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 ބަޔާން   ރައީސްގެ ކައުންސިލްގެ

 

l 
 

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

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

ކަނޑައަޅުއްވައި،  އިޚްތިޞާސް  އަތޮޅުގެ    މިއަތޮޅުގެ  ފަޅުރަށްތަކުން  އޮންނަ  ޞަރަހައްދުގައި  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ  އެ 
ހުއްޓިފައި  ރައްޔަތުންގެ ކުރިއެ ރުވުމަށްޓަކައި ރިސޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެރަށްތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގޮސް 

ނުލިބިވުމާއި،  ހައްލެއް  އެކަމަށް  ދެންނެވުމުން  ވުޒާރާއަށް  ކަމާބެހޭ  ބެލެހެއްޓުން    ހުރެގެން  ފަޅުރަށްތައް  ބައެއް  ކައުންސިލާއި  އަތޮޅު 
މަށް ކަމާބެހޭ  ޙަވާލުކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް އެރަށްރަށުގައި އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް މަންފާކުރާނެ އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތެއް ފެށުމުގެ ހުއްދައެއް ހޯދު

ފުދުން  ޢާންމު  ރައްޔިތުންގެ  ދެންނެވިފައިވާނެއެވެ.  އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި  ފަރާތްތަކުގައި  ފުރުޞަތުތައް  ވަޒީފާގެ  އިތުރުކުރުމަށާއި،  ތެރިކަން 
 މަސްވެރިކަމާއި ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ދެމަސައްކަތެއް ފެށުމަށް ކައުންސިލުން މިވަނީ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ.      

ޙައްޤުގަ  ރައްޔިތުންގެ  އަތޮޅާއި  މިކައުންސިލުން  ހަމަހުގެ  އެކަންކަން  ވޭތުވެދިޔަ  މުހިއްމު ނިންމުންތަކެއް ނިންމައި  އި 
ގައި ރާއްޖެގައި ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކާތެރިކަން އިޢުލާން ވެގެން ދިއުމާއި   19-ކުރަމުންދަނިކޮށް ކޯވިޑްޙާޞިލްކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް  

 ވި ގޮސްފައިވެއެވެ. ގުޅިގެން ހިންގެން ހިންގަން ބޭނުންވެފައިވާ ގިނަ ޚަރަކާތްތައް ހުއްޓި ނުކުރެ

ގެ ސަބަބުން މިކައުންސިލުން ކުރަން ރާވާފައިވާ    19-ޑްގެ ތެރޭގައި ކޯވިމަސްދުވަހު   6ގެ ފުރަތަމަ  ވަނަ އަހަރު   2020
ކުރެވުނު   ތެރެއިން  މިއިދާރާ މަސައްކަތްތަކުގެ  މެންބަރުންނާއި،  ކައުންސިލް  އެހީތެރިވެދެއްވި  ގެންދިއުމަށް  ކަމާއެކު  ކާމިޔާބު  ގެ  މަސައްކަތް 

 މުވައްޒަފުންނާއި އަދި ރަށު ކައުންސިލް ތަކުގެ މެންބަރުންނާއި، މުވައްޒަފުންނަށް، އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުވެރިވަމެވެ.   

ހިތްމަވައިދެއްވި   ކަންކަން  އެންމެހައި  މާތްهللا މި  ދުޢާއަކީ  އަޅުގަނޑުގެ  ކުރަމެވެ.  ޙަމްދު  ވަތަޢާލާއަށް  هللا ތަބާރަކަ 
ބަރަކާތްލައްވާ   މަސައްކަތުގައި  ހިނގަމުންދާ  އަޅަމެންގެ  މި  އަހަރު  2020ކުރިއަށް  ކާމިޔާބު  މަސްދުވަހަކީ    6  ފަހު ގެ  ވަނަ  ފާގަތި، 

 އާމީން! ! ތައް އަބަދުމެ މިންވަރުކުރެއްވުމެވެޤައުމަށް އުފާވެރި ފާގަތި ދުވަސްއަތޮޅަށާއި މި  ،ވައިރު ކޮށްދެއްދުވަސްތަކެއްކަމުގައި މިންވަ 
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   ތަޢާރަފު  .1
 

ފުރަތަމަ    2020މިރިޕޯޓަކީ   އަހަރުގެ  މަސައްކަތްތައް   6ވަނަ  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު  މުލަކަތޮޅު  މަސްދުވަހު 
 ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ މަޢްލޫމާތު ހިމެނޭ ރިޕޯޓެވެ.

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

މީގެއިތުރުން   އަހަރުގެ  2020ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.  ކުރެވުނު    6ފުރަތަމަ    ވަނަ  ކައުންސިލުން  އަތޮޅު  މުލަކަތޮޅު  މަސްދުވަހު 
މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލާއި މާލީ ތަފްސީލު އަދި ކައުންސިލް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި މަސައްކަތްކުރުމުގައި  

 ދިމާވި ދަތިތަކަށް ަބލައިލެވިފައިވާނެއެވެ.

 ތަޞައްވުރު  ކައުންސިލުގެ   - 2
 

ރޭވިެގންހިންޭގ،   އެހީަގއި  ޓެކްނޮލޮޖީެގ  ޒަމާނީ  ދެމިތިބެ،  މަތީަގއި  އުޞޫލުތަކުެގ  ރިެވތި  އިސްލާމީ  "މުލަކަތޮޅަކީ 

ރައްޔިތުންނާ   ަމސައްކަތްކުރާ،  ހީވާިގކަމާެއކު  ިވސްނުންތަކާ  އަުއ  ތަރައްޤީކުރުމަށް  އަތޮޅު  ޮގތެްއަގއި  ދެމެހެއްޓެނިވި 

އެއްބަިއވަންތަކަމަށް ިއސްކަންދޭ، އަތޮޅުވަންތަ ހީވާިގ ހުނަރުވެރި ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ    ރަށްޓެހި، ޤައުމިއްޔަތާއި ެއކުެވރިކަމާ

 ނަމޫނާ އަތޮޅަކަށް ވުން"  

 

 ކައުންސިލުގެ މިޝަން   - 3
 

ފެންވަރުަގިއ  "އަތޮޅުަގއި ޞުލްޙަ މަސްލަޙަތު ޤާއިމްކޮށް، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންެގންދާ ޚިދުމަތްތައް އެންމެމަތީ  

ބޭނުންތައް    ،ދިނުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންެގ  ހަރުދަނާކޮށް،  ނިޒާމް  ހިންުގމުެގ  ކައުންސިލް  އަތޮޅު  ރަށުކައުންސިލްތަކާއި 

ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ފުއްދައިދިނުމަށް އެހީތެރިވެ، އެންމެމަތީ ފެންވަރުަގއި ރާވާ ހިންޭގނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް ދެމެހެއްޓުން" 
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ވަރަކަށް މޭލު ދުރުގައި، ރާއްޖޭގެ އިރުމަތީ ިބތުގައި،    70ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް މާލޭގެ ދެކުނުން ގާތްގަނޑަކަށް  
މީހުން ދިރިނޫޅޭ  ، ރަށާއި  08ދިރިއުޅޭ  ފެލިދެ އަތޮޅާއި ކޮޅުމަޑުލާއި ދެމެދުގައި އޮންނަ މުލަކަތޮޅު ނުވަތަ މ. އަތޮޅަކީ، މީހުން  

އިންޑަސްޓްރިއަލް  ، ފަޅުރަށާއި 12ރިޒޯޓުގެ އިތުރުން އަލަށް ރިޒޯޓްގެގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ    02ފަޅުރަށާއި    10

ކޮށްލެވޭފަދަ ޮބޑު ދެފަރު ރަށް ހިމެނޭ  އަތޮޅެކެވެ. އަދި މި އަތޮޅަކީ ރާއްޖޭގެ ނިސްަބތުންވެސް ފާހަގަ  35ރަށާ އެކު ޖުމްލަ  03
 ރަށަކީ:   8އެކުލެވިފައިވާ އަތޮޅެއްވެސް މެއެވެ. މިހާރު މިއަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ 
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މީހުންނަކީ ފިރިހެނުންނެވެ. އަންހެނުންގެ    3840މީހުންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން    7458މިއަތޮޅުގެ ޖުމްލަ އާާބދީއަކީ  
މަސައްކަތްކުރާ   ،ރިކަމާއިދަނޑުވެފަތުރުވެރިކަމާއި،    މާއި މަސްވެރިކަ  ކީއަތޮޅަމިއެވެ.    3618ޖުމްލައަކީ     ކޮންސްޓްރަކްޝަން 

އާާބދީއެއް އްކަތްކުރާ  އާއި މިނޫންވެސް ތަފާތު އެކިއެކި މަސައަދި މެދުފަންތީ ވިޔަފާރި  ރުމާއިފައިަބރ މަސައްކަތްކު  ފަރާތްތަކާއި،
ތަފާތު އެކިއެކި ބޭނުންތަކާއި، މަސައްކަތުގެ ދާއިރާތަކުގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ިބދޭސީން މިއަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ  އޮންނަ އަތޮޅެކެވެ.  
 މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާ ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންދާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.  ރަށްރަށާއި، ސިނާޢީ

އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ގިނަ ރަށްރަށަކީ ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ިބންޮބޑު އަދި އެކަށީގެންވާ މި  

މަޑުއްވަރި ދިއްގަރާއި  މިއަތޮޅު  ނަމަވެސް  ރަށްރަށެވެ.  ނާލާފުއްޓަކީ  ހުސްބިންއޮތް  އަޅާަބލާއިރު   އަދި  ރަށްރަށާ  އެހެން  އަތޮޅުގެ 

ޮބޑު ތިންރަށްކަމުގައި ފާހަގަ ކުރަމެވެ. މި  ތިންިބންދަތި، ޖާގަކުޑަ   ރަށަކީވެސް ބިންހިއްކައިގެން ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ިބން 
އެކަށީގެންވާިބން  ތިންކުރެވިފައިވާ   އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތަކަށް  ދިރިއުޅުމާއި  ޭބނުންވާ  އާާބދީއަށް  ރަށުގެ  ވިޔަސް،  ކަމުގައި  ރަށް 

ރަށުގެ ފަޅުގެ ސައިޒަށްަބލާއިރު ިބން ހިއްކައިގެން ރަށް އިތުރަށް ޮބޑުކުރުމުގެ ފުރުޞަތުއޮތްކަން ންތިރަށެވެ. އަދި މި  ތިންލިިބފައިނުވާ  
، ވެސް ފާހަގަ ކުރަމެވެ. މިއަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ އިތުރުން ފަޅު ރަށްރަށުގެ ގޮތުގައިވެސް ިބންޮބޑު ރަށްރަށް ހުރުމާއެކު

އޮތްކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އަދި އަތޮޅުގެ    ވެފާސް ިބން މިއަތޮޅުގައި ތަނަވަގައި ބޭނުންކުރާނެދިރިއުޅުމަށާއި އިޤުތިޞާދީ ކަންކަމު
އިރުމަތީ ިބތުގައިވާ މާސިންގާ ދެ ފަރަކީ، ިބމުގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުމަށް މިއަތޮޅަށް ލިިބފައިވާ މުހިއްމު ވަޞީލަތެކެވެ. އަތޮޅުގެ 

ވިޔަފާރިއާއި، ވަޒީފާ އަދާކުރުމާއި ޓޫރިޒަމްގެ   ދަނޑުވެރިކަމާއި،  ،އްގައި މަސްވެރިކަމާއިއިޤުތިޞާދު ިބނާވެފައިވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެ

ރައްޔިތުން  ޢަދަދެއްގެ  ވަރަށްގިނަ  ކޮޅުފުށީގެ  އަދި  ނާލާފުށި  މުލައް،  ވޭވަށް،  މަޑުއްވަރި،  ދިއްގަރު،  އަތޮޅު  މި  މައްޗަށެވެ. 
ނާލާފުށި  ، މަޑުއްވަރި، ދިއްގަރު، މުލައްޗަށެވެ. އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް  ަބރޯސާވެފައިވަނީ މަސްވެރިކަމުން ލިޭބ އާމްދަނީގެ މައް

ށެވެ. އަދި އަދި ވޭވަށަކީ އަތޮޅުގެ ނިސްބަތުން ޒަމާނީ އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން މަސްވެރިކަމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ރަށްރަ

ަބރު ދޯނި ފަހަރު ަބނދެ ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުންދާ ރަށްތަކެކެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް މުލައް ވޭވަށް އަދި މަޑުއްވަރި ، އަކީ ފައި
އި  މ. އަތޮޅަކީ މަހުންއުފައްދާ ާބވަތެއް ކަމުގައިވާ ރިހާކުރު އުފެއްދުމަށް މުޅި ރާއްޖެއިންވެސް ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ އަތޮޅެކެވެ. އަތޮޅުގަ

ރިސޯރޓާއި،   އައިލެންޑް  )މެދުފުށި  ދެރިސޯރޓު  ވަޒީފާ  ހުރާރާހަކުސިނަމަން  އޮތް  ޒުވާނުން  ޢަދަދެއްގެ  ގިނަ  އަތޮޅުގެ  ގައި   )

 އަދާކުރަމުން ގެންދެއެވެ. 
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 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ޙާޞިލްވި މިންވަރު  2020

 

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް  
 ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

ނަތީޖާ  
ޙާޞިލްކުރެވުނު  

 މިންވަރު 

Q1 Q2 

   %100 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ ަބޖެޓްފާސްކުރުން 2020 01

02 
އެކުލަވައިލާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލް ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  2019

L.G.A  ްއަށް ފޮނުވުނ 
  %100 

03 

 އާމްދަނީ މަތިން ވުރެ އަށް ރ5000/- ނިޔަލަށް އަހަރުގެ ވަނަ 2020

 .އިތުރުކުރުން އަށް  75% ނިސްަބތް މީހުންގެ ލިޭބ

 ާބރުއެޅުން  އުފެއްދުމަށް ސޮސައިޓީތައް ކޯޕަރޭޓިވް ރަށްރަށުގައި •
 ކުރުން ސޮސައިޓީރަޖިސްޓްރީ ކޯޕަރޭޓިވް އަތޮޅު •

  %55 

   %30 .ޤާއިމްކުރުން މަސްފެކްޓްރީއެއް ގޭދޮށު 04

05 
 ހުނަރު ތަޢުލީމާއި ރަނގަޅު ފެންވަރު

 ވުޒާރާތަކުގެ   ގުޅުންހުރި  ކަމާ  ހަރުދަނާކުރުމަށް  ހިންގުން  ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ
 .ޭބއްވުން ފޯރަމެއް އެހީތެރިކަމާއެކު

  %45 

06 
 ކުރިއެރުވުން އިޤްތިޞާދު ރަށުގެ އިތުރުކުރުމާއި ވަޒީފާ

   %100 ދިނުން  އެހީތެރިކަން  މާލީ ކަންތައްތަކަށް ހިންގާ  ތަރައްޤީއަށް ރަށްރަށުގެ •

07 
 ބޭނުންކުރުން  ގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ދެނެގަތުމާއި ވަޞީލަތްތައް

 ބެލެހެއްޓުން  މަރާމާތުކޮށް ޢިމާރާތް އަތޮޅުކުރި
  %60 

   %50 ބެލެހެއްޓުން  މަރާމާތުކޮށް ޢިމާރާތް ސްޓޯރުހިންގި އަތޮޅު 08

   %65 ބެލެހެއްޓުން  މަރާމާތުކޮށް ޢިމާރާތް ގެސްޓްހައުސް ސްޓޭޓް 09

   %50 ބެލެހެއްޓުން  މަރާމާތުކޮށް ގަތުމާއި އުޅަނދުފަހަރު އެއްގަމު 10

11 
އަންނަގޮތުގެ  މަހު ތަރައްޤީ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީ ސިފަ 1މަހުން  2މެ ންކޮ

 . ތައްޔާރުކޮށް ޢާއްމުކުރުންރިޕޯޓް 


16% 

 70% .ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނީޓަރ ކުރުން 12

 25% ތައްޔާރުކުރުން.  އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖުމަންޓް ޕްލޭން 13



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުންސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު  މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2020
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 ޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޙާ  .6
 

އެއްަބސްވުމުގައި އެމް.އެސް.ީބ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި އެކުގައި  މ. އަތޮޅުގެ މަރާމާތު ކުރުމުގެ 

 ވަނަ ދުވަހު ސޮއެކޮށްފައެވެ. 09ޖެނުއަރީ  2020މިކައުންސިލްއިން ވަނީ 

 

މަސައްކަތް   މަރާމާތުކުރުމުގެ  ހައުސް  ކޮންޓް  09ޖަނަވަރީ    2020މ.އަތޮޅު ސްޓޭޓް  އެމް.އެސް.ީބ  ދުވަހު  ރަކްޝަން  ވަނަ 

     .މިހާރު ވަނީ ކޮށް ނިމިފައެވެ  45ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ޙަވާލުކޮށް މަސައްކަތުގެ %

 

ޓްރެއިނިންގ  ވޮކޭޝަނަލް  ބޭނުންވާ  ހިންގަން  އަތޮޅުގައި  މ. 
ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އަދި ޖޮްބ ފެއަރ އެއް ޭބއްވުމާއި ެބހޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ 

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު މުޖާހިދު އޮފް  

އަދި ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ސީ.އީ.އޯ އަޙްމަދު ނާޞިރު އާއިއެކު މިކައުންސިލްއިން 

 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ަބއްދަލުކުރައްވާފައެވެ.  30ޖެނުއަރީ  2020

 

މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޔޫސުފު ޞިދްޤީ، ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު ޙަސަން އަދި ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު  

 މާލޭގެ މިނިސްޓްރީތަކާއި ވުޒާރާތަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރު ނިޔާޒު )ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ(  

 ޙަސަން އަދި ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު  މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޔޫސުފު ޞިދްޤީ، ނައިުބ ރައީސް އަޙްމަދު

ވަނަ    2020އަށް މާލެ ވަޑައިގެން އަތޮޅު ކައުންސިލުން    22އިން    08ފެުބރުއަރީ    2020ނިޔާޒު )ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ(  
މާ ގުޅުންހުރި އަހަރަށް ފާސްކޮށްފައިވާ މަސައްކަތު ތާވަލްގައިވާ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް އެއްާބރުލުން ހޯދުމާ ގުޅޭގޮތުން ކަ

 ދަތުރެއް ކުރެއްވިއެވެ.މިނިސްޓްރީ ތަކާއި، މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާ ަބއްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރުމަށް 
 ޕްރޯޖެޓް ކޮމްޕެނީ 

ލުޠުފީއާ ަބއްދަލުކޮށް އަތޮޅުގައި އެ ކުންފުނިން އިންވެސްޓް ކުރެވިދާނެ ދާއިރާތަކާ  هللا ޕްރޯޖެޓް ކޮމްޕެނީގެ އެއް ހިއްސާދާރު ޢަްބދު
ޅޭގޮތުން ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ިބނާކުރަނިވި މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން މ.އަތޮޅުގެ ކޮންމެވެސް އެއްރަށެއްގައި  ގު

އެ ކުންފުނިން ސްލިޕްވޭއަކާއެކު، ފައިަބރު އުޅަނދުބަންނާނެ ޔާޑެއް ހެދުމާެބހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. އަދި އެކަމަށް އެދި 
އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ކުރިޔަށް އޮތް ދެމަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕްރޮޕޯޒަލެއް ހުށަހެޅުމަށް އެއްަބސްވެވުނެވެ. އެގޮތުން އެ ފަރާތުން މ.

ވިޔަފާރިކުރުމަށް އަތޮޅުގެ ހަތަރު  އެކަށޭނަ ފުރުޞަތުތަކެއް ގެސްޓް ހައުސްގެ  ކުރާ އިންވެސްޓާ  އެކުންފުނިން ސްލިޕްވޭއަށް 
އަތޮޅު ކުންފުންޏަށް  އެ  އޭގެ ރަށަކުން  ފަހިކޮށްދެވިދާނެކަމަށާއި،  މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު  ރަށުކައުންސިލްތަކާއެކު  ކައުންސިލާ 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުންސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު  މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2020
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ަބދަލުގައި އެ ކުންފުނިން އަތޮޅުގެ އަށް ރަށުގައި އަށް ފެރީޓާމިނަލް )ފާޚާނާ އަދި ފިހާރަ ނުވަތަ ރެސްޓައުރަންޓް ހިންގޭ ގޮތަށް(  
 ށް ފަތާ ޓްރެކް ގާއިމްކޮށް ދިނުމަށްވެސް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.ހިލޭ ޢިމާރާތް ކޮށްދިނުމާއެކު، އަށް ރަށުގައި އަ

 

 ޕޮލިޓެކްނިކް 

 2020ޕޮލީޓެކްނިކްގެ ދެ ޑިރެކްޓަރުން ކަމުގައިވާ ވަދީފާ ޙަސަން އަދި މާޖިދާ މަޖީދުއާ ަބއްދަލުކޮށް މ.އަތޮޅުކައުންސިލުން  
ޓްރެއިނިންގތައް ޚާއްޞަކޮށް   މިއަހަރު ޖުލައިއިން ސެޕްޓެމްަބރ އަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް  ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 

ރާވާފައިވާ ރެފްރިޖަރޭޝަން އެންޑް އެއަރ ކޮނޑިޝަނިން ކޯސް ދެފަރާތް ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމާ ގުޅޭގޮތުން ިބނާކުރަނިވި 

އިގެން ކޯސް ކޮންމެވެސް އެއްރަށެއްގައި މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވުނެވެ. އަދި ރޯދައިގެފަހުން އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ހުޅުވާލަ
 ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން  

ނާއިބު ހިދާޔާ  ނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ ޓްރާންސްޯޕޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢާދިލް އާއި، މިނިސްޓަރގެ  މި
ކާޑު   ލައިސަންސް  ތަކަތީގެ  ދުއްވާ  އެއްގަމުގައި  މ.އަތޮޅުން  ބައްދަލުކޮށް  ޙަލީމްއާ  އަޙްމަދު  ޑިރެކްޓަރ  އެސިސްޓެންޓް  ނަޞީރާއި، 

ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް އެކަމުގަ  2019ހަދައިދެވިދާނެ ގޮތެއް އޮތްތޯ ބެލުމަށް   އި  މެއި މަހުން ފެށިގެން ކުރަމުން އަންނަމަސައްކަތާ 
  ވުނެވެ. ހޯދިދާނެ ހައްލުތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި ޓްރާންސްޯޕޓް މިނިސްޓްރީން ދެވިދާނެ އެހީތަކާ ބެހޭގޮތުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެ

ލިބޭނޭގޮތް   އަތޮޅަށް  ޚިދުމަތް  ފެރީއެއްގެ  އިތުރު  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ  ދެމުންގެންދާ  ޚިދުމަތް  ދަތުރުގެ  އެތެރޭގެ  މ.އަތޮޅުގެ  އަދި 
މ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެދުނުގޮތަށް އަތޮޅުތެރޭގައި ދަތުރުކުރާ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ    ހައްދަވައިދެއްވުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ފާޟިލް  ފެރީގެ ދަތުރުތައް ހަމަޖެހުނު ކަމުގެ އުފާވެރި ޚަބަރު މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ ޓްރާންސްޯޕޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އަލް 
 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.  18ފެބްރުއަރީ   2020އަޙްމަދު ޢާދިލް 

 

 ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 

ޕްރޮސެކިއުޓަ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަމީމާ ަބއްދަލުކޮށް މ.އަތޮޅުގައި ޕްރޮސެކިއުޓަ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ގޮތްޕެއް 
އަވަސް ވަނަ    2019ގާއިމްކުރުމަށް   އޮޅުންފިލުވައިދީ  މަސައްކަތްތައް  ކުރެވިފައިވާ  ފެށިގެން  މަހުން  ފެްބރުއަރީ  އަހަރުގެ 

އަތޮޅުތަކުގައި   ނިޒާމު  އަދުލުގެ  ޖިނާޢީ  އަދި  މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.  ގާއިމްކުރުމާގުޅޭގޮތުން  އެގޮފި  ފުރުޞަތެއްގައި 
  މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.ހަރުދަނާކުރުމުގައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ދައުރާ ގުޅޭގޮތުން

 

 ދާރުލް ޤުރްއާން ވައްސުންނާ 

ޖަނާޒާ ކޯސް )ކަށުކަމާކެމި  ަބއްދަލުކޮށް މ.އަތޮޅުގައި  އަޙްމަދާ  ޢަްބދުއް ލަޠީފު  ފައުންޑަރ  ދާރުލް ޤުރްއާން ވައްސުންނާގެ 
 ދަސްކޮށްދޭ( ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.

 

 ދަމާސް 

އާދަމް އަދި ސޭލްސް އެންޑް މާކެޓިންގ މެނޭޖަރ هللا ދަމާސްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުން ކަމުގައިވާ އަޙްމަދު ޝަކީާބއި، ޢަްބދު
ރިސްމާ މޫސާއާ ަބއްދަލުކޮށް ކުރިޔެކޭވެސް އެއްގޮތަށް މ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި ދަމާސްއާ ގުޅިގެން މ.އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުންސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު  މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2020

  
10 

ކްރެޑިޓް ސްކީމް ހިންގުމަށް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. ދަމާސްއިން އެމް.އޯ.ޔޫ އައުކުރުމަށް އުފަލާއެކު ދަމާސްއިން ތަކެތި ދޫކުރުމަށް  
މަރުހަާބ ކިޔާނެ ކަމަށާއި، އަދި ކުރިޔަށްވުރެ ރަނގަޅު ޑިސްކައުންޓެއް މ.އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ދެއްވަން ޭބނުންފުޅުކަމުގައި 

ޝަކީުބ އަޙްމަދު  ކަމުގައިވާ  މެނޭޖަރުން  ކޯޑް   ޖެނެރަލް  އަންޑަރ  ދަވާދާއި،  ވިއްކާމެރިން  ދަމާސްއިން  އަދި  ވިދާޅުވިއެވެ. 
 ބޭނުންކުރަން ދަސްކޮށްދޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް މ.އަތޮޅުގައި ހިންގަން ޝަޢުޤުވެރިވާ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. 

 

 މެރިން ހާވެސްޓް 

ހުއި މ.އަތޮޅުގައި  ަބއްދަލުކޮށް  ވެރިންނާ  ކުންފުނީގެ  ހާވެސްޓް  އެކުންފުނިން މެރިން  މަސައްކަތަށް  އާލުކުރުމުގެ  ފިލަނޑާ 
އިންވެސްޓްކުރުމާެބހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. އަދި އެ ކުންފުނިން ކ.ކާށިދޫގައި ހިންގާ ހުއިފިލަނޑާ އާލާކޮށް މާކެޓްކުރުމުގެ 

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

 

 ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒު 

ވަނަ ޤުރުއާން   25ކީރިތި ޤުރުއާނާެބހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރ ޢަލީ ރިޒާއާ ަބއްދަލުކޮށް މ.އަތޮޅުގައި ާބއްވާ  
މުާބރާތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ ފަނޑިޔާރުން ހޯއްދަވައިދެއްވުމާއި، ސުވާލުތައް ހެދުމާއި، އިނާމުގެ ގޮތުގައި ޚަތިމް  

 ށް މަޝްވަރާކުރެވި އެއްަބސްވުމަކަށް އާދެވުނެވެ. ފޯރުކޮށްދިނުމަ

މިސްކިއްތަކުގައި   ރަށުގެ  އަށް  އަތޮޅޫގެ  ކައުންސިލުން  ނިންމާފައިވާ   2020މ.އަތޮޅު  ގެންދިއުމަށް  ކުރިޔަށް  އަހަރު  ވަނަ 
ރިތި ޤުރުއާނާެބހޭ ޤައުމީ  ކީރިތިޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރުމުގެ ކްލާސްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ސާރުކާރުން ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދަ ކީ

 ވުނެވެ.މަރުކަޒުން ހޯދައިދިނުމަށް އެއްަބސްވެ
 

 ދިވެހި ބަހުގެ އެކެޑަމީ 

މެންަބރުންކަމުގައިވާ   ޤާދިރާއި،  ޢަްބދުލް  ރާފިޢާ  ރައީސް  ނައިުބ  ޢަލީއާއި،  އަޝްރަފު  ރައީސް  އެކެޑަމީގެ  ަބހުގެ  ދިވެހި 

ޢަްބދު ޙުސައިނާއި،  ޞާދިޤާއި، هللا ޢަްބދުއްރަޝީދު 
މ.އަތޮޅުގެ   ަބއްދަލުކޮށް  ޙަލީމާއި  ޝާހިދު  މުޙައްމަދު 
ސްކޫލްތަކަށް ޢަމާޒުކޮށްގެން ާބއްވާ އަދިީބ ފޯވަހި ކުރިޔަށް 

ގެންދާނެ ގޮތައި، އަދި އަދަީބ ފޯވަހި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި  
އެކެޑަމީއަށް ފޮރުކޮށްދެވިދާނެ އެހީތެރިކަމާއި   ަބހުގެ  ދިވެހި 

ވަރަށް   މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.  ެބހޭގޮތުން  ފުޅާދައިރާއެއްގައި 
އަދި މ.އަތޮޅުގެ ތާރީޚު އނަގައިދޭ ފޮތެއް )ރަށްރަށް ވަކިން( 

ފުޅާދާއިރާއެއްގައި   ވަރަށް  ވެސް  އެކުލވައިލުމާެބހޭގޮތުން 
ރަށެއްގައި   ކޮންމެ  މ.އަތޮޅުގެ  އަދި  މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. 

ނުވެރި ޭބފުޅުންނާއި، ސުކޫލުގެ މަތީ ކިލާސްތަކުގެ ދަރިރުން ހިމެނޭގޮތުން  އަދަީބ ތާރީޚީ ކޮމިޓީއެއް ކައުންސިލާއި، ކަމުގެ ފަން

 އެކުލަވައިލުމުގެ ޭބނުންތެރިކަމާމެދުވެސް ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ.

 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުންސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު  މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2020
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 މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން 

އްދަލުކޮށް މ. އަތޮޅުގައި އިމިގްރޭޝަންގެ  ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ޙުސައިނާ ަބ

މުހިއްމުކަމާ   ގާއިމްކުރުމުގެ  ޕްއިންޓެއް  ކަލެކްޝަން 
ަބއްދަލުވުމުގައި   މި  މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.  ެބހޭގޮތުން 
ޖެހޭ   އުފުލަން  ދަތުރުކުރުމުގައި  މާލެއަށް  މ.އަތޮޅުން 
ޕާސްޕޯޓަށް   އިމަޖެންސީއެއްގައި  ޮބޑުކަމާއެކު  ތަކުލީފު 

ދަތިކަމަކަށްވުމުން  ޭބނުންވެގެން މާލެއައުމަކީ  ވެސް 

ޕްއިންޓެއް   ކަލެކްޝަން  އިމިގްރޭޝަންގެ  މ.އަތޮޅަށް 
މ.އަތޮޅުން  ދެންނެވުނެވެ.  މުހިންމުކަމުގައި  ކޮންމެހެން 

ނިމުމުން  އެއަރޕޯޓް  މ.  ހަމަޖެހިގެންދާނެކަމަށާއި،  މުސްތަޤުަބލެއްގައި  ކައިރި  އިންތިޒާމް  އެދެވޭނެ  ޚިދުމަތައް  ޕާސްޕޯޓްގެ 
އަތޮޅުގައި އިމިގްރޭޝަންގެ ކައުންޓަރެއް ޤާއިމްކޮށް އަތޮޅުން ޕާސްޕޯޓް ލިޭބގޮތް ހައްދަވައި ދެއްވާނެކަމުގައި ކޮންޓްރޯލަރ މ.

 ޖެނެރަލް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ޙުސައިން ވިދާޅުވިއެވެ. 

 

 ގަވަރނަންސް އިންސްޓިޓިއުޓް މޯލްޑިވްސް ކެޕޭސިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް  

ގަވަރނަންސް   އެންޑް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ކެޕޭސިޓީ  މޯލްޑިވްސް 
ޗީފް  އިންސްޓިޓިއުޓް  ޝަފީޤާއާއި،  ފާޠިމަތު  ފައުންޑަރ  ގެ 

އެ   ބައްދަލުކޮށް  ފަހީމްއާ  ޒުލައިޚާ  އޮފިސަރ  އޮަޕރޭޓިން 
ފުރުޞަތުތަކާ   ތަމްރީން  ލިބެންހުރި  އިންސްޓިޓިއުޓުން 
އަތޮޅުކައުންސިލާއި،   އަދި  މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.  ގުޅޭގޮތުން 
ރަށުކައުންސިލްތަކުން އެ ވަގުތަކަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނެއް އެ 

އެ   ކަމަށް  ފޯރުކޮށްދެވިދާނެ  ގެ  އިންސްޓިޓިއުޓް ފަރާތަށް 
މ.   ދެއްވިއެވެ.  މަޢުލޫމާތު  ޝަފީޤާ  ފާޠިމަތު  ފައުންޑަރ 

ސަރވިސް"،   "ކަސްޓަމަރ  ޚާއްޞަކޮށް  ބޭނުންވާކަމަށާއި،  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ސްކިލްސް  ސޮފްޓް  މުވައްޒަފުންނަށް  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 
ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުން ފަދަ ދާއިރާތަކުން ތަމްރީންތައް ދެފަރާތް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް    މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު އަދި ވަގުތުގެ 

ވަނަ އަހަރު އަލަށް އިންތިހާބުވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ    2020މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ. މ. އަތޮޅުގެ ކައުންސިލާއި ރަށުކައުންސިލްތަކަށް  
  ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. ޓްރެއިނިންގް ްޕރޮގްރާމް ދެފަރާތް

ގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދާ އިސްލާމިކް ފައިނޭންސާގުޅޭ ސާވޭ  މޯލްޑިވްސް ކެޕޭސިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ގަވަރނަންސް އިންސްޓިޓިއުޓް
 ގައިވަނީ ދެންނެވިފައެވެ. ދެފަރާތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް މ.އަތޮޅުކައުންސިލުން އެހީތެރިކަށް ބޭނުންވާކަމު 

 

 ދިވެހި އިންސުއަރެންސް 

އެ ކުންފުނިން   ބައްދަލުކޮށް  ވެރިންނާ  އަމީލް އާއި އެ ކުންފުނީގެ  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު  ކޮމްެޕނީގެ  ދިވެހި އިންސްއަރެންސް 
ރެންސާއި، ހަލް އިންސްއަރެންސްގެ މަޢުލޫމާތު  ފޯރުކޮށްދޭ އިންސްއަރެންސް ޚިދުމަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުނެވެ. މިގޮތުން ފަޔާ އިންސްއަ

އް  ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދިވެހި އިންސުއަރެންސުން އޮޅުންފިލުއްވައިދެއްވިއެވެ. މ.އަތޮޅުގެ މަސްވެރިންނަށް ޚާއްޞަކޮށް އިންސްރޭންސް ެޕކޭޖެ



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުންސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު  މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2020
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މަސްވެރިންނަށް އިންސުއަރެންސާބެހޭ މަޢުލޫމާތު  މ.އަތޮޅުކައުންސިލުން ދިވެހި އިންސުއަރެންސު މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، މ.އަތޮޅުގެ  
މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. ދާއިރާއެއްގައި  ފުޅާ  ވަރަށް  ވެސް  ގުޅޭގޮތުން  ފޯރުކޮށްދިނުމާ  މެދުވެރިކޮށް  އިންސުއަރެންސު  ގޮތުން   ދިވެހި  މި 

މަޢުލޫ އިންސުއަރެންސާ  ދިވެހި  އެރަށެއްގެފަރާތުން  ކަންތަކުގައި  އިންސްއަރެންސް  ޕޮއިންޓެއް  މަސްވެރިންގެ  ފޯކަލް  ހިއްސާކުރާނެ  މާތު 
 ކަނޑައެޅުމަށްވެސް ނިންމުނެވެ. 

 

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

.އާރު.ސީގެދިވެހި   .ީޕ  ކޮމްެޕނީގެ ސީނިއަރ މާކެޓިން ކޯޑިނޭޓަރ ރީޝާ    އެމް.އެމް  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޠައްޔިބު މުޙައްމަދާއި، އެ 
ބައިވެރިވާ ފެއާތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ޘަޤާފީ ކުޅުވަރު ދައްކާލުމުގެ    އެމް.އެމް .ީޕ .އާރު.ސީރަޝީދާ ބައްދަލުކޮށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބާއްވާ  

 ވަރު ކުޅޭ ފަރާތްތަކުން ލިބިދާނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.  ފުރުޞަތުތަށް މ.އަތޮޅުގެ ޘަޤާފީ ކުޅި

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  

މީ  މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ނާއިބު މުޙައްމަދު އިޙްސާނާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ ވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށް މ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ތަޢުލީ
ވަނަ އަހަރު މ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން މ.އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކަށް ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ    2020    ، މައްސަލަތަކާއިދާއިރާއަށް ދިމާވެފައިވާ

މުގެ  ްޕރޮގްރާމްތައް ކަމުގައިވާ ކީރިތި ޤްރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތާއި، އަދަބީ ފޯއްސާއި، އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތާއި،ފަތަން ދަސްކޮށްދިނު
ބޭއްވުމާ މިނިސްޓްރީއިން    2020  މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.  ގޮތުންބެހޭ  ޙަރަކާތް  އެޑިއުކޭޝަން  ސްކޫލްތަކަށް  މ.އަތޮޅުގެ  އަހަރަށް  ވަނަ 

 ކަނޑައަޅާފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް އަވަހަށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމާ ގުޅޭގޮތުންވެސް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.  

 މައިޒާން އިލެކްޓްރޯނިކްސް 

އިޒާން އަޙްމަދު މަނިކާ ބައްދަލުކޮށް މ.އަތޮޅުގެ މަސް ދޯނިފަހަރަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ކުރިޑިޓް  މައިޒާން އިލެކްޓްރޯނިކްސް ގެ ވެރިޔާ މަ
 މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.   ބެހޭގޮތުން ސްކީމެއްގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފަހުމްނާމާއެއްގައި ސޮއިކުރުމާ ބެހޭގޮ 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

އަޙްމަދު ޝަރިފާއި ބައްދަލުކޮށް މ. އަތޮޅުކައުންސިލަށް އައު ލޯންޗެއް ހޯދުމާއި، މ.އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިނިސްޓަރ އޮފް  ސްޓޭޓް ފޯރ  
ގަތުމަށް   ވޭނެއް  ހިމަނައިގެން  ފައިސާ  ކޮށްފައިވާ  ބަޖެޓް  މިއަހަރަށް  ކައުންސިލުން  ފައިސާއާއި،  އެ  ފަހު  ކާރުވިއްކާލުމަށް  ދީފައިވާ 

  2020ކިވަކި ކައުންސިލްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކަނަތައްތަކުގެ ތެރެއިން މ.މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލަށް  މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. މ.އަތޮޅުގެ ވަ
ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ބަޖެޓަކީ ވަރަށް ކުޑަބަޖެޓަކަށްވާތީ އެ ކައުނަސިލްގެ ބަޖެޓަށް ހެޔޮބަދަލެއް ގެނުމަށް މިނިސްޓްރީ  ގައި  ވަނަ އަހަރަށް 

އް ހޯއްދަވައިދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އައު ޢިމާރާތް ބިނާކުރުމަށް މިހާރުހުރި  ދެންނެވުމުން އެކަމަށް ހައްލެ
ކަމަށް  ޢިމާރާތް ތަޅާލަން ޖެހޭތީ އެ ކައުންސިލް ހިންގުމަށް ވަގުތީ ގޮތުން ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވާކަމުގައި ދެންނެވުމުން އެ

ވުމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. ވޭވަށުގައި ފައިސާގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ މުވައްޒަފަކު ނެތުމުން އެކަމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމުގައި  އެދި ސިޓީފޮނު 
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ބަހެއް ހޯދުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެދޭވާހަކަ ދެންނެވުމުން މުވައްޒަފަކު ހޯދުމަށް ހުއްދަދިނުމަށް  

ވުމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ނާލާފުށީ ކައުންސިލުން ދުރުރާސްތާ ދޯނި ވިއްކާލުމަށް އެދޭވާހަކަ ދެންނެވުމުން އެ ހުއްދަ  އެދި ސިޓީފޮނު
ބޭނުންވާކަމުގައި   ފައިސާ  މިސްކިއްމަރާމާތުކުރުމަށް  ކައުންސިލުން  ދިއްގަރު  އަދި  ވިދާޅުވިއެވެ.  ސިޓީފޮނުވުމަށްވެސް  އެދި  ހޯދުމަށް 

އެކަން ރަތްމަންދޫއާއި، ދެންނެވުމުން  ވޭވަށާއި،  މަޑުއްވަރިޔާ،  ނިމުމާއެކު  ބައްދަލުވުން  ވިދާޅުވިއެވެ.  ސިޓީފޮނުވުމަށްވެސް  ބަޔާންކޮށް   
 ދިއްގަރާއި، ނާލާފުށީ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ކަމާގުޅޭ މުވައްޒަފުންނާއި މިނިސްޓްރީގެ ޖަވާބުތައްވަނީ ހިއްސާކުރެވިފައެވެ. 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުންސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު  މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2020

  
13 

 

 އެލިޔާ އިންވެސްޓްމަންޓް 

އިންވެސްޓްމަންޓް އެލިޔާ ހާމިމާއި    އެގްޒެކްޓިވް  މާކެޓިންގ  އެސިސްޓެންޓް  މުޙައްމަދާއި،   އެގްޒެކްޓިވް ސުޙާ  މާކެޓިންގ  ގެ ސީނިއަރ 
ގުޅިގެން މ.އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެލިޔާއިން ތަކެތި ދޫކުރުމަށް ކްރެޑިޓް    އެލިޔާ އިންވެސްޓްމަންޓް ބައްދަލުކޮށް މ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި،  

 ހިންގުމަށް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.   ސްކީމް
 

 ޖާނީ 

އަތޮޅުގައި   މ.  ބައްދަލުކޮށް  ވެރިންނާ  ޖާނީގެ 
މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާ އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރިފައިވާ ހަތަރު  
އަދި   ރަށް ކަމުގައިވާ މުލަކާއި، މުއްޔާއި، ނާލާފުށްޓާއި 
އޮތްމިންވަރު   ހާލަތު  މަސްތުވާތަކެތީގެ  ކޮޅުފުށީގައި 
އެސެސްމެންޓެއް  ޖަމިއްޔާއިން  އެ  ދެނެނެގަތުމަށް 

އި، އަދި މަސްތުވާތަކެއްޗަށް އެ މުޖުތަމަޢުތަކުގެ  ހެދުމަށާ
ރިސްކް    ( ބަހާތައް  ހިރާސީ  ލަންބުވާލާ  އަފުރާދުން 
އަފުރާދުން   މުޖުތަމަޢުގެ  އެކަމުން  އަދި  ފެކްޓަރސް( 
ފެކްޓަރސް(   )ްޕރޮޓެކްޓިވް  ބަހާތައް  ރައްކައުތެރިކުރުވާ 

ހަ  ޖަމްޢިއްޔާއިން ދެންނެވިފައިވާ މ.އަތޮޅުގެ  ްޕރްގްރާމް  ދެނެގަތުމަށް އެ  ްޕރިވެންޝަން  ބޭސްޑް  ތަރު ރަށުގައި ސާވޭކުރުމާއި، ރިސާޗް 
 ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ޖާނީއާއި މ.އަތޮޅު ކައުންސިލާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވުނެވެ. 

 ކްރިއޭޓިވް ޕްރޮޑަކްޓްސް 

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

 މެރިން އިކުއިޕްމަންޓް 

ގުޅިގެން    މެރިން އިކުއިޕްމަންޓް މެނީޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ޝަރީފާ ބައްދަލުކޮށް މ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި،  މެރިން އިކުއިޕްމަންޓްގެ  
 މ.އަތޮޅުގެ މަސް ދޯނިފަހަރަށް މެރިން އިކުއިޕްމަންޓުން ތަކެތި ދޫކުރުމަށް ކްރެޑިޓް ސްކީމެއް ހިންގުމަށް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.  

 

 މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް 

ގެ ޗީފް އޮަޕރޭޝަންސް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ރިޒާއާ އެ ބޭންކުގެ ވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށް މ.އަތޮޅުގައި އެ  ލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް މޯ
 ބޭންކުގެ ބްރާންޗެއް ހުޅުވުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވުނެވެ.  

  

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފާޒް 

ހޯމް   ފޯރ  އޮފް ސްޓޭޓް  އައު މިނިސްޓަރ  އަތޮޅުކައުންސިލަށް  ބައްދަލުކޮށް މ.  ޢީސާއާ   މާހިރު  މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލް  އެފެއަރޒް 
ހޯދުމަށާއި ވޭނެއް  ސް  ،ލޯންޗަކާއި،  އެއްވެސް  މ.އަތޮޅުގެ  ނަރަކުން  އާދައިގެ  ވަރަށް  ކުރީގައި  ވަޔަރަކީ  ކަރަންޓް  ހައުސްގެ  ޓޭޓް 

ވަޔަރަކަށް  ގޮތަށް އަޅާފައިވާ  ކަރަންޓްވަޔަރު ބަދަލުކުމަކީ  ރައްކައުތެރިކަމެއްނެތް  ކުރެވެމުންދާއިރު  މިހާރު މަރާމާތު  ވާތީ ސްޓޭޓް ހައުސް 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުންސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު  މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2020
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ކުރުމާއި، ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއްކަމުގައި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަށް މަޢުލޫމާތު އެރުވުނެވެ. މ.އަތޮޅުގައި ޮޕލިހުންގެ މަރުކަޒުތައް ޢިމާރާތް
ތުމުގެ ދަތިކަން ހައްލުކޮށްދެއްވުމާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި  މުލީގައި ޮޕލިސް ސްޓޭޝަން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ  މުލަކު ޮޕލިސް ސްޓޭޝަންގައި ވެހިކަލެއްނެ

ކުށްޔަށްދީފައިވާ    1ގެ ނިޔަލަށް ހަމަވެފައިވާތީއާއި، އަތޮޅުވެހި    31ޢިމާރާތް ހިލޭ ދީފައިވާ މުއްދަތު މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ    2އަތޮޅުވެހި  
 ހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާތީ އެ ދެ ޢިމާރާތް ދިނުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން އައުކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. މުއްދަތު މިއަހަރުގެ ޖޫންމަ

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

އެ   ވިދާޅުވިއެވެ.  ޢީސާ  މާހިރު  މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލް  އެފެއަރޒް  ހޯމް  ފޯރ  ސްޓޭޓް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ދެވިދާނެކަމުގައި  ހުއްދަތައް 
ރާއި، ސްޓޭޓްހައުސްއަކީވެސް އެ ބޭނުންކުރަމުންދާ ކައުންސިލަކަށް މިލްކުކޮށްދިނުންކަމަށާއި ސަބަބަކީ  މިނިސްޓްރީގެ ވިސްނުމަކީ ލާންޗާއި، ކާ

ޤާއިމްކޮށްފައިވާ  ޮޕލިސް ސްޓޭޝަން  މުލީގައި  ވިދާޅުވިއެވެ.  އޭނާ  ކަމަށް  ވާތީ  މުއައްސަސާތައްކަމުގައި  ދައުލަތު    ކައުންސިލްތަކަކީވެސް 
ދީފައިވާ  2އަތޮޅުވެހި   ހިލޭ  ކުރާ  ޢިމާރާތް  ޮޕލިސްސް ސަރވިސްގެ ކަމެއްކަމަށާއި، އަލަށް ޢިމާރާތް   މުއްދަތު އިތުރުކުމަކީ މޯލްޑިވްސް 

 ްޕލިސް ސްޓޭޝަންތަކުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް އެނގޭނީ މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސްސް ސަރވިސްކަމުގައި އޭނާވިދާޅުވިއެވެ. 

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް 

ޓީ އޮފިސަރަކަށް ހުންނެވި ޗީފް އިންސްެޕކްޓަރ އޮފް ޮޕލިސް ނަޙީދާ މުޙައްމަދާ ބައްދަލުކޮށް  މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސްގެ އެވަގުތު ޑިއު
ވަނަ އަހަރު ޢިމާރާތް ކުރަން ފަށާނެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ޮޕލިހުންގެ ދެ މަރުކަޒު ޚަބަރަކީ ކޮބައިތޯއާއި،   2020މުއްޔާއި، މުލަކުގައި  

ގެ    31ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ    2019ގެމުއްދަތު މިދިޔަ  2ވުމަށް ހިލޭ ދޫކޮށްފައިވާ އަތޮޅުވެހި  މ.އަތޮޅު މުލީގައި ޮޕލިހުން ތިއްބެ 
ކުށްޔަށްދީފައިވާ މުއްދަތު މިއަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާތީ އެ ދެ ޢިމާރާތް ދިނުމަށް    1ނިޔަލަށް ހަމަވެފައިވާތީއާއި، އަތޮޅުވެހި  

، މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި މ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ްޕލިސް ސްޓޭޝަންތަކުން  ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން އައުކުރުމާއި
ނަމަވެސް  ބަހައްޓައިގެން  ޑެސްކެއް  ކުޑަމިނުން  އެންމެ  ރަށްރަށުގައި  ނެތް  ޮޕލިހުން  މ.އަތޮޅުގައި  ދިނުމާއި،  ޚިދުމަތް    ރައްޔިތުންނަށް 

 ހުންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުމާ ބެހޯގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. އެރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޕޮލި

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް 

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

ގެންދިއުމާއި ބެހޭގޮތުންނާއި، މ.އަތޮޅުގައި ޡަ މ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަދަބީ ފޯވަހި ކުރިއަށް  ޤާފީ  .އަތޮޅު ކައުންސިލުން 
ނަރު  ހުކުޅިވަރުތައް ކަމުގައިވާ ލަނގިރި، ބިލެތްދަފި، ތާރަ، މަންގަލަންދަނޑި، އަދި ފަތިގަނޑުޖެހުން ފަދަ ކުޅިވަރުތައް ކުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ 

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

ދެއްވުމަށްވެސް ހުށަހެޅުނެވެ. މިގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އެއްބާރު  އަދި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަހެއް އަތޮޅުގައި ފާހަގަކޮށް  
ކަމުގައިވާ    ލުމާއެކު އަތޮޅުގެ ތާރީޚް އޮތްގޮތް ދެނެގަތުމަށް ސާވޭކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. މ.އަތޮގެ ޡަޤާފީ ކުޅިވަރުތައް 

ބެރު ފަދަ ޘަޤާފީ ކުޅިވަރުތައް ކުޅޭފަތާތްތަށް މިހާރުވެ ޢީދު ފަދަ މުނާޞަބަތުތަކުގައި   ލަނގިރި، ބިލެތްދަފި، ތާރަ، މަންގަލަންދަނޑި، އަދި ބޮޑު
ވެ. އަދި  ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ޘަޤާފީ ކުޅިވަރުތައް ކުޅޭކަމުގައި މ.އަތޮޅު ވަފުދުން މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުންނަށް މަޢުލުމާތު އެރުވުނެ

އޮތް ޘަޤާފަތެއް  މުއްސަނދި  ފޮތެއް    މ.އަތޮޅަކީ  ތަރިކަތަކާބެހޭ  ތާރީޚާއި،  ޘަޤާފަތާއި،  މައުނަވީ  އަދި  މާއްދީ  އަތޮޅުގެ  އަތޮޅަކަށްވާތީ، 
 އެކުލަވައިލުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މަށްޗަށްވާހަކަ ދެކެވުނެވެ. 

 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުންސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު  މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2020
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 އެމްބެސެޑަރ   ގެ   އީ . އޭ . ޔޫ 

އާ ހޮޓެލް ޖެންގައި ބައްދަލުކޮށް  ޝަމްސީ  އަލް   ޢަލީ   މުހައްމަދު  ސަޢީދު .  ޑރ  އެމްބެސެޑަރ  ގެ   އީ.އޭ.ޔޫ  ހުންނަވާ  ކަނޑައޅާފައި   ރާއްޖެއަށް
ގުޅުންބަދަހިކުރުމާއި،  އެމް  ގެ  އީ.އޭ.ޔޫ ބަސީއިން މ.އަތޮޅުކައުންސިލަށް ދެވިދާނެ  އެމް  ގެ  އީ.އޭ.ޔޫބަސީއާ މ.އަތޮޅު ކައުންސިލާ ދެމެދު 

 އެހީތަކާބެހޭގޮތުން ވަރަށް ބިނާކުރަނިވި މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވުނެވެ.  

 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮގަނއިޒޭޝަން )އެސް.ޓީ.އޯ( 

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

 މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.  

 ބްރައިޓް ބްރަދާސް )އަގޯރާ ފިހާރަތަކުގެ ވެރިފަރާތް( 

މ.އަތޮޅު  ބައްދަލުކޮށް  ވެރިންނާ  ފިހާރަތަކުން  އަގޯރާ ފިހާރަތަކުގެ  އަގޯރާ  ރައްޔިތުންނަށް  މ.އަތޮޅުގެ  ގުޅިގެން   ކައުންސިލާއި، އެފާރާތާ 
 ތަކެތި ދޫކުރުމަށް ކްރެޑިޓް ސްކީމް ހިންގުމަށް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.  

 ޕާކިސްތާން ހައިކޮމިޝަން 

ވައިސް   ހައިކޮމިޝަނަރ  ހުންނެވި  ކަނޑައަޅުއްވާފައި  ރާއްޖެއަށް  ސަރުކާރުން  މުޚުތާރުއާ  ާޕކިސްތާނު  އަތަރު  )ރިޓަޔާޑް(  އެޑްމިރަލް 
މ.އަތޮޅަށް ދެވިދާނެ އެހީތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. އަދި ާޕކިސްތާން ހައިކޮމިޝަނުން    ބައްދަލުކޮށް ާޕކިސްތާން އެންބަސީން 

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

 

ހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ  ވަނަ އަ   2020 .7

 ހަރަކާތްތައް ގެންދެވިފައިނުވާ ތެރެއިން ކުރިއަށް  
 

 އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން :  1ޙަރަކާތް   •
 ނުކުރެވިފައި. މަސައްކަތް  އާއި ގުޅިގެން ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާތީ 19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 އަތޮޅުން ޕާސްޯޕޓަށް އެދެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން :  2ޙަރަކާތް   •
 މަސައްކަތް ނުކުރެވިފައި.  އާއި ގުޅިގެން ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާތީ 19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 މުވައްޒަފުންގެ ިޕކްނިކް ދަތުރު :  3ޙަރަކާތް   •
 މަސައްކަތް ނުކުރެވިފައި.  ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާތީއާއި ގުޅިގެން   19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ދުޅަހެޔޮ މީމުގެ ނަމުގައި ޞިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ްޕރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުން:: 4ޙަރަކާތް   •
 މަސައްކަތް ނުކުރެވިފައި.  އާއި ގުޅިގެން ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާތީ 19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ހުރިހާ ރަށެއްގައި އައި.ޑީ.ކާޑު ކަލެކްސިން ސެންޓަރތަކެއް ގާއިމުކުރުން  : 5ޙަރަކާތް   •
 މަސައްކަތް ނުކުރެވިފައި.  އާއި ގުޅިގެން ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާތީ 19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް: 

  2އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި އަދި ދީނީ މަޢުލޫމާތު ފަތުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކާގުޅިގެން ދީނީ ނަސޭޙަތްދިނުމުގެ  : 6ޙަރަކާތް   •
 ްޕރޮގްރާމެއް ހިންގުން 
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 މަސައްކަތް ނުކުރެވިފައި.  އާއި ގުޅިގެން ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާތީ 19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ރަކާތްތައް ހިންގަން އެހީތެރިވެދިނުން އަތޮޅު ސްކޫލުތަކުގައި ސްކައުޓް ޙަ : 7ޙަރަކާތް   •
 މަސައްކަތް ނުކުރެވިފައި.  އާއި ގުޅިގެން ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާތީ 19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް: 

  މަދުކުރުމުގެ  ހުވަނި   އަދި މެހި  ، މަދިރި ގުޅިގެން   ރަށުކައުންސިލްތަކާ ، ޔުނިޓްތަކާ ހެލްތު ަޕބްލިކް ރަށްރަށުގެ : 8ޙަރަކާތް   •
 ހިންގުން  ްޕރޮގުރާމެއް

 މަސައްކަތް ނުކުރެވިފައި.  އާއި ގުޅިގެން ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާތީ 19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް: 

  ޑޮކްރަރުންނަށް ސްޕެސިއަލިސްޓް ގުޅިގެން މަރުކަޒުތަކާ  ސިއްހީ އަތޮޅުގެ , ހޮސްިޕޓަލާ ރީޖަނަލް  މުލީ  : 9ޙަރަކާތް   •
 ހިންގުން  ކޭމްްޕތަކެއް ދެއްކުމުގެ 

 މަސައްކަތް ނުކުރެވިފައި.  އާއި ގުޅިގެން ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާތީ 19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ދިރާސާއެއްކުރުން  ދެނެގަތުމަށް މިންވަރު  މައްސަލައޮތް މަސްތުވާތަކެތީގެ ޑްރަގާއި : 10ޙަރަކާތް   •
 މަސައްކަތް ނުކުރެވިފައި.  ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާތީއާއި ގުޅިގެން   19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ދިރާސާއެއްކުރުން  ދެނެގަތުމަށް މިންވަރު  މައްސަލައޮތް މަސްތުވާތަކެތީގެ ޑްރަގާއި : 11ޙަރަކާތް   •
 މަސައްކަތް ނުކުރެވިފައި.  އާއި ގުޅިގެން ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާތީ 19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ، ބެލެހެއްޓުން ހަދައި ޑާޓާބޭސްއެއް ހިމެނޭ  މައުލޫމާތު  މީހުންގެ ބޭނުންކުރާ މަސްތުވާތަކެތި ޑްރަގާއި : 12ޙަރަކާތް   •
 މަސައްކަތް ނުކުރެވިފައި.  އާއި ގުޅިގެން ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާތީ 19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ފޯރަމެއް އެހީތެރިކަމާއެކު ވުޒާރާތަކުގެ ގުޅުންހުރި  ކަމާ ހަރުދަނާކުރުމަށް ހިންގުން ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ : 13ޙަރަކާތް   •
 . ބޭއްވުން

 މަސައްކަތް ނުކުރެވިފައި.  އާއި ގުޅިގެން ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާތީ 19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ބޭއްވުން  މުބާރާތް އެތްލެޓިކުސް ސްކޫލް އިންޓަރ : 14ޙަރަކާތް   •
 މަސައްކަތް ނުކުރެވިފައި.  ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާތީއާއި ގުޅިގެން   19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ތައާރަފްކުރުން  ހޭންޑްބޯލް އަތޮޅަށް  : 15ޙަރަކާތް   •
 މަސައްކަތް ނުކުރެވިފައި.  އާއި ގުޅިގެން ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާތީ 19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ހިންގުން  ްޕރޮގުރާމެއް ފަތަންދަސްކޮށްދިނުމުގެ  : 16ޙަރަކާތް   •
 މަސައްކަތް ނުކުރެވިފައި.  އާއި ގުޅިގެން ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާތީ 19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 .ހިންގުން ްޕރޮގުރާމެއް ޓްރޭނިން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ  އަގުތައް އިޖުތިމާޢީ ހުނަރާއި ބެލުމުގެ  ދަރިން   : 17ޙަރަކާތް   •
 މަސައްކަތް ނުކުރެވިފައި.  ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާތީއާއި ގުޅިގެން   19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 . އެހީތެރިވެދިނުން ކުރުމަށް  ތަމްރިނު ޖަމާއަތްތެރިން : 18ޙަރަކާތް   •
 މަސައްކަތް ނުކުރެވިފައި.  އާއި ގުޅިގެން ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާތީ 19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 . ހިންގުން ކޯސްތަކެއް ތަމްރީނުކުރުމުގެ  ހާފިޒުން : 19ޙަރަކާތް   •
 މަސައްކަތް ނުކުރެވިފައި.  އާއި ގުޅިގެން ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާތީ 19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ބޭއްވުން  މުބާރާތްކެއް އަދަބީ ނަމުގައި އަދަބީފޯވަހީގެ : 20ޙަރަކާތް   •
 މަސައްކަތް ނުކުރެވިފައި.  ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާތީއާއި ގުޅިގެން   19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް: 
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  ފަރާތްތަކަށް  ހޯދައިދޭ ރީތިނަން އަތޮޅަށް ، ޚިދުމަތްތެރިންނަށާއި ތިބި އަތޮޅުގައި ނަމުގައި އެވޯޑުގެ ފާންތަރި   : 21ޙަރަކާތް   •
 ދިނުން  އެވޯޑެއް

 މަސައްކަތް ނުކުރެވިފައި.  ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާތީއާއި ގުޅިގެން   19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 . ހެދުން ޤަވާއިދުތައް  ލާޒިމްކުރާ ހަދަން   ދަށުން  ޤާނޫނުގެ ހިންގުމުގެ  އުސޫލުން  ލާމަރުކަޒީ އިދާރީދާއިރާތައް : 22ޙަރަކާތް   •
 ނުކުރެވިފައި. މަސައްކަތް  އާއި ގުޅިގެން ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާތީ 19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 . ޤާއިމްކުރުން ނިޒާމެއް އެދެވޭނެ   ޕާސްޯޕޓަށް  އަތޮޅުން : 23ޙަރަކާތް   •
 މަސައްކަތް ނުކުރެވިފައި.  އާއި ގުޅިގެން ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާތީ 19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 އެއްގަމުގެ ލައިސަންސް ކާޑު ދޫކުރަންފެށުން  : 24ޙަރަކާތް   •
 މަސައްކަތް ނުކުރެވިފައި.  ގުޅިގެން ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާތީއާއި  19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ދޫކުރަންފެށުން   ކާޑު ލައިސަންސް  ކަނޑުގެ  : 25ޙަރަކާތް   •
 މަސައްކަތް ނުކުރެވިފައި.  އާއި ގުޅިގެން ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާތީ 19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 އިންޑެކްސްއެއް ާޕރފޯމަންސް  ބެލުމަށް މިންވަރު  އަދާކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ : 26ޙަރަކާތް   •
 . ތައާރަފްކުރުން

 މަސައްކަތް ނުކުރެވިފައި.  އާއި ގުޅިގެން ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާތީ 19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ހިންގުން  ކޯހެއް  ދަސްކޮށްދޭ  ހަދަން ޕޭސްޓްރީ  ޙާއްޞަ އަންހެނުންނަށް : 27ޙަރަކާތް   •
 އާއި ގުޅިގެން ގައުމުގެ ހިންގުން ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވާތީވެ.  19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ހިންގުން  ކޯހެއް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ރާވެރިކަން : 28ޙަރަކާތް   •
 އާއި ގުޅިގެން ގައުމުގެ ހިންގުން ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވާތީވެ.  19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ބެލެހެއްޓުން  މަރާމާތުކޮށް ޢިމާރާތް  އަތޮޅުވެހި: 29ޙަރަކާތް   •
 އާއި ގުޅިގެން ގައުމުގެ ހިންގުން ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވާތީވެ.  19ކޯވިޑް  : ދަތިތައް / ސަބަބު      

 ކުރުން  ތައްޔާރު މެޕެއް ހެބިޓެޓް އަތޮޅުގެ:  30  ޙަރަކާތް  •
 ހިންގުން ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވާތީވެ. އާއި ގުޅިގެން ގައުމުގެ  19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 
 

     ވިޔަފާރިއާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި  ކައުންސިލުން   .8

 

 ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން. 

ޢިމާރާތް   -1 މޯލްޑިވްސް ޕލިސް  15000.00މަހަކު    1،2އަތޮޅުވެހި  ހިންގުމަށް  ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން  މުލީ  އަށް  ރ 

 ކުއްދޫކުރެވުނެވެ،ސަރވިސްއަށް 
ކޮޓަރި،ސިޓިންގރޫމް، ކާގެ ަބދިގެ( ހިމެނޭގޮތަށް މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު  1އަތޮޅުކުރި ޢިމާރާތް ) -2

 ޞަލާޙޫއްދީން އަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވުނެވެ.ޝަމީރު 
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 މަސްދުވަހުގެ މާލީ ހިސާބުތައް   06ންސިލްގެ ފުރަތަމަ ކަ  .9

 

ގެ ނިޔަލަށް  2019
 ބަޖެޓް ބާކީ 

ގެ  2019
  ނިޔަލަށްހިނގި

 ޚަރަދު 

ވަނަ  2019
  އަހަރަށް ލިބުނު

 ބަޖެޓް
 ބަޖެޓްގެ ތަފްޞީލް 

 ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  ރިކަރަންޓް 4,322,729.00 4,268,656.45 54,072.55
 ކެިޕޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  150,000.00 - 150,000.00

 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު  5,414,739.14 1,910,254.95 3,504,484.19

 ޖުމްލަ  9,887,468.14 6,178,911.40 3,708,556.74

     
 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު    

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު  3,368,952.00 3,464,351.25 (95,399.25)

(567.99) 161,970.99 161,403.00 
އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން    ެޕންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި

 ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  115,000.00 110,562.50 4,437.50
 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު  143,500.00 134,365.22 9,134.78
 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު  340,295.00 332,246.65 8,048.35

 ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު  - - -
 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  74,000.00 25,432.68 48,567.32
 ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު މަރާމާތު ކުރުމާއި  119,579.00 39,727.16 79,851.84
54,072.55 4,268,656.45 4,322,729.00   

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު    

 ކުރާ ޚަރަދު   އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް 150,000.00 - 150,000.00
150,000.00 - 150,000.00   

 ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ     

 ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން.  ޖެންޑަ، ޮޕލިސް އަދި ސްކޫލުތަކާއެކު މަޝްވަރާ 15,000.00 6,523.00 8,477.00

ފަތުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން   އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި އަދި ދީނީ މަޢުލޫމާތު 10,000.00 6,540.50 3,459.50
 ދިނުމުގެ ްޕރޮގްރާމެއް ހިންގުން ދީނީ ނަސޭޙަތް 

7,347.00 2,653.00 10,000.00 
މުހިންމު އޮތުމުގެ  ސޮސިޓީތައް  ރަށުކައުންސިލްތަކަށް    ކޯަޕރޭޓިވް  ކަމާމެދު 

 މައުލޫމާތު ދިނުން 
 އަތޮޅުގައި ހެއްދުން،  ގެ ނިޔަލަށް ހައިޑްރޯޯޕނިކްސް ދަނޑެއ2019ް 55,000.00 - 55,000.00



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުންސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު  މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2020
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ދަނޑުވެރިކަމުގެ ވެލިޔު އެޑެޑު   ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މަސްވެރިކަމާއި  2021 50,000.00 15,640.00 34,360.00
 އުފެއްދުންތައް ތައްޔާރުކުރަންފެށުން. 

އަތޮޅުކައުންސިލުން  ރަށުކައުންސިލްތަކާއެކު    ރަށްރަށުގެ ަޕބްލިކް ހެލްތު ޔުނިޓްތަކާ،  55,000.00 6,325.52 48,674.48
 ބައްދަލްވުންތަކެއް ބޭއްވުން 

 ޤާއިމުކުރުން،  ކުނި މެނޭޖުކުރެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް 38,000.00 1,800.00 36,200.00

ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާއެއްކުރެވި،   ޑްރަގާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައޮތް މިންވަރު 20,000.00 - 20,000.00
 ބެލެހެއްޓުން،   ޑާޓާބޭސް

ޔޫތު 20,000.00 - 20,000.00 ހަރުދަނާކުރުމަށް  ހިންގުން  ގުޅިގެން    ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ  މިނިސްޓްރީއާ 
 މަސައްކަތު ބައްދަލްވުންތަކެއް ބޭއްވުން

 ބޭއްވުން  2019މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް   105,000.00 105,000.00 -
 އަތޮޅަށް ތައާރަފް ކުރުން(  ކުޅިވަރު ކޭންްޕތަކެއް ހިންގުން. )ހޭންޑް ބޯލް 15,000.00 - 15,000.00

10,000.00 - 10,000.00 
އެއަރ  3ސެޓްފިކެޓް   އެންޑް  ރެފްރިޖަރާޝަން  ކޯހެއް    އިން  ކޮންޑިޝަނިން 

 ހިންގުން 

5,000.00 - 5,000.00 
ދަރިވަރުންތިބުމުގެ ވަޞީލަތްތައް    އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިންގާ ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވާ

 ޤާއިމުކުރުން، 

ސިއްހީމަރުކަޒުތައް 10,000.00 6,395.52 3,604.48 ހޮސްިޕޓަލް،  ޮޕލިސް،  އެކު   ޖެންޑާ،  ކައުންސިލްތަކާ  އަދި 
 މަޝްވަރާ ބައްދަލްވުންތަކެއް ބޭއްވުން.

 ބަޔަކަށް ބަހާލައިގެން( 4 )އަތޮޅުވަންޑޭ ފުޓްސެލް މުބާރާތެއް ބޭއްވުން  53,000.00 - 53,000.00

ކޮމިޓީތަކާ ގުޅިގެން ހައިޑްރޯފޯނިކްސް    އަތޮޅު ކޯަޕރޭޓިވް ސޮސައިޓީއާއި، އ.ތ.މ 45,000.00 - 45,000.00
   ލެޓިއުސް ދަނޑެއް ހެއްދުން.

 ތައާރަފްކުރުންސްކީމެއް  ދަނޑުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދޭނެ ކްރެޑިޓް 100,000.00 - 100,000.00

އޮންނަ ގުޅުން ހަރުދަނާކުރުމަށް    އ.ތ.މ ކޮމިޓީ ތަކާ ރަށުކައުންސިލްތަކާ ދެމެދު 10,000.00 - 10,000.00
 މަސައްކަތު ބައްދަލްވުމެއް ބޭއްވުން. 

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުން.   އ.ތ.މ ކޮމިޓީތަކުން ހިންގާ ްޕރޮގުރާމުތަކަށް މާލީ 55,000.00 - 55,000.00
 އާއްމުރައްޔިތުންނަށް ކަޅުހަން ފޯރުރޮށްދިނުން  461,494.00 461,494.00 -
 ފޯރުކޮށްދިނުން  އާއްމުރައްޔިތުންނަށް ވޯޓަރ ޕިއުރިފާޔަރ މެޝިން  75,000.00 75,000.00 -

 ކުރުވުން، ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި    ކުނިމެނޭޖުކުރުމުގެ މުހިއްމުކަމާ ގުޅޭގޮތުން 30,000.00 - 30,000.00
 ދިރާސާއެއް ހެދުން   ފީސިބިލިޓީ ދިރާސާއެއް ހެދުންފީސިބިލިޓީ 10,000.00 - 10,000.00

 ްޕރޮގުރާމެއް ހިންގުން  މަގުބައްތިތައް ލެޑް ބައްތިތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ 70,000.00 70,000.00 -

50,000.00 - 50,000.00 
އުފެއްދުމަށް ރަށުކައުންސިލްތަކަށް    އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަތިމާވެއްޓާރައްޓެހި އަދި  

   ލޯނުދޫކުރަން ފެށުން.
 އިސްވެރިންނާ ބައްދަލްކުރުން.  ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގައި މަސައްކަތްކުރާ 10,000.00 - 10,000.00

10,000.00 - 10,000.00 
ރިސޯޓުތަކާއި ހުޅުވޭ  އަލަށް  ބަދަހިކުރުމުގެ    އަތޮޅުގައި  ގުޅުން  އަތޮޅުކައުންސިލާ 

 ްޕރޮގުރާމެއްހިންގުން. 
 ޖޮބްފެއާރއެއް ބޭއްވުން.  35,000.00 - 35,000.00



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުންސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު  މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2020
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ދިރާސާއެއް ހެދުންރަށްރަށުގައިހުރި    ރަށްރަށުގައިހުރި ފުރުޞަތުތައް ދެނެގަންނާނެ 15,000.00 - 15,000.00
 ހެދުން ފުރުޞަތުތައް ދެނެގަންނާނެ ދިރާސާއެއް 

1,242.00 13,758.00 15,000.00 
އަދި ބިނާވެށިްޕލޭން އެކުލަވާލުމުގެ   ކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތުތަކާއި، ޤަވާޢިދުތަކާއި

ހުރިހާރަށެއްގެ ވެރިންގެމެދުގައި ބައްދަލްވުންތަކެއް    މުހިއްމުކަމާ ބެހޭގޮތުން އަތޮޅުގެ
 ބާއްވަމުންދިއުން، 

10,000.00 - 10,000.00 
ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތާގުޅުންހުރި    ކައުންސިލުން ރަށްރަށަށްގޮސްއަތޮޅު  

ކައުންސިލްތަކުގެ ބައްދަލްވުންތަކެއް    މުވައްޒަފުންނާ  މަސައްކަތު  ވެރިންނާއެކު 
 ބޭއްވުން. 

 އެކަށައެޅުން،  ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ފަންޑު ދޫކުރާނެ ބަޖެޓެއް 10,000.00 10,000.00 -
 އައުޓުލެޓެއް އަތޮޅުގައި ޤާއިމްކުރުން.  އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ލިބޭނެ 10,000.00 - 10,000.00
 ސޮފްޓް ޓޯއީސް ހަދަން ދަސްކޮއްދޭ ކޯހެއް ހިންގުން  20,000.00 - 20,000.00

ނަގަންޖެހޭ 8,000.00 - 8,000.00 ބިންހޯދުމަށް  ބޭނުންވާ  ފަސޭހަކަމާއެކު  ހުއްދަތައް    ޓްވެރިޒަމަށް 
 ލިބޭނެގޮތްތައް ހެދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން، 

 ޤާއިމުކުރުން،   އަތޮޅުގައި އެއާރޯޕޓެއް ނުވަތަ ސީްޕލޭން ހަބެއް 10,000.00 - 10,000.00
 ހާފިޒުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ކޯސްތަކެއް ހިންގުން.  50,000.00 - 50,000.00
 ބައްދަލްވުމެއް ބޭއްވުން. އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތު 10,000.00 - 10,000.00
 މަސައްކަތު ބައްދަލްވުންތަކެއްބޭއްވުން.   ޓްރާންސްޭޕރެންސީ މޯލްޑިވްސްއާ ގުޅިގެން 10,000.00 3,265.00 6,735.00

5,000.00 - 5,000.00 
ޒުވާނުންގެ    އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޤައުމީއިދާރާތަކާގުޅިގެން   މާލީއެހީތެރިކަމާއެކު 
 މަރުކަޒުތައް ޤާއިމުކުރުން 

 މަރުކަޒުތައް ޤާއިމުކުރުން  ޔޫތުމިނިސްޓްރީއާއި ގުޅިގެން ޒުވާނުންގެ 5,000.00 - 5,000.00
 ޒުވާނުންގެ ފޯރަމެއް ބޭއްވުން.  25,000.00 - 25,000.00
 ދިނުމުގެ ބައްދަލްވުމެއް ބޭއްވުން. ްޕރޮކިއުޕްމަންޓް މިޒަމާނާގުޅޭ މައުލޫމާތު 10,000.00 - 10,000.00
 ބައްދަލްވުމެއް ބޭއްވުން  އިންޓަނަލް އޯޑިޓާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ 10,000.00 - 10,000.00
 ހިންގުން  ޑިްޕލޮމާއިން ަޕބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯހެއް 25,000.00 12,920.00 12,080.00
 ކުރުން  އައިސީޓީ ދާއިރާއިން މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު 5,000.00 - 5,000.00
 އަދަބީފޯވަހި ބޭއްވުން  45,000.00 - 45,000.00

 އަތޮޅު ޤްރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން  75,000.00 75,000.00 -
 ފުރުޞަތު ދިނުން  ފާންތަރި ސްކޮލަރޝިްޕގެ ނަމުގައި ކިޔެވުމުގެ 75,000.00 75,000.00 -

ހުރި 10,000.00 - 10,000.00 ސަރަހައްދުގައި  ހިނގާ  އިހްތިޞާސް  ފަޅުރަށްތަކުން    އަތޮޅުގެ 
 ބައްދަލްކުރުން.  އަތޮޅުކައުންސިލަށް ނަފާލިބޭ ގޮތަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި

 ޤާއިމުކުރުން،  އާސާރީ ތަކެތި އެއްތާކުން ފެންނާނެ މަރުކަޒު 100,000.00 - 100,000.00
 ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުން.  އަތޮޅުގެ ދުވަސްވީ ވީޑިއޯތަކާ ފޮޓޯތައް 15,000.00 - 15,000.00
 ހެދުން  އަތޮޅުގެ މައުލޫމާތު ލިބޭނެ އެްޕލިކޭޝަނެއް 10,000.00 - 10,000.00

20,000.00 - 20,000.00 
ކުރާމަސައްކަތުގައި ހުއްޓުވުމަށް  މާލީ    ރައްގިރުން  އަތޮޅުކައުންސިލުންދޭ 

 އެހީތެރިކަން ދިނުން 
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10,000.00 - 10,000.00 
ކަންކަމުން އުދައެރުންފަދަ  އަވަސްފިޔަވަޅުތަކެއް    ފެންބޮޑުވުމާއި  ރައްކާތެރިވުމަށް 

 އެޅިގެން ދިއުން، 

15,000.00 - 15,000.00 
ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ ޕްލޭނެއް  އަތޮޅުފެންވަރުގައި    ކާރިސާއެއް  ޢަމަލުކުރާނެ 

 އެކުލަވާލުން 
 އަމާޒުކޮށްގެން ހަރަކާތެއް ހިންގުން ސާފު މ އެވޯޑްގެ ނަމުގައި ސްކޫލުތަކަށް 15,000.00 15,000.00 -

15,000.00 - 15,000.00 
މަޢުލޫމާތު ދިރޭތަކެތީގެ  ނެތެމުންދާ  ނަސްލު    އަތޮޅުގައި  އެތަކެތީގެ  ދެނެގަނެ 

 ހިމާޔަތްކުރުން 
 މުރަކަ އާލާކުރުމުގެ ްޕރޮގުރާމެއް ހިންގުން  35,000.00 - 35,000.00
 އެކުއަކަލްޗަރ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއެއް ހިންގުން  45,000.00 - 45,000.00
 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން  އެސް.އޯ.ީޕ ތަކާއި ސާރވިސްޗާޓަރުތަކަށް 5,000.00 - 5,000.00
 ކުރުން   ރަށުކައުންސިލްތައް އަހަރުން އަހަރަށް މޮނީޓަރ 25,000.00 22,360.00 2,640.00
 އިންޓަރ ސްކޫލް އެތްލެޓިކްސް މުބާރާތް ބޭއްވުން  20,000.00 - 20,000.00
 ގޮތުގައި ތަކެތި ހޯދައިދިނުން  ގުޅުން ކްރެޑިޓް ސްކީމްގެ ނަމުގައި ލުއި ފަސޭހަ 75,000.00 - 75,000.00

 ލޯން ދިނުން  ދިރެމާ ލޯންގެ ނަމުގައި ލުއި ފަސޭހަ ގޮތުގައި 1,150,000.00 - 1,150,000.00
 ލައިސަންސް ކާޑު ދޫކުރުން  350,000.00 - 350,000.00
 ތަނަވަސްކުރުން   އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ނަފާލިބޭ މަގު 150,000.00 - 150,000.00
 ދިނުން  އެކިފަރާތްތަކަށް އެހީއަތޮޅު ކައުންސިލުން  50,000.00 26,541.00 23,459.00
 ކުރަންބޭނުންވާ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް   އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެކިގޮތްގޮތުން 337,790.76 332,765.52 5,025.24

 ލިބިފައިވާ ފައިސާ  އެކައުންޓްތަކުން ބާކީވެގެން ޚަރަދުކުރުމަށް 1,081,454.38 566,273.89 515,180.49
3,504,484.19 1,910,254.95 5,414,739.14   

 
 

  ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ހަރަކާތްތައްއަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި    ވަނަ   2020 .10
 

   ަބޖެޓް ފާކުރާލަ
  

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް  
 ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް 

Q4 Q3   

 

  

 ފޮނުުވން  އަށް L.G.A ރިޕޯޓް  މަސްދުަވހުެގ 6

 މައުލޫމާތުހޯދުން  ރަށު ކައުްނސިލްތަކުން

 އެއްކުރުން މައުލޫމާތުހޯދުން  ޔުނިޓްތަކުން މައުލޫމާތު 

 ރިޕޯޓްއެކުލަަވއިލުން  -

 

 ރިޕޯޓް ފަސްކުރަން އެޖެންޑާ ކުރުން 

 ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން 

 ރިޕޯޓް ފޮނުުވން 

   2020 ައަހަރުެގ މަސައްކަތު ތާަވލް އެކުލަވައިލާ  ަވނL.G.A  ްއަށް ފޮުނުވނ 
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 އެއްކުރުން  ޔުނިޓުތަކުން މައުލޫމާތު 

 ހަރަކާތްތައް ކަންޑައެޅުން  ަވނައަހަރު ހިންާގނެ 2020 

   ތާރީޚްތައް ކަނޑައެޅުން 

 ޒިންމާާވފަރާތް ކަނޑައެޅުން  -

 

 ޕްލޭން ބަލައި ޗެކުކުރުން 

 ބައްދަލްުވމަށް އެޖެްނޑާ ކުރުން  ޕްލޭން ފާސްކުރަން ކައުްނސިލްެގ

 ޕްލޭން ފާސްކުރުން 

 ޕްލޭން ފޮނުުވން 

15,000.00   

މަތިން އާމްދަނީ ލިބޭ މީހުންެގ ިނސްބަތް    ރ އަށް ވުރ5000ެ/-ަވނަ އަހަރުެގ ނިޔަލަށް  2021
 އަށް އިތުރުކުރުން.  %75

 ކޯޕަރޭޓިްވ ސޮސައިޓީ ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހިންަގން ފެށުން، އަތޮޅު 

 ރަޖިސްޓްރީކުރަން ހުށަހެޅުން 

 ރަށްރަށުަގއި ކޯޕަރޭޓިްވ ސޮސައިޓީތައް އުފެއްދުމަށް ބާރުއެޅުން 

 ރަށުކައުންސިލްތަކަށް މައުލޫމާތު ދިނުން  ކޯޕަރޭޓިްވ ސޮސިޓީތައް އޮތުމުެގ މުހިްނމު ކަމާމެދު

އުފެއްދުމަށް ރަސުކައުްނސިލްތަކަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ދޭނެ   ރައްރަރުގައި ކޯޕަރޭޓިްވ ސޮސައިޓީތައް
 ކަނޑައެޅުން  އެހީތެރިކަން

 އެހީތެރިކްން ދޭނެ އުސޫލު އެކުލަަވއިލުން 

 އެހީތެރިކަންދީ ކޯޕަރޭޓިްވ ސޮސައިޓީތައް އުފައްދަން ބާރުއެޅުން 

30,000.00  

 ެގ ނިޔަލަށް ހައިޑްރޯޕޯނިކްސް ދަނޑެއް އަތޮޅުަގއި ހެއްދުްނ،  2020 

 ދަނޑުހެއްދުން،  

 ހޯދުން  ބަޖެޓް 

 

 އިދާރާތަކާއެކު މަސްވަރާކުރުން  ސަރުކާރުގެ
ކޮމިޓީތަކާއެކު    ރަށުކައުންސިލްތާ އަދި އަންހެނުންތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ

 މަޝަވަރާކުރުން 
 ދަނޑުހެއްދުމާގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުން 

 ތަކެތި ދޫކުރާނެ އުސޫލެއް ޤާއިމް ކުރުން  ދަނޑުހައްދާނެ 

 ދަނޑުހެއްދުން،  

- 

  

 ޤަވާޢިދުތައްހަދައި ތަންފީޒުކުރުން،   ކުނިމެނޭޖުކުރުމަށް ހަދަންޖެހޭ

 އިދާރާތަކާއެކު މަސްވަރާކުރުން  ސަރުކާރުގެ

 މަޝްވަރާ ކުރުން  ރަށުކައުންސިލްތަކާ 

 ހެދުމުގައި އެހީތެރިވެދިންން ޤަވާއިދުތައް

- 

  
އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީތައް ރަނގަޅަށް   ޑެންގީ އާއި ޗިކަންގުންޔާ ފެތުރުން ކުޑަކުރުމަށް

ކޮމިޓީތަކުން ހިންގާނެ  ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި   ޙަރަކާތްތެރިކުރުވުމަށް
 ހިމެނުން،   ޙަރަކާތްތައް
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ކަނޑައަޅައި، ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން   ހިންގާނެ ހަރަކާތްތަކެއް
 ފޯރުކޮށްދިނުން.  ރަށްރަށަށް

 މަޝްވަރާ ކުރުން  ރަށުކައުންސިލްތަކާ 

 ހިންގަންކަނޑައަޅާފައިހު ހަރކާތްލަކުގެ ލިސްޓެއް އެކުލަވައިލުން ންރައްރަށުގައި

 އެހީތެރިކަން ކަނޑައެޅު  ފޯރުކޮށްދޭނެ 

 އެހީތެރިކަންދިނުން. 

 

 ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް   .11

 

 26: އަދަދު ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ ަބއްދަލުވުމުގެ

 15 ަބއްދަލުވުން ޭބއްވި އަދަދު:ކައުންސިލުން 
 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުންސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު  މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2020
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ބައްދަލުވުމުގެ  
 ނަންބަރު 

ރުވި  ޙާޟި 
 ޢަދަދު 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް 

126 02 

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

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

ބައިވެރި  ޑިރެކްޓަރ  އަދި  ޒިންމާދާރުވެރިޔާ  މިއިދާރާގެ  އަދި  އެކްސްޯޕގައި  ނުފެންނަކަމަށާއި  ވާން 
 މިއަހަރުގެ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގަ އޮންނަ މިފަދަ ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ނިންމުނެވެ. 

127 03 

މިކައުންސިލުން ދޫކުރި ފެން ފިލްޓަރުތައް ދޫކޮށްފައިވަނީ އެއްބަސްވުމެއް ހަދައި އެ އެއްބަސްވުން   -1
ކަމަށްވަތީ، އެފަރާތްތަކަށް ބަދަލުގައި ފައިސާ ނުދެވޭނެ ކަމަށާއި، ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން  

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

ދާރާއިން ފެންފިލްޓަރތައް ނަގާފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ސިޓީ ފޮނުވުމަށާއި މި މި ގޮތުން މި އި
ފެބުރުއަރީ    25ސިޓީގައި، ފެންފިލްޓަރުގެ މައްސަލަދިމާވެފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެކަން ބަޔާންކޮށް  

ފިލްޓަރެއް    2020 ރަނގަޅުފެންވަރެއްގެ  ބަދަލުގައި  ހުށަހެޅުމުން  ލިޔުމަކުން  ކުރިން  ގެ 
 ރާނެކަމަށް ނިންމުނެވެ. ޙަވާލުކު

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

 ބައްދަލުވުމަކަށް މި މައްސަލަ އެގެންޑާކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. އެކުލަވާލައި ދެން އަންނަ 

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

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

ދަތުރުގެ   އަދި  ޙަވާލުކުރުމަށާއި،  އަށް  ޒިންމާދާރުވެރިޔާ  ކައުންސިލްގެ  ފައިސާ  ކުރުމަށްދޭ 
 ހުރިހާކަމެއް ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އިންތިޒާމް ކުރެއްވުމަށް ނިންމުނެވެ. 

  
ސިޓީގައި ފާހަގަކޮށް ފައިވާފަދަ އިޖުތިމާޢީ ހަރަކާތެއް ހިންގުމަށް، ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކަށް   -5

ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާފައިވާ ބަޖެޓުން އެކަމާއި ގުޅުން ހުރި ތަކެތި ގަތުމަށް ހުށަހެޅި  
 ދާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ސިޓީއަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ. 

128 02 

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

މުކުރުމާއި ހަމައަށް  ކައުންސިލްއަށް ގެނައުމަށާއި އަދި މިމާލަމް ދޫކުރުމަށް އުޞޫލްހެދި އުޞޫލްއާއް
ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުންނާއި އަދި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން އެދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި  



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުންސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު  މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2020
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ހިލޭ ދިނުމަށާއި އަދި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެދިއްޖެނަމަ ކައުންސިލުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މާލަމް  
 ދޫކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 

131 03 

 އަތޮޅުސްޓޯރ ހުރި ޢިމާރާތަށް "ދިރެމާލަމް" ކިޔުމަށް ނިންމުނެވެ. ކުރީގެ  -1

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

 ބަދަލުގެނައުމަށް ނިންމުނެވެ. މުއްދަތުއިތުރުކުރެވޭއިރު، ކުއްޔަށް 

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

)ތިންހާސްރުފިޔާ( ޙަވާލުކުރުމަށާއި އަދި  މިއިދާރާއިން ދެމުންގެންދާ   ރ.  3000.00ގޮތުގައި  
ފާހަގަކުރެއްވުމަށް   އޮތްކަންވެސް  ފުރުޞަތު  ހުށަހެޅުމުގެ  ނަން  އަށް  އެވޯޑް"  "ފާންތަރި 

 ނިންމުނެވެ. 

އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވާ ޖަވާބު ސިޓީގައި،   -4 މަޑުއްވަރީ  ވަނަ އަހަރު    2019ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް 
އިސްލާޙްކުރަން   ތެރެއިން  ކަންކަމުގެ  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ރިޯޕޓްގައި  މޮނިޓަރިން  ކައުންސިލްގެ 
ބުނެފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އިސްލާޙްކުރެވުނު ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް އަދި އޭގެ ތެރެއިން  

އި އެންމެފަހުގެ )މިއަހަރު  އިސްލާޙް ކުރެވިފައިނުވާ ކަންކަން ބަޔާންކުރުމަށާއި އަދި އެ ސިޓީގަ
 ކުރެވުނު މޮނިޓަރިންގ( ރިޯޕޓްއަށްވެސް ރިޔާއަތް ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 

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

 ނިންމުނެވެ. 

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

  

މުގައި ދަންނަވާފައިވާތީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ލޯންޗް ވިއްކާލުމުގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަ -7
މަތިފަޅު ލޯންޗް ވިއްކާލުމަށާއި އަދި އެ ވިއްކާލުމަށްފަހު އެލިބޭ ފައިސާއާއި ބަޖެޓްގައި  މިއިދާރާގެ  

ފައިސާއާއެކު   ގެންދިއުމަށް    38މިހާރުހުރި  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ބަނުމުގެ  ލޯންޗެއް  ފޫޓްގެ 
 ނިންމުނެވެ. 

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



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުންސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު  މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2020
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މުހިއްމުކަމެއް ކަމަށްފެންނާތީ، މިއިދާރާގެ  މިއިދާރާގެ ފޯންތައް އައި.ީޕ ފޯންތަކަށް ބަދަލުކުރުމަކީ   -9
ހިންގުމަށް ދެއްވާފައިވާ ގްރާންޓް ބަޖެޓް އިން ޚަރަދުކޮށް މިއިދާރާގެ ފޯންތައް އައި.ީޕ ފޯންތަކަށް  

 ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 

  

  ލެްޕޓޮުޕން މިއަތޮޅު  08ވަނަ އަހަރު ހަދިޔާކުރި    2019ާޕކިސްތާން އެމްބަސީން މިކައުންސިލްއަށް   .1
  100ލެޕާއި    4ލެްޕޓޮްޕ އާއި މިއަހަރު ހަދިޔާކުރި    2ސްކޫލްތަކަށް ހަދިޔާކުރުމަށްފަހު ބާކީ ހުރި  

 ބޯޅަ މިދަންނަވާ ގޮތަށް ސްކޫލްތަކަށާއި ކައުންސިލްތަކަށް ހަދިޔާކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 

 ލެޕްޓޮޕް 

 ލެްޕޓޮްޕ  1    މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް  .1
 ލެްޕޓޮްޕ  1   ރަތްމަންދޫ ސްކޫލް  .2
 ލެްޕޓޮްޕ  1   ވޭވަށު ސްކޫލް   .3
 ލެްޕޓޮްޕ  1         ނާލާފުށި ސްކޫލް     .4
 ލެްޕޓޮްޕ  02  މ. އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ   .5

 ބޯޅަ 

 ބޯޅަ 03 މ. ރަތްމަންދޫ ސްކޫލް ބޯޅަ،  03 މ. ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލްއިދާރާ  .12
 ބޯޅަ  04 މ. ވޭވަށު ސްކޫލް ބޯޅަ،  04މ. ވޭވަށު ކައުންސިލްއިދާރާ  .13
 ބޯޅަ  10 މ. މުލަކު ސްކޫލް ބޯޅަ،  10 ންސިލްއިދާރާމ. މުލަކު ކައު .14
 ބޯޅަ  06 ބޯޅަ، މ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 06 މ. މުލީ ކައުންސިލްއިދާރާ  .15
 ބޯޅަ  04 މ. ނާލާފުށީ ސްކޫލް  ބޯޅަ،   04 މ. ނާލާފުށީ ކައުންސިލްއިދާރާ  .16
 ބޯޅަ  08 މ. އަތޮޅު މަދަރުސާ ބޯޅަ،   08 މ. ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްއިދާރާ .17
 ބޯޅަ  08 ބޯޅަ، މ. ދިއްގަރު ސްކޫލް   08ދިއްގަރު ކައުންސިލްއިދާރާ މ.  .18
 ބޯޅަ  05 ބޯޅަ، މ. މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް 05މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްއިދާރާ  .19
 ބޯޅަ  04  މ. އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ .20
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ދަތުރުތައް    19-ކޯވިޑް  -1 އަތޮޅުތެރޭގައި ކުރަންޖެހޭ  ކުރުމަށްޓަކައި މިއ"މަތިފަޅު"  އާއި ގުޅިގެން 
 ލޯންޗް އިދާރީ އުޞޫލެއްހަދާ، އެއުޞޫލެއްގެދަށުން ދޫކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގައާއި، ވިޔަމޮޑިއުލްއަށް ބަޖެޓް  2020ކައުންސިލްތަކުން   -2
އެންޓަރކުރުމުގައި ދިމައިވެފައިވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް ލިބުނު ފުރުޞަތުގައި މިއިދާރާގެ  

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

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

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



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުންސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު  މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2020
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134 02 
މާރިޗު    2020އެދިވަޑައިގެންފައިވާގޮތަށް،  އައްޝެއިހް ޔޫސުފް ޞިދުޤީ   ރައީސް  ކައުންސިލްގެ -1

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

135 02 

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

ވަނަދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އެއްވެސް ޖޫރިމަނާއެއް   30ޖޫން    2020އިން ފެށިގެން    01އޭްޕރީލް  
މި   އަދި  މަޑުޖައްސާލުމަށާއި  ދެއްކުން  ފައިސާ  ދައްކަން  ނުހިމެނޭގޮތަށް  ފައިސާ  މުއްދަތުގައި 

 ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތުއޮތްކަމަށްވެސް ނިންމުނެވެ. 

136 03 

މ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން އަތޮޅުގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރާނެ ފަރާތެއް   -1
ޞޫލެއްގެދަށުން ދިނުމަށް  ހޯދުމަށް އިއުލާން ކުރުމަށާއި، މިކަމަށް ބޭނުންވާ ބިން އެއްބަސްވެވޭ އު

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

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

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

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

އިންތިޤާލީ  
މަރުހަލާގެ  

01 

03 

ބޭއްވުނު    2020ޖޫން    02 -1 ހޮސްިޕޓަލްއާއެކު  ރީޖަނަލް  މުލީ  ކައުންސިލާއި  މި  ގައި 
މަތިފަޅު   މިއިދާރާގެ  އެއްގޮތަށް  އުޞޫލާއި  އަދި  މަޝްވަރާތަކާއި  ކުރެވުނު  ބައްދަލުވުމުގައި 

ޅިގެން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުން މާބަނޑު މީހުން މުއްޔަށް، އަންހެނުންގެ  އާއި ގު  19-ލޯންޗް، ކޯވިޑް
ހޮސްިޕޓަލްގެ   ރީޖަނަލް  މުލީ  ނިންމުނުކަން  ދޫކުރުމަށް  ދެއްކުމަށް،  ޑޮކްޓަރަށް  ޚާއްޞަ 

ޖަވާބު  (  2020މެއި    09)   PHU/2020/129-(MSG)MRH  ނަންބަރ: މެސެޖުގެ 
 ކައުންސިލްތަކަށް ކޮީޕ ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. ފޮނުވުމަށާއި އަދި ހުރިހާ  

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

 ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމުނެވެ. މަޝްވަރާކުރުމަށް ދެންއަންނަ ހަފްތާގައި 

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

 ގެ ނިޔަލަށް މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 

03 
މިކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ދަނޑުވެރިކަންކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި، މިއިދާރާއިން   -1

ކުރެވުނު އެއިޢުލާންގައި ހިމަނަން ޖެހޭ ބައެއްކަންކަން ހިމެނިފައިނުވާތީ، އެއިއުލާން 
ބާތިލްކުރުމަށާއި، އަދި އިވެލުއޭޓް ކުރާނެ ކްރައިޓީރިއާގެ ޑްރާފްޓްއެއް ތައްޔާރުކުރުމަށާއި  



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުންސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު  މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2020
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 ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު 
 .  އައިސްފައެއްނުވެއެވެ ަބދަލެއް ކައުންސިލަށް ދުވަހު މަސް 06 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2020
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ކައުންސިލްތައް ރަށު   ގޮތުންނާއި  ބެލެހެއްޓުމުގެ  މޮނިޓަރކޮށް  މަސައްކަތްތައް  ކައުންސިލްތަކުގެ 

ޒިޔާރަތްކޮށް  ކައުންސިލްތަކަށް  ރަށު  ދަތުރުކުރެވި،  ރަށްރަށަށް  ަބއެއް  އަތޮޅުގެ  ގޮތުން  ބެލެހެއްޓުމުގެ  ޒިންމާދާރުކަމާއެކު 

 ޑައިގަންނަވާ ކަންކަމުގައި ލަފަޔާއި،މަޝްވަރާ ދެވިފައިވެއެވެ.އެތަންތަނުގެ މަސައްކަތްތައްބަލާ، އެފަރާތްތަކުން އެދިވަ

ކޮަބ ސިޔާސަތަކީ  ގެންގުޅުއްވާ  ކުރެއްވުމުގައި ސަރުކާރުން  ކަންކަން  ހުރި  ކުރަން އަތޮޅަށް  އާއި،   އިތޯ 

ފުރުޞަތު ތަކަކީ ކޮަބއިތޯ އާއި އަތޮޅުގެ ޓް ކުރެވިފައިވާ ކަންކަން ފައްޓަވާނީ ކޮންއިރަކުންތޯ އަދި، މިއަތޮޅަށް އޮތް  ހަމަޖެހި ަބޖެ
މްަބރުން ރަށްރަށުގައި ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ކައުންސިލްމެ

 ށްފައިވެއެވެ.މާލެ ދަތުރެއް ކޮ

ޚިދުމަތްތައް މިއިދާރާއިން ދެވިފައި ކުރިއްސުރެ ކައުންސިލްތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންގެންދިޔަ މިދަންނަވާ  

 ވެއެވެ. މިގޮތުން:

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހަދައިދިނުން. •
 ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ހަދައިދިނުން. އުޅަނދުފަހަރުއެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދުއްވާ  •

ދާ   އެކިއެކި  އިތުރުކުރުމަށް،  ޤާިބލްކަން  ހުނަރާއި  މުވައްޒަފުންގެ  މުވައްޒަފުންނަށް  އިދާރާގެ  ގުޅުންހުރި  އިރާތަކާ 

 އެދާއިރާއިން ތަމްރީނު ޕްރޮގުރާމްތައް ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

މި އަހަރުގެފުރަތަމަ ހަމަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުމާއި، ކައުންސިލުން ރޭވި މަސައްކަތްތައް         

ކުރުމުގައި މި އިދާރާގެ ސިވިލް ސާރވަންޓުން ކޮށްދެއްވި  މަސައްކަތަށް އެފަރާތްތަކަށްޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.  އަދި މިޝުކުރުގައި 
ކައުންސިލް އިދާރާތަކަށް އެކިގޮތްގޮތުން އެހީތެރިވެދެއްވި ސަރުކާރުގެ ކަމާެބހޭ ފަރާތްތަކާއި،   މިއިދާރާއާއި، އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ

         އާއްމުފަރާތްތައްވެސް ޝާމިލް ކުރަމެވެ. 

އިންތިޤާލީ  
މަރުހަލާގެ  

02 

  02ޖުލައި  2020، ދަނޑުވެރިކަންކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ވޭވަށުން ލިބޭނެ ގޮތްތައް އަދި
 ގެ ކުރިން ސާފްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 

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

ފެށޭވަރަށް، އެކަމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ޖުލައިމަހުގެ ތެރޭގައި ކުރުމަށް  
 ނިންމުނެވެ. 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުންސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު  މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2020
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އަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާޞްތެރި ދުޢާ އަކީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ މި އަތޮޅާއި، މިދިވެހި ޤައުމު ހިންގަވަން ތިއްަބވާ  
ޤައުމު އޯގާތެރިވެރިންނަކީ  ރައްޔިތުންނަށް  ލޯިބކުރާއިސްލާމް  ،ގެ  ޤަވާ  ،ދީނަށް  ޯބލަާބއިޤާނޫނާއި  ކުރިމަގު   ، ދަށް  ރާއްޖޭގެ 

ލޮުބވެތި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަދި  ލެއްވުމެވެ.  ަބއެއްކަމުގައި  ހިފަހައްޓާ  އުޞޫލްތައް  ރިވެތި  އިސްލާމްދީނުގެ  ަބއްޓަންކުރުމުގައި 
ޔަތުގެ ނިޢުމަތް މިންވަރު ކުރައްވާ، އަދި ޚާއްޞަކޮށް މިއަތޮޅަށް ފާގަތި މުސްތަޤްަބލެއް ރައްޔިތުންނަށް ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތާއި އާފި

 މިންވަރު ކޮށްދެއްވުމެވެ. هللا މާތް

  ވަނަ އަހަރު   2020ތަާބރަކަ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދުކުރާ ޙާލު  هللا މިރިޕޯޓްލިޔެ އެކުލަވާލުމުގެ ހެޔޮތަޢުފީޤް ދެއްވި

 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ނިންމާލަމެވެ.މަސްދުވަހު  06ފުރަތަމަ 

 ހ. 1441 ޛުލްޤައިދާ 28
 މ. 2020   ޖުލައި 19
 
 

 
    ޔޫސުފު ޞިދުޤީ                

 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް           

 

 

 

 

 

 


