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  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުްނސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 3 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ބަޔާން  ރައީސްގެ  ކައުންސިލްގެ 

m 
ގަދަކީރިތިވަންތަ   އަޅުގަނޑުމެން    وتعالى  سبحانه  هللاނިޢުމަތްތަކުގެވެރި  ދަންނަވަމެވެ.  ޝުކުރު  ޙަމްދާއި،  އަށް 

އަށް    وسلّم  عليه  هللا  صلّى  محّمدޢަމަލީގޮތުން މަގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާތް ސާހިބާ    ،އުޅެންވީގޮތުގެ ރިވެތި ނަމޫނާއާއިގެން ވަޑައިގެން
ސަލާމް މިތުރު    ޞަލާވާތާއި،  އާލުންނާއި،  އިތުރު  ނަބިއްޔާގެ  މާތް  އެ  ސަލާމުގައި  ޞަލަވާތާއި،  މި  ދަންނަވަމެވެ.  ދުޢާ  އެދި  ލެއްވުން 

 ޞަޙާބީން ޝާމިލްކުރަމެވެ. 
ކަނޑައަޅުއްވައި،  އިޚްތިޞާސް  އަތޮޅުގެ    މިއަތޮޅުގެ  ފަޅުރަށްތަކުން  އޮންނަ  ޞަރަހައްދުގައި  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ  އެ 

ރަށްތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގޮސް ހުއްޓިފައި    ރުވުމަށްޓަކައި ރިސޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެރައްޔަތުންގެ ކުރިއެ
ވާއިރު    ރުމާއެކު މ. އަތޮޅުގެ އިޤްތިޞާދީ ދުވެލިވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަޑުޖެހިފައެވެ. މ. އަތޮޅަކީ މަސްވެރިކަމަށް ބަރޯސާވެފައިވާ އަތޮޅަކަށްހު

އިތުރަށް  މ. މުލަކުގައި ޤާއިމްކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ މަސްބަނދަރުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްނުފެށި ދިގުލައިގެން ދާ ދިޔުމީ އަތޮޅުގެ އިޤްތިޞާދު  
ޚާއްޞަކޮށް   ކަމަށްވުމުން  ކަނޑުމަގުން  ގޮތަކީ  އެކަނި  ހަމަ  ދަތުރުކުރެވޭނެ  މާލެއަށް  އަތޮޅުން  މ.  އަދި  ސަބަބެވެ.  ހީނަރުވަމުންދާއެއް 

އަދި ހިތްދަތިކަން ގެނުވާ   ތަކުލީފު އުފުލަންޖެހޭ  ކަނޑުގަދަ ދުވަސްވަރު ވަރަށް ގިނަ  ގެންދިޔުމީ  ކަމެކެވެ.  ބަލިމީހުން އިމަޖެންސީގައި މާލެ 
ވެ، މ. މުލަކު  ވުމާއެކު މ. އަތޮޅުގެ ޞިއްޙީހާލަތު ރަނގަޅުވެ، މުލީގައި ގާއިމް ކުރަމުންދާ މީމު އެއަރޯޕޓު އަވަހަށް ހުޅުވޭނެގޮތް މެދުވެރި 

އޮަޕރޭޓްކުރެވުމީ   އެރަށްރަށް  ހަދާނިމި  ރިޒޯތުތައް"  "ހުއްޓިފައިވާ  އަތޮޅުގައި  ނިމި،  މަސައްކަތް  ރައްޔިތުންގެ  އަތޮޅުގެ    މަސްބަނދަރުގެ 
ނިމުމެއް ދުވެލި    ތަކުލީފުތަކަށް  އިޤްތިޞާދީ  އަތޮޅުގެ  ވުޒާރާތަކާ  ހަލުއިވާނެ  އައިސް  ސަރުކާރުގެ  ކަންކަމާ  ފަދަ  މިދެންނެވި  ކަންކަމެވެ. 

މޭމަހުގެ   ނިމިދިޔަ  ޖޫން    30މަޝްވަރާކުރުމަށް  ފެށިގެން  ދުވަހުން  މެންބަރު  09ވަނަ  އެންމެހާ  ކައުންސިލްގެ  މި  ދުވަހަށް  ންނާއި  ވަނަ 
 އަޅުގަނޑާއި، އިދާރި އެންމެ އިސް މުވައްޒަފުން މާލެ ދަތުރެއް ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.  

ވޭތުވެދިޔަ ހަމަހުގެ މިކައުންސިލުން އަތޮޅާއި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި މުހިއްމު ނިންމުންތަކެއް ނިންމައި އެކަންކަން    
  އެވެ. ނަމަވެސް ފަންނީ ޤާބިލް މުވައްޒަފު މަދުވުމާއި، ކައުންސިލްތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ށްފައިވާނެކޮ ޙާޞިލްކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް  
 ޞިލްކުރުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ޙާ މެ ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ކުޑަވުމީ މި ކައުންސިލުން އެން

އަހަރު   2022  ފުރަތަމަ  ވަނަ  މި   6ގެ  ތެރޭގައި  މަސައްކަތްތަކުގެ  ކައު   މަސްދުވަހުގެ  ރާވާފައިވާ  ކުރަން  ންސިލުން 
މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ގެންދިއުމަށް އެހީތެރިވެދެއްވި ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި، މިއިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާއި އަދި  ތެރެއިން ކުރެވުނު  

 ކު ޝުކުރުވެރިވަމެވެ.   ރަށު ކައުންސިލް ތަކުގެ މެންބަރުންނާއި، މުވައްޒަފުންނަށް، އިޚްލާސްތެރިކަމާއެ

ކަންކަން   އެންމެހައި  މާތްهللا މަވައިދެއްވި  ންނި މި  ދުޢާއަކީ  އަޅުގަނޑުގެ  ކުރަމެވެ.  ޙަމްދު  ވަތަޢާލާއަށް  هللا ތަބާރަކަ 
ބަރަކާތްލައްވާ   މަސައްކަތުގައި  ހިނގަމުންދާ  އަޅަމެންގެ  މި  އަހަރު  2022ކުރިއަށް  ފަހު  ވަނަ  ކާމިޔާބު  މަސްދުވަހަކީ    6ގެ  ފާގަތި، 

މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ!   هللاކީރިތި  ޤައުމަށް އުފާވެރި ފާގަތި ދުވަސްތައް އަބަދުމެ  ،އިމި އަތޮޅަށާ  ،ވައިދުވަސްތަކެއްކަމުގައި މިންވަރު ކޮށްދެއް
 އާމީން!

  ހ.  1443ޛުލްޙިއްޖާ   20 
 މ. 2022 ޖުލައި   19  

                      
 މުޙައްމަދު ނިމާލް                                                          

 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުްނސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 4 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

   ތަޢާރަފު  .1
 

މަސްދުވަހު މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގައިދިޔަ    6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ   2022  މިރިޯޕޓަކީ 
  ރިޯޕޓެވެ. ގޮތުގެ މަޢްލޫމާތު ހިމެނޭ

ރިޯޕޓުގައި ވާޞިލުވުމަށް    ،މި  ލަނޑުދަނޑިތަކަށް  ލަނޑުދަނޑިތަކާއި  ތަޞައްވުރާއި  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު  މުލަކަތޮޅު 
ހިމަނާފައިވާ މައުލޫމާތު  ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުގެ  ހިންގުން  އިދާރީ  ކައުންސިލުގެ  ހަރަކާތްތަކާއި،  ރޭވިފައިހުރި  ހަރަކާތްތަކާއި،  ނެއެވެ.  ހިންގި 

މަސްދުވަހު މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލާއި މާލީ    6ފުރަތަމަ    ވަނަ އަހަރުގެ   2022  މީގެއިތުރުން
ބަލައިޞީލާއި،  ތަފް ދަތިތަކަށް  ދިމާވި  މަސައްކަތްކުރުމުގައި  މަސައްކަތްތަކާއި  ކުރެވުނު  ކުރުމަށް  ހަރުދަނާ  ކައުންސިލް    ލެވިފައި   އަދި 

 ވާނެއެވެ. 

  ތަޞައްވަރު  ކައުންސިލްގެ  .2

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

ރައްޔިތުންނާ   ަމސައްކަތްކުރާ،  ހީވާިގކަމާެއކު  ިވސްނުންތަކާ  އަުއ  ތަރައްޤީކުރުމަށް  އަތޮޅު  ޮގތެްއަގއި  ދެމެހެއްޓެނިވި 

ޤަ ރައްޔިތަކު  ރަށްޓެހި،  ހުނަރުވެރި  ހީވާިގ  އަތޮޅުވަންތަ  އިސްކަންދޭ،  ެއއްބަިއވަންތަކަމަށް  އެކުވެރިކަމާ  އުމިއްޔަތާއި 

 ދިރިއުޅޭ ނަމޫނާ އަތޮޅަކަށް ުވން" 

 

 

 ކައުންސިލްގެ މިޝަން    .3
 

ޚިދުމަތްތައް އެންމެމަތީ "އަތޮޅުަގއި ޞުލްޙަ މަސްލަޙަތު ޤާއިމްކޮށް، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންެގންދާ 

ރަށުކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިންުގމުެގ ނިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް، ރައްޔިތުންެގ    ،ފެންވަރުަގއި ދިނުމަށްޓަކައި

ބޭނުންތައް ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ފުއްދައިދިނުމަށް އެހީތެރިވެ، ެއންމެމަތީ ފެންވަރުގައި ރާވާ ހިންޭގނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް  

   މެހެއްޓުން" ދެ

  



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުްނސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 5 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

   ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު   / ރަށުގެ ވަނަވަރު   .4
 

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

ރަށާ އެކު   03އިންޑަސްޓްރިއަލް ،  ފަޅުރަށާއި 12ރިޒޯޓުގެ އިތުރުން އަލަށް ރިޒޯޓްގެގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ   02ފަޅުރަށާއި 
ރާއް  35ޖުމްލަ   އަތޮޅަކީ  މި  އަދި  އަތޮޅެކެވެ.  ހިމެނޭ   އެކުލެވިފައިވާ  ރަށް  ދެފަރު  ބޮޑު  ކޮށްލެވޭފަދަ  ފާހަގަ  ނިސްބަތުންވެސް  ޖޭގެ 

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

  

 

 

 

 
 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުްނސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 6 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

އާބާދީއަކީ   ޖުމްލަ  ތެރެއިން    7592މިއަތޮޅުގެ  އޭގެ  އަންހެނުންގެ    3842މީހުންނެވެ.  ފިރިހެނުންނެވެ.  މީހުންނަކީ 
މީހުންގެ ޢަދަދަކީ    65އެވެ.    3750ޖުމްލައަކީ   ޢަދަދަކީ    35އަހަރާއި    18އެވެ. އަދި    435އަހަރުން މަތީ  އަހަރާއި ދެމެދުގެ މީހުންގެ 

އަކީ ފިރިހެން ކުދިންނެވެ. އަދި    654  ތެރެއިންއެވެ. އޭގެ  1296އެވެ. މިއަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވާކުދިން ޖުމްލަ އާބާދީއަކީ    2374
މަސްވެރިކަމާއި  642 މިއަތޮޅަކީ  އަންހެންކުދިންނެވެ.  ދަނޑުވެރިކަމާއި،  އަކީ  މަސައްކަތްކުރާ    ،ފަތުރުވެރިކަމާއި،  ކޮންސްޓްރަކްޝަން 

މަސައްކަތްކުރުމާއި ފައިބަރ  މެދުުކިދ  ،  ފަރާތްތަކާއި،  އެކިއެކި    އަދި  މަސައްކަތްކުރާ    ،ވިޔަފާރިއާއިފަންތީގެ  އެކިއެކި  ތަފާތު  މިނޫނަސް 
އަދި   މީހުން،   564ންކުރާ  މަސްވެރިކަ   ،މީހުން އުޅޭއިރު  140އާބާދީއެއް އޮންނަ އަތޮޅެކެވެ. އެގޮތުން ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ  

އުޅެއެވެ.    143ދަނޑުވެރިކަންކުރާ   އިތުރުން  މީހުން  މަސައްކަތްމީގެ  މަސައްކަތްކުރާ    ނާއި، މީހުން  43ކުރާ  ފައިބަރ  ކޮންސްޓްރަކްޝަން 
ދިރިއުޅޭ  122 މީހުން  ޢަދަދެއްގެ ބިދޭސީން މިއަތޮޅުގެ  ދާއިރާތަކުގައި ގިނަ  އުޅެއެވެ. ތަފާތު އެކިއެކި ބޭނުންތަކާއި، މަސައްކަތުގެ    މީހުން 

ކޮށްގެން ހިންގާ     ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. މިއަތޮޅުގައި ރަޖިސްޓްރީ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާ ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންދާކަން   ރަށްރަށާއި، ސިނާޢީ
 ކްލަބް ޖަމްއިއްޔާ އޮވެއެވެ.  35

ރަށެވެ.  މި އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ގިނަ ރަށްރަށަކީ ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ބިންބޮޑު އަދި އެކަށީގެންވާ ހުސްބިންއޮތް ރަށް
ނާލާފުއްޓަކީ ނަމަވެސް މިއަތޮޅު ދިއްގަރާއި   ރަށްރަށާ އަޅާބަލާއިރު ބިންދަތި، ޖާގަކުޑަ ތިންރަށް   މަޑުއްވަރި އަދި  ކަމުގައި    އަތޮޅުގެ އެހެން 

ވިޔަސް،   ކުރެވިފައިވާ ތިންރަށް ކަމުގައި  ބިންހިއްކައިގެން ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ބިން ބޮޑު  ކުރަމެވެ. މި ތިންރަށަކީވެސް  ރަށުގެ  ފާހަގަ 

ބޭނުންވާ   ފަޅުގެ  އާބާދީއަށް  ތިންރަށުގެ  މި  އަދި  ތިންރަށެވެ.  ލިބިފައިނުވާ  އެކަށީގެންވާބިން  ވަޞީލަތްތަކަށް  އެހެނިހެން  ދިރިއުޅުމާއި 
ދިރިއު މީހުން  މިއަތޮޅުގެ  ކުރަމެވެ.  ފާހަގަ  ވެސް  ފުރުޞަތުއޮތްކަން  ބޮޑުކުރުމުގެ  އިތުރަށް  ރަށް  ހިއްކައިގެން  ބިން  ޅޭ  ސައިޒަށްބަލާއިރު 

ހުރުމާއެކު، ދިރިއުޅުމަށާއި އިޤުތިޞާދީ ކަންކަމުގައި ބޭނުންކުރާނެ  ރަށްރަށުގެ އިތުރުން ފަ ގޮތުގައިވެސް ބިންބޮޑެތި ރަށްރަށް  ޅު ރަށްރަށުގެ 
ދަތި  ބިމުގެ  ފަރަކީ،  ދެ  ބިތުގައިވާ މާސިންގާ  އިރުމަތީ  އަދި އަތޮޅުގެ  ކުރެވެއެވެ.  ފާހަގަ  އޮތްކަން  ތަނަވަސްވެފައި  މިއަތޮޅުގައި  ކަން  ބިން 

ގޮތެއްގައި  ޙައްލުކުރުމަށް މައިގަނޑު  ބިނާވެފައިވަނީ  އިޤުތިޞާދު  އަތޮޅުގެ  ވަޞީލަތެކެވެ.  މުހިއްމު  ލިބިފައިވާ  މިއަތޮޅަށް   
މަޑުއްވަރި، ވޭވަށް، މުލައް،  ،  ދަނޑުވެރިކަމާއި، ވިޔަފާރިއާއި، ވަޒީފާ އަދާކުރުމާއި ޓޫރިޒަމްގެ މައްޗަށެވެ. މި އަތޮޅު ދިއްގަރު،މަސްވެރިކަމާއި

ކޮ އަދި  ވަކިން  ނާލާފުށި  އަދި  މައްޗަށެވެ.  އާމްދަނީގެ  ލިބޭ  މަސްވެރިކަމުން  ބަރޯސާވެފައިވަނީ  ރައްޔިތުން  ޢަދަދެއްގެ  ވަރަށްގިނަ  ޅުފުށީގެ 
މުލައް ދިއްގަރު،  ޚާއްޞަކޮށް  ބޭނުން ،  މަޑުއްވަރި،  އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ  ޒަމާނީ  ނިސްބަތުން  އަތޮޅުގެ  ވޭވަށަކީ  އަދި  ކޮށްގެން    ނާލާފުށި 

ހަރު މަސްވެރިކަމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ރަށްރަށެވެ. އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް މުލައް ވޭވަށް އަދި މަޑުއްވަރި ، އަކީ ފައިބަރު ދޯނި ފަ
މަހުން އަތޮޅަކީ  މ.  ރަށްތަކެކެވެ.  ކުރަމުންދާ  ވިޔަފާރި  ވިއްކުމުގެ  މުޅި   ބަނދެ  އުފެއްދުމަށް  ރިހާކުރު  ކަމުގައިވާ  ބާވަތެއް    އުފައްދާ 

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

 
 
 



  މިލަދުްނމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުްނސިލް  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުްނސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 

 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

7 

 ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު  ނަތީޖާ   .5
 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ޙާޞިލްވި މިންވަރު   2022

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #

ޙަރަކާތް  
ހިންގުމަށް  
ރޭވިފައިވާ  
 މުއްދަތު 

ނަތީޖާ  
ޙާޞިލްކުރެވުނު  

 މިންވަރު 
Q1 Q2 

 100% ބަޖެޓް ފާސްކުރުން  ވަނަ އަހަރަށް ތައްޔާރުކުރ2022ިއަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން  1

2 
އިދާރާއިނ2021ް  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު  އަހަރު  ރިޯޕޓް   ވަނަ  ހަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގި 

   އަށް ފޮނުވުން  L.G.Aއެކުލަވައިލާ 
100%  

3 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ގަނެފައިވާ   ގެ ކުރިން އަތޮޅ31ުއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ  ފާއިތުވި  

ޚިދުމަތާއި،  ހޯދާފައިވާ  އަގައްވާ   ތަކެއްޗާއި،  ޚިދުމަތްތަކުގެ  އެއްބަސްވެފައިވާ  ގަންނަން 
    ފައިސާގެ ބިލްތައް ހޯދުން 

100%  

4 
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ގަނެފައިވާ   ގެ ކުރިން އަތޮޅ31ުފާއިތުވި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ  

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

100% 

 100% އަށް ފޮނުވުން  L.G.Aމާލީ ބަޔާން  ވަނަ އަހަރުގެ 2021އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  5

6 
އިދާރާގެ ތަރައްޤީ ްޕލޭނަށް ޢަމަލީ ސިފަ   މަހު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ   1މަހުން    2ކޮންމެ  

 ޢާއްމުކުރުން  އަންނަގޮތުގެ ރިޯޕޓް ތައްޔާރުކޮށް
100% 

 100% އެހީތެރިވެދިނުން  ރަށްރަށުގެ ލޭންޑްޔޫސްްޕލޭން ހެދުމަށް  7

8 
ހިންގުމުގެ އުސޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ލާޒިމްކުރާ   އިދާރީދާއިރާތައް  ހަދަން  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ 

 ޤަވާއިދުތައް ހެދުން. 
50% 

  އިތުރުކުރުން  ޓްރަސްޓް ފަންޑު މުރާޖާކޮށް ހިންގާހަރަކާތްތައް 9

 40% އަތޮޅުން ޕާސްޯޕޓު ހެދޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.  10

11 
އަދާކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ާޕރފޯމަންސް   ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ  ބެލުމަށް  މިންވަރު 

 އިންޑެކްސްއެއް ތައާރަފްކުރުން. 
70% 

 50% ސެންޓަރތަކެއް ޤާއިމް ކުރުން. ހުރިހާރަށެއްގައި އައި.ޑީ ކާޑު ކަލެކްޝަން 12

 އަތޮޅުގައި ހުރި ކަންކަމާ ގުޅިގެން މުއައްސަސާތަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށް މާލެދަތުރުކުރުން.  13
100% 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުްނސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 8 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ރަށުކައުންސިލްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުން  14
100% 

15 
ކޯހެއް   ތަމްރީންކުރުމަށް  މީހުން  ދާއިރާއިން  ބޭކިންގެ  އެޅުމާއި،  ކޭކުކު  އަދި  ޕޭސްޓްރީ 

 ހިންގުން   
20% 

 މުލަކަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން  16
55% 

 މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ބޭނުންވާ ތަމްރީންތައް ދެނެގަތުމަށް ސާވޭކުރުން  17
100% 

18 
މަދުވެގެން   އަހަރަކު  ދާއިރާއަކުން    01ކޮންމެ  ވަކި  ޙާއްޞަކުރެވޭ  ްޕރޮގްރާމް  ތަމްރީން 

 ހިންގުން 
100% 

19 
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް   އެހީތެރިކަން  ފަންނީ  އަދި  އިދާރީ  ބޭނުންވާ  ކައުންސިލްތަކަށް  ރަށު 

 ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ގާއިމްކުރުން  
5% 

20 
ކައުންސިލްގެ   ޚާއްޞަ ޙާލަތުގައި އަތޮޅު  ބޭނުންވާ  މ. އަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް 

 ކައުންސިލްތަކަށް ފޮނުވައިގެން އެހީތެރިވެދޭނެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލުން މުވައްޒަފުން އެ  
50% 

21 
ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ ޙާލަތުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ  

 އުޞޫލާއެއްގޮތަށް މުވައްޒަފުން އެ ކައުންސިލްތަކަށް ފޮނުވައިގެން އެހީތެރިވެދިނުން  
100% 

 މަސައްކަތް ފެށުން މ. އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތައް އިންޓްރާނެޓް ވިޔުގައިން ގުޅާލުމާބެހޭ  22
11.11% 

23 
މ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، މ. އަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކުގައި އައިީޕފޯންތައް ބަހައްޓާ  

 އިންޓަކަމުން ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތްކޮށް ނިންމުން 
11.11% 

24 
އެކައުންޓް   އީމެއިލް  އޮފިޝަލް  މުވައްޒަފުންނަށް  ކައުންސިލްތަކުގެ  ހުރިހާ  އަތޮޅުގެ  މ. 

 ހަދައިދިނުން  
100% 

25 
ކުރުމަށް ފޯރަމްއެއް  ހަރުދަނާ  ކްލަބް/ޖަމްޢިޔާ/ޖަމާޢަތްތައް ހިންގުން  މ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ 

 ބޭއްވުން 
10% 

26 
ކުލަބު   ތަކާއި  ޙަރަކާތްތައް  ރަށުކައުންސިލް  އެކި  އެކި  ހިންގާ  ތަކުން  ޖަމްޢިއްޔާ 

 ހިންގުމަށް އެހީތެރިކަން ދިނުން 
50% 

27 
ގުޅިގެން ދީނީ   އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި އަދި ދީނީ މަޢުލޫމާތު ފަތުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ 

 ނަސޭޙަތް ދިނުމުގެ  ްޕރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 
100% 

28 
އަތޮޅުގެ   ދަސްކޮށްދޭ  މ.  ކިޔަވަން  މަގަށް  ތަޖުވީދު  ޤްރުއާން  ކީރިތި  ރަށްރަށުގައި 

 ކްލާސްތަކެއް ހިންގުން 
20% 

 މ. އަތޮޅުގައި ކީރިތި ޤްރުއާންހިތުދަސް ޙާފިޡުން އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން  29
20% 

 މ. އަތޮޅުގެ ހެބިޓެޓްމެޕެއް އެކުލަވާލުން 30
10% 

 ބޭނުންވާ ތަޢުލީމީ ދާއިރާތައް ދެނެގަތުން އޮފީހަށް  31
100% 

32 
ދާއިރާތައް   ތަމްރީންގެ  ހުރި  ގުޅުން  މަސައްކަތާ  އެސިސްޓެންޓުންގެ  ކައުންސިލް 

 ދެނެގަތުން  
100% 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުްނސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 9 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

33 
މ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ހަލުއިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަކުރުމަށް  

 އައި.ސީ.ޓީގެ ވަޞީލަތްތައް ހޯދުން ބޭނުން ކުރެވޭނެ 
10% 

 މ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުން   34
50% 

35 
މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ އަމާން އަދި ރައްކައުތެރި މާހައުލެއް 

 މިހާރަށްވުރެ ފުރިހަމައަށް ގާއިމްކޮށްދިނުން ގާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް 
40% 

 

 

 ޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޙާ  .6
 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން   2022
 
ވަނަ އަހަރު މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި، އެހެނިހެން  2022     

ރ. )ހަމިލިޔަން ހަތަރުހާސް ހަސަތޭކަ ހަތްދިހަ  6,004,675.00ޚަރަދުތަކަށް، ދައުލަތުން ބްލޮކްގްރާންޓްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ، 
އަތޮޅު ކައުންސިލުން،  ފަސްރުފިޔާ( އާއި، މުލަކަތޮޅު  ކަންކަމާއި،  2022  ްޕލޭންގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ  ތަރައްޤީ  ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް 

ކަނޑައަޅާފައިވާ،   ޚިދުމަތްތަކަށް  ހަމަޖައްސާފައިވާ  ދިނުމަށް  މިއަހަރު  ކައުންސިން  އަތޮޅު  )ނުވަމިލިޔަން  9,052,400.00އަދި  ރ. 
އެކު އާއި،  ރުފިޔާ(  ހަތަރުސަތޭކަ  ހަތްދިހް  15,057,075.00ޖުމްލަ:  ފަންސާސްދެހާސް  ހަތްހާސް  ފަންސާސް  މިލިޔަން  )ފަނަރަ  ރ. 

ކައުންސިލްގެ  ފަސްރުފިޔާ(   ކަނޑަ  2022މ.އަތޮޅު  ގޮތުގައި  ބަޖެޓްގެ  އަހަރުގެ  ދުވަހު    12ޖެނުއަރީ    2022އަޅާ،  ވަނަ  ވަނަ 
މިކައުންސިލްގެ   ބޭއްވުނު  މާލަމްގައި  ޖަލްސަކުރާ  ދައުރުގެ    4މިކައުންސިލްގެ  ވަނީ    15ވަނަ  އާއްމުބައްދަލުވުމުން  މ.އަތޮޅު  ވަނަ 

 ފާސްކޮށްފައެވެ.  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2022ކައުންސިލްގެ 
 
 

 މަރާމާތުކުރުން  
 

އާއި     އިދާރާ  މި  ކުރުމަށް،  މަސައްކަތް  މަރާމާތުކުރުމުގެ  ބައެއް  އިދާރާގެ  މި 
 އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން އާއި ދެމެދު ވެވޭ   "2  -"އައި.އެމް.ކޯނަރ  

ކޮޓަރިއަކާއި،   ކުރާ  ނަމާދު  ޚާއްސަ  ކަނބަލުންނަށް  އޮފީސް  ތެރޭގައި  މަސައްކަތުގެ  މި 
ޚާއްޞަ   ބޭނުންކުރާނެ  މުވައްޒަފުން  ފިރިހެން  އަދި  އަންހެން  ބޮޑުކުރުމާއި،  ސައިކޮޓަރި 

 ވެނިޓީރޫމާއި ދެ ފާޚާނަ ހެދިގެންދާނެއެވެ.
 
 
 

 

 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުްނސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 10 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 
ހަރުދަނާކޮށް ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ، ކައުންސިލުން  ހިންގުން  

އިންވެސްޓްމަންޓް   ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ނާސިރު  ޖޭ.ބީ  ތެރެއިން،  މަސައްކަތުގެ 
 ވަނީ ޙަވާލުވެފައެވެ. މެދުވެރިކޮށް މިކައުންސިލަށް ގެނެސްފައިވާ ވެހިކަލާއި  

 
 
 
 

ގަރާޖައް ބައެއް އިތުރުކޮށް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް، މ.އަތޮޅު މި އިދާރާގެ 
އާއި ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި  2 -ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އާއި އައި.އެމް.ކޯނަރ  

 .އެއްގޮތައް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުން

 
 
 

މޯލްޑިވްސް ކޮމިއުނިޓީ   -ޤާޢިދޭ އަޢުޒަމް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖިނާހް މެމޯރިއަލް ާޕކިސްތާން
 ސެންޓަރ" ގެ ބިންގާއެޅުން  

 
ާޕކިސްތާން ސަރުކާރުގެ އެހީގައި މ. މުލީގައި މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން  

މޯލްޑިވްސް   -ތާންޢިމާރާތްކުރާ "ޤާޢިދޭ އަޢުޒަމް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖިނާހް މެމޯރިއަލް ާޕކިސް 
ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު    13ފެބުރުއަރީ  2022 ވަނީ  ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރ" ގެ ބިންގާ 

 ފައެވެ.  އަޅާ
 

ރ  މ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ މެމްބަރުންނަށް އަމާޒު ކުރެވިގެން ސޯޝަލް ބިހޭވިޔަ
 ގެ އުކުޅުތައް ބޭނުންކުރުމަށް ދަސްކޮށްދޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން.   SBCޗޭންޖް ނުވަތަ 

 
އިދާރީދާއިރާތައް   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގުޅިގެން  ޔުނިސެފް  އާއި  އޮތޯރިޓީ  ގަވަމެންޓް  ލޯކަލް 

( ޤާނޫން  ހިންގުމުގެ  އުޞޫލުން  އިންތިޚާބުވެފައިވާ  2010/7ލާމަރުކަޒީ  ދަށުން  ގެ   )
ގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ މެމްބަރުންނަށް  ކައުންސިލްތަކާއި އަންހެނުން 

ނުވަތަ  ޗޭންޖް  ބިހޭވިޔަރ  ސޯޝަލް  ކުރިއަށްދާ  ކުރެވިގެން  ގެ    (SBC)އަމާޒު 
ވަނީ    މުލީގައި.  މ  ތަކެއް   ބައްދަލުވުން   މަސައްކަތު  ބޭނުންކުރުމަށް އުކުޅުތައް  

ޮޕރޮގްރާމްގައި  ބާއްވާފައެވެ.   ޔުނިސެފްގެ  މި  ދެއްވީ  މަޢުލޫމާތު  ބައިވެރިންނަށް 
  ކޮންސަލްޓެންޓް އަލްފާޟިލާ ހައްވާ ޒާހިރާ އެވެ. މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ނިމިގެންދިޔައީ ކޮންމެ ރަށަކުންވެސް އެސްބީސީގެ އުސޫލުތައް

 .ބޭނުންކުރެވޭނެ ޢަމަލީ ސިފަ ގެނެވޭނެ އެކްޝަންްޕލޭނެއް ރޭވުމަށްފަހުއެވެ
 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުްނސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 11 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 
ރަށްރަށުގައި   އަތޮޅުގެ  މ.  ފަރާތުން،  ގެ  )ސެލް(  ލިންކޭޖް  އެމްަޕވަރމެންޓް  ކޮމިއުނިޓީ 
ތަރައްޤީއަށް   އަންހެނުންގެ   ، ކައުންސިލްތަކަށާއި  ޖަމިއްޔާތަކަށާއި،  ހަރަކާތްތެރިވާ 

ސެލް ގެންދަން،  ކުރިއަށް  އަމާޒުކުރެވިގެން  ކޮމެޓީތަކަށް  ޖަމިއްޔާއިން  މަސައްކަތްކުރާ 
އާއިރާވާފައި  ްޕރޮގްރާމް  ބިލްޑިންގް  ކެޕޭސިޓީ  މި   ވާ  މިއަދުވަނީ  އެފަރާތުން  ގުޅިގެން، 

 !ކައުންސިލްއާއިއެކު މަޝްވަރާކުރެވިފައި
 

 

ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި  "
ވިލަރެސްކުރުމަށް ޤަޢުމީ ފެންވަރުގައި   އަދި އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތަށްތޯ ބަލާ 

 ."ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން ކުރިއަށް ގެންދަވާ ްޕގްރާމް
 ) މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ މަސައްކަތްތަކާއި ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކުރުން 

 ( އަށް 10އިން  06މާރޗް  2022
 
 
 

ތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގުޅިގެން ،  ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އާއި މުލަކަ
މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި ރަށްރަށު ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް  

  .ހިންގުނު ވިޔަ މޮޑިއުލް ޓްރެއިނިންގ ްޕރޮގްރާމް
 
 
 
 

ސްޓާފް  ކަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު ސަޯޕރޓް   10-6ސީއެސްޓީއައި ގެ ފަރާތުން މާރޗް  
 ޓްރޭނިންގެ ތެރެއިން 

 
 

 
 
 

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލާއި މ. ވޭވަށު ކައުންސިލް ގުޅިގެން ވޭވަށުގައި ބޭއްވުނު  
 .އިންޖީން ލީ އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ބުރު

 
 
 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުްނސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 12 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 
ދިއްގަރުގައި ބޭއްވުނު  މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލާއި މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލް ގުޅިގެން  

  .އިންޖީން ލީ އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ތިއަރީ ޓެސްޓް
 
 
 
 
 

 2021ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް   34ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ 
 ވަނަ  1އަހަރުން ދައް ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން   9

 މ.ދިއްގަރު ޝައުން އިސްމާޢީލް ، ދިއްގަރު ސްކޫލް , 
 
 
 

މުލަކު ސުކޫލުގެ ކުލާސް ރޫމްތައް ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމުގެ ްޕރޮގުރާމަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން  
 .މި ސުކޫލަށް ވަނީ ޓީވީ ހަދިޔާކޮށްދެއްވާފައި މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން

ން އަދި  ތި ދެއްވި ދީލަތި އެހީއަށް ސުކޫލުގެ މެނޭޖްމަންޓާ، މުވައްޒަފުންނާ، ބެލެނިވެރި
 .ދަރިވަރުންގެ ނަމުގައި މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްއަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން

 
 

 2022މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު ދަރުސް ްޕރޮގްރާމް 
 ބަރަކާތްތެރި ރަމްޟާންމަސް އިހްޔާކުރުމުގެ ގޮތުން މ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް 

 ްޕރޮގްރާމެއް މ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ދީނީ ނަޞޭޙަތްދިނުމުގެ 
 ރަށެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. 

 
 
 
 

މ. މުލީގައި މިސަރުކާރުން މިވަގުތު ހިންގަވަމުން ގެންދަވާ ތަރައްޤީގެ ބޮޑެތި  
 .ބައްލަވާލެއްވުން އިސް ބޭފުޅުން ރައީސާއި،  މަޝްރޫޢުތައް މ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުްނސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 13 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސް ގުޅިގެން ހިންގާ "އޯގާ"  
 .ކޭމްްޕގެ ދަށުން މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުން

 
 
 
 

މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި،  ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވާގޮތަށް    23ވަނަ ދައުރުގެ    4މި ކައުންސިލްގެ  
  30މޭ    2022ނާއިބު ރައީސާއި، އެންމެހާ މެންބަރުންނާއި، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަދި ސީނިއަރ ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް  

  މަސައްކަތު   ފާސްކޮށްފައިވާ   އަހަރަށް   ވަނަ   2022  ކައުންސިލުން   މި   އިގެން ވަޑަ   މާލެ އަށް    09ޖޫން    2022އިން  

  ، ތަކާއި  މިނިސްޓްރީ   ގުޅުންހުރި   ކަމާ   ގުޅޭގޮތުން   ހޯދުމާ   އެއްބާރުލުން   ތަންފީޒުކުރުމަށް   ކަންކަން  ތާވަލްގައިވާ 
   މަސައްކަތްތައް   ބައްދަލުކޮށް ކުރެވުނު   ވެރިންނާ   މުއައްސަސާތަކުގެ 

 ހޯމަ( )    2022މޭ    30

ދަތުރުގެ   ގެންދާނެގޮތާމެދު  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ދަތުރުގެ  ނެތްނަމަވެސް  ލިބިފައި  އެޕޮއިންޓްމަންޓެއް  އިދާރާއަކުން  އެއްވެސް  މިއަދު 
ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް  އެންމެހާ ބައިވެރިންނާއި، މ. މުލަކުދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރު 

 އަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.  22:30އިން  20:30މިއަދު 

 ) އަންގާރަ(    2022މޭ    31

 ޙަލާލް ޓްރެވަލް އެޖެންސީ  

ރެކްޓަރ ސަނީ  އެޖެންސީގެ މެނޭޖިން ޑި  ޓްރެވަލް  އަށް  ދަތުރުގެ އެންމެހާ ބައިވެރިން ޙަލާލް   10:30އިން    09:10މިއަދު ހެނދުނު  
ބައްދަލުކޮށް މ   ޓޫރިޒަމް  ހަލާލް   ކޮށް،   އިޝްތިހާރު  ހަރުދަނާގޮތެއްގައި  ފަތުރުވެރިކަން   ރަށްރަށުގެ  ދިރިއުޅޭ  މީހުން  އަތޮޅުގެ .  ޢުމަރާއި 

ލޯ   ކުރުމާބެހޭގޮތުން  އިޝްތިހާރު  ގޮތެއްގައި  އިސްތިރާޖީ  އަތޮޅު.  މ  އަމާޒުކޮށް،   މާރކެޓަށް އެކަށޭނަ  އެކަމަށް   ގޯއެއް  މަޝްވަރާކޮށް 
ރާއެއްގައި  ފަރުމާކޮށް، މ. އަތޮޅުގެ ފަތުރުވެރިކަން ޑިޖިޓަލް މީޑިއާގައި އިޝްތިހާތުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކަކީ ކޮބައިތޯބެލުމަށް ދެފާރާތުން ފުޅާދާއި

ޓޫރިޒަމް ްޕރޮމޯ" ގެ ނަމުގައި މަންސައެއްކަމުގައިވާ "ވަޓްސްއަްޕ" ގައި "މ. އަޓޮލް  ގްރޫޕެއްހަދައި    ޚިޔާލުބަދަލުކުރުމަށް މީސްމީޑިޔާގެ 
 ޢަމަލީ މަސައްކަތްތަށް ފެށުނެވެ. 

 
 އެޖެންސީއާއެކު ބޭއްުވުނ ބައްދަލުވުމުެގ ތެރެއިން  ޓްރެަވލް ޙަލާލް

 

 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުްނސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 14 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް 

ފޯ  އޮފް    މިނިސްޓަރ  ހުންނެވި  ހަވާލުވެ  ހިންގެވުމާ  މިވަގުތު  ޮޕލިޓެކްނިކް  މޯލްޑިވްސް   މުޙައްމަދު   އެޑިޔުކޭޝަން  ހަޔަރ   ސްޓޭޓް 
ވަރަށް    ގުޅޭގޮތުން   ހިންގުމާ  ދާއިރާތަކުން   އެކި   ކޯސްތަކެއް  އިދާރާގެ  އެ  އަތޮޅުގައި.މ  ހާޝިމްއާ، އެ އިދާރާގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށް

ދެތަނަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ  ކުރެވުނެވެ. އަދި މީމު އެއަރޯޕޓާއި، މީމު ކޯލްސްޓޯރޭޖް ހުޅުވެން ވާއިރަށް އެ    ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާ 
ކްލަސްޓަރ އަކަށް )ދިއްގަރު،    03މީހުން ދެފަރާތް ގުޅިގެން ތަމްރީން ކުރުމާއި، ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. މި ގޮތުން މ. އަތޮޅު  

ބަހާލައިގެން މި ވަގުތު އެ އިދާރާއި )ކޮޅުފުށި(   ، ، ނާލާފުށި(  )ވޭވަށް، މުލައް، މުލި  ހިންގަވާ ބައެއް   މަޑުއްވަރި، ރަތްމަންދޫ(،  ން 
ވެލްޑިންގ ކަމުގައިވާ،    އިލެކްޓްރިކަލް ، ކޮންޑިޝަނިންގ  އެއަރ   އެންޑް  ރެފްރިޖަރޭޝަން   ފެބްރިކޭޝަން،    މެޓަލް   އެންޑް  ކޯސްތައް 

، އިލެކްޓްރިޝަން  އިން  3  ސެޓްފިކެޓު، މެއިންޓެނަންސް  އެންޑް  ރިޕެއަރ   އިންޖިން  ، އިންޖިނިއަރިންގ  އިލެކްޓްރޯނިކްސް  އެންޑް
މލި ދާއިރާތަކުން  ފަދަ  ކާެޕންޓްރީ  އަދި  ލާފެންކުރުން  ގުޅިގެން  ޔެލާޖެހުމާއި،  ދެފަރާތް  ތަމްރީންކުރުމަށް  ދަރިން  އަތޮޅުގެ   .

ތައް  މަސައްކަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވެވުނެވެ. އަދި މިކަން ފެށުމަށް ޕޮލިޓެކްނިކާއި، މ. އަތޮޅު ކައުންސިލާ ދެފަރާތުން ކަމާގުޅޭ މުޢާމަލާތް
ންގޮސް އެ މަޢުލޫމާތު ރަށު ކައުންސިލްތަކާ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިއްސާކޮށް މަތީގައިވާ ދާއިރާތަކުން މީހުން ތަމްރީންކުރުމުގެ  ކުރިއަށް ގެ

 މަސައްކަތް އަވަހަށް ފެށުމަށް އެއްބަސް ވެވުނެވެ. 

 
 މޯލްޑިްވ ޕޮލިޓެކްނިކާއެކު ބޭއްުވނު ބައްދަލުވުމުެގ ތެރެއިން 

މުލީ   އިތުރުން  ގުޅިގެން  މީގެ  ޮޕލިޓެކްނިކް  ސެޓްފިކެޓު  2020ކައުންސިލާއި،  ގެންދިޔަ   ކުރިޔަށް  މުލީގައި  އަހަރު    އިން   3  ވަނަ 
އާ ގުޅިގެން މެދުކަޑާލިގޮތަށް އަދިވެސް ނުފެށި އޮތުމާއެކު ވީ    19އިލެކްޓްރިޝަން ކޯސް ކިޔެވުން ނިމުމަށް އެއް ހަފްތާ އޮއްވާ ކޮވިޑް  

ވައިދިނުމުގެ ބާކީ ބައި މުލީ ކައުންސިލާއި، ޮޕލިޓެކްނިކް ގުޅިގެން ނިންމުމަށް އެ ދެފަރާތުގެ މެދުގައި  އެންމެ އަވަހަކަށް އެ ކޯހުގެ ކިޔަ 
 އެއްބަސްވެވުނެވެ.  

 

 ރެޑީ މޯލްޑިވްސް 

ޓޫރިޒަމްގެ   އެންޑް  ޓްރެވަލް  އަދި  ހައުސިންގ  ފެބްރިކޭޓެޑް  ްޕރީ  އަލިފާންނިންވުމާއި،  މެނޭޖްކުރުމާއި،  ކުނި  ރާއްޖޭގައި،  ދިވެހި 
ވާ  ސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އުފައްދާފައިވާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްކަމުގައިވާ ރެޑީ މޯލްޑިވްސްގެ ދެ ހިއްސާދާރުން ކަމުގައި މަ

އަށް ބައްދަލުކުރެވުނެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އެފަރާތުން ރާއްޖެ    22:35އިން    21:10މޫސާ ޤާސިމާއި، ޚޫރުޝީދު ތައުފީޤާއި، މިއަދު  
މެޝިނާއި"  އެތެރެ "ކޮމްޕޯސްޓް  ބޭނުންކުރާ  އުފެއްދުމަށް  ކާދު  ކުނިން  ބަދިގޭ  މަސައްކަތްކުރަމުންދާ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ރަށްރަށަށް  ކޮށް 

އޮޓޮމެޓިކުން އަލިފާން ނިންވާ ނިޒާމެއް ކަމުގައިވާ "ފަޔާ އެކްސްޓިން ގުއިޝަރ ބޯލް" އަދި " ްޕރީ ފެބްރިކޭޓެޑް ހައުސިންގ" އަށް މ.  
އޮ ބައިވެރިންނަށް  އަތޮޅުގައި  ދަތުރުގެ  ހިއްސާދާރުން  ދެ  އެކުންފުނީގެ  ބޭނުންތެރިކަމާބެހޭގޮތުން  އެތަކެތީގެ  ކޮބައިކަމާއި،  މާކެޓަކީ  ތް 

ޕައިލެޓް  ްޕރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި އެތަކެތި ޓެސްޓްކޮށް ، އެތަކެތީގެ އަ ސްލު  މަޢުލޫމާތުދެއްވިއެވެ. ދަތުރުގެ ބައިވެރިން އެދިވަޑައިގަތީ 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުްނސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 15 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އެތަކެތި ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް ސްެޕރައ، އާފްޓަރ ސޭލް ސަރވިސް، އަދި އަގު އެނގިގެން މެނުވީ  ފައިދާއާއި
ވާ    01ޖޫން    2022އެތަކެތި މީމު އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ބޭނުންކުރަން ފެށުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ދަތިކަމަށެވެ. ބައްދަލުން ނިމުނީ  

ބައްދަލުވުމަށް    20:30ބުދަދުވަހު   ދެފަރާތުން  ދިނުމަށް  ކުންފުނިން  ތަފްޞީލްތައް  އެދިދަޑއިގެންނެވި  ބައިވެރިން  ވަފުދުގެ  ގައި 
 އެއްބަސްވުމަށް ފަހުއެވެ. 

 

 )ބުދަ(    2022ޖޫން    01

 

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް   އިކޮނޮމިކް   އޮފް   މިނިސްޓްރީ 

  ކައުންސިލާއި  އަތޮޅު.  މ  ބައްދަލުކޮށް،   އާއި  އިސްމާޢީލް  ފައްޔާޒު   އަލްއުސްތާޛު   ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އިކޮނޮމިކް  އޮފް   މިނިސްޓަރ
  މަޝްވަރާ   ބެހޭގޮތުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި  ކުރުމާއި  ރެގިއުލޭޓް  ބިދޭސީން   އުފެއްދުމާއި،   ކުންފުނި  އޮތޯރިޓީ  ލޯކަލް  ރަށުކައުންސިލްތަކުން

 ކުރެވުނެވެ.  

 
 ޑިެވލޮޕްމަްނޓާއެކުމިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮަނމިކް 

ގައި ނިންމާލީ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނިތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގައި ކަން ކުރަންވީ ގޮތާބެހޭގޮތުން ކައުންސިލަށް    10:45ބައްދަލުވުން  
 . މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް  މިނިސްޓްރީގެ ކަމާގުޅޭ މުވައްޒަފުންން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެއްބަސްވުމަށް ފަހުއެވެ

 

 ސަޢުދީ ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ބައްސަވާ ކަދުރު މ. އަތޮޅަށް ފޮނުވުން 

ބައްސަވާ    10:55މިއަދު ހެނދުނު   ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން  އެފެއާޒްއަށް ގޮސް، ސަޢުދީ ސަރުކާރުން  ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް 
ރަށްކަމުގައިވާ ދިއްގަރު، މަޑުއްވަރި ރަތްމަންދޫ، ވޭވަށް، މުލި އަދި    06  ކަދުރުގެ ތެރެއިން، ކަދުރާ މިހާތަނަށް ހަވާލުނުވާ މ. އަތޮޅުގެ

ޔާ"  ކޮޅުފުށީގެ ކަދުރާ ޙަވާލުވެ، އެ ރަށްރަށަށް ކަދުރު ފޮނުވުމަށް މ. އަތޮޅާއި، މާލެއާ ދެމެދު ދަތުރުކުރާ ބޯޓެއް ކަމުގައިވާ "ހޮރައިޒި
 ހާއިރުއެވެ. 12:10އަށް ކަދުރު އެރުވުނުވެ. މި މަސައްކަތް ނިމުނީ މެންދުރު 

 

 

 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުްނސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 16 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ކޮމިޝަން   ސަރވިސް   ސިވިލް 

ފަހު   އިސް    14:00މެންދުރު  ކޮމިޝަންގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  މެންބަރުންނާއި،  ރައީސާއި،  ކޮމިޝަންގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ގައި 
މ ބައްދަލުކޮށް    ގޮތުން   ގުޅޭ  ކަންކަމާ  ގުޅުންހުރި  މުވައްޒަފުންނާ  ސަރވިސް  ސިވިލް    މަސައްކަތްކުރާ  އަތޮޅުގައި.  މުވައްޒަފުންނާއި، 

ރީ  ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރުވުނެވެ. މިގޮތުން މ. އަތޮޅުގެ އެއްވެސް ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލަކަށް މިހާތަނަށް ސެކްރެޓެ
 ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ  ޖެނެރަލްގެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު ލިބިފައި ނުވާތީ އެކަމާ ގުޅޭ ކަން ބޮޑުވުންތައް ހިއްސާކުރެވުނެވެ. އަދި

ގޮތެއްގައި   ތަފްޞީލީ  ވަރަށް  މެދުވެސް  މައްސަލައާ  ނެތް  އޮނިގަނޑެއް  ދެވޭނެ  ކުރިޔަށް  ވަޒީފާގައި  ކުޑަވުމާއި،  މުސާރަ 
ގިންތީގަ ދަށް  އެއްމެ  ކައުސްސިލްތައް  ގިންތިކުރިއިރު  ޭޕކޮމިޝަނުން  މުވައްސަސާތައް  ދައުލަތުގެ  އަދި  އި  މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. 
ކަންބޮޑުވުންވެސް ކޮމިޝަނާ ހިއްސާކުރެވުނެވެ. މި ކަންކަމުގެ އިތުރަށް ބައެއް މުވައްޒަފުން އެކަށިގެންވާ މިންވަރަ ށް  ހިމަނާފައިވާތީ އެ 

ހުރި   ނުދާތީ  ވަޒަންކުރެވެމުން  ގޮތެއްކައި  ޙަޤީޤީ  އެްޕރައިޒަލް(  )ާޕފޯމަންސް  ާޕފޯމަންސް  މުވައްޒަފުންގެ  މަސައްކަތްނުކުރާތީއާއި، 
 ންބޮޑުވުންތައްވެސް ހިއްސާކުރެވުނެވެ. ކަ

 
 ސިިވލްސަރިވސް ކޮމިޝަާނއެކު ބޭއްުވުނ ބައްދަލުވުމުެގ ތެރެއިން 

މުވައްޒަފުގެ އިޢުތިރާ މައްސަލަތަކުގައި  މުވައްޒަފުން ނެގުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކާއި، މުވައްޒަފުންގެ އަޚްލާޤީ  ވަގުތީ  ފާއެކު  މީގެ އިތުރަށް 
ކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާތާ އެތައް ދުވަހެއްފަހުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން އެމައްސަލަ މުވައްޒަފާ އެއްކޮޅަށް  ކޮމިޝަނުން އެ މުވައްޒަފަ 

ރައްޔިތުންގެ  ވަރަށްބޮޑަށް  އިތުބާރު  މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރާ މުއައްސަސާގެ  އެ  ނެރުމުން  ވަޒީފާއަށް  އަލުން  މުވައްޒަފު  އެ    ނިންމާ، 
ގެއްލޭ މުވައްޒަފު  ކުރިމަތީގައި  މަރުހަލާގައި  ޓަރައިބިއުނަލްގެ  ހިނގާއިރު  މިމަގުން  މިކަން  އަދި  މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.  މައްސަލައާމެދު 

ގެނެވުނެވެ.   ސަމާލުކަމަށް  ކޮމިޝަނުގެ  ހިއްސާނުކުރާކަން  ކޮމިޝަނުން  މަޢުލޫމާތެއް  އެއްވެސް  މައްސަލައިގެ  އިދާރާއާ  މަސައްކަތްކުރި 
މުވައްޒަފު އެފަދަ  މަސައްކަތްކުރި  ވުމާއެކު،  މުވައްޒަފު  އެ  ގެންދަވާއިރު  ކުރިޔަށް  ޓްރައިބިއުނަލުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލަ  ންގެ 

ހަދަންޖެހޭކަން   ކޮންމެހެން  ދެވޭނެގޮތެއް  ހެކިބަސް  މުވައްޒަފުންގެ  ބެލި  ފުރަތަމަ  މައްސަލައެއް  އެ  އިދާރާއިން  ސިވިލްސަރވިސްގެ 
އެ އިދާރާތަކުން  އެ  އަދި  ގެނެވުނެވެ.  ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  ސަމާލުކަމަށް  ކޮމިޝަންގެ  މުހިންމުކަންވެސް  ތަދައްޚުލްވުމުގެ  މައްސަލައަށް   

ގައި ބައްދަލުވުން ނިންމާލުމުގެކުރިން ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ވެރިން މ. އަތޮޅަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވުމަށް މ.    15:25
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ދަޢުވަތުދެއްވިއެވެ.  

 )ބުރާސްފަތި(    2022ޖޫން    02

  މަހްލޫފް   އަހްމަދު  އަލްފާޟިލް   އެމްަޕވަރމަންޓް  ކޮމިޔުނިޓީ   އެންޑް  ސްޯޕރޓްސް  ޔޫތު،   އޮފް  ގައި މިނިސްޓަރ  10:30މިއަދު ހެނދުނު  
މައްސަލައާއި، މ. މަޑުއްވަރީގެ  މ. ދިއްގަރުގެ ވޮލީ ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ނުނިމި ލަސްވާ    ކުރެވުނެ މަޝްވަރާގެތެރޭގައި ބައްދަލުކޮށް،   އާއި

އެހީއެއް   މިނިސްޓްރީން  ރަނގަޅުކުރުމައް  އެކަން  ސަރަހައްދެއްކަމުން  ފެންބޮޑުވާ  އަދި  އުދައަރާ  ސަރަހައްދަކީ  ބޭނުންވާ  ހެދުމަށް  ާޕކު 
ނެއް ނަމަވެސް ހަމަޖައްސައި ވެދެއްވުމަށާއި، އެރަށުގައި ޔޫތު ސެންޓަރެއް ނެތުމުން ވަގުތީގޮތުން ޒުވާނުން އެއްވެ ކުޅިވަރު ކުޅެލާނެ ތަ



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުްނސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 17 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ވަށު  ދެއްވުމަށާއި، މ. ރަތްމަންދޫގެ ވޮލީ ކޯޓުގެ މަސައްކަތަށް އެހީދެއްވުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީން ސޮއިކޮށްދިނުމަށާއި، މ. ވޭ
ކުޑަކުދިންނާ   އެރަށުގެ  ވޭވަށުކައުންސިލުން  މ.  ނޫނީ  ރާނާދިނުން  ވަށާފާރު  ކޯޓުގެ  ވޮލީ  ހެދި  ދަނޑުގެ  ކައުންސިލުން  ކުޅިވަރު  އަޅާ 

ސް  ވަށާފާރު ރާނައިދިނުމާއި، އެރަށުގެ ޖިމުގައި ހަރުކުރާ ކަސްރަތުކުރާ މެޝިންތައް )ބައެއް ތަކެތި ނާލާފުށީގައި ހުރިނަމަވެސް(  އެއްވެ
އެކު  ކުޅިވަރު  ކުރިއަށްގެންދާ  މަސައްކަތް  ނިންމުމުގެ  މުލަކުގައި  މ.  މައްސަލައާއި،  ލަސްވަމުންދާ  ނުލިބި  ފުރާޅު  ވަރަކަށް  ވެނީގެ 

 ފޫގޮސްފައިވާތީ އެކަން ހައްލުކުރުމަށް ކަންކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. 

 
 އެމްޕަަވރމަންޓް އާ އެކު ކޮމިޔުނިޓީ އެންޑް ސްޕޯރޓްސް ޔޫތު، އޮފް މިނިސްޓަރ

ބައްދަލުކު  މިއަހަރުގެ ކުރީކޮޅު މިނިސްޓަރއާ  މުލީ ކައުންސިލުން  ރެއްވުމުން މުލީގައި ގާއިމްކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި  މީގެ އިތުރުން 
މ.  ފެށުމާއި،  މަސައްކަތް  ސާފުޝެކްގެ  ނިންމާފައިވާ  ގާއިމްކުރުމަށް  މުލީގައި  ދުވަހަކާއި،މ.  ފެށޭނެ  މަސައްކަތް  ކޯޓުގެ  ބީޗްވޮލީ 

ކޮޅުފުށީގައި ބިނާ ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް  ވެލިއެޅުމާއި، މ.  ބޯޅަ ދަނޑަށް  ގައި ވިދާޅުވި އިންޑޯވޮލީ    2019 މިނިސްޓަރ  ނާލާފުށީގެ ފުޓް 
ފެށޭނެ ތާރީޚަކާއި މެދު މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. ޖުމްލަކޮށް މ. އަތޮޅުގެ   ކުޑަކުދިންގެ   ދަނޑުތަކާ،   ކުޅިވަރު   ރަށްރަށުގެ  ކޯޓުގެ މަސައްކަތް 

  ގުޅޭގޮތުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި   ކަންކަމާއި  ގުޅުންހުރި  ރަށްރަށާ  ހިމެނޭ،   މެންޑޭޓްގައި   މިނިސްޓްރީގެ  ކުރުމާއި،   ޤާއިމް  ޖިމްތައް  ާޕކްތަކާ، 
 ގައެވެ.    11:35ކުރެވުނނެވެ. ޔޫތު މިނިސްޓަރ އާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން ނިންމާލީ ހެނދުނު  މަޝްވަރާ 

 ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ 

  އަދި  މެމްބަރުންނާ،   އެކަޑަމީގެ   އެ  ޢަބްދުއްރަޙީމާއި،   އަޝްރަފް .  ޑރ  ރައީސް  އެކެޑަމީގެ  ދިވެހިބަހުގެ   12:20އިން    11:45މިއަދު  
  އެހެނިހެން  އަތޮޅުގެ  މުވައްޒަފުންނާއި،   ކައުންސިލްތަކުގެ  ރަށްރަށުގެ  ކައުންސިލާއި،   އަތޮޅު.  މ،    ބައްދަލުވުމުގައި  ބޭއްވުނު  ވެރިންނާއެކު
. މ  ހިންގުމަށާއި،   ޕްރޮގްރާމެއް  ތަމްރީން  އަހުލުވެރިކުރުމަށް  ދިވެހިބަހަށް  ބޮޑަށް  މިހާރަށްވުރެ  މުވައްޒަފުން  އިދާރާތަކުގެ  ސަރުކާރުގެ

ތިބި    ލިޔެފައިވާ  ދިވެހިބަހުން  ކައުންސިލްތަކަށް   ރަށު  އެކެޑަމީއިން  ޝާޢިއުކުރުމާއި،   ފޮތްތައް   ހިމެނޭ  ޅެންތައް  ޅެންވެރިންގެ  އަތޮޅުގައި 
  ކައުންސިލްތަކުގެ   ރަށްރަށުގެ  ކައުންސިލާއި،   އަތޮޅު.  ނުވެ. މކުރެވު  މަޝްވަރާ  ދާއިރާއެއްގައި  ފުޅާ  ވަރަށް  ހަދިޔާކުރުމާބެހޭގޮތުން  ފޮތް

ލަސްވެގެން    އަހުލުވެރިކުރުމަށް  ދިވެހިބަހަށް  ބޮޑަށް  މިހާރަށްވުރެ   މުވައްޒަފުން ނުވަތަ  އޮގަސްޓް  މިއަހަރު  ްޕރޮގްރާމް  ތަމްރީން  ހިންގާ 
މިކަ އަދި  އެއްބަސްވެވުނެވެ.  ހިންގުމަށް  މަސްނިމުމުގެކުރިން  ދެފަރާތުން  ސެްޕޓެމްބަރ  ގެންދިއުމަށް  ކުރިޔަށް  މަސައްކަތްތައް  ގުޅޭ  މާ 

 ފޯކަލްޕޮއިންޓުން އައްޔަންކުރެވުނެވެ.  

 
 ދިެވހިބަހުެގ އެކެޑަމީެގ ބޭފުޅުންނާއެކު 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުްނސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 18 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 މަރުކަޒު   ޤައުމީ   ޤުރްއާނާބެހޭ   ކީރިތި 

 

  ސްޓޭޓް   އޮފް   މިނިސްޓަރ   ހަވާލުވެހުއްނެވި  ހިންގެވުމާއި  މަރުކަޒު  ޤައުމީ  ޤުރްއާނާބެހޭ   އަށް ކީރިތި  14:00އިން    13:15މެންދުރުފަހު  
މ   އިލްޔާސް    އައްޝައިޚް  އެފެއާޒް   އިސްލާމިކް  ފޯރ ބައްދަލުކޮށް  އިސްބޭފުޅުންނާ  އިދާރާގެ  އެ    ރަށްރަށުގައި  އަތޮޅުގެ .ޖަމާލާއި 

  ލޯބި   އޮތް   ޤުރުއާނަށް   ކީރިތި  ހިތްތަކުގައި   ރައްޔިތުންގެ  އަތޮޅުގެ  ގުޅިގެން   ދެފަރާތް   ހުޅުވުމާއި،   ގޮފިތައް  މަރުކަޒުގެ   ޤުރުއާނާބެހޭ 
 މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.   ކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް އިތުރުކުރުމަށް 

 
 މަރުކަޒުެގ އިސް ބޭފުޅުންނާއެކު   ޤައުމީ ޤުރްއާާނބެހޭ ކީރިތި

  އެފެއާޒް   އިސްލާމިކް  ފޯރ  ސްޓޭޓް  އޮފް   މިނިސްޓަރ   ހަވާލުވެހުއްނެވި   ހިންގެވުމާއި   މަރުކަޒު   ޤައުމީ  ޤުރްއާނާބެހޭ  މިބައްދަލުވުމުގައި ކީރިތި 
ޢަރަބި     އިލްޔާސް   އައްޝައިޚް އަދި  ޤުރްއާން   ކީރިތި  ރަށްރަށުގައި  އިސްނަންގަވައިގެން  ކައުންސިލްތަކުން  އަތޮޅު  ޖަމާލްވަނީ 

ގެން ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކީރިތި ޤުރްއާން  އަދި  އުގަންނައިދެވޭފަދަ މުދައްރިސަކުން ބޭރުންގެނެސް އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ފޮނުވައި 
މިފަދަ މުދައްރިސެއް ހޯދުމަށް   އޭނާ  ޢަރަބި އުނގަނައިދިނުމުގެ މުހިއްމުކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ. އިދި 

 އެހީތެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. 

 

 ޓް އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ  މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯ 

ކޮމްެޕނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އާދަމް   ކޮންސްޓްރަކްޝަން  އެންޑް  ޓްރާންސްޯޕޓް  އަށް މޯލްޑިވްސް  15:47އިން    14:30މެންދުރުފަހު  
  އަތޮޅުގެ .  މ  އަދި  ސްޓޯރޭޖް  ކޯލްޑް   އެއަރޯޕރޓް،   ކޮމްެޕނީން ކުރިއަށް ގެންދާ މީމު  ޢާޒިމާއި އެކުންފުނީގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށް އެ

ކުންފުނީގެ  ްޕރޮޖެކްޓްތަކާ،   ހިންގަވަމުންގެންދަވާ  ރަށްރަށުގައި   ޓްރެކެއް  ޑްރައިވިން  އަތޮޅުގައި.  މ  ދަށުން  ގެ  ސީ.އެސް.އާރު  ގެ  އެ 
ލް މަހުގެކުރިން ނިންމަވާނެކަމަށާއި، އަދި  އެްޕރީ  2023މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. ޢާޒިމްވަނީ މީމު އެއަރޯޕޓުގެ މަސައްކަތް    އެޅުމާބެހޭގޮތުން

ޑްރައިވިން ކުރިއަށްދާއިރު  މަސައްކަތް  މުލަކުގައި    އެއާޯޕޓްގެ  މ.  އަދި  ވިދާޅުވިއެވެ.   ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް  މަސައްކަތްވެސް  ޓްރެކްގެ 
  ( ނިމުމުގެ  ދައުރު  މި  މަސައްކަތްވެސް  ސްޓޯރޭޖްގެ  ކޯލްޑް  ހަމަޖެހިފައިވާ  ކުރިން  2023މްބަރ  ނޮވެ  11ގާއިމްކުރުމަށް   )

ބޭނުންވާ ޝީޓް ޕައިލް ގެނައުމަށް ދަތިތަކެއް ހުރުމުން    ނިންމަވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެމަސައްކަތްލަސްވަނީ މަސް ބަނދަރަށް 
 އްވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ކަމުގައިވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ދިއްގަރުގެ ބިންހިއްކުންވެސް މިފެށޭ ޖުލައިމަސް ތެރޭގައި ނިންމޭނެކަމަށް ލަފާކުރަ



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުްނސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 19 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 
 އެމް.ޓީ.ސީ.ސީެގ އިސް ބޭފުޅުންާނއެކު 

ގޮތުން   ްޕލޭންކޮށްފައިވާ  މިހާރު  މިނިސްޓްރީން  ްޕލޭނިންގ  ބަނދަރު  މަޑުއްވަރީ  މ.  ވާހަކަދެކެވުނީ  ބޮޑަށް  އެންމެ  ބައްދަލުވުމުގައި  މި 
 ރިޓެންޝަން މުއްދަތުގައި ކުރަންހުރި ބައެއް މަރާމާތުކުރުމާއި، ދިމާވެދާނެ ގިނަގުނަމައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުންނެވެ. އަދި ވޭވަށު ބަނދަރުގެ

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއިން   މިނިސްޓްރީއާ  ްޕލޭނިންގ  އަލުންހެދުމަށް  ބަނދަރު  މުލީ  މ.  ފުންކުރުމާއި،  ދިމަދިމާ  ބައެއް  ފުންކުރަންޖެހޭ 

މ.   ވާހަކައާއި،  ހިއްސާކުރެވިފައިވާ  އަގެއް  މިނިސްޓްރީއާ  ޕްލޭނިންގ  މަސައްކަތަށް  މަޝްވަރާކޮށް  ކޯޒްވޭގެ  މުލީގެ  އަދި  ނާލާފުށި 
 ފަހިވާގޮތަށް އަދި އޮޑިދޯނިފަހަރަށްވެސް ބޮޑަށް ރައްކައުތެރިކަންލިބި، ނާލާފުށީ ބިންވެސް ބޮޑުވާގޮތަށް ނާލާފުށީ  

މ. ކަމުގައިވާ  ރަށް  އެކަނި  ހަމަ  ބަނދަރެއްނެތް  އަތޮޅުގެ  މ.  ހެދުމާއި،  ބަނދަރެއް  އަލުން  ކަނުގައި  އުތުރު  ރަތްމަންދޫގައި    އިރު 
ޢިމާރާތްކުރާ   ކޮޅުފުށީގައި  މ.  އަދި  ވާހަކަދެކެވުނެވެ.  މުހިންމުކަމުގެ  ހެދުމުގެ  މެދުކެނޑިފައިވާތީ    100ބަނދަރެއް  މަސައްކަތް  ގޭގެ 

ހިމާޔަތްކުރުމަށް   ގޮޑުދޮށް  ކޮޅުފުށީ  އިތުރުން  މީގެ  ދެނެވުނެވެ.  އެދޭކަމުގައި  ކޮށްދެއްވުމަށް  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ  އެއް  އެމަސައްކަތް  ގެނައި 
 އެކްސްކަވޭޓަރ މޫދައްވެއްޓިމަސައްކަތެއް މަޑުޖެހިން އައިސްފައިވާ މައްސަލައާމެދުވެސް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. 

ރައްޔިތުންނަށް   ދަތުރުކުރުމަށް  އަތޮޅުތެރޭގައި  ފެރީއަކަށްވުމުން  އެންމެ  އޮަޕރޭޓްކުރަނީ  އިން  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ  މިހާރު  އަތޮޅުގައި  މ. 
ޚަރަދާއި ހިނގާނެ  އެކަމަށް  ސާފުކުރެވުނެވެ.  އޮތްގޮތެއް  ކަންތައް  އޮަޕރޭޓްކުރަންފެށުމުގެ  އިތުރުފެރީއެއް  ހުރުމުން  ،  އެތައްދަތިކަމެއް 

އިން  ކަންކު  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ  ސިޓީފޮނުވާފައިވާކަމުގައި  މިނިސްޓްރީއަށް  ޓްރާންސްޯޕޓް  އިން  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ  އެދި  ހުއްދައަށް  ރުމުގެ 
 މަޢުލޫމާތުދެއްވިއެވެ.  

ތަރައް  އެތަކެއް  ރާއްޖޭގައި  މުޅި  އިން  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ  ފަރާތުން  ޓީމްގެ  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު  ކުރިން  ނިންމާލުމުގެ  ޤީގެ  ބައްދަލުވުން 
ށް  މަޝްރޫޢުތަކެއް ހަލުވި ދުވެލީގައި ހިންގަވާތީ، ކޮމްެޕނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އާދަމް ޢާޒިމާއި، ވެރިންނާއި، ހީވާގި މުވައްޒަފުންނަ

 އައްސަރިބަހާއި، ސާބަސް ރައްދުކުރެވުނެވެ. 

 )ހުކުރު(    2022ޖޫން    03

 ޕްރޮޑަކްޓްސް   ކްރިއޭޓިވް 

  އަހަރު   ވަނަ  2022  ބައްދަލުކޮށް  ނާޝިދާއާ  މަރިޔަމް  ވެރިޔާ  ްޕރޮޑަކްޓްސްގެ   ކްރިއޭޓިވް  އަށް  17:00  އިން   16:15   މިއަދު ހަވީރު
.  މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ   ގެންދިޔުމާބެހޭގޮތުން   ކުރިޔަށް  އަތޮޅުގައި.މ  ކޯސް   ޕޭސްޓްރީ   ހިމެނޭ  ތާވަލްގައި  މަސައްކަތު   ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު.މ

ގޮތުގައި    އެއް  ކޯސް  ޕޭސްޓްރީ  އެޑްވާންސް  އަދި   ބޭސިކް  އިން   ޑަކްޓްސްްޕރޮ  ކްރިއޭޓިވް ޚާއްޞަ    ރެސިީޕ  30ކޯހެއްގެ  ހިމެނޭގޮތަށް 
  )އެއް ހާސް( ރުފިޔާއަށް   1000.00  ކޮންމެ ބައިވެރިޔަކަށް   ގެކުރިން ކުރިޔަށް ގެންދާނަމަ  15ްޕރޮމޯޝަނެއްގެ ގޮތުގައި މިފެށޭ އޯގަސް  

ކުރިޔަށް  ޕޭސްޓްރީ  އެޑްވާންސް ދެގަޑިއިރާ    ކޯހުގެ .  ވިދާޅުވިއެވެ  އޭނާ  ށް ގެންދެވިދާނެކަމަ  ކޯސް  ދުވާލަކު  މިނެޓް    30މުއްދަތަކީ 
ދަންމާލަނިކޮށް    10ދުވަހާ    07  ގެންދާނަމަ   ވަގުތު  ނަމަވެސް  ނިންމިދާނެކަމަށް    04ނޫނީ    03ދުވަސްކަމަށާއި،  ކޯސް  ދުވަހުން 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުްނސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 20 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ތެރެއިން  ބޭނުންވާ  ށްހިންގުމަ  ކޯސް  ތިބެންވާނެކަމަށާއި،   ބައިވެރިން  20  މަދުވެގެން   ބުނުއްވިއެވެ.   އެހެން  އަވަންތައް ފިޔަވާ  ތަކެތީގެ 
ކައުންސިލުން.މ  އިންތިޒާމް  ގެންދެވޭނެ  މ. އަތޮޅަށް  މާލެއިން   ތަކެތި  ނަމަވެސް  ފޯރުކޮށްދެއްވާނެކަމަށާއި،   އޭނާ  ތަކެތި   ހުރިހާ   އަތޮޅު 

  ހަމަޖެއްސުމަށް  ހުންނެވުމާއި، ކޭންބެއްލެވުމުގެ އިންތިޒާމް މ. އަތޮޅު ކައުންސިލުންހަމަޖައްސައިދިނުމަށާއި، އޭނާގެ ދަތުރާއި، މުލީގައި  
އާ ދެމެދު ޕޭސްޓްރީކޯސް މ. އަތޮޅުގައި    28އާއި    21ބައްދަލުވުން ނިމުނީ މަޝްވަރާކުރެވުނު ގޮތަށް ފެށޭ ޖުލައިމަހު  .  އެދިލެއްވިއެވެ

 ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް އެއްބަސްވުމަށްފަހުގައެވެ. 

 )އާދީއްތަ(   2022ން  ޖޫ   05

މިނިސްޓަރ  11:40އިން    11:00މިއަދު     މިނިސްޓްރީގެ   އެ  ޒާހިރުއާ،   އަޙުމަދު .  ޑރ  އެފެއާރޒް  އިސްލާމިކް  އޮފް  އަށް  
  އުފެއްދުމާ،   ޙާފިޒަކު   އެއް  މަދުވެގެން   ރަށެއްގައި  ކޮންމެ  އަތޮޅުގެ.  މ  ތެރޭ   އަހަރުގެ   4  ކުރިއަށްއޮތް،    ބައްދަލުކޮށް  އިސްބޭފުޅުންނާ
 ރޯދަމަހަށް މިސްކިއްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް ދެއްވާ ބަޖެޓް ރޯދައަށް މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކޮށް ނިންމޭހާ   މަރާމާތުކުރުމާ،  މިސްކިތްތައް

  އިމާމުން  ކިޔަވާ  ށް ޑިގްރީއަ  ޢިމާރާތްކުރުމާ،   މިސްކިތްތައް  ރަށްރަށުގައި  ބައެއް  ވަގުތުއޮއްވާ ލިބޭނެގޮތް ވުމުގެ ބޭނުންތެރިކަމާއި، އަތޮޅުގެ 
ރަށެއް ގައި  ) ދިއްގަރު، މުލައް، މުލި އަދި    4  އަތޮޅުގެ.  މ  ހެދޭނެގޮތްވުމާއި،   އެމީހެއްގެ ރަށުގައި ހުރެގެން ޓެސްޓް   ނުގޮސް  މާލެ

 ކުގެ ކަރަންޓްފީ ކުރެވުނެވެ. މީގެ އިތުރުން މިސްކިތްތަ  މަޝްވަރާ  ބެހޭގޮތުން   ކުރުމާއި  ޤާއިމް  ގޮފިތައް  މަރުކަޒުގެ  ޤުރުއާނާބެހޭ  ކޮޅުފުށި(
ގޮތެއްގައި   ސިލްސިލާ  އަދި  ގެނެވުނެވެ.  ސަމާލުކަމަށް  މިނިސްޓްރީގެ  މައްސަލަވެސް  ހަމަޖައްސާފައިވާ  ރޭޓެއްގައި  އެއް  ވިޔަފާރިތަކާ 

ހިންގުމާއި، މ. އަ ގުޅިގެން  ްޕރޮގްރާމްތައް ދެފަރާތް  ތޮޅުގައި  ތަންކޮޅެއް އަވަހަށް މ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ 
 މިހާތަނަށް އޯގާ ކޭމްްޕ ނުހިންގާ ހަތަރުރަށުގައި އެ ކޭމްްޕ ހިންގުމާބެހޭގޮތުންވެސް މަސްވަރާކުރެވުނެވެ. 

 

 
 ބައްދަލުުވމުަގއި ބައިވެރިެވ ަވޑައިެގންެނިވ އިސްލާމިކް މިިނސްޓްރީެގ ބޭފުޅުން 

ކުރަނީ އެރަށެއްގެ އާބާދީގެ    ބައްދަލުވުމުގައި  މި ވާހަކަފުޅުގައި ރަށްރަށުގައި މިސްކިތްތައް އަލަށް ޢިމާރާތް  ދެއްކެވި    3/1މިނިސްޓަރ 
ންނަށް  )ތިންބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް( ނަމާދައް އެރޭނެ ޖާގަ އެ ރަށުގެ މިސްކިތުގައި ނެތްކަމުގައި ވާނަމަ ކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި އިމާމު

 އެމީހުން ކިޔަވަމުންދާ ކޯހުގެ ޓެސްޓް މިނިސްޓްރީއާއި، ކައުންސިލްތައް ގުޅިގެން ކައުންސިލުން އިންވިޖިލޭޓް ކުރާގޮތަށް  ރަށުގައި ތިބިގެން 
 ކުރިޔަށް ގެންދެވިދާނެކަމަށާއި، މިސްކިތްތަކުގެ ކަރަންޓަށް ނަގާ ރޭޓް ކުޑަކުރުމަށް ފެނަކައާ ވާހަކަފުޅު  

ކަމަށާއި،   ގެންދަވާ  ކުރިއަށް  ދައްކަވަމުން  ޢާއްމުކޮށް  މިހާރަށްވުރެ  ގުޅިގެން  ދެފަރާތުން  ދިނުން  ނަސޭހަތް  ދީނީ  ރަށްރަށުގައި 
އިސްކަންދެއްވައިގެންކަމަށާ ރަށްރަށަށް  އުޅޭ  މައްސަލަ  ބައެއްކަހަލަ  ހިންގަވަނީ  ކޭމްްޕ  އޯގާ  އަދި  ވިދާޅުވިއެވެ.  އި، ގެންދެވިދާނެކަމަށް 

ރަށުގައި ބާކީ ހަތަރު   އެ ްޕރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މ. އަތޮޅުގައި ޙާފިޒުން  ނަމަވެސް މ. އަތޮޅުގެ 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުްނސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 21 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

އުފެއްދުމަށް  ހާފިޒުން  ކަމަށާއި،  އުފާކުރައްވާ  ގެންދަވާތީ  ކުރިޔަށް  އިސްނަގައިގެން  ކައުންސިލުން  އަތޮޅު  މ.  މަސައްކަތް    އުފއްދުމުގެ 
ތިންކުއްޖަކަށް ފު ރަށަކުން  ކޮންމެ  ރަށަކުންވެސް ކޮންމެވެސް  މަދުވެގެން  ކޮންމެ  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި، އޭރުން  ދިނުމަށް  ރުޞަތު 

ންކަން  އެއްކުއްޖަކު އެ ޙާފިޒަކަށް ވުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މ. އަތޮޅުގައި ޤްރުއާން ކްލާސްތައް ފެއްޓްވުމުގެ ކަ
  ވިދާޅުވިއެވެ. އަވަސްކުރުމަށް ބާރުއަޅުއްވާނެކަމަށް ވެސް

 

 ރެޖިސްޓްރޭޝަން   ނޭޝަނަލް   އޮފް   ޑިޕާރޓްމަންޓް 

   ، ހުންނެވި  ޙަވާލުވެ  ހިންގެވުމާ  ރެޖިސްޓްރޭޝަން  ނޭޝަނަލް  އޮފް  އަށް ޑިާޕރޓްމަންޓް  13:55އިން    13:10މިއަދު މެންދުރު ފަހު  
  ޢާއިޝަތު   މިނިސްޓަރ   ޑެޕިއުޓީ  ގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް ހައުސިންގ ްޕލޭނިންގ،   ނޭޝަނަލް އޮފް  މިނިސްޓްރީ   އޮފް   މިނިސްޓްރީ
  ކާޑު   ޑީ.އައި  އަތޮޅުގެ.  މ  އަދި   ދަތިތަކާ،   ދިމާވާ  ހެދުމުގައި  ކާޑު  ޑީ.އައި  ބައްދަލުކޮށް  އިސްވެރިންނާ  ގެ  އާރު.އެން.ޑީ  އަދި  ރަޝީދާ، 

  އާރުގެ.އެން.ޑީ  ޚަރަދުގައި  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު.މ،    ރަތްމަންދޫގައި  އަދި  ވޭވަށް  ނުކުރެވިވާ،   ޤާއިމް  ސެންޓަރ  ކަލެކްޝަން
ޤާއިމްކުރުމާއި، މ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ހުރި އައި.ޑީ ކާޑު ކަލެކްޝަން    ސެންޓަރ  ކަލެކްޝަން  ކާޑު  ޑީ.އެހީތެރިކަމާއެކު އައި

ބަދަލުކުރުމާއި،  ކައުންސިލްއިދާރާއަށް  މުލީ  މ.    އެކާޑުގެ   އަވަހަށް  ނިމޭހާ   ޕްރިންޓްކޮށް  ކާޑު  ޑީ.އައި  އިން  އާރު.އެން.ޑީ  ސެންޓަރ 
 ކުރެވުނެވެ.   މަޝްވަރާ ގޮތަކާބެހޭގޮތުން  ފޮނުވޭނެ އަތޮޅަށް.މ ރައްދުކުރުމަށް ވެރިފަރާތަށް 

 
 ރެޖިސްޓްރޭޝަންއާއެކު ބޭއްުވނު ބައްދަލުވުމުެގ ތެރެއިން  ޭނޝަނަލް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް

ދެއްކެވި ވާހަކަ ފުޅުގައި އައި.ޑީ ކާޑުގެ މަސައްކަތަށް ތައްޔާރުކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ ނިމުމުން ވަރަށް  މި ބައްދަލުވުމުގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ 
ލިބޭނެގޮތް   ޑިާޕޓްމަންޓަށް  ލިސްޓެއް  އެންގޭނެ  ކާޑުތައް  އަޅާ  ސިސްޓަމަށް  އެދުވަހެއްގައި  އަދި  ކަމަށާއި،  ހައްލުވާނެ  މައްސަލަ  ގިނަ 

ސިސް މައްސަލައާހެދި  ސިސްޓަމް  އަދި  ވެއްޖެނަމަ  ވިދާޅުވިއެވެ.  ދެނެގަނެވޭނެކަމަށް  ކާޑުތައް  ނުލިބޭ  ޑިާޕޓްމަންޓަށް  ތެރެއިން  ޓަމްގެ 
ކާޑުތައް  ޙަވާލުގައި  މީހެއްގެ  އެ  ފޮނުވައިގެން  މީހަކު  ވަކިދުވަހަކު  ހަފުތާއަކު  ޑިާޕޓްމަންޓަށް  ކާޑުބަލާ  އެދުނުގޮތަށް    ކައުންސިލުން 

ވަސް ކުރިން އެ މަޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެނަމަ ކާޑުބަލާ އަންނަ މީހަކު ގިނައިރު މަޑުނުކޮށް ކާޑު  ފޮނުވޭނެގޮތް ހެދިދާނެ ކަމަށާއި، އަދި އެއް ދު
ކާޑު   އައި.ޑީ  ހުރި  އިދާރާގައި  ކައުންސިލް  އަތޮޅު  މ.  ލިޔެގެން  ޑިޕާޓްމަންޓަށް  އަދި  ވިދާޅުވިއެވެ.  ހަމަޖެއްސިދާނެކަމަށް  ލިބޭނެގޮތް 

ވޭވަށް ކަލެކްޝަން ސެންޓަރ މ. މުލީ ކައުންސިލްއިދާރާއަ ބަދަލުކުރެވިދާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  އަދި ކައުންސިލުން އެދުނު ގޮތަށް    ށް 
އައި  އާރުގެ.އެން.ޑީ  ޚަރަދުގައި  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު.މ،    ރަތްމަންދޫގައި  އަދި   ސެންޓަރ   ކަލެކްޝަން  ކާޑު  ޑީ.އެހީތެރިކަމާއެކު 

ބޭނުންވާތަކެ ލިޔުމުން  ޑިާޕޓްމަންޓަށް  އެދި  ތަކެތި  ޤާއިމްކުރުމަށް  އަދި  ވިދާޅުވިއެވެ.  ކަމަށް  ފޯރުކޮށްދެއްވާނެ  ސްޕެސިފިކޭޝަން  ތީގެ 
 އިންސްޓޯލްކޮށްދީ މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޑިާޕޓްމަންޓުން ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

 

 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުްނސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 22 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 އޭވިޝަން   ސިވިލް   އެންޑް   ޓްރާންސްޕޯރޓް   އޮފް   މިނިސްޓްރީ 

ނަހުލާއާއި،    ޢާއިޝަތު  އޭވިޝަން  ސިވިލް  އެންޑް   ޓްރާންސްޯޕރޓް  އޮފް   އަށް މިނިސްޓަރ   15:05އިން    14:10މިއަދު މެންދުރު ފަހު  
  މިހާރުއޮތް   ދަތުރުތަކަށް  އެތެރޭގެ  އަތޮޅުގައި.  މ  ބައްދަލުކޮށް،   އިސްވެރިންނާ  މިނިސްޓްރީގެ  އެ  ޒުހައިރުއާ،   ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު

  ޒޯން   A  އަތޮޅުން.  މ  ހެދުމާއި،   ގެނެވޭނެގޮތެއް   މުދާ   ފަސޭހައިން  މިހާރަށްވުރެ  ފެރީއިން  ހަމަޖެއްސުމާއި،   ފެރީއެއް  އިތުރުން  ފެރީގެ 
  ރަށްރަށަށް   ޖެހުމާއި،   ބައްތި  ފަޅުގައި   ގިރި،   އަތޮޅުގެ.  މ  އޮތްތޯއާއި،   ލިބޭނެގޮތެއް  ނާޅާ  ޓްރެކް  ޑްރައިވިންގ  ލައިސަންސް  ކެޓަގަރީގެ
  ޓެކްނިކަލް  ބޭނުންވާ  ރޓަށްއެއަރޯޕ.  މ  ހޯދުމާއި،   އެހީ  ޓެކްނިކަލް  މިނިސްޓްރީގެ   ކަނޑައެޅުމުގައި  ރު ޢުމު   ޢަދަދާއި  ވެހިކަލްގެ  ބޭނުންވާ

 ކުރެވުނެވެ.    މަޝްވަރާ ކުރުމާމެދު ތަމްރީން  ދަރިން  އަތޮޅުގެ . މ ގޮތުގައި މުވައްޒަފުންގެ 

 
 އޭިވޝަާނއެކު  ސިިވލް އެްނޑް  ޓްރާްނސްޕޯރޓް އޮފް މިނިސްޓަރ

މެދުވެރިކޮށް   ޕްއިންޓް  ފޯކަލް  ގުޅުމާއި،  ޕޮއިންޓާއި،  ފޯކަލް  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ  އަތޮޅަށް  މ.  މިނިސްޓްރީން  ޓްރާންސްޯޕޓް 
 ކަންކަންކުރުމުގައި ލަސްތަކަކާއި، ދަތިތަކެއް ހުރިކަން މިނިސްޓަރގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެވުނެވެ. 

ފުޅުގަ ވާހަކަ  ދެއްކެވި  މިނިސްޓަ  ބައްދަލުވުމުގައި  ވުމުން    Aއި  މި  ލައިސަންސަކަށް  ދުއްވޭނެ  ރާއްޖޭގައި  މުޅި  ލައިސަންސަކީ  ޒޯން 
ކަންކަން މިނިސްޓްރީން އަވަހަށް  ޓްރެކް ގާއިމްކުރުމުން ދެންކުރަންޖެހޭ  ގޮތެއް ނޯންނާނެކަމަށާއި،  ޓަރެކެއްނެތި ނެގޭނެ    އެލައިސަންސް 

ރީއެއް އޮްޕރޭޓް ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއިން ވާނީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ މެދުވެކިކޮށް  ކޮށްދެއްވާނެކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މ. އަތޮޅުގައި އިތުރު ފެ 
  ކަމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު އިނގޭނެ ކޯޓޭޝަނެއް ހޯދާ އެ ކޯޓޭޝަނަށް ހުއްދަ ހޯއްދެވުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުއްވަވާފައިކަމުގައި

ގެ ދެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މެދުވެރިކޮށް ސފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ޢަމީރާ  ވިދާޅުވިއެވެ.  މިކަމުގައި މ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން މަޖިލީހު
 ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ލަފާދެއްވިއެވެ. 

ކަމަށާއި، ނަމަވެސް   ހުންނާނެ  ދަތިތަކެއް  ގެންދިއުމަށް  މުދާ  ފަސޭހައިން  އެހާ  ވުމުން  ފެރީއަކަށް  ޕެސެންޖަރ  ދުއްވަނީ  އަތޮޅުތެރޭގައި 
މިންވަ ކޮންމެވެސް  އަދި  އެކަމަށް  ވިދާޅުވިއެވެ.  ވާހަކަފުޅުދައްކަވާނެކަމަށް  އާ  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ  ލިބޭތޯ  ހައްލެއް  ވަގުތީ  ރެއްގެ 

ހައްލެއް   މައްސަލައަށް  ބަދަލުވެ  ފެރީއަށް  ކާގޯ  ފެރީތައް  ދުއްވާ  މިހާރު  ފެށުމުން  ޚިދުމަތް  ފެރީގެ  ސްީޕޑް  މުސްތަޤުބަލުގައި 
ނެރުބައްތިތައް ވިދާޅުވިއެވެ.  ފޯރުކޮށްދެއްވާނެކަމަށް  ލިބިގެންދާނެކަމަށް  ރަށްރަށަށް  ލިބުމުން  މިނިސްޓްރީއަށް  ދެހަފުތާތެރޭ  ކުރިއަށްއޮތް   

ސީދާ   ވުމުން  ފަރާތްކަމަށް  ރެގިއުލޭޓްކުރާ  ބިނާކުރާތަންތަން  މީހުން  އޭވިއޭޝަންދާއިރާގެ  މިނިސްޓްރީއަކީ  އަދި  ވިދާޅުވިއެވެ. 
ކުރުމަކީ  ކުރެވޭނެކަމެއް ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް މީމު އެއަރޯޕޓް ހުޅެވެން  މިނިސްޓްރީއިން މީހުން ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

 ވާއިރަށް އެއަރޯޕޓަށް ބޭނުންވާ މީހުން ތަމްރީންކުރުމަށް މ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިސްނެގި އިސްނެގުމަށް ހިތްވަރުދެއްވިއެވެ. 

ދެއްކެވީ ކީއްވެތޯ މިނިސްޓަރ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ. ޖަވާބުގައި މ. ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރުގެ ވާހަކަ އެއްވެސް ވަރަކަށް ކައުންސިލުން ނު 
މިނިސްޓްރީގެ   ވުމާއެކު  ވާތީކަމަށެވެ.  މައްސަލައަކަށް  އުނދަގޫ  ވަރަށް  ހައްލުކުރުމަށް  އެއީ  ފާހަގަކުރީ  ޓީމުން  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު 

 ޓީމުން ދެންނެވިއެވެ.   އިސްނެންގެވުމުގެމަތިން އެކަންގެންދެވުމަށް ފެންނަކަމުގައި ކައުންސިލްގެ  



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުްނސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 23 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 )ހޯމަ(   2022ޖޫން    06

ހެނދު   ސަޢީދު    10:40އިން     11:00މިއަދު  އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލް  ޑިރެކްޓަރ  މެނޭޖިން  ގެ  ލިމިޓެޑް  ކޯަޕރޭޝަން  ފެނަކަ  އަށް 
ގެތަކުގެ  މުޙައްމަދާ ބައްދަލުކޮށް މ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ ޖަނަރޭޓަރުތައް ގެނައުމާއި، ޢިމާރާތް ކުރަމުންދާ ބައެއް އިންޖީނު 

އާމެދު  މަސައްކަތް މައްސަލަ  ފީނަގާ  އެއްރޭޓަކުން  ވިޔަފާރިއާ  ކަރަންޓަށް  މަގުބައްތިތަކުގެ  މިސްކިތްތަކާއި،  ލަސްވުމާއި،   
 މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.  

ރިން  ފެނަކައިން މ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް އައު އިންޖީނުގެ/ އޮފީސް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދަވާކަން ބައިވެ
އޮފީސް އިންޖީނުގެއާއި،  އައު  ނިމިފައިވާ  ޢިމާރާތްކޮށް  ނާލާފުށީގައި  މައްސަލައާއި،  ކަރަންޓްކެނޑޭ  މުލިން  އަދި  ކުރެއްވިއެވެ.    ފާހަގަ 

މައްސަލައާއި،  ލަސްވާ  މަސައްކަތް  އިންޖީނުގޭގެ  ދިއްގަރު  އޮފީހާއި،  ފެނަކަ  ރަތްމަންދޫ  މުއްސަލައާއި،  ލަސްވާ  ނުފެށި  ބޭނުންކުރަން 
  ފޮނުވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޖަނަރޭޓަރ ނުފޮނުވި ލަސްވާ މައްސަލަ ޓީމްގެ މެންބަރުން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.މުލަކަށް

 
 ފެނަކައިެގ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރާއެކު 

ރެސްޮޕންސިބިލިޓީ )ސީ.އެސް.އާރު( މ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ފެނަކައިން ދެއްވާ ކޯަޕރޭޓް ސޯޝަލް  އެހީތަކަށް    ފައިވާ ގެ ދަށުން  ދީލަތި 
 ދެންނެވިއެވެ. ޝުކުރު  ޓީމްގެ ބައިވެރިން ފެނަކައިގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަށާއި، ފެނަކައިގެ ޓީމަށް 

 

 ޗޭންޖް   ކްލައިމޭޓް   އެންޑް   ޓެކްނޮލޮޖީ   އެންވަޔަރަންމަންޓް،   އޮފް   މިނިސްޓްރީ 

.  ޑރ  ޗޭންޖް،   ކްލައިމޭޓް  އެންޑް   ޓެކްނޮލޮޖީ  ޓް، އެންވަޔަރަންމަން  ފޮރ   ސްޓޭޓް   އޮފް   އަށް މިނިސްޓަރ  12:05އިން    11:10މިއަދު  
  ކުނީގެ   ދިމާވެފައިވާ  ރަށްރަށަށް  އަތޮޅުގެ.މ  ބައްދަލުވުމުގައި،   ބޭއްވުނު   އެކު  ވެރިންނާ  އެމިނިސްޓްރީގެ  އަދި  ނަސީރު،  هللاއަބްދު

ގޮޑުދޮށްތައް  ކުޅި،   ރަށްގިރުމާއި،   މައްސަލައާއި،  އަދި  މ.   ާޕކްތައް  ނޭޗަރ  އަތޮޅުގައި.  މ  ހިމާޔަތްކުރުމާ،   ކަނޑޫފާ   ، ޤާއިމްކުރުމާ 
  ކަންކަމާމެދު  ގުޅޭ ތިމާވެއްޓާ އަތޮޅުގެ ހެބިޓެޓް މެޕެއް އެކުލަވާލުމާ ، މ. އަތޮޅުގެ ރައްރަށުގައި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކުރުން ފަދަ

  ކުރެވުނެވެ. މަޝްވަރާ 

ން އެއްރަށްކަމަށްވުމުން އެތަކެތި ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމާމެދުވެސް  މުއްޔަކީ މުޅިރާއްޖެއިންވެސް ކަންޒުކަހަނބު ދިރިއުޅޭ ދެރަށު
ގޮތުގައި   ސަރަހައްދެއްގެ  ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ  އެސަރަހައްދު  މިހާތަނަށް  އަދި  މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.  ޓީމާއެކު  މިނިސްޓްރީގެ 

ވެސް އެސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީއާއި، ކަނޑައަޅާފައިނުވާކަމަށް މިނިސްޓްރީގެ ޓީމުން ޖަވާބުދެއްވިއެވެ. ނަމަ
 ރަށު ކައުންސިލް ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  

ގެނެވުނެވެ.   ސަމާލުކަމަށް  މިނިސްޓްރީގެ  ބަދަލުވެފައިވާކަން  ކުޅިއަކަށް  ލޮނުފެނުގެ  މިހާރު  ކުޅި  މީރުފެނުގެ  ކޮޅުފުށީގައިވާ 
ދިރުންތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ރަށު ކައުންސިލާ ހިއްސާކުރާނެކަމަށް  ތަނުގެ މުހިންމުކަމާ ، ތަނުގައިވާ    މިނިސްޓްރީންވަނީ އެތަން ސާވޭކޮށް 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުްނސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 24 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

މަސައްކަތް  ވިދާޅުވެފައެ  ހިމާޔަތްކުރުމުގެ  ތަން  ކަނޑައެޅުމުން  ސަރަހައްދެއްކަން  ޙިމާޔަތްކުރަންޖެހޭ  އެއީ  ކައުންސިލުން  އެއަށްފަހު  ވެ. 
 ކުރިއަށްދާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.  

 
 ޗޭންޖްެގ ޓީމާއެކު  ކްލައިމޭޓް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އެްނަވޔަރަންމަންޓް، އޮފް މިނިސްޓްރީ

ނޑުން މ. އަތޮޅުގައި ނޭޗާާޕކުތައް ގާއިމްކުރުމަށާއި، ކުޅި، ކަނޑޫފާ އަދި ގޮނޑުދޮށްތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަށާއި، މ. މި ގޮތުން ގްރީން ފަ

 އަތޮޅުގެ ހެބިޓެޓް މެްޕ އެކުލަވާލުމަށް އެހީ ހޯދުމަށް މަޝްވަރާކުރެވުވެ. 

ޖަ ގޮނޑުތަކަށް  ކުނި  ރަށްރަށުގެ  އަތޮޅުގެ  މ.  ގޮތުގައި  އެއްކަމަމެއްގެ  ބޮޑު  އެތަންތަނުން  އެންމެ  ފަރުބަދަތައް"  "ކުނީގެ  މާވެފައިވާ 
 މިނިސްޓްރީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ނަމަވެސް ނެގިދާނެތޯ ބައިވެރިން ވަނީ ދަންނަވާފައެވެ. 

އަދި   އުސޫލެއް  ހާއްސަ  ވަކި  އެހީދޭނެ  ޮޕރޮޖެކްޓްތަކަށް  އެފަދަ  ގްރީންފަންޑުން  ފުޅުގައި  ވާހަކަ  މިނިސްޓަރގެ  ސްޓޭޓް 
ކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް ނޭޗާާޕކުތައް ގާއިމްކުރުމަށް އެހީދެއްވި ދާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މ. މުލަކާއި،  އެކުލަވާލެވިފައިނުވާ

އި  މ. ކޮޅުފުށިގައި ގާއިމްކުރާ ކުނި ކޮށީގެ ބިޑް އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާ މިހާރު ކުރިޔަށްދާކަމަށާއި، މި މަސްނިމުމުގެ ކުރިން މ. މުލީގަ
 ގައި ހުޅުވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.    14ކުނި ކޮށި ގާއިމްކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑްތައް މިމަހު ގާއިމްކުރާ  

 ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބު އާއެކު ގެންދެވުނު މަޢުލޫމާތު ސާކުރުމުގެ ބައްދަލުވުން   އިކޮނޮމިކް   އޮފް   މިނިސްޓަރ 

މެންދުރުފައު   މަރްޔަމް  އިކޮނޮމިކް  އޮފް   މިނިސްޓަރއަށް    12:47އިން    12:17މިއަދު  ނައިބު  އެ   ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ  ނާޡިމާއާ 
ފެއްތުމަށް  ގަވާއިދުގެތެރެއަށް  އަނބުރާ  ބިދޭސީން  ޚިލާފަށް މަސައްކަތްކުރާ  ގަވާއިދާ  އަތޮޅުގައި  ބައްދަލުކޮށް މ.  ޓީމަކާ    މިނިސްޓްރީގެ 

 މާތު ހޯދާ އެމަސައްކަތް ލަސްނުކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް އެއްބަސްވެވުނެވެ. ދެފަރާތް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަންވީ ގޮތާބެހޭގޮތުން މަޢުލޫ

 
 ނާޡިމާއާ އެ މިނިސްޓްރީެގ ޓީމާއެކު  ޑިެވލޮޕްމަންޓްެގ ނައިބު މަރްޔަމް އިކޮޮނމިކް އޮފް  މިނިސްޓަރ 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުްނސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 25 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ   އެންޑް   ހައުސިންގ   ޕްލޭނިންގ،   ނެޝަނަލް   އޮފް   މިނިސްޓްރީ 

  ކަމާލުއްދީންއާއި،   އަކްރަމް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ   އެންޑް  ހައުސިންގ  ްޕލޭނިންގ،   ނެޝަނަލް  ފޮރ   ސްޓޭޓް   އޮފް  މިނިސްޓަރ
  ްޕރޮޖެކްޓްތައް   ހެދުންފަދަ   ބަނދަރުތައް  ރަށްރަށުގެ  އަދި   ސްޓޯރޭޖް ކޯލްޑް  ކޯޒްވޭ،   އެއަރޯޕރޓް .  މ  ބައްދަލުކޮށް  ވެރިންނާ އެމިނިސްޓްރީގެ

 މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.   ބެހޭގޮތުން ްޕރޮޖެކްޓާ ހިމަނާފައިވާ މިއަހަރަށް އަތޮޅަށް. މ ބަޖެޓްގައި ދައުލަތުގެ  ދާގޮތާއި،   ކުރިއަށް

 
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރެގ ޓީމާ އެކު  އެްނޑް ހައުސިްނގ  ޕްލޭނިްނގ،  ނެޝަނަލް އޮފް މިނިސްޓްރީ

މިހާ ބަނދަރު  މަޑުއްވަރީގެ  އަދި  މިގޮތުން  އެއްބަސްވެވުނެވެ.  ހޯދުމަށް  ހައްލު  ކަންބޮޑުވުންތަކަށް  ހުރި  ގޮތާމެދު  ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ  ރު 
ތުން  މުލީގެ ބަނދަރުގެ ޑިޒައިނަށް ބަދަލުގެނެސް ބަޖެޓަށް ފައްތައި، ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އާ ހަވާލުކުރުމާބެހޭގޮ

 މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. 

ނާލާފުށީގެ ކޯޒްވޭގެ އަދި ކުރިޔަށްދަނީ ޑިޒައިންމަސައްކަތް ކަމަށާއި، ކޯޒްވޭގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް މިއަހަރު ނުފެށޭނެކަމަށް  މ. މުއްޔަށް  
 މިނިސްޓްރީގެ ޓީމުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.  

ރަށުން   ހިމާޔަތްނުކުރެވި  މިހާރުކުރިއަށްދާގޮތުން  މަސައްކަތް  ހިމާޔަތްކުރުމުގެ  ގޮނޑުދައް  ކަންބޮޑުވުން  ކޮޅުފުށީ  ގެއްލިދާނެކަމުގެ  ބައެއް 
މިނިސްޓްރީން   ހިއްސާކުރެއްވުމަށް  މިނިސްޓްރީއާ  ލިޔުމުން  އެކަންބޮޑުވުންތައް  ހިއްސާކުރެވުނެވެ.  ޓީމާ  މިނިސްޓްރީގެ 

 އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  

ފުންކުރުމާއި، ކުރަންޖެހޭ ބައެއް ކުދި މަރާމާތުގެ މައްސަލަވެސް  ވޭވަށުގެ ބަނދަރުގެ ތިލަވެފައިވާ ސަރަހައްދު ރިޓެންޝަން މުއްދަތުގެތެރޭ  
 މިނިސްޓްރީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެވުނެވެ. 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް 

ހަވީރު   ޓޫރިޒަމް  17:10އިން    16:05މިއަދު  އޮފް  މިނިސްޓަރ  هللاهޢަބްދު   އަށް  އިސްވެރިންނާ    މިނިސްޓްރީގެ   އެ މަޢުޞޫމާ، ه
ރަށް    03ބައްދަލުކޮށް މ. އަތޮޅުގައި ޓޫރިޒަމް ފުޅާކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. މި ގޮތުން މ. އަތޮޅު ދެކުނު ބޮޑުވެއްޔާއެކު ދީފައިވާ  

 އަހަރަށް ދިގުލައިގެން ގޮސްފައިވާ މައްސަލަ ހާއްސަގޮތެއްގައި މިނިސްޓަރގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެވުނެވެ.   15ނުހެދި  

 
 މަޢުޞޫމާ އެކު  هللاޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް  ޢަބްދުމިނިސް



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުްނސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 26 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ނުހެދި   ތިންރަށްވެސް  ދީފައިވާ  ބޮޑުވެއްޔާއެކު  އުތުރު  އިތުރުން  މިނިސްޓަރގެ    07މީގެ  މައްސަލަވެސް  ގިނަވެފައިވާ  އަހަރަށްވުރެ 
 ސަމާލުކަމަށް ގެނެވުނެވެ. 

އެއް އަދި މ. މަޑިފުށީގެ މަސައްކަތްނިމި ނުހުޅުވި ލަސްވާ މައްސަލައާއި، އެ ރިޒޯޓަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް މިހާތަނަށް އޯަޕންޑޭ
 ބާއްވާފައި ނުވާކަން ވެސް މިނިސްޓަރގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެވުނެވެ.  

 ) މުލީ ތެރެއިންލާފާ ބޯހުރަށް އަރާފައިބަން ޖެހޭތީ( ރިޒޯޓްހެދުމަށް  އަދި މ. ބޯހުރާ މުލީކައުންސިލަށް ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއް ލިބޭގޮތުން
 ދޫކުރުމާބެހޭގޮތުންވެސް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. 

އިވާ  މިނިސްޓަރގެ ޓީމުން ހާމަކުރެއްވިގޮތުގައި މިހާރު ހަދާފައިވާ އައު އުސޫލުގެ ދަށުން އަލަށް ދޫކުރާ ރަށްރަށާއި، އަދި ކުރިން ދޫކޮށްފަ
ގިނަވެގެން  ރަށްރަށުގެތެރެއި ރަށްރަށް  އެކުލަވާލައިފާ  އެއްބަސްވުން  އަލުން  އުސޫލާއެއްގޮތަށް  އައު  ހުޅުވަންޖެހޭނެ    03ން  އަހަރުތެރޭ 

މަސައްކަތް ނުފަށާ   ވަދެފައިވާކަމަށާއި، އަދި  މަސް    18ކަމަށާއި، އުތުރު ބޮޑުވެލިވެސް އެ އުސޫލާއެއްގޮތަށް އެއްބަސްވުމުގެ ތެރެއަށް 
ކުރާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެގޮތަށް ވަކިކުރާއިރު އެއްވެސް ބަދަލެއް ދޭން ނުޖެހޭނެކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.  ފާއިތުވިޔަސް ރަށް ވަކި 

 މ. މަޑިފުށި ރިޒޯޓް މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ހުޅުވޭނެ ކަމަށްވެސް މިނިސްޓްރީން މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ. 

 

 )އަންގާރަ(   2022ޖޫން    07

 ޕޭކޮމިޝަން 

އަށް ޭޕކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލާ އިދާރީ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށް "ނޭޝަނަލް ޕޭ ފްރޭމްވޯކް"    09:20އިން    09:10މިއަދު  
ކައުންސިލްތައް   ޭޕކކޮމިޝަންގެ    04ގައި  އަދި  ހިއްސާކުރެވުނެވެ.  އެފަރާތާ  އެކަންބޮޑުވުން  ހިމަނާފައިވާތީ  ގިންތީގައި  ވަނަ 

  ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާ، ޮޕލިސީ ލެވެލްގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭނުންވާކަމަށް ދެންނެވުނެވެ. މެންބަރުންނާއެކު އޮންލައިންކޮށް

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

މިނިސްޓަރ  10:45އިން    09:40ހެނދުނު   އެ  އަޙުމަދު  މިނިސްޓަރ  ސްޓޭޓް  ނަސީމާ،   އަޙްމަދު  ހެލްތު  އޮފް  އަށް    ޢާދިލާ، 
  އަތޮޅުގެ .މ  ޙައްލުކުރުމާ،   ދަތިކަން   ޖާގައިގެ  ދިމާވެފައިވާ  ރީޖަނަލްހޮސްިޕޓަލަށް .  މ  ބައްދަލުކޮށް،   ވެރިންނާ  މިނިސްޓްރީގެ

  އަތޮޅުގެ.  މ  ޖުމްލަކޮށް  ބެހޭގޮތުންނާއި،   ދިނުމާއި ޚިދުމަތް  ޑޮކްޓަރުންގެ  ރަނގަޅު  ފެންވަރު  ކުރުމާ،   ރަނގަޅު   ހާލަތު ސިއްހީމަރުކަޒުތަކުގެ
  މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. ގޮތުންބެހޭ ރަނގަޅުކުރުމާ ހާލަތު  ސިއްހީ

 
 ހެލްތް މިނިސްޓްރީެގ ޓީމާއެކު 

ހައްލުކުރުމަށް   ދަތިކަން  ޖާގައިގެ  ހޮސްިޕޓަލްގެ  ރީޖަނަލް  މުލީ  ދެއްވިގޮތުގައި  މަޢުލޫމާތު  ބޭފުޅުން  މިނިސްޓްރީގެ  ބުރި    03ހެލެތް 
 ޢިމާރާތެއް ޑިޒައިންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، މި ހާރު ހޮސްިޕޓަލްގެ ގޯތިތެރޭގައި ޢިމާރާތްތައް ހުރި ގޮތުންނާއި، އިރު އުތުރު ކަންމަތީ  



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުްނސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 27 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ންޓެއް ހަދާފައިވާތީ އެ ތަން ބަހައްޓައިގެން ހޮސްިޕޓަލްގެ ގޯއްޗަށް ޢިމާރާތް ފެއްތުމަށް ދަތިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެކަން  ރެސްޓޯރަ
ވިދާޅުވިއެވެ. އަ ކަމަށް  ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ  ހަދާ  ހޮސްިޕޓަލަށް ޖާގަ އިތުރުކުރުމަށް  ދި  ހައްލުވީހާ އަވަހަކަށް މުލީ ރީޖަނަލް 

މަސައްކަތްކުރައްވާކަމަށާއި،  މުވައް ހައްދަވައިގެން  ްޕލޭނެއް  ހައްލުކުރުމަށް  ދަތިކަން  މިހާރުވެސް    100ޒަފުންގެ  ހޯދުމަށް  ޑޮކްޓަރުން 
ފުންނާއ،  މަސައްކަތް ކުރަށްވަމުން ގެންދަވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކޮޅުފުށީގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަމާއި، ވޭވަށުގެ މުވައްޒަ

ބިމެއް ލިބުނުހާ އަވަހަ އެ ނާލާފުށިން  ހައްލުކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި  ތަނެއް ނެތުމުގެ މައްސަލަ  ކަށް  ންބިއުލާންސް ބާއްވާނެ 
 ސިއްހީމަރުކަޒުގެ އައު ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

 

 މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން 

އަށް ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ޙުސައިނާ ބައްދަލުކޮށް    11:50އިން   11:10ހެނދުނު  
ތް  މ. އަތޮޅުގައި އިމިގްރޭޝަންގެ ކަލެކްޝަން ޕްއިންޓެއް ގާއިމްކުރުމުގެ މުހިއްމުކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. އަދި މި މަސައްކަ

ހަރެއްހާ ދުވަސް ވެއްޖެކަމާއި، މީ ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ޙުސައިނާ ކުރާތާ ހަތަރު އަ
އަންނަ   މަސައްކަތަށް  ގާއިމްކުރުމުގެ  ސެންޓަރ  ކަލެކްޝަން  ޕާސްޕޯޓް  އަދި  ދެންނެވުނެވެ.  ފަހަރުކަމަށް  ހަތަރުވަނަ  ބައްދަލުކުރެވުނު 

 ފުންގެ ހުރިހާ ޚަރަދަކާއި، އެ ކަމަށް ބޭނުންވާ ޖާގަ ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސައިދޭނެކަމަށް ދެންނެވުނވެ. އިމިގްރޭޝަން މުވައްޒަ

 
 ކޮންޓްރޯލަރ ޖެެނރަލް އޮފް އިމިްގރޭޝަނާއެކު 

 

މުސްތަޤުބަލެއްގައި  ކައިރި  އިންތިޒާމް  އެދެވޭނެ  ޚިދުމަތައް  ޕާސްޯޕޓްގެ  މ.އަތޮޅުން  ރިޢާއަތްކޮށް    މަތީގައިވާކަންކަމަށް 
 ދޭން  ހަމަޖެހިގެންދާނެކަމަށާއި، މި ވަގުތަށް ކައުންސިލް މެދުވިކޮށް އޮންލައިންކޮށް ޕާސްޯޕޓަށް އެދުމުގެ ޚިދުމަތް މ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން

 ފެންނަކަމަށް ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ޙުސައިން ވިދާޅުވިއެވެ.  

 ސާރވިސަސް   ސޯޝަލް   އެންޑް   ފެމިލީ   ޖެންޑަރ،   އޮފް   މިނިސްޓްރީ 

  ޒިފްލީން  ސާރވިސަސް   ސޯޝަލް   އެންޑް   ފެމިލީ  ޖެންޑަރ،   ފޮރ  ސްޓޭޓް   އޮފް  އަށް މިނިސްޓަރ  13:55އިން    13:00މެންދުރު ފަހު  
 އެހީއަށް  ޚާއްސަ  ގުޅުންތަކާއި،   މުޖުތަމައުގެ  ކުރުމާއި،  ބަދަހި  ގުޅުންތައް ޢާއިލީ ބައްދަލުކޮށް  ވެރިންނާ  އެމިނިސްޓްރީގެ  އަދި  ޙަސަންއާއި، 

މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. އަދި މ.    ގޮތްތަކާ ބެހޭގޮތުން  ދެވިދާނެ  އަޅާލުން  އިތުރަށް  ށްމީހުންނަ  ދުވަސްވީ  ކުޑަކުދިންނާ،   މީހުންނާ،   ބޭނުންވާ
ޚިދުމަތް   މިނިސްޓްރީގެ  ގާއިމްކޮށް  ކޮމިޓީތައް  "އިބަމަ"  ރަށްރަށުގައި  ބެލުމާބެހޭގޮތުން އަތޮޅުގެ  ދަރިން  ދިނުމަށާއި،   ގާތުން 

 ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ްޕރޮގްރާމްތަކެއް މ. އަތޮޅުގައި ހިންގައިދިނުމަށް އެދޭކަމުގައި ދެންނެވުނެވެ. 

 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުްނސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 28 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 
 ޖެނޑަރ މިނިސްޓްރީެގ ޓިމާއެކު 

މިނިސްޓަރ އިޖާބަދެއްވާނެކަމުގައި  އެދުނުކަންކަމަށް  ކައުންސިލުން  އަތޮޅު    ސޯޝަލް   އެންޑް   ފެމިލީ   ޖެންޑަރ،   ފޮރ  ސްޓޭޓް   އޮފް  މ. 
 ޙަސަނާއި، ޓީމުން ވިދާޅުވިއެވެ.  ޒިފްލީން ސާރވިސަސް

 ން ޝަ ހޭންޑްބޯލް އެސޯސިއޭ 

އެސޯސިއޭއަށް    15:40އިން    14:55މެންދުރުފަހު   މިއަހަރު    ޝަންގެހޭންޑްބޯލް  އަތޮޅުގައި  މ.  ބައްދަލުކޮށް،  އިސްވެރިންނާއި 
ކޯހެއް ކޯޗިންގ  ހޭންޑްބޯލް  މަހު  ޝައުޤުވެރި   ސެްޕޓެމްބަރ  ކުޅުމަށް  ކުޅިވަރު  ހޭންޑްބޯލް  ފިރިހެނުން  ކުރުވުމަށް  ހިންގުމާއި، 

ތަމްރީން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކޯސް މާލޭގައި  އަދި މ. އަތޮޅުގައި ހޭންޑްބޯލް ރެފްރީން އުފެއްދުމުގެގޮތުން ރެފްރީން    ނެވެ.މަޝްވަރާކުރެވު
 އެވެ. ހިންގުމަށާއި، ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުރުމުގެ ކަންކަން ހޭންޑްބޯލް އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދޭނެކަމަށް ވިދާޅުވި

 

 
 ވެރިން  ޝަންެގހޭންޑްބޯލް އެސޯސިއޭ

 ނެވެ. މ. އަތޮޅުގައި ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތެއް ބޭއްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުންވެސް މަޝްވަރާކުރެވު އިތުރުކަމެއްގެ ގޮތުގައި

 ސޮލެރަލް އިންޝުއަރެންސް 

އަށް ސޮލެރަލް އިންޝްއަރެންސްގެ އެސިސްޓެންޓް ސޭލެސް މެނޭޖަރ އަޙްމަދު ނުހާމް ޙުސައިންނާއި، އެ    15:25އިން    16:00ހަވީރު  
ޓީމާ   މާކެޓިން  އާޢިލާ  ކުންފުނީގެ  ފަރާތްތަކުގެ  އެ  މުވައްޒަފުންނާއި،  ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ  ކައުންސިލާއި،  އަތޮޅު  މ.  ބައްދަލުކޮށް 

ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. އަދި މި ފަދަ   ފުޅާ  ހެލްތް އިންޝުއަރެންސް ސްކީމެއް ހަމަޖެއްސުމާއި ބެހޭގޮތުން  މެންބަރުންނަށް 
 ކުންފުނިން އީމެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން ކައުންސިލާ ހިއްސާކުރުމަށް އެއްބަސްވެވުނެވެ. ސްކީމާބެހޭ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތު އެ

 )ބުދަ(   2022ޖޫން    08

 އޮތޯރިޓީ   ގަވަރމަންޓް   ލޯކަލް 

ލޯކަލް  11:15އިން    10:05ހެނދުނު   އެ    ގަވަރމަންޓް  އަށް  ލަޠީފާ،  އަފްޝާން  ފާޠިމަތު  އޮފިސަރ  އެގެޒެކްޓިވް  ޗީފް  އޮތޯރިޓީގެ 
މ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރުމަށް ކުރިއަށް ރާވާފައިވާ ކަންކަމާއި، ކައުންސިލަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާއި އަދި  ންނާ ބައްދަލުކޮށް  އިދާރާގެ ވެރި

ބޭނުންވާ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން   ލޯކަލް އެހީތެރިކަން  ވޯޓްދިނުމުގެ ޙައްޤު    މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން، ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންގެ 
ތިއްބެވުމަށް    ގަވަރމަންޓް އަތޮޅުގޭގައި  ރައީސުން  ކައުންސިލްތަކުގެ  އަތޮޅު  އެކަންބޮޑުވުމާއި،  ހަނިކޮށްފައިވާތީ  ބޯޑުން  އޮތޯރިޓީގެ 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުްނސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 29 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

)ދެހާސްއަށްސަތޭކަ( ރުފިޔާ ދައްކަވަންޖެހުމާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އެހެން ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ސިޓިންގ އެލަވަންސް    2800.00
ކައި ކައުންސިލްތަކާ އަޅާބަލާއިރު ރަށު  ލިބޭއިރު އަތޮޅު  ނުލިބޭ މައްސަލައާއި، ސިޓީ  ންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނަށް ސިޓިން އެލަވަންސް 

އް  ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސުންގެ މުސާރަކުޑަކަން ގިނަ މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ކައުންސިލްތަ
ހަތަރުވަނަ   ކޮމިޝަނުން  މިނިސްޓަރީތަކެއްގެ  ޭޕ  ހުރިހާ  މާލޭގެ  ބޮޑުވުމާއި،  އެކަން  ގިންތިކޮށްފައިވާތީ  ދަށުގައި(  )އެންމެ  ދަރަޖާގައި 

މުވައްޒަފުންނަށްވުރެ   މިނިސްޓްރީތަކުގެ  މުސާރާ  އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ  ކުރާ  ކައުންސިލްތަކުން  މަސައްކަތް  ހިމެނޭ  %  35މެންޑޭޓްގައި 
 ވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ހެޔޮބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭކަމަށް ދެންނެވުނެވެ. ދަށްކަމަށާއި، ކައުންސިލްތަކުގެ މު

 
 އޮތޯރިޓީެގ ެވރިންާނއެކު  ަގވަރމަންޓް ލޯކަލް

އިތުރަށް    ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް ބޯޑާ  މައްސަލާގައި  ޙައްޤުގެ  ދިނުމުގެ  ވޯޓް  ވާހަކަފުޅުގައި  ދެއްކެވި  ޖަވާބުދެއްވަމުން  ޓީމުން  އޮތޯރިޓީގެ 
ރައްޔިތުން  ކަނޑައަޅުއްވަނީ  އިނާޔަތްތަށް  މުސާރައާ،  މެންބަރުންގެ  ތަކުގެ  ކައުންސިލްގެ  އަދި  ވިދާޅުވިއެވެ.    މަޝްވަރާކުރައްވާނެކަމަށް 

ދާޅުވިއެވެ. ކައުންސިލްތައް އެންމެ ދަށް ފަންތީގައި ގިންތިކޮށްފައިވާ މައްސަލައާއި، ކައުންސިލްތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ  މަޖިލީހުންކަމުގައި ވި 
 އޮތޯރިޓީން މަޝްވަރާކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.   ގަވަރމަންޓް  މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑުގެ މައްސަލާގައި ޭޕކޮމިޝަނާ ލޯކަލް

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް 

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ ހަސަން ޒަމީލާއި، އެ މިނިސްޓްރީގެ ވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށް މ. އަތޮޅު ކައުންސިލާ އެ މިނިސްޓްރީއާ  
ގާއިމްކުރުމަށް   މުލީގައި  ހިންގުމާއި،  ްޕރޮގްރާމްތައް  ތަފާތު  ހިންގަވަމުންގެންދަވާ  ރަށްރަށުގައި  މިނިސްޓްރީން  ގުޅިގެން 

މޯލް ގުޅޭގޮތުން  މަސައްކަތްކުރްމުންދާ  ދުވަހަކާ  ފެށޭނެ  މަސައްކަތް  ބްލޮކްގެ  އެކޮމަޑޭޝަން  ޑިފެންސްފޯސްގެ  ނެޝެނަލް  ޑިވްސް 
 މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. 

 ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް 

ތް އަންނަ އޮގަސްޓް  ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށް، މ.އަތޮޅު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާމިއަދު މެންދުރުފަހު  
އަތޮޅުގައި   މ.  ގުޅިގެން  އެސޯސިއޭޝަން  ވޮލީބޯލް  ކައުންސިލާއި،  އަތޮޅު  މ.  ގެންދިއުމާ،  ކުރިއަށް  ފެށިގެން  ހަފްތާއިން  ފަހު  މަހުގެ 

 ނެވެ. ވޮލީބޯޅަ ކޯޗިންގ ކޭމްެޕއް ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވު

 
 ެގ ވެރިްނނާއެކު މޯލްޑިްވސްޮވލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުްނސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 30 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 )ބުރާސްފަތި(   2022ޖޫން    09

 ހޯމްއެފެއަރޒް   އޮފް   މިނިސްޓްރީ 

ހެނދުނު   މިނިސްޓަރ   11:07އިން    10:10މިއަދު    އަދި  އާއި،   ޝުޖާޢު  ޙަސަން  ހޯމްއެފެއަރޒް   ފޮރ   ސްޓޭޓް  އޮފް   އަށް 
  ރަށްރަށުގެ   ހަމަޖެހިފައިވާ  ބިނާކުރުމަށް  ޢިމާރާތް  އައު  ސްޓޭޝަންގެ  ޮޕލިސް  އަތޮޅުގައި.  މ  ބައްދަލުކޮށް  ވެރިންނާ  އެމިނިސްޓްރީގެ

 މައްސަލައާއި،   ބޭނުންވާ  ފުލުހުން  އިތުރު   ތެރިވުމަށްޙަރަކާތް   ރަނގަޅަށް   ރަށްރަށުގައި  ފުލުހުން   ވުމާއި،   ފެށޭނެގޮތް   މަސައްކަތް
 ކުރެވުނެވެ. މަޝްވަރާ  އަދާކުރުމާބެހޭގޮތުން ފުލުހުން   ދައުރެއް  ޙަރަކާތްތެރި މިހާރަށްވުރެ

ކައުންސިލާއި ރަށުކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަން ހޯމް   ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޙަސަން ޝުޖާޢުދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި މ. އަތޮޅު 
 މިނިސްޓަރާ ހިއްސާކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

 

 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒްެގ ޓީމާއެކު 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން  

 އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެޑިޔުކޭޝަން ފާޠިމަތު ނަޞީރުއާ، އެމިނިސްޓްރީގެ މިނިސްޓަރއަށް    14:13އިން    13:15މިއަދު މެންދުރުފަހު  
 ދަތިކަމާއި، ބައެއް ކުރަންހުރި މަރާމާތާއި، ޖާގައިގެ ސްކޫލްތަކުގައިމ. އަތޮޅުގެ  ސެކްޝަންތަކުގެ ވެރިންނާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި  

ގިނަދުވަސްވާ މައްސަލައާއި  އަށް ކިޔަވައިދޭން ފެށުމާއި، މ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ 7ރަށްރަށުގައި ގްރޭޑް   ްޕރިންސިަޕލެއް ނެތި 
 ނެވެ. ކުރެވު ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ

ގްރޭޑް   އަހަރު  އައު  ދިރާސީ  ފެށޭ  މި  ނާލާފުށީގައި  ނުދެވޭނެކަމަށް   07މ.  މ.  އުފައްދައި  ނަމަވެސް  ދެއްވާފައިވާނެކަމަށާއި،  ޖަވާބު   
ގްރޭޑް   އައު އަހަރު  ދިރާސީ  ފެށޭ  ގެންދަވާކަމަށާއި،   07ވޭވަށުގައި  މި  މިނިސްޓްރީގައި މަޝްވަރާކުރައްވަމުން  އުފެއްދުމާ ބެހޭގޮތުން 

ޢުލީމީ މަރުކަޒު ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުމަށް މ.  މިނިސްޓަރ ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން ޖަވާބެއްދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މ. އަތޮޅު ތަ
 އަތޮޅުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކޮންމެވެސް އެއް ްޕރިންސިަޕލަކާ ވަރަށް އަވަހަށް ޙަވާލުކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަްނެގ ޓީމާއެކު



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުްނސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 31 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ޢިމާރާތަށް   ސްކޫލްގެ  ކޮޅުފުށީ  ޢިމާރާތަށް  މ.  ސްކޫލްގެ  ނާލާފުށީ  މ.  ކަމަށާއި،  ނިމޭނެ  އަހަރު  މި  މަސައްކަތް  ބައިގެ  އިތުރުކުރެވޭ 
ސޭފްރޫމް   ސްކޫލްގެ  މުލަކު  މ.  އަދި  ފެށޭނެކަމަށާއި،  އަވަހަށް  ވަރަށް  ޙަވާލުކުރެވިފައިވާތީ  ބަޔަކާ  މަސައްކަތް  ބައިގެ  އިތުރުކުރެވޭ 

 ތަށް އިތުރުކުރެވޭ ބައިގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެކަމަށް މިނިސްޓްރީގެ ޓީމުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ. ތަޅާލަންޖެހޭތީ އެކަން ހަމަޖެހުމުން  ޢިމާރާ

 ނެޝަނަލް ކޯަޕރޭޝަން  އެގްރޯ

ކޯަޕރޭޝަންގެ   އެގްރޯ އަށް    15:00އިން    14:20މެންދުރުފަހު   ޑިރެކްޓަރ ނެޝަނަލް  ބޭއްވި   ރޫން ރަޝީދުއާއިޙާ   މެނޭޖިންގ  އެކު 
އެގްރޯ  ދަނޑުވެރިކަމުގެބައްދަލުވުމުގައި،  ގުޅިގެން  އާއި  ގޮތުން   ނެޓް  ގުޅޭ  ފުރުޞަތުތަކާ  ހުރި  ކަންކަމާއި،  ކުރެވިދާނެ  ދާއިރާއިން 

 ނެވެ. ކުރެވު  މަޝްވަރާ 

 
 ެގ އެމް.ޑީއާ އެކު ނެޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން  އެްގރޯ

އެންޑް ސިވިލް  މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޯޕޓް  މި ދަތުރުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި، މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތާއި،  
ޔޫތް އެންޑް ސްޯޕޓްސްއާއި   ޒާއި، އިސްލާމިކް އެފެއާއޮފް    ޓަރމިނިސް  އޭވިއޭޝަނާއި،  މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމާއި، މިނިސްޓަރ އޮފް 
 ވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ބައްދަލުކުރެ

މިނިސްޓްރީ ފިނޭންސާއި،  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ޖުމްހޫރިއްޔާއާއި،  ރައީސުލް    އެންޑް   ރިސޯސަސް  މެރިން  ފިޝަރީޒް،   އޮފް   ނަމަވެސް 
ހެރިޓޭޖާ  ރީމިނިސްޓް އެގްރިކަލްޗަރއާއި،   އެންޑް  ކަލްޗަރ  އާޓްސް،  ޓްރޭޑިންގް  އި،  އޮފް  ްޕރައިވެރޓް  ސްޓޭޓް  އޯގަނައިޒޭޝަން 

 އި، މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީ އިން އެޕޮއިންޓްމަން ހަމަޖެހިފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ލިމިޓެޑާ

ޖުމްލަ   ދަތުރުގައި  ތެރެއިން    33މި  އޭގެ  އެދެވުނެވެ.  ހޯދުމަށް  އެޕޮއިންޓްމަންޓް  ބައްދަލުކުރުމަށް  ފަތާތަކުން    27ފަރާތަކާ 
ހަމަޖައްސަވާދެއްވައި   ތެރެއިން    26އެޕޮއިންޓްމަންޓް  ފަރާތްތަކުގެ  އެދުނު  ބައްދަކުރަން  ވުމާއެކު  ބައްދަލުކުރެވުނެވެ.    78.78ފަރާތަކާ 

 އިން ސައްތަ ފަރާތާ ބައްދަލުވިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.  

ރެއިން  ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެ   2022 .7

 ހަރަކާތްތައް ގެންދެވިފައިނުވާ ކުރިއަށް  
 

 އިތުރުކުރުން ހިންގާހަރަކާތްތައް މުރާޖާކޮށް ފަންޑު  ޓްރަސްޓް: 1ޙަރަކާތް   •
 ކުރުމަށް  ތާރީޚެއްގައި   ފަހުގެ ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ދޫކުރަންފެށުން   ކާޑު ލައިސަންސް އެއްގަމުގެ :   2ޙަރަކާތް   •



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުްނސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 32 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ހެދުމަށް މިލިޔަނެއްހާ ރުފިޔާ ހޭދަވުމާއެކު ކައުންސިލުގެ  ލައިސަންސް ދުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޓްރަކް  ސަބަބު/ދަތިތައް: 
ބަޖެޓުން މިވަގުތު އެވަރުގެ ޚަރަދެއް ކުރަން ދަތިވުމާއި، އެ މަސައްކަތް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އިން ސީއެސްއާރުގެ ދަށުން  

 ވެފައިވާތީ މިވަގުތަށް މަސައްކަތް މަޑުޖައްސާލެވިފައިވަނަ އަހަރު ނިމުމުމުގެކުރިން ކޮށްދޭނެކަމަށް ވިދާޅު   2023

 ކަނޑުގެ ލައިސަންސް ކާޑު ދޫކުރަންފެށުން   :   3ޙަރަކާތް   •
 އެއްގަމުގެ ލައިސްންސް ކާޑު ދުކުރާ އިންތިޒާމާއެކު ކަނޑުގެ ލައިސަންސްގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ބިންބިމުގެ ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމަށް ޑާޓާބޭހެއް އުފެއްދުން ރައްރަށާ   :   4ޙަރަކާތް   •
ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއި، ލޭންޑް ސާވޭ އޮތޯރިޓީން މިފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރައްވާކަމަށް   ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތޯ އެ ްޕރޮޖެޓްގެތެރއިން މި މަސައްކަތްކުރުމަށް 

 .ޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ގޮތްޕެއް އަތޮޅުގައި ޤާއިމްކުރަން މަސައްކަތްކުރުންްޕރޮސެކިއު :   5ޙަރަކާތް   •
އޮންލައިންކޮށް ޝަރީއަތްތަށް ކުރިޔަށް ގެންދާތީ ދައުލަތުގެ ްޕރޮސެކިއުޓަރުންވެސް އޮންލައިންކޮށް   ސަބަބު/ދަތިތައް: 

ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ގޮތްޕެއް އަތޮޅުގައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ޝަރީޢަތްތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާތި މިވަގުތަށް 
 ރުން އެހާ ބޭނުންތެރިކަމަކަށް ނުވާތީ މި މަސައްކަތް ނުކުރާގޮތަށް ޤާއިމްކު

 މުވައްޒަފުންގެ ިޕކުނިކު ދަތުރު  :   5ޙަރަކާތް   •
ކައުސްސިލްގެ  ސަބަބު/ދަތިތައް: ކުރަމުންގެންދިއުމާ  މަތިފަޅު  އަތޮޅު  މަރާމާތު  ތާރީޚެވެސް  ލާންޗް  ފަހުގެ  އްގައި  އެކު 

 ކުރުމަށް 

 ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނީޓަރ ކުރުން   :   6ޙަރަކާތް   •
އެކު ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ވެސް  ލާންޗް މަރާމާތު ކުރަމުންގެންދިއުމާ  މަތިފަޅު އަތޮޅު ކައުސްސިލްގެ ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ކުރުމަށް 

 ދެނެގަތުމަށް ސާވޭކުރުން މ. އަތޮޅުގައި ތިބި ވަޒީފާނެތް ޒުވާނުން   :   7ޙަރަކާތް   •
ސެްޕޓެމްބަރ މަހު ފެށީތީ ބޯހިމެނުމުގެ ތެރެއިން    2022ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ބޯހިމުނުމުގެ މަސައްކަތް  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 މި މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެކަމަށްބަލާ މި ވަގުތު ސާވޭކުރުން މަޑުޖައްސާލެވިފައި 

 މަތީ ތަޢުލީމަށް ނުކިޔަވާ ދަރިވަރުން ދެނެގަތުމަށް ސާވޭކުރުންނިންމާ  10މ. އަތޮޅުގެ ގްރޭޑް   :   8ޙަރަކާތް   •
ސެްޕޓެމްބަރ މަހު ފެށީތީ ބޯހިމެނުމުގެ ތެރެއިން    2022ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ބޯހިމުނުމުގެ މަސައްކަތް  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 މި މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެކަމަށްބަލާ މި ވަގުތު ސާވޭކުރުން މަޑުޖައްސާލެވިފައި 

 ން މ. އަތޮޅުގައި ތިބި ވަޒީފާނެތް ޒުވާނުން ނަށް ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ދާއިރާތަކުން ތަމްރީންފޯރުކޮށްދިނު :   9ޙަރަކާތް   •
ވަގުތަކަށްވުމާއެކު    ސަބަބު/ދަތިތައް:  މަސައްކަތްކުރައްވާ  ކުޑަކުރަން  ޚަރަދު  މި ދައުލަތުގެ  ތާރީޚެއްގައި  ފަހުގެ 

 މަޑުޖައްސާލެވިފައި މަސައްކަތްކުރުމަށް

މ. އަތޮޅުގެ ރިޒޯޓްތަކުގައި ހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް ދެނެގަތުމަށް ރިޒޯޓްތަކުގެ މެނޭޖުމަންޓްތަކާ   :   10ޙަރަކާތް   •
 .ބައްދަލްކޮށް މައުލޫމާތު ހޯދުން 

 ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި މި މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައި ސަބަބު/ދަތިތައް: 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުްނސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 33 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

  ރެފްރިޖަރޭޝަން އެންޑް އެއަރ ކޮނޑިޝަނިންގެ ދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީންކުރުމަށް ކޯހެއް ހިންގުން  :   11ޙަރަކާތް  •
މި   ސަބަބު/ދަތިތައް:  ތާރީޚެއްގައި  ފަހުގެ  ވަގުތަކަށްވުމާއެކު  މަސައްކަތްކުރައްވާ  ކުޑަކުރަން  ޚަރަދު  ދައުލަތުގެ 

 މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައި

  ލާޖެހުމާއި، ލާފެންކުރުމުގެ ދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީންކުރުމަށް ކޯހެއް ހިންގުންލިޔެ  :   12ޙަރަކާތް   •
މި   ސަބަބު/ދަތިތައް:  ތާރީޚެއްގައި  ފަހުގެ  ވަގުތަކަށްވުމާއެކު  މަސައްކަތްކުރައްވާ  ކުޑަކުރަން  ޚަރަދު  ދައުލަތުގެ 

 މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައި

   ލަކުޑީގައި ބިންވަޅު ކަނޑާނެގުމާއި، ސްވެނިއަރ ހަދަން ދަސްކޮށް ދިނުމަށް ކޯހެއް ހިންގުން  :   13ޙަރަކާތް   •
މި   ސަބަބު/ދަތިތައް:  ތާރީޚެއްގައި  ފަހުގެ  ވަގުތަކަށްވުމާއެކު  މަސައްކަތްކުރައްވާ  ކުޑަކުރަން  ޚަރަދު  ދައުލަތުގެ 

 މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައި

   ޑިޒައިންކުރުމުގެ ދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީންކުރުމަށް ކޯހެއް ހިންގުން ފެހުމާއި،   :   14ޙަރަކާތް   •
މި   ސަބަބު/ދަތިތައް:  ތާރީޚެއްގައި  ފަހުގެ  ވަގުތަކަށްވުމާއެކު  މަސައްކަތްކުރައްވާ  ކުޑަކުރަން  ޚަރަދު  ދައުލަތުގެ 

 މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައި

ވައިރުކުރުމާއި، ގޭތެރޭގައި ހިފާ ގެންގުޅޭ އިލެކްޓްރިކް އެންޑް އިލެކްޓްރޯނިކް ތަކެތި މަރާމާތު  ކަރަންޓް    :   15ޙަރަކާތް   •
 ކުރުމުގެ ދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީންކުރުމަށް ކޯހެއް ހިންގުން 

ތާރީޚެއްގައި    ސަބަބު/ދަތިތައް:  ފަހުގެ  ވަގުތަކަށްވުމާއެކު  މަސައްކަތްކުރައްވާ  ކުޑަކުރަން  ޚަރަދު  މި ދައުލަތުގެ 
 މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައި

   ޑައިވިން އިންސްޓްރަކްޓަރުން ތަމްރީންކުރުން :   16ޙަރަކާތް   •
މި   ސަބަބު/ދަތިތައް:  ތާރީޚެއްގައި  ފަހުގެ  ވަގުތަކަށްވުމާއެކު  މަސައްކަތްކުރައްވާ  ކުޑަކުރަން  ޚަރަދު  ދައުލަތުގެ 

 މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައި

 މ. އަތޮޅުގައި މަހުން އުފައްދާ ބާވަތްތައް އުފެއްދުމާބެހޭ ތަމްރީން ްޕރޮގްރާމެއް ހިންގުން  :   17ޙަރަކާތް   •
މި   ސަބަބު/ދަތިތައް:  ތާރީޚެއްގައި  ފަހުގެ  ވަގުތަކަށްވުމާއެކު  މަސައްކަތްކުރައްވާ  ކުޑަކުރަން  ޚަރަދު  ދައުލަތުގެ 

 މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައި

 ދަނޑުވެރިކަމަށް ޢާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ްޕރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން   :   18ޙަރަކާތް   •
 ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި މި މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައި ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ހައިޑްރޯ ޯޕނިކްސް ދަނޑުވެރިކަން ދަސްކޮށް ދިނުމަށް ތަމްރީން ްޕރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން   :   19ޙަރަކާތް   •
މި   ދަތިތައް: ސަބަބު/  ތާރީޚެއްގައި  ފަހުގެ  ވަގުތަކަށްވުމާއެކު  މަސައްކަތްކުރައްވާ  ކުޑަކުރަން  ޚަރަދު  ދައުލަތުގެ 

 މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައި

އިސްލާމީ އުޞޫލުން ލޯން ދޫކުރަން ބޭނުންވާ ފަންޑު އުފައްދާ، ލޯންދޭނު ދޫކުރާނެ އުޞޫލުތައް  :   20ޙަރަކާތް   •
 މުކުރުން އެކުލަވާލައި، ޢާއް
 މ. އަތޮޅު ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި އުފެއްދުމަށް ފަހު މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައި ސަބަބު/ދަތިތައް: 

މ. އަތޮޅުގެ އިޤްތިސާދު ސިންދަފާތުކުރުމަށް އެންމެ އަވަހަށް ޤާއިމް ކުރެވޭނެ ފެކްޓަރީތަކަކީ ކޮބައިކަން   :   21ޙަރަކާތް   •
 ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާކޮށް ކަމާގުޅޭ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ އެހީގައި ޕްރޮޯޕޒަލެއް އެކުލަވާލުން 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުްނސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 34 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

މި   ސަބަބު/ދަތިތައް:  ތާރީޚެއްގައި  ފަހުގެ  ވަގުތަކަށްވުމާއެކު  މަސައްކަތްކުރައްވާ  ކުޑަކުރަން  ޚަރަދު  ދައުލަތުގެ 
 މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައި

 ރީ ފާމް ގާއިމް ކުރާނެ ފަޅުރަށެއް ހޯދުން ޯޕލްޓް :   22ޙަރަކާތް   •
މުއައްސަސާތަކާ   ސަބަބު/ދަތިތައް: ހުރި  ކަމާގުޅުން  ދައުލަތުގެ  ފުޅާދައިރާއެއްގައި  ވަރަށް  ގޮތުން  މިކަމާގުޅޭ 

 މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް

ްޕރޮޖެކްޓްތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ްޕރޮޕޯސަލް ހަދަން އެނގޭ  ކޮންމެ ކައުންސިލެއްގައިވެސް އެކި އެކި    :   23ޙަރަކާތް   •
 ދެ ފަރާތެއް ތަމްރީންކުރުން 

 ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި މި މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައި ސަބަބު/ދަތިތައް: 

  އެހީތެރިވެދިނުން ރަށްރަށުގެ މަގު ބައްތިތައް ސޯލާއިން ދިއްލާ ބައްތިތަކަކަށް ހެދުމަށް   24ޙަރަކާތް   •
 ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި މި މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައި ސަބަބު/ދަތިތައް: 

ރަށްރަށުގެ އިޖްތިމާޢީ ސަރަހައްދުތައްކަމުގައިވާ ބަނދަރުތަކާއި، ާޕކުތަކާއި، ޖިމްތަކާއި، މައިޒާންތަކަށް    :   25ޙަރަކާތް   •
 ތެރިވެދިނުން ސޯލާ ހަކަތައިން ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެހީ

 ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި މި މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައި ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 އެހީތެރިވެދިނުން  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަކަތައިން ސޯލާ  70%  ކަރަންޓްގެ  ބޭނުންވާ ކައުންސިލްތަކަށް   :   26ޙަރަކާތް   •
 މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައިފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި މި  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ރަށްރަށުން އުފައްދާ ބާވަތްތަކަށް މާކެޓް ހޯދުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން   :   27ޙަރަކާތް   •
މިމަސައްކަތް   ސަބަބު/ދަތިތައް: ނޫނީ  ކުރުމަށްފަހު  މަސައްކަތްތަކެއް  އިތުރުކުރމަށް  އުފެއްދުންތެރިކަން  ރަށްރަށުގެ 

 އި މި މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައިފަހުގެ ތާރީޚެއްގަ ނުކުރެވޭނެތީ 

 ކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުންވާ އިންފޮމޭޝަން އަދި ކޮމިއުނިކޭޝަން ދެނެގަތުމަށް ސާވޭއެއްކުރުން   :   28ޙަރަކާތް   •
 ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި މި މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައި ސަބަބު/ދަތިތައް: 

އެހީތެރިކަން    :   29ޙަރަކާތް   • ދެނެގަނެ  ދާއިރާތައް  ބޭނުންވާނެ  އެހީތެރިކަން  އިދާރީ  އަދި  ފައްނީ  ކައުންސިލްތަކަށް 
 ފޯރުކޮށްދޭނެ ގޮތުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލުން 

 ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި މި މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައި ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 އި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލުން ކައުންސިލްތައް އޮޑިޓްކުރުމުގަ  :   30ޙަރަކާތް   •
 ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި މި މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައި ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ކައުންސިލްތަކުގެ މެނޭޖްމަންޓް އޮޑިޓެއްކުރުން   :   31ޙަރަކާތް   •
 މަޑުޖައްސާލެވިފައިފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި މި މަސައްކަތްކުރުމަށް  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

ކޮންމެ އަހަރަކު މަދުވެގެން އެއްފަހަރު ހުރިހާ މ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް    :   32ޙަރަކާތް   •
  ކައުންސިލްތަކާ ގާތުންބައްދަލުވެ މަޝްވަރާކުރުން

ވަގުތަކަށްވު  ސަބަބު/ދަތިތައް:  މަސައްކަތްކުރައްވާ  ކުޑަކުރަން  ޚަރަދު  މި ދައުލަތުގެ  ތާރީޚެއްގައި  ފަހުގެ  މާއެކު 
 މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައި



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުްނސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 35 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ރަށުކައުންސިލްތަކުން  އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީއާ، އަދިވެސް ސަރުކާރުގެ    :   33ޙަރަކާތް   •
 ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރިޯޕޓްތައް ފޮނުވުން ލަސްވާ ސަބަބު ދެނެގަތުން 

މަސައްކަތް  ސަބަބު/ދަތިތައް:  މި  ދަތުރުކޮށް  ރަށްރަށަށް  ނިމުމުން  މަރާމާތުކޮށް  ލާންޗް  ތާރީޚެއްގައި    މަތިފަޅު  ފަހުގެ 
 ކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައި 

  މ. އަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލްތައް ވަރޗުއަލްކޮށް އޮޑިޓްކުރާނެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލުން  :   34ޙަރަކާތް   •
 ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި މި މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައި ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 މ. އަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލްތައް ވަރޗުއަލްކޮށް އޮޑިޓްކުރުން  :   35ޙަރަކާތް   •
 ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި މި މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައި ސަބަބު/ދަތިތައް: 

އަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ސްމޭކް )ޑިޖިޓަލައިޒް( ކުރެވޭނެ  މ.  :   36ޙަރަކާތް   •
 ޚިދުމަތްތައް ދެނެގަނެ އެކަމާ މަޝްވަރާކޮށް ގޮތްތަކެއް ނިންމުމަށް ކަމުގެ ފައްނީ މާހިރުންނާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން 

 ކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައިފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި މި މަސައްކަތް ސަބަބު/ދަތިތައް: 

މ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކުގައި ޑިޖިޓަލް އާކައިވް ގާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް  :   37ޙަރަކާތް   •
 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެހީތެރިވުން 

ފަހުގެ    ސަބަބު/ދަތިތައް:  ވަގުތަކަށްވުމާއެކު  މަސައްކަތްކުރައްވާ  ކުޑަކުރަން  ޚަރަދު  މި ދައުލަތުގެ  ތާރީޚެއްގައި 
 މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައި

މުވައްޒަފުން    :   38ޙަރަކާތް   • މަސައްކަތްކުރާނެ  ގެ  އާކައިވް  ޑިޖިޓަލް  ކައުންސިލްތަކުގައި  ހުރިހާ  އަތޮޅުގެ  މ. 
 ތަމްރީންކުރުން 

 ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި މި މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައި ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 މ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކުގައި ޑިޖިޓަލް އާކައިވް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުން  :   39ތް  ޙަރަކާ  •
މި   ސަބަބު/ދަތިތައް:  ތާރީޚެއްގައި  ފަހުގެ  ވަގުތަކަށްވުމާއެކު  މަސައްކަތްކުރައްވާ  ކުޑަކުރަން  ޚަރަދު  ދައުލަތުގެ 

 މަޑުޖައްސާލެވިފައިމަސައްކަތްކުރުމަށް 

މ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކުގައި މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަމާއި، ސްޓޮކާއި، އިންވެންޓަރީ ބެލެއްޓޭނެ   :   40ޙަރަކާތް   •
 ސޮފްޓްވެއަރތައް ގާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެހީތެރިވުން 

ޚަރަދު    ސަބަބު/ދަތިތައް:  މި ދައުލަތުގެ  ތާރީޚެއްގައި  ފަހުގެ  ވަގުތަކަށްވުމާއެކު  މަސައްކަތްކުރައްވާ  ކުޑަކުރަން 
 މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައި

މ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކުގައި މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަމާއި، ސްޓޮކާއި، އިންވެންޓަރީ ބެލެއްޓޭނެ    :   41ޙަރަކާތް   •
  މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުން ސޮފްޓްވެއަރތަކުގެ މަސައްކަތްކުރާނެ 

 މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުމަށް ސޮފްޓްވެއަރތައް ހޯދުމަށްފަހު ސަބަބު/ދަތިތައް: 

ބެލެއްޓޭނެ    :   42ޙަރަކާތް   • އިންވެންޓަރީ  ސްޓޮކާއި،  ކަންކަމާއި،  މުވައްޒަފުންގެ  ކައުންސިލްތަކުގެ  އަތޮޅުގެ  މ. 
 ސޮފްޓްވެއަރތައް ގާއިމްކޮށް ނިންމުން

މި   ސަބަބު/ދަތިތައް:  ތާރީޚެއްގައި  ފަހުގެ  ވަގުތަކަށްވުމާއެކު  މަސައްކަތްކުރައްވާ  ކުޑަކުރަން  ޚަރަދު  ދައުލަތުގެ 
 މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައި



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުްނސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 36 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ރަށުކައުންސިލްތައް    :   43ޙަރަކާތް   • އަތޮޅުގެ  މ.  ކައުންސިލާއި،  އަތޮޅު  މ.  އެއްވިއުގައިން  ކެމެރާގެ  ސެކިއުރިޓީ 
 ނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެހީތެރިވުން ބެލެއްޓޭ

މި   ސަބަބު/ދަތިތައް:  ތާރީޚެއްގައި  ފަހުގެ  ވަގުތަކަށްވުމާއެކު  މަސައްކަތްކުރައްވާ  ކުޑަކުރަން  ޚަރަދު  ދައުލަތުގެ 
 މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައި

ގެ އެއްވިއުގައިން މ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، މ. އަތޮޅުގެ ރަށުކައުންސިލްތަ ބެލެއްޓޭނެ  ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާ  :   44ޙަރަކާތް   •
 ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަސައްކަތްކުރާނެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުން 

ތާރީޚެ  ސަބަބު/ދަތިތައް:  ފަހުގެ  ވަގުތަކަށްވުމާއެކު  މަސައްކަތްކުރައްވާ  ކުޑަކުރަން  ޚަރަދު  މި ދައުލަތުގެ  އްގައި 
 މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައި

ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ    :   45ޙަރަކާތް   • އަތޮޅުގެ  މ.  ކައުންސިލާއި،  އަތޮޅު  މ.  އެއްވިއުގައިން  ކެމެރާގެ  ސެކިއުރިޓީ 
 ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން 

ވަގުތަކަށްވު  ސަބަބު/ދަތިތައް:  މަސައްކަތްކުރައްވާ  ކުޑަކުރަން  ޚަރަދު  މި ދައުލަތުގެ  ތާރީޚެއްގައި  ފަހުގެ  މާއެކު 
 މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައި

މުހިންމުކަން ރައްޔިތުންނަށް ވިސްނައިދިނުމަށް    :   46ޙަރަކާތް   • ކައުންސިލްތައް ހިންގުމުގައި ރައްޔިތުން ބައިވެރިވުމުގެ 
 އިސްނަގައިގެން ހޭލުންތެރިކަމުގެ ްޕރޮގްރާމްތައް ހިންގުންމ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުން 

 މަތިފަޅު ލާންޗް މަރާމާތުކޮށް ނިމުމުން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކޮށް މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

އަހަރަކު    :   47ޙަރަކާތް   • މަދުވެގެން  ކައުންސިލުން  އަތޮޅު  ދަތުރުކޮ  02މ.  ރަރަށަށް  ހުރިހާ  އަތޮޅުގެ  ށް  ފަހަރު 
 ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރުން 

 މަތިފަޅު ލާންޗް މަރާމާތުކޮށް ނިމުމުން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކޮށް މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 އޮންލައިންކޮށް ރައްޔިތުންނަށް މ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ޚިޔާލު ހުށަހެޅޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން  :   48ޙަރަކާތް   •
 ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި މި މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައި ސަބަބު/ދަތިތައް: 

މ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ރައްޔިތުން ހުށަހަޅާ ޚިޔާލު ތަކަށް އިޖާބަދޭގޮތް ރައްޔިތުންނަށް އަންގަމުން   :   49ޙަރަކާތް   •
 ގެންދިއުން 

  މަޑުޖައްސާލެވިފައިފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި މި މަސައްކަތްކުރުމަށް  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

ހުށަހަޅާނެ    :   50ޙަރަކާތް   • އިދާރާތަކަށް  ކަމާގުޅޭ  ގާއިމްކުރުމަށް  ލައިބްރަރީ  ޑިޖިޓަލް  ރަށުގައި  ރަށް  އަތޮޅުގެ  މ. 
 ްޕރަޯޕޒަލްހެދުން 
 ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި މި މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައި ސަބަބު/ދަތިތައް: 

ޑިޖި  :   51ޙަރަކާތް   • ރަށުގައި  ްޕރަޯޕޒަލް ހުށަހަޅައި ފަންޑް  ރަށް  ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކަށް  ގާއިމްކުރުމަށް  ޓަލް ލައިބްރަރީ 
 ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން 

 ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި މި މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައި ސަބަބު/ދަތިތައް: 

ޚާއްޞަ ކަސްތަރު ކުރެވޭނެ ޖިމްތައް އެ ރަށެއްގެ ރަށު  ކޮންމެ ރަށެއްގައި ދޮށީ ޢުމުރުގެ ފަރާތްތަކަށް    :   52ޙަރަކާތް   •
 ކައުންސިލާ ގުޅިގެން ގާއިމްކުރުން 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުްނސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 37 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

މި   ސަބަބު/ދަތިތައް:  ތާރީޚެއްގައި  ފަހުގެ  ވަގުތަކަށްވުމާއެކު  މަސައްކަތްކުރައްވާ  ކުޑަކުރަން  ޚަރަދު  ދައުލަތުގެ 
 މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައި

ރަށެއް   :   53ޙަރަކާތް   • ރަށެއްގެ ރަށު  ކޮންމެ  ތަންތަން އެ  ކުޅޭނެ  ކުޅިވަރު  ޚާއްޞަ  ފަރާތްތަކަށް  ދޮށީ ޢުމުރުގެ  ގައި 
 ކައުންސިލާ ގުޅިގެން ގާއިމްކުރުން 

މި   ސަބަބު/ދަތިތައް:  ތާރީޚެއްގައި  ފަހުގެ  ވަގުތަކަށްވުމާއެކު  މަސައްކަތްކުރައްވާ  ކުޑަކުރަން  ޚަރަދު  ދައުލަތުގެ 
 އިމަސައްކަތްކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފަ 

ްޕރޮޯޕޒަލް    :   54ޙަރަކާތް   • މ. އަތޮޅުގެ ކްލަބް/ޖަމްޢިޔާ/ޖަމާޢަތްތަކުން ހިންގާ ހަރަކާތަތަކަށް ފަންޑުހޯދުމަށް ްޕރޮޖެކްޓް 
 ހަދަން ދަސްކޮށްދިނުން 

 ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި މި މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައި ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ހުރިހާ ރަށެއްގެ މަޢުނަވީ ޘަޤާފީ ތަރިކަ ދެނެގަތުމަށް ސާވޭއެއް ކޮށް މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުން މ. އަތޮޅުގެ  :   55ޙަރަކާތް   •
 ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި މި މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައި ސަބަބު/ދަތިތައް: 

ރަށެއްގައި    :   56ޙަރަކާތް   • ހުރިހާ  އަތޮޅުގެ  މ.  ކުރުމަށް  ހަރުދަނާ  ޕްރޮގްރާމްތަކެއް  ގެވެށިގުޅުން  ހޭލުންތެރިކަމުގެ 
 ހިންގުން 

 ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި މި މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައި ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ދޮށީ ޢުމުރުގެ ފަރާތްތަކަށް ޢަމާޒުކޮށް މ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި  ޢާއިލީ ހަވީރުތައްބޭއްވުން  :   57ޙަރަކާތް   •
މި ދައުލަތުގެ  ސަބަބު/ދަތިތައް:  ތާރީޚެއްގައި  ފަހުގެ  ވަގުތަކަށްވުމާއެކު  މަސައްކަތްކުރައްވާ  ކުޑަކުރަން  ޚަރަދު   

 މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައި

 ކުޑަކުދިންނަށް ޢަމާޒުކޮށް މ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި  ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރުތައްބޭއްވުން   :   58ޙަރަކާތް   •
ޚަރަދު  ސަބަބު/ދަތިތައް:  މި   ދައުލަތުގެ  ތާރީޚެއްގައި  ފަހުގެ  ވަގުތަކަށްވުމާއެކު  މަސައްކަތްކުރައްވާ  ކުޑަކުރަން 

 މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައި

 މ. އަތޮޅުގައި ޑްރަގާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާއެއްކުރުން 59ޙަރަކާތް   •
 ސައްކަތްކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައިފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި މި މަ ސަބަބު/ދަތިތައް: 

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފަރުވާދޭ މަރުކަޒެއް މ. އަތޮޅުގައި ގާއިމްކުރުމަށް ކަމާގުޅޭ   :   60ޙަރަކާތް   •
 ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން 

ކުޑަކުރަން    ސަބަބު/ދަތިތައް:  ޚަރަދު  މި ދައުލަތުގެ  ތާރީޚެއްގައި  ފަހުގެ  ވަގުތަކަށްވުމާއެކު  މަސައްކަތްކުރައްވާ 
 މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައި

ފަރާތްތައް    :   61ޙަރަކާތް   • ކުރާނެ  ކަންކަން  ކެމީގެ  ކަށުކަމާ  ހުކުރުކުކޮށް،  ނަމާދުކޮށް،  އިމާމުވެ  އަތޮޅުގައި  މ. 
 ތަމްރީންކުރުން 

 މި މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައި ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

އަތަޅުގެ ދަރިން ޤައުމީ، އިޖްތިމާޢީ، އަދަބީ ރޫޙް އާލާކުރުމަށް ފާންތަރި އެވޯޑްގެ ނަމުގައި މިހާރުވެސް    :   62ޙަރަކާތް   •
 ދެމުންގެންދާ އެވޯޑް ދިނުން ކުރިޔަށް ގެންދިއުން 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުްނސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 38 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ޚަރަދު    ސަބަބު/ދަތިތައް:  މި ދައުލަތުގެ  ތާރީޚެއްގައި  ފަހުގެ  ވަގުތަކަށްވުމާއެކު  މަސައްކަތްކުރައްވާ  ކުޑަކުރަން 
 މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައި

 މ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ސްކޫލްތަކުގައި ހިންގާ އަދަބީ ޙަރާކާތްތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން  :   63ޙަރަކާތް   •
 ތްކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައިފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި މި މަސައްކަ ސަބަބު/ދަތިތައް: 

މ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ޢަމާޒުކޮށްގެން ފައިދާ ހުރިކާނާ ކެއުމާއި، ކަސްރަތުގެ މުހިންމުކަމާއި، ޞިއްޙީ   :   64ޙަރަކާތް   •
 ގޮތުން ނުރަނގަޅު އާދަތަކާ ދުރުހެލިވުމަށް ހޭލުންތެރިކަމުގެ ްޕރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން 

މި   ސަބަބު/ދަތިތައް:  ތާރީޚެއްގައި  ފަހުގެ  ވަގުތަކަށްވުމާއެކު  މަސައްކަތްކުރައްވާ  ކުޑަކުރަން  ޚަރަދު  ދައުލަތުގެ 
 މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައި

 މ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ސްެޕޝަލިސްޓް ޑަކްޓަރުންނަށް ދެއްކުމަށް ކޭމްްޕތަކެއްހިންގުން  :   65ޙަރަކާތް   •
މި   އް: ސަބަބު/ދަތިތަ  ތާރީޚެއްގައި  ފަހުގެ  ވަގުތަކަށްވުމާއެކު  މަސައްކަތްކުރައްވާ  ކުޑަކުރަން  ޚަރަދު  ދައުލަތުގެ 

 މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައި

 މ. އަތޮޅުގެ ހެބިޓެޓްމެޕެއް އެކުލަވާލުން  :   66ޙަރަކާތް   •
ކުޑަކުރަން    ސަބަބު/ދަތިތައް:  ޚަރަދު  މި ދައުލަތުގެ  ތާރީޚެއްގައި  ފަހުގެ  ވަގުތަކަށްވުމާއެކު  މަސައްކަތްކުރައްވާ 

 މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައި

މ. އަތޮޅުގެ ރަށް ރަށުން ރުއްގަސް އަތޮޅުން ބޭރަށް ގެންދިޔުން މަދުކުރުމަށް ބާރުއަޅާ އުޞޫލެއް   :   67ޙަރަކާތް   •
 އެކުލަވާލުން 

 މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައި ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި މި ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ސާފު މީމް އެވޯޑްގެ ނަމުގައި ސްކޫލުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޙަރަކާތެއް ހިންގުން  :   68ޙަރަކާތް   •
 ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި މި މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައި ސަބަބު/ދަތިތައް: 

ކުނި   3R  :   69ޙަރަކާތް   • ދަށުން  ގެ  އަތޮޅު  ސްޓްރެޓަޖީ  މ.  އުފެއްދުމަށް  އަލުން  ބޭނުންކޮށް،  އަލުން  މަދުކޮށް، 
 ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ްޕރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން 

 ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި މި މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައި ސަބަބު/ދަތިތައް: 

މުއައްސަސާތަކާއި،   :   70ޙަރަކާތް   • އެހީގައި    NGO ކަމާގުޅޭ  ޕްރޮގްރާމްތަކެއް  ތަކުގެ  ރިސައިކަލްކުރުމުގެ  ކުނި 
 ހިންގުން 

 ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި މި މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައި ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 އުކާލާ ކާނާގެ ބާވަތްތަކުން ކޮމްޕޯސްޓް )ގަސްކާނާ( އުފައްދަން އެހީތެރިވުން  :   71ޙަރަކާތް   •
 ތާރީޚެއްގައި މި މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައިފަހުގެ   ސަބަބު/ދަތިތައް: 

ތަންތަން   :  72ޙަރަކާތް   • ފަދަ  ކަނޑޫފާ  ކުޅި،  ގޮނޑުދޮށްތަކާއި،  ރަށްރަށުގެ   ހުރިހާ  ދިރިއުޅޭ  މީހުން  މ.އަތޮޅުގެ 
 ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިވުން

ކުޑަކުރަން    ސަބަބު/ދަތިތައް:  ޚަރަދު  މި ދައުލަތުގެ  ތާރީޚެއްގައި  ފަހުގެ  ވަގުތަކަށްވުމާއެކު  މަސައްކަތްކުރައްވާ 
 މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައި



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުްނސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 39 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

މ.އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށްރަށުގެ  ގޮނޑުދޮށްތަކާއި، ކުޅި، ކަނޑޫފާ ފަދަ ތަންތަންތަނަކީ   :   73ޙަރަކާތް   •
 ންތަނުން ޢާމްދަނީ ލިބޭފަދަ ތަންތަނަށް ހެދުމަށް އެހީތެރިވުންހިތްފަސޭހަ މައިޒާން ތަކެއްގެ ގޮތުގައި އަދި އެތަ

މި   ސަބަބު/ދަތިތައް:  ތާރީޚެއްގައި  ފަހުގެ  ވަގުތަކަށްވުމާއެކު  މަސައްކަތްކުރައްވާ  ކުޑަކުރަން  ޚަރަދު  ދައުލަތުގެ 
 މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައި

ށްރަށުގެ  ގޮނޑުދޮށްތަކާއި، ކުޅި، ކަނޑޫފާ ފަދަ ތަންތަންތަނަކީ  މ.އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަ  :   74ޙަރަކާތް   •
 ހިތްފަސޭހަ މައިޒާން ތަކެއްގެ ގޮތުގައި އަދި އެތަންތަނުން ޢާމްދަނީ ލިބޭފަދަ ތަންތަނަށް ހެދުމަށް އެހީތެރިވުން

ފަހު  ސަބަބު/ދަތިތައް:  ވަގުތަކަށްވުމާއެކު  މަސައްކަތްކުރައްވާ  ކުޑަކުރަން  ޚަރަދު  މި ދައުލަތުގެ  ތާރީޚެއްގައި  ގެ 
 މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައި

ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓުންގެ މަސައްކަތާ ގުޅުން ހުރި ތަމްރީންގެ ދާއިރާތަކުން ކިޔެވުމަށް ކޮންމެ    :   75ޙަރަކާތް   •
 މުވައްޒަފަކަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން  02އަހަރަކު މަދުވެގެން  

 ތާރީޚެއްގައި މި މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައިފަހުގެ   ސަބަބު/ދަތިތައް: 

މ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ސްމޭކް )ޑިޖިޓަލައިޒް( ކުރެވޭނެ ޚިދުމަތްތައް   :   76ޙަރަކާތް   •
 ބޭއްވުން  ދެނެގަނެ އެކަމާ މަޝްވަރާކޮށް ގޮތްތަކެއް ނިންމުމަށް ކަމުގެ ފައްނީ މާހިރުންނާއެކު ބައްދަލުވުމެއް

 ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި މި މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައި ސަބަބު/ދަތިތައް: 

ްޕރޮޖެކްޓް    :   77ޙަރަކާތް   • ގޮތުން  ކުރުމާބެހޭ  )ޑިޖިޓަލައިޒް(  ސްމޭކް  ޚިދުމަތްތައް  ދޭ  ކައުންސިލުން  އަތޮޅު  މ. 
 އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުން  ްޕރޮޕޯސަލްއެއް އެކުލަވާލާ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ފަންނީ އަދި މާލީ

 ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި މި މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައި ސަބަބު/ދަތިތައް: 

މ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ހަލުއިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަކުރުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭނެ   :   78ޙަރަކާތް   •
 ގަތުމަށް ކަމުގެ މާހިރުންނާ މަޝްވަރާކުރުން އައި.ސީ.ޓީގެ ވަޞީލަތްތައް ދެނެ 

 ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި މި މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައި ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ގެންދާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލް އެކުލަވާލުން  :   79ޙަރަކާތް   •
 އްކަތްކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައިފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި މި މަސަ ސަބަބު/ދަތިތައް: 

މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރިކްރިއޭޝަން ކުލަބު މިހާރަށް ވުރެ ޙަރަކާތްތެރިކޮށް، މުވައްޒަފުންގެ ތަޖުރިބާ   :   80ޙަރަކާތް   •
 ދަތުރު ދިޔުން  02އިތުރުކޮށް، އެކުވެރިކަން ބަދަހިކުރުމަށް ކޮންމެ އަހަރަކުމެ މަދުވެގެން  

ތާރީޚެއްގައި    ސަބަބު/ދަތިތައް: ފަހުގެ  ވެސްއެކު  ކުރަމުންގެންދިއުމާ  މަރާމާތު  ލާންޗް  މަތިފަޅު  ކައުސްސިލްގެ  އަތޮޅު 
 ކުރުމަށް 

  



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުްނސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 40 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

     ވިޔަފާރިއާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި  ކައުންސިލުން   .8
 

 ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން. 

ޮޕ15000.00މަހަކު    1،2ޢިމާރާތް    "އަތޮޅުވެހި " -1 މޯލްޑިވްސް  ހިންގުމަށް  ސްޓޭޝަން  ޕޮލިސް  މުލީ  އަށް  ލިސް  ރ 
 . ސަރވިސްއަށް ކުއްދޫކުރެވުނެވެ

ވާލިދު ރިފާތު  ކޮޓަރި،ސިޓިންގރޫމް، ކާގެ ބަދިގެ( ހިމެނޭގޮތަށް މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްިޕޓަލްގެ ޑޮކްޓަރ 2ޢިމާރާތް ) "އަތޮޅުކުރި " -2
 ރ އަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވުނެވެ. 7000.00 އަށް މަހަކު  ޢަބުދުލް ޙަމީދު ޔޫސުފު

އަދި އަތޮޅު ސްޓޭޓް ހައުސްގައި ކޭޓަރިންއަށް ބޭނުންކުރާ އެކި އެއްޗިހި އެކި ފަރާތްތަކަށް    އަތޮޅު ސްޓޭޓް ހައުސްގެ ކޮޓަރިތައް -3
 އާމްދަނީ ލިބުނެވެ. ކުއްޔަށްދީގެން 

 

 ލޯން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން. 

ނަމުގައި   -4 ލޯނުގެ  ހުޅުވާލަ"ދިރެމާ"  އާއްމުކޮށް  ރައްޔިތުންނަށް  މިއީ އިގެން  އަތޮޅުގެ  ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.  ލޯންތަކެއް  ކުރިން 
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭ އެއްވެސް    6މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ    ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން ދޫކުރެވިފައިވާ ލޯނުތަކެކެވެ.  2019މުޅިންވެސް  

ކައުންސިލުން   ފަރާތަކަށް  ދޫކުރެވިފައިވާ    ދޫކުރެވިފައެއް  އްލޯނެ   މި  ކުރީގައި  މަސައްކަތަކީ  މިހާރުކުރެވެމުންދާ  ނުވެއެވެ. 
 ލޯނުތަކަށް ޤަވާޢިދުން ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުން އެފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތެވެ. 

 

 ބޭންކުން ހިއްސާގަތުން. 

ހިއްސާ ގަނެފައި    7500ބޭންކުން  މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުން ހިންގެވި "ހިއްސާވިއްކުމުގެ ްޕރޮގްރާމް" ގެ ދަށުން އެ   -5
 ހިއްސާ ގަނެފައި ވެއެވެ.   1090 " މ. އަތޮޅު ރައްޔިތުން "ގެ ނަމުގައި  އަދި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން  ވެއެވެ.

 . މ. އަތޮޅު ފިހާރައިން ލިބޭ ކުލި 
 
 މުން ގެންދަވައެވެ. ސަރުކާރުން ދެއްވަ   މާލޭގައި ހުންނަ މ. އަތޮޅު ފިހާރައިގެ ކުލީގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި -6

 
 . މަތިފަޅު ލޯންޗުން ލިބޭ ކުލި 

 
ލޯންޗު    ދާތީ އަޑިއަށް ދިއުމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ މަރާމާތުތަކެއް ކުރެވެމުން   ފައްތިޔަލުގައި އަޅާފައި އޮއްވާ  މަތިފަޅު ލޯންޗު -7

 ނުވެއެވެ.  ލިބިފައެއް މިއަހަރު ފުރަތަ ހަމަހު ކުއްޔަށް ދީގެން އެއްވެސް އާމްދަނީ އެއް
 

 
 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުްނސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 41 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 މަސްދުވަހުގެ މާލީ ހިސާބުތައް   06ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ   .9
 

ގެ    2022
 ބަޖެޓްގައި ބާކީ 
 ހުރި ފައިސާ 

ގެ    2022
މަހުގެ    6ފުރަތަމަ  

 ޚަރަދު 

ގެ ލިބުނު    2022
 ބަޖެޓް 

 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 5,627,225.00 2,072,253.17 3,554,971.84

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 377,450.00 22,267.00 355,183.00

 ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދުކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަުތން ހިންގޭ   9,542,417.53 753,739.30 8,298,660.70

      

 ބަޖެޓް މުޅި ޖުމްލަ  15,547,092.53 2,848,259.30 14733105.11

        

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       

 މުވައްޒަފުންނަްށ ހިނގާ ޚަރަދު 3,912,693 1,639,105.09 2,273,587.91

77,202.03 76,496.97 153,699 
މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަާށއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަްށ ނޫން  ޕެންޝަނާއި، 

 ގޮުތން ދޭ ފައިސާ

 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  81,300 25,110.00 56,190.00

 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަްށ ހޯދާ ތަކެީތގެ އަގު 298,700 70,410.11 228,289.90

 އޮފީސް ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ ޚިދުމަުތގެ ޚަރަދު 642,850 257,279.00 385,571.00

 ަތމްރީން ކުރުމަްށ ކުރެވޭ ޚަރަދު 140,000 1,160.00 138,840.00

 މަރާމާުތ ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 397,983 2,692.00 395,291.00

 ޖުމްލަ  5,767,225.00 2,072,253.17 3,554,971.84

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު    

 އޮފީސް ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމްަށ ކުރާ ޚަރަދު  377,450 22,267.00 351,383.00

 ޖުމްލަ 377,450 22,267.00 351,383.00

        

             
3,906,354.84  

             
2,095,500.17  

           
6,144,675.00  

 ޖުމްލަ: 

 
 
 
 
 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުްނސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 42 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

  ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ހަރަކާތްތައްއަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި    ވަނަ   2022 .10
 

   ަބޖެޓް ފާކުރާލަ
  

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް  
 ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް 

Q4 Q3   

6004675.00 

  
މަސްދުަވހު ހިްނިގ ހަރަކާތްތަކުެގ  6ަވނަ އަހަރު ފުރަތަމަ 2022އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ އިދާރާެގ 

 އަށް ފޮނުުވން  L.G.Aރިޕޯޓް އެކުލަަވއިލާ 

  
ަވނަ އަހަރުެގ އަތޮޅު ކައުްނސިލްެގ އިދާރާެގ މަސައްކަތު  2023ތަރައްޤީ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް، 

 އަށް ފޮުނުވން  L.G.Aތާަވލް އެކުލަަވއިލާ 

  
ަވނަ އަހަރުެގ އަތޮޅު ކައުްނސިލްެގ އިދާރާެގ ބަޖެޓް 2023ތަރައްޤީ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް، 

 އަށް ފޮުނުވން.  L.G.Aތައްޔާރުކޮށް 

  
މަހު އަތޮޅު ކައުްނސިލްެގ އިދާރާެގ ތަރައްޤީ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީ ސިފަ  1މަހުން  2ކޮންމެ 

 ޢާއްމުކުރުން އަންަނޮގތުެގ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް 
   ްތަރައްޤީ ޕްލޭން ރިވިއުކޮށLGA  ްއަށް ފޮނުުވނ 
   ްފައިނޭްނސިއަލް ޕްލޭން ރިވިއުކޮށLGA  ްއަށް ފޮނުުވނ 
   ްރަށްރަށުެގ ލޭންޑްޔޫސްޕްލޭން ހެދުމަށް އެހީތެރިެވދިުނނ 
  ްއެއްގަމުެގ ލައިސަންސް ކާޑު ދޫކުރަންފެށުނ 

   ުމުަވއްޒަފުްނެގ ތަޖުރިބާ ދަތުރ 

   ުމުަވއްޒަފުްނެގ ޕިކުނިކު ދަތުރ 

   .ްއަތޮޅުަގއި ހުރި ކަންކަމާ ގުޅިެގން މުއައްސަސާތަކާ މަޝްަވރާކުރުމަށް މާލެދަތުރުކުރުނ 
   ްރަށުކައުްނސިލްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުނ 

25,000.00 

 

  

ަވނަ އަހަރު ނިމުމުެގ ކުރިން މ. އަތޮޅުަގއި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާަގއި  2026 
 އަކީ މ.އަތޮޅުެގ ދަރިންނަށް ހެދުން  40މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުެގ % 

މ. އަތޮޅުަގއި ތިބި ަވޒީފާނެތް ޒުާވނުްނ ނަށް ކޮންސްޓްރަކްޝަްނެގ ދާއިރާތަކުން 
 ތަމްރީންފޯރުކޮށްދިނުން 

 

  
ެގ ނިޔަލަށް ކޮންމެ އަހަރަކު މ. އަތޮޅަށް ބޭުނންާވ ހުަނރުެވރި  2026އިން ފެށިެގން  2022

 ފަރާތެއް ތަމްރީންކުރުން  30މަސައްކަތްތެރިކަމުެގ ދާއިރާތަކުން މަދުެވެގން 

39,300.00 
   ތަމްރީންކުރުމަށް ކޯހެއް   ދާއިރާއިން މީހުންރެފްރިޖަރޭޝަން އެންޑް އެއަރ ކޮނޑިޝަނިްނެގ

   ހިންުގން

39,300.00 
  

  ތަމްރީންކުރުމަށް ކޯހެއް ހިްނުގން ލިޔެލާޖެހުމާއި، ލާފެންކުރުމުެގ ދާއިރާއިން މީހުން

39,300.00 
  

   ހިންުގންހަދަން ދަސްކޮށް ދިުނމަށް ކޯހެއް  ލަކުޑީގައި ބިންަވޅު ކަނޑާެނުގމާއި، ސްެވިނއަރ

39,300.00 
  

   ދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީންކުރުމަށް ކޯހެއް ހިްނުގން ޕޭސްޓްރީ އަދި ކޭކުކު އެޅުމާއި، ބޭކިްނގެ 

44,300.00 
  

   ތަމްރީންކުރުމަށް ކޯހެއް ހިްނުގން ފެހުމާއި، ޑިޒައިންކުރުމުެގ ދާއިރާއިން މީހުން

49,300.00 
   ްެގންުގޅޭ އިލެކްޓްރިކް އެންޑް އިލެކްޓްރޯނިކް ތަކެތި  ވައިރުކުރުމާއި، ޭގތެރޭަގއި ހިފާ ކަރަންޓ

   ދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީންކުރުމަށް ކޯހެއް ހިންުގން މަރާމާތު ކުރުމުެގ



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުްނސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 43 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

49,300.00 
  

   ޑައިިވން އިްނސްޓްރަކްޓަރުން ތަމްރީންކުރުން

 އިތުރުކުރުން  50އަތޮޅުގައި މަހުން އުފައްދާ ބާަވތްތައް މިހާރަށްުވރެ % ެގ ނިޔަލަށް މ.  2026   

49,300.00    ްމ. އަތޮޅުަގއި މަހުން އުފައްދާ ބާަވތްތައް އުފެއްދުމާބެހޭ ތަމްރީން ޕްރޮްގރާމެއް ހިންުގނ 

 
  

  ދަނޑުެވރިކަން ޕޯނިކްސް ހައިޑްރޯ ރަށަކަން ހުރިހާ އަތޮޅުެގ. މ ކުރިން ނިމުމުެގ 2024
 ހެއްދުން  ދަނޑު 05 ޕޯނިކް ހައިޑްރޯ މަދުެވެގން ރަށެއްގައި ކޮންމެ ތަޢާރަފުކޮށް

49,300.00   ޯހިންުގން  ޕްރޮްގރާމްތަކެއް  ތަމްރީން ދިނުމަށް ދަސްކޮށް ދަނޑުެވރިކަން ޕޯނިކްސް ހައިޑްރ 

 

  
 ކޮންމެ ތަޢާރަފްކޮށް ކަލްޗަރ އެކުއާ ރަށަކަށް ހުރިހާ އަތޮޅުެގ. މ ކުރިން ނިމުމުެގ 2025

 އުފެއްދުން  ަވޒީފާ 10 މަދުެވެގން ދާއިރާއިން އެ  ރަށެއްގައި

49,300.00   ހިްނުގން  ޕްރޮްގރާމްތަކެއް ތަމްރީން ދިުނމަށް ދަސްކޮށް ކަލްޗަރ އެކުއަރ 

 

  
 ލޯން އުޞޫލުން  އިސްލާމީ  ރަނގަޅުކުރުމަށް ޙާލަތު އިޤްތިޞާދީ ރައްޔިތުްނެގ އަތޮޅުެގ. މ

 ދޫކުރުން  ލޯން ދަރިންނަށް އަތޮޅުެގ ޤާއިމްކޮށް ފަންޑެއް ދޫކުރާނެ

5,000.00   
  އުޞޫލުތައް ދޫކުރާނެ ލޯންދޭނު ، އުފައްދާ ފަންޑު ބޭުނންާވ ދޫކުރަން ލޯން އުޞޫލުން  އިސްލާމީ

 ޢާއްމުކުރުން  ، އެކުލަާވލައި 

 ގާއިމްކުރުން  ފާމެއް ޕޯލްޓްރީ  އަތޮޅުަގއި. މ  ކުރިން ިނމުމުެގ އަހަރު ަވނަ 2024   

61,500.00 
   ްމ. އަތޮޅުަގއި ޕޯލްޓްރީ ފާމް ާގއިމްކުރުމަށް ބޭނުްނާވ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އަަވށްޓެރި ޤައުމަކަށ

 ތަޖުރިބާ ދަތުރެއްކުރުން 

2,000.00    ިރަޖިސްޓަރީ ކުރުން މުލަކަތޮޅު ކައުްނސިލްެގ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނ 

16,000.00    ްޕޯލްޓްރީ ފާމް ހެދުމަށް ބޭނުްނާވ ޕްރޮޕޯޒަލް ތައްޔާރުކޮށް އިްނެވސްޓަރަކު ހޯދުނ 

49,300.00    ްމ. އަތޮޅުަގއި މަހުން އުފައްދާ ބާަވތްތައް އުފެއްދުމާބެހޭ ތަމްރީން ޕްރޮްގރާމެއް ހިންުގނ 

    އެޅުން  ބާރު އުފެއްދުމަށް ކުންފުނިތައް އޮތޯރިޓީ ލޯކަލް ކައުއްސިލަކުން  ރަށު  ކޮންމެ އަތޮޅުެގ. މ
17,800.00 

 

   އިދާރީ އަދި  ޤާނޫނީ  ބޭުނންާވ ރަށުކައުްނސިލްތަކަށް  އުފެއްދުމަށް ކުންފުނި އޮތޯރިޓީ ލޯކަލް
 ފޯރުކޮށްދިނުން  އެހީތެރިކަން

 

    މެދުެވރިކޮށް ކުންފުނި  އޮތޯރިޓީ ލޯކަލް ކައުންސިލެއްެގ އެ  ކައުންސިލްތަކުން ރަށު އަތޮޅުެގ. މ
 ކުރިން ިނމުެގ އަހަރު ަވނަ 2026 އެހީތެރިވެދީ އުފެއްދުމަށް ބާަވތްތައް  ޚާއްޞަ  އެރަށަކަށް

 އުފައްދަންފެށުން   ބާަވތްތައް ޚާއްޞަ އެރަށަކަށް ރަށެއްަގއި ހުރިހާ

          15,000.00  
  ކައުްނސިލެއްެގ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުްނފުނި މެދުވެރިކޮށް އެރަށަކަށް ޚާއްޞަ ބާަވތްތައް  އެ 

 އުފެއްދުމަށް ބޭނުްނާވ ފައްނީ މީހުން ތަމްރީންކުރުން 

          15,000.00  
  އެ ކައުްނސިލެއްެގ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުްނފުނި މެދުވެރިކޮށް އެރަށަކަށް ޚާއްޞަ ބާަވތްތައް  

 އެހީތެރިެވދިނުން   އުފެއްދުމަށް

          15,000.00     ރަށްރަށުން އުފައްދާ ބާަވތްތަކަށް މާކެޓް ހޯދުމަށް އެހީތެރިެވދިނުން 

 
   ލޯކަލް ކައުްނސިލްެގ ރަށެއްަގއިމެ ކޮްނމެ އަތޮޅުެގ. މ  ކުރިން ިނމުމުެގ އަހަރު ަވނަ 2026

 އެހީތެރިެވދިނުން   ބިނާކުރުމަށް ހައުސްއެއް ެގސްޓް  ހިންާގ ކުންފުނިން އޮތޯރިޓީ

          29,000.00  
    ހައުސްއެއް ެގސްޓް ހިްނާގ ކުންފުނިން އޮތޯރިޓީ ލޯކަލް ކައުންސިލްެގ ރަށެއްަގއިމެ ކޮންމެ

 ކަނޑައެޅުން  ބިން  ބޭުނންާވ ބިނާކުރުމަށް

 
  

 
  80% ކައުްނސިލްތަކުެގ ރަށު  އަތޮޅުެގ. މ  ކުރިން ިނމުމުެގ އަހަރު ަވނަ 2026

ފޯރުކޮށްދިނުން  ތަމްރީން އަސާސީ ބޭނުްނާވ މުަވއްޒަފުްނނަށް  



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުްނސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 44 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 
 



35,000.00    ފޯރުކޮށްދިނުން  ތަމްރީންތައް ބޭުނންާވ މުވައްޒަފުންނަށް ކައުންސިލްތަކުެގ

    ހިންުގން  ޕްރޮގްރާމްތައް ތަމްރީން ޤަާވޢިދުން  މުވައްޒަފުންނަށް ކައުންސިލްތަކުެގ

55,000.00    ހިްނުގން  ދާއިރާއަކުން ަވކި  ޙާއްޞަކުރެޭވ ޕްރޮްގރާމް ތަމްރީން 01 މަދުެވެގން އަހަރަކު ކޮންމެ

 
   އެހީތެރިކަން ފަްނނީ އަދި އިދާރީ  ބޭުނންާވ ކައުންސިލްތަކަށް ރަށު ކުރިން ނިމުމުެގ އަހަރު ަވނަ

 ާގއިމްކުރުން  ކައުްނސިލްަގއި އަތޮޅު ަވޞީލަތްތައް   ބޭުނންާވ ފޯރުކޮށްދިުނމަށް
 50,000.00    ރަށު ކައުްނސިލްތަކަށް ބޭނުްނާވ އިދާރީ އަދި ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުްނާވ 

  ަވޞީލަތްތައް އަތޮޅު ކައުްނސިލްަގއި ާގއިމްކުރުން
 25,000.00     އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުްނާވ ފައްނީ އަދި އިދާރީ 

 
   މަޝްަވރާކުރުން  ބައްދަލުެވ ާގތުން  ދެނެަގނެ ހާލަތު  ކައުްނސިލްެގ  ރަށު އަތޮޅުެގ. މ

32,800.00 
   ކައުންސިލްތަކަށް ރަށު ހުރިހާ އަތޮޅުެގ. މ ހުރިހާ އެއްފަހަރު މަދުެވެގން އަހަރަކު ކޮންމެ

 މަޝްވަރާކުރުން  ާގތުންބައްދަލުެވ ކައުްނސިލްތަކާ ޒިޔާރަތްކޮށް

 
    އެހީދެޭވނެ ފައްނީ ބޭނުްނާވ ކައުްނސިލްތަކަށް ރަށު އަތޮޅުެގ. މ  ކުރިން ނިމުމުެގ އަހަރު ަވނަ

 ާގއިމްކުރުން އަތޮޅުކައުްނސިލްަގއި ނިޒާމެއް

18,300.00 
   އެކުލަާވލާފައިާވ ކައުންސިލުން އަތޮޅު ޙާލަތުަގއި ޚާއްޞަ  ބޭނުްނާވ ކައުްނސިލްތަކަށް ރަށު

 އެހީތެރިެވދިުނން ފޮނުަވއިެގން ކައުްނސިލްތަކަށް އެ މުވައްޒަފުން އުޞޫލާއެއްޮގތަށް

 

    އޮޑިޓްކުރާނެ ަވރޗުއަލްކޮށް ކައުންސިލްތައް ރަށު އަތޮޅުެގ.  މ ރަށު ކުރިން ނިމުމުެގ އަހަރު ަވނަ
 ފެށުން އޮޑިޓްކުރަން އެކުލަާވލައި  އުޞޫލެއް

5,000.00 
   އޮޑިޓްކުރުން  ަވރޗުއަލްކޮށް ކައުންސިލްތައް ރަށު އަތޮޅުެގ. މ

 

   ސްމޭކް 70%  ޚިދުމަތްތަކުެގ  ދޭ ކައުންސިލްތަކުން ރަށު  އަތޮޅުެގ. މ ނިމުމުެގ އަހަރު ަވނަ
 ކުރުން ( ޑިޖިޓަލައިޒް)

3,000.00 

  ސްމޭކް )ޑިޖިޓަލައިޒް( ކުރުމާބެހޭ ޮގތުން  މ. އަތޮޅުެގ ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް  
ޕްރޮޖެކްޓް ޕްރޮޕޯސަލްއެއް އެކުލަާވލާ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ފަންނީ އަދި މާލީ އެހީތެރިކަން  

 ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުން 

6,500.00 

  މ. އަތޮޅުެގ ރަށު  ކައުްނސިލްތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ސްމޭކް )ޑިޖިޓަލައިޒް( ކުރުމުެގ ޢަމަލީ 
  އްކަތް ކުރުންމަސަ 

 

   ރަށު ހުރިހާ އަތޮޅުެގ. މ ، ކައުންސިލާއި އަތޮޅު.މ  ކުރިން ިނމުމުެގ އަހަރު ަވނަ 2023

 ގުޅާލުން  ިވޔުގައިން  އިންޓްރާނެޓް ކައުންސިލްތައް

150,000.00 

    ބަހައްޓާ އައިޕީފޯންތައް ކައުްނސިލްތަކުަގއި ރަށު  އަތޮޅުެގ.  މ ، ކައުންސިލާއި އަތޮޅު. މ
 ނިންމުން  މަސައްކަތްކޮށް ގުޅާލުމުެގ  އިންޓަކަމުން

 

   ޑިޖިޓަލް ތަކެއްގައި  ކައުންސިލް ހުރީހާ އަތޮޅުެގ. މ  ކުރިން ިނމުމުެގ އަހަރު ަވނަ 2023
 ބޭނުންކުރުން   ާގއިމްކޮށް ިނޒާމެއް އާކައިްވެގ

45,000.00 

   މަސައްކަތް ާގއިމްކުރުމުެގ އާކައިްވ ޑިޖިޓަލް ކައުްނސިލްތަކުަގއި ހުރިހާ އަތޮޅުެގ. މ
 ފުރިހަމަކުރުން 

 

  ަވނަ އަހަރު ިނމުމުެގ ކުރިން ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާެގ އެއްިވއުަގއިން މ. އަތޮޅު   2023
 ކައުންސިލާއި، މ. އަތޮޅުެގ ރަށުކައުްނސިލްތަކުެގ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން 

 100,000.00     އެއްިވއުަގއިން މ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، މ. އަތޮޅުެގ ރަށުކައުންސިލްތަކެމެރާެގ  ސެކިއުރިޓީ
 އެހީތެރިުވން  ބެލެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމަށް ބޭުނންާވ ަވޞީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިުނމަށް



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުްނސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 45 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 80,000.00    ތަ  މ. އަތޮޅުެގ ރަށުކައުންސިލް ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާެގ އެއްިވއުަގއިން މ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި،
 މަސައްކަތްކުރާނެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުން  ބެލެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމަށް ބޭުނންާވ

 100,000.00    މ. އަތޮޅުެގ ރަށުކައުންސިލްތަކުެގ   ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާެގ އެއްިވއުަގއިން މ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި،
 ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން 

 
   ބައްދަލުކުރުން   ރައްޔިތުންނާ އަތޮޅުެގ  ިގަނިގަނއިން  ކައުންސިލުން އަތޮޅު. މ

50,600.00 

    ދަތުރުކޮށް ރަރަށަށް ހުރިހާ އަތޮޅުެގ ފަހަރު 02 އަހަރަކު މަދުެވެގން  ކައުންސިލުން އަތޮޅު. މ
 ބައްދަލުކުރުން  ރައްޔިތުްނނާ

 

    ކައުންސިލަށް އަތޮޅު. މ ރައްޔިތުންަނށް އޮންލައިންކޮށް  ކުރިން ިނމުމުެގ އަހަރު ަވނަ 2022
 ާގއިމްކުރުން  ިނޒާމެއް ހުށަހެޅޭނެ ޚިޔާލު

3,500.00 

   ރައްޔިތުންނަށް  އިޖާބަދޭޮގތް ތަކަށް ޚިޔާލު ހުށަހަޅާ ރައްޔިތުން ކައުންސިލަށް އަތޮޅު. މ
 ެގންދިއުން   އަްނގަމުން

 

    ލައިބްރަރީ ޑިޖިޓަލް ޢާއްމު ރަށެއްގައި ހުރިހާ އަތޮޅުެގ. މ  ކުރިން ިނމުމުެގ އަހަރު ަވނަ 2026
 ާގއިމްކުރުން  ތައް

35,000.00 

    ހުށަހަޅައި ޕްރަޕޯޒަލް  އިދާރާތަކަށް  ކަމާގުޅޭ ާގއިމްކުރުމަށް ލައިބްރަރީ ޑިޖިޓަލް ރަށުގައި ރަށް
 މަސައްކަތްކުރުން  ހޯދުމަށް ފަންޑް

 

   ފަރާތްތަށް ޢުމުރުެގ މެދު ރަށެއްގައި ހުރިހާ އަތޮޅުެގ. މ  ކުރިން ިނމުމުެގ އަހަރު ަވނަ 2026
 ހިްނުގން  ޕްރޮްގރާމްތަކެއް ކުރުުވމަށް އަހުލުވެރި  ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އިންފޮމޭޝަން

15,000.00 

   އަހުލުެވރި ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އިންފޮމޭޝަން ފަރާތްތަށް ޢުމުރުެގ މެދު ރަށެއްަގއި ހުރިހާ އަތޮޅުެގ. މ
 ޕްރަޕޯޒަލްހެދުން  ހުށަހަޅާނެ އިދާރާތަކަށް ކަމާުގޅޭ ކުރުުވމަށް

 

    ހާރަކާތަށް  އިޖްތިމާޢީ ހިްނާގ ރަށުފެންަވރުގައި ޖަމާޢަތްތަކުން/ ޖަމްޢިޔާ/ ކްލަބް އަތޮޅުެގ. މ
  އިތުރަށް ދައުރު  އަދާކުރާ ޖަމާޢަތްތަކުން/ޖަމްޢިޔާ/ކްލަބް ތަރައްޤީަގއި އަތަޅުެގ.  މ އިތުރުކޮށް

 ހަރުދަނާކުރުން 

200,000.00 

   ހިންުގމަށް ޙަރަކާތްތައް  އެކި އެކި ހިންާގ ތަކުން ޖަމްޢިއްޔާ  ކުލަބު ތަކާއި ރަށުކައުްނސިލް
 ދިނުން  އެހީތެރިކަން

 

    ތަރިކަ ޘަޤާފީ މަޢުަނީވ ރަށެއްެގ ހުރިހާ އަތޮޅުެގ. މ  ކުރިން ިނމުމުެގ އަހަރު ަވނަ 2026
 އެކުލަާވލުން  ފޮތެއް ކަމާބެހޭ ދެެނަގނެ

39,800.00 

   މަޢުލޫމާތު ކޮށް ސާވޭއެއް ދެެނަގތުމަށް ތަރިކަ ޘަޤާފީ  މަޢުނަީވ ރަށެއްެގ ހުރިހާ އަތޮޅުެގ. މ
 އެއްކުރުން 

 

    މަސައްކަތް މަދުކުރުމަށް ފެތުރޭމިްނަވރު ، ދެެނަގތުމާއި  ޙަލަތު މަސްތުާވތަކެތީެގ އަތޮޅުަގއި. މ
 ކުރުން 

16,500.00 

   ާގއިމްކުރުމަށް އަތޮޅުަގއި.  މ މަރުކަޒެއް ފަރުާވދޭ ފަރާތްތަކަށް ބޭުނންކުރާ މަސްތުާވތަކެތި
 މަސައްކަތްކުރުން  ުގޅިެގން ފަރާތްތަކާ ކަމާުގޅޭ

 
  އާލާކުރުން  ދީނީލޯބި  ހިތްތަކުަގއި ރައްޔިތުްނެގ،   އަްނަގއިދީ ޢަޤީދާ ސައްހަ ދީުނެގ  އިސްލާމް  

 44,300.00    އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި އަދި ދީނީ މަޢުލޫމާތު ފަތުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ގުޅިެގްނ ދީނީ ނަސޭޙަތް 
 ދިނުމުެގ  ޕްރޮގްރާމްތައް ހިްނުގން 

 35,000.00    މ. އަތޮޅުެގ ރަށްރަށުގައި ކީރިތި ޤްރުއާން ތަޖުީވދު މަަގށް ކިޔަަވން ދަސްކޮށްދޭ ކްލާސްތަކެއް 
 ހިންުގން 

 35,000.00     މ. އަތޮޅުަގއި ކީރިތި ޤްރުއާންހިތުދަސް ޙާފިޡުން އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން 

 35,000.00    މ. އަތޮޅުަގއި އިމާމުެވ ނަމާދުކޮށް، ހުކުރުކުކޮށް، ކަށުކަމާ ކެމީެގ ކަންކަން ކުރާނެ ފަރާތްތައް  
 ތަމްރީންކުރުން 

 80,000.00     ބައިެވރިުވން  މުބާރާތުަގއި ޤުރުއާން  ޤައުމީ ބޭއްވުމާއި   މުބާރާތް ޤުރުއާން  އަތޮޅު. މ



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުްނސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 46 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

     ދަރިންތަކަކަށް  ލޯބިކުރާ ކަންކަމަށް އަދަބީ އަދި ، އިޖްތިމާޢީ ، ޤައުމީ  ދަރިންނަކީ އަތޮޅުެގ. މ
 ހެދުން 

200,000.00   ނަމުަގއި    އާލާކުރުމަށް ފާންތަރި އެޯވޑްެގދަރިން ޤައުމީ، އިޖްތިމާޢީ، އަދަބީ ރޫޙް   އަތަޅުެގ
 މިހާރުެވސް ދެމުްނެގްނދާ އެޯވޑް ދިނުްނ ކުރިޔަށް ެގންދިއުން 

40,000.00    ޙަރާކާތްތަކަށް އެހީތެރިެވދިނުން  މ. އަތޮޅުެގ ރަށްރަށުެގ ސްކޫލްތަކުަގއި ހިންާގ އަދަބީ

    ިނސްބަސް ބަލިތަކުެގ  ނާރާ ަގޔަށް  ގައިން  އަތޮޅުގައި. މ ކުރިން ނިމުމުެގ އަހަރު ަވނަ
 ދަށްކުރުން  50%  މިހާރަށްވުރެ

35,000.00 
  މުހިންމުކަމާއި،   އަތޮޅުެގ ރަށްރަށަށް ޢަމާޒުކޮށްެގން ފައިދާ ހުރިކާނާ ކެއުމާއި، ކަސްރަތުެގ މ.

 ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންުގން ހޭލުންތެރިކަމުެގ  ޞިއްޙީ ޮގތުން ުނރަނގަޅު އާދަތަކާ ދުރުހެލިުވމަށް

35,000.00 
  ބަލިފަތުރާ ބާަވތްތައް މަދުކުރުމަށް  މ. އަތޮޅުެގ ރަށްރަށުގައި، މީދަލާއި، މެއްސާއި، މަދިރުފަދަ

 ޕްރޮްގރާމްތަކެއް ހިްނުގން 

75,000.00    ކޭމްޕްތަކެއްހިންުގން ދެއްކުމަށް  މ. އަތޮޅުެގ ރަށްރަށުގައި ސްޕެޝަލިސްޓް ޑަކްޓަރުންނަށް

     އަތޮޅެއްެގ މުއްސަނދި  ޮގތުން ތިމާެވށީެގ ، އާލާކުރާ  ދިރުްނތައް ކަނޑުެގ އެއްގަމާއި  އަތޮޅަކީ. މ

 ދެމެހެއްޓުން  ޮގތުަގއި

30,000.00    އެކުލަާވލުން  ހެބިޓެޓްމެޕެއް އަތޮޅުެގ. މ

    އެސަރަހައްދުތައް ޖީލުތަކަށް  އަްނނައޮތް ފާހަަގކޮށް ސަރަހައްދުތައް  ޚާއްޞަ  ދިރުންތަކަށް އެކިއެކި
 . ޖެހެއެެވ  ހިމާޔަތްކުރަން

25,000.00 
  އެކިއެކި ދިރުންތަކަށް ޚާއްޞަ ސަރަހައްދުތައް ފާހަަގކޮށް އަްނނައޮތް ޖީލުތަކަށް އެސަރަހައްދުތައް 

 ހިމާޔަތްކުރުން 

25,000.00 
  އިހްތިޞާަގއިެވސް ތިމާެވށި ރައްކައުތެރިކުރުމަށް ޙިމާޔަތް ކުރެިވފައިާވ  އަތޮޅުެގ ކޮންމެ ރަށެއްެގ 

 ސަރަހައްދުތަކެއް ކަނޑައެޅުން 
     ރައްރަށުެގ ، ފޯރުކޮށްދީ  ޖީލުތަކަށް  އޮތް އައްނަށް ަގސްަގހާެގހި  ހެދޭ ރާއްޖޭަގއި  ދިެވހި

 ޙިމާޔަތްކުރުން  ތިމާެވށި ވައިސާފުކޮށް

80,000.00    އަތޮޅުެގ ރަށް ރަށުަގއި ނޭޗާޕާކް ާގއިމްކުރުން މ. 

80,000.00 
  މ. އަތޮޅުެގ ރަށް ރަށުަގއި ާގއިމްކުރާ ނޭޗާޕާކް ތަކުގައި ރާއްޖޭަގއި ހެދޭ ހުރިހާ ބާަވތެއްެގ  

 ަގސްަގހާގެއްސާއި، މާމެލާމެއްޔާއި، ފަތްޕިލާެވލިން މުއްސަނދިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން 

25,000.00 
  އަތޮޅުެގ ރަށް ރަށުަގއި ާގއިމްކުރާ ނޭޗާޕާކް ތަކުގައި ރާއްޖޭަގއި ބޭސްެވރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ  މ. 

 ފަތްޕިލާެވލި އާލާކޮށް ދިރުުވން 
     ޮގތެއްަގއި ދެމެހެއްޓެނިިވ ޕްރޮްގރާމްތައް ޙިމާޔަތްކުރުމަށް  ތިމާެވށި ސުކޫލަކީ  ކޮންމެ އަތޮޅުެގ. މ

 ލޯބިޖެއްސުން   ތިމާެވށްޓަށް ހިތްތަކުގައި ދަރިަވރުްނެގ ސްކޫލް  ، ހެދުމާއި ސްކޫލްތަކަކަށް ހިންާގ

55,000.00    ހިންުގން  ޙަރަކާތެއް އަމާޒުކޮށްެގން ސްކޫލުތަކަށް ަނމުަގއި އެޯވޑްެގ މީމް ސާފު

    60% މިހާރަށްުވރެ މިްނވަރު  ކުނީެގ އުފެދޭ އަތޮޅުަގއި. މ  ކުރިން ިނމުމުެގ އަހަރު ަވނަ 2026
 މަދުކުރުން 

37,800.00 
  3R  ުސްޓްރެޓަޖީ ެގ ދަށުން ކުނި މަދުކޮށް، އަލުން ބޭުނންކޮށް، އަލުން އުފެއްދުމަށް މ. އަތޮޅ

 ރައްޔިތުން ހޭލުްނތެރި ކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިްނުގން 

37,800.00 
  އެހީގައި ކުނި ރިސައިކަލްކުރުމުެގ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ތަކުެގ   NGO ކަމާުގޅޭ މުއައްސަސާތަކާއި،

 ހިންުގން 

25,000.00     އުކާލާ ކާނާެގ ބާަވތްތަކުން ކޮމްޕޯސްޓް )ަގސްކާނާ( އުފައްދަން އެހީތެރިުވން



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުްނސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 47 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

     ރަށްރަށުެގ ހުރިހާ ދިރިއުޅޭ  މީހުން އަތޮޅުެގ.މ  ކުރިން ިނމުމުެގ އަހަރު ަވނަ 2026
 ހެދުން   ތަންތަނަށް ސާފު ، ހިއްފަސޭހަ ތަންތަނަކީ ފަދަ ކަނޑޫފާ ، ކުޅި  ، ޮގނޑުދޮށްތަކާއި 

35,000.00    ފަދަ ކަނޑޫފާ ، ކުޅި  ، ޮގނޑުދޮށްތަކާއި   ރަށްރަށުެގ  ހުރިހާ ދިރިއުޅޭ މީހުން އަތޮޅުެގ.މ
  ލިބޭފަދަ ޢާމްދަނީ އެތަންތަނުން އަދި ޮގތުަގއި  ތަކެއްެގ މައިޒާން ހިތްފަސޭހަ ތަންތަންތަނަކީ

 އެހީތެރިުވން  ހެދުމަށް ތަންތަނަށް
    ސްމޭކް 70%  ޚިދުމަތްތަކުެގ ކައުންސިލުްނދޭ ރަށު އަތޮޅު . މ ިނމުމުެގ އަހަރު ަވނަ 2026

 ކުރުން ( ޑިޖިޓަލައިޒް)
35,000.00     މަސައްކަތް ޢަމަލީ ކުރުމުެގ( ޑިޖިޓަލައިޒް) ސްމޭކް ޚިދުމަތްތައް  ދޭ  ކައުންސިލުން އަތޮޅު. މ

 ކުރުން 
     ހިފެންއޮތް ބޭނުން  ަވޞީލަތްތަކުެގ ޓީެގ.ސީ. އައި ޒަމާނީ ހިްނގުމުަގއި ކައުންސިލް އަތޮޅު. މ

 ބޭނުންހިފުން   ދާއިރާއެއްގައި ފުޅާ އެންމެ
          20,000.00  

 

   ީވހާެވސް ރައްޔިތުންނަށް  ، ކަމާއެކު  ހަލުއި  އެހީގައި ަވޞީލަތްތަކުެގ ޓީެގ.ސީ.އައި ޒަމާނީ
 ޚިދުމަތްދިނުން  ލުއިފަސޭހަޮގތަކަށް

    ެގްނދިއުން  ކުރަމުން ޤަާވޢިދުން އޮޑިޓް އިންޓަރނަލް އަތޮޅުކައުްނސިލްެގ. މ

30,000.00    ެގންދިއުން  ކުރިއަށް ޤަާވޢިދުން އޮޑިޓް އިންޓަރނަލް ެގ  ކައުންސިލް އަތޮޅު. މ

     ބޭނުްނާވ މުަވއްޒަފުްނނަށް ޙައްލުކޮށް ދަތިކަން ޖާގައިެގ ދިމާެވފައިާވ  ކައުންސިލަށް އަތޮޅު. މ
  މިހާރަށްުވރެ ަވޞީލަތްތައް ބޭނުްނާވ ގާއިމްކުރުމަށް މާހައުލެއް ރައްކައުތެރި އަދި  އަމާން

 ާގއިމްކޮށްދިނުން  ފުރިހަމައަށް

         100,000.00      ކައުންސިލަށް ދިމާެވފައިާވ ޖާގައިެގ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުންމ. އަތޮޅު 

55,000.00  
  މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ މުވައްޒަފުންަނށް ބޭނުްނާވ އަމާން އަދި ރައްކައުތެރި މާހައުލެއް 

 ގާއިމްކުރުމަށް ބޭުނންާވ ަވޞީލަތްތައް މިހާރަށްވުރެ ފުރިހަމައަށް ާގއިމްކޮށްދިުނން



20XX ަރިޕޯޓް  ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނ  

 

 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
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 ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް   .11
 

 6: އަދަދު  ކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ ޤާނޫނުން ލާޒިމް 
 

 10 ކައުންސިލުން ބައްދަލުވުން ބޭއްވި އަދަދު:
 

ބައްދަލުވުމުގެ  
 ނަންބަރު 

ރުވި  ޙާޟި 
 ޢަދަދު 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް 

-4ދައުރު  
ބައްދަލުވުން  

15 
9 

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ   .1 މެމްބަރުން    2022މ.  ކައުންސިލް  ބަޖެޓް  އަހަރުގެ  ހުށަހެޅުއްވި  ވަނަ 
    އިސްލާޙްތަކާއިއެކު ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

-4ދައުރު  
ބައްދަލުވުން  

16 
9 

ކައުންސިލްގެ   .1 އަތޮޅު  ހުށަހެޅިފައިވާގޮތަށް،    2022މ.  ތާވަލް  މަސައްކަތު  އަހަރުގެ  ވަނަ 
 ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 

ބިނާކުރާ   .2 މުލީގައި  މ.  އެހީގައި  ސަރުކާރުގެ  ބިނާކުރުމުގެ  ާޕކިސްތާނު  ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރ 
ާޕކިސްތާނު   ބައިވެރިވެލެއްވުމަށް  މަސައްކަތުގައި  ގެންދިއުމުގެ  ކުރިއަށް  ކަންތައްތައް 
ހަރަދާއި،   ހިނގާނެ  ކަންތައްތަކަށް  ހުރުމުގެ  ބޭފުޅުންގެ  ވަޑައިގަންނަވާ  އެންބަސީން 

ކު ކުރެހުން ފައިނަލް  ހަރަދާއި،  ކަންކަމަށް ހިނގާނެ  ކުރެހުން  ދަތުރުފަތުރުގެ  ރުމަށް ރަސްމީ 
ކުރުމަށް   ބަޖެޓުން  ކައުންސިލްގެ  ހަރަދު  ހިނގާނެ  ކަންކަމަށް  ހޯދުމުގެ  ހުއްދަ  ކުރަހާ 

 ނިންމުނެވެ. 

-4ދައުރު  
ބައްދަލުވުން  

17 
8 

ދުވަހުގެ    15ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނިމާލް އެދިލައްވާފައިވާ ބޭނުމަށް،   .1
 މާރިޗް އަށް( ޗުއްޓީއެއް ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.   17 އިން 2022ފެބުރުވަރީ  27)

ާޕކިސްތާން  .2 މެމޯރިއަލް  ޖިނާޙް  ޢަލީ  މުޙައްމަދު  އަޢުޒަމް  ކޮމިޔުނިޓީ    -"ޤައިދޭ  މޯލްޑިވްސް 
މުލަކަތޮޅު   އިން،  ހައިކޮމިޝަން  ާޕކިސްތާން  ޢިމާރާތްކުރުމަށް  މުލީގައި  މުލަކަތޮޅު  ސެންޓަރ" 

ޑޮނޭޝަންގެގޮތު ރައްޔަތުންނަށް  ފެބުރުވަރީ  2022ގައި  އަތޮޅު  އަހަރުގެ  ގައި  13ވަނަ 
ރ. )ދެމިލިޔަން ހަލައްކަ އެކާވީސްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ( ރުފިޔާ، 2,621,400.00ދެއްވާފައިވާ،  

ވަނަ އަހަރުގެ މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގައި ހިމަނައިގެން ޚަރަދުކުރުމަށާއި،  2022
ޖިނާޙް   ޢަލީ  މުޙައްމަދު  އަޢުޒަމް  "ޤައިދޭ  ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ޚަރަދުކުރަން  މިފައިސާއިން  އަދި 

ާޕކިސްތާ ޢިމާރާތް    -ންމެމޯރިއަލް  ނަމުގައިކުރާ  ގެ  ސެންޓަރ"  ކޮމިޔުނިޓީ  މޯލްޑިވްސް 
 ނިންމުނެވެ. ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ކަމުގައިވާތީ، މިކަން މިގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުްނސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 49 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

-4ދައުރު  
ބައްދަލުވުން  

18 
8 

ކުރަންޖެހޭ   .1 އުފެއްދުމަށްޓަކައި  ކުންފުނި  އޮތޯރިޓީ  ލޯކަލް  އަތޮޅުގެ  އެންމެހައި  މ.  އިދާރީ 
މަސައްކަތްތައްކޮށް ނިންމާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް  

 ފޮނުވުމަށް ނިންމުނެވެ. 
މ.އަތޮޅު ސްޓޭޓްހައުސް ގައި ކުއްޔަށް ތިއްބަވާ ބޭއްފުޅުންގެ ތެރެއިން ފަރިއްކޮޅު ހަމަޖައްސަން   .2

 ޖެއްސުމުގެ އުޞޫލް އިސްލާޙްތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. އެދޭފަރާތްތަކަށް ފަރިއްކޮޅު ހަމަ
މީހުން ބިނާކުރުމާއި، މީހުން ތަމްރީންކުރުމަށްޓަކައި ހިންގާ ްޕރޮގްރާމްއެއްގެ ގޮތުން، ކޮމިއުނިޓީ   .3

ރާވާފައިވާ   ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  އިން  މުލައް،  މ.   / ލިންކޭޖް  އެމްަޕވަރމެންޓް 
މާހާސިން އެއްބަސްވާ  "ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ  ދެފަރާތުން  ގުޅިގެން،  އަތޮޅުކައުންސިލާއި  މ.  ތާ" 

މަހާސިންތާ"   "ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ  ސޮއިކުރެވިގެން،  ފަހުމްނާމާއެއްގައި  މައްޗަށް  ގޮތްތަކެއްގެ 
 މިކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާގޮތަށް ނިންމުނެވެ. 

އިޖުތިމާޢީ .4 ޖަމްޢިއްޔާތަކުން،  ހިންގޭ    ކްލަބް  ހާއްސަކޮށްގެން  ކަންކަމަށް  ކުޅިވަރު  އަދި 
އުޞޫލެއް   ދިނުމާގުޅޭ  އެހީތެރިކަން  ތައްޔާރުކޮށް    2ްޕރޮގްރާމްތަކަށް  ތެރޭގައި  މަސްދުވަސް 

އުޞޫލެއް   ގުޅޭ  އެހީދިނުމާއި  ކަންކަމަށް  މިފަދަ  މިވަގުތު  އަދި  އާއްމުކުރުމަށާއި، 
އެހީތެރި  އެދިވަޑައިގެންފައިވާ  ޔޫތް  ހެދިފައިނެތުމުން،  ފޯރ  ސޮސައިޓީ  ދެވެންނެތްކަމަށް،  ކަން 

 އެންހޭންސްމަންޓް / މ. މުލިއަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ. 
ހިންގޭ   .5 ހާއްސަކޮށްގެން  ކަންކަމަށް  ކުޅިވަރު  އަދި  އިޖުތިމާޢީ  ޖަމްޢިއްޔާތަކުން،  ކްލަބް 

އުޞޫލެއް   ދިނުމާގުޅޭ  އެހީތެރިކަން  ތައްޔާ  2ްޕރޮގްރާމްތަކަށް  ތެރޭގައި  ރުކޮށް  މަސްދުވަސް 
އުޞޫލެއް   ގުޅޭ  އެހީދިނުމާއި  ކަންކަމަށް  މިފަދަ  މިވަގުތު  އަދި  އާއްމުކުރުމަށާއި، 
ސްޯޕޓްސް   ގެލެކްސީ  ދެވެންނެތްކަމަށް،  އެހީތެރިކަން  އެދިވަޑައިގެންފައިވާ  ހެދިފައިނެތުމުން، 

 ކްލަބް / މ. މުލި އަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ. 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުްނސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 50 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

-4ދައުރު  
ބައްދަލުވުން  
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އަތޮޅުކައުންސިލް    6ފަހުމްނާމާގެ   .1 މ.  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 
މ.އަތޮޅު   ޖަމިއްޔާއާއި  )ސެލް(  ލިންކޭޖް  އެމްޕަވަރމަންޓް  ކޮމިޔުނިޓީ  އުނިކުރުމަށްފަހު، 

"  2022ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އާއި ގުޅިގެން ހިންގޭ ކެޕޭސިޓީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް މަހާސިންތާ  
 ސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. ގެ ފަހުމްނާމާ ފާ

އުޞޫލުގެ   .2 މާއްދާގެ  4އެ  އޮތްގޮތް    4.2ވަނަ  ހުށަހެޅިއިރު  ޢިބާރާތް  )ނ(ގައިވާ 
 ވަނަ މާއްދާގެ ")ރ(" އިތުރުކުރުން. 6އުޞޫލުގެ އެ ބަދަލުގެނައުމާއި، 

 އުޞޫލުގައި އޮތްގޮތް: 

މާއްދާގެ  4 ޖަމްޢިއްޔާ/    4.2ވަނަ  ކްލަބް/  ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ  ރިޯޕޓް  އަހަރީ  ޤަވާޢިދުން  )ނ( 
 (  10( % 10ޕޮއިންޓް މި ބަޔަށް ގިނަވެގެން ލިބޭނީ % 10ޖަމާޢަތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނަމަ 

  

   އުޞޫލަށް ބަދަލުގެނެވުނުގޮތް: 

މްޢިއްޔާ/ ޖަމާޢަތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ  )ހ( ްޕރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި ކްލަބް/ ޖަ  4.2ވަނަ މާއްދާގެ  4
 ކަމަކަށް ކުރާ ހޭދައަށް. 

ޕޮއިންޓް މިބަޔަށް ގިނަވެގެން    2)އެއްހާސް( ދިވެހި ރުފިޔާއަކަށް    1000.00)ހޭދަކުރާ ކޮންމެ  
އަށް    50( %50ލިބޭނީ % )ރ(  އިން  )ހ(  މާއްދާގެ  މި  އަދި  ބަދަލުގެނައުމާއި،  މިގޮތަށް 

 އަކުރުތައް ތަރުތީބުކުރުން. 
 

ވަނަ މާއްދާގެ ")ރ( އަތޮޅު ކައުންސިލުން މި އުޞޫލުގެ ދަށުން، އަހަރު މ. އަތޮޅު ކޮންމެ  6
ރަށަކުން    1ރަށެއްގެވެސް   އެއްވެސް  އަދި  އެހީދެވޭނެއެވެ.  ޖަމާޢަތަކަށް  ޖަމްޢިއްޔާ/  ކްލަބް/ 

މާކްސް   ގިނަ  އެންމެ  ދެން  އެފުރުޞަތު  ނުވާނަމަ  ބޭނުން  ނުވަތަ  އެދިފައިނުވާނަމަ/  އެހީއަށް 
 ލިބިފައިވާ އެހެން ރަށެއްގެ ކްލަބް/ ޖަމްޢިއްޔާ/ ޖަމާޢަތަކަށް ދެވިދާނެއެވެ. 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުްނސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 51 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

-4ދައުރު  
ބައްދަލުވުން  
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ކައުންސިލުން   .1 ޤަރާރު،  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  ގުޅޭގޮތުން  އޮްޕރޭޓްކުރުމާއި  އެކައުންޓް  ބޭންކް 
 ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރެވުނެވެ. 

ގައި   .2 މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު  އެސް.އެމް.ޓީ.  ގައި  އެސް.އެމް.ޓީ  މަޝްވަރާކުރެވިފައިނުވާތީ 
 އަލުން ހުށަހެޅުމަށް ނިންމުނެވެ. 

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ލޯންޗް ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލް އެކުލާލުމަށް ފިޒިކަލް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިގެން   .3
 މަޝްވަރާކޮށް އަލުން އުޞޫލު އެކުލަވާލުމަށް ނިންމުނެވެ. 

 އަހަރުގެ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ބާއްވާނެ ތާރީޚްއަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް  ވަނަ  2022 .4
ސްކޫލްތަކަށް   ބޭއްވުމަށްފަހު  އެއް  މީޓިންގ  ްޕރިންސަިޕލުންނާއެކު  ސްކޫލްތަކުގެ  ނިންމާނީ 
ކަންތައް   ކަނޑައެޅުމުގެ  ރަށެއް  ބާއްވާނެ  މުބާރާތް  ކަމަށާއި  އެއް  ތާރީޙް  އެންމެފަސޭހަވާނެ 

ށް ގެންދާނީ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށްފަހު އެންމެ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ކުރިއަ
 ހުށަހެޅި ރަށަކަށް ކަމަށްވެސް ނިންމުނެވެ. 

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު   .5 އެސޯސިއޭޝަނާއި  ވޮލީބޯޅަ    2022ވޮލީބޯޅަ  އަތޮޅު  އަހަރުގެ  ވަނަ 
 ނެވެ. މުބާރާތް ބާއްވާނެ ތަރީޙް އެއް ކަނޑައެޅުމަށް ނިންމު

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު   .6 އެސޯސިއޭޝަނާއި  ފުޓްބޯޅަ    2022ފުޓްބޯޅަ  އަތޮޅު  އަހަރުގެ  ވަނަ 
 މުބާރާތް ބާއްވާނެ ތަރީޙް އެއް ކަނޑައެޅުމަށް ނިންމުނެވެ. 

ކޮމިޔުނިޓީ އެމްަޕވަރމަންޓް ލިންކޭޖް )ސެލް( ޖަމިއްޔާއާއި މ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އާއި  .7
"ކެޕޭސި ހިންގޭ  މަހާސިންތާ  ގުޅިގެން  ޑިވެލޮޕްމެންޓް  ތާރީޚްއަކާމެދު  2022ޓީ  ބާއްވާނެ   "

"ސެލް" ޖަމިއްޔާއާއި ވާހަކަ ދެއްކުމަށްފަހު މެއި މަހުގެ ފަހު ހަފްތާގައި މަހާސިންތާ ބޭއްވުމަށް  
 ނިންމުނެވެ. 

ދޫކުރާ   .8 އެޅުމަށް  ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރ  ބިނާކުރާ  މ.މުލީގައި  އެހީގައި  ސަރުކާރުގެ  ާޕކިސްތާނު 
ކައުންސިލް  ބިމާއި   ޑްރާފްޓް  ފޮނުވާފައިވާ  ކައުންސިލުން  މުލީ  މިހާރު  އެއްބަސްވުން،  ގުޅޭ 

ކުރުމަށް   އެޖެންޑާ  ބައްދަލުވުމަކަށް  ކައުންސިލް  އޮންނަ  ދެން  ފޮނުވުމަށްފަހު  މެމްބަރުންނަށް 
 ނިންމުނެވެ. 

މުގައި  ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވު  19،18،17،16،14މ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   .9
މ.   ހާޟިރުވެފައިނެތުމުން،  ޖަލްސާއަށް  ގެ  މިއަދު  މެމްބަރުން  ބައެއް  ބައިވެރިވެލައްވާފައިވާ 

ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ބައްދަލުވުމުގެ    19،18،17،16،14އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  އާއްމު  ވަނަ 
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ދެން އަންނަ ޖަލްސާއަކަށް އެޖެންޑާކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުްނސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 52 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

-4އުރު  ދަ
ބައްދަލުވުން  
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މެއި    2022ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނިމާލް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތަށް،   .1
 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.  6އަށް، އަހަރީޗުއްޓީން   15މެއި  2022އިން  8

ސްކޫލްތަކުގެ   .2 އަތޮޅުގެ  ބައްދަލުވުމުގައި  މ.  މަޝްވަރާ  ބޭއްވުނު  ްޕރިންސިަޕލުންނާއެކު 
ގޮތުގެމަތިން،   ޤުރްއާން    2022މަޝްވަރާކުރެވުނު  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު  މ.  އަހަރުގެ  ވަނަ 

 ގެ ފަހުން ބޭއްވުމަށް ނިންމުނެވެ.  15އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ   2022މުބާރާތް، 
ްޕރޮގްރާމް   .3 ދަރުސް  "އަތޮޅު  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  ގެންގޮސްދެއްވާ  2022މ.  ކުރިއަށް   "

ދުވަހަކަށް   ކޮންމެ  ދަރުސްދެއްވާ  ގޮތުގައި،  އެލަވަންސްގެ  ޚާލިދަށް  އަޙްމަދު  އައްޝައިޚް 
ރ.)ހަތަރުހާސްރުފިޔާ( ދިނުމަށް  004000.ރ@ ގެ މަގުން ޖުމްލަ            00500.

 ނިންމުނެވެ. 
ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަށް މ. މުލީ ގައި    18އިން    14މެއިމަހުގެ    2022 .4

ވަޑައިގަންނަވާ   އަށް  ލީގު"  ސާރފް  ދިވެހި  "އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ  ލީގު  ޤައުމީ  ރާޅާއެޅުމުގެ 
ކޮޓަރި އަގަކާއި    8ހޯސްޓިންގ ޓީމްގެ ބޭފުޅުން ތިއްބެވުމަށް މ. އަތޮޅު ސްޓޭޓް ހައުސްއިން  

ހިން ކަންކަން  އެޅުމުގެ  ރާޅާ  އަދި  ދިނުމަށާއި،  ބެހެއްޓުމަށް  ނުލައި  ސަރަހައްދުގައި  ގަމުންދާ 
ބޭނުންވާ    10ލީޓަރގެ  120 ގަތުމަށް  ރ.)އަށާރަހާސްރުފިޔާ(  18000.00ޑަސްބިން 

 މުލީކައުންސިލަށް ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ. 
ބިނާކުމަށް   .5 ސެންޓަރ  ކޮމިއުނިޓީ  ޢިމާރާތްކުރާ  މުލީގައި  މ.  އެހީގައި  ސަރުކާރުގެ  ާޕކިސްތާނު 

ކަ އަތޮޅު  މ.  ބިން  އެދި  ބޭނުންވާ  ރަޖިސްޓްރީކޮށްދިނުމަށް  އަގަކާނުލާ  އެއްވެސް  އުންސިލަށް 
 އަތޮޅުކައުންސިލްއިން މުލީކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމުނެވެ. 

ދައުރުގެ   .6 ހަތަރުވަނަ  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  އާއްމު    20، 19،18،17،16،14މ.  ވަނަ 
 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާތައް ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުްނސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 53 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
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ޢިމާރާތްތަކާއި،   .1 ދަށުގައިވާ  ބެލުމުގެ  އިދާރާގެ  އެ  އާއި،  އިދާރާ  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު   މ. 
ހަވާލުކުރުމާއި،  ތަޅުދަނޑި  ތަކެތީގެ  އެހެނިހެންވެސް  ފަހަރާއި،  އުޅަނދު  ކަނޑުގެ  އެއްގަމާއި 

( ޢިމާރާތްތަކުގެ  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  އަށް  އުޞޫލް  އަތޮޅުކުރި(  ބެލެހެއްޓުމުގެ  އަދި  އަތޮޅުވެހި 
 ތަޅުދަޑިތައް ޙަވާލުކުރުމަށް، ޕޮއިންޓެއް އިތުރުކޮށް އުޞޫލް ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.   

އެކްސްޯޕ   .2 އެންޑް  ކޮންވެންޝަން  އެޗް.އާރ  މިއިދާރާގެ  2022ނޭޝަނަލް  ސެމިނަރގައި   "
ބައިވެރިކުރު އެގްޒެކެޓިވް  ސީނިއަރކައުންސިލް  އަދި  ޖެނެރަލް  އަދި  ސެކްރެޓަރީ  މަށާއި 

މާލިއްޔަތު   ފީ  ބައިވެރިވުމުގެ  އަދި  ފައިސާ  ދަތުރު  އެކަމަޑޭޝަން،  ކޮއްތު،  އެބޭފުޅުންގެ 
 ޤަވާއިދުގައިވާގޮތަށް މިއިދާރާގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 

ވަނަ އަހަރުގެ "ބައިނަލް އަޤްވާމީ ނަރުހުންގެ ދުވަސް" އަތޮޅު ފެންވަރުގައި އަތޮޅުގެ    2022 .3
 ރަށެއްގައި މިދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް، އެރަށެއްގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒު )ރީޖަނަލް  ކޮންމެ

ހޮސްިޕޓަލް / ޞިއްޙީ މަރުކަޒު / ހެލްތްޕޯސްޓް( ގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނާއި، އަދި އެރަށެއްގެ  
މިދު ރަށެއްގައި  ކޮންމެ  ބައިވެރިވާގޮތަށް،  މުވައްޒަފުން  ހުރިހާ  އިދާރާގެ  ވަސް  ކައުންސިލްގެ 

މީހަކަށް   އަތޮޅު  60.00ފާހަގަކޮށް،  ޚަރަދުކޮށްގެން  މަގުން  ރުފިޔާގެ  )ފަސްދޮޅަސް(  ރ. 
 ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ދެއްވާ ޑިނަރނައިޓެއްގެގޮތުގައި މި ޑިނަރނައިޓް ބޭއްވުމަށް ނިންމުނެވެ.   
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ރަށްރަށުގައި   .1 މުލަކަތޮޅުގެ  ގޮތުންނާއި  ސަރުކާރުން  ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކާއިބެހޭ  ހިންގަމުންދާ 
މަޝްވަރާކުރުމަށް   މިނިސްޓްރީތަކާއި  ކަންކަމުގައި  ގުޅުންހުރި  މިނިސްޓްރީތަކާއި  

އަށް ކުރުމަށް    09ޖޫން    2022ން    30މެއި    2022އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރާ މާލެ ދަތުރު   
ޚަރަ އެންމެހާ  ގުޅުންހުރި  ދަތުރާއި  ގްރާންޓްގެ  ހަމަޖައްސައި،  ކަނޑައެޅިފައިވާ  މިކަމަށް  ދުތައް 

ރައީސް،   ނައިބު  ރައީސް،  ކައުންސިލްގެ  މި  މިދަތުރުގައި  އަދި  ކުރުމަށާއި،  ކޯޑްތަކުން 
ބައިވެރިވުމަށް   އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލް  ސީނިއަރ  އަދި  ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރީ  މެންބަރުން، 

 ނިންމުނެވެ. 
ލޭންޑްޔޫސްްޕލޭ .2 ރަށްރަށުގެ  އަތޮޅުގެ  މިއަތޮޅުގެ  މ.  ގޮތުން،  އެހީތެރިކަންދިނުމުގެ  ހެދުމަށް  ން 

ނިންމާފައިވާ   ހެދުމަށް  ްޕލޭން  ލޭންޑްޔޫސް  އެލް.ޖީ.އޭއިން  ތެރެއިން  ރަށަށް    04ރަށްރަށުގެ 
ރަށަކަށް   ކޮންމެ  ގޮތުން  އެހީއެއްގެ  އިތުރު  މަޑުއްވަރި(  އަދި  މުލައް  ވޭވަށް،  -)ރަތްމަންދޫ، 

 މަށް ނިންމުނެވެ. ރ.)ތިރީސްހާސް ރުފިޔާ( ދިނ30000ު/



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުްނސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022
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-4ދައުރު  
ބައްދަލުވުން  
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މ.މަޑުއްވަރީ  .  1 އިމާރާތުގައި  ހިންގި  އިދާރާ  ކައުންސިލް  ކުރިން  މ.މަޑުއްވަރީގައި 
މ.މަޑުއްވަރީ   ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް  އެހިތެރިކަން  މާލީ  ބޭނުންވާ  ހެދުމަށް  ޮޕލިސްޓޭޝަން 

މ.   މިހާރު   ، އެދިލައްވާފައިވާތީ  ޤާއިމް  ކައުންސިލުން  އަލަށް  ޮޕލިސްޓޭޝަން  އަތޮޅުގައި 
ހަމަޖއްސަވާފައިވާ   (    04ކުރުމަށް  ހިމެނޭގޮތަށް  މަޑުއްވަރި   ( )  15000.00ރަށަށް  ރ 

 ފަނަރަހާސް ރުފިޔާ ( ގެ ފައިސާގެ އެހީއެއް ދިނުމަށް ނިންމަމެވެ. 

މ.މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ ހައިޑްރޯފޯނިކްސް ތަމްރީނު ްޕރޮގްރާމަށް    .2
  ، އެދިލައްވާފައިވާތީ  ކައުންސިލުން  މ.މަޑުއްވަރީ  އެދި  ދެއްވުމަށް  ޑޮނޭޝަނެއް 

ބަޖެޓްކޮށްފައިވާ   ހިންގުމަށް  ްޕރޮގްރާމްތައް  )ސާޅީސް  49000.00ހައިޑްރޯފޯނިކްސް  ރ 
ރ  6125.00މ.އަތޮޅު ހުރިހާ ރަށްރަށަކަށް ހަމަހަމަ އުސޫލުން )ރަށަކަށް    ނުވަހާސް ރުފިޔާ(

 ( ބަހާލުމަށް ނިންމަމެވެ. 

  ޖަލްސާގައި  ޔައުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމުގެ ކުއްލި  ވަނަ   4 ދައުރުގެ ހަތަރުވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ. މ  .3
 . ނިންމުނެވެ ފާސްކުރަން އިއްތިފާގުން  މެމްބަރުންގެ ބައިވެރިވެލެއްވި

  ކޮމިއުނިޓީ  ހަމަޖެހިފައިވާ  އިމާރާތްކުރުމަށް  ގުޅިގެން   އެމްބަސީ  ާޕކިސްތާނު  ކައުންސިލާއި   އަތޮޅު.މ  .4
  ބީއޯކިއު ،ތައްޔާރުކޮށްދީ  ޑްރޯވިންގ   ޑީޓެއިލް،ޑިޒައިންކޮށް  ކޮންސެްޕޓް  ސެންޓަރގެ
  ރާތެއް ފަ  ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ  ޑޮކިއުމެންޓްސް  ޓެންޑަރ  އަދި   ސްެޕސިފިކޭޝަން  ޓެކްނިކަލް ، ތައްޔާރުކޮށް

  ގުޅޭގޮތުން   އިއުލާނާއި  236-IED/236/2022/15(IUL): ނަންބަރ  ކުރި  ހޯދުމަށް
 . ނިންމަމެވެ  ވިއްކުމަށް  އަށް( ރުފިޔާ  އެއްހާސް) ރ1000.00  ބިޑްފޮތް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

 

 ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު 
  މ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއްނުވެއެވެ.ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހު   2022



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުެގ ހިންިގ ކައުްނސިލުންމުލަކަތޮޅު އަތޮޅު މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 55 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ނިންމުން  .12
ތަރައްޤީމ. ކޮބައިތޯ އާއި،  އަތޮޅު  ސިޔާސަތަކީ  ގެންގުޅުއްވާ    މ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ކުރެއްވުމުގައި ސަރުކާރުން 

ހަމަޖެހި ކޮންއިރަކުންތޯބަޖެ   ،ކުރަން  ފައްޓަވާނީ  ކަންކަން  ކުރެވިފައިވާ  ތަރައްޤީގެ    އާއި، ޓް  ގެންދަވާ  ތަންފީޒުކުރައްވަމުން  ސަރުކާރުން 
ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަންކަމާ    ސަރުކާރުން  އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި  ،އޮތް ފުރުޞަތުތަކަކީ ކޮބައިތޯ އާއިއަތޮޅަށް    މި  ސިޔާސަތުގެ ދަށުން

ގެ ނާއިބު ރައީސް އަދި އެންމެހާ މެންބަރުންނާއި، ކައުންސިލް   އަޅުގަނޑާއި، މި  ގުޅޭގޮތުން ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށް 
މިނިސްޓްރިތަކާއި،  ގިނަ  ވަރަށް    މާލެ ވަޑައިގެން ކަމާގުޅުންހުރި ސަރުކާރުގެކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލާއި، ސީނިއަރ  

 ކޮށް އަތޮޅަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން އެފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަމަށް ގެނެވުނެވެ. އިދާރާތަކާ ބައްދަލު އެހެނިހެން

ދެމުންގެންދިޔަ   ލުން ކައުންސި  މި  ކުރިއްސުރެ  ކަމުގައިވާ    ރައްޔިތުންނަށް  ރައްޔިތެއްކަން  ޚިދުމަތްތައް  ދިވެހި 
ހަދައިދިނު ކާޑު  ދުއްވާ  މާއި، އަންގައިދޭ  ކަނޑުގައި  ހަދައިދިނު  އުޅަނދުފަހަރުއެއްގަމާއި  ލައިސަންސް  އަތޮޅުގެ  ދުއްވުމުގެ  ޚިދުމަތް  މުގެ 

ނިމުމުގެކު އަހަރު  މި  އަދި  ގެންދެވުނެވެ.  ފޯރުކޮށްދެމުން  މެދުނުކެނޑި  ކާޑު  ރިން  ރައްޔިތުންނަށް  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި 
މިދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. އަދި  ހަދައިދިނު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ހުރިހާ ރަށަކުންވެސް  އިސްނެގުމާއެކު  ކައުންސިލްގެ  މި  ޚިދުމަތް  މުގެ 

ާޕ ތިބިގެން  މަސައްކަތްކުރަމުން  އަތޮޅުގައި  ކައުންސިލުން  މި  ގުޅިގެން  އިމިގްރޭޝަނާ  މޯލްޑިވްސް  ވެސް  ވޭތޯ  ހެދޭނެގޮތެއް  ސްޯޕޓް 
   ގެންދާކަންވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ. 

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

ފަރާތްތަކާއި،   ކަމާބެހޭ  ސަރުކާރުގެ  އެހީތެރިވެދެއްވި  އެކިގޮތްގޮތުން  އިދާރާތަކަށް  ކައުންސިލް  ރަށްރަށުގެ  އަތޮޅު    އްމުޢާއިދާރާއާއި، 
އަކީ،       ޝާމިލް ކުރަމެވެ.    ފަރާތްތައްވެސް ދުޢާ  އިޚްލާޞްތެރި  އަޅުގަނޑުގެ 

މި އަތޮޅާއި،  މި  އޯގާތެރި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ރައްޔިތުންނަށް  ޤައުމުގެ  ވެރިންނަކީ  ތިއްބަވާ  ހިންގަވަން  ޤައުމު  އިސްލާމްދީނަށް    ،ދިވެހި 
އި އިސްލާމްދީނުގެ ރިވެތި އުޞޫލްތައް ހިފަހައްޓާ ބައެއްކަމުގައި  ރާއްޖޭގެ ކުރިމަގު ބައްޓަންކުރުމުގަ   ،ދަށް ބޯލަބާ އިޤާނޫނާއި ޤަވާ  ،ލޯބިކުރާ

ކޮށް  ލެއްވުމެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތާއި އާފިޔަތުގެ ނިޢުމަތް މިންވަރު ކުރައްވާ، އަދި ޚާއްޞަ
 .  މިންވަރު ކޮށްދެއްވުމެވެهللا މިއަތޮޅަށް ފާގަތި މުސްތަޤްބަލެއް މާތް

ދެއްވި ހެޔޮތަޢުފީޤް  އެކުލަވާލުމުގެ  ޙާލު  هللا މިރިޯޕޓްލިޔެ  ޙަމްދުކުރާ  ވަތަޢާލާއަށް  އަހަރު   2022ތަބާރަކަ    ވަނަ 
 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ ރިޯޕޓް ނިންމާލަމެވެ. މަސްދުވަހު  06ފުރަތަމަ 
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