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 ބަޔާން  ރައީސްގެ  ކައުންސިލްގެ 

 

g 
 

ގަދަކީރިތިވަންތަ  ނި އަޅުގަނޑުމެން    وتعالى سبحانه  هللاޢުމަތްތަކުގެވެރި  ދަންނަވަމެވެ.  ޝުކުރު  ޙަމްދާއި،  އަށް 
އަށް   وسلّم عليه هللا  صلّى  محّمدޢަމަލީގޮތުން މަގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާތް ސާހިބާ    ،އުޅެންވީގޮތުގެ ރިވެތި ނަމޫނާއާއިގެން ވަޑައިގެން

ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ. މި ޞަލަވާތާއި، ސަލާމުގައި އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ އިތުރު އާލުންނާއި، މިތުރު ޞަޙާބީން  ޞަލާވާތާއި، ސަލާމް  
 ޝާމިލްކުރަމެވެ. 

ގޮންޖެހުންތައް ކައުންސިލް  19-ކޮވިޑް               ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން މިއަހަރުގެ މަސައްކަތްތައް މަޑުޖެހި ވަރަށް ގިނަގުނަ 
 ންގުމުގައި ކުރިމަތިވިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދެވުނުކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ހި

މިޤައުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގުމަށް ތިއްބެވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް  هللا އަޅުގަންޑުގެ އިޚުލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ މާތް
، ލާބަޔާއި މަންފާ ލިބެނިވި، އަމާންކަމާއި ޞުލްޙަވެރިކަން ދެމެހެއްޓޭ، ދީމުޤްރާތީ ހަމަތަކާއި އަސާސްތަކުގެ މަތީގައި  ޤައުމަށް މަޞްލަޙަތުހުރި

 އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ކަންކަން ރޭއްވެވުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. އާމީން. 
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 މުޙައްމަދު ޝާމިރު  

  ރައީސް ގެ ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލް



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2020

 4 ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

   ތަޢާރަފު  .1
 

ނަންބަރު   ޤާނޫނު  ހިންގުމާބެހޭ  އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރިޯޕޓަކީ    ގެ    2010/7މި 
ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު  ހިންގި    ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލުން  ނަ އަހަރު ވަ  2020ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވުނު  109

 ރިޯޕރޓެވެ. 

  ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. މީގެއިތުރުން   ގެ ވަނަވަރުރަށުމިރިޯޕރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ މިޝަނާއި،  
ނޑައަޅާފައިވާ ްޕރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީޖާ ޙާޞިލުވި ތެރޭގައި ކައުންސިލުން   ގެނަ އަހަރު ވަ  2020  ްޕރޮގްރާމުތަކުގެ  މިންވަރާއި، އެހިންގުމަށް ކަ

 ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު ހިމަނާލެވިފައިވާނެއެވެ.   ތަފްޞީލް އަދި 

  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2020

 5 ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

  ތަޞައްވަރު  ކައުންސިލްގެ  .2
 

ށ.ފޭދޫ އަކީ އިސްލާމްދީނަށާއި، އިޖްތިމާޢީ އަދި ޢުމްރާނީ ތަރައްީޤއަށް ލޯބިކުރާ، އެކުވެރި، އެއްބައިވަންތަ، 
 .ރައްޔިތުންނަށް ފުރުސަތުތައް ފަހި، އިްޤތިޞާދީ ގޮތުން ކުރިއަރާފައިވާ ރަށަކަށް ހެދުން

 

    އަމާޒު  ކައުންސިލްގެ   .3
 

ށ.ފޭދޫ އަކީ ތަރައްީޤގެ ރޮނގުން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ، އިޖުތިމާއީގޮތުންނާއި، އިގްތިސާދީ،  
ބޭނުންވާ   ދިރިއުޅުމަށް  ގޮތުން  މުއާސަލާތީ  އަދި  ދީނީގޮތުން އުމްރާނީ  ގާއިމްވެފައިހުރި  ވަސީލަތްތައް 

 .ހޭލުންތެރި ދުޅަހެޔޮ އަދި ފުދުންތެރި ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށްވުން

 

  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2020

 6 ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ކައުންސިލްގެ އޮނިގަނޑު      .4
 2020  ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލްގައި ތިބި  ސިވިލްސަރވިސް  މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 

 # ނަން  މަޤާމް 

 01 އާމިނަތު ޝާހީން  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 

އިބްރާހީމް هللا ސައުދު ސ.މުނިސިަޕލް ސަރވިސް އޮފިސަރ   02 

 03 އާމިނަތު ޝިފްނާ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 

 04 އާއިޝަތު ޞަބީޙާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 

 05 އާމިނަތު ސަމްލާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 

 06 އައިޝަތު މަޙްމޫދު  އ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 

 07 އަބްދުލްޣަނީ އާދަމް  މަސައްކަތު

80 އާއިޝަތު ނަސީމާ  މަސައްކަތު  

 09 އަހްމަދު މުޙައްމަދު  މަސައްކަތު

 10 މަރްޔަމް ޝިފާނާ  މަސައްކަތު

 11 މުހައްމަދު ނަވީޒު  މަސައްކަތު

ޖަމްޝާދު هللا ޢަބްދު މަސައްކަތު  12 

 2020ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލްގައި ހުސްކޮށް އޮތް މަޤާމުތައް 

 # މަޤާމް 

 01 ޑިރެކްޓަރ 

 02 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 

 03 އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ 

 04 ްޕރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ 

 05 ްޕލޭނިންގ އޮފިސަރ 

 06 ފައިނޭންސް އޮފިސަރ 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2020

 7 ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

   ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު   / ރަށުގެ ވަނަވަރު   .5
 4Cމިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޭދޫ   ށ.ފޭދޫ 

 ހެކްޓަރ 94.1 ރަށުގެ ބޮޑުމިން 

ޖުމްލަ    635ފިރިހެނުންނާއި،  674މިރަށުގައި   އާބާދީ  މީހުން 1309އަންހެނުންނާއިއެކު 
އޭގެތެރެއިން   ދަށުގެ  18ރަޖިސްޓްރީވެފައިވެއެވެ.    18ކުދިންނާއި،    350އަހަރުން 

ދެމެދުގެ  35އަހަރާއި   މީހުން    65އަހަރުންމަތީގެ  65ޒުވާނުންނާއި،    449އަހަރާއި 
 ގޭގައި މީހުން ދިރިއުޅެމުން ގެންދެއެވެ. 184އުޅެއެވެ. ގެދޮރުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު 

ނަރުދަމާ  ފެނާއި  
 އަދި ކަރަންޓް 

ގަޑިއިރު ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ލިބެންހުރެއެވެ. ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދެނީ ފެނަކަ 24މިރަށުން  
ނަރުދަމާނިޒާމެއް   މިރަށަކީ  ލިމިޓެޑުންނެވެ.އަދި  ޕްރައިވެޓް  ކޯޕަރޭޝަން 

އިތުރުން  170ވާރޭފެން  ރަށެކެވެ.  ޤާއިމުކުރެވިފައިނުވާ އޭގެ  ހުރެއެވެ.  ލިބެން  ގެއިން 
ރައްޔިތުންނަށް   މިރަށަކީ  ނަމަވެސް  ހުރެއެވެ.  ފެންލިބެން  ތާނގީތަކުން  ޕަބްލިކް 

 ބޭނުންވާމިންވަރަށް ސާފުބޯފެން އެންމެރައްކާތެރިގޮތުގައި ލިބެމުން ނުދާރަށެކެވެ. 
މަރުކަޒެއް  ޞިއްޚަތު  ސިއްޚީ  ރަށުގައި  ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  ޚިދުމަތް  ރަށުފެންވަރުގައި ޞިއްޚީ 

ތިއްބަވަނީހުރެއެވެ.   މަރުކަޒުގައި  ޞިއްޚީ  ނަރުހުންނާއި،    4ޑޮކްޓަރަކާއި،    1ށ.ފޭދޫ 
އިދާރީ   4ފެމެލީ ހެލްތް އޮފިސަރާއި،    2ފޫޅުމަޔަކާއި    1ލެބޯޓްރީ ޓެކްނީޝަނަކާއި   1

ގަޑިއިރު ޚިދުމަތްދެއެވެ. 16މަސައްކަތު މީހުންނެވެ. މިމަރުކަޒުން    4މުވައްޒަފުންނާއި،   
 އްގެ ޚިދުމަތް ދެވެއެވެ.   އެސް.ޓީ.އޯގެ ބޭސްފިހާރައެ

 ތަޢުލީމް 
 
 
 
 
 
 

ސްކޫލްގައި ށ.ފޭދޫ  ސްކޫލްކަމުގައިވާ  ހުންނަ  ތަޢުލީމް  209 މިރަށުގައި  ކުދިން 
އަށެވެ. ޕްރިންސިޕަލްއެއްގެ 10ން ގްރޭޑް    L.K.Gޚާޞިލްކުރަމުން ގެންދެއެވެ. އެއީ  

އަދި   2ޓީޗަރުންނާއި،  29އިތުރުން   ތިއްބަވައެވެ.  އޮފިސަރުން  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
 މީހުން ތިއްބަވައެވެ.   5މަސައްކަތު  
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 8 ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު   .6
 މިންވަރު ޔަލަށް ޙާޞިލްވި  އަހަރުގެ ނި ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން    2020

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ  
 މުއްދަތު 

ނަތީޖާ  
ޙާޞިލްކުރެވުނު  

 Q1 Q2 Q3 Q4 މިންވަރު 

1 

 އިސްލާމްދީން ކުރިއެރުވުން 

✓  ✓  ✓  ✓  100% 

 މިސްކިތުގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުން  - 

 މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން  - 

ދީނީ ގޮތުންނާއި ޤައުމީގޮތުން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތަކާއި   - 
އިޙްތިފާލުތައް  މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކޮށް، ދީނީ އަދި ޤައުމީ 

 ބޭއްވުން. 

2 

 މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

 މަގުތަކަށް އަރާ ރުއްގަހަށް ބަދަލު ދިނުން  -  100%  ✓  ✓  ✓  ✓

 މަގުތަކަށް ވެލިއެޅުން  - 

3 

 ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުން 

ރައްކާތެރިގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް އުނދަގޫ  އެކަށީގެންވާ  - 70%  ✓  ✓  
 ނުފޯރާނެ ގޮތެއްގެ މަތިން ރަށުފެންވަރުގައި ކުނި ނައްތާލުން 

4 

 ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުން 

ބަނދަރު މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ރަށު ފާލާމާއި   -  100%  ✓  ✓  ✓  ✓
  ފެރީޓާރމިނަލް ހަދައި ހިންގުން 

5 

 ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

✓  ✓  ✓  ✓  100% 
މަގުމަތި ކުނިކަހައި ސާފުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމާއި   -

ރަށުގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމާއި ރަށް ޒީނަތްތެރިކޮށް  
  ބެލެހެއްޓުން.

6 

 މަގުދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން 

 ރޭގަނޑު މަގުމަތި ދިއްލައި ބެލެހެއްޓުން  -  0%10  ✓  ✓  ✓  ✓
  

7 
ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމާއި ސާފު ބޯފެން  

 ފޯރުކޮށްދިނުން 
  ✓  ✓  50% 
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 9 ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ވާރޭފެނުގެ ނިޒާމް ބެލެހެއްޓުން  - 

8 

 ރަށްވެހިކަމުގެ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ދިނުން 

  ✓  ✓  30% 

ކަށުކަމާކެމީގެ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ޢީދު،ހުކުރު،ކޭތަ   -
 ނަމާދުކުރުން 

އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒުތަކާއި ކުޅިވަރުކުޅޭ އާއްމު ދަނޑުތަކާއި   -
ބިންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ކުޅިވަރުގެ ވަސީލާތްތަކާއި ޢާންމު ާޕކުތަކާއި  

 ފޯރުކޮށްދިނުން މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ ޚިދުމަތްތަށް 

 ކައުންސިލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބޭއްބުން -

 ކައުންސިލް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބޭއްވުން  -

 އަޟްޙާ ޢިދުގެ ހަރަކާތްތަކަށް  -

 ސްކޫލްގެ އަހަރީ އިނާމުދިނުމަށް އިނާމު ހުށަހެޅުން  -

 ތަރައްޤީކުރުން ިޕކްނިކް އޭރިޔާ  -

 ކުޑަކުދިންގެ ާޕކް ތަރައްޤީކުރުން  -

 ފަންނީ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުން  -

 ސްކޫލުން ހިންގާ އެކިއެކި ހަރަކާތްތަކަށް  -

9 

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދަނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަން  
 ތަރައްޤީކުރުން 

އިންދަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ްޕރޮގްރާމެއް ފެނުގައި ގަސް  -  0%    
 ހިންގުން 

10 
 އަބުރުވެރި މަސައްކަތުން އާމްދަނީ ހޯދުން 

✓  ✓  ✓  ✓  100% 
 ރަށްވެހިގެ ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން  -

11 
 ޤައުމާއި ރަށުގެ ތަރައްޤީގައި އަންހެނުންގެ ހިއްސާ އިތުރުކުރުން 

    0% 
 އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ ހިންގުން  -
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 10 ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޙާ 
 

 2020   ްވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުނ 
ވަނަ  03ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ  2020ޖެނުއަރީ    14ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނީ  2020ކައުންސިލްގެ  

 . ފާސްކުރެވިފައެވެވަނަ އާންމު ޖަލްސާއިން 119ދައުރުގެ 
  ްއިދާރީ ހިންގުނ 

މީގެ އިތުރަށް ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް މެދުނުކެނޑި    މެދުކެނޑިފައިވާ އައިޑީ ކާޑްގެ ހިދުމަތް އަލުން ދޭންފެށުނެވެ.
 ދެވުނެވެ.  

   ްމަރާމާތުކުރުނ 
ކައުންސިލް އިދާރާގެ    އިއިދާރާ މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތާކައުންސިލްއިދާރާގެ އިދާރީ ބޭނުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމާއި          

      ގޯތިތެރޭގައި ލައުޑް ސްީޕކަރ ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައި ވެއެވެ. 
  ްމިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި މިސްކިތު މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުނ 

މުވައްޒަފުންނަގައި          ޢީމާންއަށް  މިސްކިތުގައި    2020ނޮވެމްބަރ    12މިސްކިތްސާފުކޮށް    މަސްޖިދުލް  ދުވަހު  ވަނަ 
މިސްކިތްތަކަށް    މީގެ އިތުރުން   އަދި  ރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައި ވެއެވެ.ކުމިސްކިތުގެ ގޯތިތެރޭގައި އައުޓްޑޯރ ލައިޓް ހަރު  ފެށި  ނަމާދުކުރަން

މަރާމާތުތައް  ކުދި  ކުދި  ބައެއް  ފޯރުކޮށްދެވި  ސާމާނު  އިލެކްޓްރިކާއިބެހޭ  އަދި  އިލެކްޓްރިކްފީ  ތަކެއްޗާއި  ސާފުކުރުމުގެ  ފޮޅާ    ބޭނުންވާ 
 ކުރެވިފައިވެއެވެ.  

  ާދެމެހެއްޓުމ ސާފުތާހިރުކަން  ރަށުގެ  ހަމަޖެއްސުމާއި  އިންތިޒާމެއް  ސާފުކުރެވޭނެ  ކުނިކަހައި  ޒީނަތްތެރިކޮށް  މަގުމަތި  ރަށް  އި 
 ބެލެހެއްޓުން 

 ރަށުގެ ޢިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް ކުނިކަހާ ސާފުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދާ އެމަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ.               
  ްވަރުގައި ކުނި ނައްތާލުން  އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ރަތްޔިތުންނަށް އުނދަގު ނުފޯރާނެ ގޮތެއްގެމަތިން ރަށުފެނ 

ކުރުމަށްޓަކައި ކުނިކޮށި ސާފުކޮށް މުވައްޒަފުންނަގައި ކުނިވަކި ކުރާނެ ސަރަހައްދުތަށް ކަނޑައެޅި ބޯޑްހަރުކޮށް    ކުނި މެނޭޖް       
 ފައި ވެއެވެ. ށި ކުނިމެނޭޖް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެ 

  ުކުޅޭ އާއްމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތަކާއި އާއްމު ޕާކުތަކާއި  އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒުތަކާއި ކުޅިވަރ
 މުނިފޫހި ފިލުވުމާއިބެހޭ ޙިދުމަތަށް ފޯރުކޮށްދިނުން  

އުސޫލް    ކުޅޭ އާއްމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތަކާއި ާޕކުތަށް ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން ފުޓްސަލް ދަނޑުގެކުޅިވަރު    
 އެކުލަވާލައި ފުޓްސަލް ކުޅެން ފެށުނެވެ. 

  ާބެލެހެއްޓުން   މަގުދިއްލ 
ބެލެހެއްޓިފައިވެއެވެ. މަގުތަށް    ހަވާލުކޮށް  އުސޫލުން  ކޮންޓްރެކްޓް  ބެލެހެއްޓުން  މަގުބައްތި       އިތުރުން    ދިއްލައި  މީގެ  އަދި 

   މަގުބައްތި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ. 16މަގުބައްތީގެ ގޮތުގައި 
  ާކެމީގެ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ޢީދު،ހުކުރު،ކޭތަ ނަމާދުކުރުންކަށުކަމ                 

 ކަށުކަމާއިކެމީގެ ކަންތައްތައް އަދި ހުކުރު ޢީދު ކޭތަ ނަމާދުކުރެވިފައިވެއެވެ.           

  ެބެލެހެއްޓުން   ހިންގައި   ރަށްވެހިގ   
 ރަށްވެހިގެ ބެލެހެއްޓުން އައުޓްސޯސް ކުރެވި ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ.     



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2020

 11 ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް    2020 .7
 ހަރަކާތްތައް ގެންދެވިފައިނުވާ  

 

 ރައްކާކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމާއި ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުން ވާރޭފެން ނަގާ  :  1ޙަރަކާތް   •

އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ބަންދުކުރުމާއި އާމްދަނީ ލިބުމުގައި ދިމާވި ދަތިތަކާއި   19ކޮވިޑް  ސަބަބު/ދަތިތައް:  •
 ނުކުރެވިއެވެ.  ގުޅިގެން މިމަސައްކަތްވަނީ 

 ރަށްވެހިކަމުގެ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ބޭއްވުން   :   2ޙަރަކާތް   •

އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ބަންދުކުރުމާއި އާމްދަނީ ލިބުމުގައި ދިމާވި ދަތިތަކާއި   19ކޮވިޑް  ސަބަބު/ދަތިތައް:  •
 ގުޅިގެން މިމަސައްކަތްވަނީ ލަސްވެފައެވެ.

 އްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދަނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުން ދެމެހެ :    3ޙަރަކާތް   •

އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ބަންދުކުރުމާއި އާމްދަނީ ލިބުމުގައި ދިމާވި   19ކޮވިޑް ސަބަބު/ ދަތިތަށް :   •
 ދަތިތަކާއި ގުޅިގެން މިމަސައްކަތްވަނީ ލަސްވެފައެވެ. 

 

  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2020

 12 ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

     ވިޔަފާރިއާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި  ކައުންސިލުން   .8
 

 ށ.ފޭދޫ ރަށްވެހިގެ 
 ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލުން ޢާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ށ.ފޭދޫ ރަށްވެހިގެއިން ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ދެމުން ގެންދެއެވެ.  

 
 

 ޕިކަޕްގެ ޚިދުމަތް 
 . ކުނިމެނޭޖްކުރުމަށް ގެނެސްފައިވާ ިޕކަުޕ ކުއްޔަށް ދަތުރުކޮށްގެން ޢާމްދަނީ ލިބެމުންދެއެވެ      

 
 ކުލީ ބިންތައް 

 ސިނާޢީ މަސައްކަތްތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިންތަކުން ކައުންސިލަށް އާންމުދަނީ ލިބެމުންދެއެވެ.   
 

 ޕޯސްޓް 
 ކައުންސިލަށް އާންމުދަނީ ލިބެމުންދެއެވެ.   ޕޯސްޓް އެޖެންޓް ޚިދުމަތުން

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2020

 13 ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 މާލީ ހިސާބުތައް ވަނަ އަހަރުގެ    2020ކައުންސިލްގެ   .9

ގެ   2020
ބަޖެޓް   ނިޔަލަށް 
 ބާކީ 

ގެ   2020
ހިނގި   ނިޔަލަށް 

 ޚަރަދު 

ވަނަ   2020
އަހަރަށް ލިބުނު  

 ބަޖެޓް 
 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 4482653.24 3252974.42 1229678.82

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 289114.00 203709.54 85404.46

 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަުތން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު 4771767.24 3456683.96 1315083.28

 ޖުމްލަ  4771767.24 3456683.96 1315083.28

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       

 މުވައްޒަފުންނަްށ ހިނގާ ޚަރަދު 1821584.81 176724485 54339.96

1.81 62902.54 62904.35 
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަާށއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަްށ ނޫން  

 ގޮުތން ދޭ ފައިސާ
 ޚަރަދު ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ  24958.33 19258.33 5700.00

 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަްށ ހޯދާ ތަކެީތގެ އަގު 76677.51 63827.35 12850.16

 އޮފީސް ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ ޚިދުމަުތގެ ޚަރަދު 586105.66 541129.09 44976.57

 ަތމްރީން ކުރުމަްށ ކުރެވޭ ޚަރަދު - - -

 ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދުމަރާމާުތ ކުރުމާއި  298877.34 163945.71 134931.63
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު      

 އޮފީސް ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމްަށ ކުރާ ޚަރަދު  179114.00 140424.53   38689.47

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2020

 

 14 ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް  ވަނަ އަހަރުގެ    2020 .10
 51: އަދަދު  ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ 

  24  އަދަދު:ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ބާއްވައިފައިވާ ކައުންސިލުން 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2020

 15 ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް  ރުވި ޢަދަދު ޙާޟި  ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

(MTG)274/PRIV/2020/01 3 
 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރެވުނެވެ.   2020 .1
 އުތުރު މަހާސިންތާގައި ކައުންސިލުން ބައިވެރިވުމަށް ފާސްކުރެވުނެވެ.  .2

(MTG)274/PRIV/2020/02 2 

  މަސްޢޫލިއްޔަތު ޖެނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރީ ގޮތުން ވަގުތީ .1
  ޝާހީންއާއި  އާމިނަތު އަލްފާޟިލާ ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓެންޓް
 ނެވެ.  ނިންމު ހަވާލުކުރުމަށް 

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހޭ ފަރާތްތައް ކަރަންޓީންކޮށް ބައިތިއްބުމަށް   .2
   ށ.ފޭދޫ ރަށްވެހިގެ ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމުނެވެ.

(MTG)274/PRIV/2020/03 2 

  ކުރި ޢީމާންގައި މަސްޖިދުލް  ގައ2019ި  އިންވެސްޓްމަންޓް ޒަކީ .1
  ވަނ2020ަ  ރުފިޔ299999.08ާ ފައިސާ ދޭންޖެހޭ މަރާމާތަށް
  މިނިސްޓްރީ ހިމަނާފައިނުވާތީ ބަޖެޓުގައި ފާސްކުރެވިފައިވާ އަހަރަށް

  ގައި  ފެބްރުއަރީ 2020 ފައިސާ  އެ އެފެއާޒުން އިސްލާމިކް އޮފް
  އިތުރުކޮށް ފާސްކުރެވުނެވެ. ބަޖެޓަށް ޖަމާކުރުމުން

(MTG)274/PRIV/2020/04 2 

ޢީމާންގެ   .1 ފާސްކުރުމަށް  މަސްޖިދުލް  ކަރުދާސް  މައުލޫމާތު  މަރާމާތު 
 ނިންމުނެވެ. 

ބައްދަލުވުންތަކުގެ   .2 ބާއްވާ  މަޝްވަރާކުރުމަށް  ރައްޔިތުންނާއިއެކު 
 އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމުގެ އުސޫލު ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.  

ޓީވީ ށ.ފޭދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް    01ށ.ފޭދޫ ްޕރީސްކޫލްގައި ބޭނުންކުރި   .3
 ނިންމުމެވެ.  ހަދިޔާ ކުރުމަށް 

  އެއްގޮތަށް  މިންތަކާއި ޑިޒައިނާއި  ފާހާނާގެ  ހުރި މަސްޖިދުލްތަޢުބާގައި .4
  ފާހާނާއާއި އިން  މަސްޖިދުލްތަޢުބާގައި މިހާރު ފާހާނާއެއް އިތުރު

ޢަބްދުއްނާސިރު މޫސާ،   ހުއްދަ  ހެދުމުގެ އިންވެގެން 
 ގުލްޝަންކިނާރާ/ށ.ފޭދޫއަށް ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ. 

(MTG)274/PRIV/2020/06 3 
  ބިންތަކުގެ ދޫކޮއްފައިވާ  ކުއްޔަށް ގުޅިގެން   ބަލިމަޑުކަމާއި 19-ކޮވިޑް  .1

  ދިނުމަށް މަޢާފްކޮށް  ނިޔަލަށް މަހުގެ ޖުލައި އޭްޕރީލްއިން ކުލި
 . ފާސްކުރެވުނެވެ ނިންމައި



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2020

 16 ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

(MTG)274/PRIV/2020/08 3 

އިންތިޒާމެއްގެ ދަށުން .  އެލް.ޖީ.އޭ ގެ ހުއްދަޔާއިއެކު އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު  1
 ގޯތިދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފާސްކުރެވުނެވެ. 

. އެލްޖިއޭގެ ލަފަޔާއިއެކު ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި އިމާއި ދިމާނުވާ ގޯތިތަކުގެ  2
 މައްސަލަ އިސްލާހު ކުރުމަށް ނިންމާ ފާސްކުރެވުނެވެ. 

ނިކުރުމަށް ފަހު މިދިޔަ އަހަރުގެ  ޢީދުސައި އަދި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު އު  .3
ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ކުޅިވަރުތަށް  ޢީދުގެ  އެއްގޮތަށް  ްޕރޮގްރާމްތަކާއި 

 ފާސްކުރެވުނެވެ. 

 

(MTG)274/PRIV/2020/09 3 

އުސޫލެއް   .1 ދޫކުރުމަށް  ކުއްޔަށް  ކޮޅުގައިންގެ  ހުޅަނގު  މަރުކަޒުގެ 
 ނިންމާފާސްކުރެވުނެވެ. ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް 

ދެކުނުފަރާތުއިމުން   .2 ބިމުގެ  ދޫކޮށްފައިވާ  ޖެހުމަށް  އެންޓަނާ  ވަތަނިޔާ 
ބިމެއް އެންޓަނާ ޖެހުމަށް ށ.ފޭދޫ    10ފޫޓް    10ފެށިގެން   ފޫޓްގެ 

 ދުނގެތިމާގެ އާސިފް އޫސުފަށް ދޫކުރާގޮތަށް ނިންމާ ފާސްކުރެވުނެވެ. 
ކޮވިޑް   .3 ކުލި  ބިންތަކުގެ  ދޫކޮށްފައިވާ  ގުޅިގެން  19ކުއްޔަށް  އާއި 

ދިނުން   މަޢާފްދީފައިވާ  ނިޔަލަށް  މަހުގެ  ޖުލައި    31އޭްޕރީލުން 
އިތުރުކޮށްދިނުމަށް     ނިޔަލަށް   2020އޮކްޓޯބަރ  

 ނިންމާފާސްކުރެވުނެވެ. 
އަރާ  .4 މަގުތަކަށް  ނެގުމަށްފަހު  ހުއްދަ  ފަރާތްތަކުން  ނަގަންޖެހޭ  ހުއްދަ 

ބަދަލުފައިސާ    ގަސްރުއް ރުއްގަހުގެ  ވަގުތުން  ނަގަމުންދާއިރު 
ހަވާލުކުރާ  ވެރިފަރާތާއި  ކަންކަން  ރުއްގަހުގެ  މަގުހެދުމުގެ  ގޮތަށް 

 މާ ފާސްކުރެވުނެވެ. ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިން
 

(MTG)274/PRIV/2020/10 3 

ރައްކާތެރިކަމަށް    19-ކޮވިޑް  .1 ސަލާމަތާއި  ރައްޔިތުންގެ  ގުޅިގެން  އާއި 
  19-އެޗްޕީއޭއިން އަންގާއެންގުންތަކަށް އަމަލުކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި ކޮވިޑް 

އަޅާފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން   އަހަރުގެ    1441އިން ރައްކާތެރިވުމަށް  ވަނަ 
ނުހިންގުމަށް   ހަރަކާތެއް  ކުޅިވަރު  އެއްވެސް  ކުރުމަށް  އަލްޙާޢީދުފާހަގަ 

 ނިންމާފާސްކުރެވުނެވެ. 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2020

 17 ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

(MTG)274/PRIV/2020/11 3 

ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު މުސްތަފާ އިސްމާޢިލް ށ.ފޭދޫ  .   1
ކައުންސިލް ހިންގުމުގައާއި ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން ށ.ފޭދޫގެ  
ފަރުވާކުޑަކޮށް   ދިނުމުގައި  ޙިދުމަތްތަށް  ދޭންޖެހޭ  ރައްޔިތުންނަށް 

ނަންބަރު   ޤާނޫނު  ލޯކަލް    2020/ 05ޢިހްމާލުވެފައިވާތީ  ދަށުން  ގެ 
ހިންގުމުގައި   ކައުންސިލްތަށް  އެކުލަވާލާފައިވާ  އޮތޯރިޓީއިން  ގަވަރމަންޓް 

( އުސޫލް  ގޮތުގެ  ގޮތުގެމަތިނ221/2020ް/ 04އަމަލުކުރާނެ  ގައިވާ   އ( 
ލްސާއަށް މެމްބަރުން ހުށަހެޅުއްވި ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަށް  ޖަ

ކުރުމަށް   ފެށިގެން    2020އޮގަސްޓް    19އިސްލާހު  ދުވަހުން   10ވަނަ 
ދިނުމަށް   މުޙްލަތެއް  ނިންމާ   2 ދުވަހުގެ  ވޯޓުން  މެމްބަރުންގެ 

 ފާސްކުރެވުނެވެ. 
އެޗް   • އެމް  އަްޕގްރޭޑް  ށ.ފޭދޫގައި  ާޕކު  ހަދާފައިވާ  ފައުންޑޭޝަނުން 

ގައދީފައިވާ   2018އޭްޕރިލް    14ކުރުމަށް އެމް.އެޗް ފައުންޑޭޝަނުން  
ރައީސް   ކައުންސިލްގެ  ށ.ފޭދޫ  ހަވާލުވެފައިވަނީ  އާއި  ފައިސާ  އެހީގެ 
ހަމައަށް   މިއަދާ  ނަމަވެސް  އިސްމާޢީލްއެވެ.  މުސްތަފާ  މުހައްމަދު 

 ދޫ ކައުންސިލަށް އެނގިފައި ނެތުން މިފައިސާއަށް ވީގޮތެއް ށ.ފޭ 
ރައްޔިތުންގެ   • ލާޒިމުކުރާ  ބޭއްވުމަށް  ކައުންސިލަށް  ގޮތުން  ޤާނޫނީ 

 ބައްދަލުވުންތައް ނުބޭއްވުން 
 ރިވިއު މީޓީންތައް ގަޑިއަށް ނުބޭއްވުން •
ކޮށްފައިވީ   • ކައުންސިލުން  ޚަރަދުތަކެއް  އެތައް  މެނޭޖުކުރުމަށް  ކުނި 

 ފެށުމުގައި ލަސްވުންނަމަވެސް މިކަން 
ހޯދުމަށްޓަކައި  • މަންފާ  އަމިއްލަ  ްޕރޮޖެކްޓްތަކުން  އަންނަ  ރަށަށް 

 މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވުން 
ކުރަމުން   • ކަމާއިއެކު މަސައްކަތް  ޒިންމާދާރު  ހިންގުމުގައި  ކައުންސިލް 

 ނުދިއުން 
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2020

 18 ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
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ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު މުސްތަފާ އިސްމާޢިލް  ށ.ފޭދޫ  .1
ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލް ހިންގުމުގައާއި ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ  

ހައިސިއްޔަތުން ށ.ފޭދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޙިދުމަތްތަށް  
ދިނުމުގައި ފަރުވާކުޑަކޮށް ޢިހްމާލުވެފައިވާތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  

ރމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން  ގެ ދަށުން ލޯކަލް ގަވަ 05/2020
އެކުލަވާލާފައިވާ ކައުންސިލްތަށް ހިންގުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ  

  03އ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލްގެ 04/221/2020އުސޫލް )
ޖަލްސާއަށް މެމްބަރުން ހުށަހެޅުއްވި   ވަނަ އާއްމު  130ވަނަ ދައުރުގެ 

ވަނަ ދުވަހުން    2020އޮގަސްޓް  19ކަންތައްތަށް އިސްލާހު ކުރުމަށް 
ދުވަހުގެ މުއްދަތެއްދެވި މި މުއްދަތުގައި    10ފެށިގެން 

އިސްލާޙްކުރުމަށް އަންގާވާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް  
ކަމެއް އިސްލާޙް ކުރެވިފައި ނުވާތީ ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  

ގެ ޒިންމާ  މުޙައްމަދު މުސްޠަފާ އިސްމާޢިލް ކައުންސިލްގެ ރައީސް
އަދާކުރުމުގައި އިޙްމާލުވެފައި ވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި ރައީސްގެ މަޤާމުން  

 ވަކި ކުރުމަށް ނިންމާފާސްކުރެވުނެވެ. 
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ތިންވަނަ  2020ސެްޕޓެމްބަރ    01 .1 މިކައުންސިލްގެ  ބޭއްވުނު  ގައި 
ރައީސް    132ދައުރުގެ   ކައުންސިލްގެ  ޖަލްސާއިން  އާއްމު  ވަނަ 

ފާސްކޮށް މުޙަ އިތުބާރުނެތްކަމަށް  ޢިސްމާއިލްގެ  މުސްޠަފާ  އަދި   އްމަދު 

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނަގާފައިވަނީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން  

އޮތޯރިޓީގެ   އެ  އެއްގޮތަށްކަމަށް  އިޖުރާޢަތްތަކާއި  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ 

މި    LEG-221/ 274/ 8/2020ނަމްބަރު:   އިދާރާއަށް  ސިޓީއިން 

ބޭއްވުނު  އަންގަ ކުރެއްވުމަށް  އިންތިޙާބު  ރައީސްއަކު  ވާފައިވާތީ 
ވަނަ ޖަލްސާއަށް އަލްފާޟިލް    133ވަނަ ދައުރުގެ    3ކައުންސިލްގެ  

މުޙައްމަދު ޝާމިރުގެނަން ހުށަހަޅައި ޖަލްސާއަށް ޙާޒިރުވި މެމްބަރުންގެ  
އަލްފާޟި  މަޤާމަށް  ރައީސްގެ  ކައުންސިލްގެ  ލް  އަޣްލަބިއްޔަތުން 

 މުޙައްމަދު ޝާމިރު ހޮވުމަށް ނިންމުނެވެ. 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2020

 19 ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
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ތިންވަނަ 2020ސެްޕޓެމްބަރ    01.  1 މިކައުންސިލްގެ  ބޭއްވުނު  ގައި 
ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާއިން ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު    132ދައުރުގެ  

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ  އަދި   މުސްޠަފާ ޢިސްމާއިލްގެ އިތުބާރުނެތްކަމަށް ފާސްކޮށް 

ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ   އޮތޯރިޓީން  ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް  ނަގާފައިވަނީ  ވޯޓު 

ނަމްބަރު:  އޮތޯރިޓީގެ  އެ  އެއްގޮތަށްކަމަށް    އިޖުރާޢަތްތަކާއި 

8 /2020/274/LEG -221   ައަންގ އިދާރާއަށް  މި  ވާފައިވާތީ  ސިޓީއިން 
ވަނަ ދައުރުގެ    3ކައުންސިލްގެ  ރައީސްއަކު އިންތިޙާބު ކުރެއްވުމަށް ބޭއްވުނު  

އަލްފާޟިލް    133 މަޤާމަށް  ރައީސްގެ  މިކައުންސިލްގެ  ޖަލްސާއަށް  ވަނަ 
މުޙައްމަދު ޝާމިރު ހޮވުމާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސްގެ މަޤާމް  
ހުސްވެފައި ވުމާއި ގުޅިގެން ނައިބް ރައީސް އިންޠިޙާބް ކުރުމަށްބޭއްވުނު މި 

ތިންވަ ދައުރުގެ  ކައުންސިލްގެ  ނައިބް   134ނަ  ޖަލްސާއަށް  އާއްމު  ވަނަ 
ހުޅުވާލެވުނު   ހުށަހެޅުމަށް  ނަން  ކުރިމަތިލެއްވުމަށް  މަޤާމަށް  ރައީސްގެ 
ފުރުސަތުގައި މުޙައްމަދު މުސްތަފާ ޢިސްމާއިލް އަދި މުޙައްމަދު ޝުކުރީގެ  
އަޢްލަބިއްޔަތުން   މެމްބަރުންގެ  ޙާޒިރުވި  ޖަލްސާއަށް  ހުށަހެޅި  ނަން 

ޝުކުރި  ކައުންސިލް  މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލް  މަޤާމަށް  ނައިބްރައީސްގެ  ގެ 
  ހޮވުމަށް ނިންމުނެވެ. 

އިން  2  ސަރވިސަސް  ވޯކަރސް  ަޕބްލިކް  )ބިލް    23/02/2017. 
އަދި  26/2017ނަންބަރު: ނަންބަރު:  19/03/2017(  (  45/2017)ބިލް 

ކޮށްފައިވާ   ފައިސާ  2ގައި  އިދާރީ     ދަތުރުގެ  ބަޖެޓުގައި  ކައުންސިލްގެ 
ހިންގުމުގެ ދަތުރު ޙަރަދު ކޯޑުން ހަރަދުކޮށް މި ފައިސާ ދެއްކުމަށް ނިންމާ 
އަދި މިފައިސާ ަޕބްލިކް ވޯރްކްސް އިން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނިންމާ 

 ފާސްކުރެވުނެވެ. 
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.  މިރުސްމާގޭގޭ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގޯތީގައި ހުރި މިންތަކާއި އެއްގޮތަށް  1 
 އިސްލާޙް ކުރުމަށް ނިންމާ ފާސްކުރެވުނެވެ. 

. ހަޒާރުމާގެ އިރުންއޮތް ގޯޅި ބައްދާލައި އެގޯތިއޮތް ކޮށީގައި ހުރިގޯތިތަކަށް  2 
އެއްގޮތަށް މިންތަކާއި  ރަޖިސްޓްރީތައް   ރަޖިސްޓްރީގައިވާ 

 މަށްނިންމާ ފާސްކޮށްފީމެވެ.                                                            އިސްލާޙްކުރު
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ފާސްކުރުމަށް ނިންމާ     1. ކޮމިޓީ  ބިޑް  ނަންތަކާއި އެކު  ހުށަހެޅިފައިވާ 
 ފާސްކުރެވުނެވެ.  

 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލް ރިވިއުކޮށް ފާސްކުރެވުނެވެ.   2020  .2



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2020

 20 ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

(MTG)274/PRIV/2020/19 3 
ޗާރޓްގައިވާ   .1 ދައްކުވައިދޭ  ރަޖިސްޓްރީން  ސީސަންގެ  ށ.ފޭދޫ 

ގޯތީގައި ހުރި  ގަސްއިންދުމަށް   ކަނޑައެޅިފައިވާ ބައި އުނިކޮށް މިހާރު 
 ށް ނިންމާ ފާސް ކުރެވުނެވެ. މިންތަކަށް  ރަޖިސްޓްރީ އިސްލާޙް ކުރުމަ

(MTG)274/PRIV/2020/20 2  . 1  ެވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ   138ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގ
 ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 

(MTG)274/PRIV/2020/21 2 1. ެވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ    139  ދައުރުގެ  ތިންވަނަ  ކައުންސިލްގ
 ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 

(MTG)274/PRIV/2020/22 2 

ގެ ނިޔަލަށް ރަށުގައި އިންދާފައިހުރި މީހުންގެ    2020ނޮވެމްބަރ    04.  1
އެތަކެއްޗަކީ   މަރުހަލާއިން   ޝަރުޢީ  ރަޖިސްޓްރީކޮށްދެވޭނީ  ރުއްގަސް 
ރިޯޕޓާއިއެކު   މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ  އެމީހެއްގެ ތަކެތިކަމަށް ކަނޑައަޅައި 

 އިންދަންވާނީ  ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމުންކަމަށާއި އަދި މީގެ ފަހުން ރުއް ގަސް
ކުރުމާއިބެހޭ   ރަޖިސްޓްރީ  ރުއްގަސް  އާންމުކުރާ  ފާސްކޮށް  ކައުންސިލުން 

                 އުސޫލާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންކަމަށް ނިންމާ ފާސްކުރެވުނެވެ.                                                                 

 ދައްވެފައިވާތީ ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ  އާއި ގުޅިގެން އާމްދަނީ  19- ކޮވިޑް  .2
އިތުރުކުރުމަށް  ނިޔަލަށް  ޑިސެމްބަރުގެ  ދިނުން  މައާފްކޮށް  ކުލި  ބިންތަކުގެ 

 ނިންމާ ފާސްކުރެވުނެވެ. 

(MTG)274/PRIV/2020/23 2  .1ްތެރެއިނ ތަކެތީގެ  ހުރި  ގޮތުގައި  ހުށަހެޅުނު  ހަރުމުދަލުގެ  ޖަލްސާއަށް 
 އިންވެންޓްރީން އުނި ކުރުމަށް ނިންމާފާސްކުރެވުނެވެ. ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެތި 

(MTG)274/PRIV/2020/24 2 1.   ީކޮމިޓ އުނިކޮށް  މެމްބަރުން  ސިޔާސީ  ތިއްބެވި  ބިޑްކޮމެޓީގައި 
 ފާސްކުރުމަށް ނިންމާފާސްކުރެވުނެވެ. 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2020

 21 ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

(MTG)274/PRIV/2020/25 2 

ނަންބަރު  1.  ޖަމިއްޔާގެ  ނިންމާފައިވާ    FEDA/LTR/2020/10ފެޑާ  ން 
ގޮތަށް ކައުންސިލުން ޕާކާއި ހަވާލުވެ ާޕކް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ނިންމާ ފާސް 

   ކުރެވުނެވެ.

ނަންބަރު:    2. ޖަމިއްޔާގެ  ފެޑާ  ހޯދުމަށްފަހު  ލަފައެއް  އެލް.ޖީ.އޭގެ 
FEDA/LTR/2020/09   ައަންނ ޖެހިގެން  ނިންމުން  ގޮތެއް  ސިޓީއަށް 
 ޖަލްސާއަށް ފާސްކުރެވުނެވެ. 

)ވައްކަންށ.   3.  ކުށްކުރުން  މަސްތުވާތަކެތީގެ    ،މާރާމާރީ  ،ފޭދޫގައި 

މިކަމުގެ ސަބަބުން   ،މައްސަލަތައް( ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އިތުރުވަމުން ދާތީއާއި

ށ.ފޭދޫގައި   ނުވާތީ  ކަށަވަރު  ރައްކަާތެރިކަން  ސަލާމަތާއި  މުޖުތަމަޢުގެ 

ފުލުހުންގެ މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކޮށް ދެއްވުން އެދި ށ.ފޭދޫ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން  

ެޕޓިޝަން   މަޖިލީހުގެ  ެޕޓިޝަން ރައްޔިތުންގެ  މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 

 ކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމުނެވެ.   ކޮމިޓީއަށާއި ދައުލަތުގެ 

(MTG)274/PRIV/2020/27 3 

ވަނަ އަހަރު ށ.ފޭދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ބޭނުން ކުރުމުގެ އުޞޫލަށް    2021  1.
 ނިންމާފާސްކުރެވުނެވެ.  ގެނެވުނު އިސްލާޙް ތަކާއެކު އުޞޫލު ފާސްކުރުމަށް 

ސަރަހައްދު  2021  .2 އިޖުތިމާއި  އަހަރު  ކުޅިވަރުބިންތަށް  ވަނަ  ތަކާއި 
ކަރުދާސް   މައުލޫމާތު  ނެގުމުގެ  މުވައްޒަފުން  ފާސްކުރުމަށް  ސާފުކުރުމަށް 

 ނިންމާފާސްކުރެވުނެވެ. 

ވަނަ އަހަރު ށ.ފޭދޫ މަގުގޯޅިތަކުގައި ޖަހާފައިހުރި ހޮޅިބުރިތަށް    2021  .3
ފާސްކުރުމަށް  ކަރުދާސް  މައުލޫމާތު  ބެލެހެއްޓުމުގެ  މަރާމާތުކޮށް 

 ނިންމާފާސްކުރެވުނެވެ. 

ވަނަ އަހަރު ށ.ފޭދޫ ހިނަވާގެއާއި ގަބުރުސްތާނު ސާފްކޮށް    2021 .4
 ނު އިސްލާހާއި އެކު  ބެލެހެއްޓުމުގެ މައުލޫމާތު ކަރުދާހަށް ގެނެވު

 ފާސްކުރުމަށް ނިންމާ ފާސްކުރެވުނެވެ.

ވަނަ އަހަރު ށ.ފޭދޫ ރައްވެހިގެ ސާފްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ    2021 .5
 މައުލޫމާތު ކަރުދާސް ފާސްކުރުމަށް ނިންމާފާސްކުރެވުނެވެ. 

ވަނަ އަހަރު ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ    2021 .6
 ކަރުދާހަށް ގެނެވުނު އިސްލާހާއިއެކު ފާސްކުރުމަށް  ބެލެހެއްޓުމުގެ މައުލޫމާތު
 ނިންމާފާސްކުރެވުނެވެ. 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2020

 22 ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

(MTG)274/PRIV/2020/28 2 

ބިންދޫކުރާ    1. ޖެނުމަށް  އެންޓަނާ  ޗާޓުގައިވާގޮތަށް  ހުށަހެޅުނު  ޖަލްސާއަށް 
 ސަރަހައްދު ކަނޑައަޅައި ފާސްކުރެވުނެވެ. 

ގޯތިން ކޮށިހެދުމަށް ހުށަހެޅުނު އިސްލާހާއި އެކު ދަނޑުބިންދޫކުރާ    10  2.
 ސަރަހައްދު ކަނޑައަޅައި ފާސްކުރެވުނެވެ.  

 

(MTG)274/PRIV/2020/29 2 

މަހަކު    1. ކުލީގެއަގަކީ  ކަމަށާއި    5500/-ކޮޓަރިއެއްގެ    2ރުފިޔާ 
ފަރާތަކަށް    އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ  10މީހުންނަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ އިތުރުވާ  

 ރުފިޔާ ނެގުމަށް ނިންމާފާސްކުރެވުނެވެ.  100/- ދުވާލަކަށް 

 ފުޓްސަލު ދަނޑުގެ އުސޫލު ފާސްކުރެވުނެވެ.  0.2

ރުއް ނީލަން ކިއުމަސް ނިންމާ   2ދަނޑުމަތީގެއިން ކަނޑާލެވިފައިވާ    0.3 
 ފާސްކުރެވުނެވެ.  

 
 

   ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު
ރައީސްގެ  ށ.ފޭދޫ      ކައުންސިލްގެ  ހިންގުމުގައާއި  ކައުންސިލް  ށ.ފޭދޫ  އިސްމާޢިލް  މުސްތަފާ  މުޙައްމަދު  ރައީސް  ކައުންސިލްގެ 

  05/2020ހައިސިއްޔަތުން ށ.ފޭދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޙިދުމަތްތަށް ދިނުމުގައި ފަރުވާކުޑަކޮށް ޢިހްމާލުވެފައިވާތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  
އ(  04/221/2020ރމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން އެކުލަވާލާފައިވާ ކައުންސިލްތަށް ހިންގުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލް )ގެ ދަށުން ލޯކަލް ގަވަ 

ޖަލްސާއަށް މެމްބަރުން ހުށަހެޅުއްވި ކަންތައްތަށް އިސްލާހު   ވަނަ އާއްމު  130ވަނަ ދައުރުގެ    03ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލްގެ  
ދުވަހުގެ މުއްދަތެއްދެވި މި މުއްދަތުގައި އިސްލާޙްކުރުމަށް އަންގާވާފައިވާ    10ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން    2020އޮގަސްޓް    19ކުރުމަށް  

އިސްމާޢިލް   މުޙައްމަދު މުސްޠަފާ  ރައީސް  ކައުންސިލްގެ  ށ.ފޭދޫ  ކުރެވިފައި ނުވާތީ  ކަމެއް އިސްލާޙް  ތެރެއިން އެއްވެސް  ކަންތައްތަކުގެ 

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ  އަދި    ވަކިކުރެވިދާކުރުމުގައި އިޙްމާލުވެފައި ވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި ރައީސްގެ މަޤާމުން  ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ޒިންމާ އަ

ނަމްބަރު: އޮތޯރިޓީގެ  އެ  އެއްގޮތަށްކަމަށް  އިޖުރާޢަތްތަކާއި  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ  އޮތޯރިޓީން  ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް  ނަގާފައިވަނީ    ވޯޓު 

8 /2020/274/LEG -221  ްވަނަ    3ވާފައިވާތީ ރައީސްއަކު އިންތިޙާބު ކުރެއްވުމަށް ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ  މި އިދާރާއަށް އަންގަ   ސިޓީއިނ
ޖަލްސާއި  133ދައުރުގެ   މުޙައްމަދު ޝާމިރު    ންވަނަ  އަލްފާޟިލް  މަޤާމަށް  ރައީސްގެ  މިކައުންސިލްގެ    ހޮވުނެވެ.ކައުންސިލްގެ  އަދި 

ރައީސްގެ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝާމިރު ހޮވުމާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސްގެ މަޤާމް ހުސްވެފައި ވާތީ ނައިބް  
އިބްރައީސްގެ  ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާއިން ކައުންސިލްގެ ނަ  134ރައީސް އިންޠިޙާބް ކުރުމަށްބޭއްވުނު މި ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  

   މަޤާމަށް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝުކުރި ހޮވުނެވެ.



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2020

 23 ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ   .11
 . އިންތިޚާބުކުރެވިފައިނުވެެއވެ ކޮމެޓީެއއް  ކުރާ ަމސައްކަތް ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންެގ -
 ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ މަޢުލޫމާތު   ❖
 މަގާމު   ނަން  ސ.ނ. 
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   ކޮމިޓީއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަށް  ❖

 ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުންތައް     ❖
 

 ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް  ރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ޙާޟި  ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

   

 

 ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތަށް ލްތަކަށް  ކޮމެޓީގެ އުސޫ  ❖
 ކޮމިޓީގެ ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ މައުލޫމާތު  ❖
 

 ތަފްޞީލް  ޖުމްލަ 

 އާމްދަނީ   

  

  

 ޖުމްލަ އާމްދަނީ   

  

 ޚަރަދު  

  

 ޖުމްލަ ޚަރަދު   

 ބާކީ  
 

 އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހަރުމުދައު ވާނަމަ ހަރު މުދަލުގެ ތަފްސީލް 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2020

 24 ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 ނިންމުން  .12
 

ދިމާވި   19-ކޮވިޑް  ރުއަހަ  ވަނަ  2020މިކައުންސިލުގެ   ލިުބމުގައި  ަބޖެޓް  ަބލިމަޑުކަމުގެ ސަަބބުންނާއި 
 ނިންމާ،ނަމަވެސް ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގެ ގިނަކަންތައްތަކެއް    ކަކާއި ކުރިމަތިވީގޮންޖެހުންތަގިނަދަތިތަކުގެ ސަަބުބން  

ދެވިފައިވާކަން  މެދުނުކެނޑި  ވަރަކަށް  އެއްވެސް  ޚިދުމަތްތައް  ޢާންމު  ދޭންޖެހޭ  އިދާރާއިން  ކައުންސިލް  ރައްޔިތުންނަށް 
 ފާހަގަކުރަމެވެ.

ރައްޔިތުންގެ   ތިބެ،އި ޤައުމަށް ވަފާތެރި ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި  ރަށާއަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި ދުޢާ އަކީ  
އަޅަމެންގެ  هللا ލާަބއާއި މަންފާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. ކީރިތި

  ــــــــينآمــކާމިޔާީބ އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ.   ަބރަކާތް ލައްވައި،މަސައްކަތުގައި 
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