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 ބަޔާން  ރައީސްގެ ކައުންސިލްގެ

l 
 

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

ރު ންނާއި، މިތުގައި އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ އިތުރު އާލުޞަލާވާތާއި، ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ. މި ޞަލަވާތާއި، ސަލާމު
 ޞަޙާބީން ޝާމިލްކުރަމެވެ.

 ކުން އަތޮޅުގެއެ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޞަރަހައްދުގައި އޮންނަ ފަޅުރަށްތަ  މިއަތޮޅުގެ އިޚްތިޞާސް ކަނޑައަޅުއްވައި،
ގޮސް ހުއްޓިފައި ކުރިއަށް ނު ވީ ނަމަވެސް އެރަށްތަކުގެ މަސައްކަތްރައްޔަތުންގެ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ރިސޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައި

އްޓުން ށްތައް ބެލެހެއަތޮޅު ކައުންސިލާއި ބައެއް ފަޅުރަ ހުރެގެން ކަމާބެހޭ ވުޒާރާއަށް ދެންނެވުމުން އެކަމަށް ހައްލެއް ނުލިބިވުމާއި،
އް ހޯދުމަށް ގެ ހުއްދައެންފާކުރާނެ އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތެއް ފެށުމުޙަވާލުކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް އެރަށްރަށުގައި އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް މަ 

 ން ލިބުމުގައި ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކު

ންކަން ންމައި އެކަވޭތުވެދިޔަ ހަމަހުގެ މިކައުންސިލުން އަތޮޅާއި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި މުހިއްމު ނިންމުންތަކެއް ނި 
ޖެގައި ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކާތެރިކަން އިޢުލާން ވެގެން ގައި ރާއް 19-ކުރަމުންދަނިކޮށް ކޯވިޑްލްކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ޙާޞި

 ދިއުމާއި ގުޅިގެން ހިންގެން ހިންގަން ބޭނުންވެފައިވާ ގިނަ ޚަރަކާތްތައް ހުއްޓި ނުކުރެވި ގޮސްފައިވެއެވެ.

 ގެންދަނީ ވަނަ ދުވަހު ހުވާކުރުމާއެކު އެންމެ އިސްކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކުރަމުން މި 17މޭ  2021އައު ކައުންސިލް  
ތް އޮލްގެ ކުރިޔަށް ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ނިންމުމަށް މި ކައުންސިލަށް ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ މި ކައުންސި  17އޮގަސްޓް  2021

 ލޭނާއި، ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ހެދުމުގެ މަސައްކަތެވެ. އަހަރުގެ ތަރައްޤީގެ ޕް 05

ގެ ސަބަބުން މިކައުންސިލުން ކުރަން ރާވާފައިވާ  19-ޑްގެ ތެރޭގައި ކޯވިމަސްދުވަހު  6ގެ ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރު  2021
މިއިދާރާގެ  ބަރުންނާއި،ންސިލް މެންމަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ގެންދިއުމަށް އެހީތެރިވެދެއްވި ކައުމަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރެވުނު 

 ރިވަމެވެ.  މުވައްޒަފުންނާއި އަދި ރަށު ކައުންސިލް ތަކުގެ މެންބަރުންނާއި، މުވައްޒަފުންނަށް، އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުވެ

هللا މާތް ޢާއަކީތަބާރަކަ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދު ކުރަމެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ދުهللا މި އެންމެހައި ކަންކަން ހިތްމަވައިދެއްވި 
ތި، ކާމިޔާބު ފާގަ މަސްދުވަހަކީ  6 ފަހު ގެ ވަނަ އަހަރު 2021ކުރިއަށް މި ހިނގަމުންދާ އަޅަމެންގެ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތްލައްވާ 

 ން!އާމީ! ވެވަރުކުރެއްވުމެތައް އަބަދުމެ މިންޤައުމަށް އުފާވެރި ފާގަތި ދުވަސްއަތޮޅަށާއި މި  ،ވައިދުވަސްތަކެއްކަމުގައި މިންވަރު ކޮށްދެއް

  ހ. 1442ޙިއްޖާ ޛުލް  04 
 މ.2021 ޖުލައި   14  

                      
 މުޙައްމަދު ނިމާލް                                                           
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   ތަޢާރަފު  .1
 

ކަތްތައް މަސްދުވަހު މުަލކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަސައް 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2120މިރިޕޯޓަކީ 
 ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ މަޢްލޫމާތު ިހމެނޭ ރިޕޯޓެވެ.

ކަށް މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ލަނޑުަދނޑިތަ ،މި ރިޕޯޓުގައި
ތުގެ މައުލޫމާުތ ހިފައިވާގޮވާޞިލުވުމަށް ހިންގި ހަރަކާްތތަކާއި، ރޭވިފައިހުރި ހަރަކާތްތަކާއި، ކައުންސިލުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަމަޖެ

ލުން ކުރެވުނު މަސްދުވަހު މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސި 6ފުރަތަމަ  ވަނަ އަހަރުގެ 2120ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. މީގެއިތުރުްނ 
ތްކުރުމުގައި އި މަސައްކަމަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލާއި މާލީ ތަފްސީލު އަދި ކައުންސިލް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާ

 ދިމާވި ދަތިތަކަށް ބަލަިއލެވިފައިާވނެއެވެ.

 ތަޞައްވުރު  ކައުންސިލުގެ .2
 

ޭގ، ވިގެންހިން"މުލަކަތޮޅަކީ އިސްލާމީ ިރެވތި އުޞޫލުތަުކގެ މަީތގައި ދެމިތިބެ، ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮީޖގެ އެހީަގއި ރޭ 
ޔިތުންނާ ކުާރ، ަރއްދެމެހެއްޓެނިވި ގޮެތްއގައި އަޮތޅު ތަރައްޤީކުރުމަށް އަުއ ިވސްނުންތަކާ ހީވާިގކަމާެއކު ަމސައްކަތް

އްޔިތަުކ ރަ ނަރުވެރި ެއއްބަިއވަންތަކަމަށް އިސްކަންދޭ، އަތޮޅުވަންތަ ީހވާގި ހު ރަށްޓެހި، ޤައުމިއްޔަާތއި އެުކވެރިކަމާ
 ދިރިއުޅޭ ނަމޫނާ އަތޮޅަކަށް ުވން" 

 ކައުންސިލުގެ މިޝަން  .3
 

ތީ އެންމެމަ "އަތޮުޅގައި ޞުލްޙަ މަސްލަޙަތު ޤާއިމްކޮށް، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް
ްއޔިތުްނެގ ކޮށް، ރަރަށުކައުންސިލްތަާކއި އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިްނގުމުގެ ިނޒާމް ހަރުދަނާ ،މަށްޓަކައި ފެންވަރުަގއި ދިނު

އް ޤާއިމްކޮށް ނެ ނިޒާމެބޭނުންތައް ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ފުއްދައިދިނުމަށް އެހީތެރިވެ، ެއންމެމަތީ ފެންވަރުގައި ރާވާ ިހންގޭ
   ދެމެހެއްޓުން" 
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   ސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު ރަށުގެ ވަނަވަރު / ކައުން  .4
 

ގެ އިރުމަތީ ވަރަކަށް މޭލު ދުރުގައި، ރާއްޖޭ 70ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް މާލޭގެ ދެކުނުން ގާތްގަނޑަކަށް 
މީހުްނ ، އިރަށާ 08އުޅޭ ބިތުގައި، ފެލިދެ އަތޮޅާއި ކޮޅުަމޑުލާއި ދެމެދުގައި އޮންނަ މުލަަކތޮޅު ނުވަތަ މ. ައތޮޅަކީ، މީުހން ދިރި

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

ންވެސް ފާހަގަ ރަށް ހިމެނޭ  އަތޮޅެކެވެ. އަދި މި އަތޮޅަކީ ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތު 35ރަށާ އެކު ޖުމްލަ  03އިންޑަސްޓްރިއަލް 
 ށަކީ: ރަ 8ފަރު އެކުލެިވފައިވާ އަތޮޅެއްވެސް މެއެވެ. މިހާރު މިއަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮށްލެވޭފަދަ ބޮޑު ދެ

 

 1410( 363)ވޭވަށް   -2 1409 ( 362)ރަތްމަންދޫ  -1

 

 

 

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

  

 

 

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

 

 

 

 

  1416(        369މަޑުއްވަރި   ) -8 1415       (368) ދިއްގަރު  -7

 

 

 
 

 

މީހުންނަކީ ފިރިހެނުންނެވެ. އަންހެނުންގެ  3830މީހުންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން  7567މިއަތޮޅުގެ ޖުމްލަ އާބާދީއަކީ 



  
6

 

އަހަރާއި ދެމެދުގެ މީހުންގެ ޢަދަދަކީ  35އަހަރާއި  18އެވެ. އަދި  439އަހަރުން މަތީ މީހުންގެ ޢަދަދަކީ  65އެވެ.  3737ޖުމްލައަކީ 
އަކީ ފިރިހެން ކުދިންނެވެ. އަދި  647 ތެރެއިންއެވެ. އޭގެ 1280އެވެ. މިއަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވާކުދިން ޖުމްލަ އާބާދީއަކީ  2371
ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތްކުރާ  ،ކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަމާއިފަތުރުވެރި ، އަކީ އަންހެންކުދިންނެވެ. މިއަތޮޅަކީ މަސްވެރިކަމާއި 633

މިނޫނަސް ތަފާތު އެކިއެކި މަސައްކަތްކުރާ  ،ފަންތީގެ އެކިއެކި ވިޔަފާރިއާއި އަދި މެދު ުކިދ ، ފަރާތްތަކާއި، ފައިބަރ މަސައްކަތްކުރުމާއި
އަދި  މީހުން، 564ންކުރާ މަސްވެރިކަ  ،މީހުން އުޅޭއިރު 140ކުރާ އާބާދީއެއް އޮންނަ އަތޮޅެކެވެ. އެގޮތުން ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި

ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތްކުރާ  ނާއި،މީހުން 43ފައިބަރ މަސައްކަތްކުރާ މީގެ އިތުރުން މީހުން އުޅެއެވެ.  143ދަނޑުވެރިކަންކުރާ 
ކުގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބިދޭސީން މިއަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ މީހުން އުޅެއެވެ. ތަފާތު އެކިއެކި ބޭނުންތަކާއި، މަސައްކަތުގެ ދާއިރާތަ 122

 35ހިންގާ ރަށްރަށާއި، ސިނާޢީމަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާ ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންދާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. މިއަތޮޅުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން 
 ކްލަބް ޖަމްއިއްޔާ އޮވެއެވެ.

ރަށްރަށަކީ ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ބިންބޮޑު އަދި އެކަށީގެންވާ ހުސްބިންއޮތް ރަށްރަށެވެ. މި އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ގިނަ 
ގައި ފާހަގަ ނަމަވެސް މިއަތޮޅު ދިއްގަރާއި މަޑުއްވަރި އަދި ނާލާފުއްޓަކީއަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްރަށާ އަޅާބަލާއިރު ބިންދަތި، ޖާގަކުޑަ ތިންރަށްކަމު

ރަށަކީވެސް ބިންހިއްކައިގެން ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ބިން ބޮޑު ކުރެވިފައިވާ ތިންރަށް ކަމުގައި ވިޔަސް، ރަށުގެ އާބާދީއަށް ކުރަމެވެ. މި ތިން 
ލާއިރު ބޭނުންވާ ދިރިއުޅުމާއި އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތަކަށް އެކަށީގެންވާބިން ލިބިފައިނުވާ ތިންރަށެވެ. އަދި މި ތިންރަށުގެ ފަޅުގެ ސައިޒަށްބަ 

ފަޅު  ހިއްކައިގެން ރަށް އިތުރަށް ބޮޑުކުރުމުގެ ފުރުޞަތުއޮތްކަން ވެސް ފާހަގަ ކުރަމެވެ. މިއަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ އިތުރުން ބިން
 ރަށްރަށުގެ ގޮތުގައިވެސް ބިންބޮޑެތި ރަށްރަށް ހުރުމާއެކު، ދިރިއުޅުމަށާއި އިޤުތިޞާދީ ކަންކަމުގައި ބޭނުންކުރާނެ ބިން މިއަތޮޅުގައި 
ށް ތަނަވަސްވެފައި އޮތްކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އަދި އަތޮޅުގެ އިރުމަތީ ބިތުގައިވާ މާސިންގާ ދެ ފަރަކީ، ބިމުގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުމަ

މާއި، ދަނޑުވެރިކަ،މިއަތޮޅަށް ލިބިފައިވާ މުހިއްމު ވަޞީލަތެކެވެ. އަތޮޅުގެ އިޤުތިޞާދު ބިނާވެފައިވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މަސްވެރިކަމާއި
މަޑުއްވަރި، ވޭވަށް، މުލައް، ނާލާފުށި އަދި ކޮޅުފުށީގެ ، ވިޔަފާރިއާއި، ވަޒީފާ އަދާކުރުމާއި ޓޫރިޒަމްގެ މައްޗަށެވެ. މި އަތޮޅު ދިއްގަރު

މަޑުއްވަރި، ، އްވަރަށްގިނަ ޢަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ބަރޯސާވެފައިވަނީ މަސްވެރިކަމުން ލިބޭ އާމްދަނީގެ މައްޗަށެވެ. އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް މުލަ
ނާލާފުށި އަދި ވޭވަށަކީ އަތޮޅުގެ ނިސްބަތުން ޒަމާނީ އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން މަސްވެރިކަމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ، ދިއްގަރު

ވިޔަފާރި ކުރަމުންދާ  ރަށްރަށެވެ. އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް މުލައް ވޭވަށް އަދި މަޑުއްވަރި ، އަކީ ފައިބަރު ދޯނި ފަހަރު ބަނދެ ވިއްކުމުގެ
ކެވެ. ރަށްތަކެކެވެ. މ. އަތޮޅަކީ މަހުންއުފައްދާ ބާވަތެއް ކަމުގައިވާ ރިހާކުރު އުފެއްދުމަށް މުޅި ރާއްޖެއިންވެސް ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ އަތޮޅެ

ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޒުވާނުން އަތޮޅުގައި އޮތް ދެރިސޯރޓު )މެދުފުށި އައިލެންޑް ރިސޯރޓާއި، ސިނަމަން ހަކުރާހުރާ މޯލްޑިވްސް( ގައި އަތޮޅުގެ 
 ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ގެންދެއެވެ.



20XX ަރިޕޯޓް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނ  

 

( ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަން )  
7

 

 ޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު ޙާ ނަތީޖާ  .5
 ންވަރު މި ށް ޙާޞިލްވި ތެރެއިން ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ  1220
 

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް 
 ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

ނަތީޖާ 
ޙާޞިލްކުރެވުނު 

 މިންވަރު 

Q1 Q2 

01 
ވަނަ އަހަރަށް ތައްޔާރުކުރި ބަޖެޓް 2021އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން 

 ފާސްކުރުން 
%100 

02 
  ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގ2020ެ

 އަށް ފޮނުވުން  L.G.Aއެކުލަވައިލާ 
%100 

03 
ށް ގެ ކުރިން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއ31ަފާއިތުވި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ 

އިވާ އެއްބަސްވެފަގަނެފައިވާ ތަކެއްޗާއި، ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތާއި، ގަންނަން 
 ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގައްވާ ފައިސާގެ ބިލްތައް ހޯދުން 

100% 

04 
ށް ގެ ކުރިން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަ 31ފާއިތުވި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ 

އިވާ ގަނެފައިވާ ތަކެއްޗާއި، ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތާއި، ގަންނަން އެއްބަސްވެފަ
 ދައްކާ ނިންމުން ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގައްވާ ފައިސާ 

100% 

 އަށް  L.G.Aވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާން 2020އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  05
 ފޮނުވުން 

100% 

06 
ދާރާގެ ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އ2022ިތަރައްޤީ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް، 

 އަށް ފޮނުވުން  L.G.Aމަސައްކަތު ތާވަލް އެކުލަވައިލާ 


5% 

07 
ދާރާގެ ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އ2022ިތަރައްޤީ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް، 

 .އަށް ފޮނުވުން L.G.Aބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް 
 

5% 

08 

ށް ޢަމަލީ މަހު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭނަ  1މަހުން  2ކޮންމެ 
 ޢާއްމުކުރުން ސިފަ އަންނަގޮތުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް 

  ްކުރިއަށ
އޮތްތަނުގައި 

 މަށްރުޢާއްމުކު

  އަށް ފޮނުވުން  LGAތަރައްޤީ ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް  09
5% 

  އަށް ފޮނުވުން  LGAފައިނޭންސިއަލް ޕްލޭން ތައްޔާރު ކޮށް  10
5% 

 50% ރަށްރަށުގެ ލޭންޑްޔޫސްޕްލޭން ހެދުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން  11

އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަން  12


 


20% 



  
8

 

 .ލާޒިމްކުރާ ޤަވާއިދުތައް ހެދުން 

13 
 .ޓްރަސްޓް ފަންޑު މުރާޖާކޮށް ހިންގާހަރަކާތްތައް އިތުރުކުރުން


ކޮވިޑާގުޅިގެން 

 ނުކުރެވޭ

14 
 .ޤާއިމްކުރުންއަތޮޅުން ޕާސްޕޯޓަށް އެދެވޭނެ ނިޒާމެއް 


ކޮވިޑާގުޅިގެން 

 ނުކުރެވޭ

 15% އެއްގަމުގެ ލައިސަންސް ކާޑު ދޫކުރަންފެށުން  15

16 
ކޮވިޑާގުޅިގެން  ކަނޑުގެ ލައިސަންސް ކާޑު ދޫކުރަންފެށުން 

 ނުކުރެވޭ

17 
ސް ރފޯމަންޕާރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރާ މިންވަރު ބެލުމަށް 

 .އިންޑެކްސްއެއް ތައާރަފްކުރުން

 ްކޮވިޑާގުޅިގެނ
 ނުކުރެވޭ

 20% .ޑީ ކާޑު ކަލެކްޝަން ސެންޓަރތަކެއް ޤާއިމް ކުރުން .ހުރިހާރަށެއްގައި އައި 18

19 
 ރަށާ ބިންބިމުގެ ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމަށް ޑާޓާބޭހެއް އުފެއްދުން ށްރަ


ކޮވިޑާގުޅިގެން 

 ނުކުރެވޭ

20 
ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ގޮތްޕެއް އަތޮޅުގައި ޤާއިމްކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓަރ 
 .މަސައްކަތްކުރުން 

 ްކޮވިޑާގުޅިގެނ
 ނުކުރެވޭ

21 

 މުވައްޒަފުންގެ ތަޖުރިބާ ދަތުރު 



ފަހުގެ 
ތާރީޚެއްގައި 

 ކުރުމަށް

22 

 މުވައްޒަފުންގެ ޕިކުނިކު ދަތުރު 



ފަހުގެ 
ތާރީޚެއްގައި 

 ކުރުމަށް

23 

ކަންކަމާ ގުޅިގެން މުއައްސަސާތަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށް އަތޮޅުގައި ހުރި 
 .މާލެދަތުރުކުރުން

 ެފަހުގ
ތާރީޚެއްގައި 

 ކުރުމަށް

 100% ރަށުކައުންސިލްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުން  24

 20% ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނީޓަރ ކުރުން  25

26 

ން  ގުޅިގެއިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި އަދި ދީނީ މަޢުލޫމާތު ފަތުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ 
 .ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން 2ދީނީ ނަސޭޙަތް ދިނުމުގެ 

 ެފަހުގ
ތާރީޚެއްގައި 

 ކުރުމަށް

27 

ސުކޫލްތަކުން  ން އަތޮޅުގެ ސްކޫލުތަކުގައި ސްކައުޓުހަރަކާތްތައް ހިންގަން އެހީތެރިވެދިނު
ހުށަހެޅުމުން 
 އެހީ ދިނުމަށް 
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28 
ކޮވިޑާގުޅިގެން  ރަށްރަށުގައި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައް އުފެއްދުމަށް ބާރުއެޅުން 

 ނުކުރެވޭ

29 

ފަހުގެ  އަތޮޅު ކުންފުނި އުފެއްދުން 
ތާރީޚެއްގައި 

 ކުރުމަށް

30 
 ގެ ނަމުގައި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލޯނު ދޫކުރުން "ދިރެމާ ލޯނު "


ގެން ގުޅިކޮވިޑާ

 ނުކުރެވޭ

31 
ށް ގުޅުން ކްރެޑިޓް ސްކީމުގެ ނަމުގައި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކްރެޑިޓަ"

 މުދާދޫކުރުން 
ގެން ގުޅިކޮވިޑާ

 ނުކުރެވޭ

32 
ކޮވިޑާގުޅިގެން  އަހަރުގެ އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުން 10ކުރިއަށްއޮތް 

 ނުކުރެވޭ

33 
ތައް އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މަސްވެރިކަމުގެ ވެލިޔު އެޑެޑު އުފެއްދުންވަނަ  2020 

 .ތައްޔާރުކުރަންފެށިގެންދިއުން
ކޮވިޑާގުޅިގެން 

 ނުކުރެވޭ

34 
 ކުރުން މަސްވެރިކަމުގެ ސާމާނު ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބޭނެ ކުރެޑިޓް ސްކީމެއް ޤާއިމް 


ކޮވިޑާގުޅިގެން 

 ނުކުރެވޭ

35 
 .ޤާއިމްކުރުން ގޭދޮށު މަސްފެކްޓްރީއެއް 


ކޮވިޑާގުޅިގެން 

 ނުކުރެވޭ

36 

 މެހި ،ދިރިމަ  ގުޅިގެން ރަށުކައުންސިލްތަކާ ،ޔުނިޓްތަކާ ހެލްތު ޕަބްލިކް ރަށްރަށުގެ 
 ހިންގުން  ޕްރޮގުރާމެއް މަދުކުރުމުގެ ހުވަނި އަދި

ފަހުގެ 
ތާރީޚެއްގައި 

 ކުރުމަށް

37 
ހި ދިރި، މެމަ ރަށުކައުންސިލްތަކާ ގުޅިގެން ރަށްރަށުގެ ޕަބްލިކް ހެލްތު ޔުނިޓްތަކާ، 

 އަދި ހުވަނި މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގުން 
ކޮވިޑާގުޅިގެން 

 ނުކުރެވޭ

38 
އަތޮޅުގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކާ ގުޅިގެން , މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާ

 ސްޕެސިއަލިސްޓް ޑޮކްރަރުންނަށް ދެއްކުމުގެ ކޭމްޕްތަކެއް ހިންގުން 

 ްކޮވިޑާގުޅިގެނ
 ނުކުރެވޭ

39 
ރިއަށް ރާމް ކުދުޅަހެޔޮ މީމުގެ ނަމުގައިސިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގް 
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 ހަދައި ބެލެހެއްޓުން،

 ެފަހުގ
ތާރީޚެއްގައި 

 ކުރުމަށް
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ން ބެލުމުގެ ހުނަރާއި އިޖުތިމާޢީ އަގުތައް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޓްރޭނި ދަރިން
 .ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގުން

ފަހުގެ 
ތާރީޚެއްގައި 

 ކުރުމަށް

 

 ޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޙާ  .6
 

މ. މަޑުއްވަރީން އަލަށް އެއްގަމު ލައިސަންސަންސްގެ ޚިދުމަތަށް 
އެދެންބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތުދިނުމަށް 
މ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި، މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލާއި މ. މުލީ ޕޮލިސް 

 11:00 ވަނަ ދުވަހުގެ 11ފެބުރުއަރީ  2021ސްޓޭޝަން ހިމެނޭގޮތަށް 
ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. އޮންލައިން ބައްދަލުވުމެއް  އަށް 11:40އިން 

މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީ މ. މަޑުއްވަރީން މިބައްދަލުވުމުގައި 
އެއްގަމު ލައިސަންސް ނެގުމަށްދިމާވާ ދަތިތަކާއި، އަދި އަތޮޅުކައުންސިލާ 

ކަންކަމުގައި މިހާރަށްވުރެ މ.މުލީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގުޅިގެން މިފަދަ 
އިރިން މަޢުލޫމާތު ޚިއްޞާކޮށް، މަޑުއްވަރީން ލައިސަންސް ނަގަން ކަ

ކުރަންބޭނުންވާ ކަންކަމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލަށް ދެވިދާނެ އެހީތެރިކަމާ 
 ގުޅޭގޮތުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން އެއްގަމު ލައިސަންސް ޚިދުމަތުގެ ފީ، އަލަށް ލައިސަންސަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ހުށައްޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ 
 މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުން ކެޓަގަރީ އިތުރުކުރަން އެދޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތާއި ލައިސަންސް އައުކުރަން އެދޭ
ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ހިއްސާކުރެވުނެވެ. އެއްގަމާއު ކަނޑު ލައިސަންސްގެ ޚިދުމަތް ރަށްރަށުގައި 

 .ގެންދާނެ އުސޫލުވެސް މި ބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެރީންނާ މި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ޚިއްޞާކުރެވުނެވެކުރިޔަށް 

ވައްޒަފުން މިހާތަނަށް ބޭނުންކުރަމުން އައި މިކައުންސިލްގެ މު 
ނޫކުލައިގެ ޔުނީފޯމާ، ބުރުގާގެ ބަދަލުގައި ފެހިކުލައިގެ ޔުނީފޯމާ، 

 ދުވަހުވަނީ ވަނަ  11ފެބުރުއަރީ  2021ބުރުގާއެއް 
 މާލަމްގައި  ޖަލްސާކުރާ  ކައުންސިލްގެ މި ފައެވެ. ތަޢާރަފުކޮށް 

ޔާތެއްގައި މުވައްޒަފުންނާ ޔުނީފޯމާއި، ބުރުގާ ރަސްމިއް ބޭއްވުނު
 އަލްފާޟިލް  ރައީސް ނާއިބު ކައުންސިލްގެ  މި   ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ
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 ރޮދިން ހުދު ވަނީ ނަން އަދި  ލޯގޯ ކައުންސިލްގެ ކަތޮޅުމުލަ ޔުނީފޯމުގައި އައު ޚިލާފަށް ޔުނީފޯމާ ކުރީގެ. ޙަސަނެވެ އަޙްމަދު
 ޔުނީފޯމާއި، އައު   ތަކުވެސް ކައުންސިލްގެ ލޯގޯ ވަނީ ހުދު ރޮދިން އެމްބްރޮއިޑްކޮށްފައެވެ.ބުރުގާ  އަދި. އެމްބްރޮއިޑްކޮށްފައެވެ

 .ފެށިގެންނެވެ ދުވަހުން  ބުރާސްފަތި ވާ 25 ފެބްރުއަރީ 2021 ހަމޖެހިފައިވަނީ ފެށުމަށް ބޭނުންކުރަން މުވައްޒަފުން  ބުރުގާ

 

ކައުންސިލްތަކުގެ   ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން މި އަތޮޅުގެ ރަށުމި
 11ފެބުރުއަރީ  2021މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް 

 މިބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ.  ވަނަ ދުވަހުވަނީ
ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް މި ބައްދަލުވުމުގައި 

އަޙްމަދު ޙަސަނާއި، ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޙަސަން 
ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު  ޑިރެކްޓަރއަމްޖަދުގެ އިތުރުން 

ނިޔާޒާއި، ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒާހިރާއި، 
ހިރު ބައިވެރިވެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޒާ

ވަޑައިގެންނިވިއެވެ. ރަށްރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ފަރާތުން އެ ކައުންސިލެއްގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް ބައިވެރިވެ 
 .ވަޑައިގެންނެވިއެވެ

ނުވެރިންގެ އިވާ ފަންފަމި ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީ ނެޝެނަލް ސެންޓަރ ފޯ ދި އާޓްސްއިން އެދިވަޑައިގެން
ންޓާ މެދަފުތަރު އެކުލަވާލުމާއި، ސިވިލް ސަރވިސްއިން ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން ކުރިޔަށް ގެންދަވާ އިންޑަކްޝަން 

 އި ވަޒީފާންމުއްދަތުގަޓްރެއިނިންގގައި އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށުކައުންސިލަކުން ބައިވެރިވުމުގެ މުހިންމުކަމާއި، އިންޓާރން އަދި ޕްރޮބޭޝަ
 އި،ޢަމަލުކުރުމާ އެންގެވުމަށް  އަންގަވާފައިވާ ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް އަދާކުރާ ފާރާތްތައް ފާހަގަވާނެ ޓެގެއް ބޭނުންކުރުމަށް ސިވިލް 

ދައުލަތުގެ  ގޮތުން ކަމާ ގުޅޭފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ ކަންކަން ތަންފީޒުކުމާ ގުޅޭ ނާޅާ މާސްކު ރަށްރަށުގައި ނެތް ޚިދުމަތް ފުލުހުންގެ
 .އިދާރާތަކުން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ ތަކާބެހޭގޮތުންނެވެ

ވާ ސިޓީތަކުގެ ނު ފޮދާރާތަކަށް މި ބައްދަލުވުމުގައި ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ ބައެއް އި 
ދައިގެން އަންނަ ގެ ހުއްދަ ހޯ ޖަވާބުލިބުން ލަސްވާ މައްސަލައާއި، މާލެއިން ކަރަންޓީންނުވެ ރަށްރަށަށް އެކި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެޗް.ޕީ.އޭ 

ހާރަށް ވުރެ ންކު މިރޭންޑަމް ސު 19ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލްތަކާ ދުރާލާ ހިއްސާނުކުރާ މައްސަލައާއި، އަތޮޅުގައި ކޮވިޑް
ލެ ދަތުރުކުރާ އްމުކޮށް މާއިތުރައް ނެގުމުގެ ބޭނުންތެރިކަން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އަތޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުދައްރިސުންނާއި، ޢާ

 .އުޅަނދުފަހަރުގެ ފަޅުވެރިންނަށް ވެކްސިން ދިނުމުގެ މުޙިއްމުކަން ބައެއް ކައުންސިލްތަކުން ފާހަގަކުރިއެވެ
 

ތެރޭގައި ސަރުކާރުން އޮޕަރޭޓްކުރައްވަމުންގެންދަވާ މ. އަތޮޅު
އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ފެރީއިން ފަސިންޖަރުން ނޫން މީހުންގެ މުދާ އެއްރަށުން 

މަޖެއްސޭތޯ ބެލުމަށް އެމެ.ޓީ.ސީ.އާ ހަ  އަނެއް ރަށަށް ގެންދޭވޭނެ ގޮތެއް
އެކު މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލާ، މި އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ 

ފެބްރުއަރީ  2021ކައުންސިލްތައް ހިމެނޭ އޮންލައިން ބައްދަލުމުމެއް 
އަށް މި ކައުންސިލުން  14:30އިން  13:00ވަނަ ދުވަހު  16

 ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.އިންތިޒާމްކޮށްގެން 
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މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްއިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް " 
ޕްރޮބްލަމް އެނަލައިޒިސް އެންޑް ޑިސިސަން މޭކިންގ" 
މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރުމާއި، މަްއސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާ ގުޅޭ 

 09:00ހެނދުނު ވަނަ ދުވަހު  25ފެބްރުއަރީ  2021ގޮތުން 
މާލަމްގައި އަށް މި އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ  11:00އިން 

 22ޖުމްލަ  ވަނީ ގެންދެވިފައެވެ.ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް 
ބައިވެރިންނާއެކު ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު މި ތަމްރީން 
ޕްރޮގްރާމްގައި ކިޔަވައިދެއްވީ މި އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް 

 .އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޔާޒެވެ

ވަނަ އަހަރު  2021 އިދާރީ ކަލަންޑަރުގައި ހިމެނޭ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަނަ އަހަރުގެ  2021މުލަކަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ 
 ދުވަހެއްގެ ކުރެވިފައިވާކޮންމެ މަހެއްގެ އެންމެ ފަހު ބުރާސްފަތި ދުވަސް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީން ދިނުމަށް ޚާއްޞަ

 .ގޮތުގައެވެ

ސަރަހައްދާއި، ސްލިޕްވޭއަށް ދާ މަގު މުލަކަތޮޅު ވޭވަށުގައި ސްލިޕްވޭ ހަދާ 
ސާވޭކޮށް، މިންތައް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް މި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ދެ 
މުވައްޒަފުން ކަމުގައިވާ އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ އަޙްމަދު 
ސިޔާމާއި، އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން މުޙައްމަދު ޝާޠިރު 

 ރެއްވިއެވެ. ކު

ކައުންސިލްތަކުގެ   ން އިސްނަގައިގެން މި އަތޮޅުގެ ރަށުމި ކައުންސިލު 
 13:45އިން  13:00މެންދުރުފަހު   ވަނަ ދުވަހު 02މާރިޗް  2021އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމާ ބެހޭގޮތުން އިރުޝާދު ދިނުމަށް 

ގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ ނާއިބު ކައުންސިލް މި  ބައްދަލުވުމުގައި މި ވަނީ ބައްދަލުވުމެއްބާއްވާފައެވެ.އަށް އޮންލައިންކޮށް 
ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޔާޒާއި، އެސިސްޓެންޓް  ޑިރެކްޓަރރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޙަސަނާއި، ކައުންސިލް އިދާރާގެ 

 ޒިންމާދާރުވެރިން ލް އިދާރާއެއްގެ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޒާހިރެވެ. ރަށްރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ފަރާތުން އެ ކައުންސި
 .ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މުލީ ބްރާންޗް އިން ފައިނޭންސިން 
ޕްރޮމޯޝަން ގެ  ރެވުނުޚިދުމަތްތައް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ތަޢާރަފްކު 

ކައުންސިލްގައި ބޭއްވި ސްޓާފުންގެ މި  މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް
ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ބީއެމްއެލް މުލީ ބްރާންޗްގެ ބައްދަލްވުމުގައި 

ރިލޭޝަންޝިޕް އެގްޒެކްޓިވް ސީޒާ ޢަލީ ރަޝީދު ވިދާޅުވީ މި 
ޕޮރޮމޯޝަންގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޮޑެތި ލުއި 

މިގޮތުން މި  .ފަސޭހަތައް ލިބިގެންދާނެކަމަށެވެ
ލަނަލް ފައިނޭންސިން، ބީއެމްއެލް ވެހިކަލް ލޯނު ޕާސަ އިސްލާމިކް ބީއެމްއެލް ، މައިކްރޯ ޕްރެސް، އެކްސް ލުއި ޕްރޮމޯޝަންގައި 

 2021މާރޗް  01ފައިނޭންސިން ލޯނަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައިވެއެވެ. މިޕްރޮމޯޝަން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 
މަށާއި މިޕްރޮމޯޝަންގެ ވެސް އެދެވޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަގެ ނިޔަލަށެވެ. އަދި މިލޯނުތަކަށް އޮންލައިންކޮށް 2021އެޕްރީލް  30އިން 

 މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ. 
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އުންސިލް އިދާރާއާއި މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މިކަ
ގުޅިގެން މ. މަޑުއްވަރީގައި އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ 

ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް 
 16މި ޕްރޮގްރާމްގައި ސައިކަލް ކެޓަގަރީގައި މ. މަޑުއްވަރީގެ 

ބައިވެރިން  10ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ. މީގެ ތެރެއިން 
 .ތިޔަރީ ޓެސްޓުން ފާސްވެ، ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓް ހަދާފައިވެއެވެ

 

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހަށް މަރުޙަބާ ކިއުމުގެ ގޮތުން މ.އަތޮޅު 
 2021ކައުންސިލުން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަމުން ގެންދާ މާހެފުން 

ވަނީ ގައި  2:45 މެންދުރު ފަހު  ވަނަ ދުވަހުގެ 08އޭޕްރިލް 
މި މާހެފުން އޮތީ މ.އަތޮޅު ސްޓޭޓު ހައުސްގެ ބާއްވާފައެވެ. 
ހެފުމުގައި މ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މި މާ ގޯތިތެރޭގައެވެ

ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން މ.އަތޮޅު ރަށުކައުންސިލް ތަކުން 
 .ބައިވެރިވިއެވެ

މ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، މ. އަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް އަލަށް އިންތިޚާބުވި ރައީސުންނާއެކު ބައްދަލުވުމެއް  މި ކައުންސިލުން 
މި   ބައްދަލުވުމުގައިށް ވަނީ ގެންދެވިފައެވެ. މިއޮންލައިންކޮށް ކުރިއަ އަށް  12:00އިން  10:00ވަނަ ދުވަހުގެ  06މެއި  2021

ވެވަޑައިގެންނެވީ ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޙަސަނާއި، ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބައިވެރި 
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޔާޒާއި، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޒާހިރެވެ. މި ބައްދަލު ވުމުގައި  ޑިރެކްޓަރޖެނެރަލް

ރައީސް މުޙައްމަދު ނިމާލާއި، މ. ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް އިސްމާޢީލް މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބީ 
މ. މުލަކު ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް އަޙްމަދު   ނާހިދާއި، މ. ވޭވަށު ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް މަމްދޫހު ވަޙީދާއި،

މްޢޫން ރަމީޒާއި، މ. ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް އަޙްމަދު ޖަމާލާއި، މ. މުލީ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް ޝަ
 ޒުބައިރާއި، މ. ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް ޢަބްދުލް ޢަލީމާއި، މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް އަޙްމަދު

ނިޝާނާއި، މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް 
 .ޢީލް ނާފިޢު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ އިސްމާ

މި ބައްދަލުވުމަކީ ކައުންސިލް ބަދަލުވާ މަރުހަލާގައި ބޭއްވުމަށް 
ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީން އިރުޝާދު ދެއްވާފައިވާ 
ބައްދަލުވުމެކެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގެ ބޭނުމަކީ އަލަށް އިންތިޚާބުވި 

ޅު ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލް މެންބަރުންނަށް މ. އަތޮ
މަސައްކަތްތައް ރޭވިފައިވާގޮތާއި، ކައުންސިލް ހިނގާ ގޮތުގެ 
ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު އެރުވުމެވެ. މީގެއިތުރުން ކައުންސިލްގެ 
މަސައްކަތާ ބެހޭގޮތުން އަލަށް އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލަރުން 

 ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް މި ބައްދަލުވުމުގައި ޖަވާބުއެރުވުނެވެ. 
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ވަނަ ދައުރަށް އިންތިޚާބު ވެފައިވާ  4ތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުލަކަ
 17މެއި  2021މެމްބަރުންގެ ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މިގައި  14:30 ވަނަދުވަހުގެ 
ރަސްމިއްޔާތުގައި ކައުންސިލަރުންނަށް މި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މާލަމުގައި

މ. ޖުޑީޝަލްދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ހުވާ ލައިދެއްވީ 
 .އަލްއުސްތާޛު އަޙުމަދު ޝަރީފެވެ

ންކަމުގައިވާ، ގެ މެމްބަރުއަދި މިކައުންސިލްހުވާކުރެއްވި މެމްބަރުންނަކީ މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނިމާލު، 
ދު، މްދޫޙު ވަޙީ މަހިދު، މ. ވޭވަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މ.ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ނާ

މީޒް، މ. ރަމ.މުލަކު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޖަމާލު، މ.މުލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޝަމްޢޫން 
މ.  ދުލްޢަލީމް،ސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބް ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒުބައިރު، މ.ކޮޅުފުށީ ކައުން

 ލް އިސްމާޢީލް ދިއްގަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިޝާން، އަދި މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟި 
މ.މުލީ  މަދު ނިމާލާއި،ޟިލް މުޙައްކޮވިޑްގެ ހާލަތާގުޅިގެން މި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާ .ނާފިޢުއެވެ 

 .ވެންލައިންކޮށެކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޝަމްޢޫން ރަމީޒް ފިޔަވައި ދެން ތިއްބެވި މެމްބަރުން ހުވާ ކުރައްވާފައިވަނީ އޮ

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށު 
ކައުންސިލްތަކުން މިވަގުތު ކުރަން ހުރި މުހިންމު 
މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތަކާ ބެހޭގޮތުން 
މި ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނިމާލު މި 
ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ކަމުގައިވާ މި އަތޮޅުގެ 

މެއި  2021ންނާ ރަށްރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސު
ވަނީ އަށް  12:15އިން  11:00 ވަނަ ދުވަހު 20

ބައްދަލުވުމުގައި  ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައެވެ. މި 
އެންމެ މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީ 

ކައުންސިލްތަކުން ކުރިޔަށް އޮތް ތިން މަސް ދުވަހު ތެރޭގައި ނިންމަންޖެހޭ ރަށްރަށުގެ ބިނާވެށި ޕްލޭނާއި، )ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން(، 
 މަސައްކަތް  ހެދުމުގެ   ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން، އަދި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭންކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް އެކުލަވާލަންޖެހޭ އަތޮޅާއި، ރަށްރަށުގެ 

ންބަރުން ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޚިޔާލު ބަދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު މެ ހުރިހާ ކައުންސިލްގެ. ގޮތަކާބެހޭގޮތުންނެވެ ގެންދާނެ ކުރިޔަށް
ރިޓީން ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން، އަށް ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯ 02އިން ޖޫން  31ނިންމެވީ މި މަހު 

ށް އަދި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ހެދުމާބެހޭ ތަމްރީން ނިމުމަށްފަހު ކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާ ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާ މަޝްވަރާ ވަރަ 
 ކުރިއަށް  މަސައްކަތް ހެދުމުގެ  ލޭން، އަދި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭންފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހޯދައިގެން އަތޮޅާއި، ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕް

 .ގެންދިއުމަށެވެ

ގައި މ. މުލީ ޔޫތު ސެންޓަރ  10:00 ވަނަ ދުވަހުގެ 17ޖޫން  2021
ވަނަ ދައުރުގެ  04ހިންގާ ޢިމާރާތުގައި ބޭއްވުނު މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގައި މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  03
 މުލައް މުއްޔާއި،.މފައެވެ. އިންތިޚާބުކޮށްވަނީ ނައިބުރައީސަށް ބޭފުޅަކު 
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ން ޙާލަތުގައި އޮތުމުން ޖަލްސާ ބާއްވާފައިވަނީ އެޗް.ޕީ.އޭގެ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ރިމޮނިޓަ ގުޅިގެން އާ 19 ކޮވިޑް 
ރައްކައުތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ އެކުގައެވެ. ނައިބްރައީސް އަށް ކުރިމަތިލެއްވީ މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ނިޝާން 

 އިއްތިފާޤުން މެންބަރުގެ  ނައިބުރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކުރެވުނީ މ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނުވަ ގިނިކަންޏާއެވެ. އޭނާ ކައުންސިލްގެ 
 . ވޯޓާއެކުގައެވެ ސައްތަ ސައްތައިން

 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  2021 .7
 ހަރަކާތްތައް ގެންދެވިފައިނުވާ ކުރިއަށް 

 ްގެ ރިޕޯޓް މަހު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީ ސިފަ އަންނަގޮތު  1މަހުން  2ންމެ ކޮ : 1ޙަރަކާތ

 ތައްޔާރުކޮށް ޢާއްމުކުރުން 

 މަށް ރުކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ޢާއްމުކު  ސަބަބު/ދަތިތައް:  

  ްރުކުރުންޓްރަސްޓް ފަންޑު މުރާޖާކޮށް ހިންގާހަރަކާތްތައް އިތު :2ޙަރަކާތ. 

 ނުކުރެވިފައި. އާއި ގުޅިގެން ޞިއްޙީ ކުއްލިނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާންކޮށްފައިވާތީ މަސައްކަތް 19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ްއަތޮޅުން ޕާސްޕޯޓަށް އެދެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން: 3ޙަރަކާތ.  

 ނުކުރެވިފައި. ވާތީ މަސައްކަތްކުއްލިނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާންކޮށްފައިޞިއްޙީ އާއި ގުޅިގެން  19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ްކަނޑުގެ ލައިސަންސް ކާޑު ދޫކުރަންފެށުން :4ޙަރަކާތ. 

 ނުކުރެވިފައި. އާއި ގުޅިގެން ޞިއްޙީ ކުއްލިނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާންކޮށްފައިވާތީ މަސައްކަތް 19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ްން ތައާރަފްކުރުރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރާ މިންވަރު ބެލުމަށް ޕާރފޯމަންސް އިންޑެކްސްއެއް :5ޙަރަކާތ. 

 ނުކުރެވިފައި. އާއި ގުޅިގެން ޞިއްޙީ ކުއްލިނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާންކޮށްފައިވާތީ މަސައްކަތް 19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ްމުގެ ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމަށް ޑާޓާބޭހެއް އުފެއްދުން ރަށްރަށާ ބިންބި :6ޙަރަކާތ 

 ނުކުރެވިފައި. އާއި ގުޅިގެން ޞިއްޙީ ކުއްލިނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާންކޮށްފައިވާތީ މަސައްކަތް 19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ްމަސައްކަތްކުރުންޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ގޮތްޕެއް އަތޮޅުގައި ޤާއިމްކުރަން  :7ޙަރަކާތ. 

 ނުކުރެވިފައި. އާއި ގުޅިގެން ޞިއްޙީ ކުއްލިނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާންކޮށްފައިވާތީ މަސައްކަތް 19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ްމުވައްޒަފުންގެ ތަޖުރިބާ ދަތުރު  :8ޙަރަކާތ 

 ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ކުރުމަށް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ްމުވައްޒަފުންގެ ޕިކުނިކު ދަތުރު  :9ޙަރަކާތ 

 ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ކުރުމަށް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ްއަތޮޅުގައި ހުރި ކަންކަމާ ގުޅިގެން މުއައްސަސާތަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށް މާލެދަތުރުކުރުން :10ޙަރަކާތ. 

 ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ކުރުމަށް  ސަބަބު/ދަތިތައް:
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 ް2ދިނުމުގެ   އަދި ދީނީ މަޢުލޫމާތު ފަތުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން ދީނީ ނަސޭޙަތް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި :12ޙަރަކާތ 

 .ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން

 ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ކުރުމަށް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ްއަތޮޅުގެ ސްކޫލުތަކުގައި ސްކައުޓުހަރަކާތްތައް ހިންގަން އެހީތެރިވެދިނުން  :13ޙަރަކާތ 

 ސުކޫލްތަކުން ހުށަހެޅުމުން އެހީ ދިނުމަށް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ްރަށްރަށުގައި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައް އުފެއްދުމަށް ބާރުއެޅުން :14ޙަރަކާތ 

 ނުކުރެވިފައި. އާއި ގުޅިގެން ޞިއްޙީ ކުއްލިނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާންކޮށްފައިވާތީ މަސައްކަތް 19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ްކުންފުނި އުފެއްދުން އަތޮޅު  :15ޙަރަކާތ 

 ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ކުރުމަށް ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ްގެ ނަމުގައި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލޯނު ދޫކުރުން "ދިރެމާ ލޯނު  :16ޙަރަކާތ 

 ނުކުރެވިފައި. އާއި ގުޅިގެން ޞިއްޙީ ކުއްލިނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާންކޮށްފައިވާތީ މަސައްކަތް  19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ްގުޅުން ކްރެޑިޓް ސްކީމުގެ ނަމުގައި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކްރެޑިޓަށް މުދާދޫކުރުން  :17ޙަރަކާތ 

 ނުކުރެވިފައި. އާއި ގުޅިގެން ޞިއްޙީ ކުއްލިނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާންކޮށްފައިވާތީ މަސައްކަތް 19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ްހަރުގެ އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުން އ10ަކުރިއަށްއޮތް  :18ޙަރަކާތ 

  ނުކުރެވިފައި.އާއި ގުޅިގެން ޞިއްޙީ ކުއްލިނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާންކޮށްފައިވާތީ މަސައްކަތް  19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ްގެންދިއުންތައްޔާރުކުރަންފެށިވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މަސްވެރިކަމުގެ ވެލިޔު އެޑެޑު އުފެއްދުންތައް  2020  :19ޙަރަކާތ. 

 ނުކުރެވިފައި. އާއި ގުޅިގެން ޞިއްޙީ ކުއްލިނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާންކޮށްފައިވާތީ މަސައްކަތް 19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ްމަސްވެރިކަމުގެ ސާމާނު ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބޭނެ ކުރެޑިޓް ސްކީމެއް ޤާއިމްކުރުން. :20ޙަރަކާތ 

  ނުކުރެވިފައި.އާއި ގުޅިގެން ޞިއްޙީ ކުއްލިނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާންކޮށްފައިވާތީ މަސައްކަތް  19ވިޑްކޯ  ސަބަބު.ދަތިތައް:

 ްގޭދޮށު މަސްފެކްޓްރީއެއް ޤާއިމްކުރުން  :21ޙަރަކާތ. 

 ނުކުރެވިފައި. އާއި ގުޅިގެން ޞިއްޙީ ކުއްލިނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާންކޮށްފައިވާތީ މަސައްކަތް 19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ްރޮގުރާމެއް ޕް މަދުކުރުމުގެ މެހި އަދި ހުވަނި  ،ރަށުކައުންސިލްތަކާ ގުޅިގެން މަދިރި ،ރަށްރަށުގެ ޕަބްލިކް ހެލްތު ޔުނިޓްތަކާ  :22ޙަރަކާތ

 ހިންގުން 

 ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ކުރުމަށް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ްޕްރޮގުރާމެއް   މަދުކުރުމުގެރަށްރަށުގެ ޕަބްލިކް ހެލްތު ޔުނިޓްތަކާ، ރަށުކައުންސިލްތަކާ ގުޅިގެން މަދިރި، މެހި އަދި ހުވަނި  :23ޙަރާކްތ

 ހިންގުން 



  
1

7

 

  ނުކުރެވިފައި.އާއި ގުޅިގެން ޞިއްޙީ ކުއްލިނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާންކޮށްފައިވާތީ މަސައްކަތް  19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ްށް ދެއްކުމުގެ އަތޮޅުގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކާ ގުޅިގެން ސްޕެސިއަލިސްޓް ޑޮކްރަރުންނަ, މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާ :24ޙަރަކާތ

 ކޭމްޕްތަކެއް ހިންގުން 

 ނުކުރެވިފައި. އާއި ގުޅިގެން ޞިއްޙީ ކުއްލިނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާންކޮށްފައިވާތީ މަސައްކަތް 19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ްދުޅަހެޔޮ މީމުގެ ނަމުގައިސިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުން :25ޙަރަކާތ. 

 ކުރެވިފައި.ނުއާއި ގުޅިގެން ޞިއްޙީ ކުއްލިނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާންކޮށްފައިވާތީ މަސައްކަތް  19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް 

 ްޑްރަގާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާއެއްކުރުން  :26ޙަރަކާތ 

 ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ކުރުމަށް ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ްން،ޑްރަގާއި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ޑާޓާބޭސްއެއް ހަދައި ބެލެހެއްޓު  :27ޙަރަކާތ 

 ތާރީޚެއްގައި ކުރުމަށް ފަހުގެ ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ްއިންޓަރ ސްކޫލް އެތްލެޓިކުސް މުބާރާތް ބޭއްވުން. :28ޙަރަކާތ 

 ނުކުރެވިފައި. އާއި ގުޅިގެން ޞިއްޙީ ކުއްލިނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާންކޮށްފައިވާތީ މަސައްކަތް  19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ްފަތަންދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގުން. :29ޙަރަކާތ 

 ނުކުރެވިފައި. އާއި ގުޅިގެން ޞިއްޙީ ކުއްލިނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާންކޮށްފައިވާތީ މަސައްކަތް  19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ްއަންހެނުންނަށް ޙާއްޞަ ޕޭސްޓްރީ ހަދަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް ހިންގުން. :30ޙަރަކާތ 

 ނުކުރެވިފައި. އާއި ގުޅިގެން ޞިއްޙީ ކުއްލިނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާންކޮށްފައިވާތީ މަސައްކަތް  19ކޯވިޑް އް:ސަބަބު/ދަތިތަ 

 ްރާވެރިކަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ކޯހެއް ހިންގުން. :31ޙަރަކާތ 

 ނުކުރެވިފައި.  މަސައްކަތް އާއި ގުޅިގެން ޞިއްޙީ ކުއްލިނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާންކޮށްފައިވާތީ 19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ްދަރިން ބެލުމުގެ ހުނަރާއި އިޖުތިމާޢީ އަގުތައް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޓްރޭނިން ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގުން : 32ޙަރަކާތ. 

 ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ކުރުމަށް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

   ވިޔަފާރި އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ކައުންސިލުން  .8

 

 ކުއްޔަށް ދޫކުރުން.ޢިމާރާތް 

ލިސް ޕޮރ އަށް މުލީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހިންގުމަށް ޯމލްޑިވްސް 15000.00މަަހކު  1،2ޢިމާރާތް  "އަތޮޅުވެހި" -1
 .ސަރވިސްއަށް ކުއްދޫކުރެވުނެވެ

ކޮޓަރި،ސިޓިންގރޫމް، ކާގެ ބަދިގެ( ިހމެނޭގޮތަށް މުލީ ރީޖަނަލް ހޮްސޕިޓަލްގެ ޑޮކްޓަރ 2ޢިމާރާތް ) "އަތޮޅުކުރި" -2
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 އަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވުނެވެ. ރ7000.00މަހަކު އަށް ދު ރިފާތު ޢަބުދުލް ޙަމީދު ޔޫސުފު ވާލި

 ލޯން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.

ގޮުތްނ ންގުން. މި"ދިރެމާ" ލޯނުގެ ނަމުގައި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލއިގެން ލޯން ޕްރޮގްރާމް ހި  -3
 ހާރުކުރެވެމުންދާ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލޯނު ދޫކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. މި  މަސްދުވަހުގެ ތެރޭ 6މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ 

މުގެ އިސާ ހޯދުމަސައްކަތަކީ ކުރީގައި ދޫކުރެވިފައިވާ ލޯނުތަކަށް ޤަވާޢިދުން ފަިއސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުން އެފަ
 މަސައްކަތެވެ.

 ބޭންކުން ހިއްސާގަތުން.

 ހިއްސާ 7500 އެ ޭބންުކން ގެ ދަށުން" ޕްރޮގްރާމް ވިއްކުމުގެއްސާ"ހި ގެވިމޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުްނ ހިން -4
 ގަނެފައި ވެއެވެ.

 މަސްދުވަހުގެ މާލީ ހިސާބުތައް  06ންސިލްގެ ފުރަތަމަ އު ކަ .9
 

  ގެ ނިޔަލަށ2021ް 

  ބަޖެޓް ބާކީ

ގެ ޖޫންގެ 2021 
ހިނގި  ނިޔަލަށް

  ޚަަރދު

ވަނަ 2021 
ލިުބނު   އަހަރަށް

  ބަޖެޓް
 ބަޖެޓްގެ ތަްފޞީލް

      
2,977,021.61  

      
2,240,563.39  

     
5,217,585.00  

 ަޚަރދުގެ ުޖމްލަ  ރިކަރަންޓް

       
166,730.00  

        
75,670.00  

       
242,400.00  

 ކެޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ޖުމްލަ 

    
10,907,931.46  

       
519,068.54  

    
11,427,000.00  

 މާލިއްަޔތުން ހިްނގޭ ޕްޮރްގރާމްތަުކގެ ޖުމްލަ ޚަަރދު ކައުންސިްލގެ 

 
14,051,683.07  

   
2,835,301.93  

 
16,886,985.00  

 ޖުމްލަ 

        

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       
     

1,815,297.19  
     

1,797,662.81  
     

 މުަވއްޒަފުްނނަށް ހިނގާ ޚަަރދު   3,612,960.00

        
89,601.28  

        
80,061.92  

       
169,663.20  

 ދޭ ަފއިސާ  އަދި ވަކި ޚިުދމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ޕެންޝަނާިއ، މުސްުކޅިކުަރްއވާ ުމވައްަޒފުންނަށާއި

         
5,480.00  

         
62,020.00  

        
 ދަތުރުފަުތރު ކުރުުމގެ ަޚރަދު   67,500.00

       
152,143.69  

        
59,595.51  

       
 އޮފީސް ހިްނގުުމގެ ޭބނުމަށް ޯހދާ ތަކެތީގެ ައގު   211,739.20

       
402,930.39  

       
166,749.61  

       
 އޮފީސް ހިްނގުމަށް ބޭނުްނވާ ިޚދުމަުތގެ ޚަަރދު   569,680.00
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-    

               
-    

               
 ދިުނމުގެ ބޭނުަމށް ހޯދާ ތަކެީތެގ އަގު  ޚިުދމަތް    -

       
193,000.00  

               
-    

       
 ތަމްރީން ުކރުމަށް ކުެރވޭ ަޚރަދު   193,000.00

       
318,569.06  

        
74,473.54  

       
 މަރާާމތު ކުރުާމއި ބެލެެހއްޓުުމގެ ޚަަރދު   393,042.60

               
-    

               
-    

               
 ލޯންގެ ިޚދުމަުތގެ ަޚރަދު     -

               
-    

               
-    

               
 ސަރުކާުރން ދޭ އެީހ، އިްޝތިރާާކއި ަސބްސިީޑޒް     -

               
-    

               
-    

               
 ެގއްލުެމއް ހަމަެޖއްުސމަށް ދޭ ަފއިސާ  ނުވަތަ ލިިބދާނެލިބިފަިއވާ ެގއްލުެމއް     -

   
2,977,021.61  

   
2,240,563.39  

   
5,217,585.00    

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       
       

166,730.00  
        

75,670.00  
       

 ކުރާ ޚަަރދު  އޮފީސް ހިްނގުމަށް ބޭނުްނވާ ހަުރމުދާ ޯހދުމަށް  242,400.00
    

166,730.00  
      

75,670.00  
     

242,400.00    

 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޚަރަދު       

        
14,000.00  

               
-    

        
14,000.00  

ޭސޙަތް ނަ ދީނީމިނިސްްޓރީާއއި ައދި ދީނީ ަމޢުލޫމާތު ފަތުރާ ޖަމްިޢއްޔާތަކާ ުގިޅގެން  އިސްލާމިކް
 ދިނުުމގެ ޕްޮރގްާރމެއް ިހންުގން.

        
40,000.00  

               
-    

        
 ހިްނގަން އެީހތެިރވެިދނުން  އަތޮުޅގެ ސްކޫލުތަކުަގއި ސްަކއުޓުހަރަާކތްތައް   40,000.00

        
10,000.00  

               
-    

        
 ކޯޕަރޭޓިވް ޮސަސއިޓީތައް ުއފެއްުދމަށް ާބރުެއޅުން  ރަށްރަުށަގއި  10,000.00

        
15,000.00  

               
-    

        
 ކުންުފނި އުފެްއދުން  އަތޮޅު  15,000.00

     
1,650,000.00  

               
-    

     
 ދޫކުުރން  ގެ ނަމުަގއި އަޮތޅުގެ ރަްއޔިތުންނަށް ލޯނު"ދިރެމާ ލޯނު"  1,650,000.00

       
150,000.00  

               
-    

       
 ކްރެޑިޓް ސްކީުމގެ ަނމުަގއި އަޮތޅުގެ ަރއްޔިތުްނނަށް ކްރެޑިޓަށް ުމދާދޫުކރުން  ގުުޅން  150,000.00

        
55,000.00  

               
-    

        
 އެކުަލވާލުން އަހަުރގެ އަޮތުޅގެ ތަަރްއޤީގެ ޕްލޭން 10 ކުރިއަްށއޮތް  55,000.00

        
75,000.00  

               
-    

        
 ދަނެޑއް އަޮތޅުަގއި ެހއްދުން. ހައިްޑރޯޕޯނިކްސް  75,000.00

        
65,000.00  

               
-    

        
 މަސްފެކްޓްީރެއއް ާޤއިމްކުުރން. ގޭދޮށު  65,000.00

       
150,000.00  

               
-    

       
 ސާމާނު ަފސޭހަކަާމއެކު ލިބޭނެ ކުރެޑިޓް ސްކީެމއް ާޤއިމްުކރުން  މަްސވެރިަކމުގެ  150,000.00

        
39,000.00  

               
-    

        
39,000.00  

ުހވަނި  ދިޕަބްލިކް ހެލްތު ޔުނިޓްތަކާ، ރަށުކައުްނސިލްތަކާ ުގޅިެގން މަިދރި، ެމހި އަ ރަށްރަުށގެ
 މަދުުކރުުމގެ ޕްޮރގުާރމެއް ހިްނގުން 

        
53,000.00  

               
-    

        
53,000.00  

ށް ކްޓަރުންނަޑޮ ޮހސްޕިޓަލާއި، ައތޮުޅގެ ޞިްއޙީ މަރުކަުޒތަކާއި ުގިޅގެން ސްެޕަސލިސްޓް މުލީ ރީޖަނަލް
 ދެއްުކމުގެ ކޭމްޕްތަެކއް ހިްނގުން 



  
2

0

 

        
50,000.00  

               
-    

        
 ންިދއުން.ގެ މީުމގެ ނަުމަގއިޞިްއޙީ ހޭލުންެތރިކަން އިުތރުކުުރމުގެ ޕްޮރްގރާމް ކުިރައށް ދުޅަހެޔޮ  50,000.00

        
30,000.00  

               
-    

        
 ާސއެއްުކރުން ަމސްުތވާތަކެތީގެ މަްއސަލައޮތް މިންަވރު ދެެނގަުތމަށް ިދރާ ޑްރަާގއި  30,000.00

        
40,000.00  

               
-    

        
 ،ލެހެއްޓުން ބެ ަމސްުތވާތަކެތި ބޭުނންކުރާ މީުހންގެ ަމއުލޫމާތު ހިެމނޭ ޑާޓާޭބސްެއއް ަހދައި ޑްރަާގއި  40,000.00

        
50,000.00  

               
-    

        
50,000.00  

މެއް ފޯރަ  މާއެކުަހރުަދނާކުުރަމށް ކަމާ ގުޅުްނހުރި ުވޒާރާތަުކގެ އެީހތެިރކަިހންގުން  ޖަމްިޢއްޔާތަކުގެ
 ބޭްއވުން.

       
185,000.00  

               
-    

       
 ބޭއްވުން  2021އަޮތޅު ވޮީލބޯޅަ މުާބރާތް  މުލަކަތޮޅު  185,000.00

        
35,000.00  

               
-    

        
 ޭހންޑްބޯލް ަތއާރަފްުކރުން  އަތޮޅަށް  35,000.00

        
40,000.00  

               
-    

        
 ސްކޫލް އެތްލެޓިކުސް މުާބރާތް ބޭްއވުން  އިންޓަރ  40,000.00

        
40,000.00  

               
-    

        
 ްޕޮރގުާރމެއް ހިްނގުން  ފަތަންދަސްކޮްށދިުނމުގެ  40,000.00

        
30,000.00  

               
-    

        
 ާޙއްޞަ ޕޭސްްޓރީ ކޯހެްއ ހިންގުން  އަންހެުނންނަށް  30,000.00

        
30,000.00  

               
-    

        
 ަދސްކޮށްިދނުުމގެ ކޯހެއް ހިްނގުން  ރާެވރިކަން  30,000.00

        
25,000.00  

               
-    

        
 .ހިްނގުން ބެލުުމގެ ހުނަާރއި ިއޖުތިމާޢީ އަުގތައް ދަސްޮކށްދިުނުމގެ ޓްރޭނިން ޕްޮރުގރާެމއް ދަރިން  25,000.00

        
25,000.00  

               
-    

        
 އެްނޑް އެައރކޮންިޑަޝން ކޯހެއް ހިންުގން  ރެފްިރޖަރޭަޝން  25,000.00

        
30,000.00  

               
-    

        
 ތަްމރީނު ކުރުަމށް އެހީެތިރވެިދނުން. ޖަާމއަތްތެިރން  30,000.00

       
175,000.00  

               
-    

       
 ދޫކުރުން  ގެ ނަމުަގއި ސްޓަޑީ ލޯނު" ފާންތަރި ސްކޮލާރޝިޕް"  175,000.00

       
180,000.00  

               
-    

       
 ޤްުރއާން ުމބާާރތް ބޭްއުވމާއި ަޤުއމީ ޤްުރއާން ުމބާާރތުަގއި ަބއިެވިރވުން  އަތޮޅު  180,000.00

        
53,000.00  

               
-    

        
 ތަްމރީނުކުުރުމގެ ޕްރޮްގރާމް ިހންގުން. ހާފިޒުން  53,000.00

        
45,000.00  

               
-    

        
 ަނމުަގއި ައދަބީ މުާބރާތްަތކެއް ބޭްއވުން  އަަދބީފޯަވހީގެ  45,000.00

       
286,500.00  

               
-    

       
286,500.00  

ހޯދަިއދޭ  ެއވޯުޑގެ ނަުމަގއި އަޮތޅުަގއި ިތބި ޚިުދމަތްެތރިންނަާށއި، ައތޮޅަށް ީރތިަނން ފާންތަރި
 ފަރާތްތަކަށް ެއވޯެޑއް ދިނުން 

        
35,000.00  

               
-    

        
 ެހބިޓެޓް މެޕެއް ތައްާޔރު ކުރުން  އަތޮުޅގެ  35,000.00

        
35,000.00  

               
-    

        
 ެއވޯްޑގެ ނަުމގައި ސްކޫލުތަކަްށ އަމާޒުކޮްށގެން ހަރަކާެތއް ހިްނގުން  ސާފު މ  35,000.00

        
15,000.00  

               
-    

        
 ޑިާޕރޓްމަންޓާއި ގުިޅގެން ސާޭވއެއްކޮށް ަމއުލޫމާުތެއއްކުރުން. ހެރިޓޭޖު  15,000.00

        
15,000.00  

               
-    

        
 ހުިރހާ ރަެށއްަގއި ޑިާޒސްޓަރ މެނޭުޖމަންޓް ޕްލޭން ތައްޔާރުުކރުން. އަތޮުޅގެ  15,000.00

        
40,417.79  

         
49,582.21  

        
 އަޮތުޅގެ ރަްށރަށަށްލިބޭ ެގއްލުންތަކަށް އެހީެތިރވުން  ގުުދރަީތގޮތުން  90,000.00
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140,000.00  

        
70,000.00  

       
 ތަަރްއޤީއަށް ހިްނގާ ކަންަތއްަތކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ދިނުން  ރަށްރަުށގެ  210,000.00

       
150,000.00  

               
-    

       
 ން ދިނު  ކަންތަަރްއޤީއަށް ކްލަބް ޖަމްިޢއްާޔތަކުން ހިންގާ ކަންަތއްތަކަށް މާލީ އެހީެތރި ރަށްރަުށގެ  150,000.00

       
225,000.00  

               
-    

       
 ަބއްތިތަކަށް ަބދަލްކުރުން ރަށްރަުށގެ ަމގުަބއްތިަތއް ސޯލާ  އަތޮޅު  225,000.00

       
750,000.00  

               
-    

       
 ރަށްރަުށގެ ޢާްއމުެގތަކުަގއި ސޯލާިއން ކަރަންޓް އުފެްއދުން ތަޢާރަފްުކރުން  އަތޮޅު  750,000.00

        
25,000.00  

               
-    

        
 އެހީެތރިކަްނ ފޯރުކޮށްދިނުން މެނޭޖްުކރުމަށް ފަންނީ  ކުނި  25,000.00

        
37,000.00  

               
-    

        
37,000.00  

 ކާެތރިކަންރައް ުހއްޓުުވމަާށއި، ެގވެށި ައިނޔާގެ ޝިކާަރއަކަށްވެަފިއވާ ފަރާތްތަކަށް ގެވެިށއަނިޔާ
 ފޯރުކޮށްދިުނން 

       
270,000.00  

               
-    

       
 ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ނުެހދިހުިރ ރަށްރަުށގެ ޕްލޭންތައް ެހދުން  އަތޮުޅަގއި  270,000.00

     
1,000,000.00  

               
-    

     
 ެއއްަގމު ލައިަސންސް ިދނުުމެގ ބިންތައްާޔރުކުުރމާިއ، ތަކެތިހޯދުން  އޭ ޒޯްނގެ  1,000,000.00

        
58,990.00  

         
9,010.00  

        
 ޢިާމރާތް ަމރާމާތުކޮށް ބެލެހެްއޓުން އަތޮުޅވެހި  68,000.00

        
60,540.00  

         
6,960.00  

        
 ޢިާމރާތް މަާރމާތުކޮށް ބެލެެހްއޓުން އަތޮޅުުކރި  67,500.00

       
160,000.00  

        
10,000.00  

       
 ަމރާމާތުކޮށް ބެލެެހްއޓުންޢިާމރާތް  ދިެރމާލަމް  170,000.00

     
1,015,105.31  

       
209,894.69  

      
 ގެސްޓްަހއުސް ޢިާމރާތް ަމރާމާުތކޮށް ބެލެހެއްޓުން  ސްޓޭޓް  1,225,000.00

       
440,000.00  

               
-    

       
 އުަޅނދުފަަހރު ހޯުދމާއި މަާރމާުތކޮށް ބެލެހެއްޓުން  އެްއގަމު  440,000.00

      
1,992,028.36  

       
157,971.64  

     
 ުއޅަނދުަފހަރު ހޯުދާމއި މަރާާމތުކުރުން  ކަނޑުަގއިުދްއވާ  2,150,000.00

       
240,000.00  

               
-    

       
 ރަްށރަށަށް ސާުފބޯފެން ފޯރުކޮްށދިނުމަށް ފެންފިލްޓަރ ޯހަދއިދިުނން  އަތޮުޅގެ  240,000.00

        
20,000.00  

               
-    

        
 ރީތިނަން ޯހދަިއދޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީެގގޮުތގައި ަފއިާސދިނުން  އަތޮޅަށް  20,000.00

           
350.00  

         
5,650.00  

         
 ފަިއސާދޫުކރުން ކަނޑު ުއޅަނދު ުދއްަވިއދޭ ެއގްޒަިމނަރ ބިލް ހުށަހެުޅމުން  އެްއގަާމއި  6,000.00

       
250,000.00  

               
-    

       
 މުައްއސަސާތަކުން ލިބޭ ަފއިސާ ޙަާވލުކުރަންޖެހޭ ފަާރތްތަކާއި ަޙވާލުކުުރން  އެކި  250,000.00

       
268,000.00  

               
-    

       
  އެލަަވންސްަފއިސާ ދިނުންމުަވއްޒަުފންނަށް ުމސާަރާއއި  ސްޓޭޓްހައުސް  268,000.00

 
10,907,931.46  

    
519,068.54  

  
11,427,000.00    
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  ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ހަރަކާތްތައް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި  ވަނަ  2021 .10
 

  ބަޖެޓް ފާކުރާލަ
  

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް 
 ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް 

Q4 Q3   

  

 ފޮނުވުން  އަށް L.G.A ރިޕޯޓް މަސްުދވަހުގެ 6

 ަމއުލޫމާތުޯހދުން  ރަށު ކައުްނސިލްތަކުން

 ެއއްކުރުން ަމއުޫލމާތުހޯުދން  ޔުނިޓްތަކުން މައުލޫާމތު

 ރިޕޯޓްއެކުލަަވއިލުން 

 ރިޕޯޓް ފަސްކުރަން ެއޖެންޑާ ުކރުން 

 ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން 

 ފޮނުވުން ރިޕޯޓް 

  

 އަށް ފޮުނވުން  L.G.Aއަހަުރގެ ަމސައްކަތު ާތވަްލ އެކުލަވައިލާ  ވަނަ 2022

 ެއއްކުރުން  ޔުނިޓުތަކުން މައުލޫާމތު

 ހަރަކާތްަތްއ ކަންޑައެުޅން  ވަނައަަހރު ހިންާގނެ 2022

  ތާރީޚްަތއް ކަނަޑއެޅުން

 ޒިންާމވާފަރާތް ކަނަޑެއޅުން 

 ޗެކުކުރުން ޕްލޭން ބަލައި 

 ަބއްދަްލވުމަށް އެޖެްނޑާ ކުރުން  ޕްލޭން ފާސްކުރަން ކައުްނސިްލގެ

 ޕްލޭން ފާސްކުރުން 

 ޕްލޭން ފޮނުވުން 

  

މަތިން ާއްމދަނީ ލިބޭ ީމހުންގެ ިނސްބަތް  ރެރ އަށް ވ5000ު/-ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  2021
 އަށް އިތުރުުކރުން. %75

 ކޯޕަރޭިޓވް ޮސސައިޓީ ަރޖިސްްޓީރކޮށް ހިންގަން ފެށުން،އަތޮޅު 

 ރަިޖސްޓްރީކުަރން ހުށަހެުޅން 

 ރަށްރަުށަގއި ކޯޕަރޭޓިވް ޮސސައިޓީަތއް އުފެްއދުމަށް ބާުރއެުޅން 

 ތު ދިނުން ރަށުަކއުންސިލްތަކަށް މައުޫލމާ ކޯޕަރޭޓިވް ޮސސިޓީތައް ޮއތުުމގެ މުހިްނމު ކަމާެމދު

ން އުންސިލުުއފެއްުދމަށް ރަސުަކއުްނސިލްތަކަށް އަޮތުޅކަ ރަްއރަުރގައި ކޯަޕރޭޓިވް ޮސސައިޓީަތއް
 ކަނަޑެއޅުން  ދޭނެ އެހީެތރިކަން

 އެހީތެރިްކން ދޭނެ ުއސޫލު އެކުލަަވއިލުން 

 އެހީތެރިަކންދީ ކޯޕަރޭިޓވް ސޮަސއިޓީަތްއ އުފައްަދން ބާުރެއޅުން 

 

 ގެ ނިޔަލަށް ހައިޑްރޯޕޯނިްކސް ދަނެޑއް އަޮތޅުަގއި ހެްއދުްނ، 2020 

 ދަނޑުހެއްދުން، 

 ހޯދުން  ބަޖެޓް 

 ެއިދާރާތަކާއެކު މަސްވަރާކުރުން  ސަރުކާރުގ 
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ކު ކޮމިޓީތަކާއެ 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

  

ގަޅަށް ތައް ރަނއެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީ  ޑެންގީ އާއި ޗިކަންގުންޔާ ފެތުރުން ކުޑަކުރުމަށް
ނެ ހިންގާން ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ކޮމިޓީތަކު  ޙަރަކާތްތެރިކުރުވުމަށް

 ހިމެނުން، ޙަރަކާތްތައް
ން ހީތެރިކަކަނޑައަޅައި، ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެ ހިންގާނެ ހަރަކާތްތަކެއް

 ފޯރުކޮށްދިނުން. ރަށްރަށަށް
 މަޝްވަރާ ކުރުން  ރަށުކައުންސިލްތަކާ 

 ންއެކުލަވައިލު ހިންގަންކަނޑައަޅާފައިހު ހަރކާތްލަކުގެ ލިސްޓެއް  ށުގައިރަށްރަ

 އެހީތެރިކަން ކަނޑައެޅު  ފޯރުކޮށްދޭނެ 

 އެހީތެރިކަންދިނުން.

225,000.00   ުބަދަލްކުރުން  ބައްތިތަކަށް ސޯލާ މަގުބައްތިތައް ރަށްރަށުގެ އަތޮޅ 

30,000.00   ްހިންގުން  ކޯހެއް ދަސްކޮށްދޭ ހަދަން ޕޭސްޓްރީ  ޙާއްޞަ އަންހެނުންނަށ 

25,000.00 
  

 ރޮގުރާމެއްޕް ޓްރޭނިން  ދަސްކޮށްދިނުމުގެ އަގުތައް އިޖުތިމާޢީ  ހުނަރާއި ބެލުމުގެ  ދަރިން
 .ހިންގުން

150,000.00 
  

 ންއެހީތެރިކަ މާލީ ކަންތައްތަކަށް ހިންގާ  ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ކްލަބް  ތަރައްޤީއަށް ރަށްރަށުގެ
 ދިނުން 

90,000.00   ްއެހީތެރިވުން  ގެއްލުންތަކަށް  ރަށްރަށަށްލިބޭ އަތޮޅުގެ ގުދުރަތީގޮތުނ 

240,000.00   ެހޯދައިދިނުން ފެންފިލްޓަރ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސާފުބޯފެން  ރަށްރަށަށް  އަތޮޅުގ 

270,000.00   ިހެދުން  ޕްލޭންތައް ރަށްރަށުގެ ނުހެދިހުރި ޕްލޭން ލޭންޑްޔޫސް  އަތޮޅުގައ 

1,000,000.00 
  

 ސްލައިސަން ތައްޔާރުކޮށް ބިން ބޭނުންވާ ދިނުމަށް ލައިސަންސް އެއްގަމު ޒޯންގެ އޭ
 ދޫކުރުން 

750,000.00   ުރުން ތަޢާރަފްކު  އުފެއްދުން ކަރަންޓް ސޯލާއިން ޢާއްމުގެތަކުގައި ރަށްރަށުގެ އަތޮޅ 

55,000.00 
  

 ސްޓްސްޕެސިއަލި ގުޅިގެން  މަރުކަޒުތަކާ ސިއްހީ އަތޮޅުގެ, ހޮސްޕިޓަލާ ރީޖަނަލް މުލީ
 ހިންގުން  ކޭމްޕްތަކެއް ދެއްކުމުގެ ޑޮކްރަރުންނަށް

50,000.00   ްއެކުލަވާލުން  ޕްލޭން ތަރައްޤީގެ  އަތޮޅުގެ  އަހަރުގ10ެ ކުރިއަށްއޮތ 

1,650.000.00   "ާދޫކުރުން  ލޯނު ރައްޔިތުންނަށް އަތޮޅުގެ ނަމުގައި ގެ"ލޯނު  ދިރެމ 

40,000.00   ެހިންގުން  ޕްރޮގުރާމެއް ފަތަންދަސްކޮށްދިނުމުގ 
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 ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް  .11

 

  : އަދަދު ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ ބައްދަލުުވމުގެ
   ކައުންސިލުން ބައްދަލުވުން ބޭއްިވ އަދަދު:

 

ބައްދަލުވުމުގެ 
 ނަންބަރު 

ރުވި ޙާޟި 
 ޢަދަދު 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް 

ވަނަ  3
ދައުރުގެ 
އިންތިޤާލީ 
 30މަރުހަލާގެ 

03 

ފިޔާ ރ16,886,985.00ުވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި މިއިދާރާގެ ބަޖެޓްގެގޮތުގައި ޖުމްލަ: 2021 .1
ދާރާގެ ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.. އެއީ، މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި، އެލަވަންސް، އަދި އި

އުލަތުން ޓް( ގެގޮތުގައި ދަދައުލަތުންދޭ ހިލޭއެހީ )ގްރާން އިދާރީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް 
ރުފިޔާއާއި، މިކައުންސިލުން މިއަހަރު ހިންގެވުމަށް 5,459,985.00ކަނޑައެޅުއްވި، 

 ރުފިޔާއާއި،10,909,000.00ރާއްވަވާފައިވާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ކަނޑައެޅުއްވި، 
ފާކުރި، އެކިފަރާތްތަކަށް ރަށްދުކުރެއްވުމަށް އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުން ލިބޭނޭކަމަށް ލަ

 ރުފިޔާ އެވެ.518,000.00

ވަނަ  3
ދައުރުގެ 
އިންތިޤާލީ 
 31މަރުހަލާގެ 

03 

 2ދެވިވާ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ފެންފިލްޓަރ ހޯދުމަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފިލްޓަރ ނު .1
ޕްމަންޓް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮ ތަށް ފެންފިލްޓަރ ދިނުމަށާއި،ފަރާ

ންތައް ގުޅޭ ލިޔުޔުނިޓްއިން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަރުދާހުގައިވާ މައްސަލައަށް ބަލައި، ފެންފިލްޓަރއާއި
ން ގޮތުނުބެލިވަނީ މުވައްޒަފެއްގެ އިޙުމާލުންކަމަށް ފެންނާތީވެ، އެމައްސަލަބަލައި އިދާރީ 

 އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ނިންމުނެވެ.
ތުން، ގޮލާއެއްގެ އަތޮޅުކުރިން ނެގިފައިވާ ތަކެތި، ނީލަންކިޔުމުގެ ފުރަތަމަ މަރުހަނީލަންކިޔުމަށް  .2

 ބޭނުންވާ  ނީލަންކިޔާ ތަކެތީގެ ލިސްޓް ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ފޮނުވުމަށާއި ކައުންސިލްތަކުން
  ބޭއްވޭ ފަހު ނެގޭ ލިސްޓާއެކު މުޅިއަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ތަކެތި ލިސްޓްއިން އުނިކުރުމަށް

ގެ ކުރިން  31ޖެނުއަރީ  2021ނީލަމެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި މުޅި ނީލަމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް 
 ނިންމުނެވެ.ކޮށް ނިންމުމަށް 

ވަނަ  3
ދައުރުގެ 
އިންތިޤާލީ 
 34މަރުހަލާގެ 

02 

ންގުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހި)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2020/5ޤާނޫނު ނަމްބަރ: .1
މަތްތައް ( ގެ ދަށުން ކައުންސިލްތައް ހިންގުމާއި ޚިދ2020ުކަށަވަރު ކުރުމުގެ ޙާއްޞަ ޤާނޫނު 

މަންޓް ލް ގަވަރދިނުމުގައި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަކިކަންތައްތަކެއް ކުރުމުގެ ކުރިން ލޯކަ 
އިދާރާއިން ވަނަ އަހަރަށް )މިއަހަރަށް( މ2021ިތަށް އޮތުމުން، އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭގޮ

 ވާ ފައިސާފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓްގައި ރައްޔަތުންނާއި ގުޅުންހުރި ޙަރަކާތްތަކަށް ހިމަނާފައި
 )ރައްޔަތުންގެ ނަމުގައި ހުރި ފައިސާ( ޚަރަދުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

ވަނަ  3
ދައުރުގެ 
އިންތިޤާލީ 
 35މަރުހަލާގެ 

02 

ސާރޖިކަލް އަންގި އަދި މ.ކޮޅުފުށީގެ ކޮންމެ  300ސާރޖިކަލް މާސްކް،  600 .1
ޓައިޒަރ ސެނި  240ގޭބިސީއަކަށާއި، މުޢައްސަސާއަކަށް ސެނެޓައިޒަރ ފުޅިއެއް ދިނުމަށް ޖުމްލަ 

ބޭ ލިރަށަށް ފުޅި ދިނުމަށާއި އަދި މިތަކެތި ގަތުމަށް ދާ ޚަރަދު "ގުދުރަތީގޮތުން އަތޮޅުގެ ރަށް
 ށް އެހީތެރިވުން" ކޯޑުން ޚަރަދު ކުރަން ނިންމުނެވެ.ގެއްލުންތަކަ



  
2
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ވަނަ  3
ދައުރުގެ 
އިންތިޤާލީ 
 36މަރުހަލާގެ 

02 

 ނިންމުނެވެ.ފެކްސް ލައިން ކަނޑާލުމަށް  6700017މިއިދާރާގެ ނަންބަރު  .1
ޔެ ވަނަ ދުވަހު ލި 07ފެބުރުއަރީ  2021މ. ނާލާފުށީ / މީނާޒް، ޢަބްދުލްވައްހާބު ޢަލީ،  .2

ވާބެއް ޖަ ނުވާފައިވާ ސިޓީއާއި ގުޅޭ ގޮތުން އިތުރަށް މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މިއިދާރާއަށް ފޮ
 ފޮނުވާނެކަމަށް އަންގައި، އެސިޓީއަށް މިވަގުތު ޖަވާބެއް ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.

ވަނަ  3
ދައުރުގެ 
އިންތިޤާލީ 
 37މަރުހަލާގެ 

03 

 2021އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭނުމަށް، އައްޝެއިހް ޔޫސުފް ޞިދުޤީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  .1
 ނެވެ.ދުވަސް ދިނުމަށް ނިންމު 10ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަހަރީޗުއްޓީން  16ފެބުރުއަރީ 

ބުނު ލިވަނަ އަހަރު( ނެގުނު ލިސްޓާ މިހާރު  2019މި އިދާރާއިން ބޭނުންވާކަމަށް  ކުރިން ) .2
ރާއަށް  މި އިދާހުރިހާ ތަކެއްޗަކީ މިހާރު ލިސްޓާ އަޅާކިޔުމަށްފަހު، އެކުލަވާލެވޭ ލިސްޓުގައި ހުރި

 ކެއްޗަކީތަހޯދަންބޭނުންވާ ތަކެތިތޯއާއި، އަދި ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން އެންމެ މުޙިއްމު 
ގެ އުންސިލް ކަކޮބައިކަން ފާހަގަކޮށް، އިދާރީ އިސްވެރިން ލިސްޓް ޗެކްކޮށް އެޕްރޫކުރުމަށްފަހު، 

 ޖަލްސާއަކަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމުނެވެ.
ހުރި  ކުރަންއެއްގަމު ލައިސަންސް ފޮތް، ކާޑަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ފުރަތަމަ ފޭހުގައި .3

އި ރުކުރުމާހަމަސައްކަތްތައް )ވަށާފާރު ރޭނުމާއި، ތަނުގެ އެތެރެއަށް ވެލިއެޅުމާއި، ފަސްގަނޑު 
ވާ ބޭނުން  ()ކޮމްޕެކްޓް(  ރޭމްޕް ހެދުން އަދި އެތަނުގައި ޖަހާ ލައިޓްތަކުގެ ބުޑުތައް އެޅުން

ންދިއުމަށް ( އިން ފެށިގެން ކުރިއަށްގ17ެފެބުރުއަރީ  2021ލިޔެކިޔުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ) 
 ނިންމުނެވެ.

، ށްޓަކައިމި އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ޢާއްމު މަޢުލޫމާތުތައް އެއް މަންސައަކުން ފެންނާންގޮތް ހެދުމަ .4
ކަތް، މާތު ހޯދުމުގެ މަސައްދާއިރާތަކެއް ކަނޑައަޅައި، އެ ދާއިރާތަކަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫ

ރުގެ ވަނަ އަހަ 2021އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ޒާހިރުގެ ބެއްލެވުމުގެދަށުން، 
 މާޗްމަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮށް ނިންމުމަށް ނިންމުނެވެ.

ވަނަ  3
ދައުރުގެ 
އިންތިޤާލީ 
 38މަރުހަލާގެ 

03 

ވަނަ  02ން އެޅުމުގެ ޤަވާއިދުގެ މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ހެދު .1
މެ ނީ ކޮންމާއްދާގެ )ޅ( އަންނަނިވި ގޮތަށް "ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ޔުނީފޯމް މުވައްޒަފުން އަޅާ
ގައި ދި ކުރީހަފްތާއެއްގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ." އިޞްލާޙްކޮށް، ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުމަށާއި، އަ

އި، އްކަމަށާށް ހަދިޔާ ކުރެވިފައިވާ އެއްޗެބޭނުންކުރަމުން ދިޔަ ޔުނިފޯމް އަކީ މުވައްޒަފުންނަ
ފެބުރުއަރީ  2021އެހެންނަމަވެސް ޔުނިފޯމަށް ދޭންޖެހޭ އިޙްތިރާމްދިނުމަށާއި، އަދި ޤަވާޢިދަށް 

 .ވަނަ ދުވަހުންފެށިގެން ޢަމަލުކުރުމަށް މުވައްޒަފުންނަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ 21
އަށް ށް، ކުރި ފައިސާ ނުދައްކާ ހުރި ފަރާތްތަކަމިހާރު ގަނެފައިހުރި ފެންފިލްޓަރތަކުގެ ތެރެއިން .2

 އެމަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކާ ހަލާޞްކުރުމަށް އެންގުމަށާއި، އަދި  2އޮތް 
ނަ އަހަރު ވަ 2021މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ނުދައްކާނަމަ ދެން ފެންފިލްޓަރ ފޯރުކޮށްދެވޭނީ 

ފައިވާ ން ފިލްޓަރގެ ފައިސާ ދައްކާ ޙަލާޞްކޮށް )މިއަހަރުގެ( ގެ ނިޔަލަށްކަމަށާއި، އަދި ފެ
މަށާއި އް ދޫކުރުފަރާތްތަކަށް އެފަރާތްތަކުން އެދެމުންދާ ގޮތަށް މިހާރުގެ ސްޓޮކުން ފެންފިލްޓަރތަ

 އަދި އެފަރާތްތަކަށް އެކަން ލިޔުމުން އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.
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ވަނަ  3
ދައުރުގެ 
އިންތިޤާލީ 
 39މަރުހަލާގެ 

03 

ނަލް ކެޕިޓަލް ޚަރަދަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ހޯދުމަށްޓަކައި، ނެގުނު ފައިމިއިދާރާގެ  .1
 ޖޫން ގެ ނިޔަލަށް ހޯދުމަށް ނިންމުނެވެ. 2021ލިސްޓްގައިވާ ތަކެތި 

ވާ ގޮތަށް މިދަންނަހޭންޑް ބޯޅަތައް  25ޕާކިސްތާން އެމްބަސީން މިއިދާރާއަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ  .2
 ނެވެ.ކައުންސިލްތަކަށް ބެހުމަށް ނިންމު

 ާބޯޅަ 02       އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރ 

  ާބޯޅަ 02   ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރ 

 ާބޯޅަ 02      ވޭވަށު ކައުންސިލް އިދާރ 

 ާބޯޅަ 04      މުލަކު ކައުންސިލް އިދާރ 

  ާބޯޅަ 03       މުލީ ކައުންސިލް އިދާރ 

 ާބޯޅަ 02    ނާލާފުށީ ކައުންސިލް އިދާރ 

  ްބޯޅަ 04    އިދާރާ ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލ 

 ާބޯޅަ 04    ދިއްގަރު ކައުންސިލް އިދާރ 

 ާބޯޅަ 02   މަޑުއްވަރި ކައުންސިލް އިދާރ 
 ން ބޭރަށް އޮފީހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގައި މުވައްޒަފެއް އަމިއްލަ ބޭނުމެއްގައި އޮފީހު .3

އްދަދޭ  ހުދިއުމަށް ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު އާއި އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް 
ށް ސްކުރުމައުޞޫލު އަދި ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހުޅުވާ ލެއްޕުމުގެ އުޞޫލު ފާ

 ނިންމުނެވެ.

ވަނަ  3
ދައުރުގެ 
އިންތިޤާލީ 
 40މަރުހަލާގެ 

03 

 އުންސިލުން ކަ މިހާރު ،މަތިން  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  އުޞޫލުތަކާއި އޮންނަ  މަރުހަލާގައި  އިންތިޤާލީ  .1
 އްޔަށް ކު ކަނޑައަޅައި އަގެއްކަމުގައި  އެންމެދަށް  އަގަކީ  ދޫކުށްފައިވާ ކުއްޔަށް އެޢިމާރަތް
 .ނިންމުނެވެ ދޫކުރުމަށް

 ށްފަހު،މިހާރު އެކުލަވާލެވިފައިވާ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިންޓާރނަލް އޯޑިޓް ޓީމް އުވާލުމަ .2
ރ އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޝިޔާމް، އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަ
، ޓެކްނީޝަން މުޙައްމަދު ޝާތިރު، އެސިސްޓެންޓް ރިސާރޗް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު އިކުރާމް
ޓް އެސިސްޓެންޓް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޝަރީފް އަދި އެސިސްޓެން

ޑިޓް  އައު އޯއިކޮނިމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ އާމިނަތު އާސިފާ، މިމުވައްޒަފުން ހިމެނޭގޮތަށް 
 މެއް އެކުލަވާލުމަށް ނިންމުނެވެ.ޓީ

ވަނަ  3
ދައުރުގެ 
އިންތިޤާލީ 
 41މަރުހަލާގެ 

02 

މާލެ ދަތުރުކުރުމަށްޓަކައި ހިނގާނެ ޚަރަދު ބެލުމުށްފަހު މިދަތުރަށް ހޭދަވާ ފައިސާ ޚަރަދު  .1
 ކުރުމުގެ ހުއްދަ ކަމާއިގުޅޭ އިދާރާތަކުގައި  އެދުމަށް ނިންމުނެވެ.

ވާގޮތަށް އަށްޝައިޚް ޔޫސުފު ސިދުޤީ ޗުއްޓީ އަށް އެދިލައްވާފައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް  .2
 ޗުއްޓީ ދެއްވުމަށް ނިންމުނެވެ.



  
2

7

 

ވަނަ  3
ދައުރުގެ 
އިންތިޤާލީ 
 42މަރުހަލާގެ 

02 

 ހޭ ގޮތުންސަރުކާރުން މުލަކަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ހިންގަމުންދާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކާއިބެ .1
 2021ރު މަޝްވަރާކުރުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރާ މާލެ ދަތުގުޅުންހުރި މިނިސްޓްރީތަކާއި 

ކަމަށް އަށް ކުރުމަށް ހަމަޖައްސައި، ދަތުރާއި ގުޅުންހުރި ޚަރަދުތައް މި 25ން  20މާރިޗް 
ޖަދު ން އަމްކަނޑައެޅިފައިވާ ގްރާންޓްގެ ކޯޑްތަކުން ކުރުމަށާއި، އަދި ކައުންސިލް މެންބަރ ޙަސަ

މަށް  އޮފިސަރ މުޙައްމަދު އިކުރާމް މިދަތުރުގައި ބައިވެރިވުއަދި އެސިސްޓެންޓް ރިސާރޗް 
 ނިންމުނެވެ.

ޒްނަސް ބިސްޓޭންޑަޑް  365އޮންލައިން މީޓިންތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި މައިކްރޯސްފްޓް  .2
 ޕެކޭޖް ގަތުމަށް ނިންމުނެވެ.

ވަނަ  3
ދައުރުގެ 
އިންތިޤާލީ 
 43މަރުހަލާގެ 

02 

ގެ ހުގެ މާހެފުން، މިއަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށުކައުންސިލްތަކުވަނަ އަހަރު ރަމަޟާންމަ  1442 .1
މަށާއި އަދި ވަނަ ދުވަހު މިއިދާރާގައި ބޭއްވު 08އޭޕްރީލް  2021މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކޮށްގެން 

 މާހެފުމުގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް މިއިދާރާގެ އިދާރީ ބަޖެޓުން ކުރުމަށް ނިންނެވެ.

ވަނަ  3
ދައުރުގެ 
އިންތިޤާލީ 
 45މަރުހަލާގެ 

03 

އްޓީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚް ޔޫސުފު ޞިދުޤީ އެދިލައްވާފައިވާ ގޮތަށް ޗު .1
 ދިނުމަށް ނިންނެވެ.     

ވަނަ  3
ދައުރުގެ 
އިންތިޤާލީ 
 49މަރުހަލާގެ 

03 

ން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚް ޔޫސުފު ޞިދުޤީ އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ތާރީޚު .1
 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ. 10ޗުއްޓީން ފެށިގެން، އަހަރީ 

ވަނަ  3
ދައުރުގެ 
އިންތިޤާލީ 
 50މަރުހަލާގެ 

03 

ރ. 15000.00މިއިދާރާއިގެ ކާރު ސިޓީލާ ނީލަމެއްގައި ނީލަން ކިޔުމަށާއި، ނީލަން ފެށޭ އަގަކީ  .1
ނެ ކުރެވޭ އިތުރު )ފަނަރަ ހާސްރުފިޔާ( ކަމަށާއި އަދި އެންމެ ދަށް އަގެއްގެ ގޮތުގައި ނީލަމަށް

 ރ. )ފަސްސަތޭކަރުފިޔާ( ކަމަށް ނިންމުނެވެ.500.00އަގަކީ 

ވަނަ  4
 1 ދައުރުގެ 

ވަނަ ކުއްލި 
 ބައްދަލުވުން.

09 

ކޯވިޑް  މުލަކަތޮޅުގެ އަތޮޅު ޓާސްކަފޯސްގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައި، އެބައްދަލުވުމުގައި .1

ގެ ނިންމުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންކަމާމެދު ގޮތެއް 

 ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމުނެވެ.

ވަނަ  4
 2ދައުރުގެ 

ވަނަ ކުއްލި 
 ބައްދަލުވުން.

09 

ލިބުނު  ތަކާއެކު ބޭއްވުނު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުންކަމަބެހޭ ފަރާތްޓާސްކްފޯހާ،  އަތޮޅުގެ .1
ފްޓް ކުގެ ޑްރާފެންވަރުގައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައަތޮޅުކައުންސިލުން އަތޮޅު  ޚިޔާލުތަކަށް ބިނާކޮށް 

 ޔާލުތައްއެކުލަވާލައި، ރަށްރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ހިޔާލުހޯދުމަށް ފޮނުވައި، ރަށްރަށުގެ ޚި
، ލިބުމުން، އެޚިޔާލުތަކަށް ރިޔާޢަތްކޮށް، އަތޮޅުފެންވަރުގައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް

 ލްތަކަށް ތައް އެޅުމަށް ރަށްރަށުކައުންސިއަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް ނިންމަވައި އެފިޔަވަޅު 
 އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.



  
2
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ވަނަ  4
 2ދައުރުގެ 

ވަނަ އާއްމު 
 ބައްދަލުވުން.

09 

ތިރީގައި ށް ތުންގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަކައުންސިލުން ރައްޔިތޮޅު އައާއި ގުޅިގެން،  19-ކޯވިޑް  .1

 ނިންމުނެވެ. ފާސްކުރުމަށް ޤަރާރެއްމިދަންނަވާ ކަންކަން ކުރުމަށް، 

ލައްކަ )ތިން  ރ.350,000.00ގެ އިމަޖެންސީ ކަންކަމަށް  19ކޮވިޑް  -
( ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ކަނޑައަޅައި އިަމޖެންސީ ކަންކަމަށް ރުފިޔާހާސްފަންސާސް

 ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލަކުން ޚަރަދުކުރުން.

މާސްކް އަންގި، މިގޮތުން އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކަށް ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ބޭނުންވާ  -
ލީ މުރ. ) ފާސްހާސްރުފިޔާ( ދިނުމަށާއި، 5000.00ސެނިޓައިޒަރ ފަދަ ތަކެތި ގަތުމަށް  

ށް ސްޕިޓަލަހޮރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން އެދިވަޑައި ގެންފައިވާ ގޮތަށް ފުލޫ ކްލިނިކް ހެދުމަށް 
 ރ. )ތިރީސްނުވަހާސް ދުއިސައްތަފަންސާސްރުފިޔާ( ދިނުމަށް ފަހު ބާކީ ވާ 39250.00

ކަމަކަށް  އާ ގުޅިގެން އެވަގުތަކު އިމަޖެންސީގޮތުން ޚަރަދު ކުރަންޖެހޭ 19ޢަދަދު ކޮވިޑް 
ކައުންސިލްގެ ރައީސް، ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ގެ ޚިޔާލު ހޯއްދެވުމަށްފަހު 

 ނިމާލަށް  ކުރައްވަންޖެހޭ ޚަރަދެއް ކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު
 ރެވުނެވެ.އެރުވުމަށް ފާސްކު

ރާ މެޝިން އަށް ޓެސްޓް ކު  19ކޮވިޑް މ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްއަށް ގެނެސްފައިވާ  -
ލް އިންސްޓޯލްކުރުމަށް ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއްކޮށް، އެކަމަށް މ. ރީޖަނަ

 ވެދިނުން.ކަމެއް ކޮންމެ އެހީތެރި ހޮސްޕިޓަލުން ކުރާ މަސައްކަތަށް ވެވެންއޮތް

ޚީ އާ ގުޅޭ ގޮތުން ދިމާވާ ޞިއް 19ލާންޗް "މަތިފަޅު" ކޮވިޑް  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ -
 އިމަޖެންސީ ކަންކަމުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.

 ރީޖަނަލް  މްޕަލް ގެންދެވެން ނެތިގެން މ.އަތޮޅުގެ އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ސާ -
 ން.ތެރިވެދިނުގެންދިއުމަށް އެހީޕިޓަލުން އެހީތެރިކަމަށް އެދޭ ޙާލަތްތަކުގައި ސާމްޕަލް ހޮސް

ވަނަ  4
 3ދައުރުގެ 

ވަނަ ކުއްލި 
 ބައްދަލުވުން.

09 

ލަމް" ގެ ޢިމާރާތަށް މ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ޕަބްލިކް ހެލްތް ޔުނިޓް، "ދިރެމާ .1
ލްތް ބްލިކް ހެމ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ޕަބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ތައްޔާރީތައްކޮށް، 

ޖެހޭ ކައި ދޭންހިންގި ޢިމާރާތް ކޮވިޑް އެމެޖެންސީ ގައި ފަރުވާދެވޭނެ ތަނަކަށް ހެދުމަށްޓަ ޔުނިޓް 
 އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.

ވަނަ  4
 3ދައުރުގެ 

ވަނަ އާއްމު 
 ބައްދަލުވުން.

09 

ސް މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް ގެ ގޮތުގައި، މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލްގެ ރައީ .1
ލް އަޙްމަދު ނިޝާން ވަނީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން އަލްފާޟި 

 ހޮވިވަޑައިގެންފައެވެ.

ވަނަ  4
 4ދައުރުގެ 

ވަނަ އާއްމު 
 ބައްދަލުވުން.

09 

ތަ ގެ ޗެކް ނުވަ އެކައުންޓްތަކު  ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  .1
އެދޭ  ފައިސާއަށް ބަދަލްކުރެވޭގޮތުގައި ގެންގުޅޭ އެހެން ލިޔުންތަކާއި، ފައިސާހޯދުމަށް

 ހަޅާފައިވާ ޖަލްސާއަށް ހުށަ ސޮއިކުރައްވާނޭ ބޭފުޅުން ހަމަޖެއްސުމަށް ޓަކައިއެދުންތަކުގައި 
 ރުމަށް ނިންމުނެވެ.ފާސްކު އޮތްގޮތަށް ޤަރާރު

ޙްތަކާއެކު ޞްލާއިުހަށެހުޅުނ ، ސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ، ހިންގާ ޤާވާއިދުމ. އަތޮޅުކައުން .2
 ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

 އިދާރީ ލްގެ . އަތޮޅުކައުންސިމ، ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލުން ފާސްކުރަންޖެހޭ .3
 ވެ.ންމުނެމަށް ނިފާސްކުރުޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޑްރާފްޓްގައިވާގޮތަށް އޮނިގަނޑު 



  
2
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 ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު . 12 
ންނަވާ މިދަވަނަ ދުވަހު ވަނީ ހުވާކުރެވި،  17މެއި  2021 ވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލަރުން 4މ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

 ބޭފުޅުން އައްޔަންކުރެވިފައެވެ. 
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް  މުޙައްމަދު ނިމާލް  އަލްފާޟިލް

 ގެ ނައިބުރައީސް ކައުންސިލް  ން އަޙްމަދު ނިޝާ އަލްފާޟިލް 

 ކައުންސިލް މެންބަރު  އިސްމާޢީލް ނާހިދު އަލްފާޟިލް 

 ކައުންސިލް މެންބަރު   މަމްދޫހް ވަޙީދުއަލްފާޟިލް 

 ކައުންސިލް މެންބަރު  އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޖަމާލް 

 ކައުންސިލް މެންބަރު  އަލްފާޟިލް ޝަމްޢޫން ރަމީޒް 

 ކައުންސިލް މެންބަރު  އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒުބައިރު 

 ކައުންސިލް މެންބަރު  އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޢަލީމް 

 ކައުންސިލް މެންބަރު  އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ނާފިޢު 

 
 

 ނިންމުން .12

ަތްއ ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކޮށް ބެލެެހއްޓުމުގެ ގޮތުންނާއި ކައުންސިލް
އުންސިލްތަާކ އި، ރަށުކަހުރިހާ ރަށަކަށް ދަތުރުކުރުމަށް ތާވަލް އެކުަލވާލަޒިންމާދާރުކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމުެގ ގޮތުން އަތޮޅުގެ 
ކުރުން ށަށް ަދތުރުރާއްޖޭގެ ކޮވިޑްގެ ޙާލަތު ގޯސްވެ އެއްރަށުްނ އަނެއްރަ ހިއްސާކޮށް ދަތުރު ފެށުަމށް ަތއްޔާރުވީނަމަވެސް

 މެދުކަނޑާލަންޖެހުމު މިމަސައްކަތް ވަނީ ފަސްކުރެވިފައެވެ.

 ކުރަން،  އިތޯ އާއިއަތޮޅަށް ހުރި ކަންކަން ކުރެއްވުމުގައި ސަރުކާރުން ގެންގުޅުއްވާ ސިޔާސަތަކީ ކޮބަ
ތޯ އާިއ ކަކީ ކޮބައި ކަންކަން ފައްޓަވާީނ ކޮންއިރަކުންޯތ އަދި، މިއަތޮޅަށް އޮްތ ފުުރޞަތު ތަްޓ ކުރެވިފައިވާ ހަމަޖެހި ބަޖެ

ރުމަށް ކުއަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާ މަޝްވަރާ 

 ކުރެވުނެވެ. ބައްދަލުމާގުޅުންހުރި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާޒަފަކު މާލެ ވަޑައިގެން ކަ×ންބަރަކާއި، އިދާރީ މުވައްކައުންސިލްމެ

ދާރާއިްނ ކުރިއްސުރެ ކައުންސިލްތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންގެންދިޔަ މިދަންނަވާ ޚިދުމަތްތައް މިއި

 ދެވިފައި ވެއެވެ. މިގޮތުން:

 .ްދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހަދައިދިނުނ 
  ާދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ހަދައިދިނުން. އުޅަނދުފަހަރުއެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދުއްވ 

އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރާއި ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް، އެިކއެކި ދާއިރާތަކާ ގުޅުންހުރި މުވައްޒަފުންނަށް އެދާއިރާއިްނ 
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 ތަމްރީނު ޕްރޮގުރާމްތައް ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ިވ މި އަހަރުގެފުރަތަމަ ހަމަހުގެ ތެރޭގައި ކަުއންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުމާއި، ކަުއންސިލުން ރޭ       
ޝުކުރު  މަސައްކަތްތައް  ކުރުމުގައި މި އިދާރާގެ ސިވިލް ސާރވަންޓުން ކޮށްދެއްވި  މަސައްކަތަށް އެފަރާތްތަކަށް

ތްގޮތުްނ ށްރަށުގެ ކައުންސިލް އިދާރާތަކަށް އެކިގޮއިދާރާއާއި، އަތޮޅު ރަ ޝުކުރުގައި މި  ދަންނަވަމެވެ.  އަދި މި 
  ފަރާްތތައްވެސް ޝާމިލް ކުރަމެވެ.  އްމުޢާއެހީތެރިވެދެއްވި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި، 

ގަވަން ދިވެހި ޤައުމު ހިން އަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާޞްތެރި ދުޢާ އަކީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ މި އަތޮޅާއި، މި
އްޖޭގެ ރާ ،ބޯަލބާ ދަށްއިާޤނޫނާއި ޤަވާ  ،ދީނަށް ލޯބިކުރާއިސްލާމް  ،ވެރިންނަކީ ޤައުމުގެ ަރއްޔިތުންނަށް އޯގާތެރިތިއްބަވާ 

ހިރާއްޖޭގެ . އަދި ދިވެކުރިމަގު ބައްޓަންކުރުމުގައި އިސްލާމްދީނުގެ ރިވެތި އުޞޫލްތައް ހިފަހައްޓާ ބައެއްކަމުގައި ލެއްވުމެވެ
ށް ފާގަިތ  މިއަތޮޅަަމ ޞިއްޙަތާއި އާފިޔަތުގެ ނިޢުމަތް މިންވަރު ކުރައްވާ، އަދި ޚާއްޞަކޮށްލޮބުވެތި ރައްޔިތުންަނށް ފުރިހަ

 މިންވަރު ކޮށްދެއްވުމެވެ. هللا މުސްތަޤްބަލެއް މާތް

 ވަނަ  2021 ަތބާރަކަ ވަަތޢާލާއަށް ޙަމްދުކުރާ ޙާލުهللا މިރިޕޯޓްލިޔެ އެކުލަވާލުމުގެ ހެޔޮތަޢުފީޤް ދެއްވި
 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ނިންމާލަމެވެ.ވަހު މަސްދު 06ފުރަތަމަ  އަހަރު 
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