 ނިންމުނެވެ. 

މެދުއަވަށު އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު، މެދުއަވަށު ޒުވާނުންގެ ރޫޙާއި ހަވާލުކޮށްދެއްވުންއެދި    -03
މީހުނަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ސޮއިއާއިއެކު ެޕޓިޝަނެއް ހުށަހަޅާފައިއޮތުމާއިއެކު،   50

 ޖަމިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއާއި އާއިއެކު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ނިންމުނެވެ.  

 
ޔައުމިއްޔާ   05އަހަރުގެ  ވަނަ    2021ދައުރުގެ  ވަނަ    3 -01 ރުން މެމްަބ3 6ބައްދަލުވުން  - 3ދައުރު ޢާންމުޖަލްސާގެ  ވަނަ 

 ރެވުނެވެ. ފާސްކު
 

އިދާރާއަށް    -02 ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު  ިބމެއް   13038ހައްދުންމަތީ  އަކަފޫޓުގެ 
ހަމަޖެއްސުމާމެދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރ  

ކައުންސިލަށް  އަތޮޅު  ިބމެއް  އެސައިޒުގެ  އެދިފައިވާތީ،  އިން 
 ދިނުމަށް ނުފެންނަކަމަށް ނިންމުނެވެ

 



  ރިޕޯޓް   ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް   ހިންގި   ކައުންސިލުން އަހަރު    ވަނަ   2021
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ހޭންސްމަންޓުން މަސްޖިދުލް ޢުލާ ގޯތިތެރޭގައި ރައްޔިތުން ލ.ފޮނަދޫ ވިމެންސް އެން  -03
ކުރިން ހަދާފައިވާ އިސްކުރުބަރި ހިނަވާގެއަށް ބަދަލުކުރުމަށް ބޭނުންވާތީ އެކަމުގެ ހުއްދަ  

 ލިބުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވުމާއެކު މިކަމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ. 
 

 

ފެސްޑް ޖަމިއްޔާއިން ގާރޑަން އެއް ހެދުމަށް ބިމެއް ލިބުމަށް އެދިފައިވާތީ، އެދިފައިވާ    -04
 ބޭނުމަށް ބިމެއް ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ. 

 

ލ.ފޮނަދޫ ބިލެތްކަފާގޭ ޢަބްދުލް އަޒީޒު ގޯތީގެ ރޮޓޭޝަން ބަދަލުކުރުމަށް ކައުންސިލުން    -05
 ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާޠިލް ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 

 
ޔައުމިއްޔާ   06އަހަރުގެ  ވަނަ    2021ދައުރުގެ  ވަނަ    -01 ރުން މެމްަބ3 7ބައްދަލުވުން  - 3ދައުރު ޢާންމުޖަލްސާގެ  ވަނަ 

 ރެވުނެވެ. ފާސްކު
 

މިދަންނަވާ    03ކުރިއަށްއޮތް    -02 ތިރީގައި  ބިޑުކޮމިޓީއަށް  އައްޔަން    03އަހަރަށް  މެމްބަރުން 
 ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.  

 

 
 

 ޙުސައިން ޝަފީޤު         އެސިސްޓެންޓު ޑިރެކްޓަރ  -1

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ هللا          ޒުލްފާ ޢަބުދު -2

 މޫނިސާ ޙަސަން            އެސިސްޓެންޓު ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ  -3
 

ރައްޔިތުންނަށް   -03 ގުޅިގެން  މިއިދާރާއާއި  ލިމިޓެޑުން  ްޕރައިވެޓް  ސޮލިއުޝަން  އެކޯ 
މިމަސައްކަތް  ފާޅުކޮށް  ޝައުޤުވެރިކަން  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ސާފުބޯފެން  އަގުހެޔޮކޮށް 
ބިން   ކުރުމަށް  މިމަސައްކަތް  ހުށަހަޅާފައިވާތީ،  އެދި  ފެށުމަށް  އަވަހަށް  ވީހާވެސް 

   ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމުނެވެ.

04-    ) ކުރުމަށް  ޤާއިމް  ްޕލާންޓު  ބޮޓްލިންގ   ( އިންވެގެން  ދެކުނުން  ފެންްޕލާންޓުގެ 
މިބިން   ގިނަދުވަސްތަކެއްވަމުންދާތީ،  ނުފެށި  މަސައްކަތް  ބިމުގެ  ދީފައިވާ  ފެނަކައަށް 
ސާފުބޯފެން   ލިމިޓެޑުން  ްޕރައިވެޓް  ސޮލިއުޝަން  އެކޯ  ފަހު  ވަކިކުރުމަށް 

 ށް އެބިން ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަ

 
ވަނަ ޢާންމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ    07އަހަރުގެ  ވަނަ    2021ދައުރުގެ  ވަނަ    03 -01 ރުން މެމްަބ3 8ބައްދަލުވުން  - 3ދައުރު

 ރެވުނެވެ.ފާސްކު
 

ތެރެއިން މިރިހިމަގާއި،  -02 މަގުތަކުގެ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ހެދުމަށް  ދެވަނަފިޔަވަހީގައި 
މިވަގުތައް ތާރުއަޅާ ރަގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދުމުގެ ަބދަލުގައި ހަވީރީ ހިގުމުގައި  

ރަށް ހުރަހަށް ހުރި ޮބޑެތި މަގުތަކުގައި ތާރައަޅާ ރަގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދުމަށް 
މިގޮތަށް   ނިންމުނެވެ.  ހުށަހެޅުމަށް  ފަރާތްތަކަށް  ކަމާެބހޭ 
ނިންމަންޖެހުނު މައިގަޑު ސަަބަބކީ މިދެމަގު ހިމެނޭ ސަރަޙައްދަކީ 



  ރިޕޯޓް   ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް   ހިންގި   ކައުންސިލުން އަހަރު    ވަނަ   2021

އްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހަ   53 

ބޭނުންކުރަމުންދާ އަ މާގިނަަބޔަކު  މިވަގުތައް  ސަރަޙައްދުކަމުން  އާާބދުވާ  ލަށް 
މަގަށްވުރެ ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް މިވަގުތައްލުއި   2މަގުތަކަށް ނުވުމާއި، މި  

ގުޅިފައިވާ   ލިންކްރޯޑާއި  ސަރަޙައްދުތަކުން  ދިރިއުޅޭ  މީހުން  ވާނީ  ފަސޭހަ 
  އެވެ.ހުރަސްމަގުތަކުގައި ތާރަ އެޅުން ކަމަށްވާތީ

 

ަބހައްޓާނެ  -03 ސޯލާޕެނަލްތައް  މިރަށުގައި  އުފެއްދުމަށް  ހަކަތަ  އިޔާދަކުރަނިވި 
ސަރަޙައްދުތައް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ކަމާެބހޭ މިނިސްޓްރީއަށް       ފޮނުވުމަށް 

 ނިންމުނެވެ.  

 
ޢާންމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ވަނަ    08އަހަރުގެ  ވަނަ    2021ދައުރުގެ  ވަނަ    03 -01 ރުން މެމްަބ3 9ބައްދަލުވުން  - 3ދައުރު

 ރެވުނެވެ. ފާސްކު
 

އެއް  -02 އޭރިއާ  ބާބަކިއު  ހުސްބިމުގައި  ފަރާތުގައިވާ  ހުޅަނގު  ބަނދަރު  މިރަށު 
ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް އާމިނަތު ރާފިޔާ މަތަރެސްމާގެ ލ.ފޮނަދޫ  
ކައުންސިލްގައި   މިކަމާމެދު  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ،  ސިޓީއަކުން  މިއިދާރާއަށް 

އާމިނަ ނަމަވެސް  އެއް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.  އޭރިއާ  ބާބަކިއު  ރާފިޔާ  ތު 
އުޞޫލުން   ވިޔަފާރި  ކައުންސިލުން  ސަރަޙައްދަކީ  އެދިފައިވާ  ތަރައްޤީކުރުމަށް 
ބިންދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަޙައްދަކަށްވެފައި، އެސަރަޙައްދަކީ އެކަމަށް އެންމެ  

ހަމަޖެހި، އެކަށޭނަ ލޮކޭޝަނަކަށް ނުވާތީ، އާއި، އަދި މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ފަންޑު  
ބިންދޫކުރުމަށް   މިކަމަށް  އެހެންސަރަޙައްދަކުން  ރަށުގެ  ހުށަހެޅުމުން  އަލުން 

 ފެންނަކަމަށް ނިންމުނެވެ.  

 
 

ރަށުގެ  -03 ގުޅިގެން  ކޮމިޓީއާއި  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ    މިރަށު 
ކޯހެއް   ދަސްކޮށްދޭ  ކުރަން  ކަރަންޓުވައިރިންގ  އަމާޒުކޮށްގެން  އަންހެނުންނަށް 

 ހިންގުމަށް ނިންމުނެވެ.  
 

 

ރަށުގެ -04 ގުޅިގެން  ކޮމިޓީއާއި  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް    އަންހެނުންގެ 
ދަސްކޮށްދޭ   ކުރަން  ކަރަންޓުވައިރިންގ  ހިންގޭ  އަމާޒުކޮށްގެން  އަންހެނުންނަށް 

މިއިދާރާ  ތަމްރީނު  ކޯހުގައި  މިކަމުގެ  ބައިވެރިކޮށް  މުއައްޒަފުން  އަންހެން  ގެ 
 އެމުއައްޒަފުންނަށް ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.  

 
ވަނަ ޢާންމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ   09އަހަރުގެ  ވަނަ    2021ދައުރުގެ  ވަނަ    03 -05 ރުން މެމްަބ3 10ބައްދަލުވުން  - 3ދައުރު

 ރެވުނެވެ. ފާސްކު
 

 



  ރިޕޯޓް   ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް   ހިންގި   ކައުންސިލުން އަހަރު    ވަނަ   2021

އްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހަ   54 

ޔައުމިއްޔާ   10އަހަރުގެ  ވަނަ    2021ދައުރުގެ  ވަނަ    -01 ރުން މެމްަބ3 11ބައްދަލުވުން  - 3ދައުރު ޢާންމުޖަލްސާގެ  ވަނަ 
 ރެވުނެވެ. ފާސްކު

 

 ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ޓްރަސްޓް ފަންޑެއް ހުޅުވުމަށް ނިންމުނެވެ. -02

 
ވަނަ ޢާންމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ   11އަހަރުގެ  ވަނަ    2021ދައުރުގެ  ވަނަ      -01 ރުން މެމްަބ3 12ބައްދަލުވުން  - 3ދައުރު

 ރެވުނެވެ. ފާސްކު
 

އޭސީ  -02 ހުށަހަޅާފައިވާތީ  މޫވްމެންޓުން  ޔޫތު  ލާމު  ކުރުމަށް  އޭސީ  ވިދާދި  މަސްޖިދުލް 
 ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ. 

 

 

މެމްަބރުން އައްޔަން ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.އެގޮތުން އައްޔަން   02ިބޑު ކޮމިޓީއަށް އިތުރު   -03
 ކޮށްފައިވަނީ 

 މަރިޔަމް ޝިރުފާ  ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ -1

 މަރިޔަމް ޝިޒުނާ   މުނިސިަޕލް އޮފިސަރ  -2
 

ތެރެއިން   -04 މުއައްޒަފުންގެ  ނަގާފައިވާ  ސާފުކުރުމަށް  ސަރަޙައްދު   02އިޖުތިމާޢީ 
އެވަޒީފާއިން ވަކިވުމާއި ގުޅިގެން މި ދެ މުއައްޒަފުންގެ ަބދަލުގައި އިތުރު    މުއައްޒަފަކު

 މުއައްޒަފުން ނެގުމަށް ނިންމުނެވެ. 02
 

 މިސްކިތްތަކަށް ދާއިމީ މަސައްކަތު މީހުންނެގުމަށް ނިންމުނެވެ.   -05

 
ޔައުމިއްޔާ ވަނަ    12އަހަރުގެ  ވަނަ    2021ދައުރުގެ    ވަނަ -01 ރުން މެމްަބ3 11ބައްދަލުވުން  - 3ދައުރު ޢާންމުޖަލްސާގެ 

 ރެވުނެވެ. ފާސްކު
 

ކައުންސިލުން  -02 ވެރިންނާއި  ވިޔަފާރި  ރަށުގެ  އޮތުމާއެކު  ކުރިއަށް  ރަމަޟާންމަސް 
 ަބއްދަލުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.  

 

 
 ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން މިއަދު ޖަލްސާ ބޭއްވިފައި ނުވެއެވެ.   -01 ރުން މެމްަބ3 12ބައްދަލުވުން  - 3ދައުރު

 
ވަނަ ޢާންމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ   13އަހަރުގެ  ވަނަ    2021ދައުރުގެ  ވަނަ    03 -01 ރުން މެމްަބ3 13ބައްދަލުވުން  - 3ދައުރު

 ރެވުނެވެ. ފާސްކު

 
 ރުން މެމްަބ33 14ބައްދަލުވުން  - 3ދައުރު

ޢާންމުޖަލްސާގެ ވަނަ    15އަހަރުގެ  ވަނަ    2021ދައުރުގެ  ވަނަ    -01
 ރެވުނެވެ.ޔައުމިއްޔާ ފާސްކު 



  ރިޕޯޓް   ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް   ހިންގި   ކައުންސިލުން އަހަރު    ވަނަ   2021
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 ޖައިކާވެހި ކުއްޔަށްދިނުމަށް ކުރެވިފައިވާ އިޢުލާން ބާޠިލް ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.   -02

ކުރިގަމު އަވަށު ދަނޑުިބން ސަރަޙައްދުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ އެންޓަނާ ާބވެ އޭގެ   -03
ސަަބުބން  ޥބޭނުން ކުރަމުން ނުދާތީ އާއި، އަދި އެ އެންޓަނާގައި ލައިޓު ނެތުމުގެ  

ހެލިކެޕްޓަރާއި، ފްލައިޓް ފަދަ ދުއްވާ އެއްޗަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށްޓަކައި އެ  
   ލުމަށް ނިންމުނެވެ. އެންޓަނާ ކައުންސިލުން ނައްތާ 

ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ޓާފްއަޅާ ނިމުމަށްފަހު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ެބލުމުގެ ދަށުން   -04
 ދަނޑު ބެލެހެއްޓުމުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.  

ކައުންސިލަށް އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާ ގިނަދުވަސްތަކެއް  -05
ކުރުމަށް  މެދުވެރިކޮށް  މަސައްކަތް ޝަރީޢަތް  ހޯދުމުގެ  ފައިސާ  ވެފައިވާ  

 ނިންމުނެވެ.  

 
 15ބައްދަލުވުން  - 3ދައުރު

 

 

 

 

 

 

 

 ވަނަ ދައުރު   04

ވަނަ ޢާންމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ    16އަހަރުގެ  ވަނަ    2021ދައުރުގެ  ވަނަ    03 -01 ރުން މެމްަބ3
 ރެވުނެވެ.ފާސްކު

 

 މެދުއަވަށު ފުޓްސަލް ދަނޑުން ނަގާފައިވާ ޓާފްތައް ނީލަން ކިޔުމަށް ނިންމުނެވެ.   -02
 

  2021އޭޕްރީލް    ER-188   (20//04/401/2021ސިވިލްސަރވިސްގެ ނަންަބރ:   -03
 ( ސިޓީގައިވާ މައްސަލައަށް ޖަވާުބދާރީ ވުމަށް ޤާނޫނީލަފާ ހޯދުމަށް ނިންމުނެވެ.  

 

މުއްދަތު  -04 މަސައްކަތުގެ  ކުރަންހުރި  އިތުރަށް  ދުވަހަށް   32ފެރީޓާމިނަލްގައި 
 އިތުރު ކޮށްދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.   

 
 

 

 ވަނަ ދައުރު: 4

އަޙުމަދު މަމްދޫޙް ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް  އަހަރުގެ  ވަނަ    2021ދައުރުގެ  ވަނަ    -01 ރުން މެމްަބ5 01ބައްދަލުވުން  - 4ދައުރު

 މެރީރޯސް ލ.ފޮނަދޫ  ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން  ހޮވިވަޑައިގަތެވެ.  

 ކައުންސިލްގެ ނިމިދިޔަ ދައުރު ހިނގައި ދިޔަ ގޮތުގެ ަބޔާން ދަރުާބރަށް އިއްވުނެވެ.   -02

މުޚާތަުބ   4ކައުންސިލްގެ    -03 ދަރުާބރާއި  ރައީސް  ދައުރުގެ  ވަނަ 

 ކުރެއްވިއެވެ.  

 



  ރިޕޯޓް   ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް   ހިންގި   ކައުންސިލުން އަހަރު    ވަނަ   2021
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ޢާންމުޖަލްސާގެ   01އަހަރުގެ  ވަނަ    2021ދައުރުގެ  ވަނަ    04   -01 ރުން މެމްަބ5 02ބައްދަލުވުން  - 4ރުދައު ވަނަ 
 ރެވުނެވެ.ޔައުމިއްޔާ ފާސްކު 

 

ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އިސްރާއީލްގެ ޔަހޫދީން ދެމުންގެންދާ ޙަމަލާތައް   -02
މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާގުން ކުށްވެރިކޮށް ކައުންސިލުން ނޫސްަބޔާނެއް ނެރުމަށް 

 ނިންމުނެވެ. 
 

ބެލެހެއްޓުމުގެ   -03 ވިލަރެސްކޮށް  މަސައްކަތްތައް  ސެކްޝަންތަކުގެ  ކައުންސިލްގެ 
މެމްަބރުން  ސެކްޝަންތަކަށް  މަތިން  ގޮތުގެ  މިދަންނަވާ  ތިރީގައި  ގޮތުން 

 ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމުނެވެ.  
 

   އެކައުންޓު އޮޕަރޭޓު ކުރުމަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދެ ބޭފުޅުން ހަމަޖެއްސުން 

 

 ކައުންސިލަރ ވަރުދާ ޙުސައިން •
 ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ މޫސާ ޢަލީ ) އިދާރީގޮތުން (  •
 

މުނިސިޕަލް ސެކްޝަން މަސައްކަތް ދެަބޔަކަށް ަބޔާލެވި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށް  
 މެމްަބރުން ހަމަޖެއްސުން

 

 ބިމާބެހޭ ބައިގެ ކަންކަން : -
 އައިޝަތު ޢަޒީމާ ކައުންސިލަރ    •
 

 ބިމާބެހޭ ބައިގެ ޕްރޮޖެކްޓު މަސައްކަތް   •
 

 ޢަބުދުއްރައޫފް ޔޫސުފްކައުންސިލަރ  •
 

 ޕަބްލިކް ވާރކްސްގެ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުން:   
 އިދާރީގޮތުން •

 ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރާގުޅުންހުރި މަސައްކަތް ތަކާއި، ކުޅިވަރުބިންތައް:

 ނައިުބރައީސް އަޙުމަދު މަމްދޫޙް  •
 

މިސްކިތު މަސައްކަތު ވަޒީފާއަށް މުއައްޒަފަކު ހޯދުމަށް   -04
 މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމުނެވެ. 

 

މުއައްޒަފުންނެގުމަށް   02އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ސާފުކުރުމަށް   -05
 މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމުނެވެ.  



  ރިޕޯޓް   ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް   ހިންގި   ކައުންސިލުން އަހަރު    ވަނަ   2021
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ޢާންމުޖަލްސާގެ   02އަހަރުގެ  ވަނަ    2021ދައުރުގެ  ވަނަ    04   -01 ރުން މެމްަބ5 03ބައްދަލުވުން  - 4ދައުރު ވަނަ 

 ރެވުނެވެ.ޔައުމިއްޔާ ފާސްކު 
 

ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން   -02
 މިއިދާރާގައި ފަންޑު ފޮއްޓެއް ެބހެއްޓުމަށް ނިންމުނެވެ. 

 

 

ގައި   2021މެއި    11ޕްރޮމޮންޑޯ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން    -03

ފަރާތުން   އެކުންފުނީގެ  ގުޅިގެން    ސިޓީއާއި  ފޮނުއްވާފައިވާ  ކައުންސިލަށް 

ިބމުކުލީގެ   މަހުގެ  މެއި  ރެސްޓޯރެންޓުގެ  ކިޗަން   ޖޭމް  ދަ  ގެންދާ  ހިންގަމުން 

މަހަށް    2ިބމުކުލި ޖޫން، ޖުލައި މި  ޖޫރިމަނާ މަޢާފް ކޮށްދިނުމާއެކު، މެއި މަހުގެ  

 ބަހާލައިގެން ދެއްކުމަށް ނިންމުނެވެ. 

 
ވަނަ ޢާންމުޖަލްސާގެ   03އަހަރުގެ  ވަނަ    2021ރަށުކައުންސިލްގެ  ވަނަ    -01 ރުން މެމްަބ5 04ބައްދަލުވުން  - 4ދައުރު

 ރެވުނެވެ.ޔައުމިއްޔާ ފާސްކު 
 

ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީ އުފެއްދުމުގެ ގޮތުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން   -02
 ފޮނުއްވާފައިވާ އުޞޫލާއެއްގޮތަށް އެކޮމިޓީ  އުފެއްދުމަށް ނިންމުނެވެ. 

ކުއްޔަށް   -03 ިބން  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ދިނުމަށް  ކުއްޔަށް  އިންވެގެން  ޕާކާއި  ކުރިގަމު 
) ދިހައެއް    10ދިނުމާބެހޭގޮތުން އުޞޫލެއް ހެދުމަށްފަހު އެއުޞޫލާ އެއްގޮތަށް އެިބން  

 ( އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.  
ކުއްޔަށް  -04 ފިހާރަ  ޓާމިނަލްގެ  ފެރީ  ކުރަމުންދާ  ޢިމާރާތް  ދިނުމާބެހޭގޮތުން  މިހާރު   

ފިހާރަ    އެއްގޮތަށް  އެއުޞޫލާ  ހެދުމަށްފަހު  އަހަރަށް   10އުޞޫލެއް  )ދިހައެއް( 
 ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.   

ވިޔަފާރިއަކަށް ޭބނުންކުރެވޭ ގޮތަށް   03ޖައިކާވެހި ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ގޮތުން އެިބން    -05
 ލުމަށް ނިންމުނެވެ. އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދިނުމުގެގޮތުން ފުރުޞަތު ހުޅުވާ 10

ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ހުއްދަލިބި، މިހާރު އިޢުލާނު ނުކުރެވި ހުރި ބިންތައް ހަމަޖެހިފައި  -06
އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމަށް    10އޮންނަ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް  

 ނިންމުނެވެ. 
 

ޤަވާއިދުން   -07 ތެރެއިން  ބިންތަކުގެ  ދެވިފައިވާ  ކުއްޔަށް 
މަސައްކަތް  ހޯދުމުގެ  ފައިސާ  ިބންތަކުގެ  ކުލިދައްކަމުންނުދާ 



  ރިޕޯޓް   ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް   ހިންގި   ކައުންސިލުން އަހަރު    ވަނަ   2021
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ކުރުމަށާއި،    އަދި  އެއްވެސް ވަރަކަށް ކުލި ދައްކާފައި ނުވާ ބިންތައް ވަކިކުރުމަށް 
 ނިންމުނެވެ.  

 

 

މަސް  -ހޭޅި -08 އިން  ޖަނަރޭޝަން  ޔަންގ  ފޯ  އެސޯސިއޭޝަން  ިބލާލު ދަ  ޖިދުލް 
ހޯދުމަށް   ހުއްދަ  ކުރުމުގެ  ހިޔާ  ވޯކްވޭ  ަބރިއަށްދާ  ފެންއިސްކުރު  ގޯތިތެރޭގައި 
އެދިފައިވާތީ، އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް އެދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒަށް  

 ހުށަހެޅުމަށް ނިންމުނެވެ.  
 

 POD/CIR/2021/65 188-  (20ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންަބރ :   -09
( ސަރކިއުލަރ                          ނޯޓާއި    2021މެއި  

ގުޅިގެން ކައުންސިލް އިދާރާގެ އޮނިގަޑުގެ ގޮތުގައި ރަށު ކައުންސިލް ތަކުގެ ޗާޓުގައިވާ 
 ވަނަ އޮނިގަޑު ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.   03

 
ވަނަ   04އަހަރުގެ  ވަނަ    2021ރަށުކައުންސިލްގެ  ވަނަ    04  -01 ރުން މެމްަބ5 05ބައްދަލުވުން  - 4ދައުރު

 ރެވުނެވެ.ޢާންމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކު 
 

އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް އޮްބޒާރވް ކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ އަންހެން  -02
މެމްަބރުން ކަނޑައެޅުމުގެ ގޮތުން                      އަންހެނުންގެ    02

 ށް ނިންމުނެވެ. ކޮމިޓީ އާއި މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހު ގޮތެއް ނިންމުމަ
 

ކަންކަމުގައި   -03 ނެގުމާެބހޭ  މީހުން  ވަޒީފާތަކަށް  ނަގާ  އިދާރާއަށް  ކައުންސިލް 
ނުފެންނަކަމަށް                     އޮތުމަށް  ދައުރެއް  ކައުންސިލަރުންގެ 

 ނިންމުނެވެ.   

 
ވަނަ   05އަހަރުގެ  ވަނަ    2021ރަށުކައުންސިލްގެ  ވަނަ    04  -01 ރުން މެމްަބ5 06ބައްދަލުވުން  - 4ދައުރު

 ރެވުނެވެ.ޢާންމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކު 
 

 ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ިބން ދޫކުރުމާެބހޭ ކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.  -02

މިރަށުގެ ަބއެއްސަރަޙައްދު ތަކުގައި ފިނިހަކަތައް ގިނަވަމުންދާތީ، ފިނިހަކަ    -03
 ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ނިންމުނެވެ.  

 

ކައުންސިލްގެ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ފާޠިމަތު އިރުޝާއަށް ކައުންސިލް އިދާރާގައި    -04
ހު  04ބޭނުންކުރާ   ގެ  ބޭންކިންގ  އިންޓަރނެޓް  ދިނުމަށް އެކައުންޓުގެ  އްދަ 
 ނިންމުނެވެ.  

 



  ރިޕޯޓް   ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް   ހިންގި   ކައުންސިލުން އަހަރު    ވަނަ   2021
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ވަނަ ޢާންމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ    06އަހަރުގެ  ވަނަ    2021ރަށުކައުންސިލްގެ  ވަނަ    -01 ރުން މެމްަބ5 07ބައްދަލުވުން  - 4ދައުރު
 ރެވުނެވެ.ފާސްކު

 

ގަޑިތަކުގައި    02 މިދަންނަވާ  ތިރީގައި  ފަރާތްތަކުން  ކުނިއުކާ  ކުނިގޮޑަށް  އަމިއްލައަށް 
 ކުނިއެޅުމަށް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނެއް ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 

 

ން މެންދުރު  08:00ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވާ ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު    •
 ށް   12:00

 ށް  18:00ން ހަވީރު   14:00        އަދި މެންދުރުފަހު    •
 ށް 18:00ން ހަވީރު   14:00ހުކުރު ދުވަހު  މެންދުރުފަހު      •
 

މިއިދާރާއަށް    -03 ގޮތުގައި  ިބމުކުލީގެ  އަނީސް  އިްބރާހީމް  ތިޔަރަމާގޭ  ލ.ފޮނަދޫ 
އެދި   ހަދައިދިނުމަށް  ގޮތެއް  ލުއި  ދެއްކުމުގައި  ފައިސާ  ނުދައްކާހުރި  ދައްކަންޖެހި 

ފެށިގެން    2021ޖޫން    21ހުށަހަޅާފައިވާތީ،   މުއްދަތަށް   12ން  ދުވަހުގެ  މަސް 
ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިންފައިސާ ދެއްކުމަށާއި، އަދި   10ބަހާލައިގެން ކޮންމެ މަހެއްގެ  

ނުދައްކާ   މުރާޖާކޮށް   03ފައިސާ  ނިންމުން  އަލުން  ގިނަވާނަމަ  މަހަށްވުރެ 
 މުނެވެ.  އިތުރުފިޔަވަޅު އެޅިދާނެ ކަމަށް އެފަރާތަށް އެންގުމަށް ނިން

   

މަސްޖިދުލް ފުރުޤާން މިސްކިތް މަރާމާތު ކުރުމަށް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  މިރަށު    -04
މަސައްކަތް ކުރާކޮމިޓީން އެދިފައިވާތީ،  އެކޮމިޓީން އެދިފައިވާ ގޮތަށް އެމަސައްކަތް 

 ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުނެވެ. 
   

ށް ނުކުންނަ ކޮންމެ ކުނިމެނޭޖު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ މުއައްޒަފުން މަސައްކަތަ  -05
  40.00) ފަންސަވީސް ރުފިޔާ ( ގެ ބަދަލުގައި    25.00ދުވަހަކަށް މިހާރު ދެމުންދާ  

) ސާޅީސް ( ރުފިޔާ ަބޖެޓު ތަންދޭނަމަ އަންނަ ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން ދިނުމަށް  
 ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމުނެވެ.  

  

ކަނޑައެޅުމުގެ    -06 ގްރޭސްޕީރިއަޑެއް  ދެއްކުމުގައި  ކުލި  ބިންތަކުގެ  ކުއްޔަށްދޭ 
 ގޮތުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ަބދަލުތައް ގެނައުމަށް ނިންމުނެވެ.  

 
 
 
 

 މަސް ފަހުން ކުލިދައްކަންފަށާގޮތަށް ނިންމުނެވެ.    03* އެގޮތުން ހުސްިބމެއްނަމަ  *   
 

ކުލި  މަހުގެ  ފުރަތަމަ  ތަނެއްނަމަ  ހެދިފައިވާ  ގޮތަށް  ބޭނުންކުރެވޭ  ޢިމާރާތް   *
އަދި   އެވެ.  ނުޖެހޭނެ  ދައްކާނީ   02ދައްކަން  ގޮތުގައި  ކުލީގެ  މަހު  ވަނަ 

 އެވެ.  %50
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 ރުން މެމްަބ5 08ބައްދަލުވުން  - 4ދައުރު
ޢާންމުޖަލްސާގެ ވަނަ    07އަހަރުގެ  ވަނަ    2021ރަށުކައުންސިލްގެ  ވަނަ    04 -01

 ރެވުނެވެ.ޔައުމިއްޔާ ފާސްކު 
 

 މިއަހަރުގެ އެކްޝަންޕްލޭން މުރާޖާ ކުރުމަށްފަހު ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.    -02

 
 09ބައްދަލުވުން  - 4ދައުރު
 

 10ބައްދަލުވުން  - 4ދައުރު

 

 

 

 

 

 

 

 11ބައްދަލުވުން  - 4ދައުރު

 ރުން މެމްަބ5

 

 ރުން މެމްަބ5

 

 

 

 

 

 

 

 

 ރުން މެމްަބ5

ވަނަ ޢާންމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ    08އަހަރުގެ  ވަނަ    2021ރަށުކައުންސިލްގެ  ވަނަ    4 -01
 ރެވުނެވެ.ފާސްކު

ޢާންމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ   09އަހަރުގެ  ވަނަ    2021ރަށުކައުންސިލްގެ  ވަނަ    04 -02 ވަނަ 
 ރެވުނެވެ. ފާސްކު

އައުޓްސޯސް ކުރެވިގެން މިހާރު ސާފުކުރަމުންދާ ތަންތަނުގެ އިތުރުން ސަހަރާތަކާއި، އަދި     -03
 ސަރަޙައްދެއް ސާފުކުރުމުގެ  މަސައްކަތް އައުޓްސޯސް ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.   4އިތުރު 

އެގޮތުން     -04 ފާސްކުރެވުނެވެ.  އިސްލާހުކޮށް  ކުޑަރޭޓު  އެންމެ  ދިނުމުގެ  ކުއްޔަށް  ބިން 
) ހަތްދިހަ ފަސްލާރި( އަދި ރަށުގެ    0.75ކުއްޔަށްދޭ ބިންތަކަށް އަކަފޫޓަކަށް ބަނދަރުމަތިން  

ބިންތަކަށް   ކުއްޔަށްދޭ  ފަރާތުން  ކުލި    0.50އިރުމަތީ  ރޭޓުން  ގެ   ) ލާރި  ފަންސާސް   (
 ނެގުމަށް ނިންމުނެވެ.   

)  110,000.00ފެރީޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ސަންކްޝަން އިންވެސްޓުމަންޓަށް    -05
 އެއްލައްކަ ދިހަހާސް ( ރުފިޔާ މިވަގުތަށް ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.  

ޖަމާކޮށްފައިވާ  2021ޖުލައި    12އަތޮޅުކައުންސިލުން   -06 މިކައުންސިލަށް    90،909.09ގައި 
ނުވަރުފިޔާ ފަރުނީޗަރ    )ނުވަދިހަހާސް ނުވަސަތޭކަ  ނުވަލާރި ( ފެރީޓަރމިނަލަށް ބޭނުންވާ 

 އަދި އޭސީ ގަތުމަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމުނެވެ. 
ޔައުމިއްޔާ    10އަހަރުގެ  ވަނަ    2021ރަށުކައުންސިލްގެ  ވަނަ    4 -01 ޢާންމުޖަލްސާގެ  ވަނަ 

 ރެވުނެވެ. ފާސްކު

ކަންތައްތައް    2022 ބޭނުންވާ  ހިމެނުމަށް  ތާވަލްގައި  މަސައްކަތު  އަހަރުގެ  ވަނަ 
 ހިމެނުމަށްފަހު މަސައްކަތު ތާވަލް ފާސްކުރެވުނެވެ. 

 

 

 12ބައްދަލުވުން 4ދައުރު

 
 

 ރުން މްަބމ5ެ

ޢާންމުޖަލްސާގެ   11އަހަރުގެ  ވަނަ    2021ރަށުކައުންސިލްގެ  ވަނަ    04 -01 ވަނަ 

 ރެވުނެވެ.ޔައުމިއްޔާ ފާސްކު 

 (  ފާސްކުރެވުނެވެ. 2022-2026ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން )    -02

 ( ފާސްކުރެވުނެވެ. 2026-2022ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން )   -03

ދަ އެސޯސިއޭޝަންފޯ ޔަންގ ޖަނަރޭޝަން އިން ަބރާސިލް -ހޭޅި -04
އުތުރުން އަލަށް އާާބދުވި ސަރަޙައްދުގައި ހެދިފައިވާ މިސްކިތުގެ  
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ހުސްިބން އޮންނަ  ކޮށްދިނުމަށް   އުތުރުން  ރަޖިސްޓްރީ  ގޮތުގައި  ކުޅޭިބމެއްގެ 
 އެދިފައިވާތީ، އެދިފައިވާ ބޭނުމަށް އެިބން ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމުނެވެ. 

 

  13ބައްދަލުވުން-4ދައުރު
 ރުން މެމްަބ5

ވަނަ ޢާންމުޖަލްސާގެ   12އަހަރުގެ  ވަނަ    2021ރަށުކައުންސިލްގެ  ވަނަ    04 -01

 ރެވުނެވެ.ޔައުމިއްޔާ ފާސްކު 

މަސްޖިދުއްޝަހީދު ޢަލީ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތު މީހާގެ ކޮންޓެކްޓު މުއްދަތު    -02

ސެޕްޓެމްަބރ މަހަށް ހަމަވާތީ، އަލުން    އެމަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް   2021

 އިޢުލާން ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.  

މަސްޖިދުލް ިބލާލް މިސްކިތުން ނަގާފައިވާ ާބ ތަކެއްޗާއި، އަދި ކައުންސިލްގައި  -03

 އް ާބ ތަކެތި ނީލަން ކިޔުމަށް ނިންމުނެވެ.  ހުރި ަބއެ

 
ވަނަ ޢާންމުޖަލްސާގެ   13އަހަރުގެ  ވަނަ    2021ރަށުކައުންސިލްގެ  ވަނަ    04 -01 ރުން މެމްަބ5 14ބައްދަލުވުން-4ދައުރު

 ރެވުނެވެ.ޔައުމިއްޔާ ފާސްކު 

އެގޮތުން      -02 ނިންމުނެވެ.  ވިއްކާލުމަށް  އެމް.ޓީ.ސީ.އަށް  ފެރީޓާމިނަލް  މިރަށު 

) ފަނަރަހާސް ( ރުފިޔާ އަށް    15000.00މަހުން މަހަށް ކުއްޔަށް ހިފާނަމަ މަހަކު  

) ފަނަރަލައްކަ   1500000.00އަދި މުޅިޢިމާރާތަށް ަބދަލުދީ ޢިމާރާތް ނަގާނަމަ  

   ރުފިޔާ ( އަށް ވިއްކާލުމަށް ނިންމުނެވެ.

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ އިންޓަވިއުގައި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކައުންސިލްގެ    -03

 ރައީސް އަޙުމަދު ރިޔާޟް ަބއިވެރި ވުމަށް ނިންމުނެވެ.  
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އްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހަ   62 

 

ވަނަ ޢާންމުޖަލްސާގެ   14އަހަރުގެ  ވަނަ    2021ރަށުކައުންސިލްގެ  ވަނަ    04   -01 ރުން މެމްަބ5 15ބައްދަލުވުން-4ދައުރު

 ރެވުނެވެ.ޔައުމިއްޔާ ފާސްކު 

ދުވަސް އިތުރު   06މެދުއަވަށު ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ނިންމުމުގެ މަސައްކަތަށް    -02
ކޮށްދިނުމަށް އެދި ޝާނީޒް ލާމު އިންވެސްޓު  މަންޓުން ހުށަހަޅާފައިވާތީ، 

 ދުވަސް އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.   06ހުށަހަޅާފައިވާ ސަަބުބ ތަކަށްަބލާ  
 

 



  ރިޕޯޓް   ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް   ހިންގި   ކައުންސިލުން އަހަރު    ވަނަ   2021

އްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހަ   63 

ވަނަ   15އަހަރުގެ  ވަނަ    2021ރަށުކައުންސިލްގެ  ވަނަ    04 -01 ރުން މެމްަބ5 16ބައްދަލުވުން  - 4ދައުރު

 ރެވުނެވެ.ޢާންމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކު 

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އިނާމް   2019ލ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ     -02

) ފަސްހާސް ރުފިޔާ (  އެހީއެއްގެ   5000.00ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް   

 ގޮތުގައި ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ. 

 
ވަނަ    16އަހަރުގެ  ވަނަ    2021ރަށުކައުންސިލްގެ  ވަނަ    04 -01 ރުން މެމްަބ5 17ބައްދަލުވުން  - 4ދައުރު

 ރެވުނެވެ.ޢާންމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކު 

ލ.ފޮނަދޫ އެތެރެދޫ އިްބރާހީމް ޢަލީ ޓެނިސްކޯޓެއް އެޅުމަށްޓަކައި މިރަށުން   -02
ބޭނުމަށް މިރަށު  އެދިފައިވާ  ިބމެއް ހަމަޖައްސަވައި ދިނުމަށް އެދިފައިވާތީ 
މެދުއަވަށު ފުޓްސަލް ދަނޑުކައިރީ ފެންސްޖަހާފައިވާ ހުސްިބން ހަމަޖައްސައި  

 ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.  
 

ެބހެއްޓިފައިހުރި  -03 ގޯތިތެރޭގައި  މިއިދާރާގެ  ޓަކައި  ހެދުމަށް  ގަރާޖެއް 
ތެރެއިން   ކިޔުމަށް   09ފެންތާނގީގެ  ނީލަން  ފެންހަރު  އާއި،  ތާނގީ 

 ނިންމުނެވެ.  

 
ވަނަ ޢާންމުޖަލްސާގެ  17އަހަރުގެ ވަނަ  2021ރަށުކައުންސިލްގެ ވަނަ  04 ރުން މެމްަބ5 18ބައްދަލުވުން  - 4ދައުރު

 ރެވުނެވެ.ފާސްކު ޔައުމިއްޔާ 
ވަނަ   18އަހަރުގެ  ވަނަ    2021ރަށުކައުންސިލްގެ  ވަނަ    04 -01 ރުން މެމްަބ5 19ބައްދަލުވުން  - 4ދައުރު

  ރެވުނެވެ.ޢާންމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކު 

ވަނަ ދައުރުގައި ނިންމާފައިވާ ވޭސްޓް މެނޭޖުމަންޓުގެ   03ކައުންސިލްގެ -02

ސްޕަވައިޒަރގެ އިތުރުގަޑި އަދި ަބންދު ދުވަހުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުން ލިޭބ 

ދިނުމަށް ހަމަޖެއްސި ހަމަޖެއްސުން ބާޠިލްކޮށް އެޔުނިޓުގެ   50މުސާރައިގެ %

ަބން އަދި  އިތުރުގަޑި  މުއައްޒަފުންނަށްވެސް  ދޭ އެހެން  ފައިސާ  ދުވަހުގެ  ދު 

 އުޞޫލުން ސްޕަވައިޒަރަށްވެސް ފައިސާ ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.   

 
އަހަރުގެ ވަނަ    2021ރަށުކައުންސިލްގެ  ވަނަ    04 -01 ރުން މެމްަބ5 20ބައްދަލުވުން  - 4ދައުރު

   ރެވުނެވެ.ވަނަ ޢާންމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކު 19
 



  ރިޕޯޓް   ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް   ހިންގި   ކައުންސިލުން އަހަރު    ވަނަ   2021
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ވަނަ   20އަހަރުގެ  ވަނަ    2021ރަށުކައުންސިލްގެ  ވަނަ    04 -01 ރުން މެމްަބ5 21ބައްދަލުވުން  - 4ދައުރު
 ރެވުނެވެ.ޢާންމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކު 

 

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ލ.ފޮނަދޫ ސަންސައިޑް މުޙައްމަދު ފާއިޤު  -02
އައްޔަންކުރުމާމެދު ކައުންސިލްގެ ލަފަޔަކަށް ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ 

( ސިޓީން   11.10.2021)    POD-188/10/2021/401ނަންަބރ:  
އެދިލައްވާފައިވާތީ، މިއިދާރާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މުޙައްމަދު  
އިއްތިފާގުން   މެމްަބރުންގެ  ފެންނަކަމަށް  ކުރުމަށް  އައްޔަން  ފާއިޤު 

 ނިންމުނެވެ.  
 

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(   4އެއްގަމު އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދުގެ   -03
އުޅަނދު  ފުރޮޅުލީ  ގިނަ  ފުރޮޅަށްވުރެ  ދެ  ގޮތަށް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 
ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދިނުމުގެ ކުރިން އެއުޅަނދެއް ޭބއްވުމަށް ކަނޑައަޅާ ގަރާޖު  

 ހުއްދަ ދޫކުރުމާއިެބހޭ އެސް.އޯ.ޕީ ފާސްކުރެވުނެވެ. 
 

ވަނަ   21އަހަރުގެ  ވަނަ    2021ރަށުކައުންސިލްގެ  ވަނަ    04 -01 ރުން މެމްަބ5 22ބައްދަލުވުން  - 4ދައުރު

 ރެވުނެވެ.ޢާންމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކު 

ދެވިފައިވާއިރު   2021ސެޕްޓެމްަބރ    27  -02 ކުއްޔަށް  ޖައިކާވެހި  ގައި 
ތަން  މުޢިއްޒު  އަޙުމަދު  ފަރާތްކަމުގައިވާ  ޭބނުންކުރި  ކުރިން  އެތަން 

) ފަނަރަހާސް    15,328.39ދޫކޮށްލިއިރު ކަރަންޓުބިލަށް ދައްކަންޖެހޭ  
މިކައުންސިލަށް   ) ނުވަލާރި  ތިރީސް  އަށާވީސްރުފިޔާ  ތިންސަތޭކަ 

ށް އަޙުމަދު މުޢިއްޒު އެއްބަސްވެފައި ވުމާއެކު، ޖައިކާވެހި މިހާރު ދެއްކުމަ
  ކުއްޔަށް ނަގައިގެން އުޅޭފަރާތުން އެތަން ބޭނުންކުރަންފެށުމުގެ ގޮތުން

އަށާވީސްރުފިޔާ   .3915,328އެފައިސާ   ތިންސަތޭކަ  ފަނަރަހާސް   (
 ތިރީސް ނުވަލާރި( ކައުންސިލުން ދެއްކުމަށް ނިންމުވެ.  

 
ވަނަ   22އަހަރުގެ  ވަނަ    2021ރަށުކައުންސިލްގެ  ވަނަ    04 -01 5ރުންމެމްަބ5 23ބައްދަލުވުން  - 4ދައުރު

 ރެވުނެވެ.ޢާންމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކު 

" ފޮނަދޫ ޝަރަފުވެރި ކަމުގެ އެވޯޑް " ދިނުމުގެ ގޮތުން  އުޞޫލެއް ހަދާ  -02
 ފާސްކުރެވުނެވެ. 

 



  ރިޕޯޓް   ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް   ހިންގި   ކައުންސިލުން އަހަރު    ވަނަ   2021

އްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހަ   65 

 
 

 

 

 

ވަނަ   23އަހަރުގެ  ވަނަ    2021ރަށުކައުންސިލްގެ  ވަނަ    4 -01 ރުން މެމްަބ5 24ބައްދަލުވުން  - 4ދައުރު

 ރެވުނެވެ.ޢާންމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކު 

ޮބޑުތަކުރުފާނު މަގު ފޮޅާ ސާފުކުރުމަށް މިހާރު ހެދިފައިވާ އެއްަބސްވުމުގެ  -02
މިމަގު   2022ޖަނަވަރީ    31މުއްދަތު   އަލުން   ހަމަވާތީ،  އަށް 

ސާފުކުމަށް އިޢުލާނު ކުރުމުގެ ގޮތުން ސީލިން އެއް ކަނޑައަޅާ އިޢުލާނު  
ވަނީ އަގުތައް  މިދަންނަވާ  ތިރީގައި  އެގޮތުން  ނިންމުނެވެ.   ކުރުމަށް 

 ކަނޑައެޅިފައެވެ.  
 

 ) ހަތްހާސް ރުފިޔާ ( 7000.00: 1ޮބޑުތަކުރުފާނުމަގު ޒޯން  -
 ) ހަހާސް ރުފިޔާ ( 6000.00: 2ޮބޑުތަކުރުފާނުމަގު ޒޯން  -
 ) ހަހާސް ރުފިޔާ ( 6000.00: 3ޮބޑުތަކުރުފާނުމަގު ޒޯން  -
 ) ހަތަރުހާސް ރުފިޔާ ( 4000.00: 4ޮބޑުތަކުރުފާނުމަގު ޒޯން  -
 ) ހަތަރުހާސް ރުފިޔާ ( 4000.00: 5ޮބޑުތަކުރުފާނުމަގު ޒޯން  -
 ) ފަސްހާސް ރުފިޔާ (  5000.00: 6ޮބޑުތަކުރުފާނުމަގު ޒޯން  -
 ) ހަހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ ( 6500.00: 7ޮބޑުތަކުރުފާނުމަގު ޒޯން  -
 

ވަޒީފާ  -03 މީހެއްގެ  މަސައްކަތު  ޔުނިޓުގެ  މެނޭޖުމަންޓު  ވޭސްޓު 

 ހުސްވެފައިވާތީ،  އެމަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 

ލ.ގަމު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ާބއްވާ ފުޓްޯބޅަ މުާބރާތުގައި  -04
ކައުންސިލްގެ  އެދެމުންދާތީ،  ޒުވާނުން  މިރަށު  ނަމުގައި ަބއިވެރިވުމަށް   

ކައުންސިލް  ކަންކަމަށް  ޭބނުންވާ  މިޓީމަށް  އަދި  ކުރުމާއި،  ޓީމެއްަބއިވެރި 
 ަބޖެޓުން ޚަރަދު ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

 

ވަނަ   24އަހަރުގެ  ވަނަ    2021ރަށުކައުންސިލްގެ  ވަނަ    04 -01 ރުން މެމްަބ5 25ބައްދަލުވުން  - 4ދައުރު

 ރެވުނެވެ.ޢާންމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކު 

 ކައުންސިލްގެ ސަރވިސް ޗާޓަރ މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެވެ.   -02



  ރިޕޯޓް   ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް   ހިންގި   ކައުންސިލުން އަހަރު    ވަނަ   2021

އްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހަ   66 

 

ނެގުމަށް    -03 މުއައްޒަފަކު  ދަށުން  ޕޫލްގެ  މިސްކިތަށް  ޢުލާ  މަސްޖިދުލް 

 ނިންމުނެވެ. 

 

ޢާންމުޖަލްސާގެ ވަނަ    25އަހަރުގެ  ވަނަ    2021ރަށުކައުންސިލްގެ    ވަނ4ަ -01 ރުން މެމްަބ5 26ބައްދަލުވުން  - 4ދައުރު
 ރެވުނެވެ.ޔައުމިއްޔާ ފާސްކު 

ވަނަ   26އަހަރުގެ  ވަނަ    2021ރަށުކައުންސިލްގެ  ވަނަ    -01 ރުން މެމްަބ5 27ބައްދަލުވުން  - 4ދައުރު

 ރެވުނެވެ.ޢާންމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކު 

 ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު ފާސްކުރެވުނެވެ. 02

ވަނަ   27އަހަރުގެ  ވަނަ    2021ރަށުކައުންސިލްގެ  ވަނަ    04 -01 ރުން މެމްަބ5 28ބައްދަލުވުން  - 4ދައުރު

 ރެވުނެވެ.ޢާންމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކު 

ހައްދުންމަތީ ގަމު ކައުންސިލުން މިމަހު ޭބއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފުޓުޯބޅަ   -02
މިޓީމަށް  ަބއިވެރިވެފައިވާތީ،  މުާބރާތުގައި މިކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ޓީމެއް 

ގެ އިން  ލ.ހިތަދޫ  އަށް  ކުޅުމަށް  ކުޅުންތެރިޔާ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ނައުމަށް 
 )ފަސްހާސް ( ރުފިޔާ ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.  5000.00

 

ޑިސެމްަބރ   07އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ސާފުކުރާ މުއައްޒަފުންގެ ރަސްމީގަޑި   -03
އަށް ަބދަލު   02:00ން މެންދުރުފަހު    06:00ން ފެށިގެން ހެނދުނު    2021

 ނިންމުނެވެ. ކުރުމަށް 
 

 

ކުރުމަށް  -04 ޤާއިމް  އެއް  ލެބޯޓްރީ  ރީޖަނަލް  ފެންތަހުލީލުކުރާ  މިރަށުގައި 
އޮފް   މިނިސްޓްރީ  އެދި  ދެއްވުން  ހަމަޖައްސަވައި  ިބން  ބޭނުންވާ 
އެންވަޔަރަންމަންޓް ، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ނަންަބރ: 

11/2021/401/WS-  438    (05    2021ޑިސެމްަބރ    ) ްސިޓީނ
އެދިފައިވާތީ، މިރަށުގެ ހުޅަނގު ފަރާތުން ޮބޑުތަކުރުފާނު މަގުގެ ހުޅަނގުން 

ފޫޓު އުތުރުން  120އަމީނީ މަގުގެ ދެކުނު ކަންމަތިން އިރުން ހުޅަނގަށް 
ކަނޑައެޅުމަށް   90ދެކުނަށް   ބޭނުމަށް  ދެންނެވިފައިވާ  ިބން  ފޫޓުގެ 
 ނިންމުނެވެ. 

 

ކުޑި ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ކުނިގޮނޑުގައި ހުރި ާބ ދަގަޑާއި، ލަ   -05
 ވިއްކާލުމަށް ނިންމުނެވެ.  
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ވަނަ ޢާންމުޖަލްސާގެ   28އަހަރުގެ  ވަނަ    2021ރަށުކައުންސިލްގެ  ވަނަ    2021 ރުން މެމްަބ5 29ބައްދަލުވުން  - 4ދައުރު

 ރެވުނެވެ.ޔައުމިއްޔާ ފާސްކު 

 

ވަނަ ޢާންމުޖަލްސާގެ   29އަހަރުގެ  ވަނަ    2021ރަށުކައުންސިލްގެ  ވަނަ    04 ރުން މެމްަބ5 30ބައްދަލުވުން  - 4ދައުރު

 ރެވުނެވެ.ޔައުމިއްޔާ ފާސްކު 

ވަނަ އަހަރުގެ ސްޓާފް ނައިޓް ޖެނުއަރީ މަހު ޭބއްވުމަށް  2021އަދި  2-2020

 ނިންމުނެވެ. 

 

ވަނަ ޢާންމުޖަލްސާގެ   30އަހަރުގެ  ވަނަ    2021ރަށުކައުންސިލްގެ  ވަނަ    01 ރުން މެމްަބ4 31ބައްދަލުވުން  - 4ދައުރު

 ރެވުނެވެ.ޔައުމިއްޔާ ފާސްކު 

މަސްޖިދުލް ވިދާދި މިސްކިތުގެ މަސައްކަތު މަޤާމްގައި ހުންނެވި އަލްފާޟިލާ   -02

އެއްަބސްވުން   މުޙައްމަދުގެ  ހަމަވާތީ،   2021ޑިސެމްަބރ    31އާމިނަތު  އަށް 

 އަލުން އެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ނެގުމަށް އިޢުލާން ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
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   ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު
 

މިވަނީ   އެ    2021  މެއި   17އިން    2021ފެބުރުވަރީ    26ތިރީގައި  މެންބަރުންނާއި  ތިއްބެވި  ކައުންސިލްގައި  މި  އަށް 
 މެންބަރުންގެ ނަންތަކާއި، މަޤާމެވެ. 

 

 

 

 

                                         

                                                                                             

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ރިޔާޟް  )ރައީސް(

 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޠާޙާ )ކައުންސިލް މެމްބަރ(އަލްފާޟިލް މޫސާޢަބުދު
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 އަށް މި ކައުންސިލްގައި ތިއްބެވި މެންބަރުންނާއި އެ    2021  ޑިސެމްބަރ   31އިން    2021  މެއި   17ތިރީގައި މިވަނީ  

 މެންބަރުންގެ ނަންތަކާއި، މަޤާމެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ރިޔާޟް  )ރައީސް(

ނައިބު ) މްދޫޙްއަޙުމަދު މައަލްފާޟިލް 

 ރައީސް(

ޢަބުދުއްރައޫފް ޔޫސުފް )ކައުންސިލްމެމްބަރ(އަލްފާޟިލް  އައިޝަތު ޢަޒީމާ  އަލްފާޟިލާ 

 )ކައުންސިލްމެމްބަރ(

ވަރުދާ ޙުސައިން )ކައުންސިލްމެމްބަރ( އަލްފާޟިލާ  
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 ނިންމުން  -12
 ދެންނެވުން ޝުކުރު   
       

ހަރަކާތްތައް    2021      ހިންގި  ކައުންސިލުން  ފުރިހަމަކުރުމުގަޔާއި  ތައްޔާރުކޮށް  ރިޕޯޓް  އަހަރު  އަހަރުގެ  ވަނަ 
ކާމިޔާުބކަމާއިއެކު ނިންމާލުމުގައި ގިނަފަރާތްތަކެއްގެ އެހީތެރި ކަމާއި އެއްާބރުލުން މި ކައުންސިލައް ލިިބފައި ވެއެވެ. މިގޮތުން،  

ޞުުބހާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށެވެ. އެއަށްފަހު هللا ރަތަވެސް ޝުކުރުވެރިވާންޖެހޭ ފަރާތަކީ އަޅަމެން ހައްދަވައި ޮބޑުކުރެއްވި  އެންމެ ފު
ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތް ތަކުގައި އެހީތެރި ވެދެއްވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ޢިޚްލާސްތެރި ކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.  

ކައުންސިލުގެ   މިކައުންސިލަށް ޚާއްސަކޮށް  ޖުމަލްކޮށް  އަދި  ޝާމިލުކުރަމެވެ.  މިޝުކުރުގައި  މުއަޒަފުން  އެންމެހާ  އިދާރާގެ 
އެކިގޮތްގޮތުން އެހީތެރިވެދެއްވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޝުކުރުގެ ލިސްޓް ނިންމާލާނީ  

 ގެ ހަޟުރަތުގައި ދުޢާދަންނަވަމުންނެވެ. هللا ަބލެއް ދެއްވުން އެދި ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ރައްޔިތުންނަށް ފާގަތި މުސްތަޤު

                       

 ރިޕޯޓް ނިންމުން 
ފަރާ     އެއްވެސް  ކުރުމުގައި  އިޙުތިރާމް  ޤަވާޢިދުތަކަށް  ޤާނޫނާއި  މިޤައުމުގައި  ލާނީ  ނިންމާ  ރިޕޯޓް  ތެއް މި 
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