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 ބަޔާން   ރައީސްގެ ކައުންސިލްގެ

 

F 

 

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

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

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

އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ބައެއް ފަޅުރަށްތައް ބެލެހެއްޓުން   ހުރެގެން ކަމާބެހޭ ވުޒާރާއަށް ދެންނެވުމުން އެކަމަށް ހައްލެއް ނުލިބިވުމާއި، 
އިވީ ނަމަވެސް އެރަށްރަށުގައި އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް މަންފާކުރާނެ އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތެއް ފެށުމުގެ ހުއްދައެއް ހޯދުމަށް  ޙަވާލުކުރެވިފަ

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގައި ދެންނެވިފައިވާނެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ ޢާންމު ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށާއި، ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް  
 އި، ދަނޑުވެރިކަމާގުޅުން ހުރި މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާނެއެވެ.  އި މަސްވެރިކަމާއި ފަތުރުވެރިކަމާއިތުރުކުރުމަށްޓަކަ

ވޭތުވެދިޔަ ހަމަހުގެ މިކައުންސިލުން އަތޮޅާއި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި މުހިއްމު ނިންމުންތަކެއް ނިންމައި އެކަންކަން   
ބިނާކުރުމުގެ ދާއިރާއިން  މީހުން މީގެ އިތުރުން  ޙާޞިލްކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވި، ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކާމިޔާބު ވެފައި ވެއެވެ.

ކުރުމަށްޓަކައި އަދި މިކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤާބިލްކަން އިތުރު   ތިބެގެން ކިޔެވޭނެ ފުރުޞަތުތައް ހޯއްދަވައި ދެވިފައިވާނެއެވެ.އަތޮޅުގައި
 ލ. އަތޮޅަށް ދަތުރެއްކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 

މިކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ގެންދިއުމަށް އެހީތެރިވެދެއްވި ކައުންސިލް   ވަނަ އަހަރު 2019
ންނަށް، އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު  މެންބަރުންނާއި، މިއިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާއި އަދި ރަށު ކައުންސިލް ތަކުގެ މެންބަރުންނާއި، މުވައްޒަފު

 ޝުކުރުވެރިވަމެވެ.   

هللا ތަބާރަކަ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދު ކުރަމެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ މާތްهللا މި އެންމެހައި ކަންކަން ހިތްމަވައިދެއްވި 
 ދުވަސްތަކެއްކަމުގައި މިންވަރު  ފާގަތި، ކާމިޔާބު ކީ ވަނަ އަހަރަ 2020ކުރިއަށް މި ހިނގަމުންދާ އަޅަމެންގެ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތްލައްވާ 

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

 

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ މަޢްލޫމާތު  ވަނަ އަހަރު 2019މިރިޕޯޓަކީ 
 ހިމެނޭ ރިޕޯޓެވެ.

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

ލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލާއި މު ވަނަ އަހަރު 2019ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. މީގެއިތުރުްނ 
މާލީ ތަފްސީލު އަދި ކައުންސިލް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި މަސައްކަތްކުރުމުގައި ދިމާވި ދަތިތަކަށް 

 ބަލައިލެވިފައިވާނެއެވެ.

 

 ތަޞައްވުރު  ކައުންސިލުގެ   -2
 

"މުލަކަތޮޅަކީ އިސްލާމީ ިރެވތި އުޞޫލުތަުކެގ މަީތގައި ދެމިތިބެ، ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮީޖެގ އެހީަގއި ޭރިވެގންހިންޭގ، 

ދެމެހެއްޓެނިިވ ޮގެތްއގައި އަޮތޅު ތަރައްޤީކުރުމަށް އަުއ ިވސްނުންތަކާ ހީާވިގކަމާެއކު ަމސައްކަތްކުާރ، ަރއްޔިތުންނާ 

ެއއްބަިއަވންތަކަމަށް އިސްކަންދޭ، އަތޮޅުަވންތަ ީހާވިގ ހުނަރުެވރި ަރއްޔިތަުކ  ރަށްޓެހި، ޤައުމިއްޔަާތއި އެުކެވރިކަމާ

 ދިރިއުޅޭ ނަމޫނާ އަތޮޅަކަށް ުވން" 

 

 ކައުންސިލުގެ މިޝަން   -3
 

"އަތޮުޅގައި ޞުލްޙަ މަސްލަޙަތު ޤާއިމްކޮށް، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންެގންދާ ޚިދުމަތްތައް އެންމެމަތީ  

ރަށުކައުންސިލްތަާކއި އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިްނުގމުެގ ިނޒާމް ހަރުދަނާކޮށް، ރަްއޔިތުްނެގ  ،ނުމަށްޓަކައި ފެންަވރުަގއި ދި

ބޭނުންތައް ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ފުއްދައިދިނުމަށް އެހީތެރިެވ، ެއންމެމަތީ ފެންަވރުގައި ރާާވ ިހންޭގނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް 

    ދެމެހެއްޓުން" 
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 އޮނިގަނޑު  ކައުންސިލް  .4
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   ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު   / ރަށުގެ ވަނަވަރު  .5
 

ވަރަކަށް މޭލު ދުރުގައި، ރާއްޖޭގެ އިރުމަތީ   70ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް މާލޭގެ ދެކުނުން ގާތްގަނޑަކަށް 
މީުހން ، ރަށާއި 08އޮންނަ މުލަަކތޮޅު ނުވަތަ މ. އަތޮޅަކީ، މީުހްނ ދިރިއުޅޭ ިބތުގައި، ފެލިދެ އަތޮޅާއި ކޮޅުަމޑުލާއި ދެމެދުގައި 

، ފަޅުރަށާއި 12 ކަނޑައަޅާފައިވާްޓގެގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ޒޯގެ އިތުރުން އަލަްށ ރިރިޒޯޓު 02ފަޅުރަށާއި  10ދިރިނޫޅޭ 

ރަށް ހިމެނޭ  އަތޮޅެކެވެ. އަދި މި އަތޮޅަކީ ރާއްޖޭގެ ނިސްަބތުންވެސް ފާހަގަ  35އެކު ޖުމްލަ  ރަށާ 03އިންޑަސްޓްރިއަލް 

 ރަށަކީ:  8ކޮށްލެވޭފަދަ ޮބޑު ދެފަރު އެކުލެިވފައިވާ އަތޮޅެއްވެސް މެއެވެ. މިހާރު މިއަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ  

 

  1409  ( 362) ރަތްމަންދޫ  -1

 

 1410  ( 363) ވޭވަށް  -2

 

 1411  ( 364) މުލައް  -3

 

 1412  ( 365)   މުލި -4
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  1413  ( 366) ނާލާފުށި  -5

 

  1414  ( 367) ކޮޅުފުށި   -6

 

 1415       (368) ދިއްގަރު   -7

 

   1416(        369މަޑުއްވަރި   ) -8

 
 

 

މީހުންނަީކ ފިިރހެނުންނެވެ.  3855މީހުންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން  7468މިއަތޮޅުގެ ޖުމްލަ އާާބދީއަކީ 
ކޮންސްޓްރަކްޝަން   ،ރިކަމާއިދަނޑުވެފަތުރުވެރިކަމާއި،  މާއިމަސްވެރިކަ  ކީއަތޮޅަމިއެވެ.  3613އަންހެނުންގެ ޖުމްލައަކީ 

އާއި މިނޫންވެސް ތަފާތު އެކިއެކި އަދި މެދުފަންތީ ވިޔަފާރި ރުމާއިފައިަބރ މަސައްކަތްކު  ފަރާތްތަކާއި،މަސައްކަތްކުރާ

ތަފާތު އެކިއެިކ ޭބނުންތަކާިއ، މަސައްކަތުގެ ދާއިރާތަކުގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ އާާބދީއެއް އޮންނަ އަތޮޅެކެވެ. އްކަތްކުރާ މަސަ
މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާ ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންދާކަން ފާހަގަ  ިބދޭސީން މިއަތޮޅުގެ މީހުން ިދރިއުޅޭ ރަށްރަށާއި، ސިނާޢީ

 ކުރެވެއެވެ.  
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އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ގިނަ ރަށްރަށަކީ ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ އާާބދީގެ ނިސްބަތުން ިބްނޮބޑު އަދި މި 
އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްރަާށ  އަދި ނާލާފުއްޓަކީ އެކަށީގެންވާ ހުސްިބންއޮްތ ރަްށރަށެވެ. ނަމަވެސް މިއަތޮޅު ދިއްގަރާއި މަޑުއްވަރި

ރަށަކީވެސް ބިންހިއްކައިގެން ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް  ތިންމުގައި ފާހަގަ ކުރަމެވެ. މި ރަށްކަތިންއަޅާަބލާއިރު ިބންދަތި، ޖާގަކުޑަ 
ރަށް ކަމުގައި ވިޔަސް، ރަށުގެ އާާބދީއަށް ޭބނުްނވާ ދިރިއުޅުމާއި އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތަަކށް ތިންިބން ޮބޑު ކުރެވިފައިވާ 

ެގ ފަޅުގެ ސައިޒަށްަބލާއިރު ިބްނ ހިއްކައިގެން ރަށް އިތުރަށް ރަށުތިންރަށެވެ. އަދި މި ިތންއެކަށީގެންވާިބން ިލިބފައިނުވާ 
ޮބޑުކުރުމުގެ ފުރުޞަތުއޮތްކަން ވެސް ފާހަގަ ކުރަމެވެ. މިއަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ އިތުރުން ފަޅު ރަށްރަށުގެ 

 ިބން މިއަތޮޅުގައި ބޭނުންކުރާނެގޮތުގައިވެސް ިބންޮބޑު ރަށްރަށް ހުރުމާއެކު، ދިރިއުޅުމަށާއި އިޤުތިޞާދީ ކަންކަމުގައި 

އޮތްކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އަދި އަތޮޅުގެ އިރުމަތީ ިބތުގައިވާ މާސިންގާ ދެ ފަރަކީ، ިބމުގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުމަށް   ވެފާސްތަނަވަ
  ،  މަސްވެރިކަމާއިމިއަތޮޅަށް ލިިބފައިވާ މުހިއްމު ވަޞީލަތެކެވެ. އަތޮޅުގެ އިޤުިތޞާދު ބިނާވެފައިަވނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި

ވިޔަފާރިއާއި، ވަޒީފާ އަދާކުރުމާއި ޓޫރިޒަމްގެ މައްޗަށެވެ. މި އަތޮޅު ދިއްގަރު، މަޑުއްވަރި، ވޭވަށް، މުލައް،  ދަނޑުވެރިކަމާއި،
. އަދި  ނާލާފުށި އަދި ކޮޅުފުށީގެ ވަރަށްގިނަ ޢަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ަބރޯސާވެފައިވަނީ މަސްވެރިކަމުން ލޭިބ އާމްދަނީގެ މައްޗަށެވެ

އަދި ވޭވަށަކީ އަތޮޅުގެ ނިސްބަތުން ޒަމާނީ އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ  ނާާލފުށި، ަމުޑްއަވިރ، ިދްއަގރު ، ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް މުލައް
ޭބނުންކޮށްެގން މަސްވެރިކަމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ރަށްރަށެވެ. އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް މުލައް ވޭވަށް އަދި މަޑުއްވަރި ، އަކީ  

މ. އަތޮޅަކީ މަހުންއުފައްދާ ާބވަތެއް ކަމުގައިާވ ފައިަބރު ދޯނި ފަހަރު ބަނދެ ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުންދާ ރަށްތަކެކެވެ. 

ރިހާކުރު އުފެއްދުމަށް މުޅި ރާއްޖެއިންވެސް ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ އަތޮޅެކެވެ. އަތޮޅުގައި އޮތް ދެރިސޯރޓު )މެދުފުށި އައިލެންޑް  
 ންދެއެވެ. ( ގައި އަތޮޅުގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ގެހުރާހަކުރާސިނަމަން ރިސޯރޓާއި، 
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# 

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް 

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް  
 ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

ނަތީޖާ  
ޙާޞިލްކުރެވުނު  

 މިންވަރު 
Q1 Q2 Q3 Q4 

01 
 ބަޖެޓްފާސްކުރުން   ކައުންސިލްގެ އަހަރު  ވަނަ  2019
 އެކުލަވައިލުން  ބަޖެޓް

 އެޖެންޑާކުރުން 
 ފަސްކުރުން  ބަޖެޓް



  
 %100 

02 

 L.G.Aއެކުލަވައިލާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލް ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ރިޯޕޓް 2018
 . އަށް ފޮނުވުން

 މައުލޫމާތުހޯދުން  ރަށު ކައުންސިލްތަކުން
 އެއްކުރުން މައުލޫމާތުހޯދުން   ޔުނިޓްތަކުން މައުލޫމާތު

 ރިޯޕޓްއެކުލަވައިލުން 
 ސްކުރަން އެޖެންޑާ ކުރުން ރިޯޕޓް ފާ

 ރިޯޕޓް ފާސްކުރުން 
 ރިޯޕޓް ފޮނުވުން 



  

 %100 

03 

  ހޯދާފައިވާ  ،ތަކެއްޗާއި ގަނެފައިވާ ކުރިން ޑިސެމްބަރުގެ 31 ވަނައަހަރު 2018
  އެއްބަސްވެފައިވާ  ހޯދަން  އަދި އެއްބަސްވެފައިވާތަކެތި ގަންނަން  ،ޚިދުމަތްތަކާއި
 ދެއްކުން  ފައިސާ  އަގައްވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ

 އެއްކުރުން  ބިލްތައް
 ފައިސާދެއްކުން 

 އެންގުން  ބިލްތައްހުށަހެޅިފަރާތްތަކަށް  ފައިސާދެއްކިކަން



  

 %100 

 ފޮނުވުން  އަށް L.G.A  ބަޔާން މާލީ އަހަރުގެ ވަނަ  2018 04
 ފޮނުވުން  ރިޯޕޓް


 

  %100 

05 

 ފޮނުވުން  އަށް L.G.A ރިޯޕޓް މަސްދުވަހުގެ  6
  މައުލޫމާތުހޯދުން ކައުންސިލްތަކުން ރަށު

  މައުލޫމާތުހޯދުން   އެއްކުރުން މައުލޫމާތު ޔުނިޓްތަކުން
  ރިޯޕޓްއެކުލަވައިލުން 

  ކުރުން   އެޖެންޑާ ފަސްކުރަން ރިޯޕޓް
  ފާސްކުރުން  ރިޯޕޓް
  ފޮނުވުން  ރިޯޕޓް



  

 %100 



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުެގ ިހންިގ ކައުންސިލުންމުލަކަތޮޅު ައތޮޅު  އަަހރު ަވނަ 2019

  
10 

    %50 ފޮނުވުން  އަށް  L.G.A އެކުލަވައިލާ ތާވަލް މަސައްކަތު އަހަރުގެ ވަނަ  2020 06

07 

 . ފޮނުވުން އަށް L.G.A ތައްޔާރުކޮށް ބަޖެޓް  އަހަރުގެ ވަނަ  2020

  އެއްކުރުން  މައުލޫމާތު ޔުނިޓްތަކުން

  ހަރަކާތްތައްދެނެގަތުން  ނިންމާފައިވާ ހިންގަން އަހަރު  ވަނަ 2019

  ލިސްޓްކުރުން   ތަރުތީބުން އިސްކަންދޭ ހަރަކާތްތައް

  ދެނެގަތުން  މިންވަރު  އާމްދަނީލިބޭނެ

  ކުރުން   ތައްޔާރު ބަޖެޓް

  ލަފާހޯދުން  ކައުންސިލްގެ

  ފޮނުވުން  ބަޖެޓް

 

  

 %100  

08 

  ގުޅިގެން   ޖަމްޢިއްޔާތަކާ  ފަތުރާ   މަޢުލޫމާތު ދީނީ އަދި މިނިސްޓްރީއާއި އިސްލާމިކް
 ހިންގުން.  ްޕރޮގްރާމެއް  ދިނުމުގެ ނަސޭޙަތް  ދީނީ

 ކަނޑައެޅުން   ތަންތަން /ތަނެއް
 އެކުލަވައިލުން  ސެޑިއުލް
 ދަރުހަމަޖެއްސުން ކުރާ   މާލެ އަތޮޅުން އަތޮޅައް މަލެއިން

 އިންތިޒާމުކުރުން  ކަންކަން  ތިބުމުގެ ފަރިންކޮޅާ  ވާއިޒުންގެ
 ހަމަޖެއްސުން  ދަތުރުތައް ތެރޭގެ  އަތޮޅު

 ހިންގުން  ްޕރޮގުރާމު
 އެކުލައިލުން  ރިޯޕޓް ދިޔަގޮތުގެ   ހިގައި





100% 

09 

 ހިންގުން.  ްޕރޮގްރާމެއް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ކުރުމުގެ  ްޕރޮމޯޓް މަސްވެރިކަން  ދޮށީގެ
 ހޯދުން  ބަޖެޓް

 އެހީތެރިކަންހޯދުން  އެގުރިކަލްޗަރުގެ  އެންޑް ފިޝަރީޒް  އޮފް މިނިސްޓްރީ
 ކުރުން   މަޝްވަރާ ރަށުކައުންސިލްތަކާ 

 ހޯދުން  ބައިވެރިން
 ތިބުމުގެއިންތިޒާމުކުރުން  އަދި ކެއުން ،ދަތުރު   ބައިވެރިންގެ ލެކްޗަރާއިންނާއި

 ހިންގުން  ްޕރޮގުރާމު





100% 

10 

 ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހިންގަން ފެށުން،  އަތޮޅު ކޯަޕރޭޓިވް ސޮސައިޓީ 
 ރަޖިސްޓްރީކުރަން ހުށަހެޅުން 

 ސޮސައިޓީތައް އުފެއްދުމަށް ބާރުއެޅުން  ރަށްރަށުގައި ކޯަޕރޭޓިވް
ރަށުކައުންސިލްތަކަށް މައުލޫމާތު   ކޯަޕރޭޓިވް ސޮސިޓީތައް އޮތުމުގެ މުހިންމު ކަމާމެދު 

 ދިނުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން
ކައުންސިލްތަކަށް  ށު ރަ ރައްރަރުގައި ކޯަޕރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައް އުފެއްދުމަށް

 އަތޮޅުކައުންސިލުން ދޭނެ އެހީތެރިކަން ކަނޑައެޅުން 
 އެހީތެރިކްން ދޭނެ އުސޫލު އެކުލަވައިލުން 

 މަސައްކަތް ކުރުން  އެހީތެރިކަންދީ ކޯަޕރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައް އުފައްދަން ބާރުއެޅުމުގެ





75% 



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުެގ ިހންިގ ކައުންސިލުންމުލަކަތޮޅު ައތޮޅު  އަަހރު ަވނަ 2019

  
11 

11 

 ހައިޑްރޯޯޕނިކްސް ދަނޑެއް އަތޮޅުގައި ހެއްދުން،   ގެ ނިޔަލަށް  2019
 ހޯދުން  ބަޖެޓް

 އިދާރާތަކާއެކު މަސްވަރާކުރުން  ސަރުކާރުގެ
ކޮމިޓީތަކާއެކު   ރަށުކައުންސިލްތާ އަދި އަންހެނުންތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ 

 މަޝަވަރާކުރުން 
 ދަނޑުހެއްދުމާގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުން 

 ތަކެތި ދޫކުރާނެ އުސޫލެއް ޤާއިމް ކުރުން   ދަނޑުހައްދާނެ
 ްޕރޮގްރާމް ހިންގުން  ދަނޑުހެއްދުމުގެ 

50% 

12 

  ޔުނިޓާއެކު  ަޕބްލިކްހެލްތު  ރީޖަނަލްހޮސްިޕޓަލްގެ  މުލީ  އަތޮޅުކައުންސިލާ
 . ބޭއްވުން ބައްދަލްވުންތަކެއް

 ތައްޔާރުކުރުން  އެޖެންޑާ
 ދިނުން ދައުވަތު  ރީޖަނަލްހޮސްިޕޓަލަށް

 މަސައްކަތްތައްކުރުން  ބޭއްވުމުގެ ބައްދަލްވުން

 

  

 80% 

13 

 ، ހޭލުންތެރިކުރުވުން ރައްޔިތުން ނާރާބަލިތަކާމެދު  ގައިންގަޔަށް
 ، ހިންގުން ްޕރޮގްރާމުތަކެއް ހޭލުންތެރިކަމުގެ  ޞިއްޙީ

 ކުރުން  މަޝްވަރާ ކައުންސިލްތަކާ
 ކަނޑައެޅުން  ތަނެއް ހިންގާނެ  ްޕރޮގުރާމު

 ތައްޔާރުކުރުން  ޝެޑިއުލް ދަތުރު 
 ހަމަޖެއްސުން ދަތުރުތައް

 ހަމަޖެއްސުން ކަންކަން  ކެއުމުގެ ތިބުމާ
 ްޕރޮގުރާމުހިންގުން 







 

50% 

14 

 ޤާއިމުކުރުން  ނިޒާމެއް ހަރުދަނާ  މެނޭޖުކުރެވޭނެ ކުނި
 މަސައްކަތްތައްކުރުން  ބޭއްވުމުގެ ބައްދަލްވުން

 ،ތަންފީޒުކުރުން ޤަވާޢިދުތައްހަދައި  ހަދަންޖެހޭ ކުނިމެނޭޖުކުރުމަށް 
 މަސްވަރާކުރުން  އިދާރާތަކާއެކު ސަރުކާރުގެ

 ކުރުން   މަޝްވަރާ ރަށުކައުންސިލްތަކާ 
 އެހީތެރިވެދިންން ހެދުމުގައި ޤަވާއިދުތައް
 އެހީތެރިވެދިނުން  ކުރުމުގައި  ތަންފީޒް ޤަވާއިދުތައް





75% 

15 

  ،ދިރާސާއެއްކުރެވި ދެނެގަތުމަށް   މިންވަރު މައްސަލައޮތް މަސްތުވާތަކެތީގެ  ޑްރަގާއި
 ، ބެލެހެއްޓުން ހަދައި ޑާޓާބޭސްއެއް
  .ދިރާސާއެއްކުރުން   އެހީތެރިކަމާއެކު ފަރާތްތަކުގެ ކަމާގުޅުންހުރި
 ކަނޑައެޅުން ރައްރައް  ދިރާސާކުރާނެ

 ހޯދުން   އެހީތެރިކަން ގުޅުންހުރިފަރާތްތަކުގެ
 ދިރާސާކުރުން 

 އެކުލަވައިލުން  ޑާޓާބޭސް
 ޑިޒައިންކުރުން  ޑާޓާބޭސް
 ހޯދުން  ފަރާތެއް އެކުލަވައިލާނެ ޑާޓާބޭސް

 އެކުލަވައިލުން  ބޭސް ޑާޓާ
  ދިނުން  މައުލޫމާތު  ބެލަހައްޓާމުވައްޒަފުންނަށް ޑާޓާބޭސް



 
 


 
 
 
 


50% 



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުެގ ިހންިގ ކައުންސިލުންމުލަކަތޮޅު ައތޮޅު  އަަހރު ަވނަ 2019

  
12 

16 

  މަދުކުރުމަށް ކުރަންފެށުން އިސްތިޢުމާލު  ދުންފަތުގެ   ކުދިން  ސްކޫލުދައުރުގައި
 ،ކުރުން  ޒިންމާދާރު މުޖުތަމަޢު
  ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ  ނުރައްކާތެރިކަމަށް އިސްތިއުމާލުކުރުމުގެ ދުންފަތުގެ

 . ހިންގުން ްޕރޮގްރާމުތަކެއް
 އެކުލަވައިލުން  ސެޑިއުލް
 ދަރުހަމަޖެއްސުން ކުރާ   ލެމާ އަތޮޅުން އަތޮޅައް މާލެއިން

 އިންތިޒާމުކުރުން  ކަންކަން  ތިބުމުގެ ފަރިންކޮޅާ  ވައިޒުންގެ
 ހަމަޖެއްސުން  ދަތުރުތައް ތެރޭގެ  އަތޮޅު

 ހިންގުން  ްޕރޮގުރާމު
 އެކުލައިލުން  ރިޯޕޓް ދިޔަގޮތުގެ   ހިގައި

 . ތައާރަފްކުރުން ގޮތްތަކެއް  އެހީތެރިވެދޭނެ ހުއްޓުވުމަށް އިސްތިއުމާލުކުރުން ދުންފަތުގެ
 މަޝްވަރާކުރުން  ފިހާރަތަކާ ބޭސް އޯ.ޓީ. އެސް ހުރި އަތޮޅުގައި

 އޯ. ޓީ. އެސް ބޭހެއް ފަދަ އެހީވެދޭ ދާން  ދުރަށް   ދުންފަތުގެއިސްތިއުމާލުކުރުމާ
 ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމް ބެހެއްޓުމުގެ  ބޭސްފިހާރަތަކުގައި





40% 

17 

 ،ހޯދުން   ބައިވެރިވުން ޒުވާނުންގެ  ތަކުގައި ހިންގާޙަރަކާތް  ކައުންސިލްތަކުން
 .  ބޭއްވުން ފޯރަމެއް ޒުވާނުންގެ
 ބަޖެޓްހޯދުން 

 ހޯދުން   އެހީތެރިކަން މަރުކަޒުގެ ޒުވާނުންގެ އަތޮޅުގައިހުރި،  ޔޫތުމިނިސްޓްރީއާ
 އެކުލަވައިލުން  ގައިޑްލައިން

 ( ބައްދަލްވުން/ރެންސްކޯލްކޮންފަ )  ދިނުން މައުލޫމާތު  ކުލަބުޖަމްޢިއްޔާތަކަށް
 ގެންދިއުން   ކުރިޔަށް ފޯރަމް





75% 

 100% ބޭއްވުން  2019  މުބާރާތް ވޮލީބޯޅަ   އަތޮޅު މުލަކަތޮޅު 18

19 

  ވަޞީލަތްތައް  ދަރިވަރުންތިބުމުގެ ކިޔަވާ  ކޯސްތަކުގައި ހިންގާ  ކައުންސިލުން އަތޮޅު
 ، ޤާއިމުކުރުން

 އަތޮޅުގޭގައި ތިބުމުގެ އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން،  ކޯސްތަކުގެ ބައިވެރިން 
 ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ފޮނުވުން އުސޫލު
 އާއްމުކުރުން  އުސޫލު

 އަމަލުކުރަންފެށުން 

50% 

20 

 އިތުރުކުރުން  ފުރުޞަތުތައް ސްކޮލަރޝިްޕގެ 
  އެހެނިހެން  އިތުރުކުރުމާއި ފަންޑު  ސްކޮލަޝިްޕ  ފާންތަރި   ދޫކުރާ  އަތޮޅުކައުންސިލުން

 .  އިތުރުކުރުން ފަންޑް އެހީގެ ހިލޭ
 .ކައުންސިލްބައްދަލްވުމަކުންފާސްކުރުން 

100% 

21 

 ، ޤާއިމުކުރުން ނިޒާމެއް ރަނގަޅު  މުޢާމަލާތްކުރެވޭނެ މެދުގައި މުވައްސަސާތަކުގެ
  އެކު  ކައުންސިލްތަކާ އަދި ސިއްހީމަރުކަޒުތައް ،ހޮސްިޕޓަލް ،ޮޕލިސް ،ޖެންޑާ

 .ބޭއްވުން ބައްދަލްވުންތަކެއް މަޝްވަރާ 
 އެކުލަވައިލުން  ޝެޑިއުލް ގޮތުގެ   ބާއްވާނެ ބައްދަލްވުންތައް

 ތައްޔާރުކުރުން  އެޖެންޑާ
 ތައްޔާރުކުރުން  ޝެޑިއުލް ދަތުރު 

 ދިނުން  ދައުވަތު  ފަރާތްތަކަށް ބައިވެރިކުރާ
 .ބޭއްވުން ބައްދަލްވުން





100% 



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުެގ ިހންިގ ކައުންސިލުންމުލަކަތޮޅު ައތޮޅު  އަަހރު ަވނަ 2019

  
13 

 ލިޔުން  ޔައުމިއްޔާ
 ތައްޔާރުކުރުން  ރޯިޕޓު ދަލްވުންތައްކުރިޔަށްދިޔަގޮތުގެބައް

22 

 ، ކުރުން  ގުޅުންބަދަހި  ރައްޔިތުންނާ  ބޮޑުކުރުމަށް އިތުބާރު މުވައްސަސާތަކަށްކުރާ
  ބަހާލައިގެން  ޒޯނަށް 4 /ބޭއްވުން  މުބާރާތެއް ފުޓްސެލް   ވަންޑޭ

  ބަޖެޓް ހޯދުން 
  ( ފޯންކޮންފަރެންސް ) ކުރުން  މަޝްވަރާ ވުއައްސަސާތަކާއެކު

  ހެދުން  ބަހައިލުން، ޤަވާއިދު ޒޯންތައް
  ބޭއްވުން  މުބާރާތް
  ތައްޔާރުކުރުން  ރިޯޕޓް  ދިޔަގޮތުގެ  ހިނގައި





80% 

23 

 ،ހޯދައިދިނުން ފުރުޞަތުތަކެއް އިތުރު އަންހެނުންކުރިއެރުމަށް އިޤްތިޞާދީގޮތުން
   ލެޓިއުސް ދަނަޑެއް ހެއްދުން. ހައިޑްރޯފޯނިކްސް އ.ތ.މ ކޮމިޓީތަކާ ގުޅިގެން 

 ހޯދުން  ބަޖެޓް
 ކޮމިޓީ ތަކާއެކު މަސްވަރާ ކުރުން )ފޯން ކޮންފަރެންސް(  އ.ތ.މ

 މަޝްވަރާ ކުރުން  ރަށުކައުންސިލްތަކާ 
 ހިންގާނެ ތަނެއް ކަނޑައެޅުން  ްޕރޮގުރާމު

 އެހީތެރިކަން ހޯދު މިނިސްޓްރީއާއި އެން.އައި އީ ގެ  އެގްރިކަލްޗަރ 
 ހަމަޖެއްސުން ތިބުމާކެއުމުގެކަންކަން ، ހަމަޖެއްސުން ދަތުރުތައް
 ހިންގުން   ްޕރޮގުރާމު
 ތުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވައިލުން ޔަގޮހިނގައި ދި  ްޕރޮގުރާމު

 ހޯދޭނެ ކްރެޑިޓް ސްކީމެއް ތައާރަފްކުރުން  ދަނޑުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި 
 އާއްމުކުރުން  އުސޫލުތައް ، އުސޫލުއެކުލަވައިލުން

 ތަކެތި ދޫކުރަންފެށުން  ކުރެޑިޓަށް





50% 

24 

 . ދިއުން  ލިބިގެން ވަޞީލަތްތައް  ލިބޭނެ  ސާފުބޯފެން
 ފޯރުކޮށްދިނުން  ކަޅުހަން އާއްމުރައްޔިތުންނަށް

 ހޯދުން  ބަޖެޓް
 ކުރުން  މުރާޖާ އުސޫލު

 ހަންގެނައުން 
 ކުރުން   އެގްރިމެންޓް
 ހަންދޫރުން 

 އެކުލަވައިލުން  ރިޯޕޓު ކުރުމާ މޮނީޓަރ ފައިސާދައްކަމުންދާގޮތް





100% 

25 

  ފޯރުރޮށްދިނުން  މެޝިން  ޕިއުރިފާޔަރ ވޯޓަރ އާއްމުރައްޔިތުންނަށް
  ހޯދުން  ބަޖެޓް

  ގެނައުން   މެޝިންތައް
  ކުރުން   އެގްރިމެންޓް

  މެޝިންތައްދޫރުން 
  އެކުލަވައިލުން  ރިޯޕޓު ކުރުމާ މޮނީޓަރ ފައިސާދައްކަމުންދާގޮތް





100% 

26 

  ދެނެގަނެވި  ފުރުޞަތުތައް  އަތޮޅުގައިހުރި  ބޭނުންކުރަން ހަކަތަ  އިއާދަކުރަނިވި
 ، ްޕރޮފޯސްކުރުން ކުންފުނިތަކަށް

  .ބޭނުންކުރަންފެށުން އިއާދަކުރަނިވިހަކަތަ ގެތަކުގައި އަމިއްލަ
  ހޯދުން  ބަޖެޓް





35% 



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުެގ ިހންިގ ކައުންސިލުންމުލަކަތޮޅު ައތޮޅު  އަަހރު ަވނަ 2019

  
14 

  މަޝްވަރާކުރުން  ކުންފުނިތަކާ   މާލެދަތުރުގައި
  ( ކޮންފަރެއްސް  ފޯނު)  ހިއްސާކުރުން ކައުންސިލްތަކާ މަޢުލޫމާތު ލިބުނު

  ހެދުން  ދިރާސާއެއް  ފީސިބިލިޓީ
 ހުޅުވައިލުން  ފުރުޞަތު އެދުމުގެ  ހަރުކުރުމަށް ސޯލާ

  ބޭނުންކުރަންފެށުން ހަކަތަ  އިއާދަކުރަނިވި

27 

  ހިންގުން  ްޕރޮގުރާމެއް ބަދަލުކުރުމުގެ ބައްތިތަކަށް ލެޑް މަގުބައްތިތައް
    ހޯދުން ބަޖެޓް

  ( ފޯނުކޮންފަރެންސް )   ކުރުން މަޝްވަރާ ކައުންސިލްތަކާ
  ހުޅުވައިލުން  ފުރުޞަތު

  ކުރުން  ލިސްޓް   ޝޯޓް
  ހޯދުން  ބައްތިތައް
  ޙަވާލުކުރުން  ބައްތިތައް

100% 

28 

  ރަނގަޅު  މަތިކުރުމަށް ނިސްބަތް ވަޟީފާއަދާކުރާ ރިސޯޓުތަކުގައި ދިވެހިން
 . ޤަވާޢިދުންލިބުން  ޢިނާޔަތްތައް އިތުރު  އަދި ސާވިސްޗާޖާއި ،މުސާރައަކާއި

 . ބައްދަލްކުރުން އިސްވެރިންނާ މަސައްކަތްކުރާ އިންޑަސްޓްރީގައި ޓޫރިޒަމް
 . ދަތުރުގައި މާލެ





100% 

29 

  ބަދަހިކުރުމުގެ ގުޅުން  އަތޮޅުކައުންސިލާ ރިސޯޓުތަކާއި  ހުޅުވޭ  އަލަށް އަތޮޅުގައި
  .ްޕރޮގުރާމެއްހިންގުން

  ހޯދުން  ބަޖެޓް
 ތައްޔާރުކުރުން  ޝެޑިއުލް ދަތުރު 

  ކުރުން  މަޝްވަރާ  ރިސޯޓްތަކާ
  ބޭއްވުން  ބައްދަލްވުން





100% 

30 

 .  ބޭއްވުން  ބައްދަލްވުން  2 ވެރިންނާއެކު  ޒިންމާދާރު ރައީސުންނާ ކައުންސިލްތަކުގެ 
 ކަނޑައެޅުން  ބަޖެޓް

 އެކުލަވައިލުން، ދައުވަތުދިނުން އެޖެންޑާ
 ހަމަޖެއްސުން ދަތުރުތައް
 ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމު ތިބުމުގެ ކެއުމާއި

 ބައްދަލްވުންބޭއްވުން 





100% 

31 

 .  ކުރުން  ޒިޔާރާތް އަތޮޅުކައުންސިލަކަށް  އެހެން ތަޖުރިބާހޯދުމަށް 
 ހޯދުން  ބަޖެޓް
 ކަނޑައެޅުން   ތަކެއް ދާނެ
 އެކުލަވައިލުން  ޓީމު

 ދަތުރަކުދިއުން 

100% 

32 

 މައުލޫމާތުދިނުން ރަށުކައުންސިލްތަކަށް  ގުޅޭގޮތުން  ހެދުމާ ރިޯޕޓްތައް ބަޖެޓް
 އެކުލަވާލުން  ބަޖެޓު

 ތައްޔާރުކުރުން   ޝެޑިއުލް
 ކުރުން  ދަތުރު 





100% 

33 
 ، އެކަށައެޅުން ބަޖެޓެއް ދޫކުރާނެ  ފަންޑު  ބޯހިޔާވަހިކަމަށް
  ވިޔަފާރިކުރާފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އަތޮޅުގައި ގެދޮރުބިނާކުރެވޭނެ  ރިއަލްސްޓޭޓް 

 ގޮތްތަކެއް ހޯދުމަށް މަޝްވަރާކުރުން 




50% 



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުެގ ިހންިގ ކައުންސިލުންމުލަކަތޮޅު ައތޮޅު  އަަހރު ަވނަ 2019

  
15 

 ކުރައްވާ ދަތުރުގައި ކުންފުނިތަކާ މަޝްވަރާ ކުރުން މެންބަރުން މާލެ   ކައުންސިލްގެ
 ރަށުކައުންސިލްތަކާ ހިއްސާކުރުން  މައުލޫމާތުތައް

   އުސޫލުއެކުލަވައިލުން 
 ރަށުކައުންސިލްތަކާ އަދި ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާ ކުރުން  އުސޫލު

 ސްކީމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލުން  ހައުސިން
 މަސައްކަތްފެށުން 

34 

 ، ޤާއިމުކުރުން  ވަޞީލަތެއް  އަތޮޅުންލިބޭނެ ތަކެތި ޢިމާރާތްކުރާ
 .ޤާއިމްކުރުން  އަތޮޅުގައި އައުޓުލެޓެއް ލިބޭނެ  ތަކެތތި ބޭނުންކުރާ  އިމާރާކުރުމަށް

  ( މާލެދަތުރުގައި)   މަޝްވަރާކުރުން ވިޔާފާރިވެރިންނާ
  ކުރުން  މަޝްވާރާ ކައުންސިލްތަކާ

 ކަންޑައެޅުން  ރަށެއް
  ޤާއިމްކުރުން   އައުޓްލެޓް





35% 

35 

  އަންގައިދިނުމުގެ ޢާއްމުންނަށް  ފުރުޞަތުތައް ނާފާލިބެންހުރި ލޯކަލްޓޫރިޒަމުގައި
 ، ހިންގުން ްޕރޮގްރާމުތަކެއް

  ހެދުމަށް  ލިބޭނެގޮތްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު   ހުއްދަތައް ނަގަންޖެހޭ  ބިންހޯދުމަށް
  ، މަސައްކަތްކުރުން

   ކުރުން  މަޝްވަރާ   މާލެދަތުރުގައި މެންބަރު  ކައުންސިލް





90% 

36 

 ، ޤާއިމުކުރުން  ހަބެއް ސީްޕލޭން ނުވަތަ އެއާރޯޕޓެއް އަތޮޅުގައި
 . މަޝްވަރާކުރުން  މުއައްސަސާތަކާ ގުޅުންހުރި 

  މުހިއްމުކަން ކަމުގެ ބައްދަލްކޮށް  ފަރާތްތަކާ  ގުޅުންހުރި  މާލެދަތުރުގައި ކައުންސިލްގެ
 ބުނެދިނުން 





75% 

37 

 .  ހޯދައިދިނުން  ފުރުޞަތުތައް  ސްކޮލަޝިްޕގެ
 އާމަޝްވަރާކުރުން   އެމްބަސީ ސައުދީ އަދި  ާޕކިސްތާން

 ދިނުން  މައުލޫމާތު ރަށުކައުންސިލްތަކަށް
 ހޯދުން   ފަރާތްތައް ޝައުގުވެރިވާ

80% 

38 
   .ހިންގުން ކޯސްތަކެއް  ތަމްރީނުކުރުމުގެ ހާފިޒުން
 ގަންފެށުން.   ހިން  ކޯސް




75% 

39 

 .  ބޭއްވުން  މުބާރާތް ޤްރުއާން އަތޮޅު
 ހޯދުން  ބަޖެޓް
 ކަންޑައެޅުން  ރަށެއް

 މަޝްވަރާކުރުން މަރުކަޒާ ޤްރުއާނާބެހޭ
 ބޭއްވުން  މުބާރާތް





100% 

40 

 އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތު ބައްދަލްވުމެއް ބޭއްވުން.  
 އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާ މަޝްވަރާ ކުރުން 

 ޝެޑިއުލް އެކުލަވައިލުން  
 ދަތުރުތައް ހަމަޖެއްސުން

 ތިބުމާ ކެއުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުން
 ބައްދަލްވުން ބޭއްވުން 

 



100% 

41 
 ޓްޜާންސްޭޕރެންސީ މޯލްޑިވްސްއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތު ބައްދަލްވުންތަކެއްބޭއްވުން.  

 ޓްރާންސްޭޕރެންސީ މޯލްޑިވްސްއާ އަދި އެނަޓިކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަނާ މަޝްވަރާ  


 25% 



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުެގ ިހންިގ ކައުންސިލުންމުލަކަތޮޅު ައތޮޅު  އަަހރު ަވނަ 2019

  
16 

 ކުރުން 
 ޝެޑިއުލް އެކުލަވައިލުން  
 ދަތުރުތައް ހަމަޖެއްސުން

 ތިބުމާ ކެއުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުން
 ބައްދަލްވުން ބޭއްވުން 

42 

ޤައުމީއިދާރާތަކާގުޅިގެން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މާލީއެހީތެރިކަމާއެކު ޒުވާނުންގެ  
 ، މަރުކަޒުތައް ޤާއިމުކުރުން

ރަށްރަށުގެ ޒުވާނުންގެ އާބާދީ ދެނެގަތުމާއި ކުޅިވަރުކުޅެންހުރިފުރުޞަތުތައް 
  .ދެނެގަތުން

  މައުލޫމާތު އެއްކުރުން   މަޝްވަރާ ކުރުންރަށކައުންސިލް ތަކާ 
  ރިޯޕޓް އެކުލވައިލުން 

  ، ޔޫތުމިނިސްޓްރީއާއި ގުޅިގެން ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތައް ޤާއިމުކުރުން
  އަތޮޅުކައުންސިލުން ދޭނެ އެހީގެ މިންވަރު ކަނޑައެޅުން 

  އެއްކުރެވުނު މައުލޫމާތުތައް ޔޫތުމިނިސްޓްރީއާހިއްސާ ކުރުން 
  ކުން ހިއްސާވާނެމިންވަރު ދެނެގަތުން ކައުންސިލްތަށުރަ

  ރައްތައްކަނޑައެޅުން 
  މަރުކަޒު ޤާއިމް ކުރުން 

 



 50% 

43 

 ، ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން ތަމްރީނުލިބިފައިވާ މީހުން އިތުރުވުން
ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ  ނާްޕރޮކިއުޕްމަންޓްގެ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ޒަމާ

  .ބައްދަލްވުމެއް ބޭއްވުން
   ބަޖެޓްހޯދުން 

   އެލް.ޖީ.އޭ ގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން 
   ޝެޑިއުލް ތައްޔާރުކުރުން 
   ދަތުރުތައް ހަމަޖެއްސުން

   ތިބުމާ ކެއުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުން
   ބައްދަލްވުން ބޭއްވުން 

  100% 

44 

ކަނޑާއި   ،ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައިވާ ބިންބިމާއިކައުންސިލްތަކުގެ އިޙްތިޞާޞްހިނގާ 
 ، އަދި ފަޅުތައް ބޭނުން ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްވެގެން ދިއުން

އަތޮޅުގެ އިހްތިޞާސް ހިނގާ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ރައްތަކުގެތެރެއިން މާޅަވެލި އަދި  
  ހަމަޖެއްސުން ސީދީހުރާ ވެލިގަނޑު އަތޮޅުކައުންސިލަށް ނަފާލިބޭ ގޮތަށް 

  ކައުންސިލްގެ މާލެ ދަތުރުގައި މަޝްވަރާ ކުރުން 

 



 50% 

45 

 ،އަތޮޅުގައިހުރި އާޘާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަންތަން ދެނެގަނެ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި އެއްކުރުން
  .ހެރިޓޭޖު ޑިާޕރޓްމަންޓާއި ގުޅިގެން ސާވޭއެއްކޮށް މައުލޫމާތުއެއްކުރުން

  ބަޖެޓް ހޯދުން 
  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޭރިޓޭޖާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރުން 

  ސާވޭ ކުރުން 

 



 70% 

46 
 ، ތާރީޚާއި ޘަޤާފަތް ދައްކުވައިދޭ މަރުކަޒެއް ޤާއިމުވެގެންދިއުން
  .އަތޮޅުގެ ދުވަސްވީ ވީޑިއޯތަކާ ފޮޓޯތައް ޑިޖިޓަލައިސް ކުރުން

 އެކަޑަމީއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްފެށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޭރިޓޭޖު އަދި ދިވެހިބަހުގެ 
 



 50% 

  75% ކާރިސާއެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ އަތޮޅުފެންވަރުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ްޕލޭނެއް   47
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 ،އެކުލަވާލެވިފައިވުން
  .ްޕލޭން އެކުލަވައިލުން

 ޑިޒާސްޓްރ މެނޭޖުމަންޓް ސެންޓަރާ މަޝްވަރާކުރުން 
  މަސައްކަތް ކުރުން ްޕލޭން އެކުލަވައިލުމުގެ 

48 

 ތިމާވެޢްޓާމެދު ސްކޫލުކުދިން ހޭލުންތެރިވުން.  
 ސާފު މ އެވޯޑްގެ ނަމުގައި ސްކޫލުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހަރަކާތެއް ހިންގުން.  

 ސާފު މ އެވޯޑާބެހޭގޮތުން ސްކޫލުތަކަށް މައުލޫމާތު ދިނުން 
 ހުޅުވާއިލުން އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު 

  50% 

49 

އަތޮޅުގައި ނެތެމުންދާ ދިރޭތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު ދެނެގަނެ އެތަކެތީގެ ނަސްލު  
 ، ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވުން

  .އަތޮޅުން ނެތެމުންދާ ދިރޭތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު ދެނެގަނެގަތުމަށް ދިރާސާކުރުން
  އި.ީޕ.އޭ ގެ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ހޯދުން

 ނެތެމުންދާ ނަސްލުތައް ހިމާޔަތްކުރަން އަތޮޅުފެންވަރުގައި ޤަވާއިދުތައް ހެދުން 
  އީ.ީޕ.އޭ ގެ ފަންނީއެހީތެރިކަން ހޯދުން 

  އޭ.ޖީ އޮފީހުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން 

 



 50% 

50 

 ،ފަރުތައް ޙިމާޔަތް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދިއުން
  ްޕރޮގުރާމެއް ހިންގުން މުރަކަ އާލާކުރުމުގެ 

  ބަޖެޓްހޯދުން 
  އި.ީޕ.އޭ ގެ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ހޯދުން

 



50% 

51 

 ،އެކުއަކަލްޗަރ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއެއް ހިންގެގިގެން ދިއުން
  ހުއިފިލަނޑާއާލާ ކުރުން 

  ތަޖުރިބާދަތުރެއްގައި ލ އަތޮޅަށް ދިއުން
 )މެެސޖު/ކޯލްކޮންފަެރންސް ކަުއންސިްލތަކާ ހިއްސާ ކުރުންލިބިފައި ހުރި މައުލޫާމތުތައް 

  ްޕރޮގުރާމުހިންގުން 

 



 85% 

52 

ކައުންސިލްތަކުގެ ތަރައްޤީ ްޕލޭނާއި ފައިނޭންޝިއަލް ްޕލޭން  
 ، ރަނގަޅުފެންވަރެއްގައިހެދުން

  ތަރައްޤީ ްޕލޭނާއި ފައިނޭންސިއަލް ްޕލޭން  ރިވިއު ކުރުން 
  ، ސާރވިސްޗާޓަރުތައް ހަދައި ޢަމަލުކުރަން ފެށުންއެސް.އޯ.ީޕ ތަކާއި 

  އެސް.އޯ.ީޕ ތަކާއި ސާރވިސްޗާޓަރުތައް ހަދުން 
  ޢަމަލުކުރަންފެށުން 

 

 
 


 80% 

53 

 ،ރަށުކައުންސިލްތައް ޒިންމާދާރު ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުވެގެން ދިއުން
  ރަށުކައުންސިލްތައް އަހަރުންއަހަރަށް މޮނީޓަރ ކުރުން 

  ޝެޑިއުލް ކުރުން /ބަޖެޓް ހޯދުން 
  ކެއުމާއި ތިބުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން

  މޯނީޓަރ ކުރުން 

 



 100% 

 ހިންގުން.   ކޯހެއް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ަޕބްލިކް ޑިްޕލޮމާއިން 54
 ގަންފެށުން.   ހިން  ކޯސް

50% 

55 
   (2)  ދަތުރު  ިޕކުނިކު މުވައްޒަފުންގެ 

 ހޯދުން  ބަޖެޓް
 / ދަތުރުދިއުން ކަނޑައެޅުން ދާނެރަށެއް 

  





100% 



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުެގ ިހންިގ ކައުންސިލުންމުލަކަތޮޅު ައތޮޅު  އަަހރު ަވނަ 2019

  
18 

 ޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޙާ 

މ.ނާލާފުށީ ކައުންސިލުން ާނލާފުށީ ސްކޫލްގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ 

ކުލާސްރޫމް ރަސްމީކޮށް ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މި ކައުންސިލްގެ 
 އިސްވެރިން ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

 

 

ވަނަ އަހަރު އަދަީބ ފޯވަހި ޭބއްވުމާއި އަދި އަތޮޅުގެ ހުރި އާސާރީ   2019
ހީ ތަންތަން ިދރާސާކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިަބހުެގ އަދި ތާރީ

 . އެކަޑަމީއާއެކު މަޝްވަރާކުރެވުނު

 
 

އަތޮޅުގައި އަލަށް ހަދަމުންދާ ރިސޯޓްތަކާއި ނުހެދިހުރި ރިސޯޓްތަކާއި، އަދި 
އެތަންތަުނން އަތޮޅުގެ ދަރިންނަްށ ވަޒީފާ ހޯދައި ދިނުމަށާއި، އަދި އަތޮޅުގެ  

ކަނޑުފަޅުން ކައުންސިލަށް ނަފާހޯދޭނެ ގޮތްތަކާއިެބހޭގޮތުން ޓޫރިޒަމް 

 މިނިސްޓަރ އާއި މަޝްވަރާކުރެވުނު. 

       

ތޮޅުގައި ްޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ގޮތްޕެއް ގާއިމްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން  މ.އަ
 ްޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއާއި މަޝްވަރާކުރެވުނު.  

 

 

 

ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޓްރޭިނންގ ދިނުމާއި ައދި އަތޮޅު 
ކައުންސިލްގެ އޮނިގަނޑުގައި ހުރި މަޤާމްތަކާއި ބެހޭގޮތުްނ 

 ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްއާއި މަޝްވަރާކުރެވުނު.   

 



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުެގ ިހންިގ ކައުންސިލުންމުލަކަތޮޅު ައތޮޅު  އަަހރު ަވނަ 2019

  
19 

މ.މުލީގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެއަރޕޯޓްގެ އަމަލީ 
ފެށުން އަވަސްކުރުމާއި، ޑްރައިވިންގ ޓެސްޓް ހެދުމަށް  މަސައްކަތް

މުލީގައި އަލަށް ޑިވެލޮޕްކުރާ ިބމާ ބެހޭގޮތުންނާިއ، އަތޮޅު ފެރީގެ 
ދަތުރުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިންނާއި 

 ަބއްދަލުކުރެވުނު. 

 

މަޑުއްވަރި، ވޭވަށް މުލި، މުލައް އަދި ނާލާފުށީ ަބނދަރާއި މުލަކު 
މަގުހެދުމާއި، މުލީގައި ތަރައްޤީކުރާ ޑްރައިވިންގ ޓެސްޓް ޓްރެކާއި، 

ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއް ތަރައްޤީކުރުމާެބހޭގޮތުން ޕްލޭިނންގ 

 މިނިސްޓްރީއާއި މަޝްވަރާކުރެވުނު. 

 

ސްކޫލްަތކަށް ހޭންޑްޯބލް ތަޢާރަފުކުރުމަްށަޓކައި އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންނާއި، 

 ހޭންޑް ޯބލް އެސޯސިއޭޝަންގެ އިސްވެރިންނާއި ަބއްދަލުކުރެވުނު.

 

 

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ރާވާަފއިވާ 
ހަރަކާތްތަކުގެ ޓެކްނިކަްލ ސަޕޯޓްދީ، ދިރާސާއެއްކުރުމަށް 

 އެއްަބސްވުމަކަށް އައުމާބެހޭގޮތުްނ ޖަރނީއާއެކު މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. 

 

 

އިދާރާއާއި އަތޮޅުގައި ގާއިމްކުރެވިފައިާވ މި ކައުންސިލް 

ގެ މުވައްޒަފުންގެ ނަޒާހަތްތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި މުއައްސަސާތަކު

ގުޅޭގޮތުން ޙަރަކާތްތަކެއްހިންގުމަށްޓަކައި އެންޓި ކޮރަޕްޝަްނ 

 ކޮމިޝަންގެ ރައީސްއާއި ަބއްދަލުކުރެއްވުނެވެ. 
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ވަޑައިގެންފައިވާ ވައުދުތަކާއި މަސްފެކްޓްރީއެއް މ.އަތޮޅަށް ވެ
އެޅުމާއި، ސޯލާއެނަރޖީ ތަޢާރަފުކުރުމާއި ކައުންސިލްގެ ޙަރަކާތްތަކާއި 

ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަަބރްލް އަލްފާޟިލް އިްބރާހީމް 

 މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އާއި ަބއްދަލުކުރެއްވުނެވެ. 

 

 

އަވި ޓެކްނޮލޮޖީސްގެ  ކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް ސުއިމްސޯލްގެ އިސްވެރިންނާއި އަތޮޅަށް ތަޢާރަފްއިޔާދަކުރެވޭ ހަކަތަ 

 ަބއްދަލުކުރެވުނެވެ. އިސްވެރިންނާއި 

 

 

 

 

 

 

މަްށ ށު ކުޅިވަރު ދަނޑުތަކާއި އަލަށް ފެއަތޮޅުގައި ހުއްޓިފައިވާ
ހަމަޖެހިފައިވާ ކުޅިވަރު ދަނޑުތަކާއި، ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތަކާއި، 
ޒުވާނުންނަށް ކައުންސިލުންިހންގާ ކުޅިވަރާއި އެހެނިހެން 

މެދު  ޒުވާނުންެގ ފޯރަމް ޭބއްވުމާއިހަރަކާތްތަކާއި 

 މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި ޔޫތް މިނިސްޓަރ އާއި ަބއްދަލުކުރެވުނެވެ. 

 

 

 ޓްރެކް އެޅުމާއި، ކައުންސިލް ެބލުމުގެ ޑްރައިވިންގ ޓެސްޓް

ދަށުގައިހުރި ފަޅުރަށްތަކުން ރަްއޔިތުންނަށް ނަފާ ހޯދާ ދިނުމާއި 

އަތޮޅުފެރީގެ ދަތުރުތައް ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯމް މިނިސްޓަރ 

 އާއި ަބއްދަލުކުރެވުނެވެ. 
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ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި، އިންަޓރ ސްކޫލް  އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތައް ކުރިއެރުމަށްހުރި 
ގެ އިސްވެރިންނާއި ން އެޑިޔުކޭޝަންއެތްލެޓިކްސް މުާބރާތް ޭބއްވުމާިއ ގުޅޭގޮތު

 ަބއްދަލުކުރެއްވުނެވެ. 

 

 

ނަޒާހަތްތެރި މުޖުތަމައުއެްއ ިބނާކުރުމަށް ގުޅިގެްނ ހިންގިދާެނ 
ޙަރަކާތްތަކާއިެބހޭގޮތުން މަޝްަވރާކުރުމަށް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއާއި  

 ަބއްދަލުކުރެވުނެވެ. 

 

 

ޞިއްޙީދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްއިން އިންތިޒާމް 

އާއި މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ ކޮށްގެން މިކައުންސިލް

 އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީ މެޗެއް ވަނީ ކުޅެވިފައެވެ.

 

 

ވަީނ އޭޕްރީލްމަހުގައި ޕިކްނިކް ދަތުރެއް މިއަތޮޅު ފެންބޯފިނޮޅަށް  2019ންގެ އެކުވެރިކަން އާލާކުރުމުގެ ގޮތުން މުވައްޒަފު

 ކުރެވިފައެވެ.

 

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސްފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މުލީގެ މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން ހިންގި ކުޑަކުދިންގެ 

 ހަވީރުގައި މިކައުންސިލްއިން ވަނީސްޓޯލްއެއް ހަދާފައެވެ.

 

ރަށުކައުންސިލްތަކާއި އޮންނަ ގުޅުންަބދަހި ކުރުމުގެ ގޮުތްނ މ. ދިއްގަރު 

ކޮށްގެން މިކައުންސިލްއާއި މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލްއިން އިންތިޒާމް 

ކައުންސިލްގެ ފިރިހެން މުވައްަޒފުންގެ އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްސަްލމެޗެއް ވަނީ 

 ދިއްގަރުގައި ކުޅެވިފައެވެ. 
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ލޯކަލްގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޭރކިންގައި މި ކައުންސިލަށް ލިުބނު ކުރިއެރުން ފާހަގަކޮްށ 

 މަރުޙަާބ ދެންނެވުނެވެ.  އަތޮޅުގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް

 

 

 " އައުޓް ޑޯރ ޖިމް އަދި   ލެޑް ލައިޓް ރަށްރަށަށް ފޯރުކޮށްދިނުން" 

، މުލައް، ޕްރޮގްރާމްއެއް ހިންގިފައެވެ. އެގޮތުން މުލަކަތޮޅު ވޭވަށުގެ ފޯރުކޮށްދިނުމު  ދުޅަހެޔޮ ހަށިހެޔޮ ސިއްހަތެއް  އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް 

  50% އަދި އަތޮޅު ރައްޔަތުންގެ % 50އްޔަތުންގެ  ރ ޖިމް ސިސްޓަމް ވަނީ އެރަށްރަށުގެ ރައައުޓްޑޯ ރައްޔަތުންނަށްކޮޅުފުށި ،  ދިއްގަރު
ލައިޓް    75ލައިޓް މުލަކަށް   80ފައިސާއިން ވަނީ ދެވިފައެވެ. އަދި ރަށްރަށުގެ ދިއްލުންތައް ލެޑްލައިޓަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ގޮތުން ވޭވަށަށް  

ލައިޓް ވަނީ ފޯރުކޮށްދެވިފައެވެ.  32އަދި ދިއްގަރަށް  150ފުއްޓަށް ލައިޓް ކޮޅު  10މުއްޔަށް   

މާލޭގެ މިނިސްޓްރީތަކާއި  މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު ޙަސަންއާއި، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ނިޔާޒް 
 ވުޒާރާތަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރު 

  18އިން  11މޭ  2019އަޙްމަދު ޙަސަންއާއި، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް )ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ( މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް 
އަށް މާލެ ވަޑައިގެން އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށްރަށު ކައުންސިލްގެ ތަކުގެ މުހިންމު  
ބޭނުންތަކަކާ ގުޅޭގޮތުން ކަމާ ގުޅުންހުރި މިނިސްޓްރީ ތަކާއި، މުއައްސަސާތަކުގެ  

 މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ. ވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށް 

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އޮނަރަބްލް އިބްރާހީމް ޢަމީރާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ  
އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށް މ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ  
އޮނިގަނޑުތަކުގައިވާ މުވައްޒަފުން ހޯދުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތައް ޢިމާރާތްކުރުމާއި،  

މެދުރާއްޖެތެރޭގެ އަތޮޅުތަކަށް ދެއްވާ ގްރާންޓާއި ބެހޭގޮތުންނާއި، އަތޮޅުކައުންސިލަށް އައު ލޯންޗަކާއި، ވޭނެއް ހޯދުމަށް ބިނާ   ސަރުކާރުން 
 ކުރަނިވި މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވުނެވެ. 

 

އާ   هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދު
އައު ލޯންޗަކާއި، ވޭނެއް ހޯދުމަށާއި،  ބައްދަލުކޮށް މ. އަތޮޅުކައުންސިލަށް 

ސްޓޭޓް ގެސްޓްހައުސް މަރާމާތު ކުރުމާއި، މ.އަތޮޅު ކައުންސިލް  
ބަންދުކޮށްފައިވާ ގަޑިތަކުގައި ކައުންސިލްގެ ތަޅުދަނޑިތައް މ.މުލީ ޮޕލިސް 
ސްޓޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބޭއްވުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތައް 

 ޮޕލިހުންގެ މަރުކަޒުތައް ޢިމާރާތްކުރުމާއި، ޢިމާރާތްކުރުމާއި، މ.އަތޮޅުގައި
ގުޅުން  ކުށްމަދުކުރުމުގައި ޮޕލިހުންގެ ދައުރު އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމާއި، ރަށްރަށުގައި ތިއްބަވާ ޕޮލިހުންނާއި ކައުންސިލްތަކާމެދު އޮންނަ 

 ހަރުދަނާކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން  ބިނާ ކުރަނިވި މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވުނެވެ. 
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މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު ސްޯޕޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންަޕވަރމަންޓްގެ   
އަނީސާއި، ޮޕލިސީ ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު  هللا ނައިބް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

އިރާޝާއި، ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް ކޮންސަލްޓަންޓް ޝެހެޒިނީއާ 
  އެކުގައެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީ މ.އަތޮޅުގެ ހުރިހާ 

ރަށަކަށް ސްޯޕޓްސް ކައުންސިލަރުން އައްޔަންކުރުމާއި، މ.އަތޮޅުގިައ 
، ޙަރަކާތްތެރިވާ ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ފޯރަމެއް މިއަހަރު ބޭއްވުމާއި

 .އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ސްޯޕޓްސް އެރީނާއި، ފަތާ ޓްރެކާއި، އައުޓްޑޯ ޖިމް ގާއިމްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުންނެވެ. މ

 

އިން މުޖުތަމަޢު ސަލާމާތް ކުރުމުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ޙަރަކާތްތެރިވާ އަމިއްލަ އެއް ޖަމްޢިއްޔާ ކަމުގައިވާ ޖާނީގެ ޗީފް  މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާ
  އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޒިމްއާ ބައްދަލުކޮށް މ. އަތޮޅުގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާ އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރިފައިވާ 

ގައިވާ މުލަކާއި، މުއްޔާއި، ނާލާފުށި އަދި ކޮޅުފުށީގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ހާލަތު އޮތްމިންވަރު ދެނެނެގަތުމަށް އެ  ހަތަރު ރަށް ކަމު 
އަދި މަސްތުވާތަކެއްޗަށް އެ މުޖުތަމަޢުތަކުގެ އަފުރާދުން ލަންބުވާލާ ހިރާސީ ބަހާތައް )  ، ޖަމިއްޔާއިން އެސެސްމެންޓެއް ހެދުމަށާއި

އެކަމުން މުޖުތަމަޢުގެ އަފުރާދުން ރައްކައުތެރިކުރުވާ ބަހާތައް )ްޕރޮޓެކްޓިވް ފެކްޓަރސް( ދެނެގަތުމަށް އެ  ރިސްކް ފެކްޓަރސް( އަދި 
 ޖަމްޢިއްޔާއިން ދެންނެވިފައިވާ މ.އަތޮޅުގެ ހަތަރު ރަށުގައި ސާވޭކުރާގޮތަށް އެއްބަސްވެވުނެވެ. 

 

ޙްމަދު  ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަން ލިމިޓެޑް ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަ
ސަޢީދު މުޙައްމަދާ ބައްދަލުކޮށް މ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ދިމާވާ ކަރަންޓު ކެނޑުމުގެ  
މައްސަލަތަކާއި، ގެތަކާކައިރީގައި އިންޖޭނުގެ ހުރުމުން ރައްޔިތުންނަށްވާ  
އުނދަގޫތަކާއި، ރަށްރަށުގައި އެއް ގެޔަކަށް ދެ ކަރަންޓް މީޓަރ ލުމުގައި  

ކިލޯ ވޯޓްގެ ޖަނަރޭޓް   500އުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހުރިދަތިތަކާއި، މ. މުއްޔަށް ގެނަ
ސެޓް ލިބުންލަސްވެ ރަށުން ކަރަންޓު ކެނޑެމުންދާ މައްސަލައާއި، މ. މަޑުއްވަރީގެ  

 ވެ. ކުޑަ ސަރަހައްދަކުން ކޭބަލްބަދަލުނުކުރެވިގެން އެ ރަށުން ކަރަންޓްދާ މައްސަލަ ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަން ލިމިޓެޑް ގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެވުނެ

 

ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު  
ޙުސައިނާ ބައްދަލުކޮށް މ. އަތޮޅުގައި އިމިގްރޭޝަންގެ ކަލެކްޝަން  
ޕްއިންޓެއް ގާއިމްކުރުމުގެ މުހިއްމުކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. މި 

އި އުފުލަންޖެހޭ ތަކުލީފު  ބައްދަލުވުމުގައި މ.އަތޮޅުން މާލެއަށް ދަތުރުކުރުމުގަ
ބޮޑުކަމާއެކު އިމަޖެންސީއެއްގައި ޕާސްޯޕޓަށް ބޭނުންވެގެންވެސް މާލެއައުމަކީ 
ދަތިކަމަކަށްވުމުން މ.އަތޮޅަށް އިމިގްރޭޝަންގެ ކަލެކްޝަން ޕްއިންޓެއް  
ކޮންމެހެން މުހިންމުކަމުގައި ދެންނެވުނެވެ. އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މިހާރު  

މަށާއި، ފައިސާއާ، ސްޓޭމްްޕގެ ކަންތައްވެސް އޮންލައިންކޮށް ހަމަޖެއްސޭނެކަމަށާއި، ނަމަވެސް އިލެކްޓްރޯނިކް  ޕާސްޯޕޓަށް އެދެވޭނެކަ
ޕާސްޯޕޓު ލިބޭނީ ސީދާ ވެރިފަރާތަށް އިމިގްރޭޝަންގެ ކަލެކްޝަން ޕްއިންޓަކުން ކަމުގައި  ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި  
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ތުން އުފުލާ ތަކުލީފު ބަޔާންކޮށް ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލް އަށް އަލުން ސިޓީއެއް ފޮނުވުމަށް ކޮންޓްރޯލަރ  މާލެއައުމަށް މ.އަތޮޅުގެ ރައްޔި
 ޖެނެރަލް އެދިވަޑައިގަތެވެ. 

 

މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސައިން އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އޮނަރަބްލް  
ޞާލިޙާ  މުޙައްމަދު މަލީޙު ޖަމާލުއާއި، ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ 

ބައްދަލުކޮށް މ. އަތޮޅުކައުންސިލާއި ރަށުކައުންސިލްތައް ސްމޭކްކުރުމާއި، 
ކައުންސިލްތަކަށް ދިމާވާ އިންޓަރނެޓް ކަނެކްޝަން ލަސްވުމުގެ  
މައްސަލައާއި، ކައުންސިލްތަކުގައި ޒަމާނީ މުވާސަލާތީ ވަޞީލަތްތައް  

މީހުން   ގާއިމްކުރުމާއި، އައި.ސީ.ޓީގެ ދާއިރާއިން އަތޮޅަށް ބޭނުންވާ
 ތަމްރީންކުރުމާއި  ގުޅޭގޮތުން ބިނާ ކުރަނިވި މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވުނެވެ. 

 

މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ޑޮކްޓަރ ޙުސައިްނ 
ރަޝީދު ޙަސަނާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ ވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށް މ. އަތޮޅުގެ  

،ރައްގިރުމާއި،ކޮޅުފުށީގެ ކުޅިއަށް  ރަށްރަށަށް ދިމާވެފައިވާ ފެންތަޣައްޔަރުވުމާއި
ލޮނުވަދެ ރަށުތެރޭގައި ފެންހެދޭ މައްސަލައާއި، މ.މުލީގެ ކަންޒުކަހަނބު  
އުޅޭސަރަހައްދުގައި މަދިރި ގިނަވެ އެ ސަރަހައްދު ޙިމާޔަތްކޮށްފައި އޮތުމުން  
މަދިރި މަދުކުރުމަށް އެތަނަށް ވެލިއެޅެންނެތްކަމާއި، ކުނިމެނޭޖްކުރުމުގައި  

  ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަށް މިނިސްޓްރީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެވުނެވެ.ރަށްރަށަށް

 

ާޕކިސްތާނު ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނެވި އެމްބަސެޑަރ  
ވައިސް އެޑްމިރަލް ރިޓަޔާޑް ވަސީމް އަކުރަމްއާ ބައްދަލުކޮށް ޕާކިސްތާން  

މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.  އެންބަސީން ރާއްޖެއަށް ދެވިދާނެ އެހީތަކާ ގުޅޭގޮތުން 
ކުޑަ ފެން   8ސަރޖިކަލް ކިޓާއި،  10އަދި ާޕކިސްތާނު އެންބަސީން 

 02އޮފީސް ކޮމްޕިއުޓަރާއި،  02ބޮޑު ފެން ފިލްޓަރއާއި،  01ފިލްޓަރއާއި، 
 ލެްޕޓޮްޕ ދެއްވާނެކަމަށް އެންބަސެޑަރ ވިދާޅުވިއެވެ.   02ްޕރިންޓަރާއި، 

 

 

ބައްދަލުކޮށް ކައުންސިލްތަކަށް   ވެރިންނާއި ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ 
ކައުންސިލަރުން ޒިންމާދާރުކުރުވުމާއި، ، ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަމާއި

ކައުންސިލްތައް ހިންގުމުގައިހުރި ދަތިތަކާބެހޭގޮތުން ބިނާކުރަނިވި މަޝްވަރާތަކެއް  
 ކުރެވުނެވެ. 



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުެގ ިހންިގ ކައުންސިލުންމުލަކަތޮޅު ައތޮޅު  އަަހރު ަވނަ 2019

  
25 

 

  ބައްދަލުކޮށް މ.  ވެރިންނާއިނެޝެނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ 
އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ްޕލޭން ހެދުމާބެހޭގޮތުން  

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެކުރިން މަދުވެގެން   2019މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. އަދި 
ނެޝެނަލް ޑިޒާސްޓަރ   މ.އަތޮޅުގެ އެއްރަށުގެ ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ްޕލޭން 

 މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީން ހެދުމަށް އެއްބަސްވެވުނެވެ. 

 

 

މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ްޕލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  
އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު އަސްލަމާއި، ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަކްރަމް  

ން މ. އަތޮޅު ކާމާލުއްދީނާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ ވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށް ސަރުކާރު
މުލީގައި އެޅުމަށް ނިންމަވާފައިވާ އެއަރޯޕޓާއި، ކޯޒްވޭގެ މަސައްކަތްފެށޭނެ  
ދުވަހަކާއި، ރައްރަށުގެ ފެނާ ނަރުދަމާ ގާއިމްކުރުމާއި، ޓޫރިޒަމް ޒޯން 

ކޮޅުފުށި،މުލައް އަދި ،މަޑުއްވަރި، މުލި، ނާލާފުށިގާއިމްކުރުމަށް ބިންދިނުމާއި، 
މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. އަދި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަކްރަމް ކާމާލުއްދީން ވަރަށް އަވަހަށް ވޭވަށުގެ  ވޭވަށުގެ 

 ބަދަރުގެ ހާލަތު ބެއްލެވުމަށް ދަތުރެއްކުރަށްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

 

ފާޠިމަތު ޢާމިރާއާއި، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް   ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ޝަމީމާއި، ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރ
ޒާއާ  ޑޮކްޓަރ އިބްރާހީމް ޒުހުރީއާއި، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޚަދީޖާ ޖަމީލާއާއި ،ހިއުމަން ކެިޕޓަލް މެނޭޖްމަންޓް އެގްޒެކްޓިވް އާމިނަތު ޝަހު

ފުން ހޯދުމާއި، މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީން  ބައްދަލުކޮށް މ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ އޮނިގަނޑުތަކުގައިވާ މުވައްޒަ
އި،  ދިނުމާއި، މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ލިބޭނެފަދަ ގޮތަކަށް އޮނިގަނޑު އެކުލަވައިލުމާއި، މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަކަމާ

ސް އިނާޔަތެއްނުލިބޭތީ އެކަންކަމާ މެދު ވަރަށް  ާޕފޯމަންސް އެްޕރައިޒަލްއާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފުން ކިތަންމެމަތިން މާކުސް ލިބުނަސް އެއްވެ
ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. މިއަންނަ އަހަރު ފެށެންވާއިރަށް އިދާރީ މުވައްޒަފުނަށް ކުރިއަށް ދެވޭފަދަ އޮނިގަނޑެއް  

މަށް ސިވިލް ސަރވިސްކޮމިސަންގެ ރައީސް  އެކުލަވާލާނެކަމަށާއި، މުސާރައަށް ހެޔޮބަދަލެއް ގެނެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަ
 ވިދާޅުވިއެވެ.  

 

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ ޓްރާންސްޯޕޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢާދިލްއާ ބައްދަލުކޮށް މ.އަތޮޅުތެރޭގައި  
އާއި، އެގޮތަށް އެކަން އޮށްވާ އެމީހުނަށް ކޮންމެ  ދަތުރުކުރާ ވަރމިލިޔަން ފެރީގެ ޚިދުމަތް މިއަހަރު ފެށުނީއްސުރެ ހުއްޓިފައި އޮންނާތީ

ރަށެއްގެ މޫނުމަތިން ބޮޑުބިމެއް ދޭން ގިނަ ރަށްރަށުން އުޒުވެރިވާކަން މިނިސްޓްރީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައިސް އެކަމާމެދު ވަރަށް  
ންސް ކާޑު ހަދައިދެވިދާނެ ގޮތެއް އޮތްތޯ  ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. އަދި މ.އަތޮޅުން އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކަތީގެ ލައިސަ

 ވެސް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.  

އެލާމްސް ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖަރ އާދަމް ޝާކިރާ ބައްދަލުކޮށް މ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބާގްލަރ އެލަރމް ސިސްޓަމެއް 
 ގާއިމްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.  
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 ޕްރޮގްރާމް ތަމްރީން    ބިންދޫކުރުމާބެހޭ   ފަތުރުވެރިކަމަށް   ރަށްރަށުން   ދިރިއުޅޭ   މީހުން 

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލާއި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓް ހައުސް ތަރައްޤީކުރުމަށް  
ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ބިން ކަނޑައެޅުމާބެހޭ އުސޫލް، އަތޮޅު  

ނަށް މަޢުލޫމާތު  ކައުންސިލްގެ އެކަމާބެހޭ ބޭފުޅުންނާއި ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ އެކަމާބެހޭބޭފުޅުން
   އެރުވުމުގެ ގޮތުން އިންތިޒާމްކުރެވިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ޓްރެއިނިންގ ްޕރޮގްރާމެކެވެ. 

  08:12ވަނަ ދުވަހު  30 ޖޫން 2019ްޕރޮގްރާމު ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ މި ޓްރޭނިންގ 
   ކަށެވެ.  10:08 ން
 

 

  23ރަށުކައުންސިލްތަކުން ޖުމްލަ  އި، މި ްޕރޮގްރާމުގައި މ.އަތޮޅުގެ ކައުންސިލާ
  01ފިރިހެން ބޭފުޅުންނާއި،  22ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އެއީ 

 ކެވެ.  އަންހެން ބޭފުޅެ 
 މި ޓްރޭނިންގ ްޕރޮގްރާމުގައި ކިޔަވައިދެއްވީ:  

 ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ޑރ. ނަޢުޝާދު މުޙައްމަދު/ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް 
 އިޔާޒު/ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް هللا ސަރ ޢަބްދުްޕލޭނިންގ އޮފި

 

 މުލަކަތޮޅު ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ ތިންވަނަ ބައްދަލުވުން 

ބައްދަލުވުން   ތިންއަތޮޅު ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ  .މ
ގައެވެ.    10:00ވަނަ ދުވަހުގެ  30 ޖޫން   2019ބޭއްވިފައިވަނީ  

ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފިޔަވައި   މަޑުއްވަރީ  މި ބައްދަލުވުމުގައި މ.
އަދި  ދެން ތިއްބެވި  މެންބަރުން ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި މ. އަތޮޅު ފިހާރައިގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ  
ތު  އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ މަސައްކަފައިސާ ހޭދަކުރާނެ ގޮތަކާއިމެދުގައާއި 

ތާވަލާއި އަދި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަލްއާއި މެދު  
މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. އަދި މިހާރު އަތޮޅުކައުންސިލްއިން ކުރިއަށް  

ޅޭގޮތުން  ޝިްޕގެ ފުރުޞަތު ދޭނެ ގޮތަކާއި ގުރާވާފައިވާ ްޕރޮގްރާމްތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުންނާއި ާޕކިސްތާން އެމްބަސީން ދެއްވާފައިވާ ސްކޯލާރ 
  މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ. ވަނީ
 

 ދުޅަހެޔޮ މީމު 

މިއިދާރާގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނޭ ސިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު  
ގެ ނަމުގައި އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކަށް  ކުރުމުގެ ްޕރޮގްރާމް "ދުޅަހެޔޮ މީމު" 

 ހިންގަންވަނީ މިއަހަރުތެރޭގައި ފަށާފައެވެ. އަމާޒުކޮށްގެން ްޕރޮގްރާމެއް 



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުެގ ިހންިގ ކައުންސިލުންމުލަކަތޮޅު ައތޮޅު  އަަހރު ަވނަ 2019
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 ފަތުރުވެރިކަމަށް ބިން ދޫކުރުމާއި ބެހޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް 

ކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއި ގުޅިގެން، މީުހްނ މިކައުންސިލާއި ލޯ
ފަތުރުވެރިކަމަށް ިބން ދޫކުރުމާއި ެބހޭ ތަމްީރން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުން 

ޕްރޮގްރާމެއް ވަނީ ހުރިހާ ރަށުކައުންސިލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްެގން 

 ވަނަ ދުވަހު ހިންގިފައެވެ. 29ޖޫން  2019

 

 

 މަސްވެރިކަމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް 
 

މެރިން ރިސޯސަސް  ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް
އެގްރިކަލްޗަރ އާއި މިއިދާރާ އަދި ދިއްގަރު ކައުންސިލް އެންޑް 

އިދާރާގުޅިގެން މިއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް މަހުގެ އުފެއްުދންތަކުްނ 
އުފައްދާ ތަކެތިން ވިަޔފާރި ފެށުމާއި އެތަކެިތ 

 2019ސެޕްޓެމްަބރ  20މާކެޓްކުރަންދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޮގތުން 
އްގަރުގައި ތަމްރީްނ އަށް ވަނީ ދި 2019ސެޕްޓެމްަބރ  22އިން 

 ޕްރޮގްރާމްއެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ.
 

 ރިޔޫސް ޕްރޮގްރާމް ޕެޓްބޮޓުލް  

އަމާޒުކޮށްގެން ެޕޓް ބޮޓްލް ރިޔޫސް ްޕރޮގްރާމްއެއް ވަނީ   މިކައުންސިލާއި އެކޯ ޔޫތްއާއި ގުޅިގެން މިއަތޮޅުގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކަށް
 ހިންގިފައެވެ. 

 

 

 

 

 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އަދި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން 

އެލް.ޖީ.އޭ އާއި މިކައުންސިލްއާއި ގުޅިގެން މިއަތޮޅުގެ ބައެއް ކައުންސިލްތަކުގެ މުއައްޒަފުންނަށް ރަށު ތަރައްޤީގެ ްޕލޭން އަދި  
 އަށް ވަނީ މުލީގައި ބޭއްވިފައެވެ.  10އިން  8ޖުލައި   2019ން ހަދަން ދަސްކޮށްދޭ ވޯކްޝޮޕްއެއް ފައިނޭންޝިއަލް ްޕލޭ



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުެގ ިހންިގ ކައުންސިލުންމުލަކަތޮޅު ައތޮޅު  އަަހރު ަވނަ 2019
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 ޓުވަރިޒަމް މިނިސްޓަރ މ، އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގެ ތެރެއިން 

ށް ހުރި ދަތިތަކާއި  މިއަތޮޅުގައި ޓުވަރިޒަމް ފުޅާކުރުމަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކާއި، މ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ލޯކަލް ޓުވަރިޒަމް ފެށުމަ
ގޮންޖެހުންތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން މިނިސްޓަރ އޮފް ޓުވަރިޒަމް އޮނަރަބުލް އަލްފާޟިލް ޢަލީ ވަޙީދު އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުވަރިޒަމް ގެ  

 އެވެ. ވެރިން އަދި މިކައުންސިލްގެ ވެރިންނާއި އަދި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ އެމް.ީޕ އިކްރާމް ޙަސަން އާއެކު ވަނީ މަޝްވަރާކުރެވިފަ

 

 ދިއްގަރު ދާއިރާގެ އެމް.ޕީއާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން. 

  މިއަތޮޅު ތަރައްޤީކުރުމަށް މިކައުންސިލާއި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ އެމް.ީޕ އިކްރާމް ޙަސަން ގުޅިގެން އެއް މިސްރާބަކަށް މަސައްކަތްކުރުމާ 
 މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ. ގުޅޭގޮތުން ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވަނީ 

 

 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުން.   2020މިކައުންސިލްގެ  

ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި   2020މިކައުންސިލްގެ 
ހިމަނާނެ، ޞިއްޙީ، ތަޢުލީމީ އަދި އިޖުތިމާޢީ ދާއިރާގެ ޚަރަކާތްތަކާ  

ރީޖަނަލް ހޮސްިޕޓަލާއި، ރަށްރަށުގެ ޞިއްޙީ  ބެހޭ ގޮތުން މުލީ 
މަރުކަޒުތަކާއި، އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކާއި، ޮޕލިހާއި އަދި  
މ.އަތޮޅު ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސާރވިސް ސެންޓަރގެ  
ޚިޔާލާ މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން  

 . ބޭއްވިފައެވެ މުލީގައިވަނީ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް

 

 

 ތަޖުރިބާ ދަތުރު މ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ހައްދުންމަށްޗަށް ކުރި  

މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން 

އާލާކޮށް ގުޅުން ަބދަހިކުރުމާއި،  އެހެނިހެން އަތޮޅުތަކުގެ  
އަތޮޅު ، މުއައްސަސާތައް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ެބލުމާއި

ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އުފެއްދުމަށް ތަޖުރިާބހޯދުމާއި، 

ޖުލައި  25މަތީ އާޘާރީ ތަންތަްނ ބަލާލުމަްށޓަކައި ހައްދުން

މިކައުންސިލްގެ އަށް ވަނީ  2019ޖުލައި  28އިން  2019

 މުވައްޒަފުން ލ. އަތޮޅަށް ދަތުރެއް ކޮށްފައެވެ.



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުެގ ިހންިގ ކައުންސިލުންމުލަކަތޮޅު ައތޮޅު  އަަހރު ަވނަ 2019

  
29 

 
 

 ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަފަހަރަށް ބޭއްވުނު ލާނިންގ އެންޑް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވުން 

އިދާރާގެ  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަފަހަރަށް ބޭއްވުނު ލަރނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮންފަރެންސްގައި މި 
  އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޔާޒު ވަނީ މިކައުންސިލުގެ ޚަރަދުގައި ބައިވެރިވެވަޑއިގެންފައެވެ. މާލެގައި ހުންނަ ދިވެރިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ

އަށް    05:00ހަވީރު  އިން 09:00ވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު  03އޮގަސް  2019ޔުނިވަރސިޓީގެ މައި ކެމްަޕހުގެ އޮޑިޓޯރިއަމްގައި 
ކުރިޔަށް ދިޔަ ކޮންފަރަންސްގައި ރާއްޖެއާ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބައެއް މުދައްރިބުންވަނީ ސެސަންތައް  
ނަންގަވައިދެއްވާފައެވެ. މިގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް  

ކްޓަރ އިބްރާހީމް ޒުހުރީއާއި، ޔުނިވަރސަލް އެންޓަރ ްޕރައިޒަރސްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އިޔާޒު ވަޙިޑުއާއި، އޮޑިޓް އޮފީހުގެ  ޑޮ
  ޑިރެކްޓަރ ޓެކްނިކަލް ސަރވިސަސް އާދަމް ނަޞީރު ޙުސައިންއާއި، ބައިނަލް އަޤްވީމީ މައިދާނުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފަރާތްތައް ކަމުގައިވާ 

އާއަށް ކަނޑައަޅުްއވާފައިވާ ލީޑް އެންގޭޖްމަންޓް ކޮންސަލްޓަންޓް އެމާ ޖެކްސަންއާއި، ލީޑަރޝިްޕ ސްީޕކަރ ކެނެރު  ސިްޕކޯއިން އޭސި
 ކްޥާންއާއި،އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްީޕކަރ ސާ ނަސިނޯ ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. 

މްގައި މި އިދާރާގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ  "ބިލްޑިންގ އެން އެޖައިލް ކަލްޗަރ"ގެ ނަމުގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު މި ތަމްރީން ްޕރޮގްރާ
ވަޑައިގެންނެވި މި އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޔާޒު ވަނީ މި ކޮންފަރަންސުގައި ފުރިހަމައަށް  

 ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ސެޓްފިކެޓް ޙާޞިލްކުރައްވާފައެވެ. 

 2019މ. އަތޮޅު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް  

   

މުޅިއަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޮކންމެއަހަރަކުވެސް ާބއްވަމުންގެްނދާ އަތޮޅު ވޮލީޯބޅަމުާބާރްތ   
 10ޓީމް އަދި އަންހެން  5މިފަހަރުވެސް ވަނީ ާބއްވާފައެވެ. ދެ ޑިވިޜަނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޭބއްވުނު މިމުާބރާތުގައި ފިރިހެން 

އަށްއަށް ގެންދެވުނު މިމުާބރާތް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ މުލީގައެވެ. ޓީމް ވަނީ ަބއިވެރިވެފައެވެ. ވަރަށް ފޯރިއާއެކު ކުރި 
ބަންދުދުވަސްތަކުގައި ތިން އިރަށް ވަނީ މުާބރާތުގެ މެޗްތައް ކުރިއަށް ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި ހަވީރު އަދި ރޭގަނޑު އަދި 

 މި މުާބރާތުގެ ސެމީ އަދި ފައިނަލް މެޗްތައްވަނީ ޕީ.އެސް.އެމް އިން ލައިވްކޮށްފައެވެ.  ގެންދެވިފައެވެ.

 ފިރިހެން ޑިވިޜަން 

ގްރޫޕަކަށް ބަހާލައިންގެ އެއްމެ  1މެޗްތައް ރާވާފައިވަނީ ންގެ މިޑިވިޜަ
ވަނަ  3ގިނަ ޕޮއިންޓްހޯދާ ޓީމް ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށް ދެވަނަ އާއި 

މެޗް ކުޅެ މޮޅުވާޓީމް ފައިނަލަްށ  01ފައިނަލް ހޯދާ ޓީމް މެދުގައި ސެމީ

 ދާގޮތަށެވެ. 

ވަނަ ދުވަހުގެރޭ  16ސެޕްޓެމްަބރ  2019ފައިނަލްމެޗު ކުޅެފައި ވަނީ 

ސެޓުން ކާމިޔާުބކޮށް ފިރިެހްނ  3ގައެވެ. މިމެޗްގައި މުލީ ވޮލީ ކުލަާބއި ރަތްމަންދޫ ވޮލީ ޓީމް ަބއްދަލުކޮށް ސީދާ   20:30

ޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައި ވަނީ ރަތްމަންދޫ ޑިވިޜަންގެ ޗެމްޕިއަންކަށް ހޯދާފައިވަނީ ރަތްމަންދޫ ވޮލީ ޓީމް އެވެ. މެޗުގެ މޮޅުކު

 މުޙައްމަދު ސައިން އެވެ.   04ވޮލީ ޓީމް ޖާރޒީ ނަންަބރު 

https://www.facebook.com/matollcouncil/photos/a.1155302441172530/2346679878701441/?type=3&eid=ARC9FvG7-PFFLyUrJajeNhwxO6QHkJQuazCTLoiiYXgaxrpHkwSkdOrHzgW7wqIuu3NO7cEte6xlKqCv&__xts__%5B0%5D=68.ARCGukJwzVje6BM5aFSAcH-vtOwbcOMu3q171kOav9psq2CFpnpY1VQsA_BMr3tUekdoFNPZF4Vz2pj5awHPD7HTLXcX7ax4i7SBcnOTKgC1BU8OLRpbg7fnmQWb46nj8Vij0ETnWlqgTfggOv3rcQLwc_lSUQax238aQfY_R1-Q6WX3_EvjqzF-pSG7oD5h_Ip2EyNkohg5TAHSJgz82X1RuiwZ7U-cqTEwr99cbwwGLOMm7MWLCxSTA2oEgZ1sRpGQiYBCtR7PwoU5U0qrmSozvQONEY6MxVxY_WKK8mTdU6yLTMMAQCtmlG6mUrxAXwtRKGvZvlaL2xQGpdaJkjy7fF-w&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/matollcouncil/photos/a.1155302441172530/2346679878701441/?type=3&eid=ARC9FvG7-PFFLyUrJajeNhwxO6QHkJQuazCTLoiiYXgaxrpHkwSkdOrHzgW7wqIuu3NO7cEte6xlKqCv&__xts__%5B0%5D=68.ARCGukJwzVje6BM5aFSAcH-vtOwbcOMu3q171kOav9psq2CFpnpY1VQsA_BMr3tUekdoFNPZF4Vz2pj5awHPD7HTLXcX7ax4i7SBcnOTKgC1BU8OLRpbg7fnmQWb46nj8Vij0ETnWlqgTfggOv3rcQLwc_lSUQax238aQfY_R1-Q6WX3_EvjqzF-pSG7oD5h_Ip2EyNkohg5TAHSJgz82X1RuiwZ7U-cqTEwr99cbwwGLOMm7MWLCxSTA2oEgZ1sRpGQiYBCtR7PwoU5U0qrmSozvQONEY6MxVxY_WKK8mTdU6yLTMMAQCtmlG6mUrxAXwtRKGvZvlaL2xQGpdaJkjy7fF-w&__tn__=EHH-R


  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުެގ ިހންިގ ކައުންސިލުންމުލަކަތޮޅު ައތޮޅު  އަަހރު ަވނަ 2019

  
30 

 އަންހެން ޑިވިޜަން 

ގްރޫޕަކަށް ބަހާލައިންގެ ލީގުއުސޫލުން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް އަންނަ ދެޓީމް  2މެޗްތައް ރާވާފައިވަނީ މިޑިވިޒަންގެ 

 ސެމީފައިނަލް އަށް ދާގޮތަށެވެ. 

 2019ސެޕްޓެމްަބރ  16ވިޒަންގެ ފައިނަލްމެޗު ކުޅެފައި ވަނީ މިޑި

ގައެވެ. ފަިއނަލްގައި ވޭވަށު ދިރުމާއި  މުަލކު  16:00ވަނަދުވަހު 
ސެޓުްނ މޮޅުވެ  03ސެޓުން  2ވުމެންސް ވޮލީ ޓީމް ަބއްދަލްކޮްށ 

މިޑިވިޜަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ މުލަކު ވިމެންސް ވޮލީ 

ނަލް މެޗްގެ މޮޅު ކުޅުން ތެރިއަކަށް ހޮވިފައިނީ ކުލަުބ އެވެ. ފައި
މަލްދާ މަސްހޫދު  02މުލަކު ވުމެންސް ވޮލީ ޓީމްގެ ޖާޒީ ނަންަބރު 

 އެވެ.

 ބައްދަލުވުން   މިއަތޮޅުގައި އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް އެޅުމާގުޅޭ މަޝްވަރާ 

އަތޮޅުގެ  ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ ވަޢުދުގެ ދަށުން ސަރުކާރުން މ. 
 800ރަށްރަށުގައި އަޅުއްވައި ދެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ 

މުގެ ގޮތުން ޅުމާއި ެބހޭގޮތުން ޚިޔާލު ހޯދުހައުސިންގ ޔުނިޓް އެ
އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ވަނީ މަޝްވަރާ 

 ަބއްދަލުވުމެއް ޭބއްވިފައެވެ.

 

އަހަރު   2017އޮތޯރިޓީންދޭ ކަންގަތި އެވޯޑް ގައި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް 

ވަނަ އަހަރު ސެކިއުރިޓީ ސަބް   2018ޕާޓިސިޕިޓޭޝަން އަދި 

 . ވަނަ ހާޞިލްކޮށްފަވެ   1އިންޑެކްސްއިން މިކައުންސިލް ވަނީ  

 

 

 

 ހިމެނިފައިވާ ދާއިރާތައް. އެއްގައި މި އަތޮޅު    10ވަނަ އަހަރުގެ ރޭންކިންގް ގަދަ    2018ލޯކަލް ކައުންސިލް އޮތޯރިޓީގެ  
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 އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 

  ކައުންސިލާއި މި ، މާލީ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ކައުންސިލްގެއަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ހުޅުވާލައިގެން، މި އަތޮޅު ޤުރުއާން މުާބރާތަކީ މި
އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ސިލްސިލާކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ާބއްވާ ، ރަށްރަށުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ގުޅިގެން

ވަނަ ާހސިލްކޮށްފައިވަނީ ދިއްގަުރ  1ަބއިވެރިން ަބއިވެރިިވ މި މުާބރާތުގެ  76ސްކޫލަކުން ޖުމްލަ  6 މުާބރާތެކެވެ.

 މިއަތޮޅު ދިއްގަރުގައެވެ.އަށް  2019އޮކްޓޯަބރ  19އިން  2019އޮކްޓޯަބރ  17ނީ  ޭބއްވިަފއިވަމުާބރާތްސްކޫލްއިންނެވެ. 

 އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓަރ މީމްއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅު 

މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް އެންވަޔަރަންމަންޓް  މިއަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ތިމާވެއްޓަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ބައްލަވާލައްވާ އެކަންކަމާމެދު 
 ނޮވެމްބަރ މަހު ވަނީ މިއަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.  2019މިނިސްޓަރ ވަނީ 

 

 

 

 

 

 

 ތަޖުރިބާ ދަތުރު ކުރި    ގއ. އަތޮޅަށް މ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން  

ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ވަސީލަތްތަކާ  
ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އަވަސްކޮށް ފަސޭހަކަމާއެކު އަތޮޅުގެ  
ރައްޔަތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށާއި، އަތޮޅުގެ މަސްވެރިންނަށް  
މަސްވެރިކަން ކުރުމުގައި ބޭނުންވާނެ އިތުރު މަޢުލޫމާތުތައް  

ލްގެ އިސް މުވައްޒަފުންގެ ޓީމް އެއް މިކައުންސިހޯދުމަށްޓަކައި 
އަށް ވަނީ ގއ. އަތޮޅުގެ   26އިން  22ޑިސެމްބަރ  2019

 ރަށްރަށަށް ވަނީ ދަތުރެއް ކޮށްފައެވެ. 
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ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް    2019 .7

 ހަރަކާތްތައް ގެންދެވިފައިނުވާ  
 

 ކުރުން.  ތައާރަފް އަތޮޅަށް ޯބޅަ ހޭންޑް : 1ޙަރަކާތް   •

 ވަނަ އަހަރަށް މި ޙަރަކާތް ވަނީ ފަސްކުރެވިފައެވެ.   2020 ސަބަބު/ދަތިތައް:  •

  .ހިންގުން ކޯސްތަކެއް ތަމްރީނުކުރުމުގެ ހާފިޒުން: 2ޙަރަކާތް   •

ކިޔަވައިޭބނެ ފަރާތްތަކެއް ނުލިުބމުގެ ސަަބުބން މި ހަރަކާތް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތެއް   ސަބަބު/ދަތިތައް:  •
 ނުވެފައެވެ. 

 ޭބއްވުން.  މާުބރާތެއް ފުޓްސެލް ވަންޑޭ : 3  ޙަރަކާތް  •
  ވަނަ އަހަރަށް މި ޙަރަކާތް ވަނީ ފަސްކުރެވިފައެވެ.  2020  ސަބަބު/ދަތިތައް:  •
 ތައްޔާރުކޮށް ރިޕޯޓް އަންނަގޮތުގެ ސިފަ ޢަމަލީ ޕްލޭނަށް ތަރައްޤީ މަހު 1 މަހުން 2 ކޮންމެ : 4ޙަރަކާތް   •

 ޢާއްމުކުރުން
 ޔުނިޓްތަކުން މައުލޫމާތު އެއްކުރުމުގައި ދަތިތައް ކުރިމަތިވުން  ސަބަބު/ދަތިތައް:  •

 

     ވިޔަފާރިއާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި  ކައުންސިލުން   .8

 

 " ކަޅުހަމާއި ފެންފިލްޓަރ ދޫކުރުން." 

ށް ފެންފިލްޓަރ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަ އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކަޅުހަމާއި  
އަށް ވަނީ  15އޭޕްރީލް  2019އިން  09އޭޕްރީލް  2019އެތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކްރެޑިޓް އުޞޫލކުން، 

ކަޅުހަން،  މުލައް  7ފެންފިްލޓަރާއި  11އެގޮތުން މުލަކަތޮޅު ވޭވަށު ރައްޔަތުްނނަށް  ހިންގިފައެވެ.ޕްރޮގްރާމްއެއް 

ކަޅުހަން، ދިއްގަރު  25ފެންިފލްޓަރާއި  8ކަޅުހަން، މުލީ ރައްޔަތުންނަށް  18ފެންފިްލޓަރާއި  15ރައްޔަތުންނަށް 
ކަޅުހަން، ނާލާފުށި  07ފެންިފލްޓަރާއި  1ޔަތުންނަށް ކަޅުހަން، ކޮޅުފުށި ރައް 17ފެންފިްލޓަރާއި  8ރައްޔަތުންނަށް 
ަފއެވެ. އަދި އެއްވެސް  ވަނީ ދެވި ކަޅުހަން، 1ކަޅުހަން، މަޑުއްވަރި ރައްޔަތުންނަށް  4ފެންފިްލޓަރާއި  2ރައްޔަތުންނަށް 

ފެންފިލްޓަރ މިޙަތަނަށް އެަބހުއްޓެެވ. 08ށް ޙަވާލުނުކުރެވި ފަރާތަކަ  

 

 އަތޮޅު ކުރި ކުއްޔަށް ދޫކު ރުން. 

 އަތޮޅު ރައްޔަތުންގެ އިމާރާތް "އަތޮޅުކުރި" އަލުން މަރާމާތު ކުރުމަށްފަހު އަލުން ވަނީ ކުއްޔަށް ދޫުކރަންފަށާފައެވެ.
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 މާލީ ހިސާބުތައް  ވަނަ އަހަރުގެ   2019ންސިލްގެ  ކަ  .9
 

ގެ ނިޔަލަށް  2019
   ބަޖެޓް ބާކީ

ގެ  2019 
  ނިޔަލަށްހިނގި

   ޚަރަދު

ވަނަ  2019 
  ލިބުނުއަހަރަށް 

  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

 ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ  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 ގޮތުން   މުވައްޒަފުންނަށާއިެޕންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ 

 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
 ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު އޮފީސް  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
 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  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 

  
 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޚަރަދު    

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

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

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

 ދިނުން 
 އަތޮޅުގައި ހެއްދުން،  ގެ ނިޔަލަށް ހައިޑްރޯޯޕނިކްސް ދަނޑެއ2019ް 55,000.00 - 55,000.00
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ދަނޑުވެރިކަމުގެ ވެލިޔު އެޑެޑު   ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މަސްވެރިކަމާއި  2021 50,000.00 15,640.00 34,360.00
 އުފެއްދުންތައް ތައްޔާރުކުރަންފެށުން. 

ރަށުކައުންސިލްތަކާއެކު އަތޮޅުކައުންސިލުން   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

މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތު   ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ޔޫތު 20,000.00 - 20,000.00
 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
 ކޮންޑިޝަނިން ކޯހެއް ހިންގުން  އިން ރެފްރިޖަރާޝަން އެންޑް އެއަރ 3ސެޓްފިކެޓް  10,000.00 - 10,000.00

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

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

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

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

 ސްކީމެއް ތައާރަފްކުރުން ދަނޑުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދޭނެ ކްރެޑިޓް 100,000.00 - 100,000.00

އޮންނަ ގުޅުން ހަރުދަނާކުރުމަށް   ރަށުކައުންސިލްތަކާ ދެމެދުއ.ތ.މ ކޮމިޓީ ތަކާ   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 -

 ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުން،   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 -

ރަށުކައުންސިލްތަކަށް  އުފެއްދުމަށް  ތިމާވެއްޓާރައްޓެހި އަދި އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ 50,000.00 - 50,000.00
   ލޯނުދޫކުރަން ފެށުން.

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

އަތޮޅުކައުންސިލާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ   އަތޮޅުގައި އަލަށް ހުޅުވޭ ރިސޯޓުތަކާއި 10,000.00 - 10,000.00
 ްޕރޮގުރާމެއްހިންގުން. 
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 ޖޮބްފެއާރއެއް ބޭއްވުން.  35,000.00 - 35,000.00

ދިރާސާއެއް ހެދުންރަށްރަށުގައިހުރި    ރަށްރަށުގައިހުރި ފުރުޞަތުތައް ދެނެގަންނާނެ 15,000.00 - 15,000.00
 ފުރުޞަތުތައް ދެނެގަންނާނެ ދިރާސާއެއް ހެދުން 

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

ހުރިހާރަށެއްގެ ވެރިންގެމެދުގައި ބައްދަލްވުންތަކެއް    މުހިއްމުކަމާ ބެހޭގޮތުން އަތޮޅުގެ
 ބާއްވަމުންދިއުން، 

ގެ މަސައްކަތާގުޅުންހުރި  ރަށުކައުންސިލްތަކު   އަތޮޅު ކައުންސިލުން ރަށްރަށަށްގޮސް 10,000.00 - 10,000.00
 ވެރިންނާއެކު މަސައްކަތު ބައްދަލްވުންތަކެއް ބޭއްވުން.  މުވައްޒަފުންނާ ކައުންސިލްތަކުގެ

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

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

 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

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

 މަރުކަޒުތައް ޤާއިމުކުރުން  ޔޫތުމިނިސްޓްރީއާއި ގުޅިގެން ޒުވާނުންގެ 5,000.00 - 5,000.00
 ޒުވާނުންގެ ފޯރަމެއް ބޭއްވުން.  25,000.00 - 25,000.00
 ބޭއްވުން.ދިނުމުގެ ބައްދަލްވުމެއް  ް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  ތަމްރީނުއައިސީޓީ ދާއިރާއިން މުވައްޒަފުން  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 -

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

 ޤާއިމުކުރުން،  އާސާރީ ތަކެތި އެއްތާކުން ފެންނާނެ މަރުކަޒު 100,000.00 - 100,000.00
 ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުން.  ފޮޓޯތައްއަތޮޅުގެ ދުވަސްވީ ވީޑިއޯތަކާ   15,000.00 - 15,000.00
 ހެދުން  އަތޮޅުގެ މައުލޫމާތު ލިބޭނެ އެްޕލިކޭޝަނެއް 10,000.00 - 10,000.00
އަތޮޅުކައުންސިލުންދޭ މާލީ އެހީތެރިކަން   ރައްގިރުން ހުއްޓުވުމަށް ކުރާމަސައްކަތުގައި 20,000.00 - 20,000.00
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 ދިނުން 

ރައްކާތެރިވުމަށް އަވަސްފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅިގެން   ފެންބޮޑުވުމާއި އުދައެރުންފަދަ ކަންކަމުން 10,000.00 - 10,000.00
 ދިއުން، 

 އަތޮޅުފެންވަރުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ްޕލޭނެއް އެކުލަވާލުން  ކާރިސާއެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ 15,000.00 - 15,000.00
 އަމާޒުކޮށްގެން ހަރަކާތެއް ހިންގުން ނަމުގައި ސްކޫލުތަކަށްސާފު މ އެވޯޑްގެ  15,000.00 15,000.00 -

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

 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

 ސްކޫލް އެތްލެޓިކްސް މުބާރާތް ބޭއްވުން އިންޓަރ  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  އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެކިފަރާތްތަކަށް އެހީ 50,000.00 26,541.00 23,459.00
 ކުރަންބޭނުންވާ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް   އެކިގޮތްގޮތުންއަތޮޅު ކައުންސިލުން  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 
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 ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް    ވަނަ އަހަރުގެ   2019 .10
 
 

 54: އަދަދު ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ ަބއްދަލުުވމުގެ
 

 30 ކައުންސިލުން ަބއްދަލުވުން ޭބއްިވ އަދަދު:

ބައްދަލުވުމު 
 ގެ ނަންބަރު 

ރުވި  ޙާޟި 
 ޢަދަދު 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް 

76 2 

މުޙިއްމު ކަންތައްތަކަށް  މިހާރު މިއިދާރާއަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވެފައި ހުރި  .1
ޙައްލުހޯދުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީތަކަށް މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް  

އަށް ރަސްމީދަތުރުއް ކުރެއްވުމަށާއި، އަދި   10ން  06އަޙްމަދު ޙަސަން، ޖެނުއަރީ 
 މިދަތުރުގެ ޚަރަދުތައް އަމިއްލަ އަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް ނިންމުނެވެ. 

ކައުންސިލުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރުގައި، މިކަމަށް ކުރިއެރުމެއް ލިބޭތޯ މީރާ އާއި  .2
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާއި އެކު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، މިކަމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ދެން  

 އަންނަ ޖަލްސާއަކަށް އެޖެންޑާކުރުމަށްނިންމުނެވެ. 

ވާ ދަތުރުގައި، ކުރިން ރިކޯޑް ކޮށްފައިވާ އަތޮޅު  ކައުންސިލުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި .3
ހަރަކާތްތަކުގެ ޓޭްޕތައް ޑިޖިޓަލް ކުރުމާމެދު މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ އާއި  

 މަޝްވަރާކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 

77 3 

ކުރުމަށް  މިއިދާރާގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން އިމިގްރޭޝަންގެ ކަލެކްޓިންގ ޕޮއިންޓެއް ޤާއިމް  .1
 ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 

"މަތިފަޅު" ލޯންޗުގެ ކުރަން ހުރި މަރާމާތުތައް ކުރުމަށް ޓަކައި އެކަމަށް ބޭނުންވާ   .2
ކޯޓޭޝަންތައް ހޯދައި އެކަމުގެ ޚަރަދު ބެލުމަށްފަހު މަރާމާތުތައް ކުރަން ފެންނަކަމަށް  

 ނިންމުނެވެ. 

ގެ   2018ޖަނަވަރީ  18ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޯޕރޓް ފާސްކޮށް  2017މިއިދާރާގެ  .3
 ގެ ކުރިން އެލް. ޖީ. އޭ އަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމުނެވެ.   14:00
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78 2 

ވަނައަހަރު ހިންގާނެ   2019ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޔޫސުފް ޞިދުޤީގެ ވާހަކަފުޅުގައި،  .1
ރައަށާއި އެހެނިހެން ކަންތައްތަކަށް  ހުރިހައި ހަރަކާތްތަކާއި މުވައްޒަފުންގެ މުސާ

)އަށްމިލިއަން ދެލައްކަ ހަތްހާސް ހަތްސަތޭކަ ނަވާވީސް ރުފިޔާ(   8207729.00
 ބަޖެޓްފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. 

79 2 
 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލް ފާސްކުރެވުނެވެ.   2019 .1
 ވަނަ އަހަރު މި ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ރިޯޕޓް ފާސްކުރުން.   .2

81 2 

ހަކުރާއިން ލިބިފައިވާ ސަންބެޑްތައް ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ދިނުމަށްފަހު ދެފަހަރެއްގެ މަތިން   .1
އަހަރުވީއިރުވެސް ރަށުކައުންސިލްތަކުން ސަން   1ގެންދިއުމަށް އެންގިފައިވާނެކަމަށާއި، 

ގެންގޮސްފައިނުވާތީ ސަންބެޑްތައް ސިޓީލާ ނީމްލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް ނިންމުނެވެ.  ބެޑްތައް 
)ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާ ކަމަށާއި، ހުށަހެޅިފައިވާ އަގަށް އެންމެ  500.00ނީލަން ފެށޭ އަގަކީ 

 )ސަތޭކަ( ރުފިޔާކަމަށްވެސް ނިންމުނެވެ. 100.00ދަށްވެގެން އިތުރުކުރެވޭނީ   
 މަހަކުން ލޯން ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.  3ތަކަށް ކޮންމެ ސްކޮލަރޝިަޕށްއެދޭ ފަރާތް .2
ނިމިދިޔަ ވޮލީ މުބާރާތުތެރޭގައި ރެފްރީންނާއި، ޤައުމީޓީމްގެ ކޯޗް ގޮވައިގެން ކުރެވިފައިވާ މަސް   .3

ދަތުރު ބިލްގެ ފައިސާ ވޮލީ މުބާރާތަށް ހިލޭއެހީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ފައިސާއިން  
 . ޚަރަދުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ

އަށް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މާލެ ދަތުރުގައި އިދާރާގެ   14އިން  1ފެބުރުއަރީ  2019 .4
ވާރކްްޕލޭންގައިވާ އަތޮޅު ވޮލީ މުބާރާތާއި، ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަންއިން ބޭއްވުމަށް  

 އެދިލައްވާފައިވާ މުބާރާތް އެއްމުބާރާތެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވޭތޯ މަޝްވަރާކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 
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އިދާރާގެ ވާރކްްޕލޭންގައިވާ ކަންތައްތަކާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ   .1
  3މައްސަލަތަކާއިބެހޭގޮތުން ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީތަކާއި މަޝްވަރާކުރުމަށް މިކައުންސިލްގެ 

  16އިން  2ފެބުރުއަރީ  2019.ރިސަރޗް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު އިކްރާމް، އ، މެންބަރުންނާއި
މި ދަތުރުގައި ބައިވެރިވެ ލައްވާ ފަރާތްތަކަށް  އަށް މާލެ ދަތުރެއްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 

ދެއްވަންޖެހޭ ކޮއްތާއި، އެކަމަޑޭޝަން ފައިސާ އ.ރިސަރޗް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު އިކްރާމާ،  
)ސާޅީސްފަސްހާސް ދުއިސައްތަ( ރުފިޔާ ޙަވާލުކުރުމަށް  45200.00ެޕޓީކޭޝްގެ ގޮތުގައި 

ފެބުރުއަރީކަމަށާއި، މާލެއިން އެބުރި   02ނިންމުނެވެ. އަދި މުލިން ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 
ފެބުރުއަރީގައެވެ. ވީމާ، ދެކޮޅު ދަތުރު ފެރީން ހަމަޖެއްސެވުމަށް   16އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 
ތަކެތީގެ ކޮންޓެއިނަރ މި  ގައި މި އިދާރާއަށް ޗައިނާއިން ގެންނަ ނިންމުނެވެ. އަދި މިދަތުރު

ގައި ކުލިއަރ ކުރަންޖެހޭތީ ކުލިއަރެންސްއާއި ޯޕޓަލްއަށް ދައްކަންޖެހޭ   30މަހުގެ 
އ.ރިސަރޗް އޮފިސަރ  ނަންބަރު އެކައުންޓުން ނަންގަވައި  1)ހަތްހާސް( ރުފިޔާ  7000.00

 ނިންމުނެވެ.  މުޙައްމަދު އިކްރާމްއާއި ޙަވާލުކުރުމަށް 



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުެގ ިހންިގ ކައުންސިލުންމުލަކަތޮޅު ައތޮޅު  އަަހރު ަވނަ 2019
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83 3 

މި އިދާރާއަށް ޗައިނާއިން  ގެންނަ ތަކެތީގެ ކޮންޓެއިނަރގެ ކުލިއަރެންސްއާއި ޕޯޓަށް   .1
ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނެގުމަށް ނިންމުނު   82ދެއްކުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ ތިންނަވަ ދައުރުގެ 

އްކަންޖެހޭތީ  )އަށްހާސް( ރުފިޔާ ދ8000.00ަ)ހަތްހާސް( ރުފިޔާގެ އިތުރަށް އަދި 7000.00
)އަށްހާސް( ރުފިޔާ ނަގައި އ.ރިސަރޗް އޮފިސަރ  8000.00ނަންބަރު އެކައުންޓުން  1ރެވެނިއު 

 މުޙައްމަދު އިކްރާމްއާއި ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 
އިންޖީނު މަރާމާތުކުރުމަށްޓަކައި ލޯންޗް މާލެ ފޮނުވުމަށް ނިންމުނެވެ. އަދި   2މަތިފަޅު ލޯންޗްގެ  .2

)ހަތްދިހަހާސް( ރުފިޔާ  70000.00އިންޖީނު މަރާމާތުކުރުމަށްޓަކައި ލޯންޗް ކޯޑުން  2ލޯންޗްގެ 
ފުންނަށް ކޮއްތާއި  ޚަރަދުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. އަދި މާލިއްޔަތު ގަވައިދާ އެއްގޮތަށް ލޯންޗް މުވައްޒަ

 އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖެއްސުމަށްވެސް ނިންމުނެވެ.   

84 3 

މި އިދާރާއަށް ޗައިނާއިން  ގެންނަ ތަކެތީގެ ކޮންޓެއިނަރގެ ކުލިއަރެންސްއަށް މޯލްޑިވްސް   .1
ޯޕރޓްސް ލިމިޓެޑް އާއި ޓޯޓަލް ސޮލިއުސަން އަދި ކޮންޓެއިނަރ ހުސްކުރަން ކުރި ިޕކަޕް  

)ސަތާރަހާސް  17500.00ނަންބަރު އެކައުންޓުން  1ދަތުރުތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ރެވެނިއު 
ފެބުރުއަރީ   17ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާ ނަގައި އ.ރިސަރޗް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު އިކްރާމްއާއި 

 ވަނަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.   2019

85 2 

ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް   28ފެބުރުއަރީ  2019ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން  .1
ނިންމުނެވެ. އަދި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ކަމާ ގުޅުންހުރި ޔުނިޓް ތަކުން ކުރުމަށް  

 ނިންމުނެވެ. 
އިން   10މާޗް   2019  ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުމުގެ ދަތުރުމި ކައުންސިލުން  .2

ބައްދަލުވުމަށް ބޭނުންވާ ްޕރެޒެންޓޭޝަންތަކާއި އެހެނިހެން  ނިންމުނެވެ.  ކުރުމަށް  16
ވަނަ ދުވަހު ކައުންސިލާ   6މާޗް  2019ޔުނިޓްތަކުން ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު  ލިޔެކިޔުންތައް

   ހިއްސާކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.  
  ހިންގުމަށްޓަކައި  ތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށުކައުންސިލްތަށް ގުޅިގެން ޒީރޯ ްޕލާސްޓިކް ޕްރޮގްރާމްއަ .3

މިކައުންސިލާއި،   ށްފަހު މިކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ހޯދުމަ އެމް.އެލް(  800)ފުޅި ބިއްލޫރި  150
ފުޅި ހަވާލުކުރުމަށް  ރަށުކައުންސިލްތަކަށް އަދަދަށް މުވައްޒަފުންތިބި  އުންސިލްތަކުގެރަށުކަ

 ނިންމުނެވެ. 

86 2 

ލީޑަރޝިޕް  ކުރިއަން ގެންދިއުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އަށް  09އިން  07މާރިޗް  2019 .1
ބޭއްވުމަށް ކަނޑައެޅުނު ތާރީޚް، ސްކޫލު ބަންދު ދުވަސްވަރާދިމާވާތީ  ޓްރޭނިންގ ްޕރޮގްރާމް 

އެދުވަސްވަރަކީ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ދުވަސްވަރަށްނުވާތީ، އަންނަ އޭްޕރީލް  
 ގެ ފަހުން ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ނިންމުނެވެ.  07މަހުގެ 

ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ކުރުމަށް  އަށް  16އިން  10މާޗް   2019ލުން މި ކައުންސި .2
ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރު ރައްޔިތުން މަޖިލިސްގެ އިންތިޚާބަށްފަހު، އަންނައްޭޕރީލް މަހުގެ ތާރީޚެއްގައި  

 ނިންމުނެވެ.   ކުރުމަށް 



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުެގ ިހންިގ ކައުންސިލުންމުލަކަތޮޅު ައތޮޅު  އަަހރު ަވނަ 2019
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ކަޅުހަން ކުރިން ހަންތައް ދޫކުރި އުޞޫލުން ހަމަ އެއަގުގައި   14ބާކީ ހުރި ބޯފެން އަޅާ  .1
ދޫކުރުމަށާއި މިހަފުތާ ނިމުމުގެ ކުރިން ފެށޭ ހަފުތާގެ ނިޔަލަށް ވަގުތު ދީ އެކަން އިޢުލާން  

 ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 
)އެއްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް އެއްހާސް ހަތަރު   161،494ހިނގާފައިވާ ކަޅުހަން ގެނައުމަށް އިތުރަށް  .2

  100،000އާސާރީ  ކޯޑުގައި ހުރި ، ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތަރު( ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުމަށް
)ނުވަދިހަ ފަސްހާސް( ރުފިޔާ އަދި ބާކީ  އިޖްތިމާޢީ   95،000)އެއްލައްކަ( ރުފިޔާއިން 
)ފަސްދޮޅަސް   66،494 ހާސް( ރުފިޔާ އިން )ހަތްދިހަ  70،000ތަރައްޤީގެ ކޯޑުގައި ހުރި 

 ހަހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތަރު( ރުފިޔާ ކަޅު ހަން ކޯޑް އަށް ބަދަލު ކުރަން ނިންމުނެވެ. 
މުވައްޒަފުންނަށް، ކޯހުގެ ފީ އަށް   2ބައިވެރިން ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކައުންސިލް އިދާރާގެ  4ކޯހުގެ  .3

  4000ކަށް މުވައްޒަފުންގެ ޓްރެއިނިންގެ ކޯޑުގައި ހުރި ދެއްވާ އެހީއަކަށް ކޮންމެ މުވައްޒަފަ
)އެއްހާސް( ރުފިޔާ ދިނުމަށާއި އަދި ލެކްޗަރައިންގެ އުޖޫރައަށް   1000)ހަތަރުހާސް( ރުފިޔާއިން 

ހާސް( ރުފިޔާއިން  )ފަސްދޮޅަސް 60،000ޑުގައި ހުރި ޚަރަދު ކުރުމަށް )ކޮން ކޯޑެއްގައިތޯ( ކޯ
 ހާސް( ރުފިޔާ ނެގުމަށް ނިންމުނެވެ. )ފަންސަވީސް  25000.00

93 2 
އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދާއި އުޞޫލު ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. އަދި މި ނިންމުމާއެކު   .1

 ޤަވާއިދާއި އުޞޫލް ފޮނުވީމެވެ. 
)އެއްހާސް ރުފިޔާ(  1000.00ކަޅުހަން ބަނދަރުން އަތޮޅުގެއަށް ގެނައުމަށް ޚަރަދުވެފައިވާ  14 .2

90 2 

ރަމަޟާންމަސް ނިމުމުން އެރަށެއްގެ  ރަށުކައުންސިލުން ޙާފިޘުން ގެނައުމަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާނަމަ،  .1
)ފަސްހާސް( ރުފިޔާގެ އެލަވަންސެއް  5000.00ންސިލުން ރިޯޕޓް ހުށަހެޅުއްވުމުން، ރަށުކައު

 ނަންބަރު އެކައުންޓުން ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.  1ރެވެނިއު 
ޓީޗަރުން މާލެ   3މ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ޔުނީފޯމް ޙަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި  .2

ޅު ޓިކެޓް އަދި ކޯސް ފީއަށް ޚަރަދުވާ  ދުރުވުމަށާއި، އެނބުރި އައުމަށް ދެކޮ
ޔަތު  ޅިފައިވާ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން މާލިއްކަނޑައެ)ހަތަރުހާސް ދުއިސައްތަ ރުފިޔާ( 4200:00

 ނިންމުނެވެ. ޤާނޫނާއެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ދިނުމަށް 
ކުރެވެންނެތްކަމަށާއި، ނަމަވެސް  އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ބާއްވާ މުބާރާތްތަކައް މިކައުންސިލުން ޚަރަދު  .3

އަތޮޅު ތަމްސީލުކުރާ މުބާރާތްތަކުގައި މިކައުންސިލުން ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން މިހާރުވެސް  
 ދެމުންދާކަމަށް ނިންމުނެވެ. 

ދަތުރު ގެންދާނެ ގޮތެއް އެސް.އެމް.ޓީއާއި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު  ތަޖުރިބާ ދަތުރު ކުރާނެ ރަށަކާއި  .4
 ނިންމުނެވެ.  ދެން އޮންނަ ކައުންސިލްގެ އާއްމު ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް  

91 2 
އެޖެންޑާގައިވާ ކަންތައްތަކާއިމެދު މަޝްވަރާކުރެވިފައިނުވާތީ ދެން އޮންނަ ކައުންސިލް   .1

 ދިއުމަށް ނިންމުނެވެ ބައްދަލުވުމުގައި ކުރިއަށް ގެން 



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުެގ ިހންިގ ކައުންސިލުންމުލަކަތޮޅު ައތޮޅު  އަަހރު ަވނަ 2019

  
41 

އިން ޚަރަދުކުރުމަށްފަހު،   1ނަންބަރު އެކައުންޓްގެ އެހެނިހެން ކޯޑް  1ރުފިޔާ ރެވެނިއު 
  ނަންބަރު އެކައުންޓްގެ ކޯޑަށް އެ ފައިސާ  1ކަޅުހަމުގެ ްޕރޮޖެކްޓުގެ ފައިދާލިބުމުން ރެވެނިއު 

 ޖަމައުކުރުމަށްވެސް ނިންމުނެވެ.   
މުވައްސަސާތަކަށްކުރާ އިތުބާރު ބޮޑުކުރުމަށް ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންބަދަހި ކުރުމުގެ ގޮތުން ވަންޑޭ   .3

ފުޓްސެލް މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށްޓަކައި އިދާރީ މަސައްކަތްކުރުމަށް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލުމަށް  
ރާތުން އިސްކޮށް ހުންނަވާނީ ކައުންސިލް މެންބަރ  ނިންމުނެވެ. އެ ކޮމިޓީގައި ކައުންސިލްގެ ފަ

އަލްފާޟިލް ހަސަން އަމްޖަދުކަމަށާއި، އޭގެ އިތުރުން މި ކޮމެޓީގައި ތިއްބަވާނީ އ.ްޕލޭނިންގ  
އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝިޔާމް، އ.ްޕލޭނިންގ އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު  

 މުޙައްމަދު ޝާތިރުކަމަށް ނިންމުނެވެ. މި  މުޞްޠަފާ، އ.ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން އަލްފާޟިލް
މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދު އެކުލަވާލުމަށާއި، އިދާރީގޮތުން  
ކުރައްވަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ނިންމެވުމަށްފަހު، ރަމަޟާންމަހުގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލަށް  

 ހުށަހެޅުއްވުމަށްވެސް ނިންމުނެވެ. 
ކޮމިޓީތަކުން ހިންގާ ްޕރޮގްރާމްތަކުގެ ތަފްޞީލް މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށާއި، އަދި  އ.ތ.މ  .4

މިއިދާރާއިން ކޮމިޓީން ހުށަހެޅުއްވި ްޕރޮގްރާމަށް ބައްލަވާފައި ދެއްވާނެ ފައިސާގެ ޢަދަދު އެ  
ކޮމިޓީއަކަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ. އަދި ކޮމިޓީން ްޕރޮގްރާމް ހިންގުމަށްފަހު ރިޯޕޓް  

 ހުށަހެޅުއްވުމުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓުން އެ ފައިސާ ދެއްވުމަށް ނިންމުނެވެ.   
ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާމެދު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ރަށުކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ   .5

ްޕރޮގްރާމްތަކުގެ ތަފްޞީލް މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއް ވުމަށާއި، އަދި މިއިދާރާއިން ހުށަހެޅުއްވި  
ންގުމަށާއި، އަދި  ްޕރޮގްރާމަށް ބައްލަވާފައި ދެއްވާނެ ފައިސާގެ ޢަދަދު އެ ކައުންސިލަކަށް އެ

ކައުންސިލުން ްޕރޮގްރާމް ހިންގުމަށްފަހު ރިޯޕޓް ހުށަހެޅުއްވުމުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓުން އެ  
 ފައިސާ ދެއްވުމަށް ނިންމުނެވެ.   

ތާރީޚާއި ޘަޤާފަތް ދައްކުވައިދޭ މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކުރުމަށް  މިއިދާރާގެ ބަޖެޓުގައި މިކަމަށް   .6
ވާނެތީ، އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން އެހީ ހޯދައިގެން މި މަސައްކަތް  ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓުންނު 

ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި، މިކަމަށް އެހީ ހޯދުމަށް ާޕކިސްތާން އެންބަސީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ،  
ކަމެއް މިހާރުކުރިއަށްދާތީ، މި ހަތަރު   4ކަމުގެ ތެރެއިން  6އެ އެންބަސީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 

ންފީޒުކޮށް ނިމުމުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިތުރު ކައްތައްތައްކޮށްދެއްވާނެކަމަށް  ކަންތައް ތަ
ވިދާޅުވެފައިވާތީ މިދެންނެވި އިތުރު ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި މިއުޒިއަމެއް ގާއިމްކުރުން ހިމެނޭތީ،  
  ާޕކިސްތާން އެންބަސީއާއެކު އިތުރަށް މަޝްވަރާކޮށް ތާރީޚާއި ޘަޤާފަތް ދައްކުވައިދޭ މަރުކަޒެއް 

 ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.   
އަތޮޅުގެއިން ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އުސޫލް އިސްލާހުކޮށް ދެންއޮންނަ ކައުންސިލްގެ އާއްމު  .7

 ބައްދަލުވުމަކަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ނިންމުނެވެ. 
ތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ  މަތިފަޅު ލޯންޗް އިންޖީނުމަރާމާތު ކުރުމުގެ މައްސަލާގެ އިތުރުން، މުލަކަ .8

އިމިގްރޭޝަން ކަލެކްޝަން ޕޮއިންޓެއް މި  ، މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާއި
އިދާރާގައި ގާއިމްކުރުމުގެ މައްސަލައާމެދު ކަމާގުޅުންހުރި ވުޒާރާތަކާއި މަޝްވަރާކުރުމަށް މާލެ  

  18އިން  11މެއި  2019ޖެހިފައިވަނީ ދަތުރެއްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. މި ދަތުރު ކުރުމަށް ހަމަ



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުެގ ިހންިގ ކައުންސިލުންމުލަކަތޮޅު ައތޮޅު  އަަހރު ަވނަ 2019

  
42 

އަށެވެ. މި ދަތުރުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނީ ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް އަޙްމަދު ހަސަން،  
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ނިޔާޒުއެވެ. މި ދަތުރުގެ ޚަރަދުތައް ކައުންސިލް ބަޖެޓުން ކުރުމަށް  

 ނިންމުނެވެ. 
އެހީއެއް ދިނުމަށް މިއިދާރާގެ ބަޖެޓްގައި ނެތްކަމަށާއި، މިކަމަށް  މިސްކިތްކަށް ފައިސާގެ  .9

 މިކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރެވެން ނެތްކަމަށް ނިންމުނެވެ. 
 މީމުފާމް ކުރެޑިޓް ސްކީމް ްޕރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުސޫލް ފާސްކުރުރުމަށް ނިންމުނެވެ.  .10

94 2 
ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ނިމިފައިނުވާތީ ދެން އޮންނަ  ވަނަ އާއްމު  93ކައުންސިލްގެ  .1

 ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 

95 3 
އަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚް ޔޫސުފު   03ޖޫން  2019އިން  26މެއި  2019 .1

 ޞިދުޤީއަށް ޗުއްޓީ ދެއްވުމަށް ނިންމުނެވެ.   

101 3 

ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި   2019ޓީ. އެފް .އެމްއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އައިއެފްސީ  .1
މިކައުންސިލްގެ ލޯގޯ ބޭނުންކޮށްފައިވާތީ،  މިކައުންސިލްއިން އެންޑޯޒްމަންޓް ހޯދުމަކާއި ނުލާ 

މިފަދަ ކަންތައް ތަކުރާރު ނުކުރުމަށް ޓީއެފްއެމްއަށް އިލްތިމާޒްކޮށް ސިޓީ ފޮނުވުމަށާއި،  
ޓީ.އެފް.އެމް. ސްޯޕޓްސްގެ ފަރާތުން އަތޮޅުގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޞިއްޙީ ްޕރޮގްރާމް  

ތުރުތައް ކޮށްދިނުމަށާއި އަދި އެދަތުރުތަކުގައި  ހިންގުމަށް، އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ދަ 
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މަންދޫބެއް ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް ނިންމުނެވެ. 

ާޕކިސްތާނު އެމްބަސަޑަރ މ. އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގެ އިންތިޒާމްތައް ކުރުމަށްޓަކައި   .2
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާކަމެއް 

މ. އަތޮޅު ވޮލީމުބާރާތް ޤަވާއިދު މިހާރު އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށާއި މިމުބާރާތް ހޯސްޓްކުރާ   .3
ދިނުމަށާއި ދެ ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމްއަށް   )ފަނަރަހާސްރުފިޔާ( ރ.15000.00ފަރާތަކަށް 
  ރ. 8000.00އަދި ދެ ޑިވިޝަންގެ ރަނަރަްޕ ޓީމްއަށް ސްރުފިޔާ( )ފަނަރަހާރ. 15000.00

،  ދިނުމަށާއި މުބާރާތަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ ޓްރޮފީ، ތައްޓާއި ބޭނަރ )އަށްހާސްރުފިޔާ( 

ރ. ޚަރަދުކުރުމަށާއި، މިމުބާރާތުގެ  25000.00ކާޑު، ޗެކްތައް އަދި ސެޓްފިކެޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް 
ޚަރަދުކުރުމަށާއި  )ފަންސަވީސްހާސްރުފިޔާ( ރ. 25000.00ހައި ޚަރަދުތަކަށް  ރެފްރީންގެ އެންމެ

ޓޭޝަންއާއި ވާހަކަ ދެކެވިގެން ކުރިއަށް  ސް ލިސް ޮޕ އަދި ރެފްރީންގެ ކެއުމުގެ ކަންތައްތައް މުލި
ގައި ކަމަށާއި، އަދި މިމުބާރާތުގެ   31ޖުލައި  2019ގެންދިއުމަށާއި އަދި މިމުބާރާތް ފެށޭނީ 

 އަށް އެޖެންޑާކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. ޖެހޭ ކޮމިޓީތައް އުފެއްދުމަށް ޖެހިގެން އަންނަ ޖަލްސާއުފައްދަން
މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވަނީ ހަމައެކަނި ދިއްގަރު  އަތޮޅު ޤުރުއާން  .4

ވާތީ،  ކައުންސިލްއިން ކަމަށްވުމާއެކު އަދި ދިއްގަރުން އެކަށީގެންވާ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައި 
މިމުބާރާތް ބާއްވާނީ ދިއްގަރުގައިކަމަށާއި، މިމުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ދިއްގަރުކައުންސިލުން  
މުބާރާތްބޭއްވޭނެ ތާރީޚެއް އަންގައިދިނުމަށްއެދި ސިޓީއެއް ފޮނުވުމަށާއި އަދި ދިއްގަރުކައުންސިލުން  

 ކުރުމަށް  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްޕރޮޕޯސަލްއާއި އެއްގޮތަށް މުބާރާތުގެ އިންތިޒާމްތައް
ރ. )ތޭވީސްހާސްރުފިޔާ( ދިނުމަށާއި، މިމުބާރާތަށް  23000.00ދިއްގަރުކައުންސިލްއަށް 



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުެގ ިހންިގ ކައުންސިލުންމުލަކަތޮޅު ައތޮޅު  އަަހރު ަވނަ 2019
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އެހެނިހެން ޓްރޮފީ އަދި މިކަމަށް ގުޅުންހުރި ތަކެތި   ،ޙާއްސަކޮށްގެން ޑިޒައިން ކުރެވިފައިވާ ޓްރޮފީ
އެންމެ ރަގަޅު   ރ. )ވިހިހާސްރުފިޔާ( މިކައުންސިލްއިން ޚަރަދުކޮށ20000.00ްތައްޔާރުކުރުމަށް 

އަގެއްގައި މިތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް މުބާރާތުގެކުރިން ދިއްގަރުކައުންސިލްއަށް ޙަވާލުކުރުމަށާއި  
ރ. )ހަތަރުހާސްރުފިޔާ( ގެ އެލަވަންސްއެއް ދިނުމަށް  4000.00ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ރަށަކަށް 

 ނިންމުނެވެ. 

102 2 

ބޯޅާމުބާރާތަށް ގެނެވިފައިވާ ތަކެތީގެ ބިލްތަކުގެ ތެރެއިން  ވަނަ އަހަރު، އަތޮޅު ވޮލީ  2018 .1
ރ. )ހަހާސް ހަތްސަތޭކަ  6750.00ނުދެއްކިވާ ތަކެތީގެ )ބޯޅަ އަދި ނެޓް( ބިލްގައިވާ 

ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓް   2019ފަންސާސްރުފިޔާ(، 
ޔާ( ގެ ތެރެއިން  މިފައިސާ އެފަރާތަށް  ރ. )އެއްލައްކަ ފަސްހާސްރުފ105000.00ި

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ރިވިއުގައި މި މަދުވާ ފައިސާ   2019ރައްދިކޮށްދިނުމަށާއި އަދި 
 އިތުރުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 

ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ވޮލީ މުބާރާތުގެ ކޮމިޓީތައް އައްޔަން   2019ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށް  .2
 ށް އެކަން އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.  ކުރުމަށާއި އެފަރާތްތަކަ

 މެމްބަރުން.  7އަތޮޅު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ހިންގާކޮމިޓީގެ   •
 ކޮމިޓީގެ ޗެއަރާޕރސަން ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް އަޙްމަދު ޙަސަން  -
 ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޒާހިރު  -
 އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ މޫސާ ފާއިޒު   -
 ރ މުޙައްމަދު އަފީފް  އެސިސްޓެންޓް ްޕރޮޖެކްޓް އޮފިސަ -
ބޭފުޅެއް،   1ބޭފުޅެއް، އެމް.އެން.ޑީ.އެފް މުލީ ޕޯސްޓްއިން  1ޮޕލިހުންގެ ފަރާތުން  -

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މުލީ ބްރާންޗްގެ ފަރާތުންގެ ޢިބްރާހީމް ޒާހިރު އަދި ވޮލީބޯޅަ  
 ބޭފުޅެއް.  1މުބާރާތް ހޯސްޓްކުރާ ފަރާތުން 

 މެމްބަރުން.  3ލިނަރީ ކޮމިޓީގެ  އަތޮޅު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޑިސްްޕ •
 ކައުންސިލް މެމްބަރ ޙަސަން އަމްޖަދު ކޮމިޓީގެ ޗެއަރާޕރސަން   -
 މުލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ ފަރާތުން މުޙައްމަދު ޙާމިދު    -
 މ. އަތޮޅުތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން އަޙްމަދު ނިޒާމް  -

104 2 

މިފައިސާއިން މިއަހަރު  ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ވަނަ އަހަރު  2015މ. އަތޮޅު ފިހާރައިން  .1
ރ.  30000.00ރ. )އެއްލައްކަރުފިޔާ( ޚަރަދުކުރުމަށާއި، އޭގެތެރެއިން 100000.00ރަށަކަށް 

ނަށް  )ތިރީސްހާސްރުފިޔާ( ހިލޭއެހީގެ )މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނޭކަންކަންކުރުމަށާއި ރައްޔަތުން
ރ.  70000.00ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް( ގޮތުގައި ރަށްރަށަށް ދިނުމަށާއި އަދި 

)ހަތްދިހަހާސްރުފިޔާ( އިޖުތިމާއީ އަދި އުމްރާނީ ޚަރަކާތްތައް ހިންގުމަށްފަހު ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް  
 މިކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމުން ރަށްރަށަށް ހޭދަކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 

  2019ވަނަ ދުވަހު ފަށަން ނިންމާފައިވާ އަތޮޅު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް،  31 ޖުލައި 2019 .2
 ވަނަ ދުވަހަށް ފަސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.   01ސެްޕޓެމްބަރ 



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުެގ ިހންިގ ކައުންސިލުންމުލަކަތޮޅު ައތޮޅު  އަަހރު ަވނަ 2019

  
44 

106 3 

 މަސްދުވަހުގެ ރިޯޕޓް ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.   6މ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ  .1
ވަނަ   2019ޖުލައި  08މ. ރަތްމަންދޫ "ރެޑިއަމްގެ" އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޔޫޞުފް  .2

ވަނަ ދުވަހު މިއިދާރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާއިމެދު   2019ޖުލައި  09ދުވަހު ލިޔެ، 
 ނިންމުނެވެ.   ރަތްމަންދޫކައުންސިލްއާއި އިތުރަށް މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ގޮތެއްނިންމުމަށް 

ށް ފައިސާ ދިނުމަށް  ރުމަށްފަހު ބިލައިދާރީ މަރުހަލާތަށް ނިންމުމަށްފަހު ބަޖެޓް ރިވިއު ކު  .3
 ނިންމުނެވެ.  

107 2 

ޗެކްތައް   ކާޑު، ، މ. އަތޮޅު ވޮލީ މުބާރާތަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ ޓްރޮފީ، ތައްޓާއި ބޭނަރ .1
ރ. )ފަންސަވީސް ހާސް ރުފިޔާ( ، ޤްރުޢާން  25000.00މަށް އަދި ސެޓްފިކެޓް ތައްޔާރުކުރު

އެހެނިހެން ޓްރޮފީ އަދި މިކަމަށް   ،މުބާރާތަށް ޙާއްސަކޮށްގެން ޑިޒައިން ކުރެވިފައިވާ ޓްރޮފީ
ފުޓްސަލް  އަދި ވަން މީމް ރ. )ވިހިހާސްރުފިޔާ( 20000.00ގުޅުންހުރި ތަކެތި ތައްޔާރުކުރުމަށް 

ރ. )ފަނަރަހާސް ރުފިޔާ( ކައުންސިލް ނައިބު  15000.00ޑޭ އަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް 
ރައީސް އަށް ޙަވާލުކުރުމަށާއި މިތަކެތި ގަތުމަށް ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު ޙަސަން ސްރީލަންކާއަށް  

 ދަތުރެއްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 

109 3 

މިއީ ބަޖެޓް  ،ސިޓީގެ ޖަވާބުގައި GS-165/LTR/20112/22: ނަމްބަރ  ސުކޫލް ވޭވަށު .1
ކަނޑައެޅިފައި ކަމެކަމަށްނުވާތީ، އާއްމުކޮށް މިފަދަ ސިޓީތަކަށް ޖަވާބުދޭ އުޞޫލުން  

 ޖަވާބުދެއްވުމަށް ނިންމުނެވެ. 
ސިޓީގެ ޖަވާބުގެ ގޮތުގައި   MED-05/2019/04މުލީ އެކުވެރިންގެ ދިރުން ނަމްބަރ:  .2

 ދޭތަނެއްކަމަށާއި އަދި ކުއްޔަށް  އަތޮޅުކުރި އަކީ ވަކި އުޞޫލެއްގެ ދަށުން ދިގުމުއްދަތަށް ކުއްޔަށް
ރ. )ފަސްހާސްރުފިޔާ( އަށް ކަމަށާއި އޭގެ އިތުރުން ކުރަންޖެހޭ  5000.00ދެވެނީ މަހަކު 
އަދި މިގޮތަށް އެއްބަސްވާނަމަ ކުއްޔަށް ދިނުމަށް   ރަންޖެހޭނީ އަމިއްލައަށްކަމަށްޚަރަދުތައް ކު
 ނިންމުނެވެ. 

ޞުފުގެ ސިޓީއަށް ޖަވާބެއް ފޮނުވުމަށާއި އެސިޓީގެ  މ.ރަތްމަންދޫ، ރެޑިޔަމްގެ ޢަބްދުއްރަޙީމް ޔޫ .3
މ. ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލުން އެރަށު ޒުވާނުންނަށްޓަކައި ފުޓްސަލް ދަނޑު ހެދުމަށް  ، ޖަވާބުގައި

ތަނެއް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މަރުހަލާތައް ފުރިހަމަކޮށް، އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް  
 ލި ބެލުމުން ފެންނަކަމަށް ދެންނެވުމަށް ނިންމުމެވެ. ކަމަށް މިކައުންސިލުން ބެ

ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް މިފަހަރު އިތުރަށް ހޯސްޓްކުރުމަށް އިޢުލާން   2019. .4
ކުރުމަކާއި ނުލައި މ. މުލީގައި ބެއްވުމަށާއި، އަދި އެފަރާތަށް އެކަން އަންގައި، މުބާރާތް ބާއްވަން  

އްވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި އިންތިޒާމްތައް މިކައުންސިލްއާއި  ނިންމާފައިވާ ތާރީޚްގައި ބޭ
 ވޮލީކޮމިޓީއާއި ގުޅިގެން މ. މުލީ "އެކުވެރިންގެ ދިރުން" އިން ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 

  2000ރުފިޔާގެ ރޭޓުން، 35އިސްލާމިކް ބޭންކް އިން، މޯލްޑިވްސް މިކައުންސިލްގެ ނަމުގައި  .5
ދިހަހާސްރުފިޔާ( އަށް ގަތުމަށާއި، އަދި ހިއްސާ ވިއްކުމަށް  ރ. )ހަތ70000.00ްހިއްސާ 

ހަމަޖެހިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަރުހަލާތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް އަދި  
 މިކަމަށް ޚަރަދުވާ ފައިސާ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓް ރިވިއުގައި ހިމެނުމަށްވެސް ނިންމުނެވެ. 

ވަނަ އަހަރުގެ   2019ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ރިވިއު ކުރުމަށްފަހު ގެނެވުނު ބަދަލާއެކު  2019 .1 2 110
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 މަސްދުވަހުގެ ބަޖެޓް ރިވިއު ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.  6ފަހު 
  2000ގަތުމަށް ނިންމާފައިވާ   ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާއިން 109ވަނަ ދައުރުގެ   3 މިކައުންސިލްގެ .2

ރ.  262500.00ރ.@، 35ހިއްސާ  7500ޖުމްލަ  ހިއްސާ،  5500ހިއްސާގެ އިތުރަށް 
ފައްސަތޭކަ ރުފިޔާ( ގަތުމަށާއި، މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް    )ދެލައްކަ ފަސްދޮޅަސްދެހާސް 

އިން ހިއްސާގަތުމަށްޓަކައި ނިންމަންޖެހޭ ްޕރޮސީޖަރތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބޯޑް ރިސޮލިއުޝަން  
 ފާސްކުރުމަށްވެސް ނިންމުމެވެ. 
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  2019ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ްޕލޭން އިފްތިތާޙުކުރުމުގެ ޙަފްލާގައި ބައިވެރިވުމަށް،  .1
އަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަދި ނައިބުރައީސް، ކައުންސިލްއިން   19އިން  17ސެްޕޓެމްބަރ 

 އެއްވެސް ޚަރަދެއް ނުކުރާ ގޮތަށް ވީއްލުމަށް ނިންމުނެވެ. 
ސިޓީގައި   WS/236/2019/8-438މަންޓްގެ ނަންބަރ:މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަން  .2

ދަންނަވާފައިވާ، މަޝްރޫޢު ފެށިގެން ކުރިއަށްދާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށާއި އަދި އަތޮޅު  
ލެވެލްގައި ނަގަންޖެހޭ މި ކޮމީޓީގައި ހިމަންނަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ނަގާނެ ގޮތަކާއި ގުޅޭގޮތުން  

މިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވުމަށް   ވަޔަރަންމަންޓްއެންއިތުރަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް 
 ނިންމުނެވެ. 

ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި   2019. .3
 ތިރީގައި މިދަންނަވާ މެމްބަރުން އައްޔަންކުރަން ނިންމުނެވެ. 

 ޔޫސުފު ޞިދުޤީ އައްޝައިޚް ކައުންސިލްގެ ރައީސް   މުސްތަޝާރު:   ކޮމެޓީގެ  -
: ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  ޑައަޅުއްވާ މުބާރާތުގެ ކޯޑިނޭޓަރ ކަނ ކައުންސިލުން އަތޮޅު -

 މުޙައްމަދު ނިޔާޒު އަލްއުސްޠާޛު 
: އެސިސްޓެންޓް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  މުވައްޒަފުން 2އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އިދާރީ  -

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ފަރީދާ   އޮފިސަރ އާމިނަތު އާސިފާ  
 ނަޢީމް  

: )ދިއްގަރު ކައުންސިލްއިން  މެންބަރުން 2ތުން ރަށު ކައުންސިލްގެ ފަރާ ހޯސްޓްކުރާ މުބާރާތް -
 އައްޔަންކުރާ ފަރާތް( 

ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި  ހު ރަށުކައުންސިލްތަކާއެކު ދުވަ ވަނަ  2019ސެްޕޓެމްބަރ  25 .4

  2މަޝްވަރާކުރެވި އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ 
 ނަމުގައި ބައިވެރިކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.  ގެކައުންސިލް   2އެ ކައުންސިލަށް، 
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ރަށްރަށަށް ދޭން   ،ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓްއިންވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު  2019. .1
ރ. ފަނޑިޔާރުންގެ އެލަވަންސްގެ ބަޔަށް  4500.00ކަނޑައަޅާފައިވާ އެލެވަންސްގެ ތެރެއިން 

ރ.  1500.00 ގެ ގޮތުގައި ދުވާލަކަށް ފަނޑިޔާރުންގެ އެލަވަންސް އިތުރުކޮށް، 
 ނިންމުނެވެ. ދިނުމަށް ސަތޭކަރުފިޔާ(  ރަ)ފަނަ

ނޮވެމްބަރމަހުގެ އެންމެފަހު ހަފްތާގެ، ހަފްތާ ބަންދުގައި ބޭއްވުމަށާއި   2019ޒުވާނުންގެ ފޯރަމް  .2
މެމްބަރުންގެ ކޮމިޓީއެއް   7މިމަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށް 

ކައި ކުރަންޖެހޭ  އެކުލަވާލެވުނެވެ. އަދި މިކޮމިޓީގެ ބެލުމުގެދަށުން ޒުވާނުންގެ ފޯރަމް ބޭއްވުމަށްޓަ
 އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުނެވެ. 



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުެގ ިހންިގ ކައުންސިލުންމުލަކަތޮޅު ައތޮޅު  އަަހރު ަވނަ 2019
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 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ނިޔާޒު ކޮމިޓީގެ ޗެއަރ  
 ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޒާހިރު  ޑެޕިއުޓީ ޗެއަރ

 ކޮމިޓީގެ މެމްބަރ: 
 އ. ފައިނޭންސް އޮފިސަރ މޫސާ ފާއިޒު    
 މަދު މުސްޠަފާ އ. ްޕލޭނިންގ އޮފިސަރ މުޙައް   
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޢާއިޝަތު އަފީފާ     
 އ. ްޕރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޢަލީ ފާއިޒު     
 އ. ްޕރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު އަފީފު     
އަށް އަތޮޅުކައުންސިލްއިން ރަސްމީ ދަތުރެއް )އަތޮޅުގައި   31އިން  19އޮކްޓޯބަރމަހު  2019. .3

ހުރި މުޙިއްމު ކަންތައްތަކާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް( މާލެއަށް ކުރުމަށާއި މި ދަތުރުގައި  
އްމަދު  މެމްބަރުންގެ އިތުރުން މިއިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ މުޙަ 3ބައިވެރިވެލައްވާނީ ކައުންސިލްގެ 

ފައިސާ  ށްވާ ކޮއްތާއި، އެކަމަޑޭޝަނަޒާހިރުކަމަށާއި އަދި މިދަތުރުގެ ބައިވެރިންނަށް ދެއްވަންޖެހޭ 
ރ. )ތިރީސްހަހާސް  36400.00ެޕޓީކޭޝްގެ ގޮތުގައި ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޒާހިރުއާ 

 ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.  ހަތަރުސަތޭކަރުފިޔާ(
އެޅުމުގެ  ޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ހެދުން އަތޮގެ ކުރިން،  17އޮކްޓޯބަރ  2019. .4

ޤަވާއިދު މުރާޖާކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާއި އަދި އެޤަވާއިދުގައި ހުރިކަންތައްތައް މޮނީޓަރު  
ކުރުމަށްޓަކައި އުޞޫލެއް ތައްޔާރުކޮށް އެސް.އެމް.ޓީއަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު ޤަވާއިދު ތަންފީޒުކުރާނެ  

 މަށް ނިންމުނެވެ. ތާރީޚެއް ކަނޑައެޅު

120 2 

ސިޓީގައިވާ ފައިސާއަކީ ލޯންޗް   GS-168/236/2019/281މ. ދިއްގަރުސްކޫލްގެ ނަންބަރު: .1
ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް މިކައުންސިލްއިން ބިލް ހެދުމަށްފަހު ފޮނުވާފައިވާ ޢަދަދެއްކަމަށާއި،  

މަށާއި ދިއްގަރުސްކޫލްއިން މިކަމަށް  މިކަމަށް އިތުރު ލުޔެއް މިއުޞޫލު މިގޮތަށްއޮއްވާ ދެވެންނެތްކަ
އިތުރުއެހީއެއް ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ރަށުކައުންސިލް އާއި މަޝްވަރާކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް  

 ސިޓީގެ ޖަވާބުދެއްވުމަށް ނިންމުނެވެ. 
މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅުންހުރި  މިއަހަރުގެ ވޯކްްޕލޭންގައި ހިންގަން ހުރި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  .2

އަދި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވާ ޚަރަކާތްތައް އަންނަ އަހަރުގެ  
ވޯކްްޕލޭންގައި ހިމަނައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި އަދި ވޯކްްޕލޭންގައި ހުރި ހަރަކާތްތަކުގެ  

ވޭނެ ްޕރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް  މިއިދާރާގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދެ  ،ތެރޭގައި
 ނިންމުނެވެ. 

121 3 
އޮކްޓޯބަރމަހުގައި ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ޔޫތް ފޯރަމް، ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކުން   2019. .1

  ބޭއްވުމަށް ވަނަ އަހަރުތެރޭގައި ޔޫތް ފޯރަމް  2020އެކަށީގެންވާ ތަރުހީބު ލިބިފައި ނުވާތީ، 
 ނިންމުނެވެ. 

އަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚް   19 ޑިސެމްބަރ 2019އިން  08ޑިސެމްބަރ  2019 .1 3 122
 ޔޫސުފު ޞިދުޤީއަށް ޗުއްޓީ ދެއްވުމަށް ނިންމުނެވެ.   



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުެގ ިހންިގ ކައުންސިލުންމުލަކަތޮޅު ައތޮޅު  އަަހރު ަވނަ 2019
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މަހަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަން އަންގައި ސިޓީ   3ލޯނަށް ފައިސާ ނުދައްކާތާ  .2
ގެ   10މްބަރ ޑިސެ 2019ފޮނުވުމަށާއި، މިހާރު ލޯންގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ހުރިހާފަރާތްތަކުން 

ކުރިން ފައިސާދައްކާ ހަލާސްކުރުމަށް އަންގައި ސިޓީ ފޮނުވުމަށާއި، އަދި މި މުއްދަތުގައި ފައިސާ  
ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުން ފައިސާ ހޯދުމަށް ޝަރުއީ މަރުހަލާ ފެށުމަށާއި މި މަސައްކަތް މިއިދާރާގެ  

ދި މިކަމުގައި  ޒިންމާދަރުވެރިޔާގެ ބެއްލެވުމުގެދަށުން ކުރިއަށްގެންދެވުމަށާއި އަ
ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާއެކު އިސްވެ ހަރަކާތްތެރިވެލައްވާނީ، ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް އަދި  

    އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓްގެ ހެޑުންކަމަށް ނިންމުނެވެ.
ރަސްމީދަތުރުގައި   އަށް އަތޮޅުކައުންސިލްއިން މާލެއަށް ކުރި 31އިން  19އޮކްޓޯބަރމަހު  2019 .3

ދުވަސް ރަސްމީދުވަސްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާއި، މާލިއްޔަތު  2އިތުރަށް ހޭދަވެފައިވާ 
    ޤަވާދާއި އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުނެވެ. 

މިއިދާރާގެ އެކައުންޓް ޗެކުތަކުގައި   އަލްއުސްޠާޛު މުޙައްމަދު ނިޔާޒު ޖެނެރަލްމިއިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ .4
 އްވިއެވެ. ފާސްކުރެ ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ޤަރާރު 

123 3 

ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓްއިން ކުރުމަށް   2019 .1
އަށްކުރުމަށާއި   26އިން  21ނިންމާފައިވާ ތަޖުރިބާ ދަތުރު ގއ އަތޮޅަށް މިމަހު )ޑިސެމްބަރ( 

ރުގެ ޚަރަދު  މިދަތުރުގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ބަޖެޓްއިން ކުރުމަށާއި އަދި ވައިގެމަގުން ކުރަންޖެހޭ ދަތު 
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދު މަދުވެފައިވާތީ، ބަޖެޓް   2019

ކޮންޓްރޯލްހަދާ، މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާއެއްގޮތަށް ދަތުރުގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސުމަށާއި އަދި މުޅި 
ތޭކަދިހަރުފިޔާ(،  ރ. )ހަތްދިހައެއްހާސް ފަސްސ71510.00ަދަތުރުގެ ހުރިހާ ކަމަކަށް ޖުމްލަ 

ޚަރަދުކުރުމަށް ނިންމައި، މިދަތުރުގެ އެތެރޭގެ ޚަރަދުތަކަށް )ބައިވެރިންގެ ކެއުމާއި ހުރުމުގެ  
ރ. )ތިރީސްހާސްރުފިޔާ( ހަމަޖައްސައި އެ ފައިސާ ެޕޓީކޭޝްގެ  30000.00ޚަރަދުތަކަށް( 

ވާ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  ގޮތުގައި، އިދާރީ ގޮތުން ދަތުރުގައި ބައިވެރިވާ އެންމެ އިސްފަރާތްކަމުގައި
 އާ ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.    އަލްއުސްޠާޛު މުޙައްމަދު ނިޔާޒު

124 2 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓްތަކުގައި މިކައުންސިލް ތަމްޞީލްކުރުމާއި ބެހޭ ޤަރާރު ފާސްކުރުމަށް   .1
 ނިންމުނެވެ.    

ޑިސެމްބަރމަހު މިކައުންސިލްއިން ގއ. އަތޮޅަށް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަޖުރިބާ   2019 .2
ބައްދަލުމުގައި   ވަނަ ކައުންސިލްގެ  123ދަތުރުގައި ބޭނުންކުރާނެ ެޕޓިކޭޝް ޙަވާލުކުރުމަށް 

މިއިދާރާގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  ، ެޕޓިކޭޝް ފައިސާ ،ނިންމާފައިވާ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ ބަދަލުގައި
 އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު އަފީފާއާއި ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 

 

 ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު 
 ކައުންސިލަށް ަބދަލެއް އައިސްފައެއްނުވެއެވެ.   ވަނަ އަހަރު 2019

 



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުެގ ިހންިގ ކައުންސިލުންމުލަކަތޮޅު ައތޮޅު  އަަހރު ަވނަ 2019

  
48 

 ނިންމުން  .11
ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކޮށް ެބލެެހއްޓުމުގެ ގޮތުންނާއި ކައުންސިލްަތްއ 

ކައުންސިލްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުގެ ަބއެއް ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރެވި، ރަށު 

 އެތަންތަނުގެ މަސައްކަތްތަްއަބލާ، އެފަރާތްތަކުން އެދިވަޑައިގަންނަާވ ކަންކަމުގައި ލަފަޔާއި،މަޝްވަރާ ދެވިފައިވެއެވެ.

އިތޯ އާއި،  ކުރަން އަތޮޅަށް ހުރި ކަންކަން ކުރެއްވުމުގައި ސަރުކާރުން ގެންގުޅުއްވާ ސިޔާސަތަކީ ކޮަބ
ކުރެވިފައިވާ ކަންކަން ފައްޓަވާީނ ކޮންއިރަކުންޯތ އަދި، މިއަތޮޅަށް އޮްތ ފުުރޞަތު ތަކަކީ ކޮަބިއތޯ އާިއ ްޓ ހަމަޖެހި ަބޖެ

އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށް  

 ށްފައިވެއެވެ.މްަބރުން މާލެ ދަތުެރއް ކޮކައުންސިލްމެ

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

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

ދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ހުނަާރއި ޤާބިލްކަން ިއތުރުކުރުމަށް، އެކިއެކި ދާއިރާތަކާ ގުޅުންހުރި މުވައްޒަފުންނަްށ އި  

 އެދާއިރާއިން ތަމްރީނު ޕްރޮގުރާމްތައް ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.
ސިލުން ރޭިވ މި އަހަރުގެފުރަތަމަ ހަމަހުގެ ތެރޭގައި ކަުއންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުމާއި، ކަުއން       

މަސައްކަތްތައް  ކުރުމުގައި މި އިދާރާގެ ސިވިލް ސާރވަންޓުން ކޮށްދެއްވި  މަސައްަކތަށް އެފަރާތްތަކަްށޝުކުރު 
ދަންނަވަމެވެ.  އަދި މިޝުކުރުަގއި މިއިދާރާއާއި، އަތޮޅު ރަށްރަުށގެ ކައުންސިލް އިދާރާތަކަށް އެިކގޮތްގޮތުން އެީހތެރިވެދެއްވި 

      ފަރާތްތަކާއި، އާއްމުފަރާތްތައްވެސް ޝާމިލް ކުރަމެވެ.  ސަރުކާރުގެ ކަމާެބހޭ

އަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާޞްތެރި ދުޢާ އަކީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ މި އަތޮޅާއި، މިދިވެހި ޤައުމު ހިންގަވަން ތިއްަބވާ 

ރާއްޖޭގެ ކުރިމަގު  ،ދަްށ ޯބލަާބއިޤާޫނނާއި ޤަވާ ،ދީަންށ ލޯިބކުރާއިސްލާމް ،ވެރިންނަކީ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުްނނަށް އޯގާތެރި

ަބއްޓަންކުރުމުގައި އިސްލާމްދީނުގެ ރިވެތި އުޞޫލްތައް ހިފަހައްޓާ ަބއެއްކަމުގައި ލެއްވުމެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮުބވެތި 
މިއަތޮޅަށް ފާަގިތ ރައްޔިތުންނަށް ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތާއި އާފިޔަތުގެ ނިޢުމަތް ިމންވަރު ކުރައްވާ، އަދި ޚާއްޞަކޮށް 

 މިންވަރު ކޮށްދެއްވުމެވެ. هللا މުސްތަޤްަބލެއް މާތް

ވަަނ  2019ަތާބރަކަ ވަަތޢާލާއަށް ޙަމްދުކުރާ ޙާލު هللا މިރިޕޯޓްލިޔެ އެކުލަވާލުމުގެ ހެޔޮތަޢުފީޤް ދެއްވި
 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ނިންމާލަމެވެ. އަހަރު
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ޞިދުޤީ ޔޫސުފު     
   ރައީސް ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު މުލަކަތޮޅު           


