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ޙަމްދާއި، ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެން އަށް وتعالى سبحانهالله ނިޢުމަތްތަކުގެވެރި ގަދަކީރިތިވަންތަ 
އަށް ى الله عليه وسلّممحّمد صلّ ޢަމަލީގޮތުން މަގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާތް ސާހިބާ  ،އުޅެންވީގޮތުގެ ރިވެތި ނަމޫނާއާއިގެން ވަޑައިގެން

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

ވަނަ މާއްދާގެ  102( ގެ 7/2010ނޫނު ނަމްބަރު އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާ އް ލާމަރުކަޒީމިއީ، އިދާރީ ދާއިރާތަ
 ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކަށް ބަލާލައި ލިޔެފައިވާ ތަފުޞީލް ރިޕޯޓެކެވެ.  މަސްދުވަހު 6ގެ ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރު  2012)ށ( ގެ ދަށުން 

ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގައި އެހީތެރިވެދެއްވި މި އިދާރާގެ  މަސްދުވަހު 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2012
ށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަދި މި ޙަރަކާތްތައް މުވައްޒަފުންނަށާއި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަށާއި ނިލަންދޫގެ ރައްޔިތުންނަ 

ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި މިރަށުގައިހުރި ދައުލަތުގެ އެހެން  ހިންގުމުގައި އެހީތެރިވެދެއްވި ލޯކަލް ގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއި 
ކޮމެޓީން ދެއްވާފައިވާ  މެޓީއާއި ކައުންސިލަށް ލަފާދޭއްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމުވައްސަސާތަކާއި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި އަންހެނުންގެ ތަރަ

ތެރި އެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮށް އެފަރާތްތަކަށްވެސް ނުހަނު އިޚުލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތް
ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމާއި އެމަނިކުފާނުގެ ޒަޢާމަތުގެ ދަށުން ނިލަންދޫގެ ތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުމަށް ޔާމީން هللا ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ޚަލީލަށް ވަރަށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު هللا އެހީތެރިވެ ދެއްވި ވަޒީރުންނާއި ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު ޑޮކްޓަރ ޢަބްދު
 ދަންނަވަމެވެ.

  ށް އަޅުގަނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް ލައްވައި އަޅަމެންނަށް ހެޔޮ ވިސްނުން ދެއްވައިނިލަންދޫގެ ތަރައްޤީއަ
ގަތި ވަނަ އަހަރަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ކައުންސިލްގެ ކުރިއެރުމާއި ރަށުގެ ތަރައްޤީއާއި ހަމަޖެހުމަށް އަދި ސުލްޙަ މަސަލަސްކަމަށް ފާ  2012

  ދުޢާ ކުރަމެވެ.އަހަރެއްކަމުގައި ލެއްވުންއެދި 

މިޤައުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގުމަށް ތިއްބެވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް هللا ޑުގެ އިޚުލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ މާތްއަޅުގަނ
މަތީގައި  ޤައުމަށް މަޞްލަޙަތުހުރި، ލާބަޔާއި މަންފާ ލިބެނިވި، އަމާންކަމާއި ޞުލްޙަވެރިކަން ދެމެހެއްޓޭ، ދީމުޤްރާތީ ހަމަތަކާއި އަސާސްތަކުގެ 

 ކުރެއްވުމެވެ. އާމީން. ފީޤް މިންވަރުކަންކަން ރޭއްވެވުމުގެ ހެޔޮ ތައު އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ

 
 1439ޝައްވާލު  26

 
 2012ޖުލައި    10

 
 މުޙައްމަދު ޖަލީލު 

 ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް 
 



 ރިޕޯޓް ތަފުޞީލް  ރަކާތްތަުކގެޙަ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2018
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 ތަޢާރަފު 

 109ގެ   2010/7މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަސްދުވަހު  6ނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަ 2012 ނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވުށވަނަ މާއްދާގެ )

 ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެވެ. ގެ އިދާރާއިން ނިލަންދޫ ކައުންސިލް

 ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. މީގެއިތުރުން  ގެ ވަނަވަރުރަށުމިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ މިޝަނާއި، 
ނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީޖާ ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި، ތެރޭގައި ކައުންސިލުން  މަހުގެ 6ނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަ 2012 ހިންގުމަށް ކަ

 ވެ.  އެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތަފްޞީލާއި،  މި އަހަރު ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި، ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު ހިމަނާލެވިފައިވާނެއެ

 
 ތަޞައްވަރު  ކައުންސިލްގެ  .1

 

ކޮށްގެން ައވަސްކަާމިއ  ޚިދުމަތްތައް، ޒަމާނީ ވަޞީލަތްަތކާއި ހުނަރު ބޭނުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންގެންދާ
 ހަލުވިކަމާއެކު ދެމުންގެންދާ ިޒންމާދާރު ޤާބިލް މުވައްޒަފުންތިބި އިދާރާއަކަްށވުން.

 

 ކައުންސިލްގެ މިޝަން  .2

 

އެކަށޭނަ ގޮތެްއގަިއ ފ. ނިލަންދޫގެ ރައްޔިތުންނަްށ ދޭންޖެހޭ އަދި ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް އެންމެ 
ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ަދއުރު ިއތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމާއެކު މުވަްއޒަފުންނަކީވެސް ޒަމާނީ 
ވަޞީލަތްތަކަށް އަހުލުވެރި ޤާިބލް ބަޔަކަށް ހަދައި ފ. ނިލަންދޫގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެްއަގއި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް 

 .ރާވާ ހިންގުން

 

  



 ރިޕޯޓް ތަފުޞީލް  ރަކާތްތަުކގެޙަ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2018

 5  ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު / ރަށުގެ ވަނަވަރު  .3

މިރަށާއި ރާއްޖޭގެ  އެންމެދެކުނަށް އޮންނަ ފ.އަތޮޅުގެ ވެރިކަންކުރާރަށެވެ. ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދުއަކީ އަތޮޅުގެ
 5,200ރަށުގެ ދިގުމިނަކީ ހެކްޓަރު ހުންނައިރު  70ރަށުގެ ބޮޑުމިނުގައި ގާތްގަނޑަކަށް  މޭލެވެ. 77ވެރިކަންކުރާރަށް މާލެއާދެމެދު ހުންނަނީ 

މިރަށަކީ ތާރީޚީގޮތުން ރާއްޖޭގައި   ފޫޓެވެ. މިއީ އަތޮޅުގެ އާބާދީގެ ގޮތުންނާއި ބިމުގެ ގޮތުން އެންމެބޮޑު ރަށެވެ. 4,700ފޫޓެވެ. ފުޅާމިނަކީ 
 ސަނަތުގެ  ނަމަކަށް ކިޔާ އާޘާރީ ސަރަޙައްދަކީ މީލާދީ   "ފޯއްމަތި"މިރަށުގައި އޮންނަ   .ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރަށެކެވެ

ފެނިފައިވާ ބައެއް  ވަނަ ޤަރުނުގެ ތަނެއްކަން ސައިންޓިފިކް ހޯދުންތަކުން އެނގިފައިވެއެވެ. އެތަނުން 06
ފެންވަރުގެ  އްޗާއި އެއްތަކެއްޗަކީ އެދުވަސްވަރު އިންޑިޔާއާއި ސިލޯނުގެ މިފަދަތަންތަނުން ފެނިފައިވާ ތަކެ

މިހާރުވެސް ފެންނަންއޮތް ވެލި ފުންޏަކީ  އްދުގައިޙަނިލަންދޫ އާޘާރީ ސަރަ ތަކެއްޗެވެ. ވައްތަރެއްގެ ދާދި އެއް
ހުރިތަނެވެ. ކުރީގައި އެ ވެލިފުނި ވަރަށް އުސްކޮށް އޮވެއެވެ. އެ ތަނަކީ  އެދުވަސްވަރުގެ ބިނާތައް ހަދާފައި

ނގިފައި ނުވާތީ އެތަނުން ގަލާއި ވެލި ނެގުމުގެ ސަބަބުން ވެލިފުނި މިހާރު އޮތީ ވަރަށް ތިރިކޮށެވެ. ވަރަށްގިނަ ތަނެއްކަން ކުރިން އެ އާޘާރީ
 ގާތައްވެސް މަދުވެފައިވެއެވެ.
 

 

 

   

  އޮވެއެވެ.މި ސަރަހައްދުގައި ކުރީގެ މީހުން ފެންވެރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވެވެއް 
ވަނަ އަހަރު  5511ވަނަ ޤަރުނަކީ ދުނިޔެއަށް އިސްލާމްދީން އައުމުގެ ކުރީގެ ތާރީޚެކެވެ. މީލާދީ ސަނަތުން  06މީލާދީ 

 ތެރޭގައިވެސް ނިލަންދޫ ހިމެނެއެވެ. ނިލަންދޫގައި  ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމް ވުމަށް ފަހުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ މިސްކިތްތައް ބިނާކުރި ރަށްރަށުގެ
ކަމުގައި  ބިނާކުރެއްވި މިސްކިތެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ރަސްކަލުން ކަމުގައިވާ ދަރުމަވަންތަ މަހާރަދުން ހުރި އާޘާރީ މިސްކިތަކީ

 ބުނެވެއެވެ.
މި މިސްކިތް ޢިމާރާތް  .އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ތާރީޚީ މިސްކިތެކެވެ 260ހުރި އާޘާރީ މިސްކިތަކީ  ނިލަންދޫގައި

ގަލުންނެވެ. މި މިސްކިތް އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން މަރާމާތުކޮށް ތަފާތު ބަދަލުތައް ކޮށްފައިވަނީ ހިރި 
ގެނެސްފައިވެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ތާރީޚީ މިސްކިތެއްކަމުގައިވާ މާލޭ ހުކުރުމިސްކިތެކޭ އެއްގޮތަށް ނިލަންދޫގައި 

 ލާފައި ވެއެވެ.މީހުން ވަޅު  ހުންނަ މި މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރޭގައިވެސް އެ ދުވަސްވަރު މަރުވެފައިވާ 
ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް   ންތައްއެކިއެކި ދިރާސާތަކާއި ތަފާތު ހޯދު  ނިލަންދޫގެ އާޘާރީ ސަރަހައްދާބެހޭ

   ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުން މިހާރުވެސް ކުރައްވަމުން ގެންދަވައެވެ.

އަންހެނުން ދިރިއުޅޭ، މިރަށު ރައްޔިތުން ދިރިއުޅުމަށްކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ  1064ފިރިހެނުންނާއި  1022
ދި މަސްވެރިކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަމާއި، ފަންގި ވިނުމާއި، ވިޔަފާރި ހިންގުމާއި، ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތާއި، ވަޒީފާ އަދާކުރުމެވެ. އަ 

 ރަމުންދާ ވިޔަފާރިއެކެވެ. ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިއަކީ މިއަދު މިރަށުގައި ކުރިއަ

މިރަށުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭ އެދުރުގެތަކާއި ޓިއުޝަން ކުލާސްތައް ހިންގައެވެ. އަދި ދިވެހިބޭސްކުރާ ފަރުދުންވެސް 
 ތިބެއެވެ. 



 ރިޕޯޓް ތަފުޞީލް  ރަކާތްތަުކގެޙަ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2018

 6  ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޫޓޫގެ ބަނދަރެއް ހަދާފައި އޮވެއެވެ. އަދި ހުޅަނގު އުތުރު ފަރާތުގައި  250x400ސަރަޙައްދުގައި  ރުމިރަށުގެ އިރު އުތު
 ފޫޓުގެ ބަނދަރެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.  1000ވިލާގުޅުވައިގެން 

ތެލުގެ ވިޔަފާރިކުރަނީ ރައްޔިތުންގެ  ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލުމާއި އި ކަރަންޓާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތާއިމިރަށުގަ
   ވާނެއެވެ. ނަމުގައި މިކައުންސިލުންނެވެ. އަދި ދަތުރުވެރިންގެ ފަސޭހައަށް ބަނދަރުން ވަޅުފެނާއި ވާރޭފެން ލިބޭނެ އިންތިޒާމުވެސް ހަމަޖައްސާފައި

ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކުގެ  ޢާއްމުކޮށް ރަށްރަށުގައި ހުންނަ ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކުގެ އިތުރުން މިރަށުގައިހުރި
ސްޓޭޝަނާއި ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސާވިސް ސެންޓަރާއި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒާއި  ސްތެރޭގައި އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ފ. އަތޮޅު ޕޮލި

 މީރާގެ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރާއި އެމް.އެން.ޔޫ ލާނިންގ ސެންޓަރު މިރަށުގައި ހުރެއެވެ. 
 ވޮލީ ކޯޓު ހުރެއެވެ.  2ގެ ތެރޭގައި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑަކާއި ފުޓްސަލް ދަނޑަކާއި ބަށިކޯޓަކާއި ކުޅިވަރުކުޅޭ ތަންތަނު 
ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބަޔާން  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދަކީ ހިމެނޭ އިޚްތިޞާޞްގައި ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ

 ކަނޑައަޅާފައިވާ  އަތޮޅުގެ ސަރަޙައްދު ކަމަށް. ފ ޗާޓުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކޮށްފައިވާޝާއިޢު  ސަރުކާރުން ހިންގުމަށް ދާއިރާތައް އިދާރީ ކޮށްފައިވާ
 .ޗާޓެވެ އެނގޭނޭ ސަރަޙައްދު ފ. ނިލަންދޫ އެވަނީ ސަރަހައްދުގެ ތެރެއިން ނިލަންދޫގެ ފަޅު ހިމެނޭ ސަރަހައްދެވެ. ތިރީގައި



 ރިޕޯޓް ތަފުޞީލް  ރަކާތްތަުކގެޙަ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2018
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 މިންވަރު ކުރެވުނު  ޞިލް ނަތީޖާ ޙާ  .4

 

 މިންވަރު ނިޔަލަށް ޙާޞިލްވި ޖޫން މަހުގެ ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  2018

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް 
 ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

ނަތީޖާ 
ޙާޞިލްކުރެވުނު 

 Q1 Q2 މިންވަރު 

1 

  ފުދުންތެރިކަމާއި ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން އަސާސީ 

 ބެހޭގޮތުން  ބޭނުންކުރުމާއި ކެމިކަލް ގޮތުގައި ރައްކާތެރި ކުރުމުގައި ދަނޑުވެރިކަން  1.1
 ބޭއްވުން. ބައްދަލުވުމެއް ދިނުމުގެ މަޢުލޫމާތު

75% 

ރުކުގެ  320ރަށުގެ ހުޅަނގުފަރާތު ހިއްކި ބިމުގައި އިންދަން ހަމަޖައްސާފައިވާ  1.2
 ރުއް އިންދުން.  170ތެރެއިން، ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށިގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން 

53.13% 

2 

  ޞިއްޙަތު ރަނގަޅު، ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއްގައި ދިރިއުޅުން 

 ކަނބަލުންނަށް އަންހެން ބާރުއެޅުމުގެގޮތުން ތިބުމަށް ސިއްޙަތެއްގައި ދުޅަހެޔޮ 2.1
 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން  ކަސްރަތު އަމާޒުކޮށް

100% 

 ރައްޔިތުންނަށް  ޢާއްމު ދަރިވަރުންނާއި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އާއި ގުޅިގެން ސްކޫލް 2.2
 ކުރިޔަށް  ޕްރޮގްރާމް" އެއިޑް ފަސްޓް" އާއި" އެރޮބިކްސް ވޯޓަރ" ހިންގާ އަމާޒުކޮށް
 ގެންދިއުން.

  100% 

 100% ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ސާފުކުރުން. 2.3

އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރި މަގޫދޫ  2012މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް  2.4
 ޓީމަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމަށް ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.

  100% 

ޒޯން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ނިލަންދޫގައި ކުރިޔަށް  2012މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް  2.5
ގެންދިއުމާއި ޒޯން މުބާރާތުގައި ކުޅުމަށް ނިލަންދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ދ. މީދޫ، މ.މުލި، 

 ވ. ފުލިދޫ ޓީމަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމަށް ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހިންގުން.
  100% 

ޒޯން ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ކުޅުމަށް  2012މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް  2.6
 ނިލަންދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ޓީމުތަކަށް ޖާފަތެއް ދިނުން.

  100% 

ޒޯން ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެންޕިއަންކަން  2012މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް  2.7
 ހޯދުމުން ނިލަންދޫ ޓީމަށް ޖާފަތެއް ދިނުން.

 100% 

ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ބުރުގެ މެޗްތައް  2012މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް  2.2
ނިލަންދޫގައި ކުޅޭގޮތަށް ހަމަޖެހުމުން ޓީމުތައް ޕްރެކްޓިސްކުރުމަށް އިތުރު ފުޓުބޯޅަ 

 ދަނޑެއް ތައްޔާރު ކުރުން.
 100% 



 ރިޕޯޓް ތަފުޞީލް  ރަކާތްތަުކގެޙަ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2018

 8  ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ބުރުގެ މެޗުތައް  2012މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް  2.9
ކުޅުމަށް ނިލަންދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރި،  ކުރިޔަށް ގެންދިއުމާއި މެޗުތަކުގައި ލަންދޫގައިނި

ސ.ހިތަދޫ، ގދ. ހޯނޑެއްދޫ، ތ. ތިމަރަފުށި، ދ. ކުޑަހުވަދޫ ޓީމަށް މަރުޙަބާ 
 ދެންނެވުމަށް ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހިންގުން.

 100% 

ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ބުރުގެ މެޗުތައް  2012މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް  2.10
ކުޅުމަށް ނިލަންދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރި، ސ.ހިތަދޫ، ގދ. ހޯނޑެއްދޫ، ތ. ތިމަރަފުށި، 

 ދ. ކުޑަހުވަދޫ ޓީމަށް ޖާފަތެއް ދިނުން.
 100% 

ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ހޮވުނު  2012މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް  2.11
 ނިލަންދޫގެ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު ށ. ފޯކައިދޫއަށް ފޮނުވައި އެރަށުގައި ކުޅުން.

 100% 

ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ހޮވުނު  2012މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް  2.12
ސެމީ ފައިނަލަށް ހޮވުނު ފެހެންދޫ މާއި ޓީމުތަކުގެ ކުޅުން ނިލަންދޫގައި ކުރިޔަށް ގެންދިއު

 ޓީމަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމަށް ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.  
 100% 

ނިލަންދޫ ޑޭލައިޓް ކުލަބާއި ކައުންސިލާއި ދެމެދު އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން  2.13
ގެ ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގަށް ހޮވިފައިވާ ނިލަންދޫގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ މުބާރާތުގައި   2012

 ބައިވެރިކޮށް، ކުޅުން ކުރިޔަށް ގެންދިއުން. 
 100% 

3 

  ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު 

އެމް.އެން.ޔޫ އާއި ކައުންސިލާއި ދެމެދު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  3.1
 އެމް.އެން.ޔޫ ލާނިންގ ސެންޓަރުގައި ކޯސްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުން.

100% 

 100% ޙިފްޒު ކުލާހުގެ ކިޔެވުން ކުރިޔަށް ގެންދިއުން. 3.2

 އަންހެނުންނަށް  ގުޅިގެން  ކޮމެޓީއާއި މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ  3.3
 100% ހިންގުން. ކޯސް ކްރާފްޓް ހޭންޑި ގެންދާ ކުރިޔަށް އަމާޒުކޮށް

 100% (ގުޅިގެން  ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާއި) ފާހަގަ ކުރުން. މާދަރީބަހުގެ ދުވަސް  ދުނިޔޭގެ 3.4

 100% އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ކައުންސިލުން ބައިވެރިވުން. 3.5

4 
  ދެޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަން 

  މިކަމާއިގުޅޭ އެއްވެސް ޙަރަކާތެއް ހިންގިފައެއް ނުވެއެވެ.

5 

  ރައްކައުތެރި ބޯފެނާއި ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތަކާއި ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތައް 

 100% ރައްޔިތުންނަށް ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދިނުން. 5.1

 100% ރައްކައުތެރިގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލުން. 5.2

 100% ކުނިގޮނޑުގައިހުރި ޕްލާސްޓިކު މާލެއަށް ފޮނުވުން. 5.3

 100% ކުނިގޮނޑުގައިހުރި ދަގަނޑާއި އެލްމެނިއަމްގެ ބާވަތްތައް ތިލަ ފުއްޓަށް ފޮނުވުން. 5.4

ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި ނައްތާ ލުމަށްޓަކައި ހަދަމުންދާ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް  5.5
 ސެންޓަރު ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން.

80% 

އަލަށް ތައްޔާރުކުރި ކުނި ކޮށްޓަށް ދަތުރު ކުރާ މަގަށް ވެލިއަޅައި މަގުގެ ފަސްގަނޑު  5.6
 އެއްވަރު ކުރުން.

100% 



 ރިޕޯޓް ތަފުޞީލް  ރަކާތްތަުކގެޙަ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2018

 9  ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

5 

ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންގެ އެހީއާއެކު ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށާއި މޫދު  5.7
 ސާފުކުރުން. 

100% 

ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދާއި އުޞޫލު ޢާންމުކޮށް އެއާއި އެއްގޮތަށް  5.2
 ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުން.

100% 

 100% ރަށުގެ މަގުގޯޅިތައް ދިއްލައި ބެލެހެއްޓުން. 5.9

ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގު ގޯޅިތަކާއި އިޖުތިމާޢި ސަރަޙައްދުތައް ސާފުކޮށް  5.10
 ބެލެހެއްޓުން.

100% 

 އަވަށުތެރޭގެ ދެ ގޯޅިއަކަށް ވެލިއަޅައި އަޑިގުޑަން ފިލުވައި މަގު އެއްވަރު ކުރުން. 5.11
100% 

އޮޑިދޯނިފަހަރާއި ދަތުރުވެރިންނަށް ބަނދަރުން ވާރޭފެން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް  5.12
 ހަމަޖެއްސުން.

100% 

ހިނގާ މީހުންނާއި ދުއްވާ އެއްޗިއްސަށް ދަތިވާގޮތަށް، މަގުތަކާއި އިޖުތިމާޢީ  5.13
 ސަރަޙައްދު ތަކުގައި ހުރި ގަސްތަކުގެ ގޮފިތައް ކޮށުން.

100% 

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ނިލަންދޫގައި އެންމެ ފަހުން ބޭނުން ކުރި  5.14
 ކުނިގޮނޑަށް ވެލިއެޅުން.

100% 

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ސެންޓްރަލް އޭރިޔާ އާއި ގުޅިގެން ނިލަންދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރު  5.15
 ސާފު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން. 

100% 

ޕާލޭ އާއި ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ފ. ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާއި މިކައުންސިލާއި  5.16
ގުޅިގެން ނިލަންދޫގެ ވަށައިގެން ހޭޅިފަށާއި ގޮނޑުދޮށާއެކު ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް 

 ހިންގުން. 
100% 

ދ. މާގަލުގައި ތައްޔާރުކުރާ ރިސޯޓުން ނިލަންދޫއަށް ގެނެސްފައިހުރި ކުނިތައް،  5.17
 ނިލަންދޫގެ ކުނިގޮޑަށް އަޅައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން. 

100% 

ގެ ދަރިވަރުންނަށް ޕްލާސްޓިކުން ލިބޭ  3ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގްރޭޑް  5.12
ގެއްލުން އަންގައިދިނުމާއެކު ނިލަންދޫ ބޯޅަދަނޑުގެ ސަރަޙައްދުން ޕްލާސްޓިކު ނަގައި 

 ސާފުކުރުން. 
100% 

6 

  ކަރަންޓާއި ތިމާވެއްޓާއި ރަށްޓެހި ހަކަތަ  

 100% ރައްޔިތުންނަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން. 6.1

 100% އަހަރު ދުވަހުގެ ޕްލޭނެއް ހެދުން. 10ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގޭގެ  6.2

ނިލަންދޫ އިންޖީނުގޭގެ އިންޖީނު ރޫމުގެ ހޫނު ދަށްކުރުމަށް ހިންގާ މަސްރޫޢުގެ  6.3
 ބްލޯވަރު ހަރުކުން.  2ދަށުން ޢިމާރާތުގެ ފުރާޅުގައި 

100% 

7 

  އިޤްތިޞާދު ކުރިއެރުވުން ވަޒީފާ އިތުރު ކުރުމާއި ރަށުގެ 

ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް، ރަށުގައިތިބި ޚާއްޞަ  7.1
 މީހަކަށް ވަޒީފާ ދިނުން. 3އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ތެރެއިން 

100% 

ޑްރައިވަރުން  4ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް  7.2
 ހަމަޖެއްސުން.

100% 

 100% ބަނދަރު ބެލެއްޓުމުގެ މަސައްކަތަށް މުވައްޒަފެއް ހަމަޖެއްސުން. 7.3



 ރިޕޯޓް ތަފުޞީލް  ރަކާތްތަުކގެޙަ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2018

 10  ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މަސައްކަތްތަކަށް ބިން ދޫކުރުމަށް ހިންގާ މަސްރޫޢުގެ ދަށުން މަސްކައްކާ  ސިނާޢީ  7.4
 ކުއްޔަށް  ބިން 24 ކުރުމަށް ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތާއި އެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ދަރު ރައްކާ 

 ދޫކުރުން.
100% 

2 

  ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި ސިނާޢަތްތައް 

 ގައު 24000 ތެރެއިން  ގަލުގެ ބޭނުންވާ އެތުރުމަށް ބަނދަރުގައި އިރުމަތީ  2.1
 ޖަމާކުރުން. ގެނެސް ރަށަށް

50% 

ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި ނައްތާ ލުމަށްޓަކައި ހަދަމުންދާ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް  2.2
 ސެންޓަރު ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން.

80% 

 100% ދަނޑުވެރިން އުފައްދާ ތަކެތި ވިއްކުމަށްޓަކައި ވަގުތީ މާރުކޭޓެއް ހެދުން.  2.3

ކުނިކޮށީގެ މަސައްކަތަށް ގެނެސްފައިތިބި ބިދޭސީން ތިބުމަށްޓަކައި ނިލަންދޫ ބައު  2.4
ރަށްވެހިގޭގެ ހުޅަނގާއި ދެކުނަށް ބައެއް އިތުރުކޮށް، މީހުން ތިބޭ ބަޔަކާއި ކާގެ، ބަދިގެ، 

 ފާޚާނާ އާއި ފެންވަރާތަނެއް ހެދުން.  
100% 

9 

  ކުރުން އަމަން އަމާންކަމާއި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމް 

 100% ހިންގުން. ޕްރޮގްރާމެއް ނަޞޭޙަތް ދިނުމުގެ ދީނީ 9.1

 100% ބަނދަރުބެލެހެއްޓުމާއިބެހޭ ޤަވާޢިދާއިއުޞޫލު ޢާންމުކޮށް ތަންފީޒުކުރަމުން ދިޔުން.9.2

ނި ނައްތާލުމާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދާއި އުޞޫލު ޢާންމުކޮށް ތަންފީޒު ކު ކުނި އުކާލުމާއި 9.3
 ދިޔުން.ކުރަމުން 

100% 

ބެހޭ  ގޭގޭގެ ފުރާޅާއި ޢިމާރާތްތަކުގެ ފެން މަގުމައްޗަށް ނުދާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމާއި 9.4
 ޤަވާޢިދާއި އުޞޫލު ޢާންމުކޮށް ތަންފީޒު ކުރަމުން ދިޔުން.

100% 

ބެހޭ ޤަވާޢިދާއި އުޞޫލު  މަގުމަތީގައި އިޢުލާނާއި އިޝްތިހާރު ހަރުކުރުމާއި 9.5
 ޢާންމުކޮށް ތަންފީޒު ކުރަމުން ދިޔުން.

100% 

ބެހޭ ޤަވާޢިދާއި  މަގުމަތީގައި ގާޑިޔާ ނުވަތަ މޭޒު ބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރި ކުރުމާއި 9.6
 އުޞޫލު ޢާންމުކޮށް ތަންފީޒު ކުރަމުން ދިޔުން.

100% 

ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ހިންގާ ސިލްސިލާ  9.7
ޕްރޮގްރާމުގެދަށުން، ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ދީނީ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ 

 ފެބުރުވަރީގައި ނިލަންދޫގެ ހުރިހާ ގޭބިސީތަކަށް ބެހުން. 2012ލުއިފޮތް  5
100% 

 2ޙާފިޒުން ގެނެސް  2ޙިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙު ނަމާދުކުރުމަށް ސިލޯނުން  9.2
 މިސްކިތުގައި ޙިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙު ނަމާދުކުރުން. 

100% 

10 

  ވަޞީލަތްތައް ދެނެގަތުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުން 

ރައްޔިތުންނަށް ކޮންމެހެން ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި އަދި  10.1
 5ސަރަޙައްދެއްގައި  5 އަންގަންޖެހޭ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުތައް ޢާންމުކުރުމަށް ރަށުގެ

 ޓި.ވީ ބަހައްޓައިގެން މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކުރުން.  1އަދި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި  ޓީވީ
100% 

ގޮތުން ވަށައިގެން ފެންސް އާޡާރީ ސަރަޙައްދުގައިހުރި ވެޔޮ ޙިމާޔަތް ކުރުމުގެ  10.2
 ޖެހުން

100% 

 މީހުން  ބައިވެރިވާނެ ޕްރޮގްރާމްގައި ތަރި އަލިގަދަ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އެންމެ 10.3
 ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން. ތަމްރީނު

100% 

   100% އިމާމުންނާއި މުދިމުން ތާޒާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.  10.4



 ރިޕޯޓް ތަފުޞީލް  ރަކާތްތަުކގެޙަ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2018

 11  ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

   100% ގެންދިއުން  ކުރިޔަށް  ޕްރޮގްރާމް ރަންވޭލާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީއާއި ޖެންޑަރ 10.5

11 
  ކާރިޘާތަކުން ރައްކާތެރިވުން 

 100% .ސާފުކުރުން ގާތަށްނަގައި މޫދުގެ  ދެމެދު އަމީނީމަގާ  ސިއްތިބީ މަގާއި 11.1

12 

  އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ މުއްސަދިކަން 

ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންގެ އެހީއާއެކު ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށާއި މޫދު  12.1
 ސާފުކުރުން. 

100% 

13 

  ގުޅިގެން ނަތީޖާ ޙާޞިލް ކުރުން 

 2017ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ މުހިންމު ކަންތައްތަކާއި  2017 13.1
 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބު ރައްޔިތުންނާ ޙިއްޞާކުރުން.

100% 

 ފެން  މަގުމައްޗަށް  ދިޔަދޮވިން ފުރާޅުންނާއި ގޭގޭ  ،ކުރުމާއި ކުނިމެނޭޖު 13.2
 .ކުރުން ޒިޔާރަތް ދިނުމަށް ގޭބިސީތަކަށް މަޢުލޫމާތު އުޞޫލާއި ގުޅޭގޮތުން ދޫކުރުމުގެ

100% 

 ރައްޔިތުންނަށް  ރިޕޯރޓް  މާލީ ރިޕޯރޓާއި އަހަރީ ވަނަ އަހަރުގެ  2017 13.3
 .ހުށަހެޅުން

100% 

 100% ގެންދިއުން. ކުރިޔަށް މަސައްކަތް ހެދުމުގެ  ރަޖިސްޓްރީ ރުއްގަހުގެ ރމ 13.4

 އިދާރާތަކުގެ  ކުރުމަށް  ބަދަހި ގުޅުން އިދާރާތަކާއި ރަސްމީ ރަށުގައިހުރި 13.5
 ބޭއްވުން  ބައްދަލުވުމެއް ވެރިންނާއެކު

100% 

 ގެނެވިފައިވާ  ޢަމަލީސިފަ  ޕްލޭނަށް ތަރައްޤީގެ ރަށުގެ މަހު ފެބުރުވަރީ ޖަނަވަރީ 13.6
 ކުރުން. ޢާއްމު މަޢުލޫމާތު ގޮތުގެ

100% 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން ކައުންސިލްގެ  13.7
 އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަ ޖާފަތެއް ދިނުން. 

100% 

ރައްކައުތެރި ގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލަން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި ހުރި  13.8
ގޮންޖެހުންތައް ފާހަގަކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޝްވަރާ ހޯދުމާއި ރައްކައުތެރި ގޮތުގައި ކުނި 

 ނައްތާލުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރުން. 
100% 

ރައްކައުތެރިގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލުމަށް މީހުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް  13.9
މިކައުންސިލުން ހިންގާ، ޕްރޮގްރާމުގެދަށުން ބައިނަލް އަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ޕްލާސްޓިކް 
ރީސައިކަލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވާ، "ޕާލޭ" އާއި ގުޅިގެން، ފ. 

މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމެއް  އަތޮޅު ތަޢުލީމީ
 ހިންގުން.

100% 

14 

  އެހެނިހެން ޙަރަކާތްތައް 

 100% ރަށުގެ އުތުރުފަރާތުން ހިއްކި ބިމުގައި ގަސްއިންދުން.  14.1

 100% މުވައްޒަފުން ޕިކުނިކު ދަތުރު ދިއުން.  14.2

 100% ހޭންޑިކްރާފްޓް ކޯހުގެ ނިމުން ފާހަގަ ކުރުން.  14.3

 100%  މުވައްޒަފުންގެ މާހެފުން ކުރިޔަށް ގެންދިއުން. 14.4



 ރިޕޯޓް ތަފުޞީލް  ރަކާތްތަުކގެޙަ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2018

 12  ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޙާ  .5

 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން  2152
ވަނަ އަހަރަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުން ލިުބނު ފައިސާއާއި ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުގެ ފައިސާ ހިމަނައިގެން  2012

)ސަތާރަ މިލިޔަން ފަސްސަތޭކަ ސައުރަވަންނަ ހާސް ފަސްސަތޭކަ ތޭހައްޓި ރުފިޔާ( ގެ  -/17,554,563ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 
 ވި ކައުންސިލްގެ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައިވެއެވެ.ގައި ބޭއް 2012ޖަނަވަރީ  10ސާޕްލަސް ބަޖެޓް 

 

 އަސާސީ ފުދުންތެރިކަމާއި ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ޞިއްޙަތު ރަނގަޅު، ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއްގައި ދިރިއުޅުން 
 
 
 
 
 
 
 
 

ރަށުގެ ހުޅަނގުފަރާތު ހިއްކި ބިމުގައި ދުނިޔޭގެ  
ތިމާވެށިގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން  

ރުއް   170ވަނަ ދުވަހު  5ޖޫން  2012
 އިންދީމެވެ.  

ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ރައްޔިތުން  
ޖަނަވަރީ   2012ބައިތިއްބުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 

ވަނަ ދުވަހު ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް   02,03
 ހިންގީމެވެ.

ނިލަންދޫގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކުން  
ތަފާތު ކެމިކަލް ބޭނުންކޮށްގެން ދަނޑުވެރިކަން 
ކުރަމުން އަންނާތީ، އެކަމުގެ ސަބަބުން ޢާން  
ޞިއްޙަތަށް ހުރި ގެއްލުން ހާމަކޮށްދިނުމަށް  

ވަނަ ދުވަހުގެރޭ    02ޖަނަވަރީ  2012
 މެވެ.ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވީ



 ރިޕޯޓް ތަފުޞީލް  ރަކާތްތަުކގެޙަ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2018
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އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ސެންްޓރަލް ޭއރިޔާާއއި ގުިޅގެްނ  
  ދެިޖންްސގެ މީުހންނަްށ އަމާޒު  ނިލަންޫދގެ

ފ. އަތޮުޅ     ،ޕްޮރގްާރމަކާއި ކޮށްގެން ކަްސރަތު 
ތަޢުލީމީ މަރުކަުޒގެ މުަދްއިރސުންާނއި 
ދަިރވަުރންނަށް އަާމޒުކޮށް ހިންިގ ބޭސިކް 

 2012 ފަސްޓްއެިއޑް ެއވެައރެނސް ޕްޮރގްާރްމ 
ގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށް  15އިން  10ފެބުުރވަރީ 

 ގެްނދިޔަީއމެވެ.
 

އަތޮޅު   2012މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 
ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމާއި  
މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި މަގޫދޫ ޓީމަށް މަރުޙަބާ  

  12މާރިޗް  2012ދެންނެވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 

 އަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔައީމެވެ.   14 އިން
 

ފުޓްބޯޅަ  2012މިނިަވން ޗެމްޕިައންޝިޕް 
މުާބރާތަށް ތައްާޔރު ުވމުެގގޮތުން ފ. އަތޮުޅ  
ތަޢުލީމީ މަރުކަާޒއި ނިލަންދޫ ޒުވާނުްނެގ  
މަރުކަުޒގެ އިތުުރން ނިލަްނދޫ ަޖްމޢިއްޔަތުްއ  

ވަަނ   12ފެުބރުަވރީ  2012ޝަބާާބއި ުގޅިެގން 
 ނިލަްނދޫ ފުޓުޯބޅަ ދަނޑު ސާފު ކުރީެމވެ. ދުވަހު
 

ޒޯން ފުޓުބޯޅަ   2012މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 
  އަށް  30 އިން  20މާރިޗް  2012މުބާރާތް 

ކުރިއަށް ގެންދިޔުމާއި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި  
ޓީމުތަކަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމަށް ޚާއްޞަ  

 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގީމެވެ.   
 

ޒޯން   2012މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 
މުބާރާތުގައި ޓީމުތަކަށް ޖާފަތް ދިނުމަށް   

ދުވަހުގެރޭ ޙަފުލާއެއް  ވަނަ  26މާރިޗް  2012
 ބޭއްވީމެވެ.  
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ޒޯން ފުޓުބޯޅަ   2012މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 
މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނިލަންދޫ ޓީމު  
ހޯދާފައިވާތީ އެކަން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން  

ދުވަހުގެރޭ  ވަނަ  01 އޭޕްރީލް 2012
 ޙަފުލާއެއް ބޭއްވީމެވެ.  

ފުޓުބޯޅަ   2012މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 
މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ބުރު ނިލަންދޫގައި  
ބޭއްވުމަށްޓަކައި ޓީމުތައް ޕްރެކްޓިސް ކުރުމަށް  

އަލަށް ފުޓުބޯޅަ ދަނޑެއް ތައްޔާރު ކުރުމަށް   
އަށް   19އިން  12 އޭޕްރީލް 2012

 މަސައްކަތްކޮށް ދަނޑެއް ތައްޔާރުކުރީމެވެ.  
 

ފުޓުބޯޅަ   2012މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 
  2012މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ބުރުގެ މެޗުތައް 

ކުރިއަށް   އަށް  05މޭ  އިން 20 އޭޕްރީލް
ގެންދިޔުމާއި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ޓީމުތަކަށް  
މަރުޙަބާ ދެންނެވުމަށް ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމެއް  

   ހިންގީމެވެ. 

 
ފުޓުބޯޅަ   2012މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް 

މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ބުރުގެ މެޗްތައް ކުޅުމަށް  
ނިލަންދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ދ. ކުޑަހުވަދޫ،   
ތ. ތިމަރަފުށި، ގދ. ހޯނޑެއްދޫ، ސ. ހިތަދޫ  

  2012ގެ ފުޓުބޯޅަ ޓީމަށް ޖާފަތެއް އެރުވުމަށް 
ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ޚާއްޞަ   22ޕްރީލް އޭ

 ޙަފުލާއެއް ބޭއްވީމެވެ.  
 

ބޯޅަ  ފުޓު 2012މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް 
އިނަލަށް ހޮވުނު ނިލަންދޫގެ  މުބާރާތުގެ ސެމީފަ

ށ. ފޯކައިދޫއަށް   4މޭ  2012 ފުޓުބޯޅަ ޓީމު
  މޭގައި ފޯކައިދޫ ޓީމާއެކު މެޗު 5ގޮސް 

 ކުޅުނެވެ.  
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ނިލަންދޫގެ ދަރިންގެ ހިތްތަކުގައި ޤުރުއާނަށް  
ލޯބިޖައްސައި ގިނަ ޙާފިޒުން އުފެއްދުމުގެ  

ގައި   01ރު އޮކްޓޫބަ 2017މަޤްޞަދުގައި 
ހިތުދަސްކޮށްދޭ ކްލާސްތައް  ޤުރުއާން  ފެށި

 ކުރިއަށް ގެންދަމެވެ. މިއަހަރުވެސް

 
 
 
 
 
 

 ންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ފެ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ފުޓްބޯޅަ   2012މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް 
މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލަށް ހޮވުނު ފެހެންދޫ  

ގައި ނިލަންދޫއަށް    2012މޭ ގައި  4ޓީމު 
އައުމުން އެ ޓީމަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމަށް  

 ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގީމެވެ.   

ދުނިޔޭގެ މާދަރީބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ  
ގައި  22ފެބުރުވަރީ  2012ގޮތުން 

ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ސުކޫލު  
ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށް ޕްރޮގްރާމެއް  

 ހިންގީމެވެ.  

އަށް ފ. މަގޫދޫގައި   5އިން  3މޭ  2012
ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބޭއްވި އަތޮޅު 
ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ނިލަންދޫން ޓީމެއް  
ބައިވެރިކުރީމެވެ. މި މުބާރާތުން ނިލަންދޫއަށް  

 ވަނަ އެވެ.   2ލިބުނީ 

އެމް.އެން.ޔޫ އާއި ނިލަންދޫ ކައުންސިލާއި 
ދެމެދު އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތަށް  
އެމް.އެން.ޔޫގެ ކޯސްތައް ލާނިންގ  

 ސެންޓަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔައީމެވެ.  
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 ރައްކައުތެރި ބޯފެނާއި ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތަކާއި ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތައް 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  
  2017މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި ގުޅިގެން 

މާރިޗުގެ   2152އޮކްޓޫބަރުން ފެށިގެން 
ނިޔަލަށް ހޭންޑިކްރާފްޓް ކޯހުގެ މަސައްކަތް  

 ކުރިއަށް ގެންދިޔައީމެވެ.  
 

ކުނިގޮނޑުގައި ހުރި ގިނަދުވަސްވީ  
ދަގަނޑުގެ ބާވަތްތަކާއި ޕްލާސްޓިކު  

ވަނަ   07ޖަނަވަރީ  2012ފުޅިތައް 
ދުވަހު ތިލަފުއްޓަށް ފޮނުވީމެވެ.  އަދި  
ކޮންމެ ހަފުތާއަކުވެސް ޕްލާސްޓިކު މާލެ 

 ފޮނުވަމުން ގެންދަމެވެ.

 

  ނިލަންދޫގައި އަލަށް ހަދަމުންދާ ކުނި 
ކޮށްޓަށް ދަތުރު ކުރާމަގު އަޑިގުޑަންކޮށް  
އޮތުމުން ވެހިކަލްގައި ދަތުރު ކުރުމަށް  
ދަތިވާތީ، އެކަން ޙައްލު ކުރުމަށްޓަކައި  

ވަނަ ދުވަހ   27ޖަނަވަރީ  2012
 އެމަގަށް ވެލިއަޅައި މަގު އެއްވަރުކުރީމެވެ.  

ތުގައި ކުނި ނައްތާ ލުމުގެ  ރައްކާތެރި ގޮ
ގޮތުން އަލަން ހަދަންފަށާފައިވާ ވޭސްޓް  
މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް ކުނި  

ޖަނަވަރީ   2012މަސައްކަތް ގެންދިއުމުގެ 
ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިޔަށް   14

 ގެންދިޔައީމެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުގެ   2002
ވަނަ ދުވަހު ނިލަންދޫގައި ޤާއިމްކުރި   01

ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތް މި އަހަރުވެސް  
 ދެމުން ގެންދިޔައީމެވެ.

 



 ރިޕޯޓް ތަފުޞީލް  ރަކާތްތަުކގެޙަ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2018

 17  ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ހިނގާ މަގުގެ   ނިލަންދޫގެ ވަށައިގެން 
  2012އަތިރިން  ގޮނޑުދޮށާއެކު، 

 ވަނަ ދުވަހު ސާފުކުރީމެވެ.   03ފެބުރުވަރީ 
 

ނިލަންދޫ ކުނިކޮށީގައިހުރި ދަގަނޑުގެ  
ގައި   25ފެބުރުވަރީ  2012ބާވަތްތައް  

 ތިލަފުށްޓަށް ފޮނުވާލީމެވެ.  

ނިލަންދޫ ކުނިކޮށީގައި ހުރި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ  
ވަނަ   22މޭ  2012ދަގަނޑާއި އެލްމެނިއަމް 

ދުވަހު  ތިލަފުށްޓަށް ފޮނުވާލީމެވެ. މި ތަކެތި  
ސެކްއަރބޭގް އަށް ގަންނަނީ، ދަގަނޑު  

ރުފިޔާ، އެލްމެނިއަމް ކިލޯއެއް   -/1ކިލޯއަކަށް 
 ރުފިޔާ އަށެވެ.    -/3
 

ނިލަންދޫގައި އެންމެ ފަހުން ބޭނުންކުރި  
އިން   10މޭ  2012ކުނިގޮނޑަށް ވެލިއެޅުމަށް  

 %75އަށް މަސައްކަތްކޮށް  ކުނިގޮނޑުގެ  12
އިންސައްތަ އަށް ވަނީ ވެލި އެޅިފައެވެ. މި  
މަސައްކަތްކުރީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ގެ އެހީތެރި  

 ކަމާއެކުގައެވެ.  

ގައި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް   11މޭ  2012
ސެންޓްރަލް އޭރިޔާ އާއި ގުޅިގެން ނިލަންދޫ  
އިރުމަތީ ބަނދަރު ސާފުކުރުމުގެ ޚާއްޞަ  

 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގީމެވެ.  



 ރިޕޯޓް ތަފުޞީލް  ރަކާތްތަުކގެޙަ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2018

 18  ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ކަރަންޓާއި ތިމާވެއްޓާއި ރަށްޓެހި ހަކަތަ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގޭގެ ކަރަންޓުގެ  
ޙާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފައިވާތީ ޙާލަތު  
ދެނެގަންނަން ބޭނުންވާތީ، "ސިރިބިން  

ށްގެން  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" އާއި ޙަވާލުކޮ
އަހަރު ދުވަހުގެ   10ކަރަންޓުގެ ދިރާސާއެއްކޮށް 

 ޕްލޭނެއް ހެދީމެވެ.  
 

ޕާލޭ މޯލްޑިވްސް އާއި ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި  
ޖޫން   2012ފ. ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާއި ގުޅިގެން 

ވަނަ ދުވަހު ނިލަންދޫގެ ވަށައިގެން   22
ހޭޅިފަށް، ގޮނޑުދޮށާއެކު ސާފުކުރުމުގެ  
މަސައްކަތްކޮށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޕްލާސްޓިކާއި  
ދަގަނޑާއި އެލްމެނިއަމްއާއި ބިއްލޫރި ނަގައި  

 ނައްތާލީމެވެ.  
 

ވަނަ ދުވަހު ފ. އަތޮޅު   24ޖޫން  2012
ގެ ދަރިވަރުންނަށް   3ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގްރޭޑް 

  ތައް ޕްލާސްޓިކުން ލިބޭ ގެއްލުން
އެ ކުދިންނާ ޙަވާލު ކޮށްގެން  އަންގައިދިނުމާއެކު 

  ނިލަންދޫ ބޯޅަދަނޑުގެ ސަރަޙައްދުން ޕްލާސްޓިކު 
 ނަގައި ސާފުކުރުވީމެވެ.  

އިން ފެށިގެން ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ   1996
ގަޑިއިރު ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް   24ނަމުގައި 

 ދެމުން ގެންދަމެވެ.

 

ނިލަންދޫ ކުނިކޮށީގައި ހުރި ހުރިހާ ދަގަނޑާއި  
ވަނަ ދުވަހު    19ޖޫން  2012އެލްމެނިއަމް 

ތިލަފުށްޓަށް ފޮނުވާލީމެވެ. މި ތަކެތި  
ސެކްއަރބޭގަށް ގަންނަނީ، ދަގަނޑު ކިލޯއަކަށް  

 -/3ރުފިޔާ، އެލްމެނިއަމް ކިލޯއެއް  -/1
 ރުފިޔާ އަށެވެ.   

 



 ރިޕޯޓް ތަފުޞީލް  ރަކާތްތަުކގެޙަ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2018

 19  ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 
 
 
 
 
 

 ން ވަޒީފާ އިތުރު ކުރުމާއި ރަށުގެ އިޤްތިޞާދު ކުރިއެރުވު 

 

 
 
 
 
 
 

 ސިނާޢަތުތައް ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ނިލަންދޫ އިންޖީނުގޭގެ އިންޖީނު ރޫމު އާދަޔާ  
ޚިލާފަށް ހޫނުގަދަވުމުން އިންޖީނު ރޫމުގެ   
ހޫނު ދަށްކުރުމަށްހިންގާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން  

ވަނަ   22ޖޫން  2152ޢިމާރާތުގެ ފުރާޅުގައި 
 ބްލޯވަރު ހަރުކުރީމެވެ.   2ދުވަހު 

 

ނިލަންދޫގައި ތިބި ޚާއްޞަ އެހީއަށް  
މީހަކަށް   12ތެރެއިން   ބޭނުންވާ މީހުންގެ

ވަނަ ދުވަހު ވަޒީފާ   05ފެބުރުވަރީ  2012
އަށް   01މޭ މަހު  2012އަދި ދިނީމެވެ. 

 ވަޒީފާ ދީފައިވާނެއެވެ.

ނިލަންދޫ އުތުރު ބަނދަރުގައި ޖެހުމަށް  
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

ޕެލެޓް   50އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ދެއްވި، 
ވަނަ ދުވަހު   06,07ޖަނަވަރީ  2012ގައު 

 ނިލަންދޫއަށް ގެނެސް ޖަމާކުރީމެވެ.  

 

ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި ނައްތާ 
ލުމަށްޓަކައި ހަދަމުންދާ ވޭސްޓް  
މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ ޢިމާރާތް  
ހިޔާކޮށް ސިމެންތިޖެހުމުގެ މަސައްކަތް  

 އިން 01ފެބުރުވަރީ  2012މަސައްކަތް 

 އަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔައީމެވެ. 10



 ރިޕޯޓް ތަފުޞީލް  ރަކާތްތަުކގެޙަ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2018

 20  ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 އަމަން އަމާން ކަމާއި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމް ކުރުން 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ނެގަތުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭނުން ކުރުން ވަޞީލަތްތައް ދެ 
 
 
 
 
 

ނިލަންދޫގެ ކުނިކޮށީގެ މަސައްކަތަށް  
ނިލަންދޫ  ގެނެސްފައިތިބި ބިދޭސީން ތިބުމަށް، 

ބައު ރަށްވެހިގޭގެ ހުޅަނގާއި ދެކުނަށް ބައެއް 
މީހުން ތިބޭ ބަޔަކާއި ކާގެ، ބަދިގެ،  ، އިތުރުކޮށް

ފާޚާނާ އާއި ފެންވަރާތަނެއް ހަދައި  
 ބޭނުންކުރަންފެށިފައި ވެއެވެ.    

ރަމަޟާން މަހަށް ޚާއްޞަކޮށް ނިލަންދޫގެ  
ދަނޑުވެރިން އުފައްދާ ތަކެތި ވިއްކުމަށްޓަކައި  

ފޫޓު   80x12ނިލަންދޫގެ އުތުރުފަރާތުގައި 
ބޮޑުމިނުގައި ވަގުތީ މާރުކޭޓެއް ހަދައި ގޮޅި 

 ދޫކުރީމެވެ.  

ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ދީނީ ހޭލުންތެރި ކަން  
މާރިޗް   2012އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 

ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ރައްޔިތުންނަށް ދީނީ   01
ނަޞީޙަތް ދިނުމަށް ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވީމެވެ.  
މި ބައްދަލުވުމުގައި ނަޞީޙަތްދެއްވީ،  

 ޢަލީ އެވެ.  هللا އައްޝައިޚް ނަޞްރު
 

ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން  
އިތުރުކުރުމަށް ހިންގާ ސިލްސިލާ  

ވަނަ   14މޭ  2012ޕްރޮގްރާމުގެދަށުން 
ދުވަހުގެރޭ ދީނީ ނަޞީޙަތްދިނުމަށް  
ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވީމެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި  
ނަޞީޙަތް ދެއްވީ އައްޝައިޚް އިލްޔާސް  

 ޙުސައިނެވެ.  
 

ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި  
އަދި ރައްޔިތުންނަށް ކޮންމެހެން އަންގަންޖެހޭ  
  މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުތައް ޢާންމުކުރުމަށް ރަށުގެ

އަދި   ޓީވީ  5ސަރަޙައްދެއްގައި  5
ޓި.ވީ   1ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި 

   އިގެން މަޢުލޫމާތު ޢާއްމު ކުރީމެވެ.ބަހައްޓަ
 



 ރިޕޯޓް ތަފުޞީލް  ރަކާތްތަުކގެޙަ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2018

 21  ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ކާރިޘާތަކުން ރައްކާތެރިވުން 
 
 
 
 
 
 

 އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ މުއްސަނދިކަން 
 
 
 
 
 

 ގުޅިގެން ނަތީޖާ ޙާޞިލް ކުރުން 
 
 
 
 
 

ނިލަންދޫގެ އިމާމުންނާއި މުދިމުން އަދި  
ރަށުގައި ތިބި ހުކުރުކުރާ މީހުން ތާޒާކުރުމަށް  

އަށް   17އިން  15ފެބުރުވަރީ  2012
 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގީމެވެ.

 

ރަމަޟާންމަހު ޓީ.ވީ މޯލްޑިވްސް އިން ކުރިޔަށް  
ގެންދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަތަރީގެ  
ޕްރޮގްރާމުގައި ނިލަންދޫއިން ބައިވެރިކުރާނެ 

  02މާރިޗް  2012މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް 

 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގީމެވެ. އަށް  10 އިން

ސިއްތި ފަންނާ ދިމާލު މޫދަކީ ކުޑަކުދިންނާއި  
އަންހެނުން މޫދަށް އެރޭ ސަރަޙައްދެއްގެ  

މާރިޗް   2012ގޮތުގައި ހަދަން ބޭނުންވާތީ 
ހުރި  އެ ސަރަޙައްދުގެ މޫދުގައި ގައި 16

 މި ގާތަށް ނަގައި ސާފުކުރީމެވެ.
މަސައްކަތްކުރީ ނިލަންދޫގެ ދާއިރާ ތަކުގެ  

 މުވައްޒަފުންނެވެ.  
 

ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ  
ދަރިވަރުންގެ އެހީއާއެކު ރަށުގެ  
ގޮނޑުދޮށާއި މޫދު ސާފު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ  

ވަނަ   03ފެބުރުވަރީ  2012ޕްރޮގްރާމެއް 
 ހިންގީމެވެ.  ދުވަހު

ވަނަ އަހަރު   2017ރަށު ކައުންސިލުން 
ކޮށްފައިވާ މުހިންމު ކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު  

ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ   2017ޙިއްޞާކުރުމާއި 
  04ޖަނަވަރީ  2012ހިސާބު ޢާންމު ކުރުމަށް 

 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ  ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވީމެވެ.



 ރިޕޯޓް ތަފުޞީލް  ރަކާތްތަުކގެޙަ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2018

 22  ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ  
ވަނަ   02މާރިޗް  2012ކުރުމުގެ ގޮތުން 

ދުވަހުގެރޭ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން  
  މުވައްޒަފުންނަށް ކައުންސިލުން، ޚާއްޞަ

 ޖާފަތެއް އެރުވީމެވެ.  

ކުރުމަށްފަހު ކުނީގެ ގޮތުގައުކާލާ   ބޭނުން
ޕްލާސްޓިކުން، އިންސާނުންނާއި ތިމާވެއްޓާއި 
ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކަށް   
މީހުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް މިކައުންސިލުން  
ހިންގާ، ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ބައިނަލް އަޤްވާމީ  
ފެންވަރުގައި ޕްލާސްޓިކް ރީސައިކަލް ކުރުމުގެ  

ކަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވާ، "ޕާލޭ މަސައް
  21ޖޫން  2012މޯލްޑިވްސް" އާއި ގުޅިގެން، 

ވަނަ ދުވަހު ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ 
ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު  

 ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވީމެވެ.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ކުނި ނައްތާލަން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި  
ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ފާހަގަކޮށް ރައްޔިތުންގެ  
މަޝްވަރާ ހޯދުމާއި ރައްކައުތެރި ގޮތުގައި ކުނި  

  2012ނައްތާލުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް 
ވަނަ ދުވަހު ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންނާ   12ޖޫން 

ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާ ހޯދައި މަޢުލޫމާތު  
 މެވެ.  ދިނީ

އިވާ  މާއްދާގަވަނަ  110 ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ
ވަނަ އަހަރު އަހަރީ   2017 ގޮތުގެމަތިން

ރިޕޯޓާއި މާލީ ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނަށް ހިއްސާ 
ވަނަ   26ފެބުރުވަރީ  2012ކުރުމަށް 
 ބޭއްވީމެވެ. ބައްދަލުވުމެއްދުވަހުގެރޭ 

ނިލަންދޫގައި ހުރި ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ  
މުވައްސަސާތަކާއި ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމުގެ  

  2012 ގޮތުން، ދާއިރާ ތަކުގެ ވެރިންނާއެކު 
ބައްދަލުވުމެއް   ވަނަ ދުވަހު  05މާރިޗް 

 ބޭއްވީމެވެ.  



 ރިޕޯޓް ތަފުޞީލް  ރަކާތްތަުކގެޙަ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2018

 23  ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 އެހެނިހެން ޙަރަކާތްތައް 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  2012ނިލަންދޫ އަލަށް ހިއްކި ބިމުގައި 
ދުވަހު ގަސް އިންދުމުގެ   05ޖަނަވަރީ 

 ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔައީމެވެ. 

މުވައްޒަފުންގެ ގުޅުން ރަނގަޅުކޮށް  
މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި 
އެއްބައިވަންތަކަން އާލާ ކުރުމުގެ ގޮތުން  

ވަނަ ދުވަހު ފ.   10ފެބުރުވަރީ  2012
އަދަންގަލަށް މުވައްޒަފުންގެ ޢާއިލީ ޕިކުނިކު  

 ދަތުރެއް ކުރީމެވެ.

ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  
  2017މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި ގުޅިގެން 

އޮކްޓޫބަރުން ފެށިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ  
ހޭންޑިކްރާފްޓް ކޯހުގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށް  

  12ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމަށް 
ގައި، ޚާއްޞަ ޙަފުލާއެއް   2012އެޕްރީލް 

 ބޭއްވީމެވެ.  

ވަނަ ދުވަހު ކައުންސިލްގެ   14މޭ  2012
އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މާހެފުން ކުރިޔަށް  

 ގެންދިޔައީމެވެ.  



 ރިޕޯޓް ތަފުޞީލް  ރަކާތްތަުކގެޙަ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2018

 24  ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ  2112 .6
 ހަރަކާތްތައް ގެންދެވިފައިނުވާ ކުރިއަށް  ތެރެއިން

 

  ްގުޅުން. ކަނޑަށް ހޮޅި އޯފްލޯ ނިޒާމުގެ ނަރުދަމާ: 1ޙަރަކާތ 

 ނުވީއެވެ.މިކަމަކީ ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ބަޖެޓުގެ ދަތިކަން ހުރިގޮތުން މިކަން ކުރެވޭގޮތް  ސަބަބު/ދަތިތައް:
 

  ްހިންގުން.ޔެލާޖަހަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯހަކާއި، ރުކުފަތިން ތަކެތި ހަދަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް ލި  :2ޙަރަކާތ 

 ނުވީއެވެ.މިކަމަކީ ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ބަޖެޓުގެ ދަތިކަން ހުރިގޮތުން މިކަން ކުރެވޭގޮތް  ސަބަބު/ދަތިތައް:
 

  ްބޭއްވުން މުބާރާތެއް ކުރިކެޓް އެއްދުވަހުގެ ބިދޭސީންނަށް :3ޙަރަކާތ. 

ނުވާތީ  މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދަން އިޢުލާނު ކުރީމެވެ. ނަމަވެސް މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭވަރަށް ޓީމުތައް ބައިވެރި  ސަބަބު/ދަތިތައް:
  ކުރިއަށް ގެންދެވޭގޮތް ނުވީއެވެ.

 

  ްބޭއްވުން. ފްލާޙަ ދިނުމުގެ އެވޯޑު ނިލަންދެ :4ޙަރަކާތ 

  ކުރަމުންދާތީ. އެވޯޑު ދިނުމާއިބެހޭ ޤަވާޢިދު އިޞްލާޙު ސަބަބު/ދަތިތައް:
 

  ްބޭއްވުމާއި ބަހުސްއެއް ކަނބަލުންގެ  ގޮތުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތެއްގައި  ކުލަގަދަ  ދުވަސް އަންހެނުންގެ  އަޤްވާމީ ބައިނަލް :5ޙަރަކާތ، 
 .ތަޢާރަފު ކުރުން އެވޯޑު ކަނބަލުންގެ ނިލަންދޫ

  ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހުމުން މިކަމަށް ވަގުތު ނުދެވުނީ. 2012މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް  ސަބަބު/ދަތިތައް:
 

  ްއެތުރުން. ގައު ސަރަޙައްދުގައި ބަނދަރު އިރުމަތީ  :6ޙަރަކާތ 

  ބަނދަރުގައި އަތުރާވަރަށް އަދި ގައު ނުލިބޭތީ. ސަބަބު/ދަތިތައް:
 

  ްކުރުން ދަތުރެއް ތަޖުރިބާ ގުރައިދޫ އަށް ދިޔަމިގިއްޔާ  އަތޮޅު. ތ :7ޙަރަކާތ. 

ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދަން  2012ދަތުރުދާން ހަމަޖެއްސި ދުވަސްވަރާ ދިމާކޮށް މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް  ސަބަބު/ދަތިތައް:
 ޖެހުމުން މިކަމަށް ވަގުތު ނުދެވުނީ.

 

  ްއަންގައިދިނުމާއި އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އެކުލެވޭ  ގެއްލުން ލިބޭ އެޅުމުން ތަކެތި ފަދަ ކެމިކަލް ،ތެޔޮ ތެރެއަށް ބިމުގެ ރަށުގެ :2ޙަރަކާތ 
 .ގޭބިސީތަކަށް ބެހުން ތައްޔާރުކޮށް  ލީފްލެޓް

 ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހުމުން މިކަމަށް ވަގުތު ނުދެވުނީ. 2012މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް  ސަބަބު/ދަތިތައް:
 

  ްދިނުން. ޚިދުމަތް  ޞިއްޙީ ގެނެސް ޓީމެއް ޑޮކްޓަރުންގެ ޚާއްޞަ ބަލިތަކުގެ އެކިއެކި :9ޙަރަކާތ 

  ޑޮކްޓަރުން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން. ސަބަބު/ދަތިތައް:
 

  ްގެންދިއުން. ކުރިޔަށް  ކޭމްޕެއް ކޯޗިންގ ނެޓްބޯލް  ގުޅިގެން މަރުކަޒާއި ތަޢުލީމީ އަތޮޅު. ފ :11ޙަރަކާތ 

 ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހުމުން މިކަމަށް ވަގުތު ނުދެވުނީ. 2012މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް  ސަބަބު/ދަތިތައް:



 ރިޕޯޓް ތަފުޞީލް  ރަކާތްތަުކގެޙަ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2018

 25  ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

  ްކުރުން. ރިވިއު ދަފުތަރު މަގުގޯޅިތަކުގެ ދަފުތަރާއި ބިމުގެ  :11ޙަރަކާތ 

 .ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހުމުން މިކަމަށް ވަގުތު ނުދެވުނީ 2012މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް  ސަބަބު/ދަތިތައް:
 

  ްދިނުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  ނާރާ ބަލިތަކާބެހޭ ގައިންގަޔަށް  ގުޅުވައިގެން  ދުވަހާއި ޞިއްޙަތުގެ  ގުޅިގެން ހޮސްޕިޓަލާއި އަތޮޅު . ފ :12ޙަރަކާތ 
 .ބެހެއްޓުން ސަރަޙައްދުތަކުގައި އެކި ރަށުގެ  ބިލްބޯޑުހަދައި 10 ހިމެނޭ  މަޢްލޫމާތު ސިއްޙީ ބޭއްވުމާއި ބައްދަލުވުމެއް

 ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހުމުން މިކަމަށް ވަގުތު ނުދެވުނީ. 2012މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް  ސަބަބު/ދަތިތައް:
 

  ްހިންގުން. ކޯހެއް އެޅުމުގެ  ކޭކު :13ޙަރަކާތ 
 ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހުމުން މިކަމަށް ވަގުތު ނުދެވުނީ. 2012މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 

  ްހިންގުން ކޯހެއް ފެންވައިރު ކުރުމުގެ އާއި ވައިރިންގ ކަރަންޓް  :14ޙަރަކާތ. 

 ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހުމުން މިކަމަށް ވަގުތު ނުދެވުނީ. 2012މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް  ސަބަބު/ދަތިތައް:
 

  ްސާފުކުރުން. ޤަބުރުސްތާނު ސާފުކުރުމާއި ދިލާ  ވަށައިމަގު :15ޙަރަކާތ 
  ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހުމުން މިކަމަށް ވަގުތު ނުދެވުނީ. 2012މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

  

  ްބޭއްވުން. މުބާރާތް  ޤުރުއާން :16ޙަރަކާތ 

   ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހުމުން މިކަމަށް ވަގުތު ނުދެވުނީ. 2012މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް  ސަބަބު/ދަތިތައް:
 

  ްއެންވަޔަރަންމަންޓް  ބޭއްވުމާއި މުބާރާތެއް ކުރެހުމުގެ  ޕޯސްޓަރ ފާހަގަކުރުމަށް ދުވަސް ޑައިވަރސިޓީ ބަޔޯ ދުނިޔޭގެ  :17ޙަރަކާތ 
 ބޭއްވުން. ބައްދަލުވުމެއް ދިނުމުގެ  މަޢުލޫމާތު ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީއާއި

 ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހުމުން މިކަމަށް ވަގުތު ނުދެވުނީ. 2012މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް  ސަބަބު/ދަތިތައް:
 

  ްހިންގުން ވޯކްޝޮޕެއް  ހިންގުމާބެހޭ ވިޔަފާރި  ފަންތީގެ މެދު  އަދި ކުދި :12ޙަރަކާތ. 
 ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހުމުން މިކަމަށް ވަގުތު ނުދެވުނީ. 2012މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 

 ވިޔަފާރި އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ކައުންސިލުން  .7

 

  ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން. 7.1

ގަޑިއިރު ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް  24އިން ފެށިގެން ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި  1996
 ދެމުން ގެންދަމެވެ.

 
 
 

 



 ރިޕޯޓް ތަފުޞީލް  ރަކާތްތަުކގެޙަ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2018

 26  ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

  ތެލުގެ ވިޔަފާރިކުރުން. 7.2

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ތެލުގެ ވިޔަފާރި  1996
ޕެޓްރޯލާއި ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ އަޑީތެޔޮ  މި ވިޔަފާރީގައި ޑީސަލާއިކުރަމުން ގެންދަމެވެ. 

 ވިއްކަމެވެ.
 

 

 

  ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުން   7.3

ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕުރީލު މަހުން ފެށިގެން އަތޮޅު  2004ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ރަށްވެހިގެ 
ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހިންގުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އަށް ވަނީ ކުއްޔަށް 

 ދޫކޮށްފައެވެ.
 

 

  ބިން ކުްއޔަށް ދިނުން  7.4

އިން ފެށިގެން  2012އެޕުރީލު  01މަސްކައްކާ ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 
 ބިމެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. 14ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭގޮތަށް 

 
 
 

  ފެން ވިްއކުން  7.5

ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދަތުރުވެރިންނަށް ބަނދަރުން ފެން  01ޑިސެންބަރު  2017
 ވިއްކަމުން ގެންދަމެވެ.

 

 

  ރަްއޔިތުންގެ ރުްއގަސް ކުއްޔަށް ދިނުން  7.6

ރުއްގަސް ބައިބަޔަށް ބައިކޮށް ހުރި އެކި ސަރަޙައްދު ތަކުގައިނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި 
 ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވެއެވެ.
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 މަސްދުވަހުގެ މާލީ ހިސާބުތައް  16ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ  .2

ގެ  2112
ބަޖެޓްގައި ބާކީހުރި 

 ފައިސާ 

ގެ  2112
މަހުގެ  6ފުރަތަމަ 

 ޚަރަދު 

ގެ ލިބުނު  2112
 ބަޖެޓް 

 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

     
2,051,497.66  

   
1,485,375.34  

 ރިކަރަންޓް ަޚރަުދގެ ުޖމްލަ  3,536873.00    

 ކެޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ޖުމްލަ  - - -

              
   

5,064,552.34  
 ކައުންސިްލގެ މާލިއްަޔތުން ހިްނގޭ ޕްޮރްގރާމުތަުކގެ ޖުމްލަ ޚަަރދު             

     2,051,497.66 
  

6,549,927.68  
 ބަޖެޓް ުމޅި ޖުމްލަ  3,536,873.00   

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       

 މުަވއްޒަފުްނނަށް ހިނގާ ޚަަރދު   1,784,136.00  1,037,817.85 746,318.15        

    43,831.51    41,273.49    85,105.00  
ުމވައްަޒފުންނަށާއި ައދި ވަކި ޚިުދމަތަކަށް ޕެންޝަނާިއ، މުސްުކޅިކުަރްއވާ 

 ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ 

 ދަތުރުފަުތރު ކުރުުމގެ ަޚރަދު   13,000.00       3,250.00          9,750.00           

 އޮފީސް ހިްނގުުމގެ ޭބނުމަށް ޯހދާ ތަކެތީގެ ައގު   27,600.00        3,750.00          23,850.00          

 އޮފީސް ހިްނގުމަށް ބޭނުްނވާ ިޚދުމަުތގެ ޚަަރދު   1,175,032.00  293,784.00       881,248.00       

 ތަމްރީން ުކރުމަށް ކުެރވޭ ަޚރަދު  - - -

 މަރާާމތު ކުރުާމއި ބެލެެހއްޓުުމގެ ޚަަރދު   -                -                 -                 

 ސަރުކާުރންދޭ އެހީ، ިއޝްތިރާާކއި ައިދ ސަބްިސޑީޒް  452,000.00 105,500.00 346,500.00
     

2,051,497.66  
 ޖުމްލަ  3,536,873.00   1,485,375.34 

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       

                 - 
                         

-    
 އޮފީސް ހިްނގުމަށް ބޭނުްނވާ ހަުރމުދާ ޯހދުމަށް ކުރާ ޚަަރދު  -

                 -  
                         

-    
 

- 
 ޖުމްލަ 

 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޚަރަދު       

 ރައްޔިތުންގެ ކަރަންޓް ޚިދުމަތް    

 މުަވއްޒަފުްނގެ ުމސާރަ   433,974.46 

 ތެލުގެ ޚަަރދު   2,976,959.35 

 ގުޭޅގޮތުން ޯހދާ ތަކެތި ަގތުމަށް އިލެކްޓްރިކާއި   9,094.64 

 ންީޖނުތަކަށް ބޭުނންވާ ސްެޕައރޕާޓުްސ ހޯދުމަށް އި  116,975.56 

 އިންީޖނުގެ ަމރާާމތާއި ެއހެނިހެން ޚަަރދު   54,254.10 

 ރައްޔިތުންގެ ނަރުދަމާނިޒާމު ޚިދުމަތް    

 މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ   183,274.56 
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 އެހެނިހެން ޚަރަދު  7,257.26 

 އެހެނިހެން ޙަރަކާތްތައް    

 16,050.00  
އެްއބަްސުވމުަގިއާވ  އެމް. އެން. ޔޫ ާއއި ކައުްނސިލާއި ެދމެދު ހަދާަފިއވާ

 ިހންުގމަށް. ސެންޓަރުގެ ޯކސްތައް ގޮތުެގމަތިން އެމް. އެން. ޔޫ ލާރިނންގ

 ގެންިދުއމަށް  ކައުންސިލުްނހިްނގާ ހިފުޒުކުލާސް ކުިރައށް  9,600.00 

 ކުނިގޮުޑގައި ުހރި ޕްލާސްޓިކް މާލެއަށް ފޮނުވުަމށް   6,519.00 

 ގޮތުަގއި ކުނި ނަްއތާލުން  ރައްަކއުތެރި  32,650.00 

 ކުނީގެ ުމވަްއޒަފުންނަށް ޚަަރދުކުރި   291,846.26 

 3,795.00  
 2152މުހިްނމު ކަންަތއްތަކާއި  ވަނަ އަހަރު ަކއުންސިުލން ކޮށްފައިވާ  2152

 ޙިްއސާކުުރން   ރައްޔިުތންާނއި ވަނަ އަަހުރގެ މާލީ ހިާސބު

 27,118.00  
ގައު  20111ގަލުގެެތެރއިން  ަދރުަގއި ެއތުުރމަށް ޭބުނންވާނއިުރމަތީ ބަ 

 ރަށަށް ގެެނސް ަޖމާކުރުން 

 ިތލަފުއްޓަށް ފޮނުވުން  ކުނިގޮުޑގައި ުހރި ަދގަނުޑގެ ަބއިތައް  23,180.00 

 95,501.15  
ހަދަުމންދާ ވޭސްްޓމެނޭްޖމަންްޓ  ލުމަށްަޓކައިރައްކާެތރިގޮުތަގއި ކުނިަނއްތާ 

 ސެންޓަރު ާޤިއމުކުރުން 

 6,410.00  
ދަުތރުކުރާަމގަށް ވެލި އަަޅއި މަުގ  އަލަށް ތައްާޔރުކުިރ ކުނިކޮށްޓަށް

 ފަސްގަނޑު ެއއްަވރުކުރުން 

 11,150.00  
ކޮމިޓީ އާއި ގުިޅގެްނ  އަންހެުނންުގގެ ތަަރއްީޤއަށް ަމަސްއކަތްކުރާ
 ހޭންޑިުކރާފްޓް ކޯސްހިްނގުން  އަންހެުނންނަށް ައމާޒުކޮްށގެން ކުިރއަށްެގންދާ

 210.00  
 މީހަކަށް ވަޒީފާ  2ތެރެިއން  ާޚއްޞަ އެީހއަށް ޭބނުްނވާ މީހުްނގެ ބިރަށުަގއިތި 

 މަށް ބޭްއވި ަރސްިމއްޔާުތގެ ޚަަރދު ދިނު

 10,870.00  

ޢާންމު ަރއްޔިތުްނނަްށ  އެްމއެންީޑއެފާއި ގުިޅގެން ސްކޫލް ަދރިަވރުންަނއި

ޕްރޮގްާރުމ " ފަސްޓްއެއިޑް"  ވޯޓަރ ެއރޮބިްކސް ާއއި" އަމާޒުކޮްށގެްނ ހިްނގާ
 ކުރިއަށް ގެންިދއުން 

 ފުޓްބޯޅަަދނޑު ސާފުުކރުން   1,410.00 

 ސާފުުކރުން  ަނގައި  ދެެމދު މޫުދގެ ގާަތއްއި ސިއްިތބީ ަމގާއި އަމީނީ ަމގާ   6,357.50 

 651.90  
ފާހަގަކުުރމުގެ ގޮތުން ަކއުްނސިލްެގ  އަުޤާވމީ އަންެހނުްނގެ ުދވަސްބައިނަލް 

 ދިުނން  އަންހެން ުމަވއްޒަފުްނނަށް ާޚއްޞަ ޖާަފތެއް

 423.10  
ުމބާާރތުަގއި ަބިއވެިރިވ  އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ 2152މިނިަވން ޗެންިޕއަންޝިޕް 

 ޕްޮރގްާރެމއް ހިންުގން  މަޫގދޫ ޓީމަށް މަުރަޙބާ ދެންެނުވމަށް ާޚއްޞަ

 700.00  
 ޒޯން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާުތަގއި ކުޅުމަށް  2152މިނިަވން ޗެންޕިއަންޝިޕް 

 ނިލަންޫދއަށް ޒިޔާރަތްުކރި ޓީމުތަކަށް ާޖފަތެއް ދިނުން 

 3,037.00  
ޗެންިޕއަންކަްނ  ޒޯން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާުތގެ 2152މިނިަވން ޗެންޕިއަްނޝިޕް 

 ހޯދުމަށް ނިލަްނދޫ ޓީމަށް ޖާފަެތއް ދިުނން



 ރިޕޯޓް ތަފުޞީލް  ރަކާތްތަުކގެޙަ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2018

 29  ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 5,559.00  

ަފއިނަލް ުބރުގެ މެޗުތަްއ  ފުޓްބޯޅަ މުބާާރތުގެ 2152މިނިަވންޗެންިޕއަންޝިޕް 

ްޕރެކްޓިސް ކުރުމަށް އިުތުރ  ނިލަންޫދގައި ކުޭޅގޮތަށް ހަަމޖެހުުމން ޓީމުތައް
 ބޯަޅދަނެޑއް ތައްާޔރުކުރުން 

 ހޭންޑިކުރާފްޓް ކޯހުގެ ިނމުން ފާަހގަކުުރން  1,395.00 

 263,686.11  
ފައިނަްލބުުރގެ މެުޗތަްއ  ފުޓްބޯޅަ މުާބރާުތގެ 2152މިނިަވން ޗެންޕިައންޝިޕް 

 ނިލަންޫދގައި ކުިރއަށް ެގންިދއުން 

 1,056.22  

ެމޗުތައް ކުުޅމަްށ  ފުޓްބޯޅަ ުމބާރާުތގެ 2152މިނިަވން ޗެންޕިައނޝިޕް 

ތިަމރަފުށި، ދ.  ނިލަންޫދއަށް ޒިޔާރަތްުކރި ސ. ހިަތދޫ ގދ. ހޯެޑއްޫދ، ތ.

 ހިްނގުން  ކުޑަހުަވދޫ ޓީމަށް މަުރަޙބާދެްނނެުވމަށް ޚާްއޞަ ޕްރޮްގރާުމތަކެއް

 13,436.63  

ެމޗުތައް ކުުޅމަްށ  ފުޓްބޯޅަ ުމބާރާުތގެ 2152މިނިަވން ޗެންޕިައނޝިޕް 

ތިަމރަފުށި، ދ.  ނިލަންޫދއަށް ޒިޔާރަތްުކރި ސ. ހިަތދޫ، ގދ. ހޯެޑއްޫދ، ތ.
 ކުޑަހުަވދޫ ޓީމަށް ޖާފަެތއް ދިނުން 

 70,852.00  
ެސމީފައިނަލަށް ޮހވުުނ  ފުޓްބޯޅަ މުާބރާތުގެ  2152މިނިަވން ޗެންޕިއަްނޝިޕް 

 އެރަުށަގއި ކުޅުން  ނިލަންޫދގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ށ. ފޯކަިއދުައށް ފޮނުވައި

 ަވގުތީ ާމރުކޭޓެއް ހެދުން  ދަނުޑވެިރން އުފަްއދާތަކެތި ިވއްކުަމށްޓަކައި  9,757.00 

 4,438.00  
ދަުރ ނނިލަްނދޫ އިުރމަތީ ބަ އެފް ސެންްޓރަލް އޭިރއާއި ގުިޅގެން.ޑީ.އެން.އެމް

 ސާފުކުރުުމގެ ަޚއްޞަ ްޕރޮްގރާެމއް ހިްނގުން 

 ނިލަންދޫ ަރއްޔިތުންނަށް ދީނީ ނަޭޞޙަްތ ދިނުން   7,850.00 

 44,477.00  
 2ޙާފިޒުން ގެނެސް  2ޙިފްޒްކޮށް ތަރާީވޙް ނަާމދުކުުރމަށް ސިލޯނުން 

 ހިފްޒްޮކށް ތަާރވީޙް ަނމާުދކުރުން މިސްކިުތގައި 

 224,491.38  

ިތުބމަށްޓަކައި ނިލަންޫދ  ކުނިކޮށީގެ މަަސއްކަތަށް ގެެނސްފައިިތިބ ބިދޭސީން

ރުކޮށް، ީމހުންތިބޭ ބަޔަކާިއ، ިއތު ބައު ަރއްެވހިޭގގެ ހުަޅގާއި ދެކުނަށް ބަެއއް
 ހެުދން  ަތނެއް ގެ، ަބދިެގ، ފާޚާނާ އާއި ފެްނވަރާކާ

 1,030.00  

މަރުކަާޒއި މިަކއުންސިާލިއ  ޕާލޭ އާއި ފ. އަތޮޅު ކަުއންސިާލއި ފ. ތަޢުލީމީ

ގޮުޑދޮށާިއއެކު ސާފުކުރުުމެގ  ގުިޅގެން ނިލަންދޫ ވަަށިއގެން ހޭޅިަފށާއި
 ޕްރޮްގރާެމއް ހިްނގުން 

 3,500.00  
ެގނެސްަފއިހުރި ުކނިތަްއ،  ދ. ާމގަލުަގއި ތައްާޔރުކުރާ ރިޒޯޓުން ިނލަންދޫއަށް

 ަމަސއްކަތް ކުރުން  ކުނިޮގޑަށް ައޅައި ކުނިަނއްތަުލމުގެނިލަންދޫ 

 6,067.00  
ަނމުަގއި  އަތޮޅު މުބާރާުތަގއި ނިލަންޫދގެ 2152މިނިަވން ޗެންޕިައންޝިޕް 

 ޓީމެއް ަބއިެވރިކޮށް ކުޅުން.

 45,688.16  
މެޗުތައް ުކރިއަށް  ޒޯން މުާބރާތުގެ 2152މިނިަވން ޗެންޕިައންޝިޕް 

 ގެްނދިއުން 

 32,000.00  
ނިލަްނދޫ ޓީމަށް  ޒޯން މުާބރާތުަގއި 2152މިނިަވން ޗެންޕިައންޝިޕް 

 ކުޅުނު ކުޅުންެތރިންނަށް އިާނމު ދިނުން 

 ޖުމްލަ:  5,064,552.34 

 



 ރިޕޯޓް ތަފުޞީލް  ރަކާތްތަުކގެޙަ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2018

 30  ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 

 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ހަރަކާތްތައް  2112 .9

 
 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް 

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް 
 ލަފާ ކުރާ ބަޖެޓް  ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

Q3 Q4 

1 

  އަސާސީ ފުދުންތެރިކަމާއި ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން

 - ރުއް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން. 1.1

 ފައިދާހުރި  އަމާޒުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަމާއެކު ހޮސްޕިޓަލްގެ  އަތޮޅު 1.2
 ބޭއްވުން.  ވޯކްޝޮޕެއް ދިނުމަށް މަޢުލޫމާތު ކާނާބެހޭ

2,000.00 

 5,000.00   .ބެހުން ފޮތް  ލުއި ގޭބިސީތަކަށް ގުޅުވައިގެން ދުވަހާއި ކާބޯތަކެތީގެ ދުނިޔޭގެ 1.3

2 

  ޞިއްޙަތު ރަނގަޅު، ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއްގައި ދިރިއުޅުން 

 30,000.00 ފާހަގަކުރުން. އަޟުޙާޢީދު 2.1

 5,000.00 ގެންދިއުން.    ކުރިޔަށް ކޭމްޕެއް ކޯޗިންގ ނެޓްބޯލް  2.2

 ޙަރަކާތްތަކެއް  ކުޅިވަރު ޘަޤާފީ  ގޮތުން  ކުރުމުގެ ފާހަގަ  ދުވަސް  ޒުވާނުންގެ  2.3
 ބޭއްވުން.

2,500.00 

  5,000.00  .ޤައުމީ އަތޮޅު ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން 2.4

  2,500.00 ހިންގުން.   ޕްރޮގްރާމެއް ނައްތާލުމުގެ  މަދިރި ކުރުމާއި ކޮންޓްރޯލް ޕެސްޓް 2.5

3 

  ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު

އެމް.އެން.ޔޫ އާއި ކައުންސިލާއި ދެމެދު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައިވާ  3.1
 ގެންދިއުން.ގޮތުގެމަތިން އެމް.އެން.ޔޫ ލާނިންގ ސެންޓަރުގައި ކޯސްތައް ކުރިޔަށް 

- 

 30,000.00 ޙިފްޒު ކުލާހުގެ ކިޔެވުން ކުރިޔަށް ގެންދިއުން. 3.2

 ކޯހެއް ބޭސިކް ޑިޒައިން  އިންޓީރިއަލް ކޯހަކާއި ދަސްކޮށްދޭ ހަދަން ތަކެތި  ފަނުން 3.3
 .ހިންގުން

5,000.00 

 5,000.00   .ގެންދިއުން ކުރިޔަށް  ޕްރޮގްރާމެއް ހުނަރު  ގުޅިގެން އޮތޯރިޓީއާއި ޓިވެޓް 3.4

 2,500.00 ބޭއްވުން.    ބައްދަލުވުމެއް ދިނުމުގެ މަޢުލޫމާތު  ހިސާބާބެހޭ  ތަފާސް 3.5

4 

  ދެޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަން

 ޕްރޮގްރާމެއްގައި އޮތޯރިޓީގެ މާކެޓް ކެޕިޓަލް ބޭފުޅަކަށް 12 ކޮމެޓީގެ  އަންހެނުން  4.1
 .ބައިވެރިކޮށްދިނުން

2,500.00 

 އަމާޒުކޮށްގެން  އަންހެނުންނަށް ގުޅިގެން ސެންޓަރާއި ބިޒިނަސް ސެންޓްރަލް 4.2
 ރައްކާކުރުމަށް  ފަހަށް ހޯދުމާއި، ގޮތްތައް އިތުރުކުރެވޭނެ ތަނަވަސްކަން ފަރުދީ

 ބެހުން. ލީފްލެޓް  ގޭބިސީތަކަށް  ހިންގުމާއި ވާރކްޝޮޕެއް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް
5,000.00 



 ރިޕޯޓް ތަފުޞީލް  ރަކާތްތަުކގެޙަ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2018

 31  ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

5 

  ައސާސީ ފަސޭހަތަކާ، ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތައް ރައްކާތެރި ބޯފެނާ، ނަރުދަމާގެ 

   200,000.00 ރައްޔިތުންނަށް ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދިނުން. 5.1

   250,000.00 ރައްކައުތެރިގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލުން. 5.2

   3,600.00 ކުނިގޮނޑުގައިހުރި ޕްލާސްޓިކު މާލެއަށް ފޮނުވުން. 5.3

ކުނިގޮނޑުގައިހުރި ދަގަނޑާއި އެލްމެނިއަމްގެ ބާވަތްތައް ތިލަ ފުއްޓަށް  5.4
 ފޮނުވުން.

  15,000.00 

   5,000.00 ރަށުގެ މަގުގޯޅިތައް ދިއްލައި ބެލެހެއްޓުން. 5.5

ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގު ގޯޅިތަކާއި އިޖުތިމާޢި ސަރަޙައްދުތައް ސާފުކޮށް  5.6
 ބެލެހެއްޓުން.

  211,000.00 

އޮޑިދޯނިފަހަރާއި ދަތުރުވެރިންނަށް ބަނދަރުން ވާރޭފެން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް  5.7
 ހަމަޖެއްސުން.

  - 

ހިނގާ މީހުންނާއި ދުއްވާ އެއްޗިއްސަށް ދަތިވާގޮތަށް، މަގުތަކާއި އިޖުތިމާީޢ  5.2
 ސަރަޙައްދު ތަކުގައި ހުރި ގަސްތަކުގެ ގޮފިތައް ކޮށުން.

  - 

 5,000.00 ހިންގުން. ޕްރޮގްރާމެއް ކުރުމުގެ ސާފު  ގޮނޑުދޮށާއި ފަޅުތެރެ 5.9

 ޕްރޮގްރާމެއް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޢާއްމުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ބޯފެން ސާފު 5.10
   ހިންގުން.

2,500.00 

6 
  ކަރަންޓާއި ތިމާވެއްޓާއި  ރަށްޓެިހ ހަކަތަ

 3,550,000.00 ދިނުން. ރައްޔިތުންނަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް

7 

  ވަޒީފާ އިތުރު ކުރުމާއި ރަށުގެ އިޤްތިޞާދު ކުރިއެރުވުން

 5,000.00 .ހިންގުން ވޯކްޝޮޕެއް ހިންގުމާބެހޭ ވިޔަފާރި ފަންތީގެ މެދު އަދި ކުދި  7.1

 އަމާޒުކޮށްގެން  އަންހެނުންނަށް ގުޅިގެން  ސެންޓަރާއި ބިޒިނަސް  ސެންޓްރަލް 7.2
 ރައްކާކުރުމަށް  ފަހަށް ހޯދުމާއި، ގޮތްތައް އިތުރުކުރެވޭނެ ތަނަވަސްކަން ފަރުދީ

 ބެހުން. ލީފްލެޓް  ގޭބިސީތަކަށް  ހިންގުމާއި ވާރކްޝޮޕެއް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް
5,000.00 

2 

  ޢުމުރާނީ ތަރައްޤީއާއި ސިނާޢަތްަތއް

 ހޯދާ ޓޭންކް ހުރިވަރުގެ މިހާރު ބާވަތަކަށް ކޮންމެ  ފުޅާކުރުމަށް ވިޔަފާރި ތެލުގެ
  .ފުޅާކުރުން ޚިދުމަތް

50,000.00 

9 

  އަމަން އަމާންކަމާއި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމް ކުރުން

 5,000.00 .ބޭއްވުން މުބާރާތެއް ސުވާލު ބިނާކޮށް  އުޞޫލުތަކަށް  ޤަވާޢިދުތަކާއި  މުނިސިޕަލް 9.1

 ޙަރަކާތްތަކެއް  ކުޅިވަރު ޘަޤާފީ  ގޮތުން  ކުރުމުގެ ފާހަގަ  ދުވަސް  ޒުވާނުންގެ  9.2
 ބޭއްވުން.

5,000.00 

 5,000.00     ހިންގުން. ޕްރޮގްރާމެއް ނަޞޭޙަތްދިނުމުގެ ދީނީ 9.3

 5,000.00 ހިންގުން.         ޕްރޮގްރާމެއް ނަޞޭޙަތްދިނުމުގެ ދީނީ 9.4

 ރައްޔިތުން  ހުއްޓުވުމަށް ޢަމަލުތައް ޚިލާފު މިންގަނޑުތަކާ އިޖުތިމާޢީ ޢާއްމު 9.5
        ހިންގުން. ޕްރޮގްރާމް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ

5,000.00 



 ރިޕޯޓު  ރަކާތްތަުކގެޙަ ހިްނގި  ކައުްނސިލުން ުދވަުހގެ މަސް( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2012

 

  ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 

32 

 

 ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް  .11

 26: އަދަދު  ބައްދަލުވުމުގެ  ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ
 25 ކައުންސިލުން ބައްދަލުވުން ބޭއްވި އަދަދު:

10 

  ދެމެެހއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭނުން ކުުރންވަޞީލަތްތައް ދެނެަގތުމާއި 

 - ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ރިވިއުކޮށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވުން.  10.1

 -  .ހެދުން އޯޑިޓް ބިމުގެ 10.2

 ިދރިުއޅެމުން  ނުވެ ރަށްެވހި ،މީުހންާނއި ރަްށވެިހވެފަިއވާ ަރޖިސްްޓރީަގއި ރަުށގެ 10.3
 ިރވިއުުކރުން.   މަޢުޫލމާތު ިބދޭސީްނގެ ިދިރއުޅޭ ރަުށގައި ،މީހުންާނއި  ގެްނދާ

 - 

11 
  ކާރިޘާތަކުން ރައްކާތެރިވުން 

 - .ފެށުން މަސައްކަތް ހެއްދުމުގެ ފިތުރޯނު ހޭޅިފަށުގައި ރަށުގެ 55.5

12 

  އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ މުއްސަނދިކަން

 ސްކޫލު  ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ނަސްލު  ދިރޭތަކެތީގެ  އާލާކުރުމާއި ގަސްގަހާގެހި  12.1
 ހިންގުން. ޕްރޮގްރާމެއް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ކުދިން 

5,000.00 

 2,500.00 ހިންގުން.   ޕްރޮގްރާމެއް ނައްތާލުމުގެ މަދިރި ކުރުމާއި ކޮންޓްރޯލް ޕެސްޓް 12.2

13 

  ގުޅިގެން ނަތީޖާ ޙާޞިލް ކުރުން

 ހުށަހަޅައި  ރައްޔިތުންނަށް ބަޖެޓު ތާވަލާއި މަސައްކަތު އަހަރުގެ ވަނަ 2019 13.1
 ހޯދުން. ޚިޔާލު

2,500.00 

 ގުޅުމެއް  މުވައްޒަފުންގެ  ގުޅުންބަދަހިކުރުމަށް އިދާރާތަކާއި  ރަށުގައިހުރި  13.2
 .އުފެއްދުން

 
- 

 ގެނެވިފައިވާ  ޢަމަލީސިފަ ޕްލޭނަށް ތަރައްޤީގެ ރަށުގެ  މަހު އޮގަސްޓް ޖުލައި 13.3
 ކުރުން.   ޢާއްމު މަޢުލޫމާތު ގޮތުގެ

 
- 

 ކުރުން.   ފާަހގަ ުދވަސް ބެެލނިެވރިްނގެ ގުިޅގެން މަރުކަާޒއި ތަޢުލީމީ އަތޮޅު. ފ 13.4
5,000.00 

 5,000.00 މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުން. 13.5

 ފާހަގަކުރުން.    ދުވަސް މީހުންގެ ދުވަސްވީ ޢުމުރުން  13.6
 5,000.00 

 ފާހަގަކުރުން.  ދުވަސް ޓީޗަރުންގެ  ގުޅިގެން  މަރުކަޒާއި ތަޢުލީމީ އަތޮޅު . ފ 13.7
 5,000.00 

 ޢަމަލީސިފަ  ޕްލޭނަށް ތަރައްޤީގެ ރަށުގެ މަހު އޮކްޓޫބަރު ސެޕްޓެންބަރު  13.2
 ކުރުން.  ޢާއްމު މަޢުލޫމާތު ގޮތުގެ ގެނެވިފައިވާ 


 - 

 ކުރުން.   ފާހަގަ ދުވަސް ނަޞްރުގެ 13.9
 5,000.00 

 ފާހަގަކުރުން.       ޤައުމީދުވަސް 13.10
 5,000.00 

 ފާހަގަކުރުން.     ދުވަސް ޖުމުހޫރީ  13.11
 5,000.00 

 ފާހަގަކުރުން.   ދުވަސް މީހުންގެ ބޭނުންވާ ޚާއްޞައެހީއަށް 13.12
 5,000.00 

 ކުރުން.           ފާހަގަ ދުވަސް  އިސްލާމްވި ރާއްޖެ 13.13
 5,000.00 

 ރަށު " ގުޅުވައިގެން ދުވަހާއި  ،ކުރުމާއި ފާހަގަ  ދުވަސް  އެއްބައިވަންތަކަމުގެ  13.14
 ބޭއްވުން.      ބައްދަލުވުމެއް މިނަމުގައި " ދައުރު  މަގޭ ތަރައްޤީގައި


 7,500.00 



 ރިޕޯޓް ތަފުޞީލް  ރަކާތްތަުކގެޙަ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2018

 33  ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް  ރުވި ޢަދަދު ޙާޟި  ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

 03 30ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ވަނަ  2017ކައުންސިލާއި ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެދަށުގައިވާ ތަންތަނުގެ  .1
އަހަރުގެ މާލީ ކަންކަން އިތުބާރުހުރި އޮޑިޓް ފާމަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން އޮޑިޓް 
ކުރުމަށް ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ވާހަކަދައްކައިގެން މިކަމަށް 
އެހީތެރިކަމެއް ލިބޭތޯ މަސައްކަތްކުރުމަށާއި އަދި އެފަރާތްތަކުން އެހީތެރިކަމެއް 

ވެސް އޮޑިޓް މަ ޚަރަދުކޮށްގެން ނަގެ މާލިއްޔަތުން ނުލިބުނުނަމަ ކައުންސިލް 
 ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

ވަނަ އަހަރު ޚަރަދުކޮށް ފައިސާ ނުދެއްކިހުރި ބިލްތަކަށް ފައިސާ  2017 .2
ދެއްކުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ޚަރަދުތަކާއެއްގޮތަށް ކަމަށާއި 

އި ތަކެއްޗަށް ދައްކަންޖެހޭ ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދީގެން ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތާ
ވަނަ އަހަރުގެ  2017ޖަނަވަރީ މަސް ނިމުމުގެކުރިން  2012ފައިސާ 

ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުން ފައިސާ ދައްކައި ނިންމުމަށާއި އަދި މި މުއްދަތުގައި 
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ފައިސާ  2012ފައިސާ ނުދެއްކި ހުންނަ ކަންކަމަށް 

 ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. ދޫ
 އުންސިލްގެ ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ހެޑަރއާއި ފޫޓަރ ބަދަލުކޮށް ކަ .3

  ޢަމަލު ކުރަން ނިންމުނެވެ.އިންފެށިގެން  04ޖަނަވަރީ  2012

 30 31ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ކައުންސިލްގެ ގުދަނުގައި ހުރި ބައު ތަކެތި ނީލަންކިޔާ ގޮތަށް   .1
 ނިންމުނެވެ.

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި ގުޅިގެން  .2
ގެ ސަޕްލިމެންޓްރީ  2017ހިންގާފައިވާ، ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމުގެ ޚަރަދުތައް 

ބަޖެޓުގެތެރެއިން ހަމަޖެއްސުމަށާއި އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް 
އްސޭނަމަ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާއިން ހަމަނުޖެ

 އައިޓަމް ބަދަލުކޮށްގެންވެސް މި ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
މިހާރު ކުނި އަޅަމުންދާ ކުނިގޮނޑު ފުރިފައި އޮތުމާއެކު ކުނި  .3

އަންދައިގެންނޫނީ ކުރިޔަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ކުނިގޮޑަށް ކުނި އެޅޭނެކަމަށް 
ނުފެންނާތީ އެގޮނޑަށް ކުނިއެޅުން ހުއްޓާލައި، އަލަށްހެދި ކުނިކޮށްޓަށް، 

ށް ވަނަ ދުވަހުންފެށިގެން ކުނިގެންދާ ގޮތަ 14ޖަނަވަރީ  2012
 31ވަނަ ދުވަހުންފެށިގެން ޖަނަވަރީ  14ޖަނަވަރީ  2012ހަމަޖެއްސުމަށާއި 

ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ގޭގޭގައި ޢާއްމުކޮށް އުފެދޭކުނި، އަގަކާ ނުލައި 
ވަނަ  01ފެބުރުވަރީ  2012ކައުންސިލުން ކުނިކޮށްޓަށް ގެންދިއުމަށާއި އަދި 
ކުނި އުކާލުމާބެހޭ ޤަވާޢިދާ  ދުވަހުން ފެށިގެން ކުނި ކޮށްޓަށް ކުނި ގެންދެވޭނީ

 އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް އަގު ނަގައިގެން ކަމަށްވެސް ނިންމުނެވެ.



 ރިޕޯޓް ތަފުޞީލް  ރަކާތްތަުކގެޙަ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2018

 34  ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 30 31ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ކައުންސިލްގެ ކުނިގޮނޑުގައި ހުރި ދަގަނޑާއި ޕްލާސްޓިކުގެ ބާވަތްތައް  .4
ތިލަފުށްޓަށް ވަނަ އަހަރުގެ މާލިއްޔަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން  2012
 ގޮތަށް ނިންމުނެވެ.ފޮނުވާ 

ސަރުކާރުން ބާއްވާ އެކިއެކި ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކުގައި ރަށް ތަމްސީލުކުރާ  .5
ޓީމުތަކަށް ބައިވެރިވެވެނީ ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން 

 ނިލަންދެ " ،ކަމަށްވުމާއެކު އެކި ކުޅިވަރުތަކުގައި ނިލަންދޫ ތަމްސީލުކުރުމަށް
 ނިންމުނެވެ. " މި ނަމުގައި ކުލަބެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްސް ކުލަބު ސްޕޯޓް

ގައި ނިލަންދޫ ތަމްސީލުކުރަން  2012މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް  .6
ގެ މާލިއްޔަތުގެ  2012ށް ކޮށްދިނުމައިވެރިކުރާ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ކޯޗު ބަ

  ނެވެ.ނިންމުމަސްދުވަހަށް ކޯޗަކު ގެނައުމަށާއި  3 ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްގެން
ވަނަ އަހަރަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުން ލިބުނު ފައިސާއާއި  2012 .7

)ސަތާރަ  -/17,554,563ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުގެ ފައިސާ ހިމަނައިގެން 
މިލިޔަން ފަސްސަތޭކަ ސައުރަވަންނަ ހާސް ފަސްސަތޭކަ ތޭހައްޓި ރުފިޔާ( ގެ 

 އް ފާސް ކުރީމެވެ.ސާޕްލަސް ބަޖެޓެ

 02 32ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ގޭގެއިން ކުނި ނެގުމާއި ކުނިކޮށްޓަށް ކުނި ގެންދިއުމާއި ކައުންސިލުން   .1
ކުނިކަހައި ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ތަންތަން ކުނިކަހައި 
ސާފުކުރުމަށްޓަކައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އިސްކަންދީގެން 

މީހުންނަށް ވަޒީފާ  02)އެކެއް( އަހަރު ދުވަހަށް ވަގުތީ ކޮންޓްރެކްޓަށް  01
 ދޭގޮތަށް ނިންމުނެވެ.

ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއިން ދޫކުރާ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަށް  .2
ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ކަރަންޓްފީ ނެގުމަށް ކުރިން އެކުލަވާލި އުޞޫލު އުވާލައި، 

ނަގާނީ ވިޔަފާރިއަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ  ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ކަރަންޓްފީ
ތަންތަނާއި )ގެސްޓްހައުސް ހިމެނޭގޮތަށް( ވަޑާންގެ ވޯކްޝޮޕް ފަދަ މަތީ 

 ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ ތަންތަނުން ކަމަށް ނިންމުނެވެ.
ނިލަންދޫ ޕޮލިސްސްޓޭޝަން ހިންގާ ޢިމާރާތް، މިހާރު ކުއްޔަށް ދީފައިވާ  .3

)ފަހެއް( އަހަރު ދުވަހަށް  05ގެން އިތުރު މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށި 
 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.

ޕޭވްމަންޓް ގައު ނިލަންދޫ  500ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި  .4
 ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒަށް ދޭގޮތަށް ނިންމުނެވެ.

 ވެހިކަލްތައް  އެއްގަމު ގެންގުޅުއްވާ އަޙްމަދު މޫސާ ބަގީޗާގޭ ނިލަންދޫ .5
 ހަމަޖެހެންދެން، ބިމެއް ދާއިމީ އެކަމަށް ދަތިވާތީ، ނެތުމުން ތަނެއް ބަހައްޓާނެ

ޚަލީލަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯއްޗާދިމާލު މަގު އަނެއް ފަރާތުގައި هللا ބަގީޗާގޭ ޢަބްދު
 ،ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދިފައިވާތީ ގޮތުން ބޭނުން އޮތް ހުސްބިންކޮޅު ވަގުތީ

 ށް މޫސާ އަޙުމަދަށް ދޭގޮތަށް ނިންމުނެވެ.)ދޭއް( މަސްދުވަހަ  02އެބިން 
މަސްކައްކާ ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތަށް ދާއިމީ ބިން ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ  .6

ލިބިފައި އޮތުމާއެކު މަސްކައްކާ ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތަށް ވަގުތީ ބިން 
 ދޫނުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.



 ރިޕޯޓް ތަފުޞީލް  ރަކާތްތަުކގެޙަ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2018

 35  ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 02 33ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ނިލަންދޫ އައްސޭރި ޢަލީ އަޙްމަދު ވަޑާންގެއެއް ހަދަން ކުއްޔަށް ދީފައިވާ  .1
ބިމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އެ ބިމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ޢަލީ އަޙްމަދު 
އެދިފައިވުމާއެކު، ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ މުއްދަތު ހަމަވި ތާރީޚުން 

 ށް އެ ބިމުގެ މުއްދަތު އިތުރު )އަށާރަ( މަސްދުވަހަށް މުއްދަތަ 12ފެށިގެން 
ފެށިގެން މިހާތަނަށް ބިމުކުލި  ކޮށްދިނުމަށާއި މުއްދަތު ހަމަވި ތާރީޚުން

 ނަގާގޮތަށް ނިންމުނެވެ.ނުނަގައިއޮތް ދުވަސްތަކުގެ ބިމުކުލި ޖުރިމަނާނުކޮށް 
ޤަވާޢިދުން ކަރަންޓްފީ ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ދުވަސްތަކެއްގެ  .2

ޖެހުމުން ދަތިވެގެން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން  އްކަންފައިސާ އެއްފަހަރާ ދަ
 ނުކޮށް، ފައިސާ ނަމަވެސް އެކަން ޤަބޫލު ފައިސާ ދެއްކުމަށް ލުޔެއް ދިން

ދައްކަން އެންގިގޮތަށް ފައިސާ ދައްކަމުން ނުދާތީ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް 
ފަރާތްތަކުން، ޤަވާޢިދުން ކަރަންޓް ކަނޑާލަމުން  ކަރަންޓް ފައިސާ ނުދައްކާ
ފަރާތްތަކުން ފައިސާ  ބިލަށް ފައިސާ ނުދައްކާ ގެންދިއުމާއެކު، ކަރަންޓު 

 ނިންމުނެވެ. ހޯދުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން ގެންދިއުމަށް
އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓުގައި ބޭނުންކުރާ ކޮމްޕިއުޓަރ  .3

އުންސިލްގެ ސިސްޓަމްތައް މައްސަލަޖެހި، މަސައްކަތްކުރަން ދަތިވެފައިވާތީ ކަ
ސީ.ޕީ.ޔޫ  03ކޮށްގެން  މާލިއްޔަތުގެ އެކިއެކި ފައިސާގެ އައިޓަމުން ޚަރަދު

ކުރާ ފައިސާ، ސަރުކާރުގެ  ރިންޓަރެއް ހޯދުމަށާއި އަދި މިކަމަށް ޚަރަދު އާއި ޕް
ދައްކައިގެން ލިބިއްޖެނަމަ ކައުންސިލްގެ  ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ވާހަކަ

 ވެ.ށް ނިންމުނެ ކުރުމަ މާލިއްޔަތަށް ޖަމާ
ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް ތްރީފޭސް ކަރަންޓްލުމަށް ބޭނުންވާ  .4

ތަކެތި ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކޮށްގެން ހޯދުމަށާއި މިކަމަށް 
ޚަރަދުކުރާ ފައިސާ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓުން މާލިއްޔަތަށް އަނބުރާ 

 ދައްކާގޮތަށް ނިންމުނެވެ.
އްކަތު ކަލަންޑަރު އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށާއި ވަނަ އަހަރުގެ މަސަ 2012 .5

ކަލަންޑަރުގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ޚަރަދު ކޮށްގެން ކުރަންޖެހޭ 
ވަނަ އަހަރަށް  2012ކަންތައްތައް، ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާގެމަތިން 

ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ، ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް 
 ނެވެ.ނިންމު

)އަށާވީސް ހާސް(  28,000ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ އިރުން ހުސްކޮށްއޮތް  .6
އަކަފޫޓުގެ ބިން، ދެބައިކޮށް، ރަމަޟާންމަހަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން 

 ކަރާއިންދުމަށް، ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ގޮތަށް ނިންމުނެވެ.
ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުގެ އެކިއެކި ފައިސާގެ އައިޓަމުން ޚަރަދުކޮށްގެން  .7

ކައުންސިލްގެ ކެންޓީނަށް ގޭސް އުނދުނަކާއި އައިސް އަލަމާރިއެއް ހޯދުމަށް 
 ނިންމުނެވެ.

 03 34ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ޕްރޮގްރާމް ށް އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަ .1
ބޭފުޅުންގެ ދެކޮޅު ދަތުރާއި ނިލަންދޫގައި  03ހިންގެވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ 

ތިއްބެވުމާއި ފަރިއްކޮޅު ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ 
 ނިންމުނެވެ.މާލިއްޔަތުން ހަމަޖައްސާގޮތަށް 



 ރިޕޯޓް ތަފުޞީލް  ރަކާތްތަުކގެޙަ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2018

 36  ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 03 34ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ފ. ނިލަންދޫ އެދުރުގޭ ޢަބްދުލްޤާދިރު މުޙައްމަދު ފައިބަރު ލާންޗެއް  .2
)އެކެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  01، ބަނުމަށް ދޫކުރަން ނިންމާފައިވާ ބިން

 ނިންމުނެވެ. ކުއްޔަށް ދިނުމަށް
ފ. ނިލަންދޫ ނަލަހިޔާގޭ ޙައްމާދު އިސްމާޢީލް ފައިބަރު ޑިންގީއެއްގެ  .3

)ހަތަރެއް(  4މަސައްކަތްކުރުމަށް ދޫކުރަން ނިންމާފައިވާ ބިން 
މަސްދުވަހަށްވުރެ މުއްދަތު އިތުރުވާނަމަ ބިމުކުއްޔަށް ކުލިނަގާ ގޮތަށް ބިން 

މަސްދުވަހަށްވުރެ މުއްދަތު އިތުރު ނުވާނަމަ ބިމުކުލި  04ދޫކުރުމަށާއި 
 ނުނަނާގޮތަށް ނިންމުނެވެ.  

ރަޖިސްޓަރީއެއް  އަވަށުން ބޭރުގައާއި ވަލުތެރޭގައިހުރި ރުއްގަހުގެ ފުރިހަމަ  .4
ދޫކުރެވެން ހުރި ތަންތަން ރަނގަޅަށް  އިންދަން ބިން  ރުއް ށްފަހު،ހެދުމަ

ބަލައި އެ ބިންތަކުގައި އިންދޭނެ ރުއްގަހުގެ ޢަދަދުވެސް ބަލައި، ކައުންސިލުން 
ކަށް ހެދުމަށްފަހު، ރުއްގަސް އިންދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަ  ރަނގަޅު ޕްލޭނެއް
 ނިންމުނެވެ. ބިން ދޫކުރުމަށް

 03 35ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ޖަމާޢަތުގެ ތަޢުލީމުގެދަށުން ހިންގާ ހުނަރުވެރި މަސައްކަތް ދަސްކޮށްދޭ  .1
ކޯސްތަކުގެތެރެއިން ކައުންސިލުން ކުރިޔަށް ގެންދަން ބޭނުންވާ ކޯސްތައް 
ހިންގުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށާއި ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ޚަރަދުވާނެ ފައިސާގެ 

އެޚަރަދުތައް ކައުންސިލުން ކުރެވެންއޮތްނަމަ  އަންދާސީ ހިސާބެއް ހަދައި
 ކޯސްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުނެވެ.

ކުނިކޮށީގެ މަސައްކަތަށް ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީން ކުރާ މަސައްކަތާއި ދެވޭ  .2
 1ފެބުރުވަރީ  2012އުޖޫރައަށް ބަލާއިރު އުޖޫރަ ކުޑަކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ 
)ފަސްސަތޭކަ(  -/500ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކޮންމެ މީހަކަށް މަހަކު 

)ދުއިސައްތަ( ރުފިޔާ އިތުރު  -/200ރުފިޔާގެ  އެލަވަންސަކާއި ކޮއްތަށް 
 ކޮށްދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.

ކައުންސިލްގެ ގުދަނުގައި ހުރި ތަކެތީގެ ތެރެއިން ނީލަން ކިޔުމަށް  .3
 ން ތަކެތި  ނީލަން ކިޔާގޮތަށް ނިންމުނެވެ.ނަގާފައިވާ ޕެނަލް ބޯޑު ފިޔަވައި އެހެ 

ކުނިކޮށީގެ މަސައްކަތަށް ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީން މިހާރު ތިބޭ ތަނަކީ  .4
ވަރަށް ހޫނުގަދަ ތަނަކަށް ވުމާއެކު އެމީހުން ތިބުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ 
މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކޮށްގެން ނިލަންދޫ ބައު ރަށްވެހިގެ ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް 

 މާތު ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.މަރާ

 02 36ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ބިމުގެ މައްސަލަ ހަމަޖެހެންދެން އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް  "ސިއްތި ފަންނު" .1
 "ސިއްތި ފަންނު"ސިއްތި ފަންނު ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަކާ ނުލައި 

ދޫކުރުމަށާއި ނަމަވެސް ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓްގެ އަގާއި ތަން ބޭނުންކުރާއިރު 
ތަނަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ޒިންމާ ތަން ބޭނުން ކުރާ ފަރާތުން ނަގާ ގޮތަށް 

 ނިންމުނެވެ.
ނައްތާލުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ  ގެ ދަށުން ކުނިއުޞޫލު ވަގުތީ ކޮންޓްރެކްޓް  .2
ހޭ ވަގުތުގެ އިތުރުންނާއި ކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެ 2

މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރަށްވެސް ގިނަ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތީ އިތުރުގަޑީގެ 
މުވައްޒަފުންނަށްވެސް  2އުޞޫލުން އެ  ސާ އެހެން މުވައްޒަފުންނެކޭ އެއް ފައި

 ދިނުމަށެވެ. 



 ރިޕޯޓް ތަފުޞީލް  ރަކާތްތަުކގެޙަ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2018

 37  ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 02 36ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ބައެއް ސިސްޓަމްތައް  ކައުންސިލް އިދާރީ މަސައްކަތް .3
ޕްރިންޓަރާއި ކައުންސިލް  1ކޮމްޕިއުޓަރު ސިސްޓަމާއި  2ހަލާކުވެފައިވާތީ 

ސޮއިކުރާ ބެހެއްޓުމަށް މެޝިން ގެނައުމަށާއި  މުވައްޒަފުން ސޮއިކުރާ މެޝިން
މެޝިން ބެހެއްޓުމަށް ގެންނަ މީހާގެ ދެކޮޅު ދަތުރު ޚަރަދާއި ހުރުމާއި ކެއުމާއި 

 ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ހަމަޖައްސާ ގޮތަށް ނިންމުނެވެ.

 03 37ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި  .1
ޢިމާރާތްތަކުގެ ކަރަންޓުގެ އަގަށްވާ ފައިސާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު 

 ކުރާގޮތަށް ނިންމުނެވެ.
ތާނގީތައް ފެންތަޙާލުފި މިސްކިތާއި ހުކުރު މިސްކިތްދޮށުގައި ބަހައްޓާ  .2

ކައުންސިލުން ޚަރަދުކޮށްގެން ބެހެއްޓުމަށާއި އެކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު 
ހުށަހަޅައިގެން ލިބިއްޖެނަމަ، ޚަރަދު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް 

 ކުރި އައިޓަމަކަށް ޖަމާކުރާ ގޮތަށް ނިންމުނެވެ.
 ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޖަންކުޝަން ބަހައްޓަން އަލަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް  .3

ޖަންކްޝަން ބަހައްޓައި ދެވޭނީ އެކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު އެދޭ ފަރާތުން 
 ހަމަޖައްސާގޮތަށް ކަމަށް ނިންމުނެވެ. 

ކައުންސިލުން ކުނިކަހައި ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ތަންތަން ކުނިކަހައި  .4
ގެ ކުނި ނައްތާލުމު މުވައްޒަފު،ކަތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ސާފުކުރުމުގެ މަސައް

ކޮށްގެން އަލުން  އިޢުލާނު ކުނިކެހުމުގެ މަސައްކަތަށް މަސައްކަތަށް ބަދަލުކޮށް 
 މުވައްޒަފެއް ހޯދުމަށް ނިންމުނެވެ.

 02 38ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 -/8,000ނިލަންދޫރައްޔިތުންގެ އައްޑަނަފިހާރަ ހިންގިޢިމާރާތް، މަހަކު  .1

)ފަނަރަ( އަހަރު ދުވަހަށް  15)އަށްހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަނޫން ކުއްޔަކަށް 
 އަހަރަކުން ކުލި މުރާޖަޢާކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 5ކުއްޔަށް ދިނުމަށާއި ކޮންމެ 

 2012މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީން ނިންމަވާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން  .2
އްޔިތުންގެ އިންޖީނުގޭގެ  ރަ ންދޫރނިލަ، ފެށިގެން ވަނަ ދުވަހުން 1މާރިޗް 

ޔުނިޓާ ހަމައަށް  400ކަރަންޓުގެ އަގަށް ބަދަލުގެނައުމަށާއި، ގޭބިސީތަކުން 
ފިއުލްސާޗާޖު ނުނެގުމަށާއި އެނޫންއެހެން ހުރިހާބައިތަކުން ޤަވާޢިދުން ފިއުލް 

ރަންޓް ފަދަ ތަންތަނަކީ އްމު ވިޔަފާރިތަކާއި ހޮޓާރެސްޓޯސާޗާޖް ނެގުމަށާއި ޢާ
ތަންތަން  ބޭނުންތައް ފުއްދާ ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުންހުރި ޟަރޫރީ  ޢާއްމު

 އަށް ހިނގާ ޔުނިޓާހަމަ 400ކަމަށްވާތީ އެފަދަތަންތަނުގެ ކަރަންޓުން 
 ގެ ޑިސްކައުންޓެއް ދޭގޮތަށް ނިންމުނެވެ. %20ބިލުން ޔުނިޓުތަކުގެ ކަރަންޓު

 10ންޓާބެހޭ ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގޭ ކަރަންޓް ސާވޭކޮށް ކަރަ .3
ދީފައިވާ މުއްދަތު ، އަހަރު ދުވަހުގެ ޕްލޭނެއްހަދައި ޕްލޭނާއި ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމަށް

ހުށަހަޅާފައި  މަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވީއިރުވެސް ޕްލޭނާއި ރިޕޯޓް  2ހަމަވެ  
ގައި މައްސަލާ މަށް ހުށަހެޅި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ނިންމު އެކަމާބެހޭގޮތުންނުވާތީ 

ންމި ކަރަންޓް ސާވޭ ރިޕޯޓާއި ޕްލޭން ހުށަހެޅުމަށް މިހާރު މަޝްވަރާކޮށް ނި
ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި ރިޕޯޓާއި ޕްލޭން ހުށަނާޅައިފިނަމަ، އެއްބަސްވުން 
ބާޠިލުކުރުމަށާއި މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި ފަރާތުން މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން 

ކޮޅަށް ކުރައްވާފައިވާ ދަތުރުތަކާއި ނިލަންދޫގައި ތިއްބެވުމާއި ފަރިއް 
  އެފަރާތުން ހޯދުމަށެވެ. ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު ކައުންސިލުން



 ރިޕޯޓް ތަފުޞީލް  ރަކާތްތަުކގެޙަ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2018

 38  ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 02 38ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ކުނިކޮށްޓަށް ގެންދާ ކުނީގެ ބާވަތްތަކުގެތެރޭގައި ހުންނަ، ނިލަންދޫ  .4
ކައުންސިލަށް އާމްދަނީއެއް ހޯދިދާނެ ތަކެތި ފިޔަވައި ނައްތާލަން ބޭނުންވާ 

ރުމާބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ބޭނުންވާ ތަކެތި ދޫކު ތަކެތީގެ ތެރެއިން ފަރުދުން
ނިންމުމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ ކުނިކޮށިން ތަކެތި 
ނަގަން ބޭނުންވާ މީހުން ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކޮށް އެދޭ ފަރާތްތައް ކައުންސިލްގައި 

 -/300 ރަޖިސްޓްރީކޮށް އެފަދަ ކޮންމެ މީހަކު މަހުފީގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލަށް
)ތިންސަތޭކަ( ރުފިޔާ ދައްކާގޮތަށް ހަމަޖައްސައި އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ކުނި 

 ކޮށިން ތަކެތި ދޫކުރުމަށެވެ. 
ކުލާހުގެ ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ  ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން ހިންގާ ޙިފްޒު .5

ނުވާތީ އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅި ފައިސާ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައި 
މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ ޙިފްޒު ކުލާހުގެ މުދައްރިސުންގެ މުސާރަ 

 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހަމަޖެއްސުމަށެވެ. 
ސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެ ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން މުސާރަދޭ  .6

އޮފިސަރ އުއްމުކުލްޘޫމް ޗުއްޓީ ނިންމައި މަސައްކަތަށް ނުކުންނަންދެން 
ވަގުތީގޮތުން މުވައްޒަފަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކޮށްގެން ޤަވާޢިދުން މީހަކު 

 ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމުނެވެ. 
 ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓާ ކުނި ކޮށީގައި މަސައްކަތްކުރާ  .7

މީހުންނާއި އިންޖީނުގެ އާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގައި މަސައްކަތްކުރާ 
މުވައްޒަފުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ، ގަންބޫޓުފަދަ ތަކެތި 

 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތު ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ހޯދުމަށް ނިންމުނެވެ.
މުގެގޮތުން މިހާރު ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިންޓަރނެޓް ޚަރަދު ކުޑަކުރު .2

 4ބޭނުންކުރާ ރައުޓަރ ބޭނުންނުކޮށް  އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރަން އިތުރު 
)އެއްހާސް  -/1,700މޮޑަމް ހޯދުމަށާއި މޮޑަމްތަކުގެ ޚަރަދަށް މަހަކު 

ހަތްސަތޭކަ( ރުފިޔާއަށްވުރެ ޚަރަދު އިތުރުނުވާގޮތަށް ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް 
 ނިންމުނެވެ. 

ތުގެ ގޮތުގައި ކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ، ވަލުރުއްގަހުގެ ޚާއްޞަ މަސައްކަ .9
ރަޖިސްޓަރީ ހެދުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ނެގުމާއި ވަޙުދާ މިސްކިތު އެތެރޭ 
ކޯނިސް ޖެހުމާއި ތަޙާލުފި މިސްކިތާއި ހުކުރު މިސްކިތް ދޮށުގައި ވާރޭފެން 

ތާނގީ ބެހެއްޓުމާއި ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެދަށުގައިހުރި  2ނަގާ 
ޢިމާރާތްތަކުގެތެރެއިން ފުރާޅުގެފެން މަގަށް ދާގޮތަށްހުރި، ރަށްމެދުހިޔާ، 
ފިނިހިޔާ ޢިމާރާތް، ކުރީގެ އިންޖީނުގޭ ފުރާޅުގެ ފެން މަގަށް ނުދާގޮތަށް 

މީހުން  2ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ޖުމުލަ 
ރު މަސައްކަތް ކުރާގޮތަށް ގަޑިއި 7ނެގުމަށާއި އެ މީހުން ދުވާލަކު މަދުވެގެން 

)ދުއިސައްތަ( ރުފިޔާއަށްވުރެ  -/200ހަމަޖެއްސުމަށާއި މީހަކަށް ދުވާލަކު 
އިތުރުނުވާގޮތަށް ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް 

 ނިންމުނެވެ. 
މަސްކައްކާ ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ސަރަޙައްދުގެ ވަށާ އިންފާރު  .10

ކެތި، އެއްބަސްވާގޮތެއްގެމަތިން އަގުދައްކާގޮތަށް ރޭނުމަށް ބޭނުންވާ ތަ 
ކައުންސިލުން ހޯދުމަށް، މަސްކައްކާ ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން 

އިވާތީ އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް އެދިފަ
ރަޙައްދުގެ ނިންމީ މަސްކައްކާ ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ސަ 

 ވަށާ އިންފާރު ރޭނުމަށް ބޭނުންވާ ސިމެންތި، ހިލަ، ހިލަވެލި،



 ރިޕޯޓް ތަފުޞީލް  ރަކާތްތަުކގެޙަ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2018

 39  ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 02 38ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ދަގަނޑު، ލަކުޑި، ޕްލައިވުޑް ފިލައި ފަދަ މައިގަނޑު ތަކެތީގެ އަގަށްވާ 
)ބާރަ( މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި ޚަލާޞްކުރާ ގޮތަށް އައްޑަނަ  12ފައިސާ، 

 ފިހާރައިން ތަކެތި ދޫކުރުމަށެވެ.

 03 39ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ނޫރު ހިޔާ ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ، ނިލަންދޫ އަލިވާގޭ  .1
ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން ނޫރުހިޔާގެ ކުއްޔަށާއި ކަރަންޓްފީއަށް ދައްކަންޖެހޭ 
ފައިސާ އެއްފަހަރާ ދައްކަން ދަތިވެގެން ލުއިގޮތަކަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެގޮތް 

އް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި ހަމަޖެއްސުމަށް އެދިފައިވާތީ އެކަމަށް ގޮތެ
މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން ކައުންސިލަށް ދައްކަންޖެހޭ 

)ބާރަ( މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި  12އެޕްރީލް މަހުންފެށިގެން  2012ފައިސާ 
 ދައްކައި ނިންމުމަށް ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިނަށް އެންގުމަށެވެ. 

މާލިއްޔަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބުތައް  ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ .2
)އެއްހާސް  -/1,500ރަނގަޅަށް ޗެކްކޮށް ބަލަން ބޭނުންވާތީ މަހަކު 

ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނުވާގޮތަށް ޚަރަދުކޮށްގެން ކޮންޓްރެކްޓް 
އުޞޫލުން މީހަކު ހޯދުމާބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި 

ކޮށް ނިންމީ  ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާގެ މަޝްވަރާ 
ހިސާބުތައް ރަނގަޅަށް ޗެކްކޮށް ބެލުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން 

 މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ މީހަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކޮށްގެން މީހަކު ހޯދުމަށެވެ. 
މަގުމަތީގައި ގާޑިޔާ ނުވަތަ މޭޒު ބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރި ކުރުމާއި  .3

ލުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލު ލިޔެފައިވާ އެކަންކަމަށް ފީ ނެގުމާއިބެހޭ ގޮތުން ޢަމަ
 ގޮތަށް ފާސްކުރީމެވެ. 

މަގުމަތީގައި އިޢުލާނު، އިޝްތިހާރު ހަރުކުރުމާއިބެހޭ ޤަވާޢިދު ނަގަހައްޓައި  .4
ހިންގުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ އުޞޫލުމިހާރު ލިޔެފައިވާ ގޮތަށް 

 ފާސްކުރީމެވެ.  

 03 40ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ކައުންސިލުން ޚަރަދު ކުރަން ނިންމާފައިވާ  ކަންކަމަށް ފައިސާ ހޯދަން  .1
)ސާދަ( ދުވަހުގެ  14ބިލް ހުށަހެޅުމުން މައްސަލައެއް ނެތްނަމަ ލަސްވެގެން 
 ތެރޭގައި ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދައްކަން ނިންމުނެވެ.  

 26ރަށުގެ ހުޅަނގު ކޮޅުން ހިއްކާފައިވާ ބިމުގެ ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ  .2
)ސައްބީސް( މީޓަރުގެ އޭރިޔާގައި، ރުއް އިންދައި ރަށުގެ ކޮންމެ ގެއަކަށް، 

 )އެކެއް( ކުރުތްޕަތް ރުއް ހަދިޔާކޮށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.  1
ދޫގައި ބޭއްވުމަށްޓަކައި މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ނިލަން  .3

 -/87,000އެފް.އޭ.އެމް އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުގައިވާ، 
)ސަތާހި ހާސް( ރުފިޔާ ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުގެ ބަޖެޓުން ކުޅިވަރަށް 
 ޚަރަދުކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ޚަރަދު ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 

އްޞަ މަސައްކަތްތަކުގެ ގޮތުގައި ކުރަމުންދާ ކައުންސިލުން މިވަގުތު ޚަ .4
މަސައްކަތްތައް ނިންމާނުލެވޭތީ އަދި މިހާރުކުރަން ރާވާފައިވާ މަސައްކަތްތައް 
ނިންމާލުމަށް އަދި މަހެއްހާ ދުވަސް ވާނެތީ އެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް 

ވަނަ  21މާރިޗް  2012ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން މިހާރު ގެންގުޅޭ މުވައްޒަފު 
)އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ގެންގުޅުމަށް  1ވަހުން ފެށިގެން އިތުރު ދު

 ނިންމުނެވެ. 



 ރިޕޯޓް ތަފުޞީލް  ރަކާތްތަުކގެޙަ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2018

 40  ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 03 41ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ދަނޑުވެރިން  1439 .1
އުފައްދާތަކެތި ވިއްކުމަށްޓަކައި ނިލަންދޫ އެއްގަލި ގޭގެ އަތިރިފަރާތުން 

ގޮޅިއަށް ބައިކޮށް ގޮޅީއަކަށް ދުވާލަކު  10ވަގުތީގޮތުން މާރުކޭޓެއް ހަދައި 
ނުމަށް ދުވަހަށް ގޮޅިތައް ކުއްޔަށް ދި  37)ތިރީސް( ރުފިޔާއަށް  -/30

 ނިންމުނެވެ. 
އެމް.އެން.ޔޫ އާއި މިއިދާރާއާއި ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާއި ގުޅިގެން  .2

ނިލަންދޫ ލާނިންގ ސެންޓަރުގައި ހިންގަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކޯސްތައް 
ލާނިންގ ސެންޓަރުގައި ހިންގޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސިފައި ނުވުމުން ކޯހުގެ 

ކޯސްތަކުގެ ލެކްޗަރާއިންނަށް އަތުން ފީއެއް ނުނެގޭތީ  ބައިވެރިންގެ
ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސަމުންދިޔަ، ދެކޮޅުދަތުރާއި ހުރުމުގެ ޚަރަދު ދާއިމީކޮށް 
ކައުންސިލުން ހަމަޖެއްސުމަކީ މިވަގުތު ކައުންސިލުން ކުރަން ދަތި ކަމަކަށް 
ވުމާއެކު ހަމައެކަނި ލެކްޗަރާއިންގެ ހުރުމުގެ ޚަރަދު ކައުންސިލުން 

 ންމުނެވެ. ހަމަޖެއްސާގޮތަށް ނި
 3ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ގޯތީގައި ކޭބަލް ވަޅުލާއިރު ބޭނުންކުރުމަށް  .3

ރަބަރު ހޮޅި ހޯއްދެވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާތީ ނިލަންދޫ  3އިންޗީގެ 
ނަރުދަމާ ނިޒާމުގައި ބޭނުންކުރަންގެނެސްފައިވާ ހޮޅިތަކުގެތެރެއިން 

ރަބަރު ހޮޅި  3ންޗީގެ އ3ިހޮސްޕިޓަލުން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭނުމަށް 
 ހޮސްޕިޓަލަށް ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ. 

ކުނިމެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ފުލްކޮށް އޮފް ދުވަސް  .4
ނުދެވޭތީ ޤަވާޢިދުން މުވައްޒަފުންނަށް އޮފް ދުވަސް ދިނުމަށްޓަކައި ކުނި 

ހަކު ހޯދަން ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތަށް ޑްރައިވަރެއް ނުވަތަ މަސައްކަތު މީ
 އިޢުލާނުކުރަން ނިންމުނެވެ.

ކުނި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ މުވައްޒަފުން ވޭސްޓް   .5
މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް ބަދަލުކުރުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ހުށަހެޅި 
މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ އިންޖީނުގެއާއި ނަރުދަމާގެ 

މުވައްޒަފުންގެތެރެއިން މިހާރު ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގައި  
 ،މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ،ސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން  މިހާރު ކުރަމުންދާމަ

 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބަދަލުކުރުމަށެވެ.  1އެޕްރީލް  2012ވަޒީފާއަށް 

 03 42ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ނިލަންދޫގައި ފަތުރުވެރިން މޫދަށް އެރެހެދުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދު  .1
ބޭނުންކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަތުން ނަގަމުންދާ ފީއަކީ ނެގޭނެއެއްޗެއް ނޫންކަމަށް 
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އެންގެވުމާއި ގުޅިގެން އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅި 

ނިންމީ، ނިލަންދޫގައި ފަތުރުވެރިންނަށް  މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް
ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ، ސަރަޙައްދު ބޭނުންކުރާ ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ޒިޔާރަތްކުާރ 
ފަތުރުވެރިންގެ އަތުން ނަގަމުންދާ ފީ ނުނެގުމަށާއި ގެސްޓްހައުސްތަކުން 
ފަތުރުވެރިންގެ ނަމުގައި މިހާތަނަށް ކައުންސިލަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާ، 

އްކި ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ޙަވާލުކުމަށާއި ފަތުރުވެރިން މޫދަށް އެރެހެދުމަށް ފައިސާދެ
 ނިލަންދޫގައި ޚާއްޞަ ސަރަޙައްދެއް ނުބޭއްވުމަށެވެ. 

ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި  .2
މިކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ހިންގާ ހޭންޑިކްރާފްޓް ކޯސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 
ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށް، އެކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް 

އިވާ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއަށް މިއަހަރަށް ކަނޑައަޅާފަ
 ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމުނެވެ. 



 ރިޕޯޓް ތަފުޞީލް  ރަކާތްތަުކގެޙަ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2018

 41  ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 03 42ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ނިލަންދޫ ޔަންގު ޖަނަރޭޝަނުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ގްރީން އެކަޑަމީއަށް  .3
މާލީއެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމުން، ކައުންސިލުން މިއަހަރު 
ކުޅިވަރަށް ކުރަންޖެހިފައިވާ ޚަރަދު ބޮޑުވުމާއެކު އަދި ކައުންސިލްގެ 

ޚަރަދުތައް ބޮޑުވަމުންދާތީ  މާލިއްޔަތަށް ލިބޭ އެއްޗަކާ އަޅާ ބަލާއިރު ކުރަންޖެހޭ
ނިލަންދޫ ޔަންގް ޖަނަރޭޝަނުން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތަށް އެ ޖަމްޢިއްޔާއިން 
ހިންގަވާ ގްރީން އެކަޑަމީގެ ޚަރަދުތަކަށް މިއަހަރު ފައިސާގެ  އެހީދެވެން 

 ނެތްކަމަށް ނިންމުނެވެ. 
ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން މުސާރަދޭ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި  .4

އެއްފެންވަރެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ، ނަމަވެސް ތަފާތު ކުޑަ މުސާރައެއް 
ދެވެމުންދާ، ޢަރޫޝާ އާއި އަޙްމަދު މަޢުޞޫމުއާއި އަޙްމަދު މާޢިޝްއާއި މި 

މީހުންގެ މުސާރަވެސް އެފަދަ މަޤާމުތަކުގައި ތިބި އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް  3
 2012ރުފިޔާއަށް(   -/4,200ދެމުންދާ މުސާރައާއި އެއްވަރަށް )މަހަކު 

 ފެށިގެން ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.  ވަނަ ދުވަހުން  1އެޕްރީލް 
މަސްކައްކާ ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ބިމުގައި ޢިމާރާތްކުރުމަށް  .5

ކައުންސިލުން ތަކެތި ހޯދުމަށް އެ ބިމުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ބައެއް މީހުން 
އެދިފައިވާތީ  އެކަމާބެހޭގޮތުން ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، 

ކެތި ދޫކުރެވެން ކައުންސިލްގެ މާލީ ތަނަވަސްކަން ހުރިގޮތުން އެގޮތަށް ތަ 
 ނެތްކަމަށެވެ. 

 03 43ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

މިއިދާރާއިން އެކުލަވާލާފައިވާ، ހުކުރު ނަމާދާއި ޢީދު ނަމާދާއި ކޭތަ  .1
ނަމާދުކުރުމުގެ އުޞޫލު ބަދަލުރަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން 

ނިންމީ އެ  މަޝްވަރާކޮށްއަންގަވާފައިވާތީ އެކަމާބެހޭގޮތުން ކައުންސިލްގައި 
 ކުރުމަށްފަހުގައި ނޫނީ އެ އުޞޫލު ބަދަލު  ވަރާ މިނިސްޓްރީ އާއި މަޝް 

 ނުކުރުމަށެވެ. 
ގެ ޗެމްޕިއަންކަން  5މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޒޯން  .2

ނިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ލިބުމާއި ގުޅިގެން ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި 
އޮފިޝަލުންނާއި ކޯޗާއި، ކޯޗުގެނައި ޓްރޭނަރަށް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 
ފައިސާއާއި އަދި މި ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން 

ވަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓުގެ ވަނަ އަހަރަށް ކުޅި  2012ޚަރަދުތަކަށް، 
ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުނުވާގޮތަށް ޚަރަދުކުރުމަށް  /50,000-ތެރެއިން 
 ނިންމުނެވެ. 

ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އައްޑަނަ ފިހާރަ ހިންގި "ފިނިހިޔާ" ޢިމާރާތް މަހަކު  .3
 -/2,000ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަނޫން ކުއްޔަކަށް، ނޫރުހިޔާ މަހަކު  -/6,000

އަހަރު ދުވަހަށް ކުއްޔަށް  10އަށް އަށްވުރެ ކުޑަނޫން ކުއްޔަކަށް ރުފިޔާ
އަހަރުވުމުން ކުލި މުރާޖަޢާ ކޮށް ކުއްޔާބެހޭގޮތުން ގޮތެއް  5ދޫކުރުމަށާއި 

  ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމުނެވެ.
މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްބުރަށް ނިލަންދޫގެ  .4

ފައިނަލް ބުރުގެ މެޗްތައް ނިލަންދޫގައި ބޭއްވުމަށް ، ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ހޮވިފައިވާތީ
ކުޅުންތެރިން ހޯދުމަށް  1ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކާއި ޓީމަށް އިތުރަށް ހޯދަންޖެހޭ 

ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކާއި ކޯޗަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާއާއި ޓީމަށް ކުރަންޖެހޭ 
 ތައްޔާރުކުރުމާއި ޚަރަދުތަކާއި ޕްރެކްޓިސް ކުރާނެ ދަނޑެއް 



 ރިޕޯޓް ތަފުޞީލް  ރަކާތްތަުކގެޙަ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2018

 42  ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 03 43ބައްދަލުވުން  – 3ރު ދައު

ކުޅޭ ދަނޑު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަށް ޚަރަދުވާނެކަމަށް 
ކުރުމަށާއި އަދި  އަންދާސާ ކޮށްފައިވާ ހަލައްކަ ރުފިޔާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް 

ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުރާނީ ކައުންސިލާއި މިކަމަށް ޢައްޔަން ކޮށްފައިވާ 
ކޮމެޓީއާއި ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ބަޔަކު ކަމަށާއި މިކަމަށް ކޯޑިނޭޓިންގ 

ލިބޭ ފައިސާ ޖަމާކުރާނީ ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި 
ކަމަށާއި  އެކައުންޓަށް  7730000037392 ނަމްބަރު، ހުޅުވާފައިވާ

ގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީ ޚަރަދުކުރާނީ މި މުބާރާތާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަމަށް 
މަތިން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  ވަރާއާއެކު ކައުންސިލުން ނިންމާ ގޮތެއްގެމަޝް

 ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ކަމަށްވެސް ނިންމުނެވެ. 

 03 44ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުންހުރި އިޖްތިމާޢީ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އަތޮޅު  .1
ކައުންސިލުން ދެއްވުމަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ފައިސާއިން ނިލަންދޫގައި 

 ހަދަންފަށާފައިވާ، ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ތަރައްޤީކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 
ގެ މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ބުރު  .2

މަސައްކަތްތައް ކައުންސިލުން ކުރިޔަށް ގެންދާނީ، މިކަމަށް 
ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީން ރާވާ އިންތިޒާމުކުރާ ގޮތެއްގެ ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ، 

އަދި ފައިސާ ހޯދުމާއި ފައިސާ  ޚާއްޞަ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެގޮތުގައި ކަމަށާމަތިން 
މާލިއްޔަތުގެ  ޚަރަދުކުރުމުގެ ކަންކަންވެސް ކުރިޔަށް ގެންދާނީ ދައުލަތުގެ

ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް، ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީން ނިންމަވާ ގޮތެއްގެމަތިން ކަމަށް 
 ނިންމުނެވެ.

 03 45ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 2އައްޑަނަ ފިހާރައިގަހުރި ހަރުމުދާ ވިއްކާލުމަށް  ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ  .1
ފަހަރު އިޢުލާނުކޮށްގެންވެސް އެ އެއްޗެތި ގަންނަން އެއްވެސް ފަރާތަކުން 

ދޮރުފަތްލީ  3އެދިފައި ނުވިނަމަވެސް ، އޭގެފަހުން އެ ފިހާރައިގައިހުރި 
އަލަމާރި ގަންނަން މީހަކު އެދިފައިވުމާއެކު އެ ފަރާތަށް އެ އަލަމާރި ވިއްކާލަން 

ހަތާވީސްހާސް( ރުފިޔާއަށް ) -/27,000ނިންމުނެވެ. އަދި އެ އަލާރިއަކީ 
މަސް ދުވަހު ބޭނުންކޮށްފައިވާ  10އަހަރާ  2ގަނެފައިވާ އަދި 

)ވިހި ހާސް(  -/20,000އަލަމާރިއެއްކަމަށްވާތީ، އެއްފަހަރާ އަގުދައްކާނަމަ 
 34ރުފިޔާއަށް، މަހުންމަހަށް އަގު ދައްކާނަމަ އަލަމާރީގެ އަގުން  

ބަލަށް ކެޑުމަށްފަހު އަލަމާރި  އިންސައްތަ %5)ސައުރަތިރީސް މަސްދުވަހަށް( 
)ތޭވީސް ހާސް( ރުފިޔާ ކަމަށާ، އެއްފަހަރާ  -/23,000ވިއްކާ އަގަކީ  

 -/1,500)ފަސްހާސް( ރުފިޔާ ދައްކައި ބާކީ ފައިސާ މަހަކު  -/5,000
)ފަނަރަ ސަތޭކަ( ރުފިޔާ މަގުން ދައްކައި ބާރަ މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި 

 ސުމަށްވެސް ނިންމުނެވެ. އަގުއަދާކޮށް ނިންމާގޮތަށް ހަމަޖެއް
ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ޕަބްލިކް ސަރވިސް ސެކްޝަނުގެ ބޭނުންމަށް  .2

ނިލަންދޫއިން ނަގާފައިވާ ބިމުގައިހުރި ރުއްގަހުގެ ބަދަލު ކައުންސިލުން 
ހަމަޖައްސައިފިނަމަ، އެ ސަރަޙައްދުގެ ވަށާ އިންފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް 

ޓްރީން ވިދާޅުވެފައިވާތީ އެ ކުރެވިދާނެކަމަށް ހައުސިންގ މިނިސް
ސަރަޙައްދުގައިހުރި ބަދަލުދޭންޖެހޭ ރުއްގަހުގެ ބަދަލު ވީހާއަވަހަކަށް 
ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސައި އެކަން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގައި 
ދެންނެވުމަށާއި އަދި މިއިދާރާއިން ރުއްގަހުގެ ބަދަލަށް ދޭންޖެހުނު ފައިސާ 

އެދި އެ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ލިބުމަށް 
 ނިންމުނެވެ. 



 ރިޕޯޓް ތަފުޞީލް  ރަކާތްތަުކގެޙަ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2018

 43  ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 03 46ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ވަނަ  2014ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގޭ ބައެއް އިންޖީނުތައް . 1
ބިލަކަށް ފައިސާ  2އަހަރުތެރޭގައި މަރާމާތު ކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅާފައިވާ 

ނުލިބިގެން، އެމަސައްކަތްކުރި، ހއ. ހޯރަފުށީ މިރިޔާސްގޭ އިސްމާޢީލް 
ބިލް ހުށަހަޅާފައިވާތީ އެކަމަށް ގޮތެއް  2މުޙައްމަދު ޝަކުވާކޮށް އަލުން އެ 

ވަނަ އަހަރު  2014ނިންމުމަށް ހުށަހެޅުމުން މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ މި ކަމަކީ 
ތީ އާއި މިކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި ލިބިފައިވާ ތެރޭގައި ހިނގާފައިވާ ކަމަކަށްވާ

މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު މިކަން ހިނގާފައިވާގޮތް އިތުރަށް ބެލުމަށްފަހު ގޮތެއް 
 ނިންމުމަށެވެ. 

، ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ. 2

ްސުވްނ ިނަލްނޫދ ަރްއިޔުތްނެގ ޭބްސިފާހަރ ިހްނިގ ިޢާމާރުތެގ ެއްއބަ 

 7ގައި ޖަވާބު ދެއްވުންއެދި  2012ފެބުރުވަރީ  12ަތްއާޔުރޮކްށ 
ގައި ހޮސްޕިޓަލަށް ފޮނުވި ސިޓީއަށް ޖަވާބު ނުލިބި  2012ފެބުރުވަރީ 

އޮންނާތީ އެކަން ގޮތަކަށް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް 
 2ސިޓީއަށް  ގައި ހޮސްޕިޓަލަށް ފޮނުވާފައިވާ 2012ފެބުރުވަރީ  7 ނިންމީ
ދެއްވުމަށް ސިޓީއަކުން އަދި އެއްފަހަރު  ތެރޭގައި ޖަވާބު ދުވަހުގެ

ދެންނެވުމަށާއި އެއަށް ޖަވާބު ނުލިބިއްޖެނަމަ އެ ޢިމާރާތް މިހާރު ހޮސްޕިޓަލަށް 
ބޭނުންފުޅު ނުވާކަމަށް ބަލައި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އިޢުލާނު 

 ކުރުމަށެވެ. 

 03 47ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ގައި  4،5މެއި  2012ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން  .1
މިއަތޮޅު މަގޫދޫގައި ބޭއްވި ޤުރުއާން މުބާރާތުން ނިލަންދޫގެ ދަރިވަރުން ހޯދި 

ވައި، އެޙަފުލާގައި ޤުރުއާން ޙަފުލާއެއް ބާއްގޮތުން  ކުރުމުގެ ކާމިޔާބު ފާހަގަ
މުބާރާތުން ވަނަތައް ލިބުނު ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ކައުންސިލުން ހަނދާނީ 
ފިލައެއް ދިނުމަށާއި ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންނާއި އެ 
ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިންނާއި ރަށުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭ އެދުރުންނާއި 

ގެ ޤުރުއާން މުދައްރިސުންނާއި ނިލަންދޫގައި ހުރި ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނަށް ޙަފުލާއަށް ދަޢުވަތު ދިނުމަށް 

 ނިންމުނެވެ. 
މުގެ މަރާމާތަށް ސަރުކާރުން ދެއްވާފައިވާ ފައިސާ މާ ނިޒާނަރުދަ .2

ހޯދުމަށް  ޚަރަދުކޮށްގެން ނަރުދަމާ ނިޒާމަށް ބޭނުންވާ ފްލޯޓިންގ ސްވިޗް
 ނިންމުނެވެ. 

 ގޭގޭގެ ފުރާޅުގެ ފެން މަގަށް ނުދާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުގެ ޤަވާޢިދާ  .3
ނުކޮށްގެން ނަޞީޙަތް ދިނުމަށްފަހު ޖުރިމަނާކުރާ ކޮންމެ  އެއްގޮތަށް ޢަމަލު
ކުރުމާއެކު  ކުރަންޖެހޭ އެންމެ ކުޑަ ޢަދަދުން ޖުރިމަނާ ފަހަރަކު ޖުރިމަނާ

 -/10ހުރި ފުރާޅުގެ ކޮންމެ ދިގު ފޫޓެއް ނުނިންމައި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް 
ކުރުމަށާއި އެގޮތުން ފުރަތަމަ ފަހަރުކުރާ  )ދިހައެއް( ރުފިޔާއިން ޖުރިމަނާ

އަށްވުރެ މައްޗަށް ދާނަމަ  )އެއްހާސް( ރުފިޔާ  -/1,000ޖުރިމަނާގެ ޖުމުލަ 
 ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.  )އެއްހާސް( ރުފިޔާއާހަމައަށް ޖުރިމަނާ /1,000-

 03 48ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގޭގެ ކަރަންޓު ސާވޭކުރަން ޙަވާލުކުރި  .1
ސިރިބިން ކުންފުނިން އެ މަސައްކަތް ނިންމައި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅާފައިވަނީ 

މަހަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ވީފަހުން ކަމަށްވާތީ  1މުއްދަތު ފާއިތުވިތާ 
ތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅި މަސައްކަތުގެ އަގު ދޫކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ގޮ 
 ޤަވާޢިދު  މާލިއްޔަތުމައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ދައުލަތުގެ 



 ރިޕޯޓް ތަފުޞީލް  ރަކާތްތަުކގެޙަ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2018

 44  ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 03 48ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މަސައްކަތުގެ  10.71ވަނަ ބާބުގެ  10ގެ  2017
)ސަތާރަހާސް  -/17,400އިންސައްތަ އަށްވާ  %15ޖުމުލަ އަގުގެ 

)ނުވަދިހަ އަށްހާސް  -/98,600ހަތަރުސަތޭކަ( ރުފިޔާ އުނިކޮށް ބާކީ ދޭންޖެހޭ 
ހަސަތޭކަ( ރުފިޔާ ދިނުމަށާއި ނަމަވެސް އެ ރިޕޯޓަކީ ފަންނީ މަޢުލޫމާތުތަކެއް 

ކަމަށްވުމާއެކު، އަދި މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގެ  ހިމެނޭ ރިޕޯޓެއް
އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސިރިބިންގެ  ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކައި

ފަންނީ ބޭފުޅަކު ވަޑައިގެން ރައްޔިތުންނަށް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅުއްވައި ދެއްވުމުންނޫނީ 
އިންސައްތަ  %80ފައިސާ އެކީގައި ނުދިނުމަށާއި ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން 

ފުނީގެ އިން ސައްތަ ޙަވާލުކުރާނީ ސިރިބިން ކުން  %20ފައިސާ ދިނުމަށާއި ބާކީ 
 ހުށަހެޅުއްވުމުން ކަމަށެވެ. ވަޑައިގެން ރައްޔިތުންނަށް ރިޕޯޓުފަންނީ ބޭފުޅަކު 

މަސްކައްކާ ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ސަރަޙައްދުން ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގައި  .2
މަސްކައްކާ ބަދިގެ ހަދަން ކުރިން ނިންމާފައިވާ ތަނުގެ ބަދަލުގައި ދަރު 

ގައި މަސްކައްކާ ބަދިގެ ހެދުމުގެ ހުއްދަދިނުމަށް ރައްކާކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބައި
ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެދެމުންދާތީ އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅި 
މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ މަސްކައްކާ ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތަށް 

ދިގެ ކައިރީގައި ބަ  ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ސަރަހަޢްދުގެ ދެފަރާތުގެ އިންފާރުގެ އެތެރެ 
 ހެދުމަށް ހުއްދަ ދިނުމަށެވެ. 

ކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި  މަސްކައްކާ ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ޚާއްޞަ .3
ފޫޓަށްވުރެ ތިރިކޮށް ހެދުމުގެ ހުއްދައަށް ބައެއް  30ހަދާ ބަދިގެތަކުގެ ދުންހޮޅި 

ކަްނ ފަރާތްތަކުން އެދެމުންދާތީ އެކަމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، މަސްކައް 
 )ފަންސަވިސް( ފޫޓަށް ހެދުމުގެ ހުއްދަދިނުމަށެވެ.  25ހަދާ ބަދިގެތަކުގެ ދުންހޮޅި 

މިފްކޯގެ އައިސްޕްލާންޓް ހެދުމަށް ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން ބިންދޫކުރަން  .4
ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅި  ދޫކުރުމާއި  އެދިފައިވާތަނުން ބިން 

ފްކޯއިން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ މި 
އަކަފޫޓުގެ  3,000އައިސްޕްލާންޓް ބެހެއްޓުމަށް ހުޅަނގު ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން 

 ބިން މިފްކޯއަށް ދޫކުރުމަށެވެ. 

 03 49ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ނިލަންދޫ ބަގީޗާ މުޙައްމަދު އަޙްމަދު، ހާޑުވެޔަރ ވިޔަފާރިކުރުމާއި ހޮޓާ  .1
ބޯކޮށުމާއި އެލްމެނިއަމް  ،ހިންގުމަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ބިމުގެ އެއްބަސްވުން

މަސައްކަތަށް ބަދަލުކޮށްދެއްވުން އެދިފައިވާތީ އެކަމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް 
ނިންމީ، މުޙައްމަދު އަޙްމަދު އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އޭނާއަށް ކުއްޔަށް 

 ވުން ބަދަލުކޮށްދިނުމަށެވެ. ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ އެއްބަސް
ނިލަންދޫ ކުނިކޮށްޓަށް ޖަމާކުރާ ޕްލާސްޓިކް ޕާލޭ މޯލްޑިވްސްއަށް މާލެއަށް  .2

ފޮނުވަމުން ގެންދިޔަނަމަވެސް އެތަނާ ކައުންސިލާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއް ހެދިފައި 
ނުވާތީ އެކަމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ ނިލަންދޫ ކުނިކޮށްޓަށް ޖަމާވާ 

ޓިކް ފުޅިއާއި ޕްލާސްޓިކުގެ ބާވަތްތައް، "ޕާލޭ މޯލްޑިވްސް" އާއި ޕްލާސް
ހަދައިގެން އެތަކެތި ޕާލޭ އަށް، މާލެއަށް  މިއިދާރާއާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއް 

 ފޮނުވަމުން ގެންދިއުމަށެވެ. 

 03 50ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ގައިވާ ގޮތުގެ  2.02ގެ  2ގެ ބާބު  2017ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދު  .1
މަތިން ކައުންސިލްގެ މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔަކަށް ޢައްޔަން ކުރަންޖެހޭތީ އެކަމަށް 
ޢައްޔަން ކުރާނެ ބޭފުޅަކު ހަމަޖެއްސުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ 
މިއިދާރާގެ މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔަކަށް، ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް 

 ދު ހަމަޖެއްސުމަށް ހުށަހެޅުމަށެވެ. ޑިރެކްޓަރ ޢަލީ އަޙްމަ



 ރިޕޯޓް ތަފުޞީލް  ރަކާތްތަުކގެޙަ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2018

 45  ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 03 50ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޔުނިޓް ބީ ގެ އެއަރކޯން ހަލާކުވެފައި  .2
ވުމާއެކު އެ ޔުނިޓަށް އެއަރކޯނެއް ހޯދުމާއި ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅި 
މައްސަލާގައި  މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކޮށްގެން 

ބީ.ޓީ.ޔޫ ގެ އެއަރކޯނެއް ހޯދުމަށާއި އެކަމަށް ޚަރަދުވާ  24,000ޔުނިޓް ބީ އަށް 
 ހޭ ފަރާތްތަކުގައި ދަންނަވައިގެން ލިބޭތޯ މަސައްކަތް ފައިސާ، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެ

 ކުރުމަށެވެ. 

 03 51ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

އި ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ އަހަރު ހިންގާފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ފޮތެއް ނެރުމާ .1
ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، 

 A5ފޮތް  11ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ އަހަރު ހިންގާ ފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ 
 ކުރުމަށެވެ.  ކޮށްގެން، ޗާޕު ސައިޒަށް ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދު

 ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް  ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި .2
ނުލިބޭތީ އެތަނުގެ އިކްވިޕްމަންޓާއި މެޝިންތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް 
ލިބެމުންދާތީ އެކަން ޙައްލުވާނެގޮތެއް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުން އެދިވަޑައިގެން 
ހޮސްޕިޓަލުން ލިޔުއްވާފައިވާތީ އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅި 

 ނިންމީ، ނިލަންދޫގެ އިންޖީނުގޭގެ ޙާލަތު ރަނގަޅު މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް
ދާކަމަށާ އެމަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަ  ކުރުމަށް މިހާރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން

ކުރުމަށް މިވަގުތު  ކޮށްގެންނޫނީ ހޮސްޕިޓަލުގެ ކަރަންޓުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅު
 ސާފުކޮށް އިތުރަށް ކޮށްދެވޭނެ ކަމެއް ނެތްކަމަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ރަނގަޅަށް 

 ލިޔުމަށެވެ. 
ޚަލީލުގެ ލޯންޗު އިރުމަތީ ބަނދަރުގައި هللا ނިލަންދޫ ބަގީޗާގެ ޢަބްދު .3

ވަޅެއް ލިބުމަށް އެދިފައިވާތީ އެކަމަށް ގޮތެއް  އަޅާފައި ބޭއްވުމަށް ފައްތިޔާ 
ނިންމުމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ސަރުކާރުގެ 

އިވާ ސަރަޙައްދަކީ ބޮޑެތި ލާންޗު އެޅުމަށް ލާންޗުތައް އެޅުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފަ
ޚަލީލުގެ هللا ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށް އެތަނުން ޢަބްދު

 ދިނުމަށެވެ.  އެޅުމަށް ޖާގަ ހަމަޖައްސައި ލާންޗު
 ނިލަންދޫ ބަގީޗާގޭ މޫސާ އަޙްމަދަށް ދޫކޮށްފައިވާ ދަނޑުބިމުގައި ފަތްކެޔޮ  .4

ވަޅުތައް ބެއްދުމަށްފަހު ބާކީހުރި ވެލިތައް ކައްފައިލާކޮޅު އިންދަން ކޮނުނު 
ޚަލީލުގެ ގޯތީ ޗަކަސް ގަނޑަށް هللا މަގަށް އެޅުމަށްފަހު ބާކީވާ ވެލި ޢަބްދު

އެޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދިފައިވާތީ އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅި 
ހުންނަ  މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، އެކި ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައި

ތަކުގައި ވަޅުކޮނެގެން ނަގާފައި ހުންނަ ވެލިތަކުގެ ތެރެއިން،  ދަނޑުބިން
ދަނޑުން ކޮނެފައިހުރި ވަޅުގަނޑުތައް ކައުންސިލުން ޤަބޫލުކުރާ މިންވަރަށް 
ރަނގަޅަށް ބެއްދުމަށްފަހު ބާކީ ވެލި ހުރިނަމަ އެވެލި ހަމައެކަނި މަގުތަކާއި 

 ހުއްދަ ދިނުމަށެވެ.  އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތަކަށް އެޅުމަށް 
ފޫޓުގެ ފައިބަރު ދޯންޏެއް ބަނުމަށް  120ނިލަންދޫ ބަގީޗާގެ މޫސާ އަޙްމަދު  .5

ފޫޓުގެ ބިމެއް ލިބުމަށް އެދިފައިވާތީ  160x75ބޭނުންވާތީ ހަރުގެއެއް އެޅުމަށް 
އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، 

ށް ބިންދޫކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުން މޫސާ އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމަ 
އަޙްމަދު އެދިލައްވާފައިވާ ސައިޒުގެ ބިމެއް ދޫކުރެވެން އޮތްނަމަ ފައިބަރު ދޯންޏެއް 

)ދޭއް(  2ލާރީގެ ރޭޓުން   15އަޅަން އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު  ބަނުމަށް ހަރުގެއެއް
 ރުމަށެވެ. އަހަރު ދުވަހަށް މޫސާ އަޙްމަދަށް ކުއްޔަށް ބިމެއް ދޫކު

 



 ރިޕޯޓް ތަފުޞީލް  ރަކާތްތަުކގެޙަ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2018

 46  ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 03 51ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ކެންޓީނެއް ނުވަތަ ރެސްޓޯރަންޓެއް ހެދުމަށް ނިލަންދޫ ސިއްތިފަންނުގެ  .6
ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅި އި ތެރެއިން ބިމެއް ދޫކުރުމާ  ސަރަޙައްދުގެ

މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ކެންޓީނެއް ނުވަތަ ރެސްޓޯރަންޓެއް 
ހިމެނޭގޮތަށް އިޤްތިޞާދީ އިތުރު މަސައްކަތްތައްވެސް ކުރެވޭގޮތަށް، ސިއްތި 

އަހަރު  20)ފަނަރަ( ލާރިއަށް   15ފަންނުގެ ތެރެއިން މަހަކު އަކަފޫޓަކަށް 
 ން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށެވެ. ދުވަހަށް ބި

ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުގެ ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް  .7
ވާގޮތަށް ކައުންޓަރެއް ހެދުމާބެހޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް  ސިޓިންގރޫމަށް

ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން 
ވާގޮތަށް ކައުންޓަރެއް  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސިޓިންގރޫމަށްޚަރަދު ކޮށްގެން 

ހެދުމަށާ، އެކަމަށްހިނގާ ޚަރަދު ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް ހުށަހަޅައިގެން 
 ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރުމަށެވެ. 

ސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރެވެން ނެތުމުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ންކައު .2
މިވަގުތައް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ތަކެތި  ލިޔެކިޔެމުގެ މަސައްކަތަށް

ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކޮށްގެން ހޯދުމާއި ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް 
ނިންމުމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ކައުންސިލްގެ 

ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ތަކެތި  މިވަގުތަށްއިދާރާގެ ލިޔެކިޔެމުގެ މަސައްކަތަށް 
ލްގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކޮށްގެން ހޯދުމަށާއި އެކަމަށް ޚަރަދުވާ ކައުންސި

ފައިސާ، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް ހުށަހަޅައިގެން ހޯދުމަށް 
 މަސައްކަތްކުރުމަށެވެ. 

މުބާރާތުގެ  ގެންދަން ރާވާފައިވާ ދީނީ ސުވާލު ކައުންސިލުން ކުރިޔަށް .9
ދު މުބާރާތުގެ ޤަވާޢި ޤަވާޢިދު ފާސްކުރަން ހުށަހެޅުމުން ދީނީ ސުވާލު

 ލިޔެފައިވާގޮތަށް ފާސްކުރަން ނިންމުނެވެ. 

 02 52ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ސްލިޕްވޭ ހަދައި ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  .1
އިޢުލާނުކޮށް، އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް 

ޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ސްލިޕްވޭ ހަދައިގެން ހިންގަން ކޮމެޓީއެއް ނަގައިގެން ކޮމެ
)ފަނަރަ(  15ބަޔަކާއި ޙަވާލު ކުރުމަށާއި ކުލީގެ ފެށޭއަގަކީ މަހަކު އަކަފޫޓަކަށް 

 )ވިހި( އަހަރު ދުވަހަށްކަމަށް ނިންމުނެވެ. 20ލާރި ކަމަށާ ކުއްޔަށް ދޫކުރާނީ 
ސިރިބިން ކޮމްޕެނީއާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ކޮށްފައިވާ ކަރަންޓް ސާވޭކުރުމާއި  .2

ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް ޕްލޭން ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ އަގުގެ ފައިސާ ދޫކުރުމާއި 
ވަނަ ޖަލްސާގެ ނިންމުން ބާޠިލުކޮށް،   42ބެހޭގޮތުން، ކައުންސިލްގެ މިދައުރުގެ 
ންޖެހޭ ޖުރިމަނާގެ ފައިސާ ކެނޑުމަށްފަހު މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމުމުން ކުރަ 

 ބާކީ ފައިސާ އެ ކުންފުންޏަށް ދޫކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބުން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ  .3

ބޭނުމަށް އެ ޢިމާރާތް އެ ކުލަބުން ބޭނުންވާނަމަ ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރަ 
)ދިހައެއް(  10)އެއްހާސް( ރުފިޔާގެ ކުއްޔަށް  -/1,000ހިންގި ޢިމާރާތް މަހަކު 

 ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ. އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެ ކުލަބަށް 
ކައުންސިލްގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލުގެނެސް، ތެޔޮސެންޓަރަށް މަޤާމެއް  .4

 ފަހުމީ ބަދަލު ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.هللا އިތުރުކޮށް އެ މަޤާމަށް ޑްރައިވަރު ޢަބްދު

 03 53ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

މެނޭޖްމަންޓް  ބަދަލުގެނެސް، ވޭސްޓްކައުންސިލްގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑަށް  .1
ފާގެ އޮނިގަނޑު ސެންޓަރަށް ޑްރައިވަރެއްގެ މަޤާމު އިތުރުކޮށް ވަޒީ 

 ފާސްކުރެވުނެވެ. 



 ރިޕޯޓް ތަފުޞީލް  ރަކާތްތަުކގެޙަ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2018

 47  ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގަށް ހޮވިފައިވާ ނިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކަންކަން  .2
ވެވޭ ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ކައުންސިލާއި ނިލަންދޫ ޑޭލައިޓް ކުލަބާއި ދެމެދު 
ންކަން އެއްބަސްވުމެއްގެދަށުން އެ ކުލަބާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކަ 

 ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުނެވެ.
ކައުންސިލްގެ މުރާޖަޢާކޮމެޓީއަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ، ކުރީގެ ކައުންސިލަރ  .3

ޢަބްދުލްޢަޒީޒު އިބްރާހީމް މަޤާމުން ވަކިވެފައިވާތީ އެ ކޮމެޓީއަށް 
 ލަރަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. ންސިކައު

 02 54ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ތަކުގައި މަޤްބޫލު ޢުޒުރެއްނެތި  ކުރާ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން އިންތިޒާމު .1
އަޅާ އިޞްލާޙީ ، ދޭތެރޭއި ފުރިހަމައަށް ބައިވެރިނުވާ މުވައްޒަފުންނާ

 ވާގޮތުގެ  ދާގައިއްވަނަ މާ 20ގޮތުން، ވަޒީފާއާއިބެހޭ ޤާނޫނުގެ  ފިޔަވަޅެއްގެ
 ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.  މަތިން، ޖުރިމަނާ

ނިލަންދޫގައި  ވޯޓަރ ސްޕޯރޓްސް އޭރިއާއެއް ތަރައްޤީކުރަން ނިލަންދޫ  .2
ވާރުމަގުންފެށިގެން ހުޅަނގަށް ތުނޑިއާއި ހަމައަށް ހޭޅިމަގުންފެށިގެން 

ތެއް ނިންމުމަށް މާއިބެހޭގޮތުން ގޮއަތިރިމަތި ގޮނޑުދޮށާއެކު ކުއްޔަށް ދޫކޮށްލު
ނިލަންދޫ ހަގުތުނޑީ ހުޅަނގު މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ހުށަހެޅި 

 160ފޫޓު  ހުޅަނގުކޮޅުން ފުޅާކޮށް  500ކޮޅުންފެށިގެން އިރަށް ދިގުކޮށް 
އަހަރު ދުވަހަށް  2ފޫޓުގެ އޭރިޔާއެއް  90ފޫޓު، އިރުމަތީކޮޅުން ފުޅާކޮށް 

ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށާއި، ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ހުށަހެޅޭ އެންމެ ކުޑަކުއްޔަކީ 
 )ފަންސަވީސް( ލާރި ކަމަށް ނިންމުނެވެ.  25އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު 

 ނިލަންދޫ ކުނިކޮށްޓަށް ޖަމާކުރާ، ކުނިވާޒާތުގެ ތަކެތި ކަނޑަށް އުކާލަ  .3
)އެކެއް( އަހަރު  1ކުރަން  ބޭރުދޭނެފަރާތެއް ހޯދައިގެން އެތަކެތި ކަނޑަށް 

 ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.  ޙަވާލު ބަޔަކާއި ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 
ފަންނުން ބިންކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ކުރިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު  ސިއްތި .4

 ކައިރިން ފަންނުގައި ހަދާފައިވާ ބޮޑު ހަޓުގެ އުތުރު ބާޠިލުކޮށް، ސިއްތި
ދޫކުރަން  ކުއްޔަށް  އް( ބަޔަށް ބައިކޮށް،)ދޭ  2އޮތްބައި  ފެށިގެން ދެކުނަށް
 ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.  އަލުން އިޢުލާނު

 :ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު
 ވަނަ އަހަރު މި ކައުންސިލަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ. 2012

 
 
 
 
 
 



 ރިޕޯޓް ތަފުޞީލް  ރަކާތްތަުކގެޙަ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2018

 48  ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ  .11

 
  :ުކޮމެޓީ ހިންގާ އިދާރާއަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލ 
 

 ނުވެއެވެ. ގެނެވިފައެއްއްވެސް ބަދަލެއް ކޮމެޓީ ހިންގާ އިދާރާއަށް އެވަނަ އަހަރު  2012

  ްކޮމެޓީ ބައްދަލުވުންތައ:    
 

 ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 
ރުވި ޙާޟި 

 ޢަދަދު މެންބަރުންގެ 
 ނިންމުންތައް  ކޮމިޓީގެ 

 4 25ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 އަންހެނުްނގެ ުދވަާހއި ުގޅުަވިއގެން ހަވީެރއް ޭބއްުވން. .1

 މަދަޙަ މުބާރާތެއް ބޭއްވުން.  .2
  ބަށި މުބާރާތެއް ބޭއްވުން.  .3

 5 26ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

އަންހެނުންނަށް އަމާޒުކޮށް ބޭއްވި، އަތްތެރި މަސައްކަތުގެ ކޯހުގެ  .1
 ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާނެ ދުވަސް ކަނޑައެޅުން.  

މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން މައުރަޒެއް  .2
 ބޭއްވުން. 

 6 27ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ައްތެތިރ ަމަސްއަކުތެގ ޯކުހެގ ، އަންހެނުންނަށް އަމާޒުކޮށް ބޭއްވި . 1

ިންނުމުމެގ ަރްސިމްއާޔާތުގޅޭ ަމަސްއަކްތަތްއ ުކިރަޔްށ 

 .ެގްނާދެނޮގްތ ަހަމެޖްއުސން 
މިއަހަރު ނިލަންދޫގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ، މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް  .2

ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށް ކޮމެޓީގެ ނަމުގައި ރަމްޒީ އެހީއެއްދޭން  2012
 ނިންމުން. 

 7 22ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން ބާއްވަން  .1
 ހަމަޖެއްސި މަޢުރަޒު ބާއްވާ ތާރީޚް ފަސްކުރަން ނިންމުން. 

ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހަށް އަމާޒުކޮށް ދީނީ  1439 .2
 ދަރުސެއްދޭން ނިންމުން. 

ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހަށް އަމާޒުކޮށް ބާއްވަން  1439 .1 7 29ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
 ހަމަޖެއްސި ދީނީ ދަރުސް ދޭނެ ތާރީޚް ކަނޑައެޅުން. 

 

 
 

  ުތަކަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތައް: ކޮމެޓީގެ އުޞޫލ 
 

 ނުވެއެވެ. ގެނެވިފައެއްބަދަލެއް އުޞޫލަކަށް އްވެސް ކޮމެޓީގެ އެވަނަ އަހަރު  2012
 

  ޮމިޓީއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް: ކ  
ވަނަ ދުވަހު، ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުކަމުން ވަކިވެފައިވާ ނިލަންދޫ ބިއްދޮށުގޭ ޖަމީލާ އަޙްމަދުގެ ބަދަލުގައި  2އޮކްޓޫބަރު  2017 .1

 ވެއެވެ.  ވަނަ ދުވަހު، ނިލަންދޫ ފަރީޝާމަންޒިލް ފަރީޝާ އިބްރާހީމް ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުކަމަށް ހަމަޖެއްސިފައި 2މޭ  2012
ވަނަ ދުވަހު، ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުކަމުން ވަކިވެފައިވާ ނިލަންދޫ ބިއްދޮށުގޭ ޖަމީލާ އަޙްމަދުގެ ބަދަލުގައި  17އޮކްޓޫބަރު  2017 .2

 ވަނަ ދުވަހު، ނިލަންދޫ ތަރިވިދާގޭ ނަޝީދާ ޢަބްދުއްރަޙީމު ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުކަމަށް ހަމަޖެއްސިފައި ވެއެވެ.  2މޭ  2012
 



 ރިޕޯޓް ތަފުޞީލް  ރަކާތްތަުކގެޙަ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2018

 49  ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 
 

  ެލޫމާތު ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ މަޢު  ކޮމިޓީގ 
 

 ތަފްޞީލް  ޖުމްލަ 

 އާމްދަނީ  

 މަސް ދުވަހުގެ ކުލި  6ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ޢިމާރާތުގެ )އަންހެނުންގެ މަރުކަޒުގެ(  30,000.00

 ޖުމްލަ އާމްދަނީ  30,000.00

  

 ޚަރަދު  

 މަހުގައި އެއްވެސް ޚަރަދެއް ހިނގާފައެއް ނުވެއެވެ.  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2018  -

 ބާކީ  30,000.00

 
:ތަފުޞީލު  ހަރުމުދަލުގެ  ވާނަމަ  ހަރުމުދައު  ދަށުގައި  ބެލުމުގެ  ކޮމިޓީގެ  އަންހެނުންގެ   

 2,000,000.00ގެ އަގަކީ ނެތެވެ. އެ ޢިމާރާތު މި ކޮމެޓީގެ ނަމުގައި ހުރި ޢިމާރާތް ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ހަރުމުދަލެއް         
 )ދެ މިލިއަން( ރުފިޔާއެވެ.

 
 

 ނިންމުން  .12

ކަންތައްތަކުގެ  ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައިވާ  ރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހު އަހަ  ވަނަ 2012މިކައުންސިލުގެ 
 ކުރެވުނުކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.  ތެރެއިން ގިނަކަންތައްތަކެއްގެ ނަތީޖާ ޙާޞިލް 

ރައްޔިތުންގެ  ތިބެ،އަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި ދުޢާ އަކީ އަތޮޅާއި ޤައުމަށް ވަފާތެރި ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި 
އަޅަމެންގެ މަސައްކަތުގައި هللا ލާބައާއި މަންފާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. ކީރިތި 

 ينـــــــــآمـކާމިޔާބީ އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ.  ބަރަކާތް ލައްވައި،

 1439ޝައްވާލު  26
 

 2012ޖުލައި  10

 

 

 

 މުޙައްމަދު ޖަލީލު
 ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

 


