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F 

 

ގަދަކީރިތިވަންތަ  ނި ދަން  وتعالى  سبحانه  هللاޢުމަތްތަކުގެވެރި  ޝުކުރު  ޙަމްދާއި،  އަޅުގަނޑުމެން  އަށް  ނަވަމެވެ. 
އަށް    وسلّم  عليه  هللا  صلّى  محّمدޢަމަލީގޮތުން މަގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާތް ސާހިބާ    ،ޅެންވީގޮތުގެ ރިވެތި ނަމޫނާއާއިގެން ވަޑައިގެންއު

ސަލާމު ޞަލަވާތާއި،  މި  ދަންނަވަމެވެ.  ދުޢާ  އެދި  ލެއްވުން  ސަލާމް  އިޞަލާވާތާއި،  ނަބިއްޔާގެ  މާތް  އެ  މިތުރު  ގައި  އާލުންނާއި،  ތުރު 
 ޙާބީން ޝާމިލްކުރަމެވެ. ޞަ

ކަނޑައަޅުއްވައި،  އިޚްތިޞާސް  އަތޮޅުގެ    މިއަތޮޅުގެ  ފަޅުރަށްތަކުން  އޮންނަ  ޞަރަހައްދުގައި  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ  އެ 
ހުއްޓިފައި  ސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގޮސް  ވީ ނަމަވެސް އެރަށްތަކުގެ މަރައްޔަތުންގެ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ރިސޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައި

ނުލިބިވުމާއި،  ހައްލެއް  އެކަމަށް  ދެންނެވުމުން  ވުޒާރާއަށް  ކަމާބެހޭ  ބެލެހެއްޓުން    ހުރެގެން  ފަޅުރަށްތައް  ބައެއް  ކައުންސިލާއި  އަތޮޅު 
މަ  ރައްޔިތުންނަށް  އަތޮޅު  އެރަށްރަށުގައި  ނަމަވެސް  މަސަޙަވާލުކުރެވިފައިވީ  އިޤްތިޞާދީ  ހުއްދައެންފާކުރާނެ  ފެށުމުގެ  ހޯދުމަށް  އްކަތެއް  އް 

ފުރުޞަތުތައް   ވަޒީފާގެ  އިތުރުކުރުމަށާއި،  ފުދުންތެރިކަން  ޢާންމު  ރައްޔިތުންގެ  ދެންނެވިފައިވާނެއެވެ.  ފަރާތްތަކުގައި  ކަމާބެހޭ 
 ފައިވާނެއެވެ.  ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސްން ހުރި މުއައްސަސާތަކާއި  އި، ދަނޑުވެރިކަމާގުޅު އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި މަސްވެރިކަމާއި ފަތުރުވެރިކަމާ

އަހަރު  2020 ކައުންސިލް    ވަނަ  އެހީތެރިވެދެއްވި  ގެންދިއުމަށް  ކަމާއެކު  ކާމިޔާބު  މަސައްކަތް  މިކައުންސިލްގެ 
މެންބަރުންނާއި،  ތަކުގެ  ކައުންސިލް  ރަށު  އަދި  މުވައްޒަފުންނާއި  މިއިދާރާގެ  އިޚްލާސް  މެންބަރުންނާއި،  ތެރިކަމާއެކު  މުވައްޒަފުންނަށް، 

 މެވެ.   ޝުކުރުވެރިވަ

ހިތްމަވައިދެއްވި   ކަންކަން  އެންމެހައި  މާތްهللا މި  ދުޢާއަކީ  އަޅުގަނޑުގެ  ކުރަމެވެ.  ޙަމްދު  ވަތަޢާލާއަށް  هللا ތަބާރަކަ 
ހިނގަމުންދާ  އަޅަމެންގެ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތްލައްވާ   ދުވަސްތަކެއްކަކީ  ވަނަ އަހަރަ  2021ކުރިއަށް މި  މުގައި މިންވަރު  ފާގަތި، ކާމިޔާބު 

 އާމީން! ! ތައް އަބަދުމެ މިންވަރުކުރެއްވުމެވެޤައުމަށް އުފާވެރި ފާގަތި ދުވަސްއަތޮޅަށާއި މި  ،ވައިކޮށްދެއް
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 ތަޢާރަފު  .1

 

ވަނަ އަހަރުމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ މަޢްލޫމާތު    2020މިރިޕޯޓަކީ  
 ހިމެނޭ ރިޕޯޓެވެ.

ރިޕޯޓުގައި ލަނޑުދަނޑިތަކަށް   ،މި  ލަނޑުދަނޑިތަކާއި  ތަޞައްވުރާއި  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު  މުލަކަތޮޅު 
އި، ރޭވިފައިހުރި ހަރަކާތްތަކާއި، ކައުންސިލުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުގެ މައުލޫމާތު  ވާޞިލުވުމަށް ހިންގި ހަރަކާތްތަކާ

ލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލާއި މާލީ ވަނަ އަހަރުމު  2020ވެ. މީގެއިތުރުން  ހިމަނާފައިވާނެއެ
ކުރުމަ ހަރުދަނާ  ކައުންސިލް  އަދި  ދަތިތަކަށް ތަފްސީލު  ދިމާވި  މަސައްކަތްކުރުމުގައި  މަސައްކަތްތަކާއި  ކުރެވުނު  ށް 

 ބަލައިލެވިފައިވާނެއެވެ. 

 

 ތަޞައްވުރު  ކައުންސިލުގެ  .2
 

ރި  އިސްލާމީ  ރޭވިެގންހިންޭގ،  "މުލަކަތޮޅަކީ  އެހީަގއި  ޓެކްނޮލޮޖީެގ  ޒަމާނީ  ދެމިތިބެ،  މަތީަގއި  އުޞޫލުތަކުެގ  ެވތި 

އަ ޮގތެްއަގއި  ރައްޔިތުންނާ  ދެމެހެއްޓެނިވި  ަމސައްކަތްކުރާ،  ހީވާިގކަމާެއކު  ިވސްނުންތަކާ  އަުއ  ތަރައްޤީކުރުމަށް  ތޮޅު 

ޤައުމިއްޔަތާއި   އިރަށްޓެހި،  ެއއްބަިއވަންތަކަމަށް  ރައްޔިތަކު  އެކުވެރިކަމާ  ހުނަރުވެރި  ހީވާިގ  އަތޮޅުވަންތަ  ސްކަންދޭ، 

 ދިރިއުޅޭ ނަމޫނާ އަތޮޅަކަށް ުވން" 

 

 ކައުންސިލުގެ މިޝަން  .3
 

އެންމެމަތީ   ޚިދުމަތްތައް  ދެމުންެގންދާ  ރައްޔިތުންނަށް  ސަރުކާރުން  ޤާއިމްކޮށް،  މަސްލަޙަތު  ޞުލްޙަ  "އަތޮޅުަގއި 

ރަްއޔިތުންެގ    ،ދިނުމަށްޓަކައި ފެންވަރުަގއި   ހަރުދަނާކޮށް،  ނިޒާމް  ހިންުގމުެގ  ކައުންސިލް  އަތޮޅު  ރަށުކައުންސިލްތަކާއި 

އިދިނުމަށް އެހީތެރިވެ، ެއންމެމަތީ ފެންވަރުަގއި ރާވާ ހިންޭގނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް  ބޭނުންތައް ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ފުއްދަ

   ދެމެހެއްޓުން" 



  ރިޕޯޓްތަފްޞީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުންސިލުންޅު އަތޮޅު ކަތޮއަހަރު މުލަ ަވނ2020ަ

 
5 

 ކައުންސިލް އޮނިގަނޑު  .4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓްތަފްޞީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުންސިލުންޅު އަތޮޅު ކަތޮއަހަރު މުލަ ަވނ2020ަ

 
6 

 ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު   / ރަށުގެ ވަނަވަރު  .5
 

ގާތްގަނޑަކަށް ދެކުނުން  މާލޭގެ  ވެރިރަށް  ބިތުގައި  70  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިރުމަތީ  ރާއްޖޭގެ  ދުރުގައި،  މޭލު  ،  ވަރަކަށް 
އޮންނަ   ދެމެދުގައި  ކޮޅުމަޑުލާއި  އަތޮޅާއި  ދިރިއުޅޭ  ފެލިދެ  މީހުން  އަތޮޅަކީ،  މ.  ނުވަތަ  ދިރިނޫޅޭ  ،  ރަށާއި  08މުލަކަތޮޅު    10މީހުން 

ރަށާ އެކު    03އިންޑަސްޓްރިއަލް  ،  ފަޅުރަށާއ12ިޑައަޅާފައިވާ  ރިޒޯޓުގެ އިތުރުން އަލަށް ރިޒޯޓްގެގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ކަނ  02ފަޅުރަށާއި  
އެކުލެވިފައިވާ    35ޖުމްލަ   ދެފަރު  ބޮޑު  ކޮށްލެވޭފަދަ  ފާހަގަ  ނިސްބަތުންވެސް  ރާއްޖޭގެ  އަތޮޅަކީ  މި  އަދި  އަތޮޅެކެވެ.  ހިމެނޭ   ރަށް 

 ރަށަކީ:    8އަތޮޅެއްވެސް މެއެވެ. މިހާރު މިއަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ 

 

 1410  ( 363) ވަށް ވޭ  -2   1409  ( 362)  ންދޫރަތްމަ -1

 

 

 

 1412  ( 365) މުލި  -4   1411  ( 364)  މުލައް -3

 

 

 

  1414  ( 367) ކޮޅުފުށި  -6    1413  ( 366) ނާލާފުށި  -5

 

 

 

 

   1416(        369މަޑުއްވަރި   ) -8          1415(368) ދިއްގަރު  -7
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އާބާދީއަ ޖުމްލަ  ތެރެއިން    7533ކީ  މިއަތޮޅުގެ  އޭގެ  އަންހެނުންގެ    3862މީހުންނެވެ.  ފިރިހެނުންނެވެ.  މީހުންނަކީ 
އަހަރާއި ދެމެދުގެ މީހުންގެ ޢަދަދަކީ    35އަހަރާއި    18އެވެ. އަދި    445އަހަރުން މަތީ މީހުންގެ ޢަދަދަކީ    65އެވެ.    3671ޖުމްލައަކީ  

އަކީ    609އަކީ ފިރިހެން ކުދިންނެވެ. އަދި   638ގެ  އެވެ. އޭ  1247ލަ އާބާދީއަކީ ތަކުގައި ކިޔަވާކުދިން ޖުމްއެވެ. މިއަތޮޅުގެ ސްކޫލް  2850
ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި، ފައިބަރ    ،މިއަތޮޅަކީ މަސްވެރިކަމާއިފަތުރުވެރިކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަމާއިއަންހެންކުދިންނެވެ.  

ސް ތަފާތު އެކިއެކި މަސައްކަތްކުރާ އާބާދީއެއް އޮންނަ އަތޮޅެކެވެ.  ނަމިނޫ  ،ވިޔަފާރިއާއި  ކިގެ އެކިއެ އަދި މެދުފަންތީ   ުކދ  ،  މަސައްކަތްކުރުމާއި
ވިޔަފާރިކުރާ   ފަންތީގެ  ކުދި އަދި މެދު  މީހުން އުޅެއެވެ.    611މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަންކުރާ ޖުމްލަ    ، މީހުން އުޅޭއިރު  127އެގޮތުން 

ތަފާތު އެކިއެކި  މީހުން އުޅެއެވެ.    55އެވެ. އަދި ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތްކުރާ    49ދަކީ  މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ޢަދަ   އަދި ފައިބަރ
ރެވެމުންދާ  ބޭނުންތަކާއި، މަސައްކަތުގެ ދާއިރާތަކުގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބިދޭސީން މިއަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށާއި، ސިނާޢީމަސައްކަތް ކު

 ކްލަބް ޖަމްއިއްޔާ އޮވެއެވެ.   22މިއަތޮޅުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންދާކަން  ރަށް

އެކަށީގެންވާ   އަދި  ބިންބޮޑު  ނިސްބަތުން  އާބާދީގެ  ދިރިއުޅޭ  ރަށުގައި  ރަށްރަށަކީ  ގިނަ  ދިރިއުޅޭ  މީހުން  އަތޮޅުގެ  މި 
ނަމަ ރަށްރަށެވެ.  މަޑުހުސްބިންއޮތް  ދިއްގަރާއި  މިއަތޮޅު  ނާލާފުއްޓަކީއަތޮވެސް  އަދި  ބިންދަތި،  އްވަރި  އަޅާބަލާއިރު  ރަށްރަށާ  އެހެން  ޅުގެ 

ކުރަމެވެ. މި ތިންރަށަކީވެސް ބިންހިއްކައިގެން ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ބިން ބޮޑު ކުރެވިފައިވާ   ތިންރަށް  ޖާގަކުޑަ ތިންރަށްކަމުގައި ފާހަގަ 
ބޭނުންވާ ދިރިއުކަމުގައި ވިޔަސް، ރަށު  ވަޞީލަތްތަގެ އާބާދީއަށް  ތިންރަށެވެ. އަދި މި  ޅުމާއި އެހެނިހެން  ކަށް އެކަށީގެންވާބިން ލިބިފައިނުވާ 

ޅުގެ މީހުން  ތިންރަށުގެ ފަޅުގެ ސައިޒަށްބަލާއިރު ބިން ހިއްކައިގެން ރަށް އިތުރަށް ބޮޑުކުރުމުގެ ފުރުޞަތުއޮތްކަން ވެސް ފާހަގަ ކުރަމެވެ. މިއަތޮ
ރަދިރިއުޅޭ ފަޅު  އިތުރުން  ރަށްރަށުގެ  ބިންބޮ  ގޮތުގައިވެސް  ކަންކަމުގައި    ޑެތިށްރަށުގެ  އިޤުތިޞާދީ  ދިރިއުޅުމަށާއި  ހުރުމާއެކު،  ރަށްރަށް 

  އޮތްކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އަދި އަތޮޅުގެ އިރުމަތީ ބިތުގައިވާ މާސިންގާ ދެ ފަރަކީ، ބިމުގެ   އި ބިން މިއަތޮޅުގައި ތަނަވަސްވެފަބޭނުންކުރާނެ
މިއަ ޙައްލުކުރުމަށް  މުހިއްމު  ދަތިކަން  ލިބިފައިވާ  ގޮތެއްގައި  ތޮޅަށް  މައިގަނޑު  ބިނާވެފައިވަނީ  އިޤުތިޞާދު  އަތޮޅުގެ  ވަޞީލަތެކެވެ. 

މަޑުއްވަރި، ވޭވަށް، މުލައް، ،  ދަނޑުވެރިކަމާއި، ވިޔަފާރިއާއި، ވަޒީފާ އަދާކުރުމާއި ޓޫރިޒަމްގެ މައްޗަށެވެ. މި އަތޮޅު ދިއްގަރު،މަސްވެރިކަމާއި
ކޮޅުފުށީ އަދި  ބަރޯސާވެފައިނާލާފުށި  ރައްޔިތުން  ޢަދަދެއްގެ  ވަރަށްގިނަ  ވަކިން  ގެ  އަދި  މައްޗަށެވެ.  އާމްދަނީގެ  ލިބޭ  މަސްވެރިކަމުން  ވަނީ 

މުލައް ދިއްގަރު،  ޚާއްޞަކޮށް  އޮޑިދޯނި،  މަޑުއްވަރި،  ޒަމާނީ  ނިސްބަތުން  އަތޮޅުގެ  ވޭވަށަކީ  އަދި  ބޭނުންކޮށްގެން  ނާލާފުށި  ފަހަރުގެ 
ޚާއްޞަކޮށް  މަސްވެރިކަމުގައި ޙަރަކާތް ވަކިން  ފަހަރު ތެރިވަމުންދާ ރަށްރަށެވެ. އަދި  ދޯނި  ފައިބަރު  ، އަކީ  މަޑުއްވަރި  އަދި  ވޭވަށް  މުލައް 

ރި ކަމުގައިވާ  ބާވަތެއް  މަހުންއުފައްދާ  އަތޮޅަކީ  މ.  ރަށްތަކެކެވެ.  ކުރަމުންދާ  ވިޔަފާރި  ވިއްކުމުގެ  މުޅި  ބަނދެ  އުފެއްދުމަށް  ހާކުރު 
ކޮ  ފާހަގަ  )މެދުރާއްޖެއިންވެސް  ދެރިސޯރޓު  އޮތް  އަތޮޅުގައި  އަތޮޅެކެވެ.  ހަކުރާހުރާ ށްލެވޭ  ސިނަމަން  ރިސޯރޓާއި،  އައިލެންޑް    ފުށި 

 ( ގައި އަތޮޅުގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ގެންދެއެވެ.  މޯލްޑިވްސް
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 ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު  .6
 ޔަލަށް ޙާޞިލްވި މިންވަރު ނި އަހަރުގެ  މެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހި 2020

 

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް  
 ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

ނަތީޖާ  
ޙާޞިލްކުރެވުނު  

 މިންވަރު 
Q1 Q2 Q3 Q4 

    %100 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްފާސްކުރުން   2020 01

 L.G.Aވަނަ އަހަރު ކައުންސިލް ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ރިޯޕޓްއެކުލަވައިލާ   2019 02
 އަށް ފޮނުވުން 

   %100 

03 
ޑިސެމްބަރުގެ ކުރިން ގަނެފައިވާ ތަކެއްޗާއި،ހޯދާފައިވާ   31ވަނައަހަރު    2019

  ޚިދުމަތްތަކާއި، ގަންނަން އެއްބަސްވެފައިވާތަކެތި އަދި ހޯދަންއެއްބަސްވެފައިވާ
 ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގައްވާ ފައިސާ ދެއްކުން 

   %100 

    %100 އަށް ފޮނުވުން  L.G.Aވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާން    2019 04

    %100 އަށް ފޮނުވުން  L.G.Aމަސްދުވަހުގެ ރިޯޕޓް  6 05

    100% އަށްފޮނުވުން  L.G.Aވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލް އެކުލަވައިލާ   2021 06

    %100 އަށް ފޮނުވުން.  L.G.Aވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް   2021 07

މަހު ތަރައްޤީ ްޕލޭނަށް ޢަމަލީ ސިފައަންނަގޮތުގެ ރޯިޕޓް  1މަހުން  2މެ ންކޮ 08
 ތައްޔާރުކޮށް ޢާއްމުކުރުން 

   8% 

    100% އަށް ފޮނުވުން  LGAތަރައްޤީ ްޕލޭން ތައްޔާރު ކޮށް  09

    %100 އަށް ފޮނުވުން  LGAްޕލޭން ތައްޔާރު ކޮށް  ސިއަލްފައިނޭން 10

    75% ލޭންޑްޔޫސްޕްލޭން ހެދުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން ރައްރަށުގެ  11

އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުންހަދަން ލާޒިމްކުރާ   12
 ޤަވާއިދުތައް ހެދުން. 

   100% 

    100% . ންގާހަރަކާތްތައް އިތުރުކުރުން މުރާޖާކޮށް ހިޓްރަސްޓް ފަންޑު 13

    50% އަތޮޅުން ޕާސްޯޕޓަށް އެދެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.  14

 ސެންޓަރތަކެއް ޤާއިމްކުރުން. ސަން ކާޑު ކަލެކް  ހުރިހާރަށެއްގައި އައި.ޑީ 15
 

   65% 



  ރިޕޯޓްތަފްޞީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުންސިލުންޅު އަތޮޅު ކަތޮއަހަރު މުލަ ަވނ2020ަ

 
9 

    50% ޤާއިމްކުރަންމަސައްކަތްކުރުން. އި ްޕރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ގޮތްޕެއް އަތޮޅުގަ 16

އަތޮޅުގައި ހުރި ކަންކަމާ ގުޅިގެން މުއައްސަސާތަކާމަޝްވަރާކުރުމަށް   17
 މާލެދަތުރުކުރުން. 

   50% 

 .ރަށުކައުންސިލްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުން 18
   100% 

    100% .ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނީޓަރ ކުރުން 19

ގުޅުން ކްރެޑިޓް ސްކީމުގެ ނަމުގައި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށްކްރެޑިޓަށް  " 20
 ."މުދާދޫކުރުން 

   100% 

    100% ޖަމާއަތްތެރިން ތަމްރިނު ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން.  21

 

 

 ޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޙާ  .7
 

އެމް.އެސް.ބީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްެޕނީ ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  އެއްބަސްވުމުގައި    މަރާމާތު ކުރުމުގެ  ( އަތޮޅުގެ )  އަތޮޅު ސްޓޭޓްހައުސް  މ.
ވަނީ   މިކައުންސިލްއިން  އެކުގައި  ދުވަހު    09ޖެނުއަރީ    2020އާއި  ވަނަ 

 ސޮއެކޮށްފައެވެ. 

 

ވަނަ    09ޖަނަވަރީ    2020މ.އަތޮޅު ސްޓޭޓް ހައުސް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  
 ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ޙަވާލުކޮށް  ޓްރަކްޝަން ކޮމްެޕނީއެމް.އެސް.ބީ ކޮން  ދުވަހު

 މިހާރު ވަނީ ކޮށް ނިމިފައެވެ.  95މަސައްކަތުގެ %

 

  މ. އަތޮޅުގައި ހިންގަން ބޭނުންވާ ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ްޕރޮގްރާމްތަކާއި އަދި ޖޮބް ފެއަރ އެއް ބޭއްވުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ 
އިކޮ ޑިވެލޮޕްމައޮފް  މިނޮމިކް  ޑެޕިއުޓީ  އާއިއެކު  ންޓްގެ  ނާޞިރު  އަޙްމަދު  ސީ.އީ.އޯ  ޮޕލިޓެކްނިކްގެ  އަދި  މުޖާހިދު  އަޙްމަދު  ނިސްޓަރ 

 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.  30ޖެނުއަރީ   2020މިކައުންސިލްއިން 

 

ޑި  އަދި  ޙަސަން  އަޙްމަދު  ރައީސް  ނައިބު  ރައީސް ޔޫސުފު ޞިދްޤީ،  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު  ނިޔާޒު  މ.  މުޙައްމަދު  ޖެނެރަލް  ރެކްޓަރ 
 މާލޭގެ މިނިސްޓްރީތަކާއި ވުޒާރާތަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރު )ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ(  

އަޙްމަދު ރައީސް  ނައިބު  ޔޫސުފު ޞިދްޤީ،  ރައީސް  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު  ނިޔާޒު  މ.  މުޙައްމަދު  ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ  އަދި  ޙަސަން   
ވެރިޔާ(   ކައުންސިލުން    22އިން    08އަރީ  ފެބުރު  2020)ޒިންމާދާރު  އަތޮޅު  ވަޑައިގެން  މާލެ  އަހަރަށް    2020އަށް  ވަނަ 

މާ ގުޅުންހުރި މިނިސްޓްރީ ތަކާއި،  ށްފައިވާ މަސައްކަތު ތާވަލްގައިވާ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް އެއްބާރުލުން ހޯދުމާ ގުޅޭގޮތުން ކަފާސްކޮ
 ރުމަށް ދަތުރެއް ކުރެއްވިއެވެ. މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކު 



  ރިޕޯޓްތަފްޞީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުންސިލުންޅު އަތޮޅު ކަތޮއަހަރު މުލަ ަވނ2020ަ

 
10 

 

 ޕްރޯޖެޓް ކޮމްޕެނީ 

ޢަބްދު ހިއްސާދާރު  އެއް  ކޮމްެޕނީގެ  ދާއިރާތަކާ  هللا ްޕރޯޖެޓް  ކުރެވިދާނެ  އިންވެސްޓް  ކުންފުނިން  އެ  އަތޮޅުގައި  ބައްދަލުކޮށް  ލުޠުފީއާ 
މިގޮތުގު ކުރެވުނެވެ.  މަޝްވަރާތަކެއް  ބިނާކުރަނިވި  ދާއިރާއެއްގައި  ފުޅާ  ވަރަށް  އެ  ޅޭގޮތުން  އެއްރަށެއްގައި  ކޮންމެވެސް  މ.އަތޮޅުގެ  ން 

އުޅަނދުބަންނާނެ ޔާޑެއް ހެދުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. އަދި އެކަމަށް އެދި އެ ފަރާތުން  ކުންފުނިން ސްލިްޕވޭއަކާއެކު، ފައިބަރު  
ހުށަހެޅުމަމ ްޕރޯޮޕޒަލެއް  ތެރޭގައި  ދެމަސްދުވަހުގެ  އޮތް  ކުރިޔަށް  ކައުންސިލަށް  އެކުންފުނިން  .އަތޮޅު  އެގޮތުން  އެއްބަސްވެވުނެވެ.  ށް 

ރުޞަތުތަކެއް ގެސްޓް ހައުސްގެ ވިޔަފާރިކުރުމަށް އަތޮޅުގެ ހަތަރު ރަށަކުން އެ ކުންފުންޏަށް  ސްލިްޕވޭއަށް ކުރާ އިންވެސްޓާ އެކަށޭނަ ފު 
ފަހިކޮށްދެވިދާނެކަމަށާއި، އަތޮ ކުންފުނިން އަތޮޅުގެ އަށް    ޅުކައުންސިލާ ރަށުކައުންސިލްތަކާއެކު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު  އެ  ބަދަލުގައި  އޭގެ 

އަށް ފެރީޓާމިނަލް )ފާޚާނާ އަ ރަށުގައި  ރަށުގައި  ގޮތަށް( ހިލޭ ޢިމާރާތް ކޮށްދިނުމާއެކު، އަށް  ފިހާރަ ނުވަތަ ރެސްޓައުރަންޓް ހިންގޭ  ދި 
 ށް ފަތާ ޓްރެކް ގާއިމްކޮށް ދިނުމަށްވެސް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. އަ
 

 ޕޮލިޓެކްނިކް 

ދެޮޕލީޓެކް މ.އަތޮޅުކައުންސިލުން  ނިކްގެ  ބައްދަލުކޮށް  މަޖީދުއާ  މާޖިދާ  އަދި  ޙަސަން  ވަދީފާ  ކަމުގައިވާ  ޑިރެކްޓަރުން  ވަނަ    2020 
ޚާއްޞަކޮށް   ޓްރެއިނިންގތައް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ރާވާފައިވާ  އަހަރަށް  ގެންދިޔުމަށް  ކުރިޔަށް  އަށް  ސެްޕޓެމްބަރ  ޖުލައިއިން  މިއަހަރު 

ބިނާކުރަނިވި މަޝްވަ  ރެފްރިޖަރޭޝަން އެންޑް ރާތަކެއް  އެއަރ ކޮނޑިޝަނިން ކޯސް ދެފަރާތް ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމާ ގުޅޭގޮތުން 
ހުޅުވާލަ  ރަށަކަށް  ހުރިހާ  އަތޮޅުގެ  ރޯދައިގެފަހުން  އަދި  ގެންދިއުމަށް  ކުރެވުނެވެ.  ކުރިޔަށް  އެއްރަށެއްގައި  ކޮންމެވެސް  ކޯސް  އިގެން 

 މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. 
 

 ރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން   އޮފް ޓް މިނިސްޓްރީ 

މިނިސްޓަރގެ ނާއިބު   އާއި،  ޢާދިލް  އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލް  އޭވިއޭޝަން  ސިވިލް  އެންޑް  ޓްރާންސްޯޕޓް  ފޯރ  ސްޓޭޓް  އޮފް  މިނިސްޓަރ 
ދުއްވާ ތަކަތީގެ ލައިސަންސް ކާޑު    ޔާ ނަޞީރާއި، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ޙަލީމްއާ ބައްދަލުކޮށް މ.އަތޮޅުން އެއްގަމުގައިހިދާ

ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް އެކަމުގައި  މެއި މަހުން ފެށި  2019ހަދައިދެވިދާނެ ގޮތެއް އޮތްތޯ ބެލުމަށް   ގެން ކުރަމުން އަންނަމަސައްކަތާ 
ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.   ހައްލުތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި ޓްރާންސްޯޕޓް މިނިސްޓްރީން ދެވިދާނެ އެހީތަކާ ބެހޭގޮތުން ފުޅާ  ހޯދިދާނެ

ދެމުންގެންދާ   ޚިދުމަތް  ދަތުރުގެ  އެތެރޭގެ  މ.އަތޮޅުގެ  ލިބޭނޭގޮތް  އަދި  އަތޮޅަށް  ޚިދުމަތް  ފެރީއެއްގެ  އިތުރު  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ 
އަތޮޅުތެރޭ ހައްދަވައިދެ އެދުނުގޮތަށް  ކައުންސިލުން  މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ.މ.އަތޮޅު  ގޮތުން  ބެހޭ  ދަތުރުކުރާ  އްވުމާއި  ގައި 

މިނިސް ހަމަޖެހުނު ކަމުގެ އުފާވެރި ޚަބަރު  ޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ ޓްރާންސްޯޕޓް އެންޑް ސިވިލް  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ފެރީގެ ދަތުރުތައް 
 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.   18ފެބްރުއަރީ   2020ދު ޢާދިލް  އޭވިއޭޝަން އަލްފާޟިލް އަޙްމަ 

 ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 

ގޮތްޕެއް  އޮފީހުގެ  ޖެނެރަލް  ްޕރޮސެކިއުޓަ  މ.އަތޮޅުގައި  ބައްދަލުކޮށް  ޝަމީމާ  ޙުސައިން  އަލްއުސްތާޛު  ޖެނެރަލް  ްޕރޮސެކިއުޓަ 
ހުން ފެށިގެން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް އޮޅުންފިލުވައިދީ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި  ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަ  2019ގާއިމްކުރުމަށް  

ގާ ހަރުދަނާއެގޮފި  އަތޮޅުތަކުގައި  ނިޒާމު  އަދުލުގެ  ޖިނާޢީ  އަދި  މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.  ްޕރޮސެކިއުޓަރ  އިމްކުރުމާގުޅޭގޮތުން  ކުރުމުގައި 
 ޖެނެރަލްގެ ދައުރާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. 

 

 ދާރުލް ޤުރްއާން ވައްސުންނާ 
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ދޭ(   ބައްދަލުކޮށް މ.އަތޮޅުގައި ޖަނާޒާ ކޯސް )ކަށުކަމާކެމި ދަސްކޮށްދާރުލް ޤުރްއާން ވައްސުންނާގެ ފައުންޑަރ ޢަބްދުއް ލަޠީފު އަޙްމަދާ
 ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. 

 

 ދަމާސް 

ޢަބްދު  އަޙްމަދު ޝަކީބާއި،  ކަމުގައިވާ  މެނޭޖަރުން  ޖެނެރަލް  މެނޭޖަރ ރިސްމާ  هللا ދަމާސްގެ  މާކެޓިންގ  އެންޑް  އަދި ސޭލްސް  އާދަމް 
ޔެކޭވެސް އެއްގޮތަށް މ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި ދަމާސްއާ ގުޅިގެން މ.އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދަމާސްއިން ތަކެތި  މޫސާއާ ބައްދަލުކޮށް ކުރި

ކްރެޑިޓް ސްކީމް ހިންގުމަށް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. ދަމާސްއިން އެމް.އޯ.ޔޫ އައުކުރުމަށް އުފަލާއެކު މަރުހަބާ ކިޔާނެ ކަމަށާއި،  ދޫކުރުމަށް  
ޅު ޑިސްކައުންޓެއް މ.އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ދެއްވަން ބޭނުންފުޅުކަމުގައި ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުން ކަމުގައިވާ އަޙްމަދު  އަދި ކުރިޔަށްވުރެ ރަނގަ

ްޕރޮގްރާމެއް    ޝަކީބު ތަމްރީން  ދަސްކޮށްދޭ  ބޭނުންކުރަން  ކޯޑް  އަންޑަރ  ދަވާދާއި،  ވިއްކާމެރިން  ދަމާސްއިން  އަދި  ވިދާޅުވިއެވެ. 
 ރިވާ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.  މ.އަތޮޅުގައި ހިންގަން ޝަޢުޤުވެ 

 

 މެރިން ހާވެސްޓް 

ހުއި މ.އަތޮޅުގައި  ބައްދަލުކޮށް  ވެރިންނާ  ކުންފުނީގެ  ހާވެސްޓް  އެކުންފުނިން  މެރިން  މަސައްކަތަށް  އާލުކުރުމުގެ  ފިލަނޑާ 
ހުއިފިލަ ހިންގާ  ކ.ކާށިދޫގައި  ކުންފުނިން  އެ  އަދި  މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.  މާކެޓްކުރުމުގެ  އިންވެސްޓްކުރުމާބެހޭގޮތުން  އާލާކޮށް  ނޑާ 

ގި ގެންދިއުމާމެދު  ކުރިޔަށް  ްޕރޮގްރާމް  މ.އަތޮޅުގައި  ބެލުމަށްފަހު  ނަތީޖާއަށް  ގޮތެއް  ްޕރޮޖެކްޓްގެ  ދުވަހުގެތެރޭ  އަހަރު  އެއް  ނަވެގެން 
 ނިންމާނެކަމުގައި އެކުންފުނީގެ ވެރިން ވިދާޅުވިއެވެ. 

 

 ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒު 

ރާތް  ވަނަ ޤުރުއާން މުބާ 25މީ މަރުކަޒުގެ އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރ ޢަލީ ރިޒާއާ ބައްދަލުކޮށް މ.އަތޮޅުގައި ބާއްވާ  ނާބެހޭ ޤައުކީރިތި ޤުރުއާ
ފޯރުކޮށްދިނުމަ  ޚަތިމް  ގޮތުގައި  އިނާމުގެ  ހެދުމާއި،  ސުވާލުތައް  ހޯއްދަވައިދެއްވުމާއި،  ފަނޑިޔާރުން  ބޭނުންވާ  ގެންދިއުމަށް  ށް  ކުރިޔަށް 

 ކުރެވި އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވުނެވެ.  މަޝްވަރާ 

ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ ކީރިތިޤުރުއާން  ވަނަ އަހަރު    2020މ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން އަތޮޅޫގެ އަށް ރަށުގެ މިސްކިއްތަކުގައި  
ނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒުން ހޯދައިދިނުމަށް  ހިތުދަސްކުރުމުގެ ކްލާސްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ސާރުކާރުން ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދަ ކީރިތި ޤުރުއާ

 އެއްބަސްވެވުނެވެ. 
 

 ދިވެހި ބަހުގެ އެކެޑަމީ 

ޢަލީއާއި، ނައިބު ރައީސް ރާފިޢާ  ދިވެހި ބަހުގެ   އެކެޑަމީގެ ރައީސް އަޝްރަފު 
هللا ޢަބްދުލް ޤާދިރާއި، މެންބަރުންކަމުގައިވާ ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިނާއި، ޢަބްދު

 ޙަލީމާއި ބައްދަލުކޮށް މ.އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކަށް  ޞާދިޤާއި، މުޙައްމަދު ޝާހިދު 
ގެން ކުރިޔަށް  ފޯވަހި  އަދިބީ  ބާއްވާ  އަދަބީ  ޢަމާޒުކޮށްގެން  އަދި  ގޮތައި،  ދާނެ 

ފޮރުކޮށްދެވިދާނެ   އެކެޑަމީއަށް  ބަހުގެ  ދިވެހި  ގެންދިޔުމުގައި  ކުރިއަށް  ފޯވަހި 
ފުޅާދައިރާއެއްގައި މަޝްވަރާ ވަރަށް  ކުރެވުނެވެ. އަދި  އެހީތެރިކަމާއި ބެހޭގޮތުން 

މ.އަތޮޅުގެ ތާރީޚު އނަގައިދޭ ފޮތެއް )ރަށްރަށް ވަކިން( އެކުލވައިލުމާބެހޭގޮތުން  
ގެ  ސް ވަރަށް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. އަދި މ.އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި އަދަބީ ތާރީޚީ ކޮމިޓީއެއް ކައުންސިލާއި، ކަމު ވެ

 ނެވެ. ގެ މަތީ ކިލާސްތަކުގެ ދަރިރުން ހިމެނޭގޮތުން އެކުލަވައިލުމުގެ ބޭނުންތެރިކަމާމެދުވެސް ވާހަކަ ދެކެވުފަންނުވެރި ބޭފުޅުންނާއި، ސުކޫލު 
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 މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން 

އި އަތޮޅުގައި  މ.  ބައްދަލުކޮށް  ޙުސައިނާ  އަޙްމަދު  މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލް  އިމިގްރޭޝަން  އޮފް  ޖެނެރަލް  މިގްރޭޝަންގެ  ކޮންޓްރޯލަރ 
ބެހޭގޮތުން  މުހިއްމުކަމާ  ގާއިމްކުރުމުގެ  ޕްއިންޓެއް  ކަލެކްޝަން 

މި މާލެއަށް   މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.  މ.އަތޮޅުން  ބައްދަލުވުމުގައި 
ތަކުލީފު ބޮޑުކަމާއެކު އިމަޖެންސީއެއްގައި  ދަތުރުކުރުމުގައި އުފުލަން ޖެހޭ 

ކަށްވުމުން މ.އަތޮޅަށް ޕާސްޯޕޓަށް ބޭނުންވެގެންވެސް މާލެއައުމަކީ ދަތިކަމަ
މުހިންމުކަމުގައި  ކޮންމެހެން  ޕްއިންޓެއް  ކަލެކްޝަން  އިމިގްރޭޝަންގެ 

އިންތިޒާމް ދެންނެވުނެ  އެދެވޭނެ  ޚިދުމަތައް  ޕާސްޯޕޓްގެ  މ.އަތޮޅުން  ވެ. 
އެއަރޯޕޓް   މ.  ހަމަޖެހިގެންދާނެކަމަށާއި،  މުސްތަޤުބަލެއްގައި  ކައިރި 

އިމިގްރޭޝަންގެ   ކޮންޓްރޯލަރ  ނިމުމުން މ.އަތޮޅުގައި  ދެއްވާނެކަމުގައި  ހައްދަވައި  ލިބޭގޮތް  ޕާސްޯޕޓް  އަތޮޅުން  ކައުންޓަރެއް ޤާއިމްކޮށް 
 ލް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ޙުސައިން ވިދާޅުވިއެވެ.  ޖެނެރަ

 

 މޯލްޑިވްސް ކެޕޭސިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ގަވަރނަންސް އިންސްޓިޓިއުޓް 
 

ޑި މޯލްޑިވްސް   އޮކެޕޭސިޓީ  ޗީފް  ޝަފީޤާއާއި،  ފާޠިމަތު  ފައުންޑަރ  އިންސްޓިޓިއުޓްގެ  ގަވަރނަންސް  އެންޑް  ަޕރޭޓިން  ވެލޮޕްމަންޓް 
އޮފިސަރ ޒުލައިޚާ ފަހީމްއާ ބައްދަލުކޮށް އެ އިންސްޓިޓިއުޓުން ލިބެންހުރި 
އަދި  މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.  ގުޅޭގޮތުން  ފުރުޞަތުތަކާ  ތަމްރީން 

ރަ ބޭނުންވާ  އަތޮޅުކައުންސިލާއި،  ވަގުތަކަށް  އެ  ށުކައުންސިލްތަކުން 
އިންސް  އެ  ކަމަށް  ފޯރުކޮށްދެވިދާނެ  ފަރާތަށް  އެ  ޓިޓިއުޓްގެ ތަމްރީނެއް 

މ.  ދެއްވިއެވެ.  މަޢުލޫމާތު  ޝަފީޤާ  ފާޠިމަތު  ފައުންޑަރ 
ބޮޑަށް  ވަރަށް  ސްކިލްސް  ސޮފްޓް  މުވައްޒަފުންނަށް  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

ޚާއްޞަކޮށް މަސައްކަތުގެ    ބޭނުންވާކަމަށާއި،  "ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް"، 
ކުން ތަމްރީންތައް ދެފަރާތް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަޝްވަރާ  އަޚްލާޤު އަދި ވަގުތުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުން ފަދަ ދާއިރާތަ 
ރަށުކައުންސިލްތަކަށް   ކައުންސިލާއި  އަތޮޅުގެ  މ.  އިންތިހާބު  2020ކުރެވުނެވެ.  އަލަށް  އަހަރު  ބޭނުންވާ  ވަނަ  ފަރާތްތަކަށް  ވާ 

 ކުރެވުނެވެ. ޓްރެއިނިންގް ްޕރޮގްރާމް ދެފަރާތް ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް މަޝްވަރާ 

  މޯލްޑިވްސް ކެޕޭސިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ގަވަރނަންސް އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދާ އިސްލާމިކް ފައިނޭންސާގުޅޭ ސާވޭ 
 ންދިޔުމަށް މ.އަތޮޅުކައުންސިލުން އެހީތެރިކަށް ބޭނުންވާކަމުގައިވަނީ ދެންނެވިފައެވެ. ދެފަރާތް ކުރިޔަށް ގެ

 

 ރެންސް ދިވެހި އިންސުއަ 

އެ ކުންފުނިން   ބައްދަލުކޮށް  ވެރިންނާ  އަމީލް އާއި އެ ކުންފުނީގެ  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު  ކޮމްެޕނީގެ  ދިވެހި އިންސްއަރެންސް 
އިންސްއަރެންސްގެ މަޢުލޫމާތު  ދުމަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުނެވެ. މިގޮތުން ފަޔާ އިންސްއަރެންސާއި، ހަލް  ފޯރުކޮށްދޭ އިންސްއަރެންސް ޚި 

އިންސް ޚާއްޞަކޮށް  މަސްވެރިންނަށް  މ.އަތޮޅުގެ  އޮޅުންފިލުއްވައިދެއްވިއެވެ.  އިންސުއަރެންސުން  ދިވެހި  ރަނގަޅަށް  ންސް  އަރެވަރަށް 
 އިންސުއަރެންސާބެހޭ  މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، މ.އަތޮޅުގެ މަސްވެރިންނަށް   އިންސުއަރެންސްއުންސިލުން ދިވެހިެޕކޭޖެއް މ.އަތޮޅުކަ

އިންސުއަރެންސް  ދިވެހި  މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.މި    މަޢުލޫމާތު  ދާއިރާއެއްގައި  ފުޅާ  ވަރަށް  ވެސް  ގުޅޭގޮތުން  ފޯރުކޮށްދިނުމާ  މެދުވެރިކޮށް 



  ރިޕޯޓްތަފްޞީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުންސިލުންޅު އަތޮޅު ކަތޮއަހަރު މުލަ ަވނ2020ަ
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ކަ އިންސްއަރެންސް  މަސްވެރިންގެ  ފޯކަލް  ގޮތުން  ހިއްސާކުރާނެ  މަޢުލޫމާތު  އިންސުއަރެންސާ  ދިވެހި  އެރަށެއްގެފަރާތުން  ންތަކުގައި 
 ޕޮއިންޓެއް ކަނޑައެޅުމަށްވެސް ނިންމުނެވެ. 

 

 މޯލްޑިވް މާކެޓިން އެންޑް ޕީ.އާރު ކޯޕަރޭޝަން )އެމް.އެމް .ޕީ .އާރު.ސީ( 

.އާރު.ސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޠައްޔިބު މު .ީޕ  ކޮމްެޕނީގެ ސީނިއަރ މާކެޓިން ކޯޑިނޭޓަރ ރީޝާ  ދިވެހި އެމް.އެމް  ޙައްމަދާއި، އެ 
.ސީ ބައިވެރިވާ ފެއާތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ޘަޤާފީ ކުޅުވަރު ދައްކާލުމުގެ  ދާ ބައްދަލުކޮށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބާއްވާ އެމް.އެމް .ީޕ .އާރުރަޝީ 

  ގޮތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.  ފުރުޞަތުތަށް މ.އަތޮޅުގެ ޘަޤާފީ ކުޅިވަރު ކުޅޭ ފަރާތްތަކުން ލިބިދާނެ 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  

އިޙް މުޙައްމަދު  ނާއިބު  އެޑިޔުކޭޝަންގެ  އޮފް  ރަށްރަށުގެ  މިނިސްޓަރ  އަތޮޅުގެ  މ.  ބައްދަލުކޮށް  ވެރިންނާ  މިނިސްޓްރީގެ  އެ  ސާނާއި 
މައްސަލަތަކާއި ދިމާވެފައިވާ  ދާއިރާއަށް  އަހަރ2020ު،ތަޢުލީމީ  މ.އަތޮޅު  ވަނަ  ހިންގުމަށް    ސްކޫލްތަކަށް  މ.އަތޮޅުގެ  ކައުންސިލުން 

މު ކިޔެވުމުގެ  ޤްރުއާން  ކީރިތި  ކަމުގައިވާ  ްޕރޮގްރާމްތައް  މުބާރާތާއި،ފަތަން  ރާވާފައިވާ  އެތުލެޓިކްސް  ފޯއްސާއި،  އަދަބީ  ބާރާތާއި، 
ބޭއްވުމާ  ޙަރަކާތް  ސްކޫލް ވަ  2020މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.    ބެހޭގޮތުން  ދަސްކޮށްދިނުމުގެ  މ.އަތޮޅުގެ  އަހަރަށް  އެޑިއުކޭޝަން  ނަ  ތަކަށް 

 ގޮތުންވެސް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.  މިނިސްޓްރީއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް އަވަހަށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމާ ގުޅޭ

 

 މައިޒާން އިލެކްޓްރޯނިކްސް 

ށް މ.އަތޮޅުގެ މަސް ދޯނިފަހަރަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ކުރިޑިޓް  މައިޒާން އިލެކްޓްރޯނިކްސް ގެ ވެރިޔާ މައިޒާން އަޙްމަދު މަނިކާ ބައްދަލުކޮ
 މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.   ބެހޭގޮތުން ފަހުމްނާމާއެއްގައި ސޮއިކުރުމާ ބެހޭގޮ ން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ސްކީމެއްގެ ދަށު

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

އަތޮޅުކަ މ.  ބައްދަލުކޮށް  ޝަރިފާއި  އަޙްމަދު  ފޯރ  ސްޓޭޓް  އޮފް   މ.އަތޮޅު މިނިސްޓަރ  ހޯދުމާއި،  ލޯންޗެއް  އައު  އުންސިލަށް 

ދީފައިވާ ކާރު  ވޭނެއް  ވިއްކާލުމަށް ފަހު އެ ފަކައުންސިލަށް  އިސާއާއި، ކައުންސިލުން މިއަހަރަށް ބަޖެޓް ކޮށްފައިވާ ފައިސާ ހިމަނައިގެން 
ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކައުންސިލްތަކުން  ވަކިވަކި  މ.އަތޮޅުގެ  މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.  މ.މަޑުއްވަރީ    ގަތުމަށް  ތެރެއިން  ކަނަތައްތަކުގެ 

ބަ  2020ކައުންސިލަށް   ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ  އަހަރަށް  ކައުވަނަ  އެ  ކުޑަބަޖެޓަކަށްވާތީ  ވަރަށް  ހެޔޮބަދަލެއް  ން ޖެޓަކީ  ބަޖެޓަށް  ސިލްގެ 
ވިދާޅުވިއެވެ ކަމަށް  ހޯއްދަވައިދެއްވާނެ  ހައްލެއް  އެކަމަށް  ދެންނެވުމުން  މިނިސްޓްރީގައި  އައު  ގެނުމަށް  ކައުންސިލްގެ  ރަތްމަންދޫ  އަދި   .

ޖެހޭތީ ތަޅާލަން  ޢިމާރާތް  މިހާރުހުރި  ބިނާކުރުމަށް  ހިފުމަށް  ޢިމާރާތް  ކުއްޔަށް  ޢިމާރާތެއް  ގޮތުން  ވަގުތީ  ހިންގުމަށް  ކައުންސިލް  އެ   
ފައިސާ ވޭވަށުގައި  ވިދާޅުވިއެވެ.  އެދި ސިޓީފޮނުވުމަށްވެސް  އެކަމަށް  ދެންނެވުމުން  މުވައްޒަފަކު  ބޭނުންވާކަމުގައި  ކުރާނެ  މަސައްކަތް  ގެ 

މިނިސްޓް ފިނޭންސް  ހޯދުމުގައި  މުވައްޒަފަކު  އެކަމަށް  އެދޭވާހަކަ  ނެތުމުން  ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް  ސިވިލް  ހޯދުމަށް  ބަހެއް  ރީގެ 
ންސިލުން ދުރުރާސްތާ ދޯނި  ދެންނެވުމުން މުވައްޒަފަކު ހޯދުމަށް ހުއްދަދިނުމަށް އެދި ސިޓީފޮނުވުމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ނާލާފުށީ ކައު 

ސިޓީފޮ އެދި  ހޯދުމަށް  ހުއްދަ  އެ  ދެންނެވުމުން  އެދޭވާހަކަ  ކައުންސިލުން  ވިއްކާލުމަށް  ދިއްގަރު  އަދި  ވިދާޅުވިއެވެ.  ނުވުމަށްވެސް 
ވިދާޅުވިއެ ސިޓީފޮނުވުމަށްވެސް  ބަޔާންކޮށް  އެކަން  ދެންނެވުމުން  ބޭނުންވާކަމުގައި  ފައިސާ  ބައްދަލުވުން  މިސްކިއްމަރާމާތުކުރުމަށް  ވެ. 
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ކައުންސިލްތަކުގެ ކަމާގުޅޭ މުވައްޒަފުންނާއި މިނިސްޓްރީގެ  ނިމުމާއެކު މަޑުއްވަރިޔާ، ވޭވަށާއި، ރަތްމަންދޫއާއި، ދިއްގަރާއި، ނާލާފުށީ ރަށު 
 ޖަވާބުތައްވަނީ ހިއްސާކުރެވިފައެވެ. 

 

 އެލިޔާ އިންވެސްޓްމަންޓް 

އެގް މާކެޓިންގ  އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ސީނިއަރ  އެސިސްޓެއެލިޔާ  މުޙައްމަދާއި،   ހާމީޒެކްޓިވް ސުޙާ  އެގްޒެކްޓިވް  މާކެޓިންގ  މާއި  ންޓް 
މ.އަ ދޫކުރުމަށް  ބައްދަލުކޮށް  ތަކެތި  އެލިޔާއިން  ރައްޔިތުންނަށް  މ.އަތޮޅުގެ  ގުޅިގެން  އިންވެސްޓްމަންޓް  އެލިޔާ  ކައުންސިލާއި،  ތޮޅު 

 ކްރެޑިޓް ސްކީމް ހިންގުމަށް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.  

 

 ޖާނީ 

ވަބާ ނީޖާ މަސްތުވާތަކެތީގެ  އަތޮޅުގައި  މ.  ބައްދަލުކޮށް  ވެރިންނާ  ގެ 
ރަށް ކަމުގައިވާ މުލަކާއި، މުއްޔާއި، އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރިފައިވާ ހަ ތަރު 

އޮތްމިންވަރު  ހާލަތު  މަސްތުވާތަކެތީގެ  ކޮޅުފުށީގައި  އަދި  ނާލާފުށްޓާއި 
ހެދުމަށާއި އެސެސްމެންޓެއް  ޖަމިއްޔާއިން  އެ  އަދި ދެނެނެގަތުމަށް   ،

ހިރާސީ  ލަންބުވާލާ  އަފުރާދުން  މުޖުތަމަޢުތަކުގެ  އެ  މަސްތުވާތަކެއްޗަށް 
 ފެކްޓަރސް( އަދި އެކަމުން މުޖުތަމަޢުގެ އަފުރާދުން ބަހާތައް ) ރިސްކް 

އެ  ދެނެގަތުމަށް  ފެކްޓަރސް(  )ްޕރޮޓެކްޓިވް  ބަހާތައް  ރައްކައުތެރިކުރުވާ 
ހަތަ މ.އަތޮޅުގެ  ދެންނެވިފައިވާ  ކުރިޔަށް  ޖަމްޢިއްޔާއިން  ްޕރްގްރާމް  ްޕރިވެންޝަން  ބޭސްޑް  ރިސާޗް  ސާވޭކުރުމާއި،  ރަށުގައި  ރު 

 މ.އަތޮޅު ކައުންސިލާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވުނެވެ.   ،ޖާނީއާއި ގެންދިއުމަށްޓަކައި

 

 ކްރިއޭޓިވް ޕްރޮޑަކްޓްސް 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި  ވަނަ އަހަރު މ.  2020ކޮށް  މަރިޔަމް ނާޝިދާއާ ބައްދަލު ގެ ވެރިޔާ  ކްރިއޭޓިވް ްޕރޮޑަކްޓްސް
 ހިމެނޭ ޕޭސްޓްރީ ކޯސް މ.އަތޮޅުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.  

 

 މެރިން އިކުއިޕްމަންޓް 

އިޕްމަންޓް ގުޅިގެން  ކައުންސިލާއި، މެރިން އިކު  ފާ ބައްދަލުކޮށް މ.އަތޮޅުމެރިން އިކުއިޕްމަންޓްގެ މެނީޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ޝަރީ
 މ.އަތޮޅުގެ މަސް ދޯނިފަހަރަށް މެރިން އިކުއިޕްމަންޓުން ތަކެތި ދޫކުރުމަށް ކްރެޑިޓް ސްކީމެއް ހިންގުމަށް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.  

 

 މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް 

ވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށް މ.އަތޮޅުގައި އެ    ޙްމަދު ރިޒާއާ އެ ބޭންކުގެ އޮަޕރޭޝަންސް އޮފިސަރ އަމޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ ޗީފް
 ބޭންކުގެ ބްރާންޗެއް ހުޅުވުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވުނެވެ.  

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފާޒް 



  ރިޕޯޓްތަފްޞީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުންސިލުންޅު އަތޮޅު ކަތޮއަހަރު މުލަ ަވނ2020ަ

 
15 

އަލްފާޟިލް   އެފެއަރޒް  ހޯމް  ފޯރ  އޮފް ސްޓޭޓް  އަމިނިސްޓަރ  ބައްދަލުކޮށް މ.  ޢީސާއާ   މާހިރު  އައު މުޙައްމަދު  ތޮޅުކައުންސިލަށް 
ހޯ  ވޭނެއް  ސް ،ދުމަށާއިލޯންޗަކާއި،  އެއްވެސް  މ.އަތޮޅުގެ  ނަރަކުން  އާދައިގެ  ވަރަށް  ކުރީގައި  ވަޔަރަކީ  ކަރަންޓް  ހައުސްގެ  ޓޭޓް 

މި ވަޔަރަކަށްވާތީ ސްޓޭޓް ހައުސް  ގޮތަށް އަޅާފައިވާ  ކަރަންޓްވަޔަ ރައްކައުތެރިކަމެއްނެތް  ކުރެވެމުންދާއިރު  ރު ބަދަލުކުމަކީ  ހާރު މަރާމާތު 
ކަމެ ޖެހޭ  ކުރަން  މަރުކަޒުތައް  ކޮންމެހެން  ޮޕލިހުންގެ  މ.އަތޮޅުގައި  އެރުވުނެވެ.  މަޢުލޫމާތު  މިނިސްޓަރަށް  ސްޓޭޓް  އްކަމުގައި 

ހައްލު ދަތިކަން  ވެހިކަލެއްނެތުމުގެ  ސްޓޭޝަންގައި  ޮޕލިސް  މުލަކު  ޮޕލިޢިމާރާތްކުރުމާއި،  މުލީގައި  ގުޅޭގޮތުންނާއި   ސް  ކޮށްދެއްވުމާއި 
އަތޮޅުވެހި   ޤާއިމްކޮށްފައިވާ  ޑިސެމްބަރ    2ސްޓޭޝަން  އަހަރުގެ  މިދިޔަ  މުއްދަތު  ދީފައިވާ  ހިލޭ  ނިޔަލަށް    31ޢިމާރާތް  ގެ 

 އެ ދެ ޢިމާރާތް ދިނުމަށް ވެފައިވާ  ކުށްޔަށްދީފައިވާ މުއްދަތު މިއަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާތީ  1ހަމަވެފައިވާތީއާއި، އަތޮޅުވެހި  
 ވުން އައުކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. އެއްބަސް

ހޯދުމަށާއި  ވޭނެއް  ލޯންޗަކާއި،  އައު  އަތޮޅުކައުންސިލަށް  މ.  ސް،މ.އަތޮޅު  ބަދަލުކުރުމަކީ  މ.އަތޮޅުގެ  ވަޔަރު  ކަރަންޓް  ހައުސްގެ  ޓޭޓް 
، ނަމަވެސް އެކަންކަމަށް ދޭންޖެހޭ  މަށް ފައިސާ އެހީއެއް ވެދެއްވެން ނެތްކަމަށާއިކުރަންޖެހޭކަންކަން ނަމަވެސް މިނިސްޓްރީއިން އެކަންކަ

އެ  ހުއްދަތައް ވިދާޅުވިއެވެ.  ޢީސާ  މާހިރު  މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލް  އެފެއަރޒް  ހޯމް  ފޯރ  ސްޓޭޓް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ދެވިދާނެކަމުގައި   
ސްޓޭޓްހައުސްއަކީވެ ކާރާއި،  ލާންޗާއި،  ވިސްނުމަކީ  މިލް މިނިސްޓްރީގެ  ކައުންސިލަކަށް  ބޭނުންކުރަމުންދާ  އެ  ކުކޮށްދިނުންކަމަށާއި ސް 

ކައުންސިލްތަކަ ސްޓޭޝަން  ސަބަބަކީ  ޮޕލިސް  މުލީގައި  ވިދާޅުވިއެވެ.  އޭނާ  ކަމަށް  ވާތީ  މުއައްސަސާތައްކަމުގައި  ދައުލަތު  ކީވެސް 
އި، އަލަށް  މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސްސް ސަރވިސްގެ ކަމެއްކަމަށާ  ޢިމާރާތް ހިލޭ ދީފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކުމަކީ  2ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އަތޮޅުވެހި  

 ގެ މަޢުލޫމާތުވެސް އެނގޭނީ މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސްސް ސަރވިސްކަމުގައި އޭނާވިދާޅުވިއެވެ. ޢިމާރާތް ކުރާ ްޕލިސް ސްޓޭޝަންތަކު

 

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް 

ހުންނެ އޮފިސަރަކަށް  ޑިއުޓީ  އެވަގުތު  ސަރވިސްގެ  ޮޕލިސް  މުމޯލްޑިވްސް  ނަޙީދާ  ޮޕލިސް  އޮފް  އިންސްެޕކްޓަރ  ޗީފް  ޙައްމަދާ  ވި 
މުލަކުގައި  މުއްޔާއި،  މަރުކަޒު    2020  ބައްދަލުކޮށް  ދެ  ޮޕލިހުންގެ  ލިބިފައިވާ  މަޢުލޫމާތު  ފަށާނެކަމުގެ  ކުރަން  ޢިމާރާތް  އަހަރު  ވަނަ 

އަހަރުގެ    ވަނަ   2019މުއްދަތު މިދިޔަ  ގެ  2ވާ އަތޮޅުވެހި  ޚަބަރަކީ ކޮބައިތޯއާއި، މ.އަތޮޅު މުލީގައި ޮޕލިހުން ތިއްބެވުމަށް ހިލޭ ދޫކޮށްފައި
ކުށްޔަށްދީފައިވާ މުއްދަތު މިއަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާތީ އެ ދެ    1ނިޔަލަށް ހަމަވެފައިވާތީއާއި، އަތޮޅުވެހި    ގެ   31ޑިސެމްބަރ  

ލިސް  ކޮށްފައިވާ ޮޕރަށްރަށުގައި ޤާއިމްމިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި މ.އަތޮޅުގެ ،  ޢިމާރާތް ދިނުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން އައުކުރުމާއި
ޑެސްކެއް   ކުޑަމިނުން  އެންމެ  ރަށްރަށުގައި  ނެތް  ޮޕލިހުން  މ.އަތޮޅުގައި  ދިނުމާއި،  ޚިދުމަތް  ރައްޔިތުންނަށް  ސްޓޭޝަންތަކުން 

 ހުންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުމާ ބެހޯގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. އިގެން ނަމަވެސް  އެރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޮޕލިވަބަހައްޓަ

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް 
 

މިނިސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް އަލްފާޟިލާ ޔުމްނާ މައުމޫނާއި، އެ މިނިސްޓްރީގެ ވެރިންމާ ބައްދަލުކޮށް އަތޮޅުގެ  
ނާއި، ކުޅިވަރުތައް އާލާކޮށް ދިރުވުމާއި ބެހޭގޮތުން   މ. އަތޮޅުގައި ކުރީގައި ކުޅެމުން ގޮސްފައިވާ  ،މާޔަތް ކުރުމާއި  " މައުނަވީ" ތަރިކަ ހި

ގެންދިއުމާއި ބެހޭގޮތުންނާއި، މ.އަތޮޅުގައި   ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަދަބީ ފޯވަހި ކުރިއަށް  ޤާފީ  ޘަ މ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން 
ރުތައް ކުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ހުނަރު  ތިގަނޑުޖެހުން ފަދަ ކުޅިވަމަންގަލަންދަނޑި، އަދި ފަ،  ކުޅިވަރުތައް ކަމުގައިވާ ލަނގިރި، ބިލެތްދަފި، ތާރަ

ފު ވަރަށް  ހޯދައިދިނުމާބެހޭގޮތުން  ފުރުޞަތު  ދައްކާލުމުގެ  ހަފްލާތަކުގައި  ޘަޤާފީ  ފެއާތަކާއި،  އަޤްވާމީ  ބައިނަލް  ބައިވެރިވާ  ޅާ  ރާއްޖެ 
 ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. 



  ރިޕޯޓްތަފްޞީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުންސިލުންޅު އަތޮޅު ކަތޮއަހަރު މުލަ ަވނ2020ަ
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ށްވެސް ހުށަހެޅުނެވެ. މިގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އެއްބާރު  ވަހެއް އަތޮޅުގައި ފާހަގަކޮށް ދެއްވުމައަދި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ ދު 
ވި  މިނިސްޓަރ  ކަމަށް  ސާވޭކުރެވިގެންދާނެ  ދެނެގަތުމަށް  އޮތްގޮތް  ތާރީޚް  އަތޮޅުގެ  ކުޅިވަރުތައް  ލުމާއެކު  ޡަޤާފީ  މ.އަތޮގެ  ދާޅުވިއެވެ. 

ލަނގިރި، ބިލެތްދަފި، ތާ  ބޮޑުބެރު ފަދަ ޘަޤާފީ ކުޅިވަރުތައް ކުޅޭފަތާތްތަށް ކަމުގައިވާ  ފަދަ    ރަ، މަންގަލަންދަނޑި، އަދި  މިހާރުވެ ޢީދު 
މ.އަ ކުޅޭކަމުގައި  ކުޅިވަރުތައް  ޘަޤާފީ  އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި  ރާއްޖޭގެ  ބޭފުޅުންނަށް  މުނާޞަބަތުތަކުގައި   މިނިސްޓްރީގެ  ވަފުދުން  ތޮޅު 

އަތޮޅުގެ މާއްދީ އަދި މައުނަވީ ޘަޤާފަތާއި، ތާރީޚާއި،  ،  ޅަކީ މުއްސަނދި ޘަޤާފަތެއް އޮތް އަތޮޅަކަށްވާތީމަޢުލުމާތު އެރުވުނެވެ. އަދި މ.އަތޮ
 ތަރިކަތަކާބެހޭ ފޮތެއް އެކުލަވައިލުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މަށްޗަށްވާހަކަ ދެކެވުނެވެ. 

 

 އީގެއެމްބެސެޑަރ . އޭ . ޔޫ 

ބައްދަލުކޮށް    ޢަލީ  އްމަދުޙަމު  ސަޢީދު.  އީގެއެމްބެސެޑަރޑރ. އޭ.ރާއްޖެއަށްކަނޑައޅާފައިހުންނަވާޔޫ ޖެންގައި  ހޮޓެލް  އަލްޝަމްސީއާ 
ޔޫ.އޭ.ޔޫ ގުޅުންބަދަހިކުރުމާއި،  ދެމެދު  ކައުންސިލާ  މ.އަތޮޅު  ދެވިދާނެ  .އޭ.އީގެއެމްބަސީއާ  މ.އަތޮޅުކައުންސިލަށް  އީގެއެމްބަސީއިން 

 އެހީތަކާބެހޭގޮތުން ވަރަށް ބިނާކުރަނިވި މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވުނެވެ.  

 

 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮގަނއިޒޭޝަން )އެސް.ޓީ.އޯ( 

  އެސް.ޓީ.އޯގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ޢަބްދުލް ވާޙިދު މޫސާއާ، އެސް.ޓީ.އޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެޓީރިއަލްގެ މެނޭޖަރާ ބައްދަލުކޮށް މ.އަތޮޅު 
މ. އަގެއްގައި  އެއް  މާލެއާ  މެޓީރިއަލް  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ގުޅިގެން  އެސް.ޓީ.އޯ  ގުޅޭގޮތުން  ކައުންސިލާ  ލިބިދިނުމާ  އަތޮޅުން 

 ވެ.  މަޝްވަރާކުރެވުނެ 

 

 ބްރައިޓް ބްރަދާސް )އަގޯރާ ފިހާރަތަކުގެ ވެރިފަރާތް( 

ފިހާރަތަކު އަގޯރާ  ރައްޔިތުންނަށް  މ.އަތޮޅުގެ  ގުޅިގެން  ކައުންސިލާއި، އެފާރާތާ  މ.އަތޮޅު  ބައްދަލުކޮށް  ވެރިންނާ  ން  އަގޯރާ ފިހާރަތަކުގެ 
 ޓް ސްކީމް ހިންގުމަށް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.  ތަކެތި ދޫކުރުމަށް ކްރެޑި 

 

 ކިސްތާން ހައިކޮމިޝަން ޕާ 

އެ ވައިސް  ހައިކޮމިޝަނަރ  ހުންނެވި  ކަނޑައަޅުއްވާފައި  ރާއްޖެއަށް  ސަރުކާރުން  މުޚްާޕކިސްތާނު  އަތަރު  )ރިޓަޔާޑް(  ތާރުއާ  ޑްމިރަލް 
މ.އަތޮޅަށް ދެވިދާނެ އެހީތަކާ ގުޅޭ  އިކޮމިޝަނުން  ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. އަދި ާޕކިސްތާން ހަބައްދަލުކޮށް ާޕކިސްތާން އެންބަސީން 

 ފުޓް ބޯޅައާ ހަވާލުވެވުނެވެ.   100ލެްޕޓޮާޕ،  4މ.އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހަދިޔާކުރި 

 

 ގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން މ. އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރެވުނު މަސައްކަތް 19ކޮވިޑް  

ކުޑަކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް ރައްކައުތެރިކަމާ، ލުއި  ށް ދިމާވެދާނެ ދަތިތަށް ވީހާވެސް  ގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަ 19ކޮވިޑް  
ވަނަ އަހަރު ގިނަގުނަ ކާމިޔާބު  މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވަކަން މި ފާހަގަކުރަނީ   2020ފަސޭހަކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މި ކައުންސިލުން  

 އަށް ޝުކުރުވެރިވާ ޙާލުއެވެ.هللا ކީރިތި 

 



  ރިޕޯޓްތަފްޞީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުންސިލުންޅު އަތޮޅު ކަތޮއަހަރު މުލަ ަވނ2020ަ
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ގުޅި     19ކޮވިޑް   ޙާލަތާ  މެންބަރުންނާއި،  މ.  ގެން  ގެ  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  މެންބަރުންނާއި،  ދެ  މަޖިލިސްގެ  ރައްޔިތުން  އަތޮޅުގެ 
އެކްޓިންގ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުން ބައިވެރިވެ ވެޑައިގެން  ،  ކައުންސިލް ތަކުގެ މެންބަރުންނާއިށު އެކްޓިންގ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަދި ރަ 

   ކޮންފަރެންސްތަކާއި، ޒޫމް މީޓިންގ ތައް ން  ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު ފޯ 

  ލިބުމުގައި   ބޭސް   ބޭންނުންވާ   ބޭސްކާމީހުންނަށް   ބަލިތަކަށް   ދާއިމީ  ރަށްރަށުގައި  މިހާލަތުގައި  ފުރަބަންދުގެ  ގުޅިގެން   ޙާލަތާ   ގެ  19  ކޮވިޑް 
  ރަށު  ކައުންސިލާއި އަތޮޅު އާއި އޯ.ޓީ.އެސް އަދި ،މެންބަރުންނާއި ދެ  މަޖިލިސް އަތޮޅުގެ.މ ހޯއްދެވުމަށް ހައްލެއް އެކަމަށް ،ހުރިދަތިތަކާއި
މާއި، ރަށްރަށަށް ދަތިނުވެ ކާޑާއި، ގޭހާއި، ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންވާ  މަޝްވަރާކުރު  މެދު   ކަންކަމާ  ކުރެވިދާނެ   ގުޅިގެން  ކައުންސިލް

ރައް  އަތޮޅުގެ  މަސައްކަތަތައް  ކުރަންޖެހޭ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  މަޖިބާވަތްތައް  މެޔިތުންގެ  ދެ  އަތޮޅުކައުންސިލްއާއި، ލީހުގެ  ންބަރުނާއި، 
މަޝްވަރާކުރުމަށް   ދާއިރާއެއްގައި  ފުޅާ  ކުރުމަށް  ގުޅިގެން  ފެށިގެން    08އެްޕރީލް    2020ރަށުކައުންސިލްތައް  ވުރެ    12އިން  ޔަށް 

 ގިނަބައްދަލުވުން ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ. 

ތިބި ދިގުމުއްދަތަށް ބޭސް ކާންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދަތިނުވެ ބޭސްލިބޭނެ  . އަތޮޅުގައި  އްގެ ގޮތުން މމިދެންނެވި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ނަތީޖާއެ
މެދު ނުކެނޑި ލިބޭނެ    ޒަރުރީ ތަކެތި  އެހެނިހެން  ހާއި، އަދިބޭނުންތަކަށް ބޭނުންވާ ކާޑާއި،ގޭ  އިންތިޒާމާއި، އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ޒަރޫރީ

އަދި މ. އަތޮޅު ކޮވިޑުން ރައްކައުތެރިކުރުމަށް ހުރިހާ    ފާހަގަކުރަމެވެ.  ރުވެރިވާ ޙާލުއަށް ޝުކު هللا   އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުނުކަން ކީރިތި 
ގެންދެވުނު ކުރިޔަށް  އިންތިޒާމްކޮށް  އެދެވޭގޮތެއްގައި  ވަރަށް  މަސައްކަތް  ސްކްރީންކުރުމުގެ  ލަފާފުރާމީހުން  ރަށްރަށާ  ކަން  ރަށެއްގުޅިގެން 

 އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.  

 ލޭގައި ފުރަބަންދުވެފައިތިބި މ. އަތޮޅުގެ ދަރިން ކަރަންޓީނަށް ފަހު އަނބުރާ އަތޮޅަށް ގެނައުން  ކަށް މާލެގޮސް މާ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަ 

ގުޅިގެން ރަށަށް ނާދެވިތިބި އަތޮޅުގެ ދަރިން ރިޒޯޓްތަކުގައި  ފުރަބަންދުކުރުމާ  ބޭސްފަރުވާއަށާއި، ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށްގޮސް މާލެ    މާލެއަށް
އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، ރަށު މ.  ،  މެންބަރުންނާއި  ދެ  މަޖިލިސް  އަތޮޅުގެ.މގެނައުމަށް އެލް.ޖީ.އޭއާއި،    ނބުރާތޮޅަށް އަރަންޓީންކޮށް އަކަ

 ކައުންސިލްތައް ގުޅިގެން ބަރަކާތްތެރި ރަމްޟާންމަހު ކުރެވުނު ބުރަ އަދި ކާމިޔާބު މަސައްކަތް އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 

 މަސައްކަތް   ންޓަރގެ ސެ   އޮޕަރޭޝަން   ކޮވިޑް   އަތޮޅު .  މ 

ޖެނެރަލް   ސެކްރެޓަރީ  އެކްޓިން  ރައީސާއި،  ކައުންސިލްގެ  މި  ބައްދަލުވުންތަކުގައި  ސެންޓަރގެ  އޮަޕރޭޝަން  ކޮވިޑް  އަތޮޅު  މ. 
 ޙަރަކާތެރި ދައުރެއް އަދާކުރެއްވިއެވެ.   ވަރަށް  ބައިވެރިވެވަޑައިގެން

 

 ދި ބޭސް ފޮނުވުން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ޕީޕީއީ އަ 

އަތޮޅު ކައުންމ.  ޚަރަދުގައި    އާބާދީގެ    03މެއި    2020ސިލްގެ  ރަށެއްގެ  އެ  ކައުންސިލަކަށް  ހުރިހާރަށު  އަތޮޅުގެ  ދުވަހު  ވަނަ 
 ނިސްބަތަށްބަލައި އަންނަނިވި ތަކެތި ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ. 

 ސެނިޓައިޒަރ  ➢
 މާސްކް  ސަރޖިކަލް ➢
 އަންގި  ➢
 ރަބަރުކޯޓް  ➢
 ސްްޕރޭޔަރ ➢
އެސް.ޓީމީގެ   ހުންނަ  މުލީގައި  މ.  ރަށްރަށުއިތުރުން  އަތޮޅުގެ  މި  ފާމަސީން  މި    .އޯ  ބޭސް  ބޭނުންވާ  ފޮރުކޮށްދޭން   ފާމަސީތަކަށް 

 ކައުންސިލްގެ މަތިފަޅު ލޯންޗުގެ އެހީގައި ހިލޭ ރަށްރަށަށް ފޮރުކޮށްދެވުނެވެ. 
 



  ރިޕޯޓްތަފްޞީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުންސިލުންޅު އަތޮޅު ކަތޮއަހަރު މުލަ ަވނ2020ަ
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އުންސިލް އިދާރާތަކުގެ    ންނާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، ރަށުކަ ރައްޔިތުން މަޖިލިސްގެ މ. އަތޮޅު ދެ މެމްބަރު   ފިޝަރީޒް، އޮފް  ރ  މިނިސްޓަ 
 އެކު ބޭއްވި ޒޫމް މީޓިންގ  ވެރިންނާއި 

    އިދާރާތަކުގެ   ރަށުކައުންސިލް  ކައުންސިލާއި،   އަތޮޅު  މެމްބަރުންނާއި،   ދެ   އަތޮޅު.  މ  މަޖިލިސްގެ  ރައްޔިތުން  ޓޫރިޒަމާއި،   އޮފް   މިނިސްޓްރީ
ދުވަހު  2020އޮކްޓޯބަރ    05  ވެރިންނާއިއެކު  ބައްދަލުވުމުގައި    ވަނީމީޓިންގއެއް    ޒޫމް   ވަނަ  މި  އަތޮޅުގައި  ބޭއްވިފައެވެ.  މ. 

މަސްކިރޭނެ  އަތޮޅުގައި  ގޮތެއްގައި  ދާއިމީ  އެގޮތުން  މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.  ގޮތުން  ގުޅޭ  ކަންތައްތަކާއި  ގިނަ  ގުޅުންހުރި    މަސްވެރިކަމާއި 
   ވިފައިވެއެވެ.  ވަރާކުރެ ތުން މަޝް ގައި މަސްފެކްޓްރީއެއް ޤާއިމްކުރުމާއި ގުޅޭގޮ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސުމާއި އަތޮޅު

 

ގެ    މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމާއި، ރައްޔިތުން މަޖިލިސްގެ މ. އަތޮޅު ދެ މެމްބަރުންނާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، ރަށުކައުންސިލް އިދާރާތަކު 
 ވެރިންނާއިއެކު ބޭއްވި ޒޫމް މީޓިންގ  

    އިދާރާތަކުގެ   ރަށުކައުންސިލް  ކައުންސިލާއި،   އަތޮޅު  މްބަރުންނާއި، މެ  ދެ   އަތޮޅު.  މ  މަޖިލިސްގެ  ރައްޔިތުން  ޓޫރިޒަމާއި،   އޮފް   މިނިސްޓްރީ
މ. އަތޮޅުގައި ޓޫރިޒަމާ  ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި  ވަނީ  މީޓިންގއެއް    ޒޫމް  ވަނަ ދުވަހު  2020އޮކްޓޯބަރ    06  ވެރިންނާއިއެކު

 ވުނެވެ. ހަމަޖެހިފައިވާ އެއާޯޕޓާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެ ޅުންހުރި ފަޅުރަށްތަކާއި، ގެސްޓް ހައުސްތަކާއި، އަތޮޅުގައި އަޅަން ގު

 

 މިއިދާރާގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން އެޓޯލް ކޮމާންޑަރ ސަބްއިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަލީ ޢަބްދުލްރަޙީމް ތަޢާރަފްވުމުގެ ގޮތުން  

ހުންނަވާ   މ.އަތޮޅުގައި  އިން  ސަރވިސްއިން  ޮޕލިސް  ބަދަލުވުމާމޯލްޑިވްސް  އެކޮމާންޑަރ  އަލަށް  ގުޅިގެން  ވަޑައިގެންނެވި  މަޤާމަށް  އި 
ޮޕލިސް ޢަލީ ޢަބްދުލްރަޙީމް ކޮމާންޑަރ ސަބްއިންސްެޕކްޓަރ އޮފް  ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވާ   އެޓޯލް  ތަޢާރަފުވެވަޑައިގެންނެވުމުގެ    މި 

ގެ   އިތުރުން ބައްދަލުކުރައްވަމުން  ކައުންސިލްތަކާއި  ވަޑައިގެން  ރަށްރަށަށް  އަތޮޅުގެ  މަސައްކަތްތަކާއި  ކުރަމުންދާ  ންދަވާކަން  މިހާރު 
ތަޢާރަފުވެވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު،  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.   ވެރިން  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު  ދަންނަވަމުން،  މ.  މަރުހަބާ  އަށް  ކޮމާންޑަރ  އަތޮޅު 

ދި ޮޕލިސް  އަ   ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.ގުޅުން މިހާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ހީނަރު ވެފައިވާކަން    ތްޝަނާއި މިކައުންސިލާއި ކުރީގައި އޮޮޕލިސް ސްޓޭ 
ފާހަގަކޮށްފައި މަސައްކަތްތައްވެސް  މިހާރުކުރެވެމުންދާ  މާރާމާތުކުރުމަށްޓަކައި  ޢިމާރާތުގެ  އަތޮޅުވެހީގެ  ގާއިމްކޮށްފައިވާ    ވެއެވެ. ސްޓޭޝަން 

މީގެ އިތުރުންވެސް    އަތޮޅުގައި ޮޕލިހުންނެތް ރަށްރަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއްދެއްވައިގެން ބެލެހެއްޓުވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  އަދި މ.
ހުރި ކަންބޮޑުވުންމި   އަތޮޅުގައި ހުރި  ތައް ޚިއްޞާކުރެވިގެންދިޔައެވެ. މ.  ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން  އަތޮޅު ކޮމާންޑަރގެ ފަރާތުން މިހާރު 
ފަރާތުން  ކަން ރުކޮށްދެއްވާނެކަމުގެ  އެދޭކަންކަމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯ ކަން ބައްލަވައި، ހިއްސާކުރައްވާނެކަމަށާއި، އަދި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

   ޔަޤީންކަންދެއްވިއެވެ. 

 

 ން. މިކައުންސިލާއި، މުލި ޕޮލިސް އަދި މ. ފެމިލީ އެންޑް ޗްލްޑްރަން ސާރވިސް ސެންޓަރ އާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވު 

  މ.މުލީ ޮޕލިސްސްޓޭންޝަން  މިކައުންސިލާއި، ރާކުރުމަށް  ވަނައަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަ   2021
ސެންޓަރ  އަދި   ސާރވިސް  ޗިލްޑްރެން  އެންޑް  ނޮވެމްބަރ    މ.ފެމިލީ  ބޭއްވި  02އާއެކު  ބައްދަލުވުމެއް  ވަނީ    2021  ގައި 

 ކާތްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ. ގެންދާނެ ހަރަވަނައަހަރު 

 މުވައްޒަފުން ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން ގެ  އިދާރާ   އަތޮޅުކައުންސިލް މ.  

ގޮތަށް ހިމެނޭ  މުވައްޒަފުން  ހުރިހާ  ޤާނޫމިއިދާރާގެ  ލާމަރުކަޒީ  ޤާނޫނާއި،  މާލިއްޔަތުގެ  ޤާނޫނާއި،  ސިވިލްސަރވިސްގެ  ދިވެހި  ނަށް   
ގަޑީއިރުގެ ޓަރެއިނިންގެ ްޕރޮގްރާމެއް    02ކްޓިން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ އިސްނެންގެވުމަށް  އަހުލުވެރިކުރުމަށްޓަކައި މި ކައުންސިލްގެ އެ 



  ރިޕޯޓްތަފްޞީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުންސިލުންޅު އަތޮޅު ކަތޮއަހަރު މުލަ ަވނ2020ަ
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އިދާރާގެ    2020 މި  ްޕރްގްރާމް  މި  ފުރިހަމަކުރެވުނެވެ.  މަސްތެރޭގައި  ހުރިހާ     04ނޮވެމްބަރ  އެހެން  ފިޔަވައި  މުވައްޒަފަކު 
   ފުންވަނީ ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައެވެ.  މުވައްޒަ

 ކްލަބް އިފްތިތާހްކުރުން.   އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރެކްރިއޭޝަން މ.  

ވަނަ ދުވަހު ވަނީ    52ނޮވެމްބަރ    2020މިއިދާރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ގޮތަށް، މ. އަތޮޅު ރެކްރެއޭޝަން ކްލަބްގެ ނަމުގައި  
 ފައެވެ.ކްލަބްއެއް އުފައްދާ އިފްތިތާހްކުރެވި 

 

 ސެންޓަރ ހުޅުވުން. މީރާ މުލި ކަލެކްޝަން  

މީރާ މުލި ކަލެކްޝަން ސެންޓަރ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  ވަރަށް ބޮޑު 
ވަނީ ވަނަ    13ޑިސެމްބަރ    2020އެއްބާރުލުމަކާއެކު   ދުވަހު 

 ހުޅުވާފައެވެ. 

 

 

ރިއަށް  ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކ2020ު .8

 ހަރަކާތްތައް ގެންދެވިފައިނުވާ  
 

 މުވައްޒަފުންގެ ތަޖުރިބާ ދަތުރު    : 1ޙަރަކާތް   •

 އާއި ގުޅިގެން ޙަރަކާތް ނުހިންގިފައި.  19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް: 
 

 މުވައްޒަފުންގެ ިޕކުނިކު ދަތުރު   : 2ޙަރަކާތް   •
 އާއި ގުޅިގެން ޙަރަކާތް ނުހިންގިފައި.  19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 އަށް ދައްކުރުން.  2ނަވައަހަރާހަމަށް ކަމެއްނެތި ތިބޭ ކުދިންގެ ނިސްބަތް %  2021  : 3ރަކާތް  ޙަ  •
ްޕރޮގްރާމެއް    2ޅިގެން ދީނީ ނަސޭޙަތް ދިނުމުގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި އަދި ދީނީ މަޢުލޫމާތު ފަތުރާޖަމްޢިއްޔާތަކާ ގު 

 ހިންގުން، 
 ރަކާތް ނުހިންގިފައި. އާއި ގުޅިގެން ޙަ 19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 އަތޮޅުގެ ސްކޫލުތަކުގައި ސްކައުޓުހަރަކާތްތައް ހިންގަންއެހީތެރިވެދިނުން.   : 4ޙަރަކާތް   •
 އާއި ގުޅިގެން ޙަރަކާތް ނުހިންގިފައި.  19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ރަށްރަށުގައި ކޯަޕރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައް އުފެއްދުމަށް ބާރުއެޅުން.  : 5ޙަރަކާތް   •
 އާއި ގުޅިގެން ޙަރަކާތް ނުހިންގިފައި.  19ކޯވިޑް ތައް: ސަބަބު/ދަތި 

 އަތޮޅު ކޯަޕރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން.   : 6ޙަރަކާތް   •
 އާއި ގުޅިގެން ޙަރަކާތް ނުހިންގިފައި.  19ކޯވިޑް ތައް: ސަބަބު/ދަތި 
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ދިރި، މެހި އަދި ހުވަނި ރަށްރަށުގެ ަޕބްލިކް ހެލްތު ޔުނިޓްތަކާ، ރަށުކައުންސިލްތަކާގުޅިގެން މަ   : 7ޙަރަކާތް   •
 މަދުކުރުމުގެ ްޕރޮގުރާމެއް ހިންގުން 

 އާއި ގުޅިގެން ޙަރަކާތް ނުހިންގިފައި.  19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް: 

ކާ ގުޅިގެންސްޕެސިއަލިސްޓް ޑޮކްރަރުންނަށް  މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސިްޕޓަލާ, އަތޮޅުގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަ  : 8ޙަރަކާތް   •
 ގުން ދެއްކުމުގެ ކޭމްްޕތަކެއް ހިން 

 އާއި ގުޅިގެން ޙަރަކާތް ނުހިންގިފައި.  19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ދުޅަހެޔޮ މީމުގެ ނަމުގައިސިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެްޕރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުން.   : 9ޙަރަކާތް   •
 އާއި ގުޅިގެން ޙަރަކާތް ނުހިންގިފައި.  19ކޯވިޑް އް: ސަބަބު/ދަތިތަ 

 ގާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާއެއްކުރުން ޑްރަ   : 10ޙަރަކާތް   •
 އާއި ގުޅިގެން ޙަރަކާތް ނުހިންގިފައި.  19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 މީހުންގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭޑާޓާބޭސްއެއް ހަދައި ބެލެހެއްޓުން. ޑްރަގާއި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ  : 11ޙަރަކާތް   •
 އާއި ގުޅިގެން ޙަރަކާތް ނުހިންގިފައި.  19ކޯވިޑް ތިތައް: ސަބަބު/ދަ 

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ކަމާ ގުޅުންހުރިވުޒާރާތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ފޯރަމެއް   : 12ޙަރަކާތް   •
 ބޭއްވުން. 

 އާއި ގުޅިގެން ޙަރަކާތް ނުހިންގިފައި.  19ކޯވިޑް ތައް: ސަބަބު/ދަތި 

 ބޭއްވުން  2020ލަކަތޮޅު އަތޮޅު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް މު  : 13ޙަރަކާތް   •
 އާއި ގުޅިގެން ޙަރަކާތް ނުހިންގިފައި.  19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 އިންޓަރސްކޫލް އެތްލެޓިކުސް މުބާރާތް ބޭއްވުން   : 14ޙަރަކާތް   •
 އާއި ގުޅިގެން ޙަރަކާތް ނުހިންގިފައި.  19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ށްހޭންޑްބޯލް ތައާރަފްކުރުން އަތޮޅަ  : 15ޙަރަކާތް   •
 އާއި ގުޅިގެން ޙަރަކާތް ނުހިންގިފައި.  19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ފަތަންދަސްކޮށްދިނުމުގެ ްޕރޮގުރާމެއް ހިންގުން   : 16ޙަރަކާތް   •
 އާއި ގުޅިގެން ޙަރަކާތް ނުހިންގިފައި.  19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ކޯހެއް ހިންގުން ޕޭސްޓްރީ ހަދަން ދަސްކޮށްދޭ    : 17ޙަރަކާތް   •
 އާއި ގުޅިގެން ޙަރަކާތް ނުހިންގިފައި.  19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ކޯހެއް ހިންގުން   ރާވެރިކަން  : 18ޙަރަކާތް   •
 އާއި ގުޅިގެން ޙަރަކާތް ނުހިންގިފައި.  19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ތައް ދަސްކޮށްދިނުމުގެޓްރޭނިން ްޕރޮގުރާމެއް ހިންގުން.ދަރިން ބެލުމުގެ ހުނަރާއި އިޖުތިމާޢީ އަގު  : 19ޙަރަކާތް   •
 ހިންގިފައި. އާއި ގުޅިގެން ޙަރަކާތް ނު 19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ރެފްރިޖަރޭޝަން އެންޑް އެއަރކޮންޑިޝަން ކޯހެއް ހިންގުން   : 20ޙަރަކާތް   •
 އާއި ގުޅިގެން ޙަރަކާތް ނުހިންގިފައި.  19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 އަތޮޅު ޤްރުއާން މުބާރަތް ބޭއްވުމާއި ޤައުމީ ޤްރުއާން މުބާރާތުގައިބައިވެރިވުން  : 21  ޙަރަކާތް  •



  ރިޕޯޓްތަފްޞީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުންސިލުންޅު އަތޮޅު ކަތޮއަހަރު މުލަ ަވނ2020ަ

 
21 

 އާއި ގުޅިގެން ޙަރަކާތް ނުހިންގިފައި.  19ޑްކޯވި ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ހާފިޒުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ކޯސްތަކެއް ހިންގުން.   : 22ޙަރަކާތް   •
 ނުހިންގިފައި. އާއި ގުޅިގެން ޙަރަކާތް   19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 އަދަބީފޯވަހީގެ ނަމުގައި އަދަބީ މުބާރާތްތަކެއް ބޭއްވުން.  : 23ޙަރަކާތް   •
 އާއި ގުޅިގެން ޙަރަކާތް ނުހިންގިފައި.  19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް: 

ތްތަކަށް  ފާންތަރި އެވޯޑުގެ ނަމުގައި އަތޮޅުގައި ތިބި ޚިދުމަތްތެރިންނަށާއި،އަތޮޅަށް ރީތިނަން ހޯދައިދޭ ފަރާ  : 24ޙަރަކާތް   •
 އެވޯޑެއް ދިނުން. 

 އާއި ގުޅިގެން ޙަރަކާތް ނުހިންގިފައި.  19ކޯވިޑް ބަބު/ދަތިތައް: ސަ 

 އަތޮޅުގެ ހެބިޓެޓް މެޕެއް ތައްޔާރު ކުރުން  : 25ޙަރަކާތް   •
 އާއި ގުޅިގެން ޙަރަކާތް ނުހިންގިފައި.  19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ހިންގުން. އަމާޒުކޮށްގެން ހަރަކާތެއް  ސާފު މ އެވޯޑްގެ ނަމުގައިސްކޫލުތަކަށް : 26ޙަރަކާތް   •
 އާއި ގުޅިގެން ޙަރަކާތް ނުހިންގިފައި.  19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ހެރިޓޭޖު ޑިާޕރޓްމަންޓާއި ގުޅިގެން ސާވޭއެއްކޮށްމައުލޫމާތުއެއްކުރުން. : 27ޙަރަކާތް   •
 އާއި ގުޅިގެން ޙަރަކާތް ނުހިންގިފައި.  19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 .ނަމުގައި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލޯނުދޫކުރުންގެ "ދިރެމާ ލޯނު "  : 28ޙަރަކާތް   •
 .ކައުންސިލުން އިތުރު ބުރެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިނެތުމުންސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ހައިޑްރޯޯޕނިކްސް ދަނޑެއް އަތޮޅުގައިހެއްދުން، : 29ޙަރަކާތް   •
 ނުހިންގިފައި. އާއި ގުޅިގެން ޙަރަކާތް   19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ގޭދޮށުމަސްފެކްޓްރީއެއް ޤާއިމްކުރުން. :  30ޙަރަކާތް   •
 އާއި ގުޅިގެން ޙަރަކާތް ނުހިންގިފައި.  19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 .މަސްވެރިކަމުގެ ސާމާނު ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބޭނެ ކުރެޑިޓް ސްކީމެއްޤާއިމްކުރުން: 31ޙަރަކާތް   •
 ރަކާތް ނުހިންގިފައި. އާއި ގުޅިގެން ޙަ 19ކޯވިޑް ތިތައް: ސަބަބު/ދަ 

 ގެ ނަމުގައި ސްޓަޑީ ލޯނުދޫކުރުން " ފާންތަރި ސްކޮލާރޝިްޕ":  32ޙަރަކާތް   •
 އެއްވެސް ފަރާތަކުން ލޯނަށް އެދިފައި ނެތުމުން.  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ވިޔަފާރި އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި  ކައުންސިލުން   .9
 

 އަތޮޅު ކުރި ކުއްޔަށް ދޫކުރުން. 

ނީ ކުއްޔަށް ދޫކުރަންފަށާފައެވެ.އްޔަތުންގެ އިމާރާތް "އަތޮޅުކުރި" އަލުން މަރާމާތު ކުރުމަށްފަހު އަލުން ވަ އަތޮޅު ރަ  
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 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް   2020ކައުންސިލްގެ  .  10

 

   ެގ ނިޔަލަށ2020ް

   ބަޖެޓް ބާކީ
ެގ ނިޔަލަށް  2020 

  ޚަރަދު  ހިނިގ
  ަވނަ އަހަރަށ2020ް 

   ލިބުނު ބަޖެޓް
 ޓްެގ ތަފްޞީލްބަޖެ

 ޚަރަދުެގ ޖުމްލަ  ރިކަރަންޓް  5,387,797.00      3,514,156.29     1,873,640.71   

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުެގ ޖުމްލަ   61,630.00         40,399.00        21,231.00      

 ޔަތުން ހިްނޭގ ޕްރޮްގރާމްތަކުެގ ޖުމްލަ ޚަރަދު ކައުންސިލްެގ މާލިއް  10,513,000.00     2,541,495.29      7,971,504.71   

 ޖުމްލަ   15,962,427.00   6,096,050.58   9,866,376.42 

        

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       

 މުަވއްޒަފުްނނަށް ހިނާގ ޚަރަދު   3,847,183.50      2,791,401.92      1,055,781.58   

      15,901.65       151,398.85        167,300.50  
އަދި ަވކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން    ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްާވ މުވައްޒަފުންނަށާއި

 ޮގތުން ދޭ ފައިސާ 

 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުެގ ޚަރަދު   144,530.00        68,720.00        75,810.00      

 ެގ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީެގ އަގު އޮފީސް ހިްނގުމު   343,098.00        84,516.27        258,581.73     

 ޚިދުމަތުެގ ޚަރަދު އޮފީސް ހިްނުގމަށް ބޭނުްނާވ   509,845.00        377,951.88       131,893.12     

 ޚިދުމަތް ދިުނމުެގ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީެގ އަގު     -                  -                 -             

 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެޭވ ޚަރަދު   100,640.00          -               100,640.00     

 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުެގ ޚަރަދު   275,200.00        40,167.37        235,032.63     

 ލޯންެގ ޚިދުމަތުެގ ޚަރަދު     -                  -                 -             

 ސަރުކާރުން ދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި ސަބްސިޑީޒް     -                  -                 -             

 ެގއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ   ލިބިފައިާވ ެގއްލުމެއް ނުަވތަ ލިބިދާނެ    -                  -                 -             

 1,873,640.71   3,514,156.29    5,387,797.00    

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       

 ކުރާ ޚަރަދު  އޮފީސް ހިްނުގމަށް ބޭނުްނާވ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް  61,630.00         40,399.00        21,231.00      

    21,231.00      40,399.00       61,630.00    

 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޚަރަދު       

      30,400.00               -           30,400.00  
މިނިސްޓްރީއާއި އަދި ދީނީ މަޢުލޫމާތު ފަތުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ުގޅިެގން    އިސްލާމިކް

 ޕްރޮްގރާމެއް ހިންުގން.  2ނަސޭޙަތް ދިނުމުެގ  ދީނީ

 ޓުހަރަކާތްތައް ހިންަގން އެހީތެރިވެދިުނން ސްކައުސްކޫލުތަކުގައި   އަތޮޅުެގ  40,000.00           -               40,000.00      
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 ކޯޕަރޭޓިްވ ސޮސައިޓީތައް އުފެއްދުމަށް ބާރުއެޅުން  ރަށްރަށުަގއި  22,350.00           -               22,350.00      

 ސޮސައިޓީރަޖިސްޓްރީ ކުރުން ކޯޕަރޭޓިްވ  އަތޮޅު  8,800.00            -               8,800.00       

   1,150,000.00               -        1,150,000.00  " ލޯނު ދިރެމާ  ެގ ަނމުަގއި އަތޮޅުެގ ރައްޔިތުންނަށް ލޯނު ދޫކުރުން "

     375,000.00               -          375,000.00  " ރައްޔިތުްނނަށް ކްރެޑިޓަށް މުދާދޫކުރުން ސްކީމުެގ ަނމުަގއި އަތޮޅުެގ  ގުޅުން ކްރެޑިޓް  

 ދަނޑެއް އަތޮޅުަގއި ހެއްދުން.   ހައިޑްރޯޕޯނިކްސް  90,250.00           -               90,250.00      

 މަސްފެކްޓްރީއެއް ޤާއިމްކުރުން.   ގޭދޮށު  123,600.00          -               123,600.00     

 ސާމާނު ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބޭނެ ކުރެޑިޓް ސްކީމެއް ޤާއިމްކުރުން   މަސްވެރިކަމުެގ  150,000.00          -               150,000.00     

      50,850.00               -           50,850.00  
ރަށުކައުްނސިލްތަކާ ުގޅިެގން މަދިރި، މެހި ޕަބްލިކް ހެލްތު ޔުނިޓްތަކާ،   ރަށްރަށުެގ

 ހުަވނި މަދުކުރުމުެގ ޕްރޮުގރާމެއް ހިންުގން  އަދި

      52,000.00               -           52,000.00  
ހޮސްޕިޓަލާ, އަތޮޅުެގ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކާ ުގޅިެގން ސްޕެސަލިސްޓް   މުލީ ރީޖަނަލް
 ކޭމްޕްތަކެއް ހިންުގން ދެއްކުމުެގ  ޑޮކްރަރުްނނަށް

      55,250.00               -           55,250.00  
 ތެރިކަން އިތުރުކުރުމުެގ ޕްރޮްގރާމް ކުރިއަށްމީމުެގ ނަމުަގއިޞިއްޙީ ހޭލުން  ދުޅަހެޔޮ

 ެގްނދިއުން. 

 އޮތް މިންަވރު ދެެނަގތުމަށް ދިރާސާއެއްކުރުން މަސްތުާވތަކެތީެގ މައްސަލަ ޑްރަާގއި  70,000.00           -               70,000.00      

      40,000.00               -           40,000.00  
  ތުާވތަކެތި ބޭުނންކުރާ މީހުންެގ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ޑާޓާބޭސްއެއް ހަދައިމަސް ޑްރަާގއި

 ބެލެހެއްޓުްނ، 

     151,250.00               -          151,250.00  
ހިންުގން ހަރުދަނާކުރުމަށް ކަމާ ގުޅުްނހުރި ުވޒާރާތަކުެގ   ޖަމްޢިއްޔާތަކުެގ
 ފޯރަމެއް ބޭއްުވން. އެހީތެރިކަމާއެކު

 ބޭއްުވން  2020އަތޮޅު ޮވލީބޯޅަ މުބާރާތް  މުލަކަތޮޅު  226,100.00          -               226,100.00     

 ހޭންޑްބޯލް ތައާރަފްކުރުން  އަތޮޅަށް  60,500.00           -               60,500.00      

 ޓިކުސް މުބާރާތް ބޭއްުވން ސްކޫލް އެތްލެ  އިންޓަރ  125,850.00          -               125,850.00     

 ޕްރޮގުރާމެއް ހިްނުގން  ފަތަންދަސްކޮށްދިުނމުެގ  185,000.00          -               185,000.00     

 ޙާއްޞަ ޕޭސްޓްރީ ކޯހެއް ހިންުގން  އަންހެުނންނަށް  120,000.00          -               120,000.00     

 ދަސްކޮށްދިނުމުެގ ކޯހެއް ހިްނުގން  ރާެވރިކަން  120,000.00          -               120,000.00     

      70,000.00               -           70,000.00  
ބެލުމުެގ ހުނަރާއި އިޖުތިމާޢީ އަުގތައް ދަސްކޮށްދިުނމުެގ ޓްރޭނިން    ދަރިން

 ހިްނުގން.  ޕްރޮުގރާމެއް

 އެްނޑް އެއަރކޮންޑިޝަން ކޯހެއް ހިންުގން  ރެފްރިޖަރޭޝަން  50,000.00           -               50,000.00      

 ތަމްރިނު ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން.  ޖަމާއަތްތެރިން  70,000.00           -               70,000.00      

     175,000.00               -          175,000.00  " ސްކޮލާރޝިޕް ފާންތަރި ނު ދޫކުރުން ަގއި ސްޓަޑީ ލޯެގ ަނމު "  

 ޤްރުއާން މުބާރާތް ބޭއްުވމާއި ޤައުމީ ޤްރުއާން މުބާރާތުަގއި ބައިެވރިުވން   އަތޮޅު  110,450.00          -               110,450.00     

 ން. ތަމްރީނުކުރުމުެގ ޕްރޮްގރާމް ހިންުގ ހާފިޒުން  144,000.00          -               144,000.00     

 ަނމުަގއި އަދަބީ މުބާރާތްތަކެއް ބޭއްުވން  އަދަބީފޯަވހީެގ  26,400.00           -               26,400.00      

      92,670.00               -           92,670.00  
 އެޯވޑުެގ ނަމުަގއި އަތޮޅުަގއި ތިބި ޚިދުމަތްތެރިންނަށާއި، އަތޮޅަށް ރީތިަނން ފާންތަރި

 ދޭ ފަރާތްތަކަށް އެޯވޑެއް ދިނުން ހޯދައި 

 ހެބިޓެޓް މެޕެއް ތައްޔާރު ކުރުން  އަތޮޅުެގ  33,500.00           -               33,500.00      

 ހަރަކާތެއް ހިްނުގން އެޯވޑްެގ ނަމުގައި ސްކޫލުތަކަށް އަމާޒުކޮށްެގން  ސާފު މ  24,000.00           -               24,000.00      



  ރިޕޯޓްތަފްޞީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުންސިލުންޅު އަތޮޅު ކަތޮއަހަރު މުލަ ަވނ2020ަ
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 ޑިޕާރޓްމަންޓާއި ގުޅިެގން ސާޭވއެއްކޮށް މައުލޫމާތުއެއްކުރުން.  ހެރިޓޭޖު  36,250.00           -               36,250.00      

 މެނޭޖުމަންޓް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން. ހުރިހާ ރަށެއްަގއި ޑިޒާސްޓަރ   އަތޮޅުެގ  50,750.00           -               50,750.00      

 ތަރައްޤީއަށް ހިްނާގ ކަންތައްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ދިނުން  ރަށްރަށުެގ  520,000.00        240,000.00       280,000.00     

     246,000.00         4,000.00        250,000.00  
ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ހިންާގ ކަންތައްތަކަށް މާލީ  ތަރައްޤީއަށް ކްލަބް   ރަށްރަށުެގ

 ދިުނން  އެހީތެރިކަން

 ޢިމާރާތް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން އަތޮޅުެވހި  30,000.00           -               30,000.00      

 އްޓުންޢިމާރާތް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެ  އަތޮޅުކުރި  65,000.00         52,930.98        12,069.02      

 ސްޓޯރުހިްނިގ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން   އަތޮޅު  169,000.00          -               169,000.00     

 ެގސްޓްހައުސް ޢިމާރާތް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  ސްޓޭޓް  2,655,780.00      2,053,173.56     602,606.44     

 ރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން އުޅަނދުފަހަރު ހޯދުމާއި މަ  އެއްގަމު  368,000.00          -               368,000.00     

 އުޅަނދުފަހަރު ހޯދުމާއި މަރާމާތުކުރުން  ކަނޑުަގއިދުއްާވ  1,700,000.00        -               1,700,000.00   

 ރަށްރަށަށް ސާފުބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފެންފިލްޓަރ ހޯދައިދިުނން  އަތޮޅުެގ  180,000.00        139,971.99       40,028.01      

 ރީތިނަން ހޯދައިދޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީެގޮގތުގައި ފައިސާދިނުން   އަތޮޅަށް  30,000.00           -               30,000.00      

 އަތޮޅުެގ ރަށްރަށަށްލިބޭ ެގއްލުންތަކަށް އެހީތެރިުވން  ގުދުރަތީޮގތުން  400,000.00        51,418.76        348,581.24     

 ކަނޑު އުޅަނދު ދުއްަވއިދޭ އެްގޒަމިނަރއަށް ފައިސާދޫކުރުން  އެއްގަމާއި  15,000.00           -               15,000.00      

 7,971,504.71   2,541,495.29  10,513,000.00 
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 54: އަދަދު  މުގެ ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ ބައްދަލުވު
 

 30: ކައުންސިލުން ބައްދަލުވުން ބޭއްވި އަދަދު 

ބައްދަލުވުމުގެ  
 ނަންބަރު 

ރުވި  ޙާޟި 
 ޢަދަދު 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް 

126 02 

ބަޖެޓްގެގޮތުގައި  2020 .1 ޚަރަދުކުރާ  މިއިދާރާއިން  އަހަރުގެ  ރ.  12,236,931.00ވަނަ 
ނުވަސަތޭކަ ތިރީސްހަހާސް  ދެލައްކަ  ރިޔާސަތުން  )ބާރަމިލިޔަން  ރުފިޔާ،  އެކެއް(  ތިރީސް   

 ފާސްކުރަން ނިންމުނެވެ.    

މިވަގުތު އިދާރާގައި ތަމްރީން ކުރަން ޖެހޭ މުޙިއްމު އެހެން ދާއިރާތައް ހުރުމާއި އަދި ތަމްރީނަށް   .2
ސަބަބުން،   ކުޑަވުމުގެ  ބަޖެޓް  ކޯޑުގެ  ފޮނުވާ  އޮންނަ  މުވައްޒަފުން  މަހުގައި  މާރިޗް  މިއަހަރު 

އެ ޑިރެކްޓަރ  އެޗް.އާރު  އަދި  ޒިންމާދާރުވެރިޔާ  މިއިދާރާގެ  ވާން  ބައިވެރިކްސްޯޕގައި 
ބައްދަލުވުމެއްގައި   މިފަދަ  އޮންނަ  ތާރީޚެއްގަ  ފަހުގެ  މިއަހަރުގެ  އަދި  ނުފެންނަކަމަށާއި 

 ބައިވެރިވުމަށް ނިންމުނެވެ. 
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ހަދައި އެ އެއްބަސްވުން   މިކައުންސިލުން ދޫކުރި ފެން ފިލްޓަރުތައް ދޫކޮށްފައިވަނީ އެއްބަސްވުމެއް -1
އެފަރާތްތަކަށް ބަދަލުގައި ފައިސާ ނުދެވޭނެ ކަމަށާއި،  ،  ކޮށްގެން ކަމަށްވަތީކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީ  

ފެންފިލްޓަރެއް   އެފެންވަރުގެ  އިދާރާއިން  މި  ވާގޮތަށް  އެއްބަސްވުމުގައި  ނަމަވެސް  އެހެން 
ރެއް ގަނެ އެ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށާއި  ފޯރުކޮށްދެވިފައި ނުވާތީވެ، ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ފެންފިލްޓަ

ން މި އިދާރާއިން ފެންފިލްޓަރތައް ނަގާފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ސިޓީ ފޮނުވުމަށާއި މި  މި ގޮތު
ފެބުރުއަރީ    25ސިޓީގައި، ފެންފިލްޓަރުގެ މައްސަލަދިމާވެފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެކަން ބަޔާންކޮށް  

ހުށަހެޅުމު  2020 ލިޔުމަކުން  ކުރިން  ފިލްޓަރެއްގެ  ރަނގަޅުފެންވަރެއްގެ  ބަދަލުގައި    ން 
 ޙަވާލުކުރާނެކަމަށް ނިންމުނެވެ. 

އެވޯޑް   -2 ފާންތަރި  ބައްދަލުވުމަށްފަހު  ބާއްވާ  މެނޭޖްމަންޓާއިއެކު  ރިސޯޓްގެ    2020ހަކުރާހުރާ 
މިކަމަށް   ދަށުން  ބެލުމުގެ  ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ  އިދާރާގެ  މި  ނިންމުމަށާއި،  ގޮތެއް  ނައިޓަށް 

 ބައްދަލުވުމަކަށް މި މައްސަލަ އެގެންޑާކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. ޓީއެއް އެކުލަވާލައި ދެން އަންނަ ކޮމި

 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވާލް ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރަން ނިންމުނެވެ.   2020 -3

ޖުމްލަ   3ކައުންސިލްގެ   -4 ހިމެނޭގޮތަށް  ޒިންމާދާރުވެރިޔާ  ކައުންސިލްގެ    4  މެންބަރުންނާއި 
މައްޗަށް   ފެބުރުއަރީ  ބޭފުޅުންގެ  ޓީމް   ދަތުރެއްކުރުމަށާއި،    22ން    8އެކުލެވޭ  މާލެ  އަށް 

ޙަވާލުކުރުމަށާއި،  އަށް  ޒިންމާދާރުވެރިޔާ  ކައުންސިލްގެ  ފައިސާ  ކުރުމަށްދޭ  ޚަރަދު  މިދަތުރުގައި 
 ށް ނިންމުނެވެ. އަދި ދަތުރުގެ ހުރިހާކަމެއް ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އިންތިޒާމް ކުރެއްވުމަ



  ރިޕޯޓްތަފްޞީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުންސިލުންޅު އަތޮޅު ކަތޮއަހަރު މުލަ ަވނ2020ަ
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ކައުންސިލްތަކަށް   -5 ރަށްރަށުގެ  ހިންގުމަށް،  ހަރަކާތެއް  އިޖުތިމާޢީ  ފާހަގަކޮށް ފައިވާފަދަ  ސިޓީގައި 
ގަތުމަށް ހުށަހެޅި   ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާފައިވާ ބަޖެޓުން އެކަމާއި ގުޅުން ހުރި ތަކެތި  ހިލޭ އެހީގެ 

 މުނެވެ. ދާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ސިޓީއަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ނިން

128 02 

ރީގެ އަތޮޅުސްޓޯރ ހުރި ޢިމާރާތަށް "ބޮލި މާލަމް" ކިޔުމަށާއި، އެ މާލަމް އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް  ކު -1
( ނިމުމުގެ ކުރިން  2020ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލް ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު މިމަސް )ފެބުރުއަރީ  

ކުރުމާއި ހަމައަށް ލްހެދި އުޞޫލްއާއްމުކައުންސިލްއަށް ގެނައުމަށާއި އަދި މިމާލަމް ދޫކުރުމަށް އުޞޫ
އެދިއްޖެ   ކުންފުނިތަކުން  ހިއްސާވާ  ސަރުކާރު  އަދި  މުއައްސަސާތަކުންނާއި  ސަރުކާރުގެ 
ކައުންސިލުން   އެދިއްޖެނަމަ  ފަރާތަކުން  އަމިއްލަ  އަދި  ދިނުމަށާއި  ހިލޭ  ހާލަތެއްގައި 

 މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މާލަމް ދޫކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 
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 އަތޮޅުސްޓޯރ ހުރި ޢިމާރާތަށް "ދިރެމާލަމް" ކިޔުމަށް ނިންމުނެވެ. ރީގެ ކު -1

ޢިމާރާތް   -2 ފެށިގެން    2020އަތޮޅުވެހި  ޖޫންމަހުން  އަހަރުގެ  މުއްދަތަށް    3ވަނަ  އަހަރުދުވަހުގެ 
އޭގެފަހުން  15000.00 އަދި  ދިނުމަށާއި  ކުއްޔަށް  އަށް  )ފަނަހާސްރުފިޔާ(  ރ. 

 ޔަށް ބަދަލުގެނައުމަށް ނިންމުނެވެ. މުއްދަތުއިތުރުކުރެވޭއިރު، ކުއް

ނަމުގައި   -3 ދޭއެހީގެ  ހޯދާފަރާތްތަކަށް  ރީތިނަން  އަތޮޅަށް  ބަދަލުގެންނައިރު،  ބަޖެޓަށް  މިއިދާރާގެ 
އެހީތެރިކަމެއްގެ  އައިޓަމްއެއް އިތުރުކުރުމަށާއި، އަދި މިސިޓީއަށް ޖަވާބުދިނުމުގައި، އެފަރާތަށް ދޭ  

)ތިންހާސްރުފ3000.00ިގޮތުގައި   ދެމުންގެންދާ   ރ.  މިއިދާރާއިން  އަދި   ޙަވާލުކުރުމަށާއި  ޔާ( 
ފާހަގަކުރެއްވުމަށް   އޮތްކަންވެސް  ފުރުޞަތު  ހުށަހެޅުމުގެ  ނަން  އަށް  އެވޯޑް"  "ފާންތަރި 

 ނިންމުނެވެ. 

ސިޓީގައި،   -4 ޖަވާބު  ފޮނުވާ  އޮތޯރިޓީއަށް  ގަވަރމަންޓް  މަޑުއްވަރީ    2019ލޯކަލް  އަހަރު  ވަނަ 
މޮނިޓަރި  އިސްލާޙްކުރަން  ކައުންސިލްގެ  ތެރެއިން  ކަންކަމުގެ  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ރިޯޕޓްގައި  ން 

ބުނެފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އިސްލާޙްކުރެވުނު ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް އަދި އޭގެ ތެރެއިން  
ބަޔާންކުރުމަށާ ކަންކަން  ކުރެވިފައިނުވާ  )މިއަހަރު  އިސްލާޙް  އެންމެފަހުގެ  ސިޓީގައި  އެ  އަދި  އި 

 ވުނު މޮނިޓަރިންގ( ރިޯޕޓްއަށްވެސް ރިޔާއަތް ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. ކުރެ 

އަތޮޅުގައި ހިންގޭ ޔުނިފޯމް ޚަރަކާތަކީ މިއިދާރާގެ މަސައްކަތު ތާވަލްއާއި ބަޖެޓްގައިވެސް ހިމެނޭ   -5
ވާތީ،   ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ރ.  10000.00ކަމެއްކަމެއް  އެހީތެރިކަން  މާލީ  ގެ  )ދިހަހާސްރުފިޔާ( 

 ނިންމުނެވެ. 

ޚަރަކާތަށް   -6 ހިންގާފައިވާ  މުލަކުން  އޮފް  ފައުންޑޭޝަން  ރ.  4000.00އިސްލާމިކް 
 )ހަތަރުހާސްރުފިޔާ( ގެ މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނިންމުނެވެ. 



  ރިޕޯޓްތަފްޞީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުންސިލުންޅު އަތޮޅު ކަތޮއަހަރު މުލަ ަވނ2020ަ
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ލޯންޗް ވިއްކާލުމުގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގައި ދަންނަވާފައިވާތީ،   -7
ޅު ލޯންޗް ވިއްކާލުމަށާއި އަދި އެ ވިއްކާލުމަށްފަހު އެލިބޭ ފައިސާއާއި ބަޖެޓްގައި  މަތިފަމިއިދާރާގެ  

ފައިސާއާއެކު   ކުރި  38މިހާރުހުރި  މަސައްކަތް  ބަނުމުގެ  ލޯންޗެއް  ގެންދިއުމަށް  ފޫޓްގެ  އަށް 
 ނިންމުނެވެ. 

ލިބުމާއެކީގައި،  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގެ ޖަވާބު   -8
 މާލީއްޔަތު ޤާވާއިދާ އެއްގޮތަށް މިއިދާރާއިގެ ކާރު ވިއްކާލުމަށްފަހު ވޭން އެއްގަތުމަށް ނިންމުނެވެ. 

ފޯންތައް   -9 އައި.ީޕ ފޯންތަކަށް ބަދަލުކުރުމަކީ މުހިއްމުކަމެއް ކަމަށްފެންނާތީ، މިއިދާރާގެ  މިއިދާރާގެ 
ޚަރަދުކޮށް މިއިދާރާގެ ފޯންތައް އައި.ީޕ ފޯންތަކަށް  ހިންގުމަށް ދެއްވާފައިވާ ގްރާންޓް ބަޖެޓް އިން  

 ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 

  

މިކައުންސިލްއަށް   .1 އެމްބަސީން  އަހަރު  2019ާޕކިސްތާން  ލެޕްޓޮުޕން    08ހަދިޔާކުރި    ވަނަ 
ހުރި   ބާކީ  ހަދިޔާކުރުމަށްފަހު  ސްކޫލްތަކަށް  ހަދިޔާކުރި    2މިއަތޮޅު  މިއަހަރު  އާއި    4ލެްޕޓޮްޕ 

ހަދިޔާކުރުމަށް    100  ލެޕާއި ކައުންސިލްތަކަށް  ސްކޫލްތަކަށާއި  ގޮތަށް  މިދަންނަވާ  ބޯޅަ 
 ނިންމުނެވެ. 

 ލެޕްޓޮޕް 

 ލެްޕޓޮްޕ  1   މަޑުއްވަރީސްކޫލް  -
 ލެްޕޓޮްޕ  1   ރަތްމަންދޫ ސްކޫލް  -
 ލެްޕޓޮްޕ  1   ވޭވަށު ސްކޫލް   -
 ލެްޕޓޮްޕ  1  ނާލާފުށި ސްކޫލް     -
 ލެްޕޓޮްޕ  02  މ. އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ   -

 ބޯޅަ 

 ބޯޅަ 03ބޯޅަ،މ. ރަތްމަންދޫ ސްކޫލ03ްރަތްމަންދޫކައުންސިލްއިދާރާ. މ
 ބޯޅަ  04ސްކޫލްބޯޅަ، މ. ވޭވަށު  04މ. ވޭވަށު ކައުންސިލްއިދާރާ 
 ބޯޅަ 10ބޯޅަ، މ. މުލަކު ސްކޫލް 10މ. މުލަކު ކައުންސިލްއިދާރާ
 ބޯޅަ  06ބޯޅަ، މ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 06 މ. މުލީ ކައުންސިލްއިދާރާ 

 ބޯޅަ  04ބޯޅަ،މ. ނާލާފުށީ ސްކޫލް 04މ. ނާލާފުށީ ކައުންސިލްއިދާރާ 
 ބޯޅަ  08ސާބޯޅަ،މ. އަތޮޅު މަދަރު 08މ. ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްއިދާރާ

 ބޯޅަ  08ބޯޅަ، މ. ދިއްގަރު ސްކޫލް   08މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލްއިދާރާ 
 ބޯޅަ 05ބޯޅަ، މ. މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް 05މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްއިދާރާ 

 ބޯޅަ  04މ. އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ

133 03 
ދަތުރުތައް    19-ކޯވިޑް  -1 ކުރަންޖެހޭ  އަތޮޅުތެރޭގައި  ގުޅިގެން  މިއ"މަތިފަޅު"  އާއި  ކުރުމަށްޓަކައި 

 ލޯންޗް އިދާރީ އުޞޫލެއްހަދާ، އެއުޞޫލެއްގެދަށުން ދޫކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 



  ރިޕޯޓްތަފްޞީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުންސިލުންޅު އަތޮޅު ކަތޮއަހަރު މުލަ ަވނ2020ަ
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ތައްޔާރ2020ުކައުންސިލްތަކުން   -2 ބަޖެޓް  އަހަރުގެ  ބަޖެޓް  ވަނަ  ވިޔަމޮޑިއުލްއަށް  ކުރުމުގައާއި،   
މިއިދާރާގެ   ފުރުޞަތުގައި  ލިބުނު  ޙައްލުކުރުމަށް  ދިމައިވެފައިވާ މައްސަލަތައް  އެންޓަރކުރުމުގައި 

އަށްލައްކަ ފަސްދޮޅަސްފަސްހާސް  4,865,780.00ބަޖެޓުގެ ޙަރަކާތްތަކަށް،   ރ. )ހަތަރުމިލިއަން 
 ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. ދަދު ހަތްސަތޭކަ އަށްޑިހަ( ރުފިޔާ ހިމަނާ މިޢަ

ފައިސާދެއްކުމަށް   -3 އަޑުއެހުމުގައި  ބޭއްވުނު  ފުރަތަމަ  ފަރާތްތަކާއެކު  ނުދައްކާ  ލޯންތައް  ދިރެމާ 
އެއްވެސް   ފުރުޞަތައްފަހު،  ފަރާތްތަކާމެދު  ދެވުނު  ނުދައްކާ  ފައިސާ  ވަނަ    2ވަރަކަށް 

ކުރިއަށް އުޞޫލާއެއްގޮތަށް  އޮންނަ  ކޯޓްގައި  ފުރަތަމަ  މަރުހަލާގައި  އަދި  ގެންދިއުމަށާއި   
ގޮތުގައި   ފުރުޞަތެއްގެ  ދެވަނަ  ފަރާތްތަކަށް  ދައްކާފައިވާ  ފައިސާ  ދުވަސް    45ފުރުޞަތުގައި 

 ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ. 

134 02 
މާރިޗު    2020އެދިވަޑައިގެންފައިވާގޮތަށް،  އައްޝެއިހް ޔޫސުފް ޞިދުޤީ   ރައީސް  ކައުންސިލްގެ -1

 ދުވަސް ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.   03ފެށިގެން އަހަރީޗުއްޓީން ވަނަ ދުވަހުން )މިއަދު(   17

135 02 

"ދިރެމާލޯން" -1 ދޫކޮށްފައިވާ  އިދާރާއިން  އަތޮޅުކައުންސިލް  ސްކީމް"  ،މ.  "ފާންތަރި    ،"ކްރެޑިޓް 
  2020އަދި ކަޅުހަމާއި ފެންފިލްޓަރ އަށް ފައިސާ ދައްކަވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން  ،  ސްކޯލަރޝިްޕ"

އެއްވެސް ޖޫރިމަނާއެއް   30ޖޫން    2020ށިގެން  އިން ފެ  01އޭްޕރީލް   ވަނަދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 
ފައި މުއްދަތުގައި  މި  އަދި  މަޑުޖައްސާލުމަށާއި  ދެއްކުން  ފައިސާ  ދައްކަން  ނުހިމެނޭގޮތަށް  ސާ 

 ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތުއޮތްކަމަށްވެސް ނިންމުނެވެ. 

136 03 

ގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރާނެ ފަރާތެއް މ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން އަތޮޅު -1
ނުމަށް  ހޯދުމަށް އިއުލާން ކުރުމަށާއި، މިކަމަށް ބޭނުންވާ ބިން އެއްބަސްވެވޭ އުޞޫލެއްގެދަށުން ދި

ދަނޑުވެރިކަން   ފޮނުވުމަށާއި،  މެސެޖު  ރަށްރަށަށް  އެކަމަށްއެދި  ބެލުމަށް  ރަށްތައް  ޝައުޤުވެރިވާ 
ޅުގައި ހުރި ފަޅުރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ބިން ބޮޑު ދެރަށެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން  ކުރުމަށްޓަކައި އަތޮ

އަދި ހޯދުމަށާއި  ހުއްދަ  ލިޔެ  މިނިސްޓްރީތަކަށް  ގުޅުންހުރި  ދަނޑުވެރިންގެ  އެކަމާއި  އަތޮޅުގެ   
 ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުމަށް ނިންމުނެވެ. 

137 03 
ޅު ކައުންސިލާއި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތައް  މ. އަތޮޅު ތެރޭގައި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އާއި، މ. އަތޮ -1

ޕޮއިންޓްތަކާއެކު   ހުށަހަޅާ  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއިން  އުޞޫލް،  ގެ  ފެރީ  މުދާ  ބާއްވާ  ގުޅިގެން 
 ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 



  ރިޕޯޓްތަފްޞީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުންސިލުންޅު އަތޮޅު ކަތޮއަހަރު މުލަ ަވނ2020ަ
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އިންތިޤާލީ  
މަރުހަލާގެ  

01 

03 

ބޭއްވުނު    2020ޖޫން    02 -1 ހޮސްިޕޓަލްއާއެކު  ރީޖަނަލް  މުލީ  ކައުންސިލާއި  މި  ގައި 
ލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކާއި އަދި އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް މިއިދާރާގެ މަތިފަޅު ލޯންޗް،  ބައްދަ
ށްރަށުން މާބަނޑު މީހުން މުއްޔަށް، އަންހެނުންގެ ޚާއްޞަ  އާއި ގުޅިގެން އަތޮޅުގެ ރަ  19-ކޯވިޑް 

ހޮސްިޕޓަލްގެ   ރީޖަނަލް  މުލީ  ނިންމުނުކަން  ދޫކުރުމަށް  ދެއްކުމަށް،  ޑޮކްޓަރަށް 
ޖަވާބު  (  2020މެއި    09)  PHU/2020/129-(MSG)MRHބަރ: ނަން މެސެޖުގެ 

 ނިންމުނެވެ. ފޮނުވުމަށާއި އަދި ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކަށް ކޮީޕ ކުރުމަށް 

ސަރުކާރުން    19-ކޯވިޑް  -2 މަރުހަލާ  ދެވަނަ  ލުއިގެ  ދެވޭ  ލޮކްޑައުންއަށް  ކޮށްފައިވާ  ގުޅިގެން  އާއި 
ޚިދުމަ ކައުންސިލްއިން  ކުރުމުން،  މަޝްވަރާކުރުމަށް  އިޢުލާން  ގޮތްތަކާއިމެދު  ދޭނެ  ތްތައް 

 ދެންއަންނަ ހަފްތާގައި ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމުނެވެ. 

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ    19-ކޯވިޑް  -3 ދީފައިވާ،  ލުއި  ރައްޔަތުންނަށް  ކައުންސިލްއިން  ގުޅިގެން  އާއި 
ފަރާތްތަކަށް   ދައްކަންޖެހޭ  ފައިސާ  މުއްދަތު  ގެ   31އޯގަސްޓް    2020ސްކީމްތަކުގެ  ނިޔަލަށް   

 އިތުރުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 

އިންތިޤާލީ  
މަރުހަލާގެ  

02 

03 

ފުރުޞަތުގައި، މިއިދާރާއިން ކުރެވުނު   -1 ދަނޑުވެރިކަންކުރުމަށް ހުޅުވާލި  މިކައުންސިލާއި ގުޅިގެން 
، އަދި  އެއިޢުލާންގައި ހިމަނަން ޖެހޭ ބައެއްކަންކަން ހިމެނިފައިނުވާތީ، އެއިއުލާން ބާތިލްކުރުމަށާއި

ތައްޔާރުކުރުމަށާއި   ޑްރާފްޓްއެއް  ކްރައިޓީރިއާގެ  ކުރާނެ  ދަނޑުވެރިކަންކުރުމަށް  ،  އަދި އިވެލުއޭޓް 
ގޮތްތައް   ލިބޭނެ  ވޭވަށުން  ބިން  ސާފްކުރުމަށް    02ޖުލައި    2020ބޭނުންވާ  ކުރިން  ގެ 

 ނިންމުނެވެ. 

ހިންގުމަށްޓަކައި -2 ްޕރޮގްރާމެއް  ތަމްރީނު  ދަނޑުވެރިކަމުގެ   ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމަށްފަހު،  އަތޮޅުގައި 
ހުގައި ޓްރެއިނިންގ ފެށޭވަރަށް، އެކަމަށްޓަކައި  އެކަމަށް އެންމެ ޤާބިލް ބަޔަކު ހޮވައި، އޯގަސްޓްމަ

 ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ޖުލައިމަހުގެ ތެރޭގައި ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 

އިންތިޤާލީ  
މަރުހަލާގެ  

03 

ލޭންޑް  .1 03 ރަށްރަށުގެ  ްޕލޭ-މިއަތޮޅު  ޚަރަދުކުރެވޭނެ  ޔޫސް  ބަޖެޓުން  މިއިދާރާގެ  ހެދުމަށް،  ން 
ހޯދުމަށާއި،  މިންވަރެއް   ކައުންސިލްތަކުން  ޚަރަދު  ދާނެ  ހެދުމަށް  ްޕލޭން  ރަށްރަށުގެ  ބެލުމަށާއި، 

ޝައުޤުވެރިކަންހުރި   ހަދަން  ްޕލޭން  ޔޫސް  ލޭންޑް  ރަށުގެ  ގުޅިގެން  މިކައުންސިލާއި 
ޚަރަދުގެ   އެކަމަށްދާ  އަދި    50%ކަންއުންސިލްތަކަށް،  ޚަރަދުކުރުމަށާއި  މިކައުންސިލުން 

ސް ްޕލޭން ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުމަށާއި އަދި މިކަންކަން  ޔޫ-ރަށްރަށުގެ ލޭންޑް
 ގެ ކުރިން ކޮށް ނިންމުމަށް ނިންމުނެވެ.   31މިހިންގާ ޖުލައި  

އިންތިޤާލީ  
މަރުހަލާގެ  

03 
ތާވަލް  2020 .1 މަސައްކަތު  އަހަރުގެ  ކޯވިޑްވަނަ  ކަންކަމަށް،  ގުޅިގެން،    19ގައިވާ  އާއި 

 މަސައްކަތްތަކަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކާއެކު މަސައްކަތު ތާވަލް ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 



  ރިޕޯޓްތަފްޞީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުންސިލުންޅު އަތޮޅު ކަތޮއަހަރު މުލަ ަވނ2020ަ

 
30 

ހިންގާ  ރަށްރަށުގެ   .2 07 އުމްރާނީ  އިޖުތިމާޢީ  ކައުންސިލްތަކުން  ހިންގުމަށް، ހަރައަދި  ކާތްތައް 
އަހަރު 2019 ފައިސާ  2019ރުފިޔާއިން،  100,000.00ކަނޑައަޅާފައިވާ،    ވަނަ  އަހަރު  ވަނަ 

ދެއްވުމަށް   ރަށްރަށަށް،  ހިމަނާފައިވާ  2020ނުދެވިވާ  ބަޖެޓުގައި  )މިއަހަރުގެ(  އަހަރުގެ  ވަނަ 
 މަށް ނިންމުނެވެ. ޚަރަދުކުރުފައިސާ ނުދެވިވާ ރަށްރަށުން ހުށަހެޅުމުން 

ރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުން  ދާއިރާތައް ލާމަ)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ    2020/5ޤާނޫނު ނަމްބަރ:   .3
ޤާނޫނު   ޚާއްޞަ  ކުރުމުގެ  ޚިދުމަތްތައް  2020ކަށަވަރު  ހިންގުމާއި  ކައުންސިލްތައް  ދަށުން  (ގެ 

ގަވަރމަންޓް   ލޯކަލް  ކުރުމުގެކުރިން  ވަކިކަންތައްތަކެއް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ޤާނޫނުގައި  ދިނުމުގައި 
އޮތު ހޯދަންޖެހޭގޮތަށް  ހުއްދަ  މިއިދާރާއިން  ވަނަ  2020މުން،  އޮތޯރިޓީގެ  )މިއަހަރަށް(  އަހަރަށް 

ފައިސާ   ހިމަނާފައިވާ  ޙަރަކާތްތަކަށް  ގުޅުންހުރި  ރައްޔަތުންނާއި  ބަޖެޓްގައި  ފާސްކޮށްފައިވާ 
 މަށް ނިންމުނެވެ. ޚަރަދުކުރުތުންގެ ނަމުގައި ހުރި ފައިސާ(ރައްޔަ)

 

 ގޮތުން، އަތޮޅުގެ އަދި  ހެއްދުމުގެ ފުރުތަމަ މަރުޙަލާއެއްގެދަނޑެއް  ނިކްސް  ރޮޯޕހައިޑްއަތޮޅުގައި   .4 
މަސައްކަތް   ހެއްދުމުގެ  ދަނޑެއް  ނަމޫނާ  ބޭނުންކޮށްގެން  ގޯތިތެރެ  އިދާރާގެ  އަތޮޅުކައުންސިލް 

 ފެށުމަށް ނިންމުނެވެ. 
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ފަރާތްތަކަށް،    19-ކޯވިޑް  .1 02 އާއި ގުޅިގެން، އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ސްކީމްތަކުގެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ 
  2020ހަމަވުމުން، އަށް    31އޯގަސްޓް    2020ންސިލްއިން ދީފައިވާ ލުއި ތަކުގެ މުއްދަތު  ކައު

ފެށިގެން،     01ސެްޕޓެމްބަރ   ފައިސާ  އިން  ސްކީމްތަކުގެ  ދައްކަންޖެހޭ  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 
އެންގުމަށް  ފަރާތްތަކު އެފަރާތްތަކަށް  ފެށުމަށް  ދައްކަން  ފައިސާ  އެއްގޮތަށް  ންކުރިއެކޭވެސް 
 ވެ. ނިންމުނެ
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ވަނަ އަހަރު އަތޮޅު ވޮލީ މުބާރާތުގައި ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން މިހާ ހިސާބަށް    2019 .1 02
ހުރި   ނުދެއްކި  ކަނޑައެޅިފައިވާ    2020ބިލްތަކަށް  ފައިސާ  މުބާރާތަށް  ވޮލީ  އަހަރުގެ  ވަނަ 

 ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމުނެވެ. 

އަތޮޅު   .2 މަސައްކަތްކުރުމަށް  މ.  ކުރަންޖެހޭ  އުފެދުމަށް  ކްލަބް  ރެކްރިއޭޝަން  ކައުންސިލްގެ 
ގެ ކުރިން ކްލަބް   30ސެްޕޓެމްބަރ    2020ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައި،  

ރިޯޕޓް   ގޮތުގެ  ކަންހިނގި  ނިންމުމަށްފަހު،  ކަންތައްކޮށް  އެންމެހައި  ކުރަންޖެހޭ  އުފެދުމަށް 
 ލަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމުނެވެ. ކައުންސި

 )ކޮމިޓީގެ ޗެއަރަޕރސަން(  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް އަޙްމަދު ޙަސަން   މ. -
 ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ނިޔާޒު )ޒިންމާދާރުވެރިޔާ( ޑިރެކްޓަރ  -
 ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޒާހިރު   -
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ޖެޓް އަދި މިހާރުހުރި ބަޖެޓް ބާކީ އާއި ގުޅޭ މަޝްވަރާ  ވަނަ އަހަރަށް ލިބިފައި ހުރި ބަ  2020 .1 02
ކުރުމަށްފަހު،   ބޭފުޅުންނާއިއެކު  ޔުނިޓްގެ  އާއްމު  ބަޖެޓް  އަންނަ  ދެން  ނަންބަރު  މި  އެޖެންޑާގެ 

 ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާ ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 



  ރިޕޯޓްތަފްޞީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުންސިލުންޅު އަތޮޅު ކަތޮއަހަރު މުލަ ަވނ2020ަ

 
31 

އަމަލުކޮ  2021 .1 މީގެކުރިންވެސް  ތައްޔާރުކުރުމަށް،  ބަޖެޓް  އަހަރުގެ  އުޞޫލާއި  ވަނަ  ށްފާއިވާ 
މަސައްކަތްތައް    2020އެއްގޮތަށް،   ނުކުރެވިފައިހުރި  އަހަރުގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ    2021ވަނަ 

ހިމެނުމަށްފަހު،   ތާވަލްގައި  ްޕލޭންގައި    2021މަސައްކަތު  ތަރައްޤީގެ  އަހަރުގެ  ވަނަ 
މަސައްކަތްތައްވެސް    ތާވަލްގައި  2021ހިމެނިފައިހުރި  މަސައްކަތު  އަހަރުގެ  ހިމެނައި  ވަނަ   

ތާވަލް    24ސެްޕޓެމްބަރ    2020ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު   މަސައްކަތު  ކުރިން  ދުވަހުގެ  ވަނަ 
ކަންކަމަށް  ތައް ހުރި  ވޯކްޕްލޭންގައި  އަދި   ހުށަހެޅުމާއި  ކައުންސިލަށް  ފާސްކުރުމަށް  ޔާރުކޮށް 

ބަޖެޓް   ނިންމުމަށްފަ  30ސެްޕޓެމްބަރ    2020ރިޔާއަތްކޮށް  ތައްޔާރުކޮށް   ކުރިން  ހު  ގެ 
 ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމުނެވެ. 
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02 
މުއްދަތުގައި    2020 .1 އޮތް  ބާކީ  މިއަހަރުގެ  ފާއިސާއިން  ލިބިފައިހުރި  މިކައުންސިލަށް 

ކަންބޮޑުވުންތައް   ހުރި  މިކަމުގައި  ހަމަނުޖެއްސޭނެތީ،  ޚަރަދުއިން  ރިކަރަންޓް  )މަސްތަކުގައި( 
 ންހުރި މުއައްސަސާތަކަށް ލިޔުމަށް ނިންމުނެވެ. ފާހަގަކޮށް ކަމާއިގުޅު
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މި   .2  ފާސްކުރުމަށާއި،  ޤަވާއިދު  އެޅުމުގެ  ހެދުން  މުވައްޒަފުން  އިދާރާގެ  ކައުންސިލް  އަތޮޅު  މ. 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ "ކުރިއަށް 'މ' ލޯގޯ" ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް    2ޤަވާއިދުގެ  

 އަދި މިޤަވާއިދުގެ ދެންހުރި މާއްދާތަކަށް  ހަފްތާ ފަހުން އެ މާއްދާއަށް ޢަމަލުކުރުމަށާއި  1  ލިބޭތާ
 އިން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށް ނިންމުނެވެ.    01އޮކްޓޯބަރ  2020

މިއަތޮޅު "ފެންބޯފިނޮޅު" )ރާބޮނދި( ހުރާ، އަތޮޅުކައުންސިލުން އެދޭގޮތަށް ބެލެއްހެއްޓުމަށްޓަކައި   .3
 މިނިސްޓްރީތަކަށް ލިޔެ ހުއްދަހޯދުމަށް ނިންމުނެވެ. ތަކާއި ޙަވާލުކުރުމަށް، ކަމާއިގުޅޭ ފަރާ
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ކުރީ،   .1 02 އިޢުލާން  ގަތުމަށް  ފެންފިލްޓަރު  ފެންފިލްޓަރު  ފަރާތްތަކަށް  ބޭނުންވި  ފެންފިލްޓަރުތައް 
ބޭނުންނުކުރެވޭކަ ފެންފިލްޓަރުތައް  ގިނަ  ޙަވާލުކުރެވުނުފަހުން،  ވަރަށް  ކައުންސިލަށް  މަށް 

ފަރާތްތަކުން   އަލުންބޭނުންވާ  ފެންފިލްޓަރު  އޭގެތެރެއިން  ހުށަހެޅުމުން،  ޝަކުވާ  ފަރާތްތަކުން 
ހުށަހަޅާފައިވަނީ   ބޭނުންވެގެން  ފެންފިލްޓަރު  ފުރުޞަތުގައި  ހުޅުވާލި  ހުށަހެޅުމަށް    26ލިޔުމުން 

ފެންފިލްޓަ އަލުން  އެގޮތުން  ބަޖެޓްކުރެވިފަރާތްތަކުންކަމަށާއި،  މިހާރު  ފައިމިވަނީ  ރުގަތުމަށް 
ފެންފިލްޓަރގަތުމަށްކަމަށް    35)އެއްލައްކަ އަށްޑިހަ ހާސް( ރުފިޔާ ކަމަށާއި އެއީ    180000.00

ކުރެވުނީ   އިޢުލާން  ވެފައި،ފެންފިލްޓަރު    40ވީނަމަވެސް  ކަމަށް  ހޯދުމަށް  ފެންފިލްޓަރު 
ބަޖެޓް  އަގުތައް  ހުށަހަޅާފައިވާ  އި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ވުރެ  މިންވަރަށް  ކޮށްފައިވާ  ތުރުވާތީ    

މިހާރު   ނިންމުމާއެއްގޮތަށް،  ނިންމާފައިވާ  ބިޑުކޮމިޓީން  ރިޔާޢަތްކޮށް  މިކަންކަމަށް 
އިޢުލާންކުރުމަށް    35@  5142.86ބަޖެޓްކުރެވިފައިވާގޮތަށް،   އަލުން  ގަތުމަށް  ފިލްޓަރު  ފެން 

 ނިންމުނެވެ. 



  ރިޕޯޓްތަފްޞީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުންސިލުންޅު އަތޮޅު ކަތޮއަހަރު މުލަ ަވނ2020ަ
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 ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު 
 ކައުންސިލަށް ބަދަލެއް އައިސްފައެއްނުވެއެވެ.    ވަނަ އަހަރ2020ު

އިންތިޤާލީ  
މަރުހަލާގެ  

16 

ޮޕލިސް ސްޓޭޝަން  ( ގެ ބައެއް މަރާމާތުތައް ކުރުމަށް  2-އަދި އަތޮޅުވެހި  1-)އަތޮޅުވެހި  .1 02 މުލީ 
ލިބޭ ފައިސާއިން   ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން  ޢިމާރާތް  ތަކެތި ބެލުމަށްފަހު، އަތޮޅުވެހި  ހުށަހަޅާ  އިން 

ވާލުކޮށް،  އެތަކެތި  ހޯދުމަށްފަހު ވީއެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި މުލީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ޙަ
 މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުނެވެ.   

އިންތިޤާލީ  
މަރުހަލާގެ  

22 

ދައްކަންޖެހޭފީ   .1 02   2020ކަށުކަމާކެމީގެ ކޯގައި އަތޮޅުކައުންސިލުން ބައިވެރިކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް 
ން ބައިވެރިކޮށްފައިވާ،  ކަމަކަށްވާތީ، އަތޮޅުކައުންސިލުވަނަ އަހަރުގެ ވޯކްްޕލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ  

ރަށަކުން   ކޮންމެ  މަޑުއްވަރި،  މުލި،ދިއްގަރު،  މުލައް،  ވޭވަށް،  ބޭފުޅުންނާއި،    2ރަތްމަންދޫ، 
ރަށަކުން   ކޮންމެ  ކޮޅުފުށި،  ޖުމްލަ    1ނާލާފުށި،  ފީއަށްވާ    14ބޭފުޅަކު  ކޯހުގެ  -ބޭފުޅުންގެ 

 ނިންމުނެވެ.  )ސާދަހާސް( ރުފިޔާ ދިނުމަށ14000ް/

އިންތިޤާލީ  
ހަލާގެ  މަރު

23 

02 
 ނިންމުނެވެ.   ސާފު މީމު ސްކޫލް އެވޯޑް" ދިނުމުގެ އުޞޫލު ފާސްކުރުމަށް " .1

އިންތިޤާލީ  
މަރުހަލާގެ  

26 

02 

އެކުލަވާލަންޖެހޭ   .1 މިއިދާރާގައި  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ލިބިގަތުމުގެ  ހޯދައި  މެމްބަރުންގެ    3މަޢުލޫމާތު 
 ލުމަށް ނިންމުނެވެ. ކޮމިޓީއެއް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށް އެކުލަވާމުރާޖާ 

 ކައުންސިލްގެރައީސް  -
 ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް  -
 ޮޕލިސީ،ްޕލޭނިންގ،ރިސަރޗްއެންޑްމޮނިޓަރިންގޔުނިޓްގެއެސިސްޓެންޓްޑިރެކްޓަރ  -

ޤާނޫނާއި  ވަނަ  2020 .2 ކްލަބަށް،  ރެކްރިއޭޝަން  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  މ.  ބަޖެޓުން  އަހަރުގެ 
އެހީތެރިކަމެ ތެރެއިން  އަދި  ޤަވާއިދުގެ  ދިނުމަށާއި،  އެކަންކޮށް  އޮތްނަމަ  ވެދެންވެން    2021އް 

ބަ އަހަރުގެ  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  ވަނަ  މ.  އެއްގޮތަށް،  ޤަވާއިދާއި  ޤާނޫނާއި  ތެރެއިން  ޖެޓްގެ 
 ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބަށް ދެވެން ހުރި އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ. 

ބަޖެޓްގައި، ސްކޫލްތަކުގައި ހިންގާ އިޖުތިމާޢީ ޚަރަކާތްތަކަށް    ވަނަ އަހަރު މިކައުންސިލްގެ   2020 .3
ީޕޓީއޭގެ  އެހީދިނުމަށް  މަދަރުސާގެ  އަތޮޅު  މީމު  ކަނޑައެޅިފައިނެތުމުން،   
އެދިވަޑައިގެންފައިވާ  2020ޑިސެމްބަރ    PTA/LTE/2020/05  (09ނަންބަރު: ސިޓީއިން   )

 ޚަރަދު ކުރެވެންނެތްކަމަށް ނިންމުނެވެ.

އިންތިޤާލީ  
ރުހަލާގެ  މަ

28 

02 

ސިޓީގައި އެހީތެރިކަމަށް    AS/236/2020/10-368މުލަކަތޮޅު ދިއްގަރު ކައުންސިލް ނަމްބަރ:   .1
ހަރަކާތަށް،   އިޖުތިމާޢީ    2020އެދިލައްވާފައިވާ  ރަށްރަށުގެ  މިކައުންސިލުން  އަހަރު  ވަނަ 

ތެރެއިން   ބަޖެޓްގެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ރުފި   30،000.00ހަރަކާތްތަކަށް  ހާސް  ޔާ(  )ތިރީސް 
 ންމުނެވެ. ދިނުމަށް ނި 



  ރިޕޯޓްތަފްޞީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުންސިލުންޅު އަތޮޅު ކަތޮއަހަރު މުލަ ަވނ2020ަ
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 ނިންމުން . 12
ޒިންމާދާރުކަމާއެކު  ކައުންސިލްތައް  ގޮތުންނާއި  ބެލެހެއްޓުމުގެ  މޮނިޓަރކޮށް  މަސައްކަތްތައް  ކައުންސިލްތަކުގެ  ރަށު 

ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރެވި، ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެތަންތަނުގެ މަސައްކަތްތައްބަލާ،    ހުރިހާގެ ގޮތުން އަތޮޅުގެ  ބެލެހެއްޓުމު
 މަޝްވަރާ ދެވިފައިވެއެވެ.  ދިވަޑައިގަންނަވާ ކަންކަމުގައި ލަފަޔާއި، އެފަރާތްތަކުން އެ 

ގެންގު ކުރެއްވުމުގައި ސަރުކާރުން  ކަންކަން  ހުރި  ކޮބައަތޮޅަށް  ހަމަޖެހި ޅުއްވާ ސިޔާސަތަކީ  ކުރަން  އާއި،   އިތޯ 
ފައްޓަވާނީ ކޮންއިރަކުންތޯ އަދި، މިއަތޮޅަށް އޮތް ފުރުޞަތު ބަޖެ އާއި އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި    ޓް ކުރެވިފައިވާ ކަންކަން  ތަކަކީ ކޮބައިތޯ 

ކު މަޝްވަރާ  މުއައްސަސާތަކާ  ކަމާގުޅޭ  ގުޅޭގޮތުން  ކަންކަމާ  ގެންދަވާ  ކައުންސިލްމެކުރައްވަމުން  ދަތުރެއް ރުމަށް  މާލެ  މްބަރުން 
 ކޮށްފައިވެއެވެ. 

މިދަންނަވާ ޚިދުމަތްތައް މިއިދާރާއިން ދެވިފައި ވެއެވެ.  ކުރިއްސުރެ ކައުންސިލްތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންގެންދިޔަ  
 މިގޮތުން: 

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހަދައިދިނުން.  •
 ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ހަދައިދިނުން.   އުޅަނދުފަހަރުއްވާ އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދު •

އިތުރުކުރުމަށް،     ޤާބިލްކަން  ހުނަރާއި  މުވައްޒަފުންގެ  އެދާއިރާއިން  އިދާރާގެ  މުވައްޒަފުންނަށް  ގުޅުންހުރި  ދާއިރާތަކާ  އެކިއެކި 
 ތަމްރީނު ްޕރޮގުރާމްތައް ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

ންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުމާއި، ކައުންސިލުން ރޭވި މަސައްކަތްތައް  ކުރުމުގައި މި އިދާރާގެ ސިވިލް  ތެރޭގައި ކައު  މި އަހަރުގެ
ރަށްރަށުގެ  ސާރވަންޓުން   އަތޮޅު  މިއިދާރާއާއި،  މިޝުކުރުގައި  އަދި  ދަންނަވަމެވެ.   އެފަރާތްތަކަށްޝުކުރު  މަސައްކަތަށް  ކޮށްދެއްވި  

އެ އެކިގޮތްގޮތުން  އިދާރާތަކަށް  ކުރަމެވެ. ކައުންސިލް  ޝާމިލް  އާއްމުފަރާތްތައްވެސް  ފަރާތްތަކާއި،  ކަމާބެހޭ  ސަރުކާރުގެ  ހީތެރިވެދެއްވި 
  

އިޚް އަކީއަޅުގަނޑުގެ  ދުޢާ  އަލާޞްތެރި  މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކޮރޯ ،  މިނުރައްކާތެރި  އުޚްތުން  އަޚުންނާއި  ހުރިހާ  ނާ  ތޮޅުގެ 
މިދިވެހި ޤައުމު ހިންގަވަން ތިއްބަވާ ވެރިންނަކީ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް  . އަދި  ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމެވެވައިރަހުން ސަލާމަތްކުރައްވައި،  

ލޯއިސްލާމް  ،އޯގާތެރި ޤަވާއި  ،ބިކުރާ ދީނަށް  ބޯލަބާޤާނޫނާއި  ރިވެތި    ،ދަށް  އިސްލާމްދީނުގެ  ބައްޓަންކުރުމުގައި  ކުރިމަގު  ރާއްޖޭގެ 
ވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތާއި އާފިޔަތުގެ ނިޢުމަތް  އުޞޫލްތައް ހިފަހައްޓާ ބައެއްކަމުގައި ލެއްވުމެވެ. އަދި ދި 

 މިންވަރު ކޮށްދެއްވުމެވެ.  هللا ޞަކޮށް މިއަތޮޅަށް ފާގަތި މުސްތަޤްބަލެއް މާތްމިންވަރު ކުރައްވާ، އަދި ޚާއް

ދެއްވި ހެޔޮތަޢުފީޤް  އެކުލަވާލުމުގެ  ޙަމްދުކުهللا މިރިޯޕޓްލިޔެ  ވަތަޢާލާއަށް  ޙާލު  ތަބާރަކަ  އަހަރ2020ުރާ    ވަނަ 
 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ ރިޯޕޓް ނިންމާލަމެވެ. 
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 ޔޫސުފު ޞިދުޤީ              
 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް              

 


