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 ކައުންސިލްގެރައީސްގެބަޔާން 

c 

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.

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

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

 ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ލިބުމުގައި ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

އި މުހިއްމު ނިންމުންތަކެއް ނިންމައި އެކަންކަން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު މި ކައުންސިލުން އަތޮޅާއި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގަ
ގެ ދަތި އުނަދުގޫ ވަގުތުގައިވެސް މ.  19ޙާޞިލްކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. އަދި ކޯވިޑް 

އްޓާނުލާ ކުރިޔަށް ގެންގޮސް ދެއްވި ކަމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ހިންގަމުން ގެންދިޔަ ތަރައްޤީގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ހު
ގައި ރާއްޖެގައި ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކާތެރިކަން  19-ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިހަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. ކޯވިޑް

ތްތައް ހިންގުމަށް ގޮންޖެހުތައް ކުރިމަތިވީ ނަމަވެސް މ. އަތޮޅު އިޢުލާން ވެގެން ދިއުމާއި ގުޅިގެން ހިންގަން ބޭނުންވެފައިވާ ގިނަ ޚަރަކާ
ވަނަ ޤުރްއާން މުބާރާތްބޭއްވުމާއި، މ. އަތޮޅުގެ ހެލްތު ފޯރަމް ފަދަ ޙަރަކާތްތައް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިއަށް  25ކައުންސިލްގެ 

 ގެންދެވިފައިވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.

 2021 ކޮށްފައިވާނިވަނަ ދުވަހު ހުވާކުރުމާއެކު އެންމެ އިސްކަމެއްގެ ގޮތުގައި  17މޭ  2021އައު ކައުންސިލް 
 05ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ނިންމުމަށް މި ކައުންސިލަށް ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ މި ކައުންސިލްގެ ކުރިޔަށް އޮތް  17އޮގަސްޓް 

އަދި މި މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ކޮށް ނިމިފައިވާކަން އިނޭންޝަލް ޕްލޭން ހެދުމުގެ މަސައްކަތެވެ. އަހަރުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި، ފަ
ކައުންސިލުން ކުރަން ރާވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ  މި  ވަނަ އަހަރު 2021ފަދަ ގޮންޖެހުންތަކާއެކު ވެސް  19-ކޯވިޑް  2021ފާހަގަކުރަމެވެ.

އެހީތެރިވެދެއްވި ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި، މިއިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާއި އަދި ނިންމުމަށް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ތެރެއިން ކުރެވުނު މަސައްކަތް 
 ރަށު ކައުންސިލް ތަކުގެ މެންބަރުންނާއި، މުވައްޒަފުންނަށް، އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުވެރިވަމެވެ.  

هللا ތަޢާލާއަށް ޙަމްދު ކުރަމެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ މާތްތަބާރަކަ ވަهللا މި އެންމެހައި ކަންކަން ހިތްމަވައިދެއްވި 
ކާމިޔާބު ދުވަސްތަކެއްކަމުގައި މިންވަރު ކީ ވަނަ އަހަރަ  2022އަޅަމެންގެ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތްލައްވާ ކުރިއަށް މި ހިނގަމުންދާ 

 ވަރުކުރެއްވުމެވެ! އާމީން!މި އަތޮޅަށާއި ޤައުމަށް އުފާވެރި ފާގަތި ދުވަސްތައް އަބަދުމެ މިން ،ކޮށްދެއްވައި

  1443 ޖުމާދަލްއޫލާ 05 
 2022  ޖަނަވަރީ  09 

           
 މުޙައްމަދު ނިމާލް                                               

 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް                                       
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 ތަޢާރަފު  .1

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ މަޢްލޫމާތު  ވަނަ އަހަރު 2021މިރިޕޯޓަކީ 
 ހިމެނޭ ރިޕޯޓެވެ.

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ލަނޑުަދނޑިތަކަށް  ،މި ރިޕޯޓުގައި
ތަކާއި، ކައުންސިލުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުގެ މައުލޫމާުތ ވާޞިލުވުމަށް ހިންގި ހަރަކާްތތަކާއި، ރޭވިފައިހުރި ހަރަކާތް

ވަނަ އަހަރުމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލާއި މާލީ  2021ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. މީގެއިތުރުން 
އި މަސައްކަތްކުރުމުގައި ދިމާވި ދަތިތަކަށް ތަފްސީލު އަދި ކައުންސިލް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާ

 ބަލައިލެވިފައިވާނެއެވެ.

 ތަޞައްވުރު  ކައުންސިލުގެ  .2
 

"މުލަކަތޮޅަކީ އިސްލާމީ ިރެވތި އުޞޫލުތަުކގެ މަީތގައި ދެމިތިބެ، ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮީޖގެ އެހީަގއި ޭރވިގެންހިންޭގ، 
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮެތްއގައި އަޮތޅު ތަރައްޤީކުރުމަށް އަުއ ިވސްނުންތަކާ ހީވާިގކަމާެއކު ަމސައްކަތްކުާރ، ަރއްޔިތުންނާ 

ެއއްބަިއވަންތަކަމަށް އިސްކަންދޭ، އަތޮޅުވަންތަ ީހވާގި ހުނަރުވެރި ަރއްޔިތަުކ  ރަށްޓެހި، ޤައުމިއްޔަާތއި އެުކވެރިކަމާ
 ދިރިއުޅޭ ނަމޫނާ އަތޮޅަކަށް ުވން" 

 ކައުންސިލުގެ މިޝަން  .3
 

"އަތޮުޅގައި ޞުލްޙަ މަސްލަޙަތު ޤާއިމްކޮށް، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް އެންމެމަތީ 
ރަށުކައުންސިލްތަާކއި އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިްނގުމުގެ ިނޒާމް ހަރުދަނާކޮށް، ރަްއޔިތުްނެގ  ،ށްޓަކައި ފެންވަރުަގއި ދިނުމަ

ބޭނުންތައް ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ފުއްދައިދިނުމަށް އެހީތެރިވެ، ެއންމެމަތީ ފެންވަރުގައި ރާވާ ިހންގޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް 
   ދެމެހެއްޓުން" 
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 ކައުންސިލް އޮނިގަނޑު  .4
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 ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު  /ރަށުގެ ވަނަވަރު  .5
 

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

ރަށާ އެކު  03އިންޑަސްޓްރިއަލް ، ފަޅުރަށާއ12ިރިޒޯޓުގެ އިތުރުން އަލަށް ރިޒޯޓްގެގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  02ފަޅުރަށާއި 
ހަގަ ކޮށްލެވޭފަދަ ބޮޑު ދެފަރު އެކުލެވިފައިވާ ރަށް ހިމެނޭ  އަތޮޅެކެވެ. އަދި މި އަތޮޅަކީ ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުންވެސް ފާ 35ޖުމްލަ 

 ރަށަކީ:  8އަތޮޅެއްވެސް މެއެވެ. މިހާރު މިއަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ 

 

 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(        19މަޑުއްވަރި   ) -8          1415(368) ދިއްގަރު  -7
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މީހުންނަކީ ފިރިހެނުންނެވެ. އަންހެނުންގެ  3892މީހުންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން  7605މިއަތޮޅުގެ ޖުމްލަ އާބާދީއަކީ 
އަހަރާއި ދެމެދުގެ މީހުންގެ ޢަދަދަކީ  35އަހަރާއި  18އެވެ. އަދި  450އަހަރުން މަތީ މީހުންގެ ޢަދަދަކީ  65އެވެ.  3713ޖުމްލައަކީ 

އަކީ  624އަކީ ފިރިހެން ކުދިންނެވެ. އަދި  662އެވެ. އޭގެ  1286އެވެ. މިއަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވާކުދިން ޖުމްލަ އާބާދީއަކީ  2339
ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި، ފައިބަރ  ،ކީ މަސްވެރިކަމާއިފަތުރުވެރިކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަމާއިމިއަތޮޅައަންހެންކުދިންނެވެ. 
ސް ތަފާތު އެކިއެކި މަސައްކަތްކުރާ އާބާދީއެއް އޮންނަ އަތޮޅެކެވެ. ނަ މިނޫ  ،ވިޔަފާރިއާއި ގެ އެކިއެކި އަދި މެދުފަންތީ ، މަސައްކަތްކުރުމާއި

އިރު، މީހުން އުޅޭ 693މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަންކުރާ ޖުމްލަ  ،މީހުން އުޅޭއިރު 120އެގޮތުން ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ 
އެވެ. އަދި ކޮންސްޓްރަކްޝަން  37އަދި ފައިބަރ މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ޢަދަދަކީ އުޅަނދު މިއަތޮޅުގައި އޮވެއެވެ.  90މަސްވެރިކަންކުރާ 
ތަފާތު އެކިއެކި ބޭނުންތަކާއި، މަސައްކަތުގެ ދާއިރާތަކުގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބިދޭސީން މިއަތޮޅުގެ މީހުން އުޅެއެވެ.  127މަސައްކަތްކުރާ 

މިއަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށާއި، ސިނާޢީމަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާ ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންދާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. 
 ކްލަބް ޖަމްއިއްޔާ އޮވެއެވެ. 21ސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ރަޖި

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

ތިންރަށް ޖާގަކުޑަ ތިންރަށްކަމުގައި ފާހަގަ ކުރަމެވެ. މި ތިންރަށަކީވެސް ބިންހިއްކައިގެން ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ބިން ބޮޑު ކުރެވިފައިވާ 
އެކަށީގެންވާބިން ލިބިފައިނުވާ ތިންރަށެވެ. އަދި މި ކަމުގައި ވިޔަސް، ރަށުގެ އާބާދީއަށް ބޭނުންވާ ދިރިއުޅުމާއި އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތަކަށް 

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

އޮތްކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އަދި އަތޮޅުގެ އިރުމަތީ ބިތުގައިވާ މާސިންގާ ދެ ފަރަކީ، ބިމުގެ   ބިން މިއަތޮޅުގައި ތަނަވަސްވެފައިބޭނުންކުރާނެ
ތެކެވެ. އަތޮޅުގެ އިޤުތިޞާދު ބިނާވެފައިވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ދަތިކަން ޙައްލުކުރުމަށް މިއަތޮޅަށް ލިބިފައިވާ މުހިއްމު ވަޞީލަ

މަޑުއްވަރި، ވޭވަށް، މުލައް، ، ދަނޑުވެރިކަމާއި، ވިޔަފާރިއާއި، ވަޒީފާ އަދާކުރުމާއި ޓޫރިޒަމްގެ މައްޗަށެވެ. މި އަތޮޅު ދިއްގަރު،މަސްވެރިކަމާއި
ން ބަރޯސާވެފައިވަނީ މަސްވެރިކަމުން ލިބޭ އާމްދަނީގެ މައްޗަށެވެ. އަދި ވަކިން ނާލާފުށި އަދި ކޮޅުފުށީގެ ވަރަށްގިނަ ޢަދަދެއްގެ ރައްޔިތު

ނާލާފުށި އަދި ވޭވަށަކީ އަތޮޅުގެ ނިސްބަތުން ޒަމާނީ އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ، މަޑުއްވަރި، ދިއްގަރު، ޚާއްޞަކޮށް މުލައް
ން ޚާއްޞަކޮށް މުލައް ވޭވަށް އަދި މަޑުއްވަރި ، އަކީ ފައިބަރު ދޯނި ފަހަރު މަސްވެރިކަމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ރަށްރަށެވެ. އަދި ވަކި

ބަނދެ ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުންދާ ރަށްތަކެކެވެ. މ. އަތޮޅަކީ މަހުންއުފައްދާ ބާވަތެއް ކަމުގައިވާ ރިހާކުރު އުފެއްދުމަށް މުޅި 
 ދެރިސޯރޓު )މެދުފުށި އައިލެންޑް ރިސޯރޓާއި، ސިނަމަން ހަކުރާހުރާ  ރާއްޖެއިންވެސް ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ އަތޮޅެކެވެ. އަތޮޅުގައި އޮތް

 ( ގައި އަތޮޅުގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ގެންދެއެވެ. މޯލްޑިވްސް
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 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް 
 ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

ނަތީޖާ 
ޙާޞިލްކުރެވުނު 

 Q1 Q2 Q3 Q4 މިންވަރު 

 100%     ވަނަ އަހަރަށް ތައްޔާރުކުރި ބަޖެޓް ފާސްކުރުން 2021ކައުންސިލް އިދާރާއިން  އަތޮޅު 01

ހަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  ވަނަ އަހަރު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހިންގ2020ި 02
 އަށް ފޮނުވުން  L.G.Aއެކުލަވައިލާ 

    %100 

04 
އިދާރާއަށް  ގެ ކުރިން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 31ފާއިތުވި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ 

އެއްބަސްވެފައިވާ  ގަނެފައިވާ ތަކެއްޗާއި، ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތާއި، ގަންނަން
 ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގައްވާ ފައިސާ ދައްކާ ނިންމުން 

    %100 

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

    %100 

 މަސްދުވަހު ހިންގި 6ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ 2021ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  އަތޮޅު 06
 އަށް ފޮނުވުން  L.G.Aހަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވައިލާ 

    %100 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު 2022ބިނާކޮށް، ތަރައްޤީ ޕްލޭނަށް  07
 އަށް ފޮނުވުން  L.G.Aމަސައްކަތު ތާވަލް އެކުލަވައިލާ 

    85% 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު 2022ތަރައްޤީ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް،  08
 އަށް ފޮނުވުން. L.G.Aބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް 

    %100 

 %100     .އަށް ފޮނުވުން LGAތަރައްޤީ ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް  10

 %100     .އަށް ފޮނުވުން LGAފައިނޭންސިއަލް ޕްލޭން ތައްޔާރު ކޮށް  11

 %100     .ރަށްރަށުގެ ލޭންޑްޔޫސްޕްލޭން ހެދުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން 12

ހަދަން ލާޒިމްކުރާ  ޤާނޫނުގެ ދަށުންއިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ  13
 ޤަވާއިދުތައް ހެދުން.

    %80 

 30%     އަތޮޅުން ޕާސްޕޯޓަށް އެދެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން. 15

 50%     .އެއްގަމުގެ ލައިސަންސް ކާޑު ދޫކުރަންފެށުން 16

 10%     .ކަނޑުގެ ލައިސަންސް ކާޑު ދޫކުރަންފެށުން 17

ބެލުމަށް ޕާރފޯމަންސް  ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރާ މިންވަރު 18
 އިންޑެކްސްއެއް ތައާރަފްކުރުން.

    %10 
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 70%     ކުރުން. ހުރިހާރަށެއްގައި އައި.ޑީ ކާޑު ކަލެކްޝަން ސެންޓަރތަކެއް ޤާއިމް 19

މަޝްވަރާކުރުމަށް  އަތޮޅުގައި ހުރި ކަންކަމާ ގުޅިގެން މުއައްސަސާތަކާ 
 މާލެދަތުރުކުރުން.

    %30 

 %100     .ރަށުކައުންސިލްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުން 

 %100     ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނީޓަރ ކުރުން  

މިނިސްޓްރީއާއި އަދި ދީނީ މަޢުލޫމާތު ފަތުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން  އިސްލާމިކް 
 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން. 2ދިނުމުގެ ނަސޭޙަތް  ދީނީ

    %100 

 20%     ހިންގަން އެހީތެރިވެދިނުން  އަތޮޅުގެ ސްކޫލުތަކުގައި ސްކައުޓުހަރަކާތްތައް  

 %100     ކްރެޑިޓް ސްކީމުގެ ނަމުގައި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކްރެޑިޓަށް މުދާދޫކުރުން  ގުޅުން " 

ޔުނިޓްތަކާ، ރަށުކައުންސިލްތަކާ ގުޅިގެން މަދިރި، މެހި ޕަބްލިކް ހެލްތު  ރަށްރަށުގެ 24
 ހުވަނި މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގުން  އަދި

    %10 

 ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާ, އަތޮޅުގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކާ ގުޅިގެން ސްޕެސިއަލިސްޓް މުލީ 25
 ޑޮކްރަރުންނަށް ދެއްކުމުގެ ކޭމްޕްތަކެއް ހިންގުން 

    %50 

 މީމުގެ ނަމުގައިސިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ދުޅަހެޔޮ 26
 ގެންދިއުން.

    %10 

 %20     މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާއެއްކުރުން  ޑްރަގާއި 27

 100%     ތަމްރިނު ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން. ޖަމާއަތްތެރިން 51

 100%     ޤްރުއާން މުބާރަތް ބޭއްވުމާއި ޤައުމީ ޤްރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން  އަތޮޅު 53

 %20     ހެބިޓެޓް މެޕެއް ތައްޔާރު ކުރުން  އަތޮޅުގެ 57

 %20     ޑިޕާރޓްމަންޓާއި ގުޅިގެން ސާވޭއެއްކޮށް މައުލޫމާތުއެއްކުރުން. ހެރިޓޭޖު 59

 %20     ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖުމަންޓް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން.ހުރިހާ ރަށެއްގައި  އަތޮޅުގެ 60

 %95     ދިނުން  ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ ކަންތައްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން  61

 30%     އެހީތެރިވުން  ގުދުރަތީގޮތުން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށްލިބޭ ގެއްލުންތަކަށް  63

 %85     މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން ގެސްޓްހައުސް ޢިމާރާތް  ސްޓޭޓް 67

 %95     އުޅަނދުފަހަރު ގަތުމާއި މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  އެއްގަމު 68

 %95     ރަށްރަށަށް ސާފުބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފެންފިލްޓަރ ހޯދައިދިނުން އަތޮޅުގެ 70
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 30%     ފައިސާދިނުން ރީތިނަން ހޯދައިދޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީގެގޮތުގައި  އަތޮޅަށް 71

 ހުއްޓުވުމަށާއި، ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް  ގެވެށިއަނިޔާ 76
 ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން 

    %20 

 %50     ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ނުހެދިހުރި ރަށްރަށުގެ ޕްލޭންތައް ހެދުން  އަތޮޅުގައި 77

 ލައިސަންސް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ތައްޔާރުކޮށް ލައިސަންސްޒޯންގެ އެއްގަމު  އޭ  78
 ދޫކުރުން 

    10% 

 100%     މުއައްސަސާތަކުން ލިބޭ ފައިސާ ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާއި ޙަވާލުކުރުން  އެކި 79

 

 
 ޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޙާ  .7
 

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

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

އްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބޭއްވިފައެވެ. މިބަ
މަޝްވަރާކުރެވުނީ މ. މަޑުއްވަރީން އެއްގަމު ލައިސަންސް 
ނެގުމަށްދިމާވާ ދަތިތަކާއި، އަދި އަތޮޅުކައުންސިލާ މ.މުލީ ޕޮލިސް 
ސްޓޭޝަން ގުޅިގެން މިފަދަ ކަންކަމުގައި މިހާރަށްވުރެ ކައިރިން 

ސް ނަގަން ކުރަންބޭނުންވާ ކަންކަމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލަށް ދެވިދާނެ އެހީތެރިކަމާ މަޢުލޫމާތު ޚިއްޞާކޮށް، މަޑުއްވަރީން ލައިސަން
 ގުޅޭގޮތުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން އެއްގަމު ލައިސަންސް ޚިދުމަތުގެ ފީ، އަލަށް ލައިސަންސަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ހުށައްޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ 

ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތާއި ލައިސަންސް އައުކުރަން އެދޭ މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުން ކެޓަގަރީ އިތުރުކުރަން އެދޭ 
ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ހިއްސާކުރެވުނެވެ. އެއްގަމާއު ކަނޑު ލައިސަންސްގެ ޚިދުމަތް ރަށްރަށުގައި 

 . މި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ޚިއްޞާކުރެވުނެވެކުރިޔަށްގެންދާނެ އުސޫލުވެސް މި ބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެރީންނާ 

މިކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން މިހާތަނަށް ބޭނުންކުރަމުން އައި ނޫކުލައިގެ ޔުނީފޯމާ، ބުރުގާގެ ބަދަލުގައި ފެހިކުލައިގެ ޔުނީފޯމާ،  
ވަނަ ދުވަހުވަނީ ތަޢާރަފުކޮށްފައެވެ.  11ފެބުރުއަރީ  2021ބުރުގާއެއް 

ޖަލްސާކުރާ މާލަމްގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި ކައުންސިލްގެ 
މި ކައުންސިލްގެ   މުވައްޒަފުންނާ ޔުނީފޯމާއި، ބުރުގާ ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ

ނާއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޙަސަނެވެ. ކުރީގެ ޔުނީފޯމާ 
ޚިލާފަށް އައު ޔުނީފޯމުގައި މުލަކަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލޯގޯ އަދި ނަން 

ދިން އެމްބްރޮއިޑްކޮށްފައެވެ. އަދި ބުރުގާ ތަކުވެސް ވަނީ ހުދު ރޮ 
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މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރަން ފެށުމަށް  އައު ޔުނީފޯމާއި، ބުރުގާ   ކައުންސިލްގެ ލޯގޯ ވަނީ ހުދު ރޮދިން އެމްބްރޮއިޑްކޮށްފައެވެ.
 .ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ 25ފެބްރުއަރީ  2021ހަމޖެހިފައިވަނީ 

 

ފެބުރުއަރީ  2021ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް   ން އިސްނަގައިގެން މި އަތޮޅުގެ ރަށުމިކައުންސިލު
ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ވަނަ ދުވަހުވަނީ  11

މިކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޙަސަނާއި،  ބައްދަލުވުމުގައި 
މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޙަސަން އަމްޖަދުގެ އިތުރުން ޑިރެކްޓަރ ކައުންސިލް 

ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޔާޒާއި، ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު 
ޒާހިރާއި، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޒާހިރު ބައިވެރިވެ 

ން އެ ކައުންސިލެއްގެ ވަޑައިގެންނިވިއެވެ. ރަށްރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ފަރާތު
 .ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ 

މި ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީ ނެޝެނަލް ސެންޓަރ 
އިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން ފޯ ދި އާޓްސްއިން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ފަންނުވެރިންގެ ދަފުތަރު އެކުލަވާލުމާއި، ސިވިލް ސަރވިސްއިން ޓްރެ 

ރން ކުރިޔަށް ގެންދަވާ އިންޑަކްޝަން މެންޓާ ޓްރެއިނިންގގައި އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށުކައުންސިލަކުން ބައިވެރިވުމުގެ މުހިންމުކަމާއި، އިންޓާ
ސް ކޮމިޝަނުން ސަރވި އަދި ޕްރޮބޭޝަންމުއްދަތުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފާރާތްތައް ފާހަގަވާނެ ޓެގެއް ބޭނުންކުރުމަށް ސިވިލް 

ކަން އަންގަވާފައިވާ އެންގެވުމަށް ޢަމަލުކުރުމާއި، ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ނެތް ރަށްރަށުގައި މާސްކު ނާޅާ ފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ ކަން 
 .ތަންފީޒުކުމާ ގުޅޭގޮތުން ކަމާ ގުޅޭ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ ތަކާބެހޭގޮތުންނެވެ

މުގައި ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިދާރާތަކަށް ފޮނުވާ ސިޓީތަކުގެ މި ބައްދަލުވު
އަންނަ ޖަވާބުލިބުން ލަސްވާ މައްސަލައާއި، މާލެއިން ކަރަންޓީންނުވެ ރަށްރަށަށް އެކި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެޗް.ޕީ.އޭގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެން 

ރޭންޑަމް ސުންކު މިހާރަށް ވުރެ  19ތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލްތަކާ ދުރާލާ ހިއްސާނުކުރާ މައްސަލައާއި، އަތޮޅުގައި ކޮވިޑްފަރާ
ކުރާ އިތުރައް ނެގުމުގެ ބޭނުންތެރިކަން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އަތޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުދައްރިސުންނާއި، ޢާއްމުކޮށް މާލެ ދަތުރު

 .ފަހަރުގެ ފަޅުވެރިންނަށް ވެކްސިން ދިނުމުގެ މުޙިއްމުކަން ބައެއް ކައުންސިލްތަކުން ފާހަގަކުރިއެވެއުޅަނދު
 

މ. އަތޮޅުތެރޭގައި ސަރުކާރުން އޮޕަރޭޓްކުރައްވަމުންގެންދަވާ 
އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ފެރީއިން ފަސިންޖަރުން ނޫން މީހުންގެ މުދާ 

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

 13:00ވަނަ ދުވަހު  16ފެބްރުއަރީ  2021ބައްދަލުމުމެއް 
އަށް މި ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ވަނީ  14:30އިން 

 ބާއްވާފައެވެ.

 



  ރިޕޯޓްތަްފޞީލް  ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ަކއުންސިލުންއަަހރު މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު  ވަނ2021ަ
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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 

 22ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ވަނީ ގެންދެވިފައެވެ. ޖުމްލަ 
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 
ގެ ކޮންމެ މަހެއްގެ އެންމެ ފަހު ބުރާސްފަތި ދުވަސް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީން ދިނުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ދުވަހެއް 

 .ގޮތުގައެވެ

 

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

 ކުރެއްވިއެވެ. 

 

ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމާ ބެހޭގޮތުން އިރުޝާދު ދިނުމަށް   އިސްނަގައިގެން މި އަތޮޅުގެ ރަށުމި ކައުންސިލުން 
އަށް އޮންލައިންކޮށް ވަނީ ބައްދަލުވުމެއްބާއްވާފައެވެ.  13:45އިން  13:00މެންދުރުފަހު   ވަނަ ދުވަހު  02މާރިޗް  2021

ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ ނާއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޙަސަނާއި، ކައުންސިލް  މި ކައުންސިލްގެ   މިބައްދަލުވުމުގައި
 އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޔާޒާއި، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޒާހިރެވެ. ރަށްރަށު 

 .އިދާރާއެއްގެ ޒިންމާދާރުވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެކައުންސިލްތަކުގެ ފަރާތުން އެ ކައުންސިލް 

 

ތު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މުލީ ބްރާންޗް އިން ފައިނޭންސިން ޚިދުމަތްތައް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ތަޢާރަފްކުރެވުނު ޕްރޮމޯޝަން ގެ މަޢުލޫމާ
މިކައުންސިލްގައި ބޭއްވި ސްޓާފުންގެ ބައްދަލްވުމުގައި   ދިނުމަށް

ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ބީއެމްއެލް މުލީ ބްރާންޗްގެ ރިލޭޝަންޝިޕް 
އެގްޒެކްޓިވް ސީޒާ ޢަލީ ރަޝީދު ވިދާޅުވީ މި ޕޮރޮމޯޝަންގެ 
ސަބަބުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޮޑެތި ލުއި ފަސޭހަތައް 

ލުއި އެކްސް  ޝަންގައި މިގޮތުން މި ޕްރޮމޯ .ލިބިގެންދާނެކަމަށެވެ



  ރިޕޯޓްތަްފޞީލް  ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ަކއުންސިލުންއަަހރު މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު  ވަނ2021ަ
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ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޕާސަލަނަލް ފައިނޭންސިން، ބީއެމްއެލް ވެހިކަލް ލޯނު ފައިނޭންސިން ލޯނަށް އެދުމުގެ  ،ޕްރެސް، މައިކްރޯ 
ގެ  2021 އެޕްރީލް 30އިން  2021މާރޗް  01ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައިވެއެވެ. މިޕްރޮމޯޝަން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 

 އެވެ. ނިޔަލަށެވެ. އަދި މިލޯނުތަކަށް އޮންލައިންކޮށްވެސް އެދެވޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށާއި މިޕްރޮމޯޝަންގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރެއްވި

 

އުންސިލް އިދާރާއާއި މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މިކަ
ގުޅިގެން މ. މަޑުއްވަރީގައި އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ 
ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. 

 16މި ޕްރޮގްރާމްގައި ސައިކަލް ކެޓަގަރީގައި މ. މަޑުއްވަރީގެ 
ބައިވެރިން  10ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ. މީގެ ތެރެއިން 

 .ތިޔަރީ ޓެސްޓުން ފާސްވެ، ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓް ހަދާފައިވެއެވެ

 

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

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

މ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  މި މާހެފުމުގައި ގޯތިތެރޭގައެވެ
 .ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން މ.އަތޮޅު ރަށުކައުންސިލް ތަކުން ބައިވެރިވިއެވެ

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

އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ވަނީ ގެންދެވިފައެވެ.  އަށް 
މި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން   މިބައްދަލުވުމުގައި

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް 
އަޙްމަދު ޙަސަނާއި، ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރޖެނެރަލް 

މުޙައްމަދު ނިޔާޒާއި، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  އަލްއުސްތާޛު
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޒާހިރެވެ. މި ބައްދަލު ވުމުގައި މ. އަތޮޅު 
ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް މުޙައްމަދު ނިމާލާއި، މ. 
ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް އިސްމާޢީލް ނާހިދާއި، 

މ. މުލަކު ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް އަޙްމަދު ޖަމާލާއި، މ.   ބީ ރައީސް މަމްދޫހު ވަޙީދާއި،މ. ވޭވަށު ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާ
މުލީ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް ޝަމްޢޫން ރަމީޒާއި، މ. ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް އަޙްމަދު ޒުބައިރާއި، މ. 

ޢަބްދުލް ޢަލީމާއި، މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް އަޙްމަދު ނިޝާނާއި، މ. ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް 
 .މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް އިސްމާޢީލް ނާފިޢު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ

އޮތޯރިޓީން އިރުޝާދު ދެއްވާފައިވާ ބައްދަލުވުމެކެވެ.  މި ބައްދަލުވުމަކީ ކައުންސިލް ބަދަލުވާ މަރުހަލާގައި ބޭއްވުމަށް ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް
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އި، މި ބައްދަލުވުމުގެ ބޭނުމަކީ އަލަށް އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލް މެންބަރުންނަށް މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވިފައިވާގޮތާ
ސިލްގެ މަސައްކަތާ ބެހޭގޮތުން އަލަށް އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލް ހިނގާ ގޮތުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު އެރުވުމެވެ. މީގެއިތުރުން ކައުން

 ކައުންސިލަރުން ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް މި ބައްދަލުވުމުގައި ޖަވާބުއެރުވުނެވެ. 

 

ވަނަ ދައުރަށް އިންތިޚާބު  4މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
މެއި  2021ވެފައިވާ މެމްބަރުންގެ ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 

ގައި މިކައުންސިލް އިދާރާގެ  14:30ވަނަދުވަހުގެ  17
ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި 
ކައުންސިލަރުންނަށް ހުވާ ލައިދެއްވީ މ. ޖުޑީޝަލްދާއިރާގެ އިސް 

 .މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު އަޙުމަދު ޝަރީފެވެ

ލްގެ ރައީސް ހުވާކުރެއްވި މެމްބަރުންނަކީ މ. އަތޮޅު ކައުންސި 
 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނިމާލު، އަދި މިކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންކަމުގައިވާ، މ.ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް 

މާލު، ނާހިދު، މ. ވޭވަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މަމްދޫޙު ވަޙީދު، މ.މުލަކު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޖަ
މ.މުލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޝަމްޢޫން ރަމީޒް، މ. ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒުބައިރު، 
މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޢަލީމް، މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިޝާން، އަދި 

ކޮވިޑްގެ ހާލަތާގުޅިގެން މި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން މ. އަތޮޅު .ވަރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ނާފިޢުއެވެމ. މަޑުއް
ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނިމާލާއި، މ.މުލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޝަމްޢޫން ރަމީޒް ފިޔަވައި ދެން 

 .ވާ ކުރައްވާފައިވަނީ އޮންލައިންކޮށެވެތިއްބެވި މެމްބަރުން ހު

 

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

އަތޮޅުގެ  މި ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ކަމުގައިވާ މި
 20މެއި  2021ރަށްރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނާ 

އަށް ވަނީ  12:15އިން  11:00ވަނަ ދުވަހު 
ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އެންމެ 
މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީ 
ކައުންސިލްތަކުން ކުރިޔަށް އޮތް ތިން މަސް ދުވަހު 

، ނިންމަންޖެހޭ ރަށްރަށުގެ ބިނާވެށި ޕްލޭނާއިތެރޭގައި 

ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް އެކުލަވާލަންޖެހޭ އަތޮޅާއި، ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން، އަދި ފައިނޭންޝަލް ، )ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން(
ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތަކާބެހޭގޮތުންނެވެ. ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޚިޔާލު   ޕްލޭން

އަށް ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީން ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  02އިން ޖޫން  31ބަދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު ނިންމެވީ މި މަހު 
ޔާލާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން، އަދި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ހެދުމާބެހޭ ތަމްރީން ނިމުމަށްފަހު ކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާ ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ޚި

ހެދުމުގެ   މަޝްވަރާ ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހޯދައިގެން އަތޮޅާއި، ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން، އަދި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން
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 .އްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށެވެމަސަ

 

 04ގައި މ. މުލީ ޔޫތު ސެންޓަރ ހިންގާ ޢިމާރާތުގައި ބޭއްވުނު މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  10:00ވަނަ ދުވަހުގެ  17ޖޫން  2021
ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގައި މ. އަތޮޅު  03ވަނަ ދައުރުގެ 

ކޮށްފައެވެ. ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސަށް ބޭފުޅަކު ވަނީ އިންތިޚާބު 
އާ ގުޅިގެން މޮނިޓަރިން ޙާލަތުގައި  19މ.މުއްޔާއި، މުލައް ކޮވިޑް 

އޮތުމުން ޖަލްސާ ބާއްވާފައިވަނީ އެޗް.ޕީ.އޭގެ މިންގަނޑުތަކާ 
އެއްގޮތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ރައްކައުތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ އެކުގައެވެ. 

ލްގެ ރައީސް ނައިބްރައީސް އަށް ކުރިމަތިލެއްވީ މ. ދިއްގަރު ކައުންސި 
އަޙްމަދު ނިޝާން ގިނިކަންޏާއެވެ. އޭނާ ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް 

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

 

 ބައްދަލުވުން.ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއެކު ބޭއްވުނު 

ކުރުމަށް ޤުދުރަތީގޮތުން ދިމާވާ ކާރިޘާތަކާއި ގުޅިގެން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާބެހޭ ގޮތުންނާއި، ވިލުންތެރި މުޖުތަމައެއް ބިނާ
 2021އްދަލުވުމެއް ލޯކަލް ކައުންސިލްތައް ބާރުވެރިކުރުވުމާބެހޭ ގޮތުން، ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއެކު މަޝްވަރާ ބަ

އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި މިފަދަ ކާރިޘާތައް ދިމާވުމުން އިސްކޮށް ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.  24އޮގަސްޓް 
 .ހަރަކާތްތެރިވާނެ ކޮމިޓީތަކެއް ރަށްރަށުގައި އެކުލަވާލަން ބޭނުންވާކަމަށް އެ އޮތޯރިޓީއިން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވާހަކަފުޅުގައި މިއަތޮޅުގެ ރަށްރަށަކީ އަތޮޅު
އުދަ އެރުމުގެ ކާރިޘާ ވަރަށްބޮޑަށް ދިމާވާ ރަށްރަށްކަމަށާ، 
އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން ޕަމްޕް ކަހަލަ ވަޞީލާތްތައް ހޯދާފައި 

ވަނަ އަހަރު ނޭޝަނަލް  2020ބެހެއްޓުން މުހިއްމުކަމަށާ، އަދި 
ޓް އޮތޯރިޓީން މިއަތޮޅުގައި ހިންގުމަށް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަން 

ވަނައަހަރު ކުރިއަށް  2021ރޭވިފައިވާ ކަންތައްތައް މިހިނގާ 
 .ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ

އެ އޮތޯރިޓީގެ މި ބައްދަލުވުމުގައި ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޢުމަރު މޫސާ ފިކްރީ އަދި 
އިސްވެރިންނާ، އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނިމާލު އަދި މ. އަތޮޅު ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންގެ އިތުރުން އަތޮޅު 
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސީނިއަރ ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް މުޙައްމަދު ނިޔާޒް، ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް މުޙައްމަދު ޒާހިރު 

 .ރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެބައިވެ

 މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް މިއަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު 

 04ސެޕްޓެމްބަރ  2021 މަޢުސޫމް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މުލަކަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށްރަށަށް هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޑރ. ޢަބްދު
މިނިސްޓަރގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި މ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޙާލަތު  ފައެވެ.ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ  ވަނީ  އަށް 01އިން 

އަދި ޓޫރިޒަމް ލޯކަލައިޒޭޝަން  ބައްލަވާލައްވައި، ރަށްރަށުގައި ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރެވޭނެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވިއެވެ. 



  ރިޕޯޓްތަްފޞީލް  ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ަކއުންސިލުންއަަހރު މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު  ވަނ2021ަ
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ރަށްތައް ޕްލޭންކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ ގޮތުން މ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ އެންޑް ޑައިވަރސިފިކޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން 
އަދި ރަށުކައުންސިލްތަކާ، ރަށްރަށުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކާ، އަދި ފަތުވެރިކަމަށް އިންވެސްޓްކޮށްފައިވާ 

 ކުރައްވާފައެވެ. ވަނީއިންވެސްޓްކުރުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާތަށް 

މިދަތުރުފުޅުގައި މިނިސްޓަރ ގެ އަރިހުގައި މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިންނާއި، މުލަކު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ އިބްރާޙިމް 
މާލް ނަޞީރާއި، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ އިކްރާމް ޙަސަން އަދި މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނި

 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

 ބައިނަލް އަޤްވާމީ އެދުރުންގެ ދުވަސް މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރުން.
 

މިއަހަރުގެ އެދުރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަތޮޅު ކޮޅުފުށީގައި މ. އަތޮޅު މަދުރަސާގެ ޓީޗަރުންނަށް ޑިނަރ ނައިޓެއް 
އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު، މ. މުލަކު ސްކޫލް އަދި މ. ނާލާފުށީ ސްކޫލުގެ ޓީޗަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާއެއް ވަނީ ބޭއްވުމާއި، މ. 

ށް ބޭއްވިފައެވެ. އަދި މީގޭ އިތުރުން މ.ދިއްގަރު ސްކޫލްގެ ޓީޗަރުންނަށް ރޭގަނޑުގެ ފަރިއްކޮޅަކާއި، މ. ރަތްމަންދޫ ސްކޫލްގެ ޓީޗަރުންނަ
މި ފަރިއްކޮޅުތަކުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވެރިންނާއި، މުވައްޒަފުން  .އް އެރުވިފައިވެއެވެމެންދުރުގެ ފަރިއްކޮޅެ

 .ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ

 ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތް  25މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތް  25ކައުންސިލްގެ  މިކައުންސިލާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކާއި އަދި ސްކޫލްތައް ގުޅިގެން މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު
 .ބާއްވާފިއެވެ

ށް މި މުބާރާތުގައި މިއަތޮޅުގެ ރަތްމަންދޫ، ވޭވަށް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ރަށަކުން ޓީމްތައް ބައިވެރި ވެފައިވެއެވެ. މުބާރާތް ކުރިއަ
 .ތުރުކޮށް އެރަށެއްގެ ބައި އެރަށުގައެވެގެންދެވިފައިވަނީ ފަނޑިޔާރުންނާއި، މުބާރާތް ހިންގާ ކޮމިޓީ ކޮންމެ ރަށަކަށް ދަ

 09ބައިވެރިން، މ. ނާލާފުށީ ސްކޫލުން  28ބައިވެރިން، މ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން  29މިގޮތުން މ. މުލަކު ސްކޫލުން 
 03ލުން ބައިވެރިން، މ. މަޑުއްވަރީ ސްކޫ 30ބައިވެރިން، މ. ދިއްގަރު ސްކޫލުން  30ބައިވެރިން، މ. އަތޮޅު މަދުރަސާއިން 

ބައިވެރިންނާއެކު ޖުމްލަ  10ބައިވެރިއަކު، މ.މުލީ ތަޖުވީދުލް ޤުރުއާން ކުލާހުން  01ބައިވެރިން، މ.ކޮޅުފުށީ ތާޖު ޤުރުއާން ކްލާހުން 
އަތޮޅު  ޤުރުއާން ކުލާހަކުން މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މިއީ 2ބައިވެރިން މި މުބާރާތުގައި ބައިވެފައިވެއެވެ. އަމިއްލަ  140

 .ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ތާރީޚްގައި އަލަށް ޤުރުއާން ކުލާހަކުން ބައިވެރިވައިވާ ފަހަރުކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

 .ވަނައަހަރުގެ ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތަށް މ. އަތޮޅުން ޓީމެއް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ބޭއްވުނު މުބާރާތެކެވެ 2021މި މުބާރާތަކީ 

 ގަމު ލައިސަންސް ބުރެއް ބޭއްވުން.މ. ނާލާފުށީގައި އެއް 

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީންލީ އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ  މިއިދާރާއާއި މ. ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގުޅިގެން މ. ނާލާފުށީގައި 
ފަރާތަކުން  31ކެޓަގަރީގައި ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި ސައިކަލް، ރަށުޕިކަޕް 

ބައިވެރިން ތިޔަރީ  29ބައިވެރިންނަކީ ކެޓަގަރީ އިތުރުކުރުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކެވެ. އަދި  2ބައިވެފައިވާއިރު މީގެ ތެރެއިން 
ންވެސް ދުއްވުމުގެ ބައިވެރި  26ބައިވެރިންނެވެ. މި  26ޓެސްޓުހަދާ ފާސްވެފައިވެއެވެ. ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓް މިހާތަނަށް ހަދާފައިވަނީ 
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 .ޓެސްޓުން ފާސްވެފައިވެއެވެ 

 .ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައިވެސް މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ހިންގުމަށްވަނީ ހަމަޖެފައެވެ

 . އަތޮޅު ހެލްތު ފޯރަމް މ

 2021އެއް އިންތިޒާމްކުރި މ. ހެލްތު ފޯރަމްމ. އަތޮޅުގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރުމަށް މ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން 
މި ފޯރަމް ގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހެލްތު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢާދިލްއާއި، ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.  26ނޮވެމްބަރ 

ތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރާއި، މ. ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިކްރާމް ޙަސަންއާއި، މ . މުލަކު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް 
މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނިމާލާއި، މ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖަރ އަޙްމަދު ނާފިޒާއި، މ. ދިއްގަރު، ވޭވަށް، 

އަދި ކޮޅުފުށީ ޞިއްޙީ  މުލައް، މުލި، ނާލާފުށި އަދި ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލް ތަކުގެ ރައީސުންނާއި، މ. ވޭވަށް، މުލައް، ނާލާފުށި
މަރުކަޒުތަކުގެ ސިޔާސީ އިސްވެރިންނާއި، މ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، މ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ސިވިލްސާވިސްގެ އިސް މުވައްޒަފުން 

 .ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ

ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު މިހާރަށް ވުރެ  މި ފޯރަމް ގައި މަޝްވަރާކުރެވުނު އެންމެ މުހިންމު ކަންކަމަކީ މ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ
ރަނގަޅުކުރުމާއި، މ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުކޮށް، އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ 

 19ފޯރުކޮށްދީ، އަތޮޅުން ކޮވިޑް  ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް އަތޮޅުން ފޯރުކޮށްދީ، އަތޮޅުގެ އެމްބިއުލާންސް ނެތް ރަށްރަށަށް އެމްބިއުލާންސް 
މީގެ   އަށް ޓެސްޓް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާިއ، ޑޮކްޓަރުން ލިޔެދެއްވާ ބޭސް އަތޮޅުން ލިބިދިނުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަންކުރުމެވެ.
ށްދީ، އިތުރުން މ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް އަތޮޅުގެ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުގެ ކަންކަން ގާތުންބަލައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮ
ލްތު އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއި، މ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާއި، ރަށްރަށުގެ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތައް ގުޅިގެން ހެ 

 .ހެޔޮ ބަދަލްތަކެއް ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކުރުމެވެ  މިނިސްޓްރީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މ. އަތޮޅުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތަކަށް

 މ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރި ޖެނެރަލް 

ވަނަ ދުވަހު  28ރ ނޮވެމްބ2021ަ މިކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރި ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މ. މުލީ މާފޮޅޭގެ އަޙްމަދު ނާހިދު ވަނީ 
 އައްޔަންކުރައްވާފައެވެ.

 ވަނަ ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު  25މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

ވަނަ ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.  04ޑިސެމްބަރ  2021ވަނަ ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު  25މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
ސްޓޭޓް ހައުސްގެ ގޯތިތެރޭގައި ބޭއްވުނު މިރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ މ. އަތޮޅު 

ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ރާފިޢުއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ މަރުކަޒުގެ ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް 
 ރިޒާއާ، މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ނިމާލާއި، ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ 

މެންބަރުންނާއި، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލާއި، އިސް ވެރިންގެ އިތުރުން މ. އަތޮ ރަށްރަށުގެ   އަޙްމަދު ނިޝާނާއި، މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ
ރްއާން މުދައްރިސުންނާއި، މުބާރާތުން ވަނަވަނައަށް އައި ދަރިވަރުންނާއި އެ ދަރިވަރުންގެ ސްކޫލުތަކުގެ ޕްރިންސިޕަލުންނާއި، ޤު
 .ބެލެނިވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ

މުޅި މުބާރާތުން މުއައްސަސާތަކުގެ ބައިން އެއްވަނަ ހޯދީ މ. ދިއްގަރު ސުކޫލެވެ. ދެވަނަ ހޯދީ މ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ            
ވަނަ ހޯދީ މ. އަތޮޅު މަދަރުސާއެވެ. މި މުބާރާތުން އެންމެ ގިނަ މާކުސް ހޯދި ދަރިވަރަކަށް ޕޮރޯޖެޓްގެ ފަރާތުން  3. އަދި މަރުކަޒެވެ



  ރިޕޯޓްތަްފޞީލް  ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ަކއުންސިލުންއަަހރު މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު  ވަނ2021ަ

 

1

8

 

 .ދެއްވި ފަނަރަހާސް ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމް ހާސިލްކުރީ މ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރު ފާތިމަތު މޫނިސާ މޫސާ އެވެ

 

 ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރާއެކު ބޭއްވުނު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ޕާކިސްތާނުން 

މ.މުލަކު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނަސީރު އާއި މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސީނިއަރ ކައުންސިލް 
ރާއްޖެޔަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ވީ.އޭ.އާތަރ މުޚްތާރު އާއި އެގްޒެކެޓިވް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޔާޒު، ޕާކިސްތާނުން 

ވަނަ ދުވަހުވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ޕާކިސްތާނު  13ޑިސެމްބަރ  2021ނައިބް ސަފީރު ޒުލްޤަރުނައިން އާއި 
 .ޢުލީމީ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެހައިކަމިޝަނާއި ގުޅިގެން މ. އަތޮޅުގެ ސިއްޙީ، އިޖްތިމާޢީ އަދި ތަ

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް 2021 .8
 ހަރަކާތްތައް ގެންދެވިފައިނުވާ 

 

  ްމުވައްޒަފުންގެ ތަޖުރިބާ ދަތުރު   : 1ޙަރަކާތ 

 އާއި ގުޅިގެން ޙަރަކާތް ނުހިންގިފައި. 19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް:
 

  ްމުވައްޒަފުންގެ ޕިކުނިކު ދަތުރު  : 2ޙަރަކާތ. 
 އާއި ގުޅިގެން ޙަރަކާތް ނުހިންގިފައި. 19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްބޭއްވުން  2021އަތޮޅު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް  މުލަކަތޮޅު  : 3ޙަރަކާތ 

 އާއި ގުޅިގެން ޙަރަކާތް ނުހިންގިފައި. 19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްހޭންޑްބޯލް ތައާރަފްކުރުން  އަތޮޅަށް  : 4ޙަރަކާތ 

 އާއި ގުޅިގެން ޙަރަކާތް ނުހިންގިފައި. 19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްސްކޫލް އެތްލެޓިކުސް މުބާރާތް ބޭއްވުން  އިންޓަރ  : 5ޙަރަކާތ 

 އާއި ގުޅިގެން ޙަރަކާތް ނުހިންގިފައި. 19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްޕްރޮގުރާމެއް ހިންގުން  ފަތަންދަސްކޮށްދިނުމުގެ  : 6ޙަރަކާތ 

 އާއި ގުޅިގެން ޙަރަކާތް ނުހިންގިފައި. 19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްމުވައްޒަފުންގެ ތަޖުރިބާ ދަތުރު : 7ޙަރަކާތ. 

 އާއި ގުޅިގެން ޙަރަކާތް ނުހިންގިފައި. 19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްމުވައްޒަފުންގެ ޕިކުނިކު ދަތުރު  : 8ޙަރަކާތ. 

 އާއި ގުޅިގެން ޙަރަކާތް ނުހިންގިފައި. 19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްތަމްރީނުކުރުމުގެ ކޯސްތަކެއް ހިންގުން. ހާފިޒުން : 10ޙަރަކާތ 

 އާއި ގުޅިގެން ޙަރަކާތް ނުހިންގިފައި. 19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްނަމުގައި އަދަބީ މުބާރާތްކެއް ބޭއްވުން  އަދަބީފޯވަހީގެ : 11ޙަރަކާތ 

 އާއި ގުޅިގެން ޙަރަކާތް ނުހިންގިފައި. 19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް:



  ރިޕޯޓްތަްފޞީލް  ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ަކއުންސިލުންއަަހރު މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު  ވަނ2021ަ
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  ްންގުން މ އެވޯޑްގެ ނަމުގައި ސްކޫލުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޙަރަކާތެއް ހި ސާފު : 12ޙަރަކާތ 

 އާއި ގުޅިގެން ޙަރަކާތް ނުހިންގިފައި. 19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްހިންގުން. ބެލުމުގެ ހުނަރާއި އިޖުތިމާޢީ އަގުތައް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޓްރޭނިން ޕްރޮގުރާމެއް ދަރިން  : 13ޙަރަކާތ 

 އާއި ގުޅިގެން ޙަރަކާތް ނުހިންގިފައި. 19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްއެންޑް އެއަރކޮންޑިޝަން ކޯހެއް ހިންގުން  ރެފްރިޖަރޭޝަން  : 14ޙަރަކާތ 

 އާއި ގުޅިގެން ޙަރަކާތް ނުހިންގިފައި. 19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްތަމްރިނު ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން. ޖަމާއަތްތެރިން : 15ޙަރަކާތ 

 އާއި ގުޅިގެން ޙަރަކާތް ނުހިންގިފައި. 19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްހޯދައިދޭ  އެވޯޑުގެ ނަމުގައި އަތޮޅުގައި ތިބި ޚިދުމަތްތެރިންނަށާއި، އަތޮޅަށް ރީތިނަން ފާންތަރި  : 16ޙަރަކާތ

 ފަރާތްތަކަށް އެވޯޑެއް ދިނުން 
 އާއި ގުޅިގެން ޙަރަކާތް ނުހިންގިފައި. 19ކޯވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްއެލަވަންސްފައިސާ ދިނުން މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި  ސްޓޭޓްހައުސް : 17ޙަރަކާތ 

 ފައިސާދޫކުރަމުންގެންދަނީ ހޯމް މިނިސްޓްރީން   ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްކަނޑު އުޅަނދު ދުއްވައިދޭ އެގްޒަމިނަރއަށް ފައިސާދޫކުރުން  އެއްގަމާއި  : 18ޙަރަކާތ 

 ޕީޕީއާރއެމް ޔުނިޓް މެދުވެރިކޮށް އެގްޒަމިނަރުންގެ ބިލް ލިބިފައިނުވާތީވެ.  ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްޓްރަސްޓް ފަންޑު މުރާޖާކޮށް ހިންގާހަރަކާތްތައް އިތުރުކުރުން   : 19ޙަރަކާތ. 

 ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ޚަރަދުނުކުރާތީވެ.  ސަބަބު/ދަތިތައް:

       ްމަސައްކަތްކުރުން. ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ގޮތްޕެއް އަތޮޅުގައި ޤާއިމްކުރަން  : 20ޙަރަކާތ 

 ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ޚަރަދުނުކުރާތީވެ.   ސަބަބު/ދަތިތައް:
 

 ވިޔަފާރި އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ކައުންސިލުން  .9
 

 އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތް  ކުއްޔަށް ދޫކުރުން.

 2،1ވެހި އަތޮޅު އަދި  .ނީ ކުއްޔަށް ދޫކުރަންފަށާފައެވެއަތޮޅު ރައްޔަތުންގެ އިމާރާތް "އަތޮޅުކުރި" އަލުން މަރާމާތު ކުރުމަށްފަހު އަލުން ވަ 
.ވެސް ވަނީ މުލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހިންގުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައެވެ  
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ގެ ނިޔަލަށް 2021  ގެ ނިޔަލަށ2021ް      ބަޖެޓްގެ ތަްފޞީލް  ވަނަ އަހަރަށ2021ް



  ރިޕޯޓްތަްފޞީލް  ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ަކއުންސިލުންއަަހރު މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު  ވަނ2021ަ

 

2

0

 

 ލިބުނު ބަޖެޓް  ަޚރަދު  ހިނގި ބަޖެޓް ބާކީ 

 ަޚރަުދގެ ުޖމްލަ  ރިކަރަންޓް 5,217,585.00 4,025,029.99 1,192,555.01 
 

 ކެޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ޖުމްލަ  242,400.00 184,648.02 57,751.98
 

 ކައުންސިްލގެ މާލިއްަޔތުން ހިްނގޭ ޕްޮރްގރާމްތަުކގެ ޖުމްލަ ޚަަރދު  11,327,000.00 1,386,213.84 9,940,786.16
 

 ޖުމްލަ  16,786,985.00 5,595,891.85 11,191,093.15
 

      

   
  ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 

  މުަވއްޒަފުްނނަށް ހިނގާ ޚަަރދު  3,612,960.00 3,059,784.45 553,175.55

19,021.35 150,641.85 169,663.20 

ައދި ވަކި ޚިުދމަތަކަށް ނޫްނ ގޮތުން ދޭ  ޕެންޝަނާިއ، މުސްުކޅިކުަރްއވާ ުމވައްަޒފުންނަށާއި
  ފައިސާ 

  ދަތުރުފަުތރު ކުރުުމގެ ަޚރަދު  67,500.00 80,468.00 (12,968.00)
  ައގު އޮފީސް ހިްނގުުމގެ ޭބނުމަށް ޯހދާ ތަކެތީގެ  211,739.20 213,790.63 (2,051.43)
  އޮފީސް ހިްނގުމަށް ބޭނުްނވާ ިޚދުމަުތގެ ޚަަރދު  569,680.00 501,686.01 67,993.99

  ޚިުދމަތް ދިުނމުގެ ބޭނުަމށް ހޯދާ ތަކެީތެގ އަގު  - - -
  ތަމްރީން ުކރުމަށް ކުެރވޭ ަޚރަދު  193,000.00 - 193,000.00
  ބެލެެހއްޓުުމގެ ޚަަރދު މަރާާމތު ކުރުާމއި  393,042.60 18,659.05 374,383.55

  ލޯންގެ ިޚދުމަުތގެ ަޚރަދު  - - -
  ސަރުކާުރން ދޭ އެީހ، އިްޝތިރާާކއި ަސބްސިީޑޒް  - - -
  ެގއްލުެމއް ހަމަެޖއްުސމަށް ދޭ ަފއިސާ  ލިބިފަިއވާ ެގއްލުެމއް ނުވަތަ ލިިބދާނެ - - -

1,192,555.01 4,025,029.99 5,217,585.00    

   
  ކެޕިޓަލް ޚަރަދު 

  ކުރާ ޚަަރދު  އޮފީސް ހިްނގުމަށް ބޭނުްނވާ ހަުރމުދާ ޯހދުމަށް 242,400.00 184,648.02 57,751.98
57,751.98 184,648.02 242,400.00    

   

 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޚަރަދު 
 

150,000.00 - 150,000.00 
ަޖމްޢިއްާޔތަކާ ގުިޅގެްނ ދީނީ  މަޢުލޫމާތު ފަތުރާއިސްލާމިކް މިނިސްްޓރީާއއި ައދި ދީނީ 

  ނަސޭޙަތް ދިުނމުގެ ޕްޮރްގރާެމއް ހިންުގން.

  ސްަކއުޓުހަރަާކތްތައް ހިްނގަން އެހީެތިރވެދިުނން  އަތޮުޅގެ ސްކޫލުތަކުަގއި  40,000.00 - 40,000.00
  އުފެްއދުމަށް ބާުރއެުޅން ރަށްރަުށަގއި ކޯޕަރޭޓިވް ޮސސައިޓީަތއް  10,000.00 - 10,000.00
  އަތޮޅު ކުންފުނި އުފެްއދުން  120,000.00 - 120,000.00
  ދޫކުުރން  ގެ ަނމުަގއި އަޮތޅުގެ ރަްއޔިތުންނަށް ލޯނު"ދިެރމާ ލޯނު" 350,000.00 - 350,000.00
  ކްރެޑިޓަށް ުމދާދޫުކރުން  ަރއްޔިތުްނނަށްގުުޅން ކްރެޑިޓް ސްކީުމގެ ނަުމަގއި އަޮތޅުގެ  500,000.00 13,998.02 486,001.98
  އަހަުރގެ އަޮތޅުގެ ަތރަްއޤީގެ ޕްލޭން އެކުަލވާލުން 10ކުރިއަްށއޮތް  55,000.00 420.00 54,580.00
922,450.00 

 
  ދޫކުރުން  އަތޮުޅގެ ަރއްޔިތުްނގެ ފުދުންެތރިކަން ިއތުރުކުުރމަށް ލޯނު 922,450.00



  ރިޕޯޓްތަްފޞީލް  ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ަކއުންސިލުންއަަހރު މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު  ވަނ2021ަ

 

2

1

 

160,000.00 
 

  އެހީެތރިކަންިދނުން. ރަށްރަުށަގއި ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނިަތއް އުފެްއުދމަށް 160,000.00
  ހައިްޑރޯޕޯނިކްސް ދަނެޑއް އަޮތޅުަގއި ެހއްދުން. - - -
  ގޭދޮށު މަސްފެކްޓްީރއެއް ޤާިއމްކުުރން. - - -

  ާޤއިމްުކރުން  ސްކީެމއްމަްސވެރިަކމުގެ ސާމާނު ފަޭސހަކަާމއެކު ލިބޭނެ ކުރެޑިޓް  215,000.00 - 215,000.00

92,000.00 - 92,000.00 
ުގޅިެގން މަިދރި، ެމހި އަދި  ރަށްރަުށގެ ޕަބްލިކް ހެލްތު ޔުނިޓްތަކާ، ރަށުކައުްނސިލްތަކާ

  ހުވަނި ަމދުކުުރމުގެ ްޕރޮުގރާެމއް ހިްނުގން

- - - 
ސްެޕަސލިސްޓް ުގިޅގެން  މުލީ ރީޖަނަލް ޮހސްޕިޓަލާއި، އަޮތުޅގެ ޞިްއޙީ މަރުކަުޒތަކާއި

  ޑޮކްޓަރުންނަށް ެދއްކުުމގެ ކޭމްޕްތަެކއް ިހންގުން 

31,500.00 18,500.00 50,000.00 
ޕްޮރްގރާމް ކުިރައށް  ދުޅަހެޔޮ މީުމގެ ނަުމގަިއޞިްއޙީ ހޭލުންެތރިކަން އިުތރުކުުރމުގެ

  ގެްނދިއުން.

300,000.00 
 

300,000.00 
ސްޕެިސއަިލސްޓް  މަރުަކޒުތަކާ ުގޅިެގންމުލީ ރީޖަނަލް ޮހސްޕިޓަލާ, އަތޮުޅގެ ިސއްހީ 

  ޑޮކްޓަރުންެގނަުއމާިއ، އެހީެތރިކަންިދނުްނ.

  ިދރާާސއެއްުކރުން  ޑްރަާގއި ަމސްުތވާތަކެތީގެ މަްއސަލައޮތް މިންަވރު ދެެނގަުތމަށް 30,000.00 - 30,000.00

40,000.00 - 40,000.00 
ޑާޓާޭބސްެއއް ަހދައި  ަމއުލޫމާތު ހިެމނޭޑްރަާގއި ަމސްުތވާތަކެތި ބޭނުންުކރާ މީުހންގެ 

  ބެލެހެއްޓުްނ،

- - - 
ުވޒާރާތަުކގެ އެީހތެިރކަމާއެކު  ޖަމްިޢއްޔާތަކުގެ ހިްނގުން ަހރުަދނާކުރުަމށް ކަމާ ގުޅުްނހުރި

  ފޯރަެމއް ބޭްއވުން.

  ބޭއްވުން  2021މުލަކަތޮޅު އަޮތޅު ވޮީލބޯޅަ ުމާބރާތް  25,000.00 - 25,000.00
  އަތޮޅަށް ޭހންޑްބޯލް ަތއާރަފްކުުރން  - - -
  އިންޓަރ ސްކޫލް ެއތްލެޓިކުސް މުާބރާްތ ބޭްއވުން  - - -
  ފަތަންދަސްކޮްށދިުނމުގެ ްޕރޮުގރާެމއް ިހންގުން  - - -

  އަންހެުނންނަށް ާޙއްޞަ ޕޭސްްޓރީ ކޯހެްއ ހިންގުން  30,000.00 - 30,000.00
  ހިްނގުން ރާެވރިކަން ަދސްކޮށްިދނުުމގެ ކޯހެއް  - - -

120,000.00 
 

  ހިްނގުން  ސްކޫލުކުދިންނަށް އަާސސީ ޕޭސްޓްރީ / ހުނަރު ަދސްކޮށްދޭ ކޯެހއް 120,000.00

- - - 
ޓްރޭިނން ޕްޮރގުާރމެއް  ދަރިން ބެލުުމގެ ހުނަާރއި ިއޖުތިމާޢީ ައގުތައް ދަސްކޮްށދިުނމުގެ

  ހިންގުން.

  ކޯހެއް ހިންުގން ރެފްިރޖަރޭަޝން އެންޑް އެައރކޮންިޑަޝން  - - -
  ޖަާމއަތްތެިރން ތަމްީރނު ކުރުމަށް އެހީެތރިެވދިނުން. 14,000.00 - 14,000.00

80,000.00 
 

80,000.00 
ަދސްކޮްށދިނުމަށް ިހންގާ  ދަރިން ަތރުިބއްޔަތު ކުުރމުގެ ހުަނރާއި އިޖުިތމާޢީ ާއދަތައް

  ފޯރުކޮށްދިުނން. ޓްރޭނިން ޕްޮރގްާރމްތަކަށް މާލީ އެހީެތިރކަން

  ދޫކުރުން  ގެ ަނމުަގިއ ސްޓަޑީ ލޯނު" ފާންތަރި ސްކޮލާރޝިޕް" 175,000.00 - 175,000.00
  ަބއިެވިރވުން  އަތޮޅު ޤްުރއާން ުމބާރާތް ބޭްއވުާމއި ަޤުއމީ ޤްުރއާން ުމބާާރތުަގއި 100,000.00 73,716.56 26,283.44

  ހާފިޒުން ތަްމރީނުކުުރމުގެ ްޕރޮްގރާމް ިހންގުން. - - -
  އަަދބީފޯަވހީގެ ަނމުަގއި ައދަބީ މުާބރާތްަތކެއް ބޭްއވުން  - - -



  ރިޕޯޓްތަްފޞީލް  ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ަކއުންސިލުންއަަހރު މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު  ވަނ2021ަ

 

2

2

 

400,000.00 
 

400,000.00 
" ްސޓަޑީ ލޯން" ުމވަްއޒަފުންނަށް ފާންތަރި ސްކޮލާރޝިޕް ގެ ަނމުަގއި ކައުންސިަލރުން /

  ދޫކުރުން.

120,000.00 
 

  ހަމަަޖްއސަިއިދނުން. އެަލވަްނސްޕްރީސްކޫލްތަުކގައި ްޤުރއާން ކިޔަަވއިދޭ ޓީޗަރުންނަށް  120,000.00

- - - 
ައތޮޅަށް ީރތިަނން  ފާންތަރި ެއވޯުޑގެ ނަުމގައި އަތޮުޅަގއި ިތބި ޚިުދމަތްެތރިންނަާށއި،

  ހޯދަިއދޭ ފަރާތްތަކަށް އެޯވޑެއް ިދނުން 

  އަތޮުޅގެ ހެބިޓެޓް މެެޕއް ތައްާޔރު ކުރުން  - - -
  ހިްނގުން  ނަުމގައި ސްކޫލުތަކަށް އަމާޒުކޮްށގެން ހަރަކާެތއްސާފު މ ެއވޯްޑގެ  35,000.00 - 35,000.00

  ަމއުލޫމާުތެއއްކުރުން. ހެރިޓޭޖު ޑިޕާރްޓމަންޓާއި ގުިޅގެން ާސޭވއެއްކޮށް - - -
  ތައްޔާރުުކރުން. އަތޮުޅގެ ހުިރހާ ރަށެްއަގއި ޑިޒާސްަޓރ މެނޭުޖމަންޓް ޕްލޭން 15,000.00 - 15,000.00
  އެހީެތރިުވން  ގުުދރަީތގޮތުން އަޮތުޅގެ ރަށްރަަށށްލިބޭ ގެއްލުންތަަކށް 350,000.00 49,582.21 300,417.79
  ދިނުން  ރަށްރަުށގެ ތަަރއްީޤއަށް ހިްނގާ ކަންަތްއތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން 210,000.00 70,000.00 140,000.00

- - - 
ކަންަތއްތަކަށް މާލީ އެހީެތރިކަން  ރަށްރަުށގެ ތަަރއްީޤއަށް ކްލަބް ަޖމްޢިއްާޔތަކުން ހިންގާ

  ދިނުން 

350,000.00 
 

  އެހީެތރިންިދނުން. ހޮސްޕިޓަލް / ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކަށް ަތކެތިހޯދުުމަގއި މާލީ 350,000.00
505,000.00 

 
  ސްކޫލްތަކަށް ތަކެތިހޯދުުމަގއި މާލީ އެީހތެރިންިދނުން. 505,000.00

  ަރށްރަުށގެ ަމގުަބއްތިަތއް ސޯލާ ބައްތިތަކަށް ބަދަލްކުުރން އަތޮޅު  975,000.00 - 975,000.00
  ތަޢާރަފްކުުރން  އަތޮޅު ަރށްރަުށގެ ޢާްއމުގެތަުކަގއި ސޯާލއިން ކަރަންޓް އުެފއްުދން - - -
  ކުނި މެނޭޖްުކރުމަށް ފަންނީ އެހީތެރިަކްނ ފޯރުކޮށްދިނުން  - - -

- - - 
ޝިކާަރއަކަށްވެަފިއވާ ފަރާތްތަކަށް  އަިނޔާގެގެވެިށއަނިޔާ ުހއްޓުުވމަށާިއ، ެގވެށި 

  ރައްކާެތރިކަން ފޯރުކޮްށދިނުން 

  ެހދުން  އަތޮުޅަގއި ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ނުެހދިހުިރ ރަށްރަުށގެ ޕްލޭންތައް - - -
  އެހީެތރިކަންިދނުްނ. ރަށްރަުށގެ ލޭންޑްޫޔސް ޕްލޭން ހެދުާމއި ޕްލޭން ރިިވއުކުުރމަށް 270,000.00 240,000.00 30,000.00

  ތަކެތިޯހދުން  އޭ ޒޯްނގެ އެްއަގމު ލައިަސންސް ިދނުުމގެ ބިންަތއްޔާރުުކރުާމއި، 1,000,000.00 - 1,000,000.00
  އަތޮުޅވެހި ޢިާމރާތް ަމރާމާތުކޮށް ބެލެެހްއޓުން 68,000.00 9,010.00 58,990.00
  މަާރމާތުކޮށް ބެލެެހްއޓުންއަތޮޅުުކރި ޢިމާާރތް  450,050.00 16,888.00 433,162.00
  ދިެރމާލަމް ޢިާމރާތް މަާރމާތުކޮށް ބެލެެހްއޓުން 170,000.00 50,541.23 119,458.77
  ސްޓޭޓް ގެސްޓްަހއުސް ޢިާމރާތް ަމރާމާުތކޮށް ބެލެހެއްޓުން  1,145,000.00 549,620.45 595,379.55
  ަމރާާމތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން އެްއގަމު އުޅަނދުފަަހރު ހޯުދމާއި  440,000.00 - 440,000.00
  ކަނޑުަގއިުދްއވާ އުަޅނދުފަަހރު ހޯުދމާިއ މަރާމާތުުކރުން  350,000.00 288,287.37 61,712.63
  ޯހަދއިދިުނން  އަތޮުޅގެ ރަްށރަށަށް ސާުފބޯފެން ފޯރުކޮްށދިނުމަށް ފެންފިލްޓަރ 240,000.00 - 240,000.00
  ަފއިާސދިނުން  ޯހދަިއދޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީެގގޮުތގައިއަތޮޅަށް ރީތިނަން  20,000.00 - 20,000.00
  ސްކޫލަށް ރީތިނަން ޯހދަިއދޭ ފަރާތްތަކަްށ އިނާމު / ފަިއސާިދނުން. 92,500.00 - 92,500.00
  ހުށަހެުޅމުން ފަިއސާދޫުކރުން  އެްއގަާމއި ކަނޑު ުއޅަނދު ުދއްަވއިދޭ ެއގްޒަިމނަރ ބިލް 25,000.00 5,650.00 19,350.00
  ަޙވާލުކުރުން  އެކި މުައއްަސސާތަކުން ލިބޭ ަފއިސާ ަޙވާލުކުރަްނޖެހޭ ފަރާތްތަާކއި 250,000.00 - 250,000.00



  ރިޕޯޓްތަްފޞީލް  ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ަކއުންސިލުންއަަހރު މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު  ވަނ2021ަ

 

2

3

 

   ދިުނން ސްޓޭޓްހައުސް މުަވއްޒަފުްނނަށް މުާސަރއާއި އެަލވަްނސްފަިއސާ 268,000.00 - 268,000.00
9,940,786.16 1,386,213.84 11,327,000.00 

   
 

 ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް  ވަނަ އަހަރުގެ 2120. 11
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ބައްދަލުވުމުގެ 
 ނަންބަރު 

ޙާޟިރުވި 
 ޢަދަދު 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް 
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ރުފިޔާ 16,886,985.00ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި މިއިދާރާގެ ބަޖެޓްގެގޮތުގައި ޖުމްލަ: 2021 .1
ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. އެއީ، މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި، އެލަވަންސް، އަދި އިދާރާގެ އިދާރީ 

ޑައެޅުއްވި، ދައުލަތުންދޭ ހިލޭއެހީ )ގްރާންޓް( ގެގޮތުގައި ދައުލަތުން ކަނޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް 
ރުފިޔާއާއި، މިކައުންސިލުން މިއަހަރު ހިންގެވުމަށް ރާއްވަވާފައިވާ ޙަރަކާތްތައް 5,459,985.00

ރުފިޔާއާއި، އެކިފަރާތްތަކަށް ރަށްދުކުރެއްވުމަށް 10,909,000.00ހިންގުމަށް ކަނޑައެޅުއްވި، 
 ވެ.ރުފިޔާ އ518,000.00ެއެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުން ލިބޭނޭކަމަށް ލަފާކުރި، 

ވަނަ ދައުރުގެ  3
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 2ފުރަތަމަ ބުރުގައި ފެންފިލްޓަރ ހޯދުމަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފިލްޓަރ ނުދެވިވާ  .1
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ފަރާތަށް ފެންފިލްޓަރ ދިނުމަށާއި،

ކަރުދާހުގައިވާ މައްސަލައަށް ބަލައި، ފެންފިލްޓަރއާއިގުޅޭ ލިޔުންތައް ޔުނިޓްއިން ހުށަހަޅާފައިވާ 
ނުބެލިވަނީ މުވައްޒަފެއްގެ އިޙުމާލުންކަމަށް ފެންނާތީވެ، އެމައްސަލަބަލައި އިދާރީގޮތުން އަޅަންޖެހޭ 

 ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ނިންމުނެވެ.
ރަތަމަ މަރުހަލާއެއްގެ ގޮތުން، އަތޮޅުކުރިން ނެގިފައިވާ ތަކެތި، ނީލަންކިޔުމުގެ ފުނީލަންކިޔުމަށް  .2

ނީލަންކިޔާ ތަކެތީގެ ލިސްޓް ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ފޮނުވުމަށާއި ކައުންސިލްތަކުން ބޭނުންވާ 
ތަކެތި ލިސްޓްއިން އުނިކުރުމަށްފަހު ނެގޭ ލިސްޓާއެކު މުޅިއަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވޭ ނީލަމެއް 

ގެ ކުރިން ކޮށް  31ޖެނުއަރީ  2021 ކަމެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި މުޅި ނީލަމުގެ ހުރިހާ
 ނިންމުނެވެ.ނިންމުމަށް 
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)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުން  2020/5ޤާނޫނު ނަމްބަރ: .1
ހިންގުމާއި ޚިދުމަތްތައް  ( ގެ ދަށުން ކައުންސިލްތައް 2020ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ޙާއްޞަ ޤާނޫނު 

ދިނުމުގައި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަކިކަންތައްތަކެއް ކުރުމުގެ ކުރިން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް 
ވަނަ އަހަރަށް )މިއަހަރަށް( މިއިދާރާއިން 2021އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭގޮތަށް އޮތުމުން، 

 ޙަރަކާތްތަކަށް ހިމަނާފައިވާ ފައިސާ ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓްގައި ރައްޔަތުންނާއި ގުޅުންހުރި
 )ރައްޔަތުންގެ ނަމުގައި ހުރި ފައިސާ( ޚަރަދުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.



  ރިޕޯޓްތަްފޞީލް  ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ަކއުންސިލުންއަަހރު މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު  ވަނ2021ަ
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ސާރޖިކަލް އަންގި އަދި މ.ކޮޅުފުށީގެ ކޮންމެ ގޭބިސީއަކަށާއި،  300ސާރޖިކަލް މާސްކް،  600 .1
ސެނިޓައިޒަރ ފުޅި ދިނުމަށާއި  240ސެނެޓައިޒަރ ފުޅިއެއް ދިނުމަށް ޖުމްލަ މުޢައްސަސާއަކަށް 

އަދި މިތަކެތި ގަތުމަށް ދާ ޚަރަދު "ގުދުރަތީގޮތުން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކަށް 
 އެހީތެރިވުން" ކޯޑުން ޚަރަދު ކުރަން ނިންމުނެވެ.

ވަނަ ދައުރުގެ  3
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 ނިންމުނެވެ.ފެކްސް ލައިން ކަނޑާލުމަށް  6700017މިއިދާރާގެ ނަންބަރު  .1
ވަނަ ދުވަހު ލިޔެ  07ފެބުރުއަރީ  2021މ. ނާލާފުށީ / މީނާޒް، ޢަބްދުލްވައްހާބު ޢަލީ،  .2

މިއިދާރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާއި ގުޅޭ ގޮތުން އިތުރަށް މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ޖަވާބެއް 

 .ެއިސީޓައްށ ިމަވުގުތ ަޖވާެބްއ ިދުނަމްށ ިންނުމެނވެ ، ފޮނުވާނެކަމަށް އަންގައި
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 2021އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭނުމަށް، އައްޝެއިހް ޔޫސުފް ޞިދުޤީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  .1
 ވެ.ދުވަސް ދިނުމަށް ނިންމުނެ 10ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަހަރީޗުއްޓީން  16ފެބުރުއަރީ 

ވަނަ އަހަރު( ނެގުނު ލިސްޓާ މިހާރު ލިބުނު  2019މި އިދާރާއިން ބޭނުންވާކަމަށް  ކުރިން ) .2
ލިސްޓާ އަޅާކިޔުމަށްފަހު، އެކުލަވާލެވޭ ލިސްޓުގައި ހުރި ހުރިހާ ތަކެއްޗަކީ މިހާރު މި އިދާރާއަށް 

މުޙިއްމު ތަކެއްޗަކީ ހޯދަންބޭނުންވާ ތަކެތިތޯއާއި، އަދި ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން އެންމެ 
ކޮބައިކަން ފާހަގަކޮށް، އިދާރީ އިސްވެރިން ލިސްޓް ޗެކްކޮށް އެޕްރޫކުރުމަށްފަހު، ކައުންސިލްގެ 

 ޖަލްސާއަކަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމުނެވެ.
އެއްގަމު ލައިސަންސް ފޮތް، ކާޑަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ފުރަތަމަ ފޭހުގައި ކުރަންހުރި  .3

ށާފާރު ރޭނުމާއި، ތަނުގެ އެތެރެއަށް ވެލިއެޅުމާއި، ފަސްގަނޑު ހަރުކުރުމާއި މަސައްކަތްތައް )ވަ
)ކޮމްޕެކްޓް(  ރޭމްޕް ހެދުން އަދި އެތަނުގައި ޖަހާ ލައިޓްތަކުގެ ބުޑުތައް އެޅުން( ބޭނުންވާ 

( އިން ފެށިގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް 17ފެބުރުއަރީ  2021ލިޔެކިޔުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ) 
 ވެ.ނިންމުނެ

މި އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ޢާއްމު މަޢުލޫމާތުތައް އެއް މަންސައަކުން ފެންނާންގޮތް ހެދުމަށްޓަކައި،  .4
ދާއިރާތަކެއް ކަނޑައަޅައި، އެ ދާއިރާތަކަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް، 

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



  ރިޕޯޓްތަްފޞީލް  ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ަކއުންސިލުންއަަހރު މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު  ވަނ2021ަ

 

2

5

 

ވަނަ ދައުރުގެ  3
އިންތިޤާލީ 
 38މަރުހަލާގެ 

03 

ވަނަ  02މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ހެދުން އެޅުމުގެ ޤަވާއިދުގެ  .1
ނީ ކޮންމެ މާއްދާގެ )ޅ( އަންނަނިވި ގޮތަށް "ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ޔުނީފޯމް މުވައްޒަފުން އަޅާ

ހަފްތާއެއްގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ." އިޞްލާޙްކޮށް، ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުމަށާއި، އަދި ކުރީގައި 
ބޭނުންކުރަމުން ދިޔަ ޔުނިފޯމް އަކީ މުވައްޒަފުންނަށް ހަދިޔާ ކުރެވިފައިވާ އެއްޗެއްކަމަށާއި، 

ފެބުރުއަރީ  2021ޢިދަށް އެހެންނަމަވެސް ޔުނިފޯމަށް ދޭންޖެހޭ އިޙްތިރާމްދިނުމަށާއި، އަދި ޤަވާ
 ވަނަ ދުވަހުންފެށިގެން ޢަމަލުކުރުމަށް މުވައްޒަފުންނަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ. 21

މިހާރު ގަނެފައިހުރި ފެންފިލްޓަރތަކުގެ ތެރެއިން ފައިސާ ނުދައްކާ ހުރި ފަރާތްތަކަށް، ކުރިއަށް  .2
ގުމަށާއި، އަދި އެ މުއްދަތުގެ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކާ ހަލާޞްކުރުމަށް އެން 2އޮތް 

ވަނަ އަހަރު  2021ތެރޭގައި ފައިސާ ނުދައްކާނަމަ ދެން ފެންފިލްޓަރ ފޯރުކޮށްދެވޭނީ 
)މިއަހަރުގެ( ގެ ނިޔަލަށްކަމަށާއި، އަދި ފެން ފިލްޓަރގެ ފައިސާ ދައްކާ ޙަލާޞްކޮށްފައިވާ 

ފެންފިލްޓަރތައް ދޫކުރުމަށާއި ފަރާތްތަކަށް އެފަރާތްތަކުން އެދެމުންދާ ގޮތަށް މިހާރުގެ ސްޓޮކުން 
 އަދި އެފަރާތްތަކަށް އެކަން ލިޔުމުން އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

ވަނަ ދައުރުގެ  3
އިންތިޤާލީ 
 39މަރުހަލާގެ 

03 

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

މިދަންނަވާ ގޮތަށް ހޭންޑް ބޯޅަތައް  25ޕާކިސްތާން އެމްބަސީން މިއިދާރާއަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ  .2
 ކައުންސިލްތަކަށް ބެހުމަށް ނިންމުނެވެ.

        ާބޯޅަ 02އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރ 

    ާބޯޅަ 02ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރ 

  ްބޯޅަ 02އިދާރާ      ވޭވަށު ކައުންސިލ 

       ާބޯޅަ 04މުލަކު ކައުންސިލް އިދާރ 

        ާބޯޅަ 03މުލީ ކައުންސިލް އިދާރ 

     ާބޯޅަ 02ނާލާފުށީ ކައުންސިލް އިދާރ 

     ާބޯޅަ 04ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލް އިދާރ 

     ާބޯޅަ 04ދިއްގަރު ކައުންސިލް އިދާރ 

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

ދިއުމަށް ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު އާއި އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުއްދަދޭ އުޞޫލު 
އަދި ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހުޅުވާ ލެއްޕުމުގެ އުޞޫލު ފާސްކުރުމަށް 

 މުނެވެ.ނިން



  ރިޕޯޓްތަްފޞީލް  ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ަކއުންސިލުންއަަހރު މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު  ވަނ2021ަ

 

2

6

 

ވަނަ ދައުރުގެ  3
އިންތިޤާލީ 
 40މަރުހަލާގެ 

03 

މިހާރު ކައުންސިލުން  ،އިންތިޤާލީ މަރުހަލާގައި އޮންނަ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން  .1
އެޢިމާރަތް ކުއްޔަށް ދޫކުށްފައިވާ އަގަކީ އެންމެދަށް އަގެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި ކުއްޔަށް 

 ދޫކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
މިހާރު އެކުލަވާލެވިފައިވާ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިންޓާރނަލް އޯޑިޓް ޓީމް އުވާލުމަށްފަހު،  .2

އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޝިޔާމް، އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން 
މުޙައްމަދު ޝާތިރު، އެސިސްޓެންޓް ރިސާރޗް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު އިކުރާމް، އެސިސްޓެންޓް 

ނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޝަރީފް އަދި އެސިސްޓެންޓް އިކޮނިމިކް އިކޮ
ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ އާމިނަތު އާސިފާ، މިމުވައްޒަފުން ހިމެނޭގޮތަށް އައު އޯޑިޓް ޓީމެއް 

 އެކުލަވާލުމަށް ނިންމުނެވެ.

ވަނަ ދައުރުގެ  3
އިންތިޤާލީ 
 41މަރުހަލާގެ 

02 

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

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަށްޝައިޚް ޔޫސުފު ސިދުޤީ ޗުއްޓީ އަށް އެދިލައްވާފައިވާގޮތަށް  .2
 ޗުއްޓީ ދެއްވުމަށް ނިންމުނެވެ.

ރުގެ ވަނަ ދައު 3
އިންތިޤާލީ 
 42މަރުހަލާގެ 

02 

ސަރުކާރުން މުލަކަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ހިންގަމުންދާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކާއިބެހޭ ގޮތުން  .1
 2021ގުޅުންހުރި މިނިސްޓްރީތަކާއި މަޝްވަރާކުރުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރާ މާލެ ދަތުރު 

ދަތުރާއި ގުޅުންހުރި ޚަރަދުތައް މިކަމަށް އަށް ކުރުމަށް ހަމަޖައްސައި،  25ން  20މާރިޗް 
ކަނޑައެޅިފައިވާ ގްރާންޓްގެ ކޯޑްތަކުން ކުރުމަށާއި، އަދި ކައުންސިލް މެންބަރ ޙަސަން އަމްޖަދު 
އަދި އެސިސްޓެންޓް ރިސާރޗް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު އިކުރާމް މިދަތުރުގައި ބައިވެރިވުމަށް 

 ނިންމުނެވެ.
ސްޓޭންޑަޑް ބިޒްނަސް  365ކުރުމަށްޓަކައި މައިކްރޯސްފްޓް އޮންލައިން މީޓިންތަކުގައި ބޭނުން  .2

 ޕެކޭޖް ގަތުމަށް ނިންމުނެވެ.

ވަނަ ދައުރުގެ  3
އިންތިޤާލީ 
 43މަރުހަލާގެ 

02 
ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާންމަހުގެ މާހެފުން، މިއަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ  1442 .1

ނަ ދުވަހު މިއިދާރާގައި ބޭއްވުމަށާއި އަދި ވަ  08އޭޕްރީލް  2021މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކޮށްގެން 
 މާހެފުމުގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް މިއިދާރާގެ އިދާރީ ބަޖެޓުން ކުރުމަށް ނިންނެވެ.

ވަނަ ދައުރުގެ  3
އިންތިޤާލީ 
 45މަރުހަލާގެ 

03 
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚް ޔޫސުފު ޞިދުޤީ އެދިލައްވާފައިވާ ގޮތަށް ޗުއްޓީ  .1

 ވެ.     ދިނުމަށް ނިންނެ

ވަނަ ދައުރުގެ  3
އިންތިޤާލީ 
 49މަރުހަލާގެ 

03 
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚް ޔޫސުފު ޞިދުޤީ އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ތާރީޚުން  .1

 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ. 10ފެށިގެން، އަހަރީ ޗުއްޓީން 

ވަނަ ދައުރުގެ  3
އިންތިޤާލީ 
 50މަރުހަލާގެ 

03 
ރ. 15000.00މިއިދާރާއިގެ ކާރު ސިޓީލާ ނީލަމެއްގައި ނީލަން ކިޔުމަށާއި، ނީލަން ފެށޭ އަގަކީ  .1

)ފަނަރަ ހާސްރުފިޔާ( ކަމަށާއި އަދި އެންމެ ދަށް އަގެއްގެ ގޮތުގައި ނީލަމަށް އިތުރުކުރެވޭނެ 
 ރ. )ފަސްސަތޭކަރުފިޔާ( ކަމަށް ނިންމުނެވެ.500.00އަގަކީ 



  ރިޕޯޓްތަްފޞީލް  ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ަކއުންސިލުންއަަހރު މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު  ވަނ2021ަ

 

2

7

 

ވަނަ ދައުރުގެ  4
ވަނަ  1
 ދަލުވުން.ބައް

09 
 ވަނަ( ދައުރު  ކައުންސިލް ހިގާދިޔަގޮތުގެ ރިޕޯޓްއިއްވުން  03ވޭތުވި )  .1

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް ދަރުބާރާ މުޚާތަބުކުރެއްވުން  .2

ވަނަ ދައުރުގެ  4
ވަނަ ކުއްލި  1

 ބައްދަލުވުން.
09 

ކޯވިޑް މުލަކަތޮޅުގެ އަތޮޅު ޓާސްކަފޯސްގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައި، އެބައްދަލުވުމުގައި  .1

ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމެއް 

 ބޭއްވުމަށް ނިންމުނެވެ.

ވަނަ ދައުރުގެ  4
ވަނަ ކުއްލި  2

 ބައްދަލުވުން.
09 

 އަތޮޅުގެ ޓާސްކްފޯހާ، ކަމަބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު ބޭއްވުނު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުން ލިބުނު  .1
އަތޮޅުކައުންސިލުން އަތޮޅު ފެންވަރުގައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ޑްރާފްޓް  ޚިޔާލުތަކަށް ބިނާކޮށް

އެކުލަވާލައި، ރަށްރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ހިޔާލުހޯދުމަށް ފޮނުވައި، ރަށްރަށުގެ ޚިޔާލުތައް 
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ، ލިބުމުން، އެޚިޔާލުތަކަށް ރިޔާޢަތްކޮށް، އަތޮޅުފެންވަރުގައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް

 ރައީސް ނިންމަވައި އެފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ރަށްރަށުކައުންސިލްތަކަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

ވަނަ ދައުރުގެ  4
ވަނަ އާއްމު  2

 ބައްދަލުވުން.
09 

އާއި ގުޅިގެން، އަތޮޅުކައުންސިލުން ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަށް ތިރީގައި  19-ކޯވިޑް  .1

 ކަންކަން ކުރުމަށް، ޤަރާރެއް ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. މިދަންނަވާ

ރ. )ތިންލައްކަ 350,000.00ގެ އިމަޖެންސީ ކަންކަމަށް  19ކޮވިޑް  -
ފަންސާސްހާސްރުފިޔާ( ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ކަނޑައަޅައި އިމަޖެންސީ ކަންކަމަށް ކައުންސިލުން 

 ކަނޑައަޅާ އުޞޫލަކުން ޚަރަދުކުރުން.

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

ހޮސްޕިޓަލުން އެދިވަޑައި ގެންފައިވާ ގޮތަށް ފުލޫ ކްލިނިކް ހެދުމަށް ހޮސްޕިޓަލަށް 
ތަފަންސާސްރުފިޔާ( ދިނުމަށް ފަހު ބާކީ ވާ ރ. )ތިރީސްނުވަހާސް ދުއިސައ39250.00ް

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

އީސް މުޙައްމަދު ނިމާލަށް އެރުވުމަށް ޚަރަދެއް ކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކައުންސިލްގެ ރަ
 ފާސްކުރެވުނެވެ.

އަށް ޓެސްޓް ކުރާ މެޝިން  19މ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްއަށް ގެނެސްފައިވާ ކޮވިޑް  -
އިންސްޓޯލްކުރުމަށް ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއްކޮށް، އެކަމަށް މ. ރީޖަނަލް 

 ތެރިކަމެއް ވެދިނުން.ހޮސްޕިޓަލުން ކުރާ މަސައްކަތަށް ވެވެންއޮތް ކޮންމެ އެހީ

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

އަތޮޅުގެ އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ސާމްޕަލް ގެންދެވެން ނެތިގެން މ. ރީޖަނަލް  -
 ތެރިކަމަށް އެދޭ ޙާލަތްތަކުގައި ސާމްޕަލް ގެންދިއުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން.ހޮސްޕިޓަލުން އެހީ 



  ރިޕޯޓްތަްފޞީލް  ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ަކއުންސިލުންއަަހރު މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު  ވަނ2021ަ

 

2

8

 

ވަނަ ދައުރުގެ  4
ވަނަ ކުއްލި  3

 ބައްދަލުވުން.
09 

މ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ޕަބްލިކް ހެލްތް ޔުނިޓް، "ދިރެމާލަމް" ގެ ޢިމާރާތަށް  .1
ހޮސްޕިޓަލްގެ ޕަބްލިކް ހެލްތް  ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ތައްޔާރީތައްކޮށް، މ. ރީޖަނަލް

ޔުނިޓް ހިންގި ޢިމާރާތް ކޮވިޑް އެމެޖެންސީ ގައި ފަރުވާދެވޭނެ ތަނަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ދޭންޖެހޭ 
 އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.

ވަނަ ދައުރުގެ  4
ވަނަ އާއްމު  3

 ބައްދަލުވުން.
09 

ދިއްގަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް ގެ ގޮތުގައި، މ.  .1
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިޝާން ވަނީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން 

 ހޮވިވަޑައިގެންފައެވެ.

ވަނަ ދައުރުގެ  4
ވަނަ އާއްމު  4

 ބައްދަލުވުން.
09 

ކް ނުވަތަ މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓްތަކުގެ ޗެ  .1
ފައިސާއަށް ބަދަލްކުރެވޭގޮތުގައި ގެންގުޅޭ އެހެން ލިޔުންތަކާއި، ފައިސާހޯދުމަށް އެދޭ 
އެދުންތަކުގައި ސޮއިކުރައްވާނޭ ބޭފުޅުން ހަމަޖެއްސުމަށް ޓަކައި ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 

 ޤަރާރު އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙްތަކާއެކު ، ދައުރުގެ، ހިންގާ ޤާވާއިދުމ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ  .2

 ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
މ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރީ ، ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލުން ފާސްކުރަންޖެހޭ .3

 އޮނިގަނޑު ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޑްރާފްޓްގައިވާގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

ވަނަ ދައުރުގެ  4
ވަނަ އާއްމު  5

 ބައްދަލުވުން.
09 

ދެން ، ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލް ރިވިއުކުރުން 2021މ. އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ  .1
 އެންމެ އަވަހަށް )އެއް ދަރުބާރެއްގައި( ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުމަކަށް އެޖެންޑާކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

ދެން އެންމެ އަވަހަށް ، ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ރިވިއުކުރުން 2021މ. އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ  .2
 )އެއް ދަރުބާރެއްގައި( ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުމަކަށް އެޖެންޑާކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

އަށް މ. އަތޮޅުކައުންސިލްއިން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންއާއި  2022-2026 .3
ނެގޮތް ބަޔާންކޮށް ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަށް ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގައި ޢަމަލުކުރާ 

 ހުށަހެޅި އުޞޫލް ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
އ( ކައުންސިލް އިދާރާ ހުޅުވާލެއްޕުމުގައި /001/204ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރ:) .4

، މ. އަތޮޅުކައުންސިލް ވަނަ ނަންބަރު ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 3އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލުގެ 
އާ  01އިން ފެށިގެން އެމް.އެސް  2އިދާރާ ހުޅުވާލައްޕާނެ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި، ޖީ.އެސް 

 ދެމެދު ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ކަނޑައެޅުމަށް ނިންމުނެވެ.

ވަނަ ދައުރުގެ  4
ވަނަ އާއްމު  6

 ބައްދަލުވުން.
09 

ވަނަ އަހަރު މަސައްކަތު ތާވަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  2021މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  .1
 ބަދަލުތައް ގެނެސް ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

މ. އަތޮޅުކައުންސިލް ސްޓޭޓްހައުސްއަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ތަކެތި ކަމާބެހޭ ބަޖެޓު ކޯޑްގައި  .2
 ހުރި ފައިސާއިން ހޯދުމަށް ނިންމުނެވެ.

 02ދޫކުރުމަށް ހަދައިފައިވާ އުޞޫލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަތިފަޅުލޯންޗު  .3
 )ދޭއް( އިޞްލާޙު އިތުރުކުރުމަށް ފަހު އުޞޫލު ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.



  ރިޕޯޓްތަްފޞީލް  ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ަކއުންސިލުންއަަހރު މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު  ވަނ2021ަ

 

2

9

 

ވަނަ ދައުރުގެ  4
ވަނަ އާއްމު  7

 ބައްދަލުވުން.
08 

އަށް އެކުލަވާލަންޖެހޭ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލަން ޖެހޭ މުއްދަތު ލޯކަލް  2026އިން  2022 .1
ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްދީފައިވާތީ ޕްލޭން  30ނޮވެމްބަރ  2021ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީ އިން 

 އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ފަހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
އަށް އެކުލަވާލަންޖެހޭ ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން އެކުލަވާލަން ޖެހޭ މުއްދަތު  2026އިން  2022 .2

ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްދީފައިވާތީ  30ނޮވެމްބަރ  2021ވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީ އިން ލޯކަލް ގަ
 ޕްލޭން އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ފަހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

ވަނަ ދައުރުގެ  4
ވަނަ އާއްމު  8

 ބައްދަލުވުން.
07 

މަންޓް މިހާރު ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ކޮޓަރީގެ އެޕާޓް 2އަތޮޅުކުރި ޢިމާރާތުގެ ހުޅަނގު  .1
ޑޮކްޓަރ ވަލީދު ރިފައަތު އަބްދުލްޙަމީދު ޔޫސުފު ބޭނުންވިގޮތަށް އޭނާއާއެކު މިހާރުވެފައިވާ 

 މަސްދުވަހަށް އިތުރުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 06އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު 
އޮފީސްހިންގުމަށްޓަކައި ދިރެމާލަމް )އަތޮޅު ސްޓޯރ ހިންގި ޢިމާރާތް( ފެނަކަ މުލީ ބްރާންޗް  .2

ރ. )ހަހާސް ފަސްސަތޭކަރުފިޔާ( 6500/-ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތުތައްކުރުމަށާއި، އަދި މަހަކު 
 އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް  ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ. 01އަށް 

ފާންތަރި މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ސްކޮލަރޝިޕް ލޯނު ސްކީމް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ  .3
އުޞޫލް އިތުރަށް ބަލައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ދެން އޮންނަ ޖަލްސާއަކަށް އިދާރީ 

 އެޖެންޑާކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
މ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ހިންގާ ޤަވާއިދާއި،  .4

ރުން އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ  ޑްރާފުޓް އިތުރަށް ބަލައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މެމްބަ
 އެތަންވެގެން ބާއްވާ ޖަލްސާއަކަށް އެޖެންޑާކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

ވަނަ ދައުރުގެ  4
ވަނަ އާއްމު  9

 ބައްދަލުވުން.
09 

މ. އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ސްކޫލުތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލްއިން މިއަތޮޅުގެ  .1
 ރުފިޔާ( ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.)ބާރަހާސް ފަސްސަތޭކަ  12,500.00ކޮންމެ ސްކޫލަކަށް 



  ރިޕޯޓްތަްފޞީލް  ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ަކއުންސިލުންއަަހރު މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު  ވަނ2021ަ

 

3

0
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09 

މ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނިމާލް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތަށް  .1
ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދިނުމަށް  09އަށް،  21އޮކްޓޫބަރ  2021އިން  10އޮކްޓޫބަރ  2021

 ނިންމުނެވެ.
އަށް ބޭއްވުމަށް  25އިން  20އޮކްޓޫބަރ  2021މ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޤްރުއާން މުބާރާތް  .2

 ނިންމުނެވެ.
މ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ލޭންޑްޔޫސްޕްލޭން ހެދުމަށް އެހީތެރިކަންދިނުމުގެ ގޮތުން، މިއަތޮޅުގެ  .3

ރަށްކަމުގައިވާ  04 ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން އެލް.ޖީ.އޭއިން ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ހެދުމަށް ނިންމާފައިވާ
-ރަތްމަންދޫ، ވޭވަށް، މުލައް އަދި މަޑުއްވަރި ހިމެނޭގޮތަށް ކޮންމެ ރަށަކަށް  

ރ.)ފަނަރަހާސް ރުފިޔާ( ދިނުމަށާއި އަދި ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން އަމިއްލައަށް ހަދަންޖެހޭ 15000/
-ރަށަކަށް  ރަށްރަށަށް ކަމުގައިވާ މުލި، ނާލާފުށި، ކޮޅުފުށި އަދި ދިއްގަރު ހިމެނޭގޮ ކޮންމެ

 ރ. )ސާޅީސް ފަސް ހާސްރުފިޔާ( މިކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.45000.00/
މ. އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ މުވައްޒަފުން ކިޔެވުމާއި ގުޅޭ ލޯން ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލް  .4

 ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
ރިޕޯޓްގައިވާ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު، މ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މަތިފަޅު ލޯންޗް އަޑިއަށްދިޔަ ގޮތުގެ  .5

ލޯންޗް ރަގަޅަށް ބެލެހެއްޓިފައި ނުވާކަމާއި، އަދި އިހްމާލްވި ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅިފައިވާކަން 
ފާހަގަކުރައްވައި، ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން ތަކުރާރުނުވާނެ ގޮތައް ލޯންޗްގެ ކަންކަން 

 ވުމަށް ނިންމުނެވެ.  އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދެ

ވަނަ ދައުރުގެ  4
ވަނަ އާއްމު  11

 ބައްދަލުވުން.
09 

މި ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރެލްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ  .1
މަތިން މާކްސް ލިބިގެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކައުންސިލުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް 

 ،މާފޮޅޭގެ ،މ.މުލި )އައިޑީ ކާޑު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާހިދު ހުށަހަޅާފައިވާ
 އަށް ރުހުން ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.، (A074599ނަންބަރ:

ވަނަ ދައުރުގެ  4
ވަނަ އާއްމު  12

 ބައްދަލުވުން.
09 

އަހަރު ދުވަހުގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭން ފާސްކުރުމާގުޅޭ  05މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް  .1
މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން އިތުރަށް ޕްލޭން ދިރާސާކުރުމަށް މެމްބަރުންނަށް ގޮތުން 

 ވަގުތު ބޭނުންވާތީ އިތުރު ބައްދަލްވުމެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމުނެވެ.
އަހަރު ދުވަހުގެ ފައިނޭންޝަން ޕްލޭން  05މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް  .2

 ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން އިތުރަށް ޕްލޭން ފާސްކުރުމާގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް
 ދިރާސާކުރުމަށް މެމްބަރުންނަށް ވަގުތު ބޭނުންވާތީ އިތުރު ބައްދަލްވުމެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމުނެވެ.

މ.އަތޮޅު މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށަކަށް އަދި މ.އަތޮޅު ކޮމާންޑަރ ހުންނަވާ ޕޮލިސް  .3
 2ފޫޓްގެ  100ގެ ފެންޕަންޕަކާއި  3ޓް އަށް "ސްޓޭޝަނާއި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް މ،މުލި ޕޯސް

 ހޮޅި ރޯލް ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.

ވަނަ ދައުރުގެ  4
ވަނަ އާއްމު  13
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އަހަރު ދުވަހުގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭން އަދި މ.އަތޮޅު  05މ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް  .1
ލް ޕްލޭން ޕްލޭން ފާސްކުރުމަށް އަހަރުގެ ފައިނޭންޝަ 05ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް 

 ނިންމުނެވެ.



  ރިޕޯޓްތަްފޞީލް  ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ަކއުންސިލުންއަަހރު މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު  ވަނ2021ަ
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1
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މ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން ފޮނުވާފައިވާ  .1
ފާސްކުރުމަށް އިސްލާހްތަކާއި އަދި ކައުންސިލް މެމްބަރުން ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާޙްތަކާއިއެކު 

 ނިންމުނެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްތަކާއި، ހައިކޯޓްގެ ގޮފިތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރަންޖެހޭ  .2

ލިޔުންތަކުގައި މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  ،އެކިއެކި އެއްބަސްވުންތަކާއި ،މައްސަލަތަކާއި
ތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކާއި ފަރާތުން ސޮއިކުރުމާއި، މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާ

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާއި މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްއަށް ދަޢުވާލިބޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން 
މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް ތަމްޞީލްކޮށް، ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގައި މުލަކަތޮޅު 

ވާ ފަރާތްތަކަށް ހުއްދަދިނުމުގެ ޤަރާރު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށް ތިރީގައި
 ފާސްކޮށް ނިންމުނެވެ.

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނިމާލް      މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް  -
 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިޝާން      މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް  -
  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެމްބަރއަލްފާޟިލް ޝަމްޢޫން ރަމީޒް      މުލަކަތޮޅު  -
 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާހިދު         -
 މުޙައްމަދު ނިޔާޒު     ސީނިއަރ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް ޛު ތާއަލްއުސް  -
 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒާހިރު      ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް   -
 ސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޒާހިރު      އެސި  -

 
 ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު 

 

ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ހުވާކުރެވި، މިދަންނަވާ ބޭފުޅުން  17މެއި  2021ވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލަރުން  4މ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 
 އައްޔަންކުރެވިފައެވެ. 

  ްނިމާލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު  ކައުންސިލްގެ ރައީސ 
  ްއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިޝާން  ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސ 
  ުއަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ނާހިދު  ކައުންސިލް މެންބަރ 
  ުއަލްފާޟިލް މަމްދޫހް ވަޙީދު  ކައުންސިލް މެންބަރ 
  ުއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޖަމާލް  ކައުންސިލް މެންބަރ 
  ުއަލްފާޟިލް ޝަމްޢޫން ރަމީޒް  ކައުންސިލް މެންބަރ 
 ައަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒުބައިރު  އުންސިލް މެންބަރު ކ 
  ުއަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޢަލީމް  ކައުންސިލް މެންބަރ 
  ުއަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ނާފިޢު  ކައުންސިލް މެންބަރ 
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 ނިންމުން . 12
ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކޮށް ބެލެެހއްޓުމުގެ ގޮތުންނާއި ކައުންސިލްަތްއ 
ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމުެގ ގޮތުން އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ދަތުރުކުރުމަށް ތާވަލް އެކުަލވާލައި، ރަށުކައުންސިލްތަާކ 

ކުރިން މ. ައތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށުކައުންސިލެއް ޮމނިޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަްތ  އަހަރު ިނމުގެ  2021 ހިއްސާކޮށް
 ނިމިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

އަތޮޅަށް ހުރި ކަންކަން ކުރެއްވުމުގައި ސަރުކާރުން ގެންގުޅުއްވާ ސިޔާސަތަކީ ކޮބައިތޯ އާއި،  ކުރަްނ މ. 
ހަމަޖެހި ބަޖެްޓ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަން ފައްޓަވާީނ ކޮންއިރަކުންޯތ އަދި، މިއަތޮޅަށް އޮްތ ފުުރޞަތު ތަކަކީ ކޮބަިއތޯ އާިއ 

ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް  ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންއަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ 
ަވަނ  16އޮކްޓޯބަރ  2021 އެޕޮއިންޓްމަންޓަކަްށ އެދި މެންބަރުްނ ބައްދަލުކުރުމަށް  ގެކައުންސިލްމި  މުޙައްމަދު ޞާލިޙާ

ވަނަ ައހަރު ނިމުނުއިރުވެސް އެ  2021ދުވަހު ސިޓީއަކުން ރައީސުލް ުޖމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ދެންނެުވނު ނަމަވެސް 
  ފުރުޞަތު ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

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

 .ްދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހަދައިދިނުނ 
 ުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ހަދައިދިނުން.އެއްގަމާއި ކަނޑ 

އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ހުނަާރއި ޤާބިލްކަން ިއތުރުކުރުމަށް، އެކިއެކި ދާއިރާތަކާ ގުޅުންހުރި މުވައްޒަފުންނަްށ   
 އެދާއިރާއިން ތަމްރީނު ޕްރޮގުރާމްތައް ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

މ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން އެދިވަޑައި ގެންފައިވާ ގޮތަށް ފުޫލ ކްލިިނކް ހެދުމަށް ހޮސްޕިޓަލަްށ  2021              
ގެ ަބިލ  19ކޮވިޑް އަދި ) ތިރީސް ނުވަާހސް ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ރުފިޔާ( ގެ ފައިސާގެ އެހީ ދެވުނެވެ. 39250.00

 ފަޅު ލާންޗްގައި ހިލޭ އެތައް ދަތުރެއް ކޮށްދެވިފައިވާނެއެވެ.ށް މި އިދާރާގެ މަތިމުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަ މަޑުކަމާގުޅިގެން 

)ބާރަ  12500.00ހަމަ އެހެންމެ މ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާރަށެއްގެ ސްކޫލްތަކަށް، ކޮންމެ ސުކޫލަކަށް                  
 ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާނެއެވެ.ބޭނުން އައި.ސީ.ޓީ ވަޞީލަތެއް ހޯދުމަށް  ހާސް ފައްސަތޭކަ( ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީ ސްކޫލަށް އެންމެ

ގެ ބަލިމަޑުކަން މ. އަތޮޅުގެ ބަެއއް ރަށްރަށުން ފެނުމާ ގުޅިގެން ކޮންމެހެން ޭބނުންވާ ތަެކިތ  19ކޮވިޑް             
)ފަސް ހާސް( ރުފިޔާގެ އެހީ ދެވިފައިވާނެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ  5000.00ގަތުމަށް މި އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށުކައުންސިލަކަށް 

ޅުގެ ރަށްރަށުގެ ލޭްނޑްޔޫސްޕްލޭން ހެދުމަށް އެހީތެރިކަންދިނުމުގެ ގޮތުްނ، މިއަތޮުޅގެ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިްނ މ. އަތޮ
ރަށްކަމުގައިވާ ރަތްމަންދޫ، ވޭވަށް، މުލައް އަދި މަޑުއްވަރި  04އެލް.ޖީ.އޭއިން ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ހެދުމަށް ނިންމާފައިވާ 

ރ.)ފަނަރަހާސް ރުފިޔާ( އަދި ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން އަމިއްލައަށް ހަދަންޖެހޭ ރަށްރަަށްށ 15000/-ހިމެނޭގޮތަށް ކޮންމެ ރަށަަކށް  
ރ. )ސާޅީސް ފަސް ހާސްރުފިޔާ( 45000.00/-ކަމުގައިވާ މުލި، ނާލާފުށި، ކޮޅުފުށި އަދި ދިއްގަރު ހިމެނޭގޮ ކޮންމެ ރަށަކަށް 

) ހަތަރު ލައްކަ ނަވާރަހާސް  419250.00 ޖުމްލަ އަކީ މި ހުރިހާ އެހީތަކެއްގެ  މިކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ދެވިފައިވާނެއެވެ.
ވަަނ( ދައުރުގައި  ދެވިފައިވާ  04ދުއިސައްތަ ފާންސާސް( ރުފިޔާއެވެ. އަދި މި އެހީތަކަކީ މި ކައުންސިލްގެ މި )
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 އެހީތެރިކަން ކަމުގައިވެސް އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.

ކައުންސިލުން ރޭވި މަސައްކަތްތައް  ކުރުމުގައި މި  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުމާއި، އަހަރުމި        
އިދާރާގެ ސިވިލް ސާރވަންޓުން ކޮށްދެއްވި  މަސައްކަތަށް އެފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.  އަދި މި ޝުކުރުގައި މި 

 ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި، އިދާރާއާއި، އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލް އިދާރާތަކަށް އެކިގޮތްގޮތުން އެހީތެރިވެދެއްވި ސަރުކާރުގެ
         ޢާއްމު ފަރާތްތައްވެސް ޝާމިލް ކުރަމެވެ. 

އަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާޞްތެރި ދުޢާ އަކީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ މި އަތޮޅާއި، މި ދިވެހި ޤައުމު ހިންގަވަން 
ރާއްޖޭގެ  ،ާވއިދަށް ބޯަލބާާޤނޫނާއި ޤަ ،އިސްލާްމދީނަށް ލޯބިކުރާ ،ތިއްބަވާ ވެރިންނަކީ ޤައުމުގެ ަރއްޔިތުންނަށް އޯގާތެރި

ކުރިމަގު ބައްޓަންކުރުމުގައި އިސްލާމްދީނުގެ ރިވެތި އުޞޫލްތައް ހިފަހައްޓާ ބައެއްކަމުގައި ލެއްވުމެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ގަިތ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންަނށް ފުރިހަަމ ޞިއްޙަތާއި އާފިޔަތުގެ ނިޢުމަތް މިންވަރު ކުރައްވާ، އަދި ޚާއްޞަކޮށް މިއަތޮޅަށް ފާ

 މިންވަރު ކޮށްދެއްވުމެވެ. هللا މުސްތަޤްބަލެއް މާތް

ވަަނ  2021ަތބާރަކަ ވަަތޢާލާއަށް ޙަމްދުކުރާ ޙާލު هللا މިރިޕޯޓްލިޔެ އެކުލަވާލުމުގެ ހެޔޮތަޢުފީޤް ދެއްވި
 އަހަރު  މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ނިންމާލަމެވެ.

  1443ޖުމާދަލްއޫލާ  05
 2022ޖަނަވަރީ    09

           
 މުޙައްމަދު ނިމާލް                                              

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް                                      
  

                     


