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 ބަޔާން  ރައީސްގެ  ކައުންސިލްގެ 

 

g 
  

ޢާލަމްތަކަށް ރަހުމަތެއްކަމުގައި  ޙަމްދު ކުރަމެވެ. އަދިއަށް وتعالى سبحانهالله ނިޢުމަތްތަކުގެވެރި ގަދަކީރިތިވަންތަ 
މެވެ. އި، ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރައަށް ޞަލާވާތާى الله عليه وسلّممحّمد صلّ މި އުއްމަތުގެ މާތް ސާހިބާ ފޮނުއްވި  تعالىهللا 

 އިތުރު އާލުންނާއި، މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލްކުރަމެވެ. ރަސޫލާގެ  އެ މާތް މިޞަލަވާތާއި، ސަލާމުގައި 
ވަނަ  748( ގެ 1/9474ނޫނު ނަމްބަރު އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާ  އް ލާމަރުކަޒީ ރީ ދާއިރާތަމިއީ، އިދާ

ތަފުޞީލް ންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ކައު މަސްދުވަހު  6ގެ ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރު  9472 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ( ހމާއްދާގެ )
 ރިޕޯޓެކެވެ. 

ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގައި އެހީތެރިވެދެއްވި މި އިދާރާގެ  މަސްދުވަހު  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9472
މުވައްޒަފުންނަށާއި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަށާއި ނިލަންދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަދި މި 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި މިރަށުގައިހުރި ދައުލަތުގެ އެހެން މުވައްސަސާތަކާއި މަދަނީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި އެހީތެރިވެދެއްވި ފ. އަތޮޅު 
ކޮމެޓީން ދެއްވާފައިވާ އެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮށް  މެޓީއާއި ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮ

 މާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އެފަރާތްތަކަށްވެސް ނުހަނު އިޚުލާޞްތެރިކަ

ނިލަންދޫގެ ތަރައްޤީއަށް އަޅުގަނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް ލައްވައި އަޅަމެންނަށް ހެޔޮ ވިސްނުން ދެއްވައި 
ވަނަ އަހަރަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ކައުންސިލްގެ ކުރިއެރުމާއި ރަށުގެ ތަރައްޤީއާއި ހަމަޖެހުމަށް އަދި ސުލްޙަ  9472 

  ގަތި އަހަރެއްކަމުގައި ލެއްވުންއެދި ދުޢާ ކުރަމެވެ.ލަސްކަމަށް ފާ މަސަ

މިޤައުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގުމަށް ތިއްބެވި އެންމެހާ  وتعالى سبحانهالله އަޅުގަނޑުގެ އިޚުލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ 
 ފަރާތްތަކަށް ޤައުމަށް މަޞްލަޙަތުހުރި، ލާބަޔާއި މަންފާ ލިބެނިވި، އަމާންކަމާއި ޞުލްޙަވެރިކަން ދެމެހެއްޓޭ، ދީމުޤްރާތީ ހަމަތަކާއި

 ހެޔޮ ތައުފީޤް މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ. އާމީން. އަސާސްތަކުގެ މަތީގައި އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ކަންކަން ރޭއްވެވުމުގެ

 
 7004ޛުލްޤަޢިދާ  45
 9472ޖުލައި    48

 
 
 

 މުޙައްމަދު ޖަލީލު 
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 ތަޢާރަފު 
 9474/1މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މަސްދުވަުހ  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2947ނު ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަީތން ލިޔުހވަނަ މާއްދާގެ ) 748ގެ  
 ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓެވެ. ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިަލްނދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން

ހިމެނިފައިާވނެއެވެ.  ރަށުގެ ވަނަވަރުގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ މިޝަނާއި، މިރިޕޯޓު
ނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީޖާ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން  މަހުގެ 6މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  މީގެއިތުރުން ހިންގުމަށް ކަ

ންސިލްގެ މާލީ އި،  މި އަހަރު ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި، ކައުޙާޞިލުވި މިންވަރާއި، އެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތަފްޞީލާ
 އިވާނެއެވެ.  ހިސާބު ހިމަނާފަ
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ކޮށްގެްނ  ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް، ޒަމާނީ ވަޞީަލތްތަކާއި ހުނަރު ބޭނުން
 ޒިންމާދާރު ޤާބިލް މުވަްއޒަފުންތިބި އިދާރާއަކަްށުވން.އަވަްސކަމާއި ހަލުިވކަމާއެކު ެދމުންގެންދާ 

 

 ކައުންސިލްގެ މިޝަން  .2

 

ފ. ނިލަންދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ އަދި ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް އެންމެ އެކަށޭނަ ގޮތެއްަގިއ 
ްއޒަފުންނަކީވެސް ޒަމާނީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ދައުރު އިތުަރށް ހަރުދަނާ ކުރުމާއެކު މުވަ

ވަޞީލަތްތަކަށް އަހުލުވެރި ޤާިބލް ބަޔަކަށް ހަދައި ފ. ނިލަންދޫގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮެތއްަގއި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުަތްއ 
 ރާވާ ހިންގުން.

 

 

 

 

 

 

 



މަހުގެ ރިޕޯޓު   ނިލަންދޫ ކައުންސިލް 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9472  [48ގެ 4]    

 ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު  / ރަށުގެ ވަނަވަރު .3

 

މިރަށާިއ  އެންމެދެކުނަށް އޮންނަ ފ.އަތޮޅުގެ ވެރިކަންކުރާރަށެވެ. ނިލަންދުއަކީ އަތޮޅުގެނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
ރަށުގެ ދިގުމިނަކީ ހެކްޓަރު ހުންނައިރު  14ރަށުގެ ބޮޑުމިނުގައި ގާތްގަނޑަކަށް  މޭލެވެ. 11ރާއްޖޭގެ ވެރިކަންކުރާރަށް މާލެއާދެމެދު ހުންނަނީ 

. މިއީ އަތޮޅުގެ އާބާދީގެ ގޮތުންނާއި ބިމުގެ ގޮތުން ފޫޓެވެ 4,700ފުޅާމިނަކީ ފޫޓެވެ.  5,200
މިރަށުގައި   .މިރަށަކީ ތާރީޚީގޮތުން ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރަށެކެވެ  އެންމެބޮޑު ރަށެވެ.

ވަނަ ޤަރުނުގެ  46 ސަނަތުގެ ނަމަކަށް ކިޔާ އާޘާރީ ސަރަޙައްދަކީ މީލާދީ  "ފޯއްމަތި"އޮންނަ 
ފެނިފައިވާ ބައެއް ތަކެއްޗަކީ  ހޯދުންތަކުން އެނގިފައިވެއެވެ. އެތަނުންތަނެއްކަން ސައިންޓިފިކް 

ފެންވަރުގެ  އެދުވަސްވަރު އިންޑިޔާއާއި ސިލޯނުގެ މިފަދަތަންތަނުން ފެނިފައިވާ ތަކެއްޗާއި އެއް
މިހާރުވެސް ފެންނަންއޮތް  އްދުގައިޙަނިލަންދޫ އާޘާރީ ސަރަ ތަކެއްޗެވެ. ވައްތަރެއްގެ ދާދި އެއް
ތަނެއްކަން  ހުރިތަނެވެ. ކުރީގައި އެ ވެލިފުނި ވަރަށް އުސްކޮށް އޮވެއެވެ. އެ ތަނަކީ އާޘާރީ  ޏަކީ އެދުވަސްވަރުގެ ބިނާތައް ހަދާފައިވެލި ފުން 

ކުރިން އެނގިފައި ނުވާތީ އެތަނުން ގަލާއި ވެލި ނެގުމުގެ ސަބަބުން ވެލިފުނި މިހާރު އޮތީ ވަރަށް ތިރިކޮށެވެ. ވަރަށްގިނަ ގާތައްވެސް 
 ފައިވެއެވެ.މަދުވެ 

 
  އޮވެއެވެ.މި ސަރަހައްދުގައި ކުރީގެ މީހުން ފެންވެރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވެވެއް 

ވަނަ  5511ވަނަ ޤަރުނަކީ ދުނިޔެއަށް އިސްލާމްދީން އައުމުގެ ކުރީގެ ތާރީޚެކެވެ. މީލާދީ ސަނަތުން  46މީލާދީ 
ތެރޭގައިވެސް ނިލަންދޫ ހިމެނެއެވެ.  ތްތައް ބިނާކުރި ރަށްރަށުގެ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމް ވުމަށް ފަހުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ މިސްކި

ބިނާކުރެއްވި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ރަސްކަލުން ކަމުގައިވާ ދަރުމަވަންތަ މަހާރަދުން  ހުރި އާޘާރީ މިސްކިތަކީ ނިލަންދޫގައި 
 ކަމުގައި ބުނެވެއެވެ. މިސްކިތެއް

މި މިސްކިތް  .އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ތާރީޚީ މިސްކިތެކެވެ 864ހުރި އާޘާރީ މިސްކިތަކީ  ނިލަންދޫގައި 
ޢިމާރާތް ކޮށްފައިވަނީ ހިރިގަލުންނެވެ. މި މިސްކިތް އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން މަރާމާތުކޮށް 

ލޭ ތަފާތު ބަދަލުތައް ގެނެސްފައިވެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ތާރީޚީ މިސްކިތެއްކަމުގައިވާ މާ
ހުކުރުމިސްކިތެކޭ އެއްގޮތަށް ނިލަންދޫގައި ހުންނަ މި މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރޭގައިވެސް އެ 

އެކިއެކި  ނިލަންދޫގެ އާޘާރީ ސަރަހައްދާބެހޭ މީހުން ވަޅުލާފައި ވެއެވެ. ދުވަސްވަރު މަރުވެފައިވާ
ޒުން ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަ  ންތައްދިރާސާތަކާއި ތަފާތު ހޯދު

   މިހާރުވެސް ކުރައްވަމުން ގެންދަވައެވެ.

އަންހެނުން ދިރިއުޅޭ، މިރަށު ރައްޔިތުން ދިރިއުޅުމަށްކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ  1079ފިރިހެނުންނާއި  1104
ފާ އަދާކުރުމެވެ. އަދި މަސްވެރިކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަމާއި، ފަންގި ވިނުމާއި، ވިޔަފާރި ހިންގުމާއި، ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތާއި، ވަޒީ

 ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިއަކީ މިއަދު މިރަށުގައި ކުރިއަރަމުންދާ ވިޔަފާރިއެކެވެ. 

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



މަހުގެ ރިޕޯޓު   ނިލަންދޫ ކައުންސިލް 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9472  [48ގެ 5]    

 

ގެ ބަނދަރެއް ހަދާފައި އޮވެއެވެ. އަދި ހުޅަނގު އުތުރު ފޫޓު  250x400ސަރަޙައްދުގައި  ރުމިރަށުގެ އިރު އުތު
ފޫޓުގެ ބަނދަރުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް ނިންމެވިއިރު  7444 ވަނަ އަހަރު ހަދަންފެށި  9471 ފަރާތުގައި ވިލާގުޅުވައިގެން

 ށީގެ މަތި ކޮންކްރީޓްކޮށްފައި ވެއެވެ. މީޓަރުގައި ދަގަނޑު ޝީޓުޖަހައި ތޮ  992އެއްގަމު ތޮށީގައި 
ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ކަރަންޓާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދިޔައީ   99މޭ  9472

 ނަމަވެސް އެތާރީޚުން ފެށިގެން އެޚިދުމަތްތައް ދިނުންވަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި ޙަވާލުކޮށްފައެވެ.މިކައުންސިލުންނެވެ. 
ދަތުރުވެރިންގެ ފަސޭހައަށް ބަނދަރުން ވަޅުފެނާއި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލުމާއި ތެލުގެ ވިޔަފާރިއާއި އި މިރަށުގަ
   ހަމަޖައްސާފައި ވާނީ މި އިދާރާއިންނެވެ. ވާރޭފެން ލިބޭނެ އިންތިޒާމު

މިރަށުގައިހުރި ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކުގެ ޢާއްމުކޮށް ރަށްރަށުގައި ހުންނަ ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކުގެ އިތުރުން 
މަރުކަޒާިއ  ލްޑްރަންސް ސާވިސް ސެންޓަރާއި އިޖުތިމާޢީސްޓޭޝަނާއި ފެމެލީ އެންޑް ޗި ސްތެރޭގައި އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ފ. އަތޮޅު ޕޮލި

 އެވެ. ހިމެނެގ ސެންޓަރު މީރާގެ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރާއި އެމް.އެން.ޔޫ ލާނިން ރީޖަނަލް އިމަޖެންސީ ރެސްޕޮންސް ސެންޓަރާއި 
 ވޮލީ ކޯޓު ހުރެއެވެ.  2ކުޅިވަރުކުޅޭ ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑަކާއި ފުޓްސަލް ދަނޑަކާއި ބަށިކޯޓަކާއި 

ޤާނޫނު އަސާސީގައި  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ސަރަޙައްދަކީ  ހިމެނޭ  އިޚްތިޞާޞްގައި  ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ 
 އަތޮޅުގެ ސަރަޙައްދު ކަމަށް . ފ ޗާޓުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުން ހިންގުމަށް ދާއިރާތައް އިދާރީ ،ބަޔާން ކޮށްފައިވާ
 .ޗާޓެވެ އެނގޭނޭ ސަރަޙައްދު ފ. ނިލަންދޫ އެވަނީ  ސަރަހައްދުގެ ތެރެއިން ނިލަންދޫގެ ފަޅު ހިމެނޭ ސަރަހައްދެވެ. ތިރީގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ
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 ނަތީޖާ ޙާސިލް ކުރެވުނު މިންވަރު  .4

 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރެވުނު ކަންތައްތައް  2152

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #

ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް 
 ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

ނަތީޖާ 
ޙާޞިލްކުރެވުނު 

 Q1 Q2 ރު މިންވަ 

47 

 އަސާސީ ފުދުންތެރިކަމާއި ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން 

 100% ރުއް އިންދުން. 272ނިލަންދޫގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި  7.7

ކާނާ ވިހަވުމާއި ފައިދާހުރި ކާނާ ބޭނުންކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް  7.9
 މަޢުލޫމާތު ދިނުން.

100% 
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 ދިރިއުޅުމެއްގައި ދިރިއުޅުން ޞިއްޙަތު ރަނގަޅު، ދުޅަހެޔޮ 

ކަނބަލުންނަށް  އަންހެން ބާރުއެޅުމުގެގޮތުން ތިބުމަށް ސިއްޙަތެއްގައި ދުޅަހެޔޮ 9.7
ޕްރޮގްރާމް، ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް  1ޚާއްޞަކޮށްގެން 

 .ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން ކަސްރަތު އަމާޒުކޮށް ބޭނުން މީހުންނަށް 
100% 

 100% ނިލަންދޫގައި އުފެދޭ ޕްލާސްޓިކް ކޮންމެ ހަފުތާއަކުވެސް މާލެއަށް ފޮނުވުން. 9.9

ވަނަ ދުވަހު ކުރިޔަށް  12ފެބުރުވަރީ  2112މޯލްޑިވްސް ޔޫތުން  2.9
ގެންދިޔަ،"ކޮބާ ސާފު" ކެންޕޭނުގެ ދަށުން ނިލަންދޫގެ ވަށައިގެން ގޮނޑުދޮށާއި 

 ރަށުތެރެއާއި ބަނދަރު ސަރަޙައްދު ސާފުކުރުން.

100% 

ޑެންގީ ހުންފެތުރެމުންދާތީ މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން ނައްތާލުމާއި ޑެންގީ ހުން  9.0
އެއިން ރައްކައުތެރިވުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭގޮތުން       ޖައްސާ މަދިރީގެ މަޢުލޫމާތާއި 

 ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތުދިނުން.

100% 

ނިލަންދޫގައި ޑެންގީ ހުން ފެތުރެމުންދާތީ އެކަމަށް ރައްކައުތެރި ފިޔަވަޅު  9.5
ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި ނިލަންދޫގައި ހުރި ރަސްމީ  އެޅުމުގެ ގޮތުން މި އިދާރާއާއި

 އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން، ރަށުތެރޭގައި މަދިރިއުފެދޭގޮތަށް ހުރި ތަންތަން ނައްތާލުން.

100% 

 ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގި ޙަރަކާތްތައް:  9.6

ލިޔެފައިވާ ލުއި ފޮތްތަކެއް ގޭގެއަށް  "އިރުގެ އަތްވާއި ޞިއްޙަތު" މި ނަމުގައި)ހ(  
ބެހުމާއި،  އިރުގެ އަވިން ލިބޭ ގެއްލުންތަކާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު، ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ 

 އެ ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ދިނުން.، މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނާއި

ޞިއްޙީ ޢާއްމު ޞިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން، އެކިއެކި )ށ(  
 ތަނެއްގައި ބެހެއްޓުން. 7ބޯޑު ރަށުގެ  7މަޢުލޫމާތު ލިޔެފައިވާ 

)ނ( ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް  
 ބޭއްވުން.

100% 
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ދުޅަހެޔޮ ޞިއްހަތެއްގައި ތިބުމަށްޓަކައި ކަސްރަތުކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާއި ކެއިން  9.1
ރަނގަޅު އާދަތަކާއެކު ރަނގަޅު ކާނާ ކެއުމާއި ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ ބުއިމުގެ 

މިންވަރަށް ފެން ބުއިމުގެ މުހިންމުކަން އަންގައި ދިނުމުގެގޮތުން ނިލަންދޫގެ އަންހެން 
 ކަނބަލުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޚާއްޞަ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން.

100% 

 100% ސަރަޙައްދުތަކަށާއި ގޯތިތަކަށް ހުވަނި ބޭސްޖެހުން.ލަންދޫގެ އެކިއެކި ނި  9.8

42 

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު 

 100% ޙިފްޒު ކުލާހުގެ ކިޔެވުން ކުރިޔަށް ގެންދިއުން.ކައުންސިލުން ހިންގާ  2.7

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއާއި ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާއި މި  2.9
ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ނިލަންދޫ އެމް.އެން.ޔޫ ލާނިންގ ސެންޓަރުގައި ކިޔަވައިދޭ، 

 ހިޔުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓު ޑިގުރީކޯސް ކުރިއަށް ގެންދިޔުން.

100% 

ގެ ދަރިވަރުންނަށް، ނިލަންދޫ  4,5,6ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގްރޭޑް  2.2
 އިންޖީނުގޭގެ މަސައްކަތްތައް ދަސްކޮށްދިނުން.

100% 

ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެކްޝަން ޕްލޭން ތައްޔާރު  2.0
 ކުރަން ދަސްކޮށްދިނުން.

100% 

ހިސާބު ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތަފާސް  2.5
 ބެލެހެއްޓުމުގެ ތަމްރީނު ދިނުން.

100% 

 100% ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޖެމްސް ތަމްރީނު ދިނުން. 2.6

ދަރިވަރުންނާއި  76ގެ ފިރިހެން  9ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގްރޭޑް  2.1
ނަށް، ރައްކައުތެރި ގޮތުގައި ކުނި މުދައްރިސުން 9އަންހެން ދަރިވަރުންނާއި  71

 ނައްތާލުމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުން. 

100% 

 100% ހިންގުން. ޕްރޮގްރާމް 0 ނަޞޭޙަތް ދިނުމުގެ ދީނީ 2.8

 100% ބައިވެރިވުން.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި  2.2

 100% މަޢުލޫމާތު ދިނުން.ރަށުގެ މަސްވެރިންނަށް ފާނަ މަސްވެރިކަމާއި ބެހޭ  2.74

ނިލަންދޫގެ ރައްޔިތުންނާއި އިސް ރަށްވެހިންނާއި ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ  2.77
މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނާއި މުދައްރިސުންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް، 

ދޫގައި ންނައިދިނުމުގެ ކްލާސްތަކެއް ނިލަންޕްރޮފެސަރ ޙަސަން ޢުޤައިލުގެ އުގަ
ދާއިރާތަކުގެތެރޭގައި މި ކުލާސްތަކުގައި އުގަންނައިދެއްވި  ގެންދިއުން.ކުރިޔަށް 

ކާމިޔާބު މީހަކަށް ވުމަށްޓަކައި ކަންކުރަންޖެހޭ ގޮތާއި ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި 
ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންތައްތަކާއި ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ގިނަ ދުވަހު 

ވިސްނުން  ޅުމުގެ އާދަތައް ބަހައްޓަންވީ ގޮތާއި ހުރުމަށްޓަކައި ކެއިންބުއިމާއި ދިރިއު 
ފެލިވެ ޢުމުރުން ދުވަސްވުމުންވެސް މަސައްކަތްކޮށް ހެލި ތަރައްޤީކުރާނެ ގޮތާއި 

 މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ. ފަދަ ދާއިރާތަކާގުޅޭއުޅުމުގެ ބޭނުންތެރިކަން އަންގައި ދިނުން 

100% 

 100% ގެ ނިޔަމި ކޯހެއް ހިންގުން. 2ލެވެލް ނިލަންދޫގެ މަސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް  2.79
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އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް،  ފ. 2.72
އަމާޒުކޮށްގެން މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރަން ދަސްކޮށްދިނުމަށް ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

މުވައްޒަފުން ބައިވެރި  2އިދާރާއިން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމުގައި ކައުންސިލްގެ 
 ކުރުން.

100% 

މަސައްކަތު އަޚުލާޤާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަްށ، މ. މުލީގައި  2.70
 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.

100% 

ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމު ފުޅާކުރުމާއި، ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމާއި  2.75
ސާފު ދިވެހިބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރުމުގެ ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުމަށް، ދ. ވާނީގައި 

 ދުވަހުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން. 6ޕޮލިހުންނަށް އަމާޒުކޮށް 

100% 

ވަނަ އަހަރު  2152މ. މުލަކު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން  2.76
އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުން އެ އިމްތިޙާނަށް 

ދުވަހުގެ   2ސް ކިޔަވައިދިނުމަށް ތައްޔާރުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން ދިވެހިބަ
 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.

100% 

 ދެޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަން  

40 

ކައުންސިލާއި ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި މި 
ގުޅިގެން ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން 

 ޚާއްޞަކޮށްގެން ޙަރަކާތްތަކެއް ހިންގުން. އެ ޙަރަކާތްތަކަކީ:އަންހެނުންނަށް 
 އަންހެނުންގެ ވޮލީ މެޗެއް ކުޅުން.)ހ(    
 )ށ( އުކާލެވޭ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ތަކެތި ހެދުމުގެ މަޢުރަޟެއް ބޭއްވުން.   
 އަހަރުން މަޗާއި ދަށުގެ އަންހެނުންގެ ބަށިމެޗެއް ކުޅުން. 11)ނ( ޢުމުރުން    

100% 

45 

 ރައްކައުތެރި ބޯފެނާއި ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތަކާއި ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތައް 

   100% ރައްޔިތުންނަށް ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދިނުން. 5.7

   100% ރައްކައުތެރިގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލުން. 5.9

   100% ކުނިގޮނޑުގައިހުރި ޕްލާސްޓިކު މާލެއަށް ފޮނުވުން. 5.2

ނިލަންދޫގެ ކުރީގެ ކުނިގޮނޑަށް ވެލިއަޅައި އެތަން ސާފުކޮށް ހިތްފަސޭހަ  5.0
 ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުން.

  85% 

ރަށުގެ ވަށައިގެން ހިނގާ މަގު، ވާރުމަގުން ފެށިގެން ސިއްތިފަންނާ ހަމައަށް  5.5
 ދިލައި ސާފުކުރުން.

  100% 

ދަރިވަރުންގެ އެހީއާއެކު ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށާއި ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ  5.6
 މޫދު ސާފުކުރުން.

  100% 

ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދާއި އުޞޫލު ޢާންމުކޮށް އެއާއި އެއްގޮތަށް  5.1
 ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުން.

  100% 

   100% ރަށުގެ މަގުގޯޅިތައް ދިއްލައި ބެލެހެއްޓުން. 5.8

ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގު ގޯޅިތަކާއި އިޖުތިމާޢި ސަރަޙައްދުތައް ސާފުކޮށް  5.2
 ބެލެހެއްޓުން.

  100% 
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45 

ރަށުގެ އަވަށް ބޭރު މަގުތަކާއި އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް ކުނިކަހައި  5.74
 ސާފުކުރުން.

  100% 

ބޯފެނާއި އާދައިގެން ފެން އޮޑިދޯނިފަހަރާއި ދަތުރުވެރިންނަށް ބަނދަރުން  5.77
 އްސައި އެ ޚިދުމަތްތައް ދެމުން ގެންދިއުން.ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖަ

  100% 

 6ލަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަގުމަތީ ޖަންކްޝަން ތަކުގެތެރެއިން ނި  5.79
 ޖަންކްޝަނެއް ސާފުކޮށް ސަރވިސްކުރުން.

  100% 

   100% ރަށުގެ ދެ ބަނދަރުގެ ދެމެދުގައި މަގެއް ހަދައި އެ މަގުގައި ބައްތި ޖެހުން.  5.72

  100%  ނިލަންދޫ ގަބުރުސްތާނު ދިލައި ސާފުކުރުން. 5.70

 އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އާއި ނިލަންދޫގައިހުރި ރަސްމީ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ  5.75
އިންސައްތައަށް   %85ކުރިން ބޭނުންކުރި ކުނިގޮޑުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ނިލަންދޫގައި 

  ވެލި އަޅައި އެ ސަރަޙައްދު ރީތިކުރުން. 

  100% 

46 
 ކަރަންޓާއި ތިމާވެއްޓާއި ރަށްޓެހި ހަކަތަ  

   100% ރައްޔިތުންނަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން.

41 

 ވަޒީފާ އިތުރު ކުރުމާއި ރަށުގެ އިޤްތިޞާދު ކުރިއެރުވުން 

ނިލަންދޫ ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް ޑްރައިވަރެއްގެ މަޤާމު އިތުރުކޮށް  1.7
 މުވައްޒަފަކު ހަމަޖެއްސުން.  

  100% 

ނިލަންދޫ އިންޖީނުގެއަށް ޓެކްނީޝަނެއްގެ މަޤާމު އިތުރުކޮށް މުވައްޒަފަކު  1.9
 ހަމަޖެއްސުން.

  100% 

ރަށުގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން  1.2
ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް އިތުރު ބިންތައް ދޫކޮށް ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް 
ފުޅާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން. )ދޫކޮށްފައިވާ ދަނޑުބިންތަކުގައި 

ނގަޅު އާމްދަނީ ހޯދަމުން ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްކޮށް އެ މަސައްކަތުން ރަ
 ދެއެވެ.(

  100% 

މަސްކައްކާ ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތަށް ސަރަޙައްދެއް ކަނޑައަޅައިގެން އެ  1.0
 ބިން ދޫކުރުން. 79ސަރަޙައްދުން 

  41.67% 

ވިޔަފާރިތައް ކުރިއަރުވުމުގެ ބޭނުމުގައި ރަށުގެ އުތުރުފަރާތު ބަނދަރު  1.5
 ބިމެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން.   5ސަރަޙައްދުން ވިޔަފާރިވެރިންނަށް 

  5% 

48 

 ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި ސިނާޢަތްތައް 

ނިލަންދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރާއި ހުޅަނގު ބަނދަރާއި ދެމެދުގައި މަގެއް ހަދައި  8.1
 ބައްތި ޖެހުން. 1މަގަށް ވެލި އަޅައި މަގު އެއްވަރުކޮށް މަގުގައި 

 100% 

  100% ނިލަންދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރުގެ ނެރާއި ބަނދަރުގެ އިރުމަތީކޮޅު ފުންކުރުން. 8.9

އިރުން، ނަރުދަމާނިޒާމަށް ދިއުމަށް ކަނޑާފައިވާ މަގުގައި އާސާރީ ސަރަޙައްދުގެ  8.2
ޑިސްޓްރި ބިއުޝަމް ފޮށްޓެއް ބަހައްޓައިގެން އެ ސަރަޙައްދަށް ކަރަންޓް ދޫކުރާގޮތަށް 

 ހަމަޖައްސައި، އެ ސަރަޙައްދުގެ ބައެއް ގޭގެއަށް ކަރަންޓް ދޫކުރުން.

 100% 
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ފޫޓުގެ ސަރަޙައްދުގެ  2794 ނިލަންދޫގައި ކުރިން ކުނިއަޅަން ބޭނުންކުރި 8.0
ފޫޓުގެ ސަރަޙައްދަކަށް ދޮޅު ފޫޓު އުސްމިނަށް ދޮންވެލި  1,100x175ތެރެއިން 

ފޫޓުގެ ސަރަޙައަދަކަށް ފަތުރާނެ  120x175އަޅައި ފަތުރައި އެއްވަރުކޮށް، އަދި 
 ދޮންވެލި އެ ސަރަޙައްދަށް ޖަމާކުރުން.

  100% 

މެދުގައިވާ މަގަށް ވެލިއަޅައި މަގު  ނިލަންދޫ މަސްކައްކާ ސަރަޙައްދުގެ 8.5
 އެއްވަރުކުރުން.

 100% 

ލަންދޫ އާސާރީ ސަރަޙައްދުގެ އިރުން، ނަރުދާ ނިޒާމާ ދިމާލަށް ދާ މަގުގެ ނި 6.6
 އުސް ފަސްގަނޑުތަކާއި އަޑިގުޑަންތައް އެއްވަރުކުރުން.

100% 

ބިމުގެ ހުޅަނގު ނިލަންދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރުގެ ހުޅަނގުން ހިއްކާފައިވާ  8.1
އުތުރުފަރާތުން، ކުޑަނިލަންދޫ ކައިރިން ވަރަށް ބޮޑަށް ގިރާފައިވާތީ އެ ސަރަޙައްދަށް 
ވެލިއެޅުން. އަދި އެ ސަރަޙައްދު ޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ޖިއޯބޭގްސް ޖެހުމަށް ބޭނުންވާ 

 ވެލި އެ ސަރަޙައްދަށް ޖަމާކުރުން.

 100% 

ދެކަފި ބައްތިތައް ވޯމްއަލީގެ ލެޑްލައިޓަށް ލަންދޫ ވާރުމަގުގައި ހުރި ނި  8.8
 ބަދަލުކުރުން.

 100% 

ފޫޓު ދޫކޮށް،  24ނިލަންދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރުގެ އިރު އުތުރު ކަނުން ފެށިގެން  8.2
ފޫޓު ފުޅާމިނުގައި  8ފޫޓް ފުޅާމިނުގައި، އެއްގަމު ފަރާތުގައި  74އިރުމަތީ ކޮޅުގައި 
 ގައު އެތުރުން.  

 100% 

އިންސައްތައިގެ ސަރަޙައްދަކަށް   85ނިލަންދޫގެ ކުރީގެ ކުނިގޮނޑުގެ  8.74
 ދޮންވެލިލުން.

  85% 
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 އަމަން އަމާންކަމާއި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމް ކުރުން 

 100% ހިންގުން. ޕްރޮގްރާމް 4 ނަޞޭޙަތް ދިނުމުގެ ދީނީ 2.7

ކުރަމުން  ޢާންމުކޮށް ތަންފީޒުއުޞޫލު  ބެލެހެއްޓުމާއިބެހޭ ޤަވާޢިދާއި ބަނދަރު  2.9
 ދިޔުން.

100% 

ނި ނައްތާލުމާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދާއި އުޞޫލު ޢާންމުކޮށް ތަންފީޒު ކު ކުނި އުކާލުމާއި 2.2
 ކުރަމުން ދިޔުން.

100% 

 ގޭގޭގެ ފުރާޅާއި ޢިމާރާތްތަކުގެ ފެން މަގުމައްޗަށް ނުދާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމާއި  2.0
 ލު ޢާންމުކޮށް ތަންފީޒު ކުރަމުން ދިޔުން.ބެހޭ ޤަވާޢިދާއި އުޞޫ 

100% 

ބެހޭ ޤަވާޢިދާއި އުޞޫލު  މަގުމަތީގައި އިޢުލާނާއި އިޝްތިހާރު ހަރުކުރުމާއި 2.5
 ޢާންމުކޮށް ތަންފީޒު ކުރަމުން ދިޔުން.

100% 

ބެހޭ  މަގުމަތީގައި ގާޑިޔާ ނުވަތަ މޭޒު ބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރި ކުރުމާއި 2.6
 ޤަވާޢިދާއި އުޞޫލު ޢާންމުކޮށް ތަންފީޒު ކުރަމުން ދިޔުން.

100% 

 މަގު ކޮނުމާއި މަގުގައި އެއްޗެތި ވަޅުލުމާބެހޭ ޤަވާޢިދާއި އުޞޫލުޢާއްމުކޮށް  2.1
 ތަންފީޒުކުރަމުން ގެންދިއުން. 

100% 

ތަންފީޒުކުރަމުން މަގުމަތި ކުނިކެހުމާބެހޭ ޤަވާޢިދާއި އުޞޫލު ޢާއްމުކޮށް،  2.8
 ގެންދިއުން.

100% 
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 އުޞޫލު ޤަވާޢިދާއި ގޯތި ގެދޮރާއި ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާބެހޭ  2.2
 ޢާއްމުކޮށް، ތަންފީޒުކުރަމުން ގެންދިއުން.

100% 

ގޭގެއިން މަގު ހުރަހަށް ދަނޑި،ދަގަނޑު،ހޮޅި،ވާ،ޓިނު ފަދަ ތަކެތި ނެރެފައި  2.74
ބެހެއްޓުމާއި މަގުމަތީގައި ތަކެތި ބެއްޓުމާއި ގޭގޭ ގޯތީގައި ނުވަތަ މަގުގައި 

ޤަވާޢިދާއި އުޞޫލު ޢާއްމުކޮށް، ހައްދާފައިވާ ގަސްތައް ކޮށައި ބެލެހެއްޓުމާއި ބެހޭ 
 ތަންފީޒުކުރަމުން ގެންދިއުން.

100% 
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 ވަޞީލަތްތައް ދެނެގަތުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުން 
ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި އަދި ރައްޔިތުންނަށް ކޮންމެހެން 

ކައުންސިލްގެ ވެބުސައިޓާއި  އަންގަންޖެހޭ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުތައް ޢާންމުކުރުމަށް
ސަރަޙައްދެއްގައި ނޯޓިސް ބޯޑު ބަހައްޓައި، ފ. އަތޮޅު  0 ފޭސްބުކް ޕޭޖާއި ރަށުގެ 

ޓި.ވީ ބަހައްޓައިގެން  7އަދި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި  ޓީވީ 7އިސްޓޯރުގައި 
 މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކުރުން. 

100% 

77 

 ކާރިޘާތަކުން ރައްކާތެރިވުން 

ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް ވޮލަންޓިއަރުންގެ ޓީމެއް އެކުލަވާލައި  77.7
 ތަމްރީނު ދެވިފައިވޭ. 

100% 

 100% ކެންވަސް ބެހެއްޓުން. 2ސަރަޙައްދެއްގައި ޑިޒާސްޓަރ ޕްލޭންގެ  2ރަށުގެ  77.9

79 

 އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ މުއްސަދިކަން 

ދަރިވަރުންނާއި  76ގެ ފިރިހެން  2ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގްރޭޑް  12.1
ނަށް، ރައްކައުތެރި ގޮތުގައި ކުނި މުދައްރިސުން 9އަންހެން ދަރިވަރުންނާއި  57

 ނައްތާލުމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުން. 
100% 

ގޮނޑުދޮށާއި  ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންގެ އެހީއާއެކު ރަށުގެ 79.9

 .މޫދު ސާފުކުރުން
100% 

ވަނަ ދުވަހު ކުރިޔަށް  75ފެބުރުވަރީ  9472މޯލްޑިވްސް ޔޫތުން  79.2
ގެންދިޔަ،"ކޮބާ ސާފު" ކެންޕޭނުގެ ދަށުން ނިލަންދޫގެ ވަށައިގެން ގޮނޑުދޮށާއި 

 ން.ސަރަޙައްދު ސާފުކުރު ރަށުތެރެއާއި ބަނދަރު

100% 

ގެ ދަރިވަރުންނަށް،  52،77،74،2،8ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގްރޭޑް  12.4
 ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ރައްކައުތެރިކުރުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުން.

100% 

 100% ކޮންމެދެހަފުތާއިން އެއްހަފުތާގައިނިލަންދޫގެ ވަށައިގެންގޮނޑުދޮށް ސާފުކުރުން. 79.5

ރަށުގައި ނެތެމުންދާ ގަސްގަހާ ގެއްސާއި ފަތްޕިލާވެލީގެ ބާވަތްތައް އާލާކޮށް  12.6
 ކޮށް، ގަސް ހޯދުން.ދިރުވުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ގަސް ހޯދުމަށް މ. އަތޮޅަށް ދަތުރެއް 

100% 
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72 

 ގުޅިގެން ނަތީޖާ ޙާޞިލް ކުރުން 

ނިލަންދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރުގައި ގައު އެތުރުމަށް ހަދާފައިވާ ސަރަޙައްދާއި  13.1
 ބަނދަރުމަތީގެ ސަރަޙައްދު ކުނިކަހައި ސާފުކޮށް އެއްވަރުކުރުން.

100% 

ވަނަ ދުވަހު ކުރިޔަށް  75ފެބުރުވަރީ  9472މޯލްޑިވްސް ޔޫތުން  72.9
ށައިގެން ގޮނޑުދޮށާއި ގެންދިޔަ،"ކޮބާ ސާފު" ކެންޕޭނުގެ ދަށުން ނިލަންދޫގެ ވަ

 ރަށުތެރެއާއި ބަނދަރު ސަރަޙައްދު ސާފުކުރުން. 
100% 

 ހިންގި ޙަރަކާތްތައް:ލާމަރުކަޒީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން  72.2
 ރުއް އިންދުން.  96ހިއްކި ބިމުގައި، ންދޫގެ ހުޅަނގު އުތުރު ފަރާތު ނިލަ)ހ( 

ކާނާ ވިހަވުމާއި ފައިދާހުރި ކާނާ  ނާއި ބެހޭގޮތުން )ށ( ޢާއްމު ޞިއްޙީ މައްސަލަތަކާ 
 ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން. ބޭނުންކުރުމާ ބެހޭގޮތުން

100% 

 ރިޕޯރޓް  މާލީ  ރިޕޯރޓާއި  އަހަރީ  ވަނަ އަހަރުގެ  9478 ކައުންސިލްގެ  72.0
 .ހުށަހެޅުން  ރައްޔިތުންނަށް

100% 

 100% ގެންދިއުން. ކުރިޔަށް މަސައްކަތް ހެދުމުގެ  ރަޖިސްޓްރީ ރުއްގަހުގެ ރމ 72.5

 ޢާއްމު  މަޢުލޫމާތު ގޮތުގެ  ގެނެވިފައިވާ  ޢަމަލީސިފަ ޕްލޭނަށް ތަރައްޤީގެ ރަށުގެ 72.6
 ކުރުން.

100% 

ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންނާއި ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ނިލަންދޫ ކުޑަކުދިންގެ  72.1
 ވަނަ އަހަރުގެ ހަނދުބެލުމާއި މާހެފުން ބޭއްވުން. 7004ޕާކުސަރަޙައްދުގައި 

100% 

 9މީޓަރު ފޯކޯ ކޭބަލާއި   749އެމް.އެމް ގެ  21ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް  72.8
 ފޫޓޫގެ( ހަދިޔާކުރުން.  72އެސްލޯން ހޮޅި )ހައިޕްރެޝަރ، އޮރެންޖްކުލައިގެ 

100% 

ނިލަންދޫގައި ޑެންގީ ހުން ފެތުރެމުންދާތީ އެކަމަށް ރައްކައުތެރި ފިޔަވަޅު  13.2
އެޅުމުގެ ގޮތުން މި އިދާރާއާއި ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި ގުޅިގެން، ނިލަންދޫގައި 
ހުރި ރަސްމީ އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން، ރަށުތެރޭގައި މަދިރިއުފެދޭގޮތަށް ހުރި ތަންތަން 

 ނައްތާލުން.

100% 

ޢާއްމުގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްގެ އިންތިޚާބާއި ގުޅޭގޮތުން  72.74
އިންތިޚާބުތަކުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި އެ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރާނެ ގޮތް، އަދި 
އިންތިޚާބާބެހޭ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކަށް ސާފުކޮށް 

 ބާއްވައި މަޢުލޫމާތު ދިނުން. ދިނުމުގެ ގޮތުން ބައްދަލުވުމެއް 

100% 

ވޮލީ ބޯޅަ ޖަމްޢިއްޔަތުއްޝަބާބާއި ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ނިލަންދޫ  72.77
ގެ އާކް ޖަމްޢިއްޔާ ގ ކޭމްޕެއް ހިންގުމާއި، ވޮލީ ކޯޗިންއެސޯސިއޭޝަނުގެ އެހީއާއކު 

ބައްދަލުވުމެއް ން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމާބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ދަރި އެހީއާއެކު
 ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.

100% 

ތަރައްޤީއަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވެފައިވާ  ނިލަންދޫގެ 72.79
ކާބެހޭގޮތުން، ކަންތައްތަކާބެހޭގޮތުންނާއި މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ހުރި ދަތިތަ

ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ނާއި ންއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި ވެރިފ.
އްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންނާއި ކުލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަ

 ވެރިންނާއެކު މަޝްވަރާކުރުން. 

100% 
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ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންގެ އެހީއާއެކު ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށާއި  72.72
 މޫދު ސާފުކުރުން.

744% 

މިކައުންސިލާއި ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ  72.70
ކޮމެޓީއާއި ގުޅިގެން ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން 

 ތިރީގައިވާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުން:
 އަންހެނުންގެ ވޮލީ މެޗެއް ކުޅުން.)ހ(  
 )ށ( މަދަހަ މުބާރާތެއް ބޭއްވުން.  
 )ނ( އުކާލެވޭ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ތަކެތި ހެދުމުގެ މަޢުރަޟެއް ބޭއްވުން. 
 އަހަރުން މަޗާއި ދަށުގެ އަންހެނުންގެ ބަށިމެޗެއް ކުޅުން. 25)ރ( ޢުމުރުން  
 )ބ( ޚާއްޞަ ޙަފުލާއެއް ބޭއްވުން. 

100% 

ޙަރަކާތްތައް ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ތިރީގައިވާ  72.75
 ހިންގުން:

 ގަސް އިންދުން. 25ހުޅަނގުފަރާތު ހިއްކިބިމުގެ ހޭޅީގެ އެއްގަމުގައި ހިޔާދޭ )ހ(  
 ރުއް އިންދުމާއި ގޮނޑުދޮށް ސާފުކުރުން. 998އުތުރުފަރާތު ހިއްކިބިމުގައި  )ށ( 
 ނިލަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ސާފުކުރުން. )ނ( 
 ފުނަ ގަސް އިންދުން. 59އިރު އުތުރު ފަރާތު އައްސޭރި ފަށުގައި  )ރ( 

100% 

ކައުންސިލްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާގޮތް ދެނެގަނެ ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް  13.16
 ރަށަށް ދަތުރެއް ކުރުން. 3މ. އަތޮޅުގެ 

100% 

ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމާބެހޭގޮތުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގައި  13.12
ބޭފުޅުން ހަމަޖައްސަން ކުލަބު ޖަމްޢިއްޔާ  2މްޢިއްޔާތަކުން ބައިވެރިކުރާނެ ކުލަބް ޖަ

 ތަކާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން.
100% 
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 އެހެނިހެން ޙަރަކާތްތައް 

ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކުރީގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ޑިރެކްޓަރ  14.1
އަހަރުވުމުން ވަޒީފާއިން  65އަށް ޢުމުރުން هللا މާޢީލު ޢަބްދުއިސް

ގެ هللا މުސްކުޅިކުރައްވައި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރައްވާފައިވާތީ އިސްމާޢީލު ޢަބްދު
ވަނަ ދުވަހުގެރޭ، ނިލަންދޫ  79އެޕްރީލް  9472ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެގޮތުން 

އްވީމެވެ. މި ޙަފުލާގައި އިސްމާޢީލު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކުރިމަތީގައި ޙަފުލާއެއް ބޭ
އަހަރުގެ ޚިދުމަތުގެ  91ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގައި ޚިދުމަތްކުރެއްވި، هللا ޢަބްދު

 އަގުވަޒަންކޮށް ހަނދާނީ ފިލައެއް އެރުވީމެވެ.

100% 

ނިލަންދޫގައި ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޕްލާސްޓިކު ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގައި މާލެއަށް  70.9
 ފޮނުވުން.

100% 

 100%  ބޮޑުޖަމާޢަތުގައި އިސްތިސްޤާ ނަމާދުކުރުން.  70.2

ނިލަންދޫ މަސްޖިދުލް ވަޙުދާގެ ކުރިމަތީގައި އަތުރާފައިވާ ގައުތަކުގައި  70.0
 ދަވާދުލައި، ގަސްގާފޮޅުތަކުގައި ކުލަލުން.

100% 

ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކުރިމަތީގައި އަތުރާފައިވާ ގައުތަކުގައި  70.5
 ދަވާދުލުން.

100% 
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ލަންދޫގެ އިރުއުތުރު ބަނދަރު ނިޚާއްޞަކޮށްގެން  ރަމަޟާން މަހަށް  6.70
ސަރަޙައްދުގައި ހަދާފައިވާ، ވަގުތީ މާރުކޭޓުގެ ދެކުނު ބިތުގައި ޖަހާފައިވާ ސަރަރިތައް 
ހަލާކުވެފައިވާތީ އެ ސަތަރިތައް ނަގައި އެ ބިތުގައި ޓިނުޖަހައި ކިނބި އަޅައި މާރުކޭޓު 
ގޮޅިތަކަށް ވެލިލައި ނިންމުން. އަދި މާރުކޭޓު ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ރުއްތައް ދިލައި 
 ސާފުކޮށް، އެ ސަރަޙައްދުގައި މަގުބައްތީގެ ދެކަފި ބައްތިއެއްހަދައި ދިއްލޭގޮތް ހެދުން.

100% 

ޕްރޮފެސަރ ޙަސަން ޢުޤައިލު ނިލަންދޫއަށް ވަޑައިގަތުމުން ނިލަންދޫ އިރުމަތީ   1.70
ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން އެމަނިކުފާނަށް ރަތްދޫލައިގެ މަރުޙަބާ ދެންނެވުން. )މި 
ރަސްމިއްޔާތުގައި ނިލަންދޫގައި ހުރި ރަސްމީ އިދާރާތަކުގެ ވެރިންނާއި މިއިދާރާގެ 

 މުވައްޒަފުންނާއި ޢާއްމު ރައްޔިތުން ބައިވެރިވިއެވެ.ވެރިންނާއި 

 100% 

މިސްކިތުގައި އަޅާފައިވާ ކާޕެޓް، ކެމިކަލް ބޭނުންކޮށްގެން ދޮވެ  0ނިލަންދޫގެ  70.8
 ސާފުކުރުން.

 100% 

ލަންދޫގެ ގޭގެއިން ބޯފެން ހުސްވެގެން ސަރުކާރުގައި ދެންނެވުމުން ނިލަންދޫ ނި 70.2
ލިޓަރު ފެން ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ކަޅުހަންތަކަށް  80,000އަށް ފޮނުއްވި 

 އަޅައިގެން ރައްޔިތުންނަށް ފެން ދޫކުރުން. 
 100% 

ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންނާއި ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ނިލަންދޫ ކުޑަކުދިންގެ  70.74
 ވަނަ އަހަރުގެ ހަނދުބެލުމާއި މާހެފުން ބޭއްވުން. 7004ޕާކުސަރަޙައްދުގައި 

 100% 

ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ފެނަކަ  70.77
 ކޯޕަރޭޝަނާއި ޙަވާލުކުރުން. 

 100% 

ފޮތިކޮތަޅު ޙަވާލުކުރުން. )މިއީ ޔުނިސެފުގެ  9ނިލަންދޫގެ ކޮންމެ ގެއަކަށް   970.7
 ކޮތަޅު(   540އެހީގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުން ދެއްވި، 

100% 

 

 ކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޙާޞިލު  .5

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ފާސްކުރުން  2152

)ތިންމިލިއަން އަށްސަތޭކަ ސަޔާހި ހާސް ދުއިސައްަތ  3,886,223.00ވަނަ އަހަރަށް ސަރުކާރުންދެއްވި  9472
)ސާދަމިލިއަން ތިންސަތޭކަ ސައުރަޔާޅީސް  14,344,477.00ތޭވީސް( ރުފިޔާއާއި ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކުރުމަށް ނިންމި 

)އަށާރަ މިލިއަން  18,230,700.00ވަނަ އަހަރަށް ތައްޔާރުކުރި  9472ހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ސަތުހަތްތަރި ރުފިޔާ( ހިމަނައިގެން 
ކައުންސިލްގެ ޢާންމު ޖަލްސާއިން  ގައި ބޭއްވި 9472ޖަނަވަރީ  49ދުއިސައްތަ ތިރީސް ހާސް ހަތްސަތޭކަ ރުފިޔާ( ގެ ސާޕްލަސް ބަޖެޓް 

)އެއްމިލިޔަން ތޭހައްޓި ހާސް ހަސަތޭކަ  1,063,662.00ފާސްކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އެއަށްފަހު މިސްކިތްތައް ކައުންސިލާއި ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު 
 ބާހައްޓި ރުފިޔާ( ސަރުކާރުން ބަޖެޓަށް އިތުރުކޮށްދެއްވިއެވެ. 
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 ސީ ފުދުންތެރިކަމާއި ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން އަސާ 

 

 

 

 

 

 

 ޞިއްޙަތު ރަނގަޅު، ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއްގައި ދިރިއުޅުން 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ރުއް ދިނުމަށް ކައުންސިލުން   49ނިލަންދޫގެ ކޮންމެ ގެއަކަށް 
ހިންގާ ޙަރަކާތުގެ ތެރެއިން ހުޅަނގު އުތުރު ފަރާތު ހިއްކި  

 ރުއް އިންދީމެވެ. 272މިއަހަރު   ބިމުގައި

ޞިއްޙީ  ލާމަރުކަޒީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން 
ފައިދާހުރި ކާނާ  ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި ކާނާ ވިހަވުމާއި 

 ބޭނުންކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގީމެވެ.

ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ތިބުމަށް އަންހެން ކަނބަލުންނާއި  
ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ  

 ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް ހިންގީމެވެ. 12މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް 

ނިލަންދޫގައި ބޭނުންކުރުމަށްފަހު އުކާލާ ޕްލާސްޓިކު ކޮންމެ  
 ހަފުތާއަކުވެސް ޕާލޭ މޯލްޑިވްސްއަށް މާލެއަށް ފޮނުވަމެވެ.

ދަށުން ނިލަންދޫގެ ގޮނޑުދޮށާއި   "ކޮބާ ސާފު" ކެމްޕޭނުގެ 
 ބަނދަރާއި ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގީމެވެ.

ޑެންގީހުން ފެތުރެމުންދާތީ މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން ނައްތާލުމާއި  
އެކަމުން ރައްކާތެރި ވުމުގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ  

 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގީމެވެ.
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 ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު 

 

 

 

 

 

 

 

ޞިއްޙީ   ،އިމެނޭ ލީފުލެޓެއް ގޭގެއަށްބަހަޞިއްޙަތުދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އިރުގެ އަވިން ލިބޭ ގެއްލުންތަކާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިދުނިޔޭގެ 
 ސަރަޙައްދެއްގައި ބަހައްޓައި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބޭއްވީމެވެ. 17ރަށުގެ  މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ބޯޑުތައް

 އަހަރުންމަތީގެ މީހުންގެ މެޑިކަލް ޗެކަޕުވެސް ހެދީމެވެ. 58ޢުމުރުން އަދި 

ދުޅަހެޔޮ ިޞްއޙަތެްއަގއި ތިބުމަށްޓަަކއި ކަސްރަތު ކުުރމުގެ  
މުހިންމުަކމާއި ެކއިން ުބއިުމގެ ރަނަގުޅ އާދަތަކާއި ރަނގަޅު ކާާނއާއި  

  ަކމާބެހޭ ހަށިގަނަޑށް ބޭނުްނވާ މިްނަވރަށް ފެން ބުިއމުގެ ުމހިންމު
ދިުނމުގެ  މަޢުލޫާމތު ައންހެން ކަނބަުލންނަށް ާޚއްަޞކޮށްގެން ގޮތުން 

 ބަްއދަލުުވމެއް ބޭްއވީެމވެ.  

ނިލަންދޫގެ އެކިއެކި ސަރަޙައްދު ތަކަށާއި ގޯތިތަކަށް ހުވަނިބޭސް  
 ޖެހުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގީމެވެ.

ގެ ދަިރަވރުންނަްށ،  4,5,6ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ ަމރުކަުޒގެ ގްޭރޑް 
 ނިލަންދޫ އިްނޖީުނގެާއއި ެބހޭ މަޢުލޫމާުތ ދިނީެމވެ.

ނިލަންދޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާގެ މުަވއްަޒފުންނަށް އެކްޝަން ޕްލޭން  
 މަޢުލޫމާތު ދިީނމެވެ.ތައްޔާރު ކުާރނެ ގޮުތގެ 



މަހުގެ ރިޕޯޓު   ނިލަންދޫ ކައުންސިލް 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9472  [48ގ17ެ]    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ނިލަންދޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާގެ މުަވއްަޒފުންނަށް ތަފާސް ހިާސބު  
ޤަވާިޢދުން ބަލަަހއްޓާނޭ ޮގތުގެ މަޢުޫލާމތާއި އެކަުމގެ މުިހންމުކަން  

 ިދނީެމވެ.އަްނގައި 

ފާނަ މަްސވެރިކަން ރާވާ ހިްނުގމާއި ުގޭޅގޮތުންާނއި އެަކމުަގއި ހުރި  
ިވދާނެ ކަންކަުމގެ މަޢުލޫާމތު ދަތިތަކާއި އަދި އެަކން މެޭނޖު ކުރުމަށް ކުރެ

 ދިނުާމއި އެކަންަކމުަގއި ަމސްެވރިްނގެ ިޚޔާލު ހޯދީމެވެ.

އިާދރާގެ މުަވއްަޒފުން ޖެމްސް އަށް އަހުުލވެރި  ނިލަންދޫ ކައުްނސިލްގެ 
 ކުރުުމގެ ގޮތުން ްޕރޮްގރާެމއް ހިްނގީެމވެ.

 

ރައްަކއުތެރި ގޮތުަގއި ކުނި ނަްއތާލުމާެބހޭ މަޢުލޫމާތު ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ  
 ދަިރވަުރންަނށް ދިނީެމވެ.  ގެ  2މަރުކަުޒގެ ްގރޭޑް 

ހޭ ގޮާތއި ަދރިން ތަުރބިއްޔަތު ކުުރުމަގއި ސަމާލުކަން ދޭްނވީ ކަންތައްތަާކއި ުދޅަހެޔޮ ޞިްއޙަެތއްަގއި ހުުރމަށް  ކާމިޔާބު މީހަކަށް ވުމަށްޓަަކއި ކަންކުރަްނޖެ
މަަސއްކަތްކޮށް ައދި ޢުމުުރން ދުަވސްުވމުްނވެސް ޤީުކާރނެ ގޮތާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާާތއި ކެއިންުބއިާމއި ިދރިުއޅުުމގެ ާއދަަތއް ބަަހއްޓަންވީ ގޮތާއި ވިްސނުން ތަަރއް

 ބެހޭ ަމއުލޫމާތު ޕްރޮެފސަރ ޙަސަން އުަޤއިލް މެުދވެރިކޮށް ސުކޫލު ކުދިންާނއި ނިލަްނދޫގެ ަރއްޔިތުްނނަށް ދިީނމެވެ.ހެލިފެލިވެ އުުޅުމގެ ބޭނުންެތރިކަމާ 
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 ރައްކައުތެރި ބޯފެނާއި ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތަކާއި ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތައް 

 

 

 

 

 

 

ގެ ނިޔަމިކޯސް   2ނިލަންޫދގެ މަްސެވރިންނަށް ައމާޒުކޮށް ލެވެލް 
 ހިންީގމެވެ.

ދ. ވާނީގައި ކުރިޔަށްދާ ޕޮލިސް ޓްރޭނިންގ ބެޗަށް ދިވެހިބަސް  
 ކިޔަވައިދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގީމެވެ.

  74މ. އަތޮޅަށް ުކރި ތަޖުިރބާ ދަުތރުަގއި މ. މުލަކު ސްކޫލުގެ ުގރޭޑް 
 ގެ ދަިރަވރުންނަށް ދިވެިހބަސް ކިަޔވަިއިދނުމުގެ ްޕރޮްގރާެމއް ހިްނގީެމވެ.

ފ. އަތޮޅުގެ ރަށުކަުއންސިލްތަކަށް ައމާުޒކޮށް މާލީބަޔާން  
ތައްޔާރުުކރާގޮތް ދަސްކޮްށދިުނމަށް ފ. އަތޮޅު ކަުއންސިލުން ިހންގި  

 މުަވއްޒަފުން ބަިއވެރިުކރީެމވެ. 1ތަމްރީނު ްޕރޮްގރާުމަގއި މި ިއދާާރގެ 
 

 މަުޢަރޟެއް ޭބއްީވެމވެ.އަންހެުނންގެ ުދަވސް ފާހަގަ ކުުރުމގެ ޮގތުން ވޮލީމެޗަާކއި ބަިށމެޗެއް އަދި އުކާެލވޭ ތަކެތިން ހަދާަފއިވާ ތަކެީތގެ 

 ރަށުގެ ވަށަިއަމގު ދިލައި ސާފު ުކރީެމވެ. ނިލަންދޫ ކުީރގެ ކުނިޮގނޑު ވެިލއަަޅއި ކުނިކަހައި ސާފު ކުީރމެވެ.
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 ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި ސިނާޢަތުތައް 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ނިލަންދޫ ިއރުމަތީ ބަނަދާރއި ހުޅަނގު ބަނަދާރއި ދެެމުދގައި ަމެގއް 
 ބައްތި ޖެހީެމވެ. 7ހަދައި މަގަށް ވެލި އަަޅއި ަމގު ެއއްަވުރކޮށް މަުގގައި 

ނިލަންދޫ ިއރުމަތީ ބަނަދުރގެ ނެާރއި ަބނދަުރގެ ިއރުމަތީޮކޅު  
 ެމވެ.ފުންކުރީ

މެދުގައިވާ މަގަށް ވެލިއަޅައި ނިލަންދޫ މަސްކައްކާ ސަރަޙައްދުގެ 
 މަގު އެއްވަރުކުރީމެވެ.

ނިލަންދޫ ހިއްިކބިމު ގިާރސަަރޙަްއދު ިޙާމޔަތް ކުރުމަށް ިޖއޯ ޭބގްސް  
 ޖެހުމަށް ބޭނުްނވާ ވެލި ަޖމާކުީރމެވެ.

ނިލަންދޫ ވާރުމަގުގައި ހުރި މަގުބައްތިތައް ލެޑުލައިޓް ވޯމް އައްޔަށް  
 ބަދަލު ކުރީމެވެ.

ދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރުގައި ގައު އެތުރުމުގެ މަސައްކަތް  ނިލަން 
 ކުރީމެވެ.
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 ކާރިޘާތަކުން ރައްކާތެރިވުން 

 

 

 

 

 
 

 އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ މުއްސަނދިކަން 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ސަރަޙައްދުގައި ބެހެއްޓީމެވެ. 1ޗާޓު  1ނިލަންދޫގެ ޑިޒާސްޓަރ ޕްލޭނުގެ 

މަޢުލޫމާތު ފ. އަތޮޅު  ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލުމާބެހޭ 
ގެ ދަރިވަރުންނަށް ދިނީމެވެ. 2ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގްރޭޑް 

ދިރޭ ތަކެތީގެ ނަސްލު ރައްކައުތެރިކުރުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފ. އަތޮޅު  
 ގެ ދަރިވަރުންނަށް ދިނީމެވެ. 52-8ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގްރޭޑް 

 ނިލަންދޫގައި ސާފު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގީމެވެ."ކޮބާ ސާފު" ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން 
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 ގުޅިގެން ނަތީޖާ ޙާޞިލް ކުރުން 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި މާލީ ރިޕޯޓު   9478ކައުންސިލްގެ 
 ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާ ކުރީމެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ ހަނދު   7004ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންނާއި ގުޅިގެން 
 ބެލުމާއި މާހެފުން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީމެވެ.

ޑެންގީ ހުން ފެުތރެމުްނދާތީ އެަކމަށް ަރއްކައުެތރި ުވމުގެ ގޮތުން ަމދިރި  
 ނައްތާލުުމގެ ަޙރަކާތް ާދއިރާތަާކއި ުގޅިެގން ކުރިޔަށް ގެްނދިޔަީއމެވެ.

ދަރިވަރުންނާއި ޢާންމު ރައްޔިތުްނގެ ޕްރޮފެސަރ ޙަސަން ޢުޤައިލާއި ސުކޫލު 
 އެހީގައި ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށް ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގީމެވެ.

ނިލަންޫދގެ ތަަރއްީޤއަށް ބޭުނންވާ ކަންަކން ދެނެަގތުުމގެ މަަސއްކަތު  
 ބަްއދަލުުވމެއް ބޭްއވީެމވެ.

އްލު  އިންިތޚާބު ތަުކގައި ިދާމވާ މަްއސަލަތަާކއި އެކަންކަން ޙަ
 ކުރާނެގޮާތިއބެހޭ ހޭލުންތެރިަކމުގެ ްޕރޮްގރާެމއް ހިންީގެމވެ.

ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ ަމރުކަުޒގެ ދަިރވަުރންގެ އެީހާއއެކު ގޮނުޑދޮށް  
 ސާފުކުރުުމގެ ޕްޮރްގރާެމއް ހިންީގެމވެ.

ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހިޔާދޭ ގަސް އިންދުމާއި  
 އިންދުން އަދި ގޮނޑުދޮށް ސާފުކުރީމެވެ.ރުއް 
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 އެހެނިހެން ޙަރަކާތްތައް 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ރަށަށް ކައުންސިލްގެ   21ކައުންސިލްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާގޮތް ދެނެގަނެ ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް މ. މުލި، މުލައް، ވޭވަށް މި 
 މުވައްޒަފުން ދަތުރެއް ކުރީމެވެ.

އަހަރުވެ   65ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ 
 ރިޓަޔާ ކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން ވަދާޢީ ޙަފުލާއެއް ބޭއްވީމެވެ.

ވާރޭނުވެހި ގިނަ ދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ  
ރަށެއްގައި ނަމާދު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން އެންގެވުމާގުޅިގެން  

 ނަމާދު ކުރީމެވެ. މިރަށުގައިވެސް އިސްތިސްޤާ

ނިލަންދޫ ވަޙުދާ މިސްކިތު ކުރިމަތީގައި އަތުރާފައި ގާތަކާއި  
 ގަސްގާފޮޅުގައި ދަވާލު ލީމެވެ.

ޕްރޮފެސަރ ޙަސަން އުޤައިލް ނިލަންދޫއަށް ވަޑައިގަތުމުން ހޫނު  
 މަރުޙަބާއެއް ދެންނެވީމެވެ.



މަހުގެ ރިޕޯޓު   ނިލަންދޫ ކައުންސިލް 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9472  [48ގ23ެ]    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  ްމަޢުލޫމާތު ދަރިވަރުންނަށް ބެލެނިވެރިންނާއި ގުޅޭގޮތުން  ކުރުމާއި ތަރުބިއްޔަތު ދަރިން ހެޔޮގޮތުގައި އަޚްލާޤާއި ދަރިންގެ : 1ޙަރަކާތ 

 .ދިނުން

 މަސައްކަތްތައް ހުރިގޮތުން މިކަމަށް ވަގުތު ނުދެވުން. ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްކުރުން އޯޑިޓް މާލިއްޔަތު  ރައްޔިތުންގެ :2ޙަރަކާތ. 

 ފަހަރަށް އިޢުލާނުކޮށްގެންވެސް އެކަން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ނުލިބުން. 9އޮޑިޓްކޮށްދޭނެފަރާތެއް ހޯދުމަށް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްބެހެއްޓުން  ހަދައި  ނޯޓިސްބޯޑު 46 :3ޙަރަކާތ 

 މި މަސައްކަތް ކުރަން ބަޔަކު ހޯދައި އަދި މަސައްކަތް ޙަވާލުނުކުރެވޭތީ ނުނިންމިފައި.  ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްނިންމުން  ކޮށް  ކަންކަން ދިނުމުގެ އެވޯޑު  ތަޢާރަފްކޮށް އެވޯޑެއް ނަމުގައި އެވޯޑު ނިލަންދެ :4ޙަރަކާތ 

  އެވޯޑު ދިނުމާއިބެހޭ ޤަވާޢިދު އިޞްލާޙުނުކުރެވޭތީ ކުރިޔަށް ނުގެންދެވިފައި.  ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްކުރުން  މަރާމާތު ތޮށިތައް ކޮށީގެ ކުނި ކުރީގެ :5ޙަރަކާތ 

 މިކަންކުރަންބޭނުންވާ ގިއޯބޭގްސް ނުލިބިގެން މަސައްކަތް ނުފެށިފައި.   ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ަދިނުމަށް  އަންގައި ކަނބަލުންނަށް އަންހެން މުހިންމުކަން  ދައުރުގެ  އަންހެނުންގެ ބިނާކުރުމުގައި މުޖުތަމަޢުއެއް ރަނގަޅު :6ރަކާތް ޙަރ 

 .ފާހަގަކުރުން ގޮތެއްގައި ކުލަގަދަ ދުވަސް އަންހެނުންގެ އަޤްވާމީ ބައިނަލް ބޭއްވުމާއި  ބައްދަލުވުމެއް މަސައްކަތު

 މިކަމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ މީހުން ނުލިބިގެން. ސަބަބު/ދަތިތައް:

މިސްކިތުގައި އަޅާފައިވާ ކާޕެޓުތައް ކެމިކަލް ބޭނުން   0ނިލަންދޫގެ 
 ކޮށްގެން ދޮވެ ސާފު ކުރީމެވެ.

ނިލަންދޫގެ ގޭގެއިން ބޯފެން ހުސްވެގެން ސަރުކާރުގައި ދަންނަވައިގެ  
 ލިޓަރުގެ ފެން ގެނެސް ގޭގެއަށް ދޫކުރީމެވެ. 84444

ކޯޕަރޭޝަނާއި  ފެނަކަ  އިންޖީނުގެއާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުނިލަންދޫގެ 
 ޙަވާލު ކުރީމެވެ.

ޔުނިސެފުގެ އެހީގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަން މިނިސްޓްރީން  
 އަށް ޙަވާލު ކުރީމެވެ.ނިލަންދޫގެ ގޭގެ ދެއްވި ފޮތި ކޮތަޅުތައް 



މަހުގެ ރިޕޯޓު   ނިލަންދޫ ކައުންސިލް 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9472  [48ގ24ެ]    

  ަޕޮލިހާއި ނައްތާލުމަށް ވަބާ  ތަކެތީގެ މަސްތުވާ ،ބެލުމާއި މިންވަރު  އަށަގެންފައިވާ މުޖުތަމަޢުގައި ތަކެތި މަސްތުވާ :7ރަކާތް ޙަރ 

 .ހިންގުން ޕްރޮގްރާމެއް ޚާއްޞަ ގުޅިގެން އެޖެންސީއާއި ޑްރަގް ނެޝަނަލް

 މިކަމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ މީހުން ނުލިބިގެން. ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްދިނުމަށް  އަންގައި ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުންތައް ލިބޭ  އެޅުމުން ތަކެތި ފަދަ  ކެމިކަލް  ތެޔޮ  ތެރެއަށް ބިމުގެ  ރަށުގެ  :8ޙަރަކާތ 

 .ބޭއްވުން  ބައްދަލުވުމެއް މަސައްކަތު

 ނުލިބިގެން.މިކަމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ މީހުން  ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްކުރުން. މަސައްކަތް ހޯދުމަށް  ފަންޑު ހަރުކުރުމަށް  ސޯލާ  ކިލޯވޯޓުގެ 64 ނިޒާމުގައި ނަރުދަމާ ރައްޔިތުންގެ :2ޙަރަކާތ 

 މިކަމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓު ނުލިބުން.  ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްރައްޔިތުން  ދަރިވަރުންނާއި އިސްކޫލު ،ޤާނޫނަށް ހުއްޓުވުމުގެ ޢަމަލުތައް ޚިލާފު ިމންގަނޑުތަކާއި އިޖުތިމާއީ ޢާއްމު :11ޙަރަކާތ 

 .ހިންގުން ޕްރޮގްރާމެއް ޚާއްޞަ ގުޅިގެން  ޕޮލިހާއި ނިލަންދޫ ކުރުމަށް ހޭލުންތެރި

 މިކަމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ މީހުން ނުލިބުން. ސަބަބު/ދަތިތައް:

   ްތަންފީޒު އުޞޫލުހަދައި ޤަވާޢިދަކަށް 49 ތެރެއިން ޤަވާޢިދުތަކުގެ ހުރި ނުކޮށް ތަންފީޒު މިހާރު :11ޙަރަކާތ 

 ްފެށުން ކުރަނ. 

 މަސައްކަތްތައް ހުރިގޮތުން މިކަމަށް ވަގުތު ނުދެވުނީ  ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ަމަތީގެ  އިން 8 ގްރޭޑު ސްކޫލުގެ ގޮތުން އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޒުވާނުން ދާއިރާއަށް ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސްވެރިކަމާއި :12ރަކާތް ޙ 

 .ދިނުން މަޢުލޫމާތު ދަނޑުވެރިކަމާބެހޭ ،މަސްވެރިކަމާ ދަރިވަރުންނަށް

 މިކަމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ މީހުން ނުލިބުން.  ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްހިންގުން ކޯހެއް ދަސްކޮށްދޭ  ހަދަން  ތަކެތި ފަނުން :13ޙަރަކާތ. 

 މިކަމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ މީހުން ނުލިބުން. ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްބޭއްވުން މުބާރާތެއް ޤުރުއާން ރަށުފެންވަރުގައި :14ޙަރަކާތ. 

ކުލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޤުރުއާން ކުލާސްތަކުން ރަށުގައި ޤުރުއާން މުބާރާތްތައް ބާއްވާތީ ކައުންސިލުން މުބާރާތް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ނުބާއްވާގޮތަށް ނިންމީ.

  ްނިންމުން ރިވިއުކޮށް ޕްލޭން ބިނާވެށި ރަށުގެ :15ޙަރަކާތ. 

 މަސައްކަތްތައް ހުރިގޮތުން މިކަމަށް ވަގުތު ނުދެވުނީ  ބު/ދަތިތައް:ސަބަ 

  ްދިނުން މަޢުލޫމާތު ދަރިވަރުންނަށް އިންމަތީގެ 8 ގްރޭޑް އިސްކޫލުގެ  ގުޅޭގޮތުން ޑައިވާސިޓީއާއި ބަޔޯ :16ޙަރަކާތ. 

 މިކަމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ މީހުން ނުލިބުން. ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްޕްލޭނެއް  އެހީގައި ބޭފުޅުންގެ ފަންނީ  ކަމާބެހޭ ،ދެނެގަތުމަށް ގޮތްތައް ހިފޭނެ ހެޔޮގޮތުގައި އެންމެ ބޭނުން ފަރުގެ ބިމާއި :17ޙަރަކާތ 

 .އެކުލަވާލުން

 މިކަމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ މީހުން ނުލިބުން. ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްދިނުން މަޢުލޫމާތު ދަރިވަރުންނަށް ގެ 77،79 ގްރޭޑް  ސްކޫލު ނުރައްކާތެރިކަމާބެހޭގޮތުން ލިބޭ ދުންފަތުން :18ޙަރަކާތ. 

 މިކަމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ މީހުން ނުލިބުން. ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްހިންގުން ގުޅިގެން ޕްރޮގްރާމެއް ރެޑްކްރެސެންޓާއި ،އިތުރުކުރުމަށް ހޭލުންތެރިކަން ރައްޔިތުންގެ  ބަދަލުތަކަށް މޫސުމީ :12ޙަރަކާތ. 

 ބޭނުންވާ ފަންނީ މީހުން ނުލިބުން.މިކަމަށް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 



މަހުގެ ރިޕޯޓު   ނިލަންދޫ ކައުންސިލް 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9472  [48ގ25ެ]    

 ކައުންސިލުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ވިޔަފާރި  .7
  ތެލުގެ ވިޔަފާރިކުރުން. 1.7

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ތެލުގެ ވިޔަފާރި  7266 
ޕެޓްރޯލާއި ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ އަޑީތެޔޮ ކުރަމުން ގެންދަމެވެ. މި ވިޔަފާރީގައި ޑީސަލާއި 

 ވިއްކަމެވެ.

 

  ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުން   1.9

 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕުރީލު މަހުން ފެށިގެން އަތޮޅު  9440ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ރަށްވެހިގެ 
 ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހިންގުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އަށް ވަނީ ކުއްޔަށް 

 ދޫކޮށްފައެވެ.
 

 
  ބިން ކުްއޔަށް ދިނުން  1.2

އިން ފެށިގެން  9478އެޕުރީލު  47މަސްކައްކާ ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 
 ބިމެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. 70ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭގޮތަށް 

 
 
 

  ފެން ވިްއކުން  1.0

ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދަތުރުވެރިންނަށް ބަނދަރުން ފެން  47ޑިސެންބަރު  9471
 ވިއްކަމުން ގެންދަމެވެ.

 
 

 
  ރަްއޔިތުންގެ ރުްއގަސް ކުއްޔަށް ދިނުން  1.5

 ރުއްގަސް ބައިބަޔަށް ހުރި އެކި ސަރަޙައްދު ތަކުގައިނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި 
 ބައިކޮށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވެއެވެ.
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 މަސްދުވަހުގެ މާލީ ހިސާބުތައް  16ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ  .8

ގެ  2112
ބަޖެޓްގައި ބާކީހުރި 

 ފައިސާ 

ގެ  2112
މަހުގެ  6ފުރަތަމަ 

 ޚަރަދު 

ގެ ލިބުނު  2112
 ބަޖެޓް 

 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  4,769,885.00 1,658,257.47 3,111,627.53

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  180,000.00 00 180,000.00

 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު  14,344,477.00 6,289,316.45 8,055,160.55

 ބަޖެޓް މުޅި ޖުމްލަ 19,294,362.00 7,947,573.92 11,346,788.08

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު  2,792,536.00 1,277,407.07 1,515,128.93

80,523.69 44,325.31 124,849.00 
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި 

 ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ 

 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  45,000.00 10,170.00 34,830.00

 ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު އޮފީސް  44,600.00 1,199.00 43,401

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު  1,062,900.00 184,434.03 878,465.97

 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  00 00 00

 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  170,000.00 15,722.06 154,277.94

 ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް 530,000.00 125,000.00 405,000.00

 ޖުމްލަ  4,769,885 1,658,257.47 3,111,627.53

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  180,000.00 00 180,000.00

 ޖުމްލަ 180,000.00 00 180,000.00

 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޚަރަދު       

 މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ  2,766,257.00 1,302,873.68 1,463,383.32

 ތެލުގެ ޚަރަދު  8,973,720.00 4,356,182.59 4,617,537.41

 އިލެކްޓްރިކާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި ގަތުމަށް  20,000.00 15,479.69 4,520.31

 ންޖީނުތަކަށް ބޭނުންވާ ސްޕެއަރޕާޓުސް ހޯދުމަށް އި 600,000.00 28,920.44 571,089.56

 އިންޖީނުގެ މަރާމާތާއި އެހެނިހެން ޚަރަދު  330,000.00 93,288.34 236,711.66

 އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް  1,654,500.00 492,581.71 1,161,918.29

8,055,160.55 6,289,316.45 14,344,477.00  
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 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  2112 .2

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #

ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް 
 ލަފާ ކުރާ ބަޖެޓު  ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

Q3 Q4 

47 
 އަސާސީ ފުދުންތެރިކަމާއި ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން 

 - ރުއް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން. 

49 

 ޞިއްޙަތު ރަނގަޅު، ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއްގައި ދިރިއުޅުން 

 ޚިދުމަތް  ޞިއްޙީ ގެނެސް ޓީމެއް ޑޮކްޓަރުންގެ ޚާއްޞަ ބަލިތަކުގެ އެކިއެކި 9.7
 .ދިނުން

10,000.00 

 ޢާންމުން  އަންގައިދީ ނުރައްކާތެރިކަން އޭގެ ބަލިތަކާއި ނާރާ ގައިންގަޔަށް 9.9
 .ބޭއްވުން މުބާރާތެއް ސުވާލު ބެހުމާއި ލީފްލެޓު ގޭގެއަށް  ކުރުމަށް ހޭލުންތެރި

5,000.00 

 20,000.00 ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް މެޑިކަލް ޓްރޮލީއެއް ހޯދާ ދިނުން. 9.2

42 

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު 

 މި ." ދައުރެވެ އަންހެނުންގެ މުހިންމީ ކުރުމުގައި ތަރުބިއްޔަތު ދަރިން" 2.7
 .ބޭއްވުން ބަހުސެއް އަންހެނުންގެ މަޢުޟޫޢަށް

10,000.00 

 15,000.00 .ހިންގުން  ކޯހެއް ފެންވައިރިންގ ވައިރިންގއާއި ކަރަންޓް 2.9

 10,000.00 .ހިންގުން ޕްރޮގްރާމެއް ޚާއްޞަ ދަސްކޮށްދިނުމަށް ކަންކަން ކަށުކަމާކެމީގެ  2.2

 އިތުރު ޓީމަށް ރެސްޕޮންސް އެމަޖެންސީ ކޮމިއުނިޓީ ،އުފައްދާފައިވާ މިހާރު 2.0
 .ބޭއްވުން  ބައްދަލުވުމެއް ދިނުމަށް މަސައްކަތު  ތަމްރީނު

2,000.00 

 ޗިލްޑްރެން  އެންޑް ފެމެލީ ޕޮލިހާއި ނިލަންދޫ ،އަމާޒުކޮށް ބެލެނިވެރިންނަށް 2.5
 .ދިނުން މަޢުލޫމާތު އަނިޔާއާއިބެހޭ ގެވެށި ގުޅިގެން  ސެންޓަރާއި ސަރވިސް

10,000.00 

 48,000.00 ކައުންސިލުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ޙިފުޒުކުލާސް ކުރިޔަށް ގެންދިއުން. 2.6

މި ކައުންސިލާއި ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ  2.1
ކޮމެޓީއާއި އެވިޑް ކޮލެޖާއި ގުޅިގެން ފަށަން ހަމަޖައްސާފައިވާ، ޑިޕްލޮމާއިން 

 އޮފީސް މެނޭޖްމަންޓް ކޯސް ކުރިޔަށް ގެންދިއުން.  
6,000.00 

 20,000.00 ދިނުން.އިސްމާޢީލު ލައިބްރަރީއަށް ފޮތް ހޯދާ هللا ޢަބްދު 2.8

އެމް.އެން.ޔޫ އާއި ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާއި މި ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން  2.2
ނިލަންދޫ އެމް.އެން.ޔޫ ލާނިންގ ސެންޓަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ކޯސްތައް ކުރިއަށް 

 ގެންދިޔުން.
18,000.00 

40 

 ދެޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަން 

 އަމާޒުޮކށްގެން އަންހެުނންނަށް ގުޅިގެން ސެންޓަރާއި  ބިޒިނަސް ސެންޓްރަލް
 ފަހަށް ހޯދުމާިއ، ގޮތްތައް އިތުރުުކރެވޭނެ ތަނަވަސްކަން ފަރުދީ

 ގޭބިސީތަކަށް ހިންގުމާއި ވާރކްޝޮޕެއް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ރައްކާކުރުމަށް
 ބެުހން. ލީފްލެޓް

5,000.00 
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45 

 ފަސޭހަތަކާ، ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތައް ރައްކާތެރި ބޯފެނާ، ނަރުދަމާގެ އަސާސީ 

   570,000.00 ރައްކައުތެރިގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލުން.  5.7

ކުނިގޮނޑުގައިހުރި ޕްލާސްޓިކާއި ދަގަނޑާއި އެލްމެނިއަމް މާލެއާއި   5.9
 ތިލަފުއްޓަށް ފޮނުވުން.

  20,000.00 

   5,000.00 ހިންގުން. ޕްރޮގްރާމެއް ކުރުމުގެ ސާފު ފަޅުތެރެ 5.2

   6,000.00 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން. 79ކުރުމުގެ  ސާފު ވަށައި ގޮނޑުދޮށް ރަށުގެ  1.4

 ރަށުގެ މަގުގޯޅިތައް ދިއްލައި ބެލެހެއްޓުން. 5.5
  180,000.00 

ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގު ގޯޅިތަކާއި އިޖުތިމާޢި ސަރަޙައްދުތައް ސާފުކޮށް  5.6
 ބެލެހެއްޓުން.

  232,000.00 

އޮޑިދޯނިފަހަރާއި ދަތުރުވެރިންނަށް ބަނދަރުން ވާރޭފެން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް  5.1
 ހަމަޖެއްސުން.

  - 

ހިނގާ މީހުންނާއި ދުއްވާ އެއްޗިއްސަށް ދަތިވާގޮތަށް، މަގުތަކާއި އިޖުތިމާޢީ  5.8
 ސަރަޙައްދު ތަކުގައި ހުރި ގަސްތަކުގެ ގޮފިތައް ކޮށުން.

  5,000.00 

 20,000.00   ފެންބޮޑުވާ މަގުތަކުން ފެންހިންދުމަށް ކާނުތައް ހަދަން ފެށުން. 5.9

 ޕްރޮގްރާމެއް  ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޢާއްމުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ބޯފެން ސާފު 5.10
   ހިންގުން.

 

46 

 ކަރަންޓާއި ތިމާވެއްޓާއި ރަށްޓެހި ހަކަތަ 

ކިލޯވޯޓުގެ ސޯލާ  64ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެދަށުގައިހުރި ބައެއް ޢިމާރާތްތަކުގައި 
 ހަރުކުރަން މަސައްކަތްކުރުން.

925,200.00 

41 

 ވަޒީފާ އިތުރު ކުރުމާއި ރަށުގެ އިޤްތިޞާދު ކުރިއެރުވުން 

 200,000.00 ހިންގުން  ވިޔާފާރި  ތެލުގެ 1.7

 - ފޯރުކޮށްދިނުން  ފެން ބަނދަރުން ދަތުރުވެރިންނަށް 1.9

 - ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން. 0ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި  1.2

 - ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުން. 1.0

 - ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަސް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން. 1.5

48 
 ޢުމުރާނީ ތަރައްޤީއާއި ސިނާޢަތްތައް 

 50,000.00 ޓަރމިނަލް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން. ފެރީ

42 

 އަމަން އަމާންކަމާއި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމް ކުރުން 

 ނަމާދު  ޢީދު ޖަމާޢަތުގައި ބޮޑު  އަޟުޙާއީދުގައި އަހަރުގެ  ވަނަ 7004 2.7
 .ކުރުން

10,000.00 

 ޤަވާޢިދަކަށް  46 ތެރެއިން ޤަވާޢިދުތަކުގެ ހުރި  ނުކޮށް ތަންފީޒު މިހާރު 2.9
 .ފެށުން ތަންފީޒު ކުރަން އުޞޫލުހަދައި

- 

 4,000.00     ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން. 0 ނަޞޭޙަތްދިނުމުގެ ދީނީ 2.2

 ރައްޔިތުން  ހުއްޓުވުމަށް  ޢަމަލުތައް ޚިލާފު މިންގަނޑުތަކާ އިޖުތިމާޢީ ޢާއްމު 2.0
        ހިންގުން. ޕްރޮގްރާމް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ

2,000.00 
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74 

 ވަޞީލަތްތައް ދެނެގަތުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭނުން ކުރުން 

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ރިވިއުކޮށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް  74.7
 ފޮނުވުން. 

- 

 - .ހެދުން އޯޑިޓް ބިމުގެ 74.9

 ނުވެ  ރަށްވެހި  ،މީހުންނާއި ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަޖިސްޓްރީގައި ރަށުގެ  74.2
 މަޢުލޫމާތު  ބިދޭސީންގެ ދިރިއުޅޭ ރަށުގައި ،މީހުންނާއި ގެންދާ ދިރިއުޅެމުން

 ރިވިއުކުރުން.  

- 

77 
 ކާރިޘާތަކުން ރައްކާތެރިވުން 

 - .ފެށުން މަސައްކަތް ހެއްދުމުގެ ފިތުރޯނު  ހޭޅިފަށުގައި ރަށުގެ 

79 

 އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ މުއްސަނދިކަން 

ރަށުން ނެތެމުންދާ ގަސްގަހާގެއްސާއި ފަތްޕިލާވެލި އިންދާ ހެއްދުމަށް  79.7
 ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.

5,000.00 

މޫދަށް ކުނިއުކާލުމުން ފަރާއި ފަރުގެ ދިރުންތަކާއި މަސްމަހާމެއްސަށް ލިބޭ  79.9
 ބޭއްވުން.ގެއްލުންތައް އަންގައިދިނުމަށް މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް 

5,000.00 
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 ގުޅިގެން ނަތީޖާ ޙާޞިލް ކުރުން 

 5,000.00 މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުން. 72.7

 40,000.00 ން.ވަނަ އަހަރުގެ އަޟުޙާއީދު ފާހަގަ ކުރު 7004 72.9

 5,000.00 މުވައްޒަފުންގެ ޕިކްނިކް ދަތުރު ދިއުން. 72.2

މަރުކަޒާއި ގުޅިގެން ބެލެނިވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ  ފ. 72.0
 ކުރުން.

5,000.00 

 5,000.00 ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން. 72.5

 5,000.00 ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާއި ގުޅިގެން ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން. 72.6

 5,000.00 ފާހަގަކުރުން.ޤައުމީ ދުވަސް  72.1

 5,000.00 .ކުރުން ފާހަގަ ދުވަސް ނަޞްރުގެ 72.8

 5,000.00 .ފާހަގަކުރުން  ދުވަސް  ޖުމުހޫރީ 72.2

 5,000.00 .ފާހަގަކުރުން  ދުވަސް މީހުންގެ ބޭނުންވާ ޚާއްޞައެހީއަށް 72.74

 10,000.00 .ފާހަގަކުރުން ދުވަސް  މަސްވެރިންގެ 72.77

 ގުޅުވައިގެން  ދުވަހާއި ،ކުރުމާއި ފާހަގަ ދުވަސް އެއްބައިވަންތަކަމުގެ 72.79
 .ބޭއްވުން ބައްދަލުވުމެއް މިނަމުގައި" ދައުރު  މަގޭ  ތަރައްޤީގައި ރަށު"

5,000.00 
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 އެހެނިހެން ކަންތައްތައް 

 ގެނެވިފައިވާ  ޢަމަލީސިފަ ޕްލޭނަށް ތަރައްޤީގެ ރަށުގެ މަހު ޖޫން މެއި 70.7
 .ކުރުން ޢާއްމު މަޢުލޫމާތު ގޮތުގެ

- 

 ރައްޔިތުންނަށް  ބަޖެޓު  ތާވަލާއި މަސައްކަތު އަހަރުގެ ވަނަ  9494 70.9
 .ހޯދުން ޚިޔާލު  ހުށަހަޅައި

 2,000.00 
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70 

 ދިނުމަށް  އަންގައި  ފުރުޞަތުތައް  ހުރި ދެވެން ކުރިޔަށް ޒުވާނުންނަށް 70.2
 .ހިންގުން ޕްރޮގްރާމެއް  އަމާޒުކޮށް  ޒުވާނުންނަށް

5,000.00 

 އަތޮޅު  ބަޖެޓް  ލަފާކުރާ އަހަރުގެ ވަނަ 9494 ކައުންސިލްގެ ރަށު 70.0
 ފޮނުވުން  ކައުންސިލަށް

 

 ކައުންސިލްގެ  ތެރިކަމަށް  ނުރައްކައު  ރިޝްވަތުގެ ކޮރަޕްޝަނާއި 70.5
 ޚާއްޞަ  ހޯދުމަށް އެވޯޑް ނަޒާޙަތްތެރިކަމުގެ ހޭލުންތެރިކޮށް  މުވައްޒަފުން
 .ހިންގުން ޕްރޮގްރާމެއް

 5,000.00 

   .  ކުރުން ރަނގަޅު ޗެކުކޮށް ދަފްތަރު ބިމުގެ 70.6

 ގެނެވިފައިވާ  ޢަމަލީސިފަ ޕްލޭނަށް ތަރައްޤީގެ ރަށުގެ މަހު އޮގަސްޓް ޖުލައި 70.1
 .ކުރުން ޢާއްމު މަޢުލޫމާތު ގޮތުގެ

 - 

 ނުވެ  ރަށްވެހި  ،މީހުންނާއި ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަޖިސްޓްރީގައި ރަށުގެ  70.8
 .ރިވިއުކުރުން މަޢުލޫމާތު  ބިދޭސީންގެ ދިރިއުޅޭ ރަށުގައި ،މީހުންނާއި ދިރިއުޅޭ

  

ސެޕްޓެންބަރު އޮކްޓޫބަރު މަހު ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީސިފަ  70.2
 ގެނެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމު ކުރުން.

  

 ކުރިޔަށް  ކޭމްޕެއް ކޯޗިންގ ވޮލީ އަމާޒުކޮށްގެން  ޒުވާނުންނަށް ދެޖިންސްގެ  70.74
 .ގެންދިއުން

 20,000.00 

 

  



މަހުގެ ރިޕޯޓު   ނިލަންދޫ ކައުންސިލް 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9472  [48ގ31ެ]    

 ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހު ބޭއްވި، ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް  .11

 96ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ އަދަދު:  74.7
 96ކައުންސިލުން ބައްދަލުވުން ބޭއްވި އަދަދު:  74.9

 
ބައްދަލުވުމުގެ 

 ނަންބަރު 
ޙާޟިރުވި 

 ޢަދަދު 
 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް 
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 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ފާސްކުރުން.  9472ކައުންސިލްގެ  .7
ވަނަ އަހަރަށް ސަރުކާރުންދެއްވި  9472 ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓު ޚަރަދުތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި

)ތިންމިލިއަން އަށްސަތޭކަ ސަޔާހި ހާސް ދުއިސައްތަ ތޭވީސް( ރުފިޔާއާއި  3,886,223.00
)ސާދަމިލިއަން  14,344,476.93ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކުރުމަށް ނިންމި 

ތިންސަތޭކަ ސައުރަޔާޅީސް ހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ސަހަތްތަރި ރުފިޔާ ތެޔާނަވައިލާރި( 
)އަށާރަ މިލިއަން  18,230,699.93ރުކުރި ވަނަ އަހަރަށް ތައްޔާ 9472ހިމަނައިގެން 

ދުއިސައްތަ ތިރީސް ހާސް ހަސަތޭކަ ނަވާނަވައި ރުފިޔާ ތެޔާނަވައި ލާރި( ރުފިޔާގެ ބަޖެޓު، 
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.  9ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

އި.ޓީ އިން ތަމްރީނު ދިނުމަށް، އެން.ސީ.އަ މި ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އީ.އެޑްމިންގެ .9
މުވައްޒަފުންގެ ދެކޮޅު ދަތުރާ، ނިލަންދޫގައި ހުރުމާއި ފަރިއްކޮޅު  9ނިލަންދޫއަށް ފޮނުވާ 

 9ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސުމަށް،ޖަލްސާ
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 

ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެދަށުން ނިލަންދޫގައި ޢިމާރާތްކުރަމުންދާ، ޕީ.ޖީ. އޮފީހުގެ މަސައްކަތު މި .2
އެއްބަސްވުމުގައި ނުހިމެނޭ މަސައްކަތްތައް ކުރަންހުރުމާއެކު މިހާރު އެ މަސައްކަތް 
ކުރަމުންދާ ފަރާތާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން އެ ގޮތަށް ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތަކަށް ދެފަރާތް 

އްބަސްވާ އަގެއް ހަމަޖެއްސުަމށްފަހު،މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމަށް އެ މަސައްކަތް އެ
ވަނަ އަހަރުގެ  9472އިތުރުކޮށްގެން  އެ މަސައްކަތަށް ހިނގާ ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ 

 9ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސުމަށް،ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
 ފާސްކުރެއްވިއެވެ.  ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން 

ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކޮށްދޭނެފަރާތެއް ހޯދުމަށް  9478ކައުންސިލްގެ  .0
ގޮތެއްގެމަތިން ކައުންސިލްގެ  އިޢުލާނުކޮށްގެން އެފަދަ ފަރާތެއް ހޯދައި ދެފަރާތް އެއްބަސްވާ

ލީ  ހިސާބުތައް ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ހަމަޖައްސާގޮތަށް ކައުންސިލްގެ މާ 9472
ކައުންސިލަރުންގެ  9އޮޑިޓް ކުރުމަށް، ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
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ނިލަންދޫގެ އަވަށް ބޭރު މަގުތަމާއި އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ކުނިކެހުމަށް، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަށް  .7
ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާގެތެރެއިން، އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލުން 
ބަލަހައްޓަމުންދާ، ސިއްތިފަންނުގެ ކުނިކެހުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ މީހާގެ އުޖޫރައަށް  މަހަކު 

)ތިންހާސް( ރުފިޔާ ނެގުމަށްފަހު ކުނިކެހުމުގެ ފައިސާ ދޫކުރުމަށް، ކައުންސިލްގެ  -/3,000
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 2ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  

ނިލަންދޫގެ ތަރައްޤީއަށް މިވަގު ކުރަންހުރި ބައެއް މަސައްކަތްތައް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ގެ  .9
ކަލްތަކުގެ އެހީގައި ކުރެވެންއޮތީ ތެޔޮ ދީގެން ކަމަށްވާތީ، ކައުންސިލުން ތެޔޮދީގެންވެސް ވެހި 

 2ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  ޖަލްސާގައި އެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް، ކައުންސިލްގެ 
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 

ޓް ފީއާއި ކުނީ ފީ ބޭންކަށް ދެއްކޭނެގޮތް ކައުންސިލަށް ބަލައިގަންނަމުންގެންދާ، ކަރަން .2
ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ބޭންކުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށާއި އެކަމަކީ އެކަމަށް ކުރަންޖެހޭ 
ޚަރަދަށް ބަލާއިރު ކައުންސިލަށް ކުރެވޭ ވަރުގެ ކަމަކަށްވާނަމަ، ބޭންކާއި ކައުންސިލާއި 

ގައި ވޭތޯ ބެލުމަށް، ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ދޭތެރޭ ހެދޭ އެއްބަސްވުމެއްގެދަށުން އެކަން ކުރެ 
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.  2ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  

އަހަރު  65އަށް ޢުމުރުން هللا ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކުރީގެ ޑިރެކްޓަރ އިސްމާޢީލް ޢަބްދު .0
ގެ هللا އިސްމާޢީލު ޢަބްދު، ވުމުން މުސްކުޅި ކުރައްވައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރައްވާފައިވާތީ

)ދިހަހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ މައްޗަށް  -/10,000ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެގޮތުން 
ޚަރަދުނުވާގޮތަށް ކައުންސިލުން ޚަރަދުކޮށްގެން ޙަފުލާއެއް ބޭއްވުމަށް، ކައުންސިލްގެ 

 ސްކުރެއްވިއެވެ. ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާ 2ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  ޖަލްސާ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދާއިމީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔަކު ހަމަޖެހެންދެން، ކައުންސިލްގެ ބޭންކް  .5

ޗެކުތަކުގައި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ވަގުތީގޮތުން ސޮއިކުރާގޮތަށް 
ކައުންސިލަރުންގެ  2ވި  ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެ ހަމަޖެއްސުމަށް، ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ

 އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
 

3/2019 

 

03 

 

ނިލަންދޫ ހުޅަނގު ބަނދަރުން، ދަތުރުވެރިންނަށް ފަސޭހައިން ފެންލިބޭނެ އިންތިޒާމު  .7
ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި  ޕްރެޝަރ ރަނގަޅު ބޮޑު ޕަންޕެއް ބަހައްޓައިގެން ތެލާއި ފެން 

ހަމަޖެއްސުމަށާއި މިކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކައުންސިލްގެ އެއްތަނަކުން ދޫކުރެވޭގޮތަށް 
 3ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ވިޔަފާރީގެތެރެއިން ހަމަޖެއްސުމަށް ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ 

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
ހަރަށް ތެޔޮދޫކުރަން މި ކައުންސިލްގެ ތެޔޮހަޓުން ހުޅަނގު ބަނދަރުގައި ހުންނަ އުޅަނދުފަ  .9

ދަތިވާތީ ހުޅަނގު ބަނދަރުން އުޅަނދުފަހަރަށް ފަސޭހައިން ތެޔޮ ދޫކުރުމަށްޓަކައި ބަނދަރާއި 
ރަނގަޅު ތަނެއްހަދައި އެތަނަށް  ކައިރި ހިސާބެއްގައި ތެޔޮ މީޓަރުތައް ބެހެއްޓޭގޮތަށް ފެންވަރު

އް ކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރީގެ ތެޔޮމީޓަރުތައް ބަދަލުކުރުމަށާއި މިކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަ
 3ތެރެއިން ހަމަޖެއްސުމަށް، ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 



މަހުގެ ރިޕޯޓު   ނިލަންދޫ ކައުންސިލް 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9472  [48ގ33ެ]    

3/2019 03 

ދެބަނދަރު ދޭތެރޭގައި ހަދާފައިވާ މަގުގެ މެދުގައި ގާފޮޅު ރޭނުމަށާ މިކަމަށް ކުރަންޖެހޭ  .2
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސުމަށް، ކައުންސިލްގެ  9472ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ 

 އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. ކައުންސިލަރުންގެ 3ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
ކައުންސިލުން ހިންގާ ޤުރުއާން ކްލާހުގައި ކިޔަވައިދޭނެ މުދައްރިސުން ނުލިބޭ ޙާލަތުގައި  .0

ރަށުކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރަކު ނުވަތަ ސިވިލްސަރވިސް މުވައްޒަފަކަށް އެލަވަންސް 
ދީގެން ނަމަވެސް ޤުރުއާންކްލާސް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށާއި، މިކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސުމަށް، ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި  9472ގެ ކައުންސިލް 
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 3ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 

4/2019 02 

ނިލަންދޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓު ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންނަނީ އެމީހުންގެ  .7
ވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން ކުރަން ޙަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައްވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް 
ކުރަމުންދާ ބަޔަޔަށްވުމާއެކު އެއް މަސައްކަތެއް ކުރާ ބައެއްނަމަ އެއްމިންގަނޑަކުން 

ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅަންޖެހޭނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ، އެއިން ކޮންމެ މީހެއްގެ  މުސާރައާއި
)ތިންހާސް( ރުފިޔާއަށް ބަދަލުކޮށް  -/3,000ޖަނަވަރީން ފެށިގެން  9472މަހު މުސާރަ 

)އެއްހާސް( ރުފިޔާއަށް ބަދަލުކުރުމަށް، ކައުންސިލްގެ  -/1,000ސާވިސް އެލަވަންވެސް 
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.  2ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

ނިލަންދޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓު ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސަޢުދު މުޙައްމަށް،  .9
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވަޒީފާ  ކޮންޓްރެކްޓު އުޞޫލުން ފުރަތަމަ ވަޒީފާދިނީ 

ދިނުމަށް ކައުންސިލުން ހިންގި ޕްރޮގްރާމުގެދަށުން ނަމަވެސް ސަޢުދު މުޙައްމަދަކީ 
ލާޞްތެރި ކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށްވުރެވެސް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރާ އިޚު

ޙައްމަދުގެ ވަޒީފާ ދާއިމީކޮށް، ޖަނަވަރީން ފެށިގެން ސަޢުދު މު 9472މުވައްޒަފަކަށްވާތީ 
)އެއްހާސް( ރުފިޔާ ސަޢުދު މުޙައްމަށް  -/1,000ސާވިސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަހަކު 

 9ސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ދެމުން ގެންދިއުމަށް،ކައުންސިލްގެ ޖަލް
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސް ކުރެއްވިއެވެ.

 

5/2019 02 

ނިލަންދޫގެ ވަށައިގެން އިޖުތިމާޢީ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ބެހެއްޓުމަށް، ކޮންކްރީޓް ކޮށްގެން  .7
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން  9472ގޮނޑި ހެދުމަށާއި އެކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ  54

 9ހަމަޖެއްސުމަށް،ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 

ނިލަންދޫ  އިރުމަތީ ބަނދަރުގެ ޖާގަ ކުޑަކަމާއެކު އުޅަނދުފަހަރު އެޅުމުގައި ދަތިތަކެއް  .9
ޑިންގީ،ބޮއްކުރާ ފަދަ އުޅަނދުތައް އަޅާފައި  ކުރުމުގެގޮތުން އެކަން ޙައްލު ، ހުރުމުން
ށީގައި ޖައްސައިގެން ޖެޓީއެއް ހެދުމަށާއި އިރުމަތީ ބަނދަރުގެ ބޭރު ހިލަ ތޮ ބޭއްވުމަށް

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސުމަށް،  9472އެކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ 
ކައުންސިލަރުންގެ  9ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ 
  އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 



މަހުގެ ރިޕޯޓު   ނިލަންދޫ ކައުންސިލް 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9472  [48ގ34ެ]    

5/2019 02 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން މޫދަށް އެރި ބޭނުންކުރުމަށް، ރަށުގެ ދެކުނު ފަރާތު  .2
ވަނަ އަހަރުގެ  9472މޫދުގައި ހަރެއް ހެދުމަށާއި އެކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ 

 9 ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސުމަށް، ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
 ލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. ކައުންސި

އުނދޯލި ބެހެއްޓުމަށާއި  9ރަށުގެ ދެކުނުފަރާތުން މޫދަށް އެރޭ ސަރަޙައްދުގެ މޫދުގައި  .0
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސުމަށް،  9472ށް ހިނގާ ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ އެކަމަ

ކައުންސިލަރުންގެ  9 ވި ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެ 
 އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.

ނިލަންދޫ އިންޖީނުގޭގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގައި  މިވަގުތު ހުސްކޮށްއޮތް އެސިސްޓެންޓް  .5
 6ޖަނަވަރީ  9472 ،މަޤާމުގެ ތެރެއިން އެއްމަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް 9ޓެކްނީޝަނުގެ 

ޖީނުގެއަށް އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނީޝަނަކު ގައި އިން 7އޮގަސްޓް  9478ގައި އިޢުލާނުކުރީ 
ޖަނަވަރީ  9472ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުމުން އެއްވެސް މީހަކު އެދިފައި ނުވާތީއެވެ. ނަމަވެސް 

ގެ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މީހުން އެ މަޤާމަށް އެދިފައިވުމާއެކު،އަދި އިންޖީނުގޭ  6
މަޤާމަށްވެސް  9ޓެކްނީޝަނުގެ  އޮނިގަނޑުގައި މިވަގުތު ހުސްކޮށް އޮތް އެސިސްޓެންޓް

މީހުން ހަމަޖެއްސުމަށް،  ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ޖަލްސާގައި 
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.  9ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

ވަނަ  9472ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމުގެ މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތްތައް  .6
އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވުމާއިއެކު، އެ މަޤާމަށް މީހަކު ހަމަޖެއްސުމުގެ 
މަސައްކަތްކޮށްދެއްވުން އެދި އެ މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ، މަސްއޫލިއްޔަތާއެކު 
ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް، ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި 

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.   9ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
 

6/2019 03 

ވަނަ އަހަރަށް ކައުންސިލުން ފާސްކުރި ބަޖެޓަށްވުރެ އިތުރަށް ޚަރަދުވެފައިވާ  9478 .7
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމަށް، މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި  9472ފައިސާ، 

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.  1ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
ނިލަންދޫ މަސްމާރުކޭޓު ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތުން، މާރުކޭޓަށް ބައެއް ބަދަލުގެނައުމަށް  .9

ޅާފައިވާތީ، ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތާއި ޢިމާރާތް ން ހުށަހަގެ ސިޓީ 9472ޖަނަވަރީ  91
އަމިއްލަ  ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތާއި ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެދަށުން، ކުއްޔަށް ހިފިފަރާތުގެ

ޚަރަދުގައި އެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް، މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 
ކައުންސިލަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން  9ބައިވެރިވި  ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން ވޯޓުގައި 1

   ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ޑެންޓަލްގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމްކުރުމަށް، ހޮސްޕިޓަލުގެ ރެކްރިއޭޝަން  .2

ކްލަބުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް މާލީއެހީތެރިކަމަށްއެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ލިއުމުގައިވާ 
ންވާ ގޮތުގެމަތިން ޑެންޓަލް ޗެއަރ އާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ ޚަރަދަށް ބޭނު

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ނަގައި،  9472ހަހާސް( ރުފިޔާ ކައުންސިލްގެ )ދި -/10,000



މަހުގެ ރިޕޯޓު   ނިލަންދޫ ކައުންސިލް 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9472  [48ގ35ެ]    

6/2019 03 

 2ހޮސްޕިޓަލާއި ޙަވާލުކުރުމަށް، މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމެވިއެވިއެވެ. 

ކުރީގެ ކުނިގޮނޑު ސަރަޙައްދަށް ވެލިލައި ރީތިކުރުމަށްފަހު، ރޭގަނޑުވެސް އެސަރަޙައްދު  .0
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން އެ  9472ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް ކައުންސިލްގެ 

ސަރަޙައްދަށް ކަރަންޓު ލުމަށް،ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
 ލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.ކައުންސި 1

ނިލަންދޫގެ ބިމުގެ ކުރެހުންތައް ސްކޭލަށް ކުރެހިފައި ނުވާތީ ބިން ޕްލޭންކުރުމާއި ބަނދަރު  .5
ޑީކޮށް ކުރެހުމާއި އެކަމަށް މުވައްޒަފުން ތައްރީނުކުރުމަށެވެ. އަދި މިކަމަށް  2ސަރަޙައްދު 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސުމަށް، ކައުންސިލްގެ  9472ހިނގާ ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ 
ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން  2މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 ފާސްކުރެއްވިއެވެ.

 

7/2019 03 

މިއަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން، މި ކައުންސިލުން  .7
ޑައަޅާ ކަންތައްތަކަކީ، ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކުރަން ކަނ

ކޮމެޓީން ކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަންތައްތައް ކަމަށާއި އެކަންތައްތައް އެކޮމެޓީއާއި 
 2އިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ކުރުމަށް، މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބަ

 ތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.ކައުންސިލަރުންގެ އިއް
 7004ނިލަންދޫ ޔަންގުޖަނަރޭޝަނާއި ސްޕޯޓްސްކުލަބު ފަހުލަވާނާ ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން  .9

ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ނިލަންދޫގައި ޤުރުއާން މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް، މިއަދުގެ 
 ފާސްކުރެއްވިއެވެ. ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން 2ރިވެވަޑައިގެންނެވި ޖަލްސާގައި ބައިވެ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ފެމެލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އިން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ  .2
އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް  9,500ބޭނުމަށް، އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ޕޮލިސްސްޓޭޝަނާއި ދެމެދުން 

 2ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އެ މިނިސްޓްރީއަށް ދޫކުރުމަށް، މިއަދުގެ ޖަލްސާ 
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
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ކައުންސިލަށް ބިމުކުލި ލިބޭގޮތަށް، މަސްމާރުކޭޓުގެ އުތުރުން ކާބޯތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރުމަށް  .7
ފޫޓުގެ ބިމެއް ކަނޑައަޅަން ހުއްދަހޯދުމަށް  40x50ބިނާވެށި ޕްލޭނުގައި ހިމަނައިގެން  

ގައި ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީގައި ދެންނެވުމަށް، މިއަދުގެ ޖަލްސާ 
ކައުންސިލަރުންގެ  9ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން  2ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
މީހުން މަސްދުވަހަށްވުރެ  9މަސައްކަތު ރެއިން ކުނިކޮށީގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންގެތެ .9

މުވައްޒަފު ބަލިވެގެން މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެވޭތާ  7ޓީއެއްގައި ތިބުމާއި މަސައްކަތު ދިގު ޗުއް
ގިނަދުވަސްތަކެއް ވުމާއެކު، ކުނިކޮށީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވާތީ 

)އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ  7ރުފިޔާ ދޭގޮތަށް  ސައްތަ()ދުއި -/200މަސައްކަތްކުރާ ދުވަހަކަށް 
މީހުން ހޯދުމަށް، މިއަދުގެ  9މަސައްކަށް މުއްދަތަށް، ވަގުތީ ކޮންޓްރެކްޓުގައި ކުނިކޮށީގެ 

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.  2ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ޖަލްސާ
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ޖަމްޢިއްޔަތުއްޝަބާބުގެ އިދާރާ ހެދުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމަކީ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކޮށް  .2
ހުސްކޮށް އޮތް ބިމެއްކަމަށް ވުމާއި އެ ބިން އޮތް ސަރަޙައްދަކީ ރަށުގައި އެންމެ މަތީ 
ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ ޢިމާރާތްތައް ހުރި ސަރަޙައްދު ކަމަށް ވުމާއި އަދި އެ ސަރަޙައްދަކީ 

ބޯޅަ ދަނޑުވެސް އޮތް ސަރަހައްދުކަމަށް ވާތީ، އެ ބިމުގައި ޓްރާންސްފޯމަރެއް ފުޓް
ބެހެއްޓުމާއި، ރަށުގައި ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރާއިރު ޢާއްމު ފެންއިސްކުރުބަރިއެއް އެ 
ބިމުގައި ބަހައްޓަން ބޭނުންވާތީ އެ ބިން ކައުންސިލްގެ ބޭނުމަށްނެގުމަށާއި، 

ކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ސަރަޙައްދުން އެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް ބިމެއް ކުލަބްޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ބިންދޫ 
ދޫކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސަން ބޭނުންވާކަމަށް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީއަށް ލިއުމަށް، 

 9 ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން  2މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
 ފާސްކުރެއްވިއެވެ. ކައުންސިލަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން 

މަހުފީ ދައްކާގޮތަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ޚިދުމަތުގެ ފީނަގާ ތަންތަނަކީ ޚިދުމަތްނުލިބޭ  .0
ދުވަސްތަކަށް މަހުފީގެ ތެރެއިން ވަކިމިންވަރެއް އުނިކޮށްގެން ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ނުވާތީ ކުނި 

ުކީނީފެގ ިޚުދަމަތްށ ، ނުއުކޭ ދުވަސްތަކަށް ކުނީގެ މަހުފީގެ ތެރެއިން އުނިނުކުރެވޭނެކަމަށާ

ައުގަނަގްނ ެއަކާމެބޭހ ުއޫޞުލަގިއވާޮގަތްށ ަޢަމުލުކަރުމްނ ެގްނިދުއަމްށ، ިމައުދެގ 

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 2ާާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ަޖްލސ
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ވައްސަސާތަކަށް ބިން ޤައުމީ އިދާރާތަކުގެ ބެލުމުގެދަށުން ރަށްރަށުގައި ހިންގާ މު .7
އިތުރުކުރުންފަދަ ކަންކަމަށް އެދި ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ އެ މުވައްސަސާއެއް 

-FAHރައްދުވާ ޤައުމީ އިދާރާއިން ކަމަށްވާތީ، ފ. އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލުގެ ނަމްބަރު: 

A/374/2019/3 (97  ީސިޓީއިން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ބިން، 9472ފެބުރުވަރ )
ހޮސްޕިޓަލުގެ ގޯއްޗަށް އިތުރުކުރުމުގެ މައްސަލަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު މެދުވެރިކޮށް 

 2ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ހުށަހެޅުމަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ދެންނެވުމަށް، މިއަދުގެ ޖަލްސާ 
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 

ރާ، ރަށުޕިކަޕުތަކުން ކުނި އުކުމުގެ މަސައްކަތްކުރަން ކައުންސިލުން ކުނިއުކުމުގައި ބޭނުންކު .9
ދަ ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ބަޖެޓުގައި ޕިކަޕެއް ގަތުންފަ  9472ކައުންސިލުން ، ދަތިވާތީ

އެ  ވަނަ އަހަރަށް ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށް  9472ޚަރަދު ހިމެނިފައިނުވާތީ 
ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ  ،އައު ޕިކަޕެއް ހޯދުމަށް ޓަނުގެ ޕަވަގޭޑް 7.5ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން 

  ފާސްކުރެއްވިއެވެ. ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން 2ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ޖަލްސާ
އެ މެޝިނުގައި  ކައުންސިލްގެ ކުނިކޮށީގައިހުރި ކުނިއަންދާ މެޝިން މަރާމާތުކުރުމަށާއި  .2

 އް ހޯދުމަށެވެ. އަދި މިކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު އިންޗީގެ އިތުރު ބްލޯވަރެ 0ބޭނުންކުރުމަށް 
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސުމަށެވެ. މި ަމއްސަލަ މިގޮތަށް  9472ކައުންސިލްގެ 

ކައުންސިލަރުންގެ  2ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
 އިއްތިފާޤުންނެވެ.

މަސައްކަތްކުރާ، ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބަންދު ދުވަހުގެ ބަންދުދުވަސް ނުލިބޭގޮތަށް  .0
ށް ހަމައަށް )ބަންދު އެލަވަންސްދޭނީ މަސައްކަތު ދުވަހެއްގެ މަސައްކަތު ގަޑީގެ ޢަދަދަ

ގަޑިއިރު( މަސައްކަތްކުރުމުން ކަމަށް، ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި  6ދުވަހުގައި 
 ންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. ކައު 1ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
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ސްޓޮކްގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ތަކެތީގެތެރޭގައި ފިނިކޮށް ހުންނަ ތަނެއްގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ތަކެތި  .5
 9,000ހުރުމުން އެފަދަ ތަކެތި ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ ތަނެއް ހަމަޖައްސައި އެތަން 

ވަނަ  9472ބީ.ޓީ.ޔޫ ގެ އެއަރކޯނެއް ހޯދުމަށާއި މިކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ 
 2އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސުމަށް، މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.  
ނަސް މުއްދަތު ހަމަވުން، އިންސްއަރެންސް ކައުންސިލްގެ އެއްގަމު ވެހިކަލްތަކުގެ ރޯޑްވާދި  .6

ރާ ޖުރިމަނާތައް ދައްކަންޖެހޭނީ ކައުންސިލުން ފީއާއި އަހަރީ ފީ ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ކު 
އެ ަމސައްކަތް އެއްވެސް ، އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށް، އިހުމާލުވެފައިވާ މުވައްޒަފުކަމަށާ

ދައްކަންޖެހޭނީ ކައުންސިލުން ކަމަށާ އަދި  މުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކޮށްފައި ނުވާ ނަމަ އެ ފައިސާ
އެ މަސައްކަތް މުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އެ މަސައްކަތާ ގުޅުން ހުރި މުވައްޒަފާ 

 2ނެވި އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް، މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.

  

10/2019 02 

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ފައިސާގެ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެތެރެއިން، ތެލުެގ  .7
ވިޔަފާރީގެ ފައިސާގެ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފު، ކުނީގެ ފައިސާގެ މަސައްކަތަށް 
ބަދަލުކޮށް، ުކނީގެ ފައިސާގެ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފު، ތެލުގެ ވިޔަފާރީގެ ފައިސާގެ 

 9ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މަސައްކަތަށް ބަދަލުކުރުމަްށ، ިމއަދުގެ ޖަލްސާ
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ާފސްކުރެއްވިއެވެ.

ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީުނގޭގެ ބައެއްތަކެތި އެއަރކޯންކޮށްަފއި ހުރި ތަނެއްގައި   .9
ބެހެއްޓުމަްށޓަކައި ގުދަނެއް ހަަދންޖެހިފައިވުމާއެކު، ފ. އަތޮުޅ ކައުންސިލުން 
ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކޮންޓެއިނާ، އިންޖީނުގޭ ތަކެތި ރައްކާކުރާ 

އި ބޭނުންކުރުމަށް ލިބޭނެގޮތް ހައްދަވައިދެއްވުަމށް ފ. އަތޮޅު ގުދަނެއްގެ ގޮތުގަ
 9ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ކައުންސިލްގައި ދެންނެވުމަްށ، މިއަދުގެ ޖަލްސާ
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ާފސްކުރެއްވިއެވެ.

 

11/2019 02 

އް ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކާއި ފައިސާގެ މަސައްކަތްތަ .7
ތެރެއިން ކުރުމަށްޓަކައި އެކަމުގެ ފަންނީ މީހަކު ގެނެސްގެން ކައުންސިލްގެ އިދާރީ 
އޮޑިޓެއްހަދައި، ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް 

ޒަމާނީ  ދެނެގަތުމަށްފަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކާއި ފައިސާގެ މަސައްކަތްތައް

ާާގައި ިމައުދެގ ަޖްލސ، ޓެކްނޮލޮޖީގެ ތެރެއިން ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.  9ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުގެ ފައިސާގެ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެއް މުވައްޒަފު  .9
މަސްދުވަހުގެ ޗުއްޓީނަގާފައިވުމާއެކު އެ މުވައްޒަފު ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތް މިހާރު ތިބި 

ށް މުވައްޒަފުންނަށް ރަނގަޅަށް ނުކުރެވޭނެތީ އެ މުވައްޒަފު ޗުއްޓީ ނިންމައި މަސައްކަތަ
 ނުކުންނަންދެން އެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ވަގުތީގޮތުން އެއްމަސްދުވަހަށް މީހަކު ނެރުމަށް، 



މަހުގެ ރިޕޯޓު   ނިލަންދޫ ކައުންސިލް 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9472  [48ގ38ެ]    

11/2019 02 

ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން  9މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
 ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 

ދުމަށްވުރެ ޖިއޯބޭގްސް ކުރީގެ ކުނިކޮށީގެ މޫދު ތޮށިތައް ކޮންކްރީޓް ޝީޓްޖަހައިގެން ހެ .2
ޖަހައިގެން ހެދުން ރަނގަޅުކަމަށް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ ލަފާދެއްވާފައިވާތީ، ކޮންކްރީޓް 
ޝީޓްޖަހައިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް މިހާރު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށް، ކުރީގެ 

ތޮށި ތައް ކުނިކޮށީގެ މޫދު ތޮށިތަކުގެ ބޭރު ފަރާތުގައި ޖިއޯބޭގްސް ޖަހައިގެން، 
 9ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް، މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.

 

12/2019 03 

ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން މުސާރަދޭ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ހަމަޖެއްސުން 
އެހެން ކަންކަމުގައި އެ މުވައްޒަފުންނާމެދު ޢަމަލުކުރަމުންދަނީ ސިވިލްސަރވިސް ޤަވާޢިދާ ފިޔަވައި 

އެއްގޮތަށް ކަމަށްވާތީ، ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން މުސާރަދޭ މުވައްޒަފުންނަށް ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓި 
ގައި ދިނުމުގައިވެސް، ސިވިލްސަރވިސް ޤަވާޢިދާއެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް، މިއަދުގެ ޖަލްސާ

 9އިން ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެލެއްވި ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެ 2ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
 ކައުންސިލަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 

 

13/2019 03 

މަހުން މަހަށް ފައިސާ ދައްކާގޮތަށް، ދަރަންޏަށް ތެޔޮދޫކުރާނެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި، ދެންއޮންނަ 
ހުށަހަޅައިގެން އުޞޫލު ފާސްކުރުމަށް،  މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  ޖަލްސާއަށް

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.  2

 

14/2019 03 

ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ "އައްޑަނަ" ތެޔޮސެންޓަރުން ދަރަންޏަށް ތެޔޮދޫކުރުމާބެހޭގޮތުން  .7
އެކުލަވާލާފައިވާ އުޞޫލު މިހާރު ލިޔެފައިވާގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް، މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި 

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 2ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
ނިލަންދޫ ކުނިކޮށީގެ މަސައްކަތަށް ގެނެސްފައިތިބި ބިދޭސީންގެ ބޭސްފަރުވާއާބެހޭ  .9

ކަންތައްތައް އެމީހުންގެ އެއްބަސްވުމުގައިވާގޮތަށް އަދި ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށާއި ނަމަވެސް 
ދެން އެއްބަސްވުން އައުކުރާއިރު އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލުގެނައުމަށް، މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި 

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.  2ވަޑައިގެންނެވި ބައިވެރިވެ 
ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެރިން މަޝްވަރާ  27މާރިޗް  9472 .2

. އަތޮޅު ކައުންސިލާ ދިމާލު ހުޅަނގު ފަރާތުން، ޕޮލިސް ދެއްވި ސަރަޙައްދުން )ފ
ތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ދެކުނު މަގުގެ އަ، ސްޓޭޝަނުގެ ދެކުނު މަގުގެ ދެކުނުން

ފޫޓުގެ ބިމެއް ދޫކުރުމަށް،  225x200ށް އުތުރުން( އިސްލާމިކް ސެންޓަރު ޢިމާރާތްކުރުމަ
ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން  2މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 
ލާންޗުތައް އެޅުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ  އިރުމަތީ ބަނދަރުގައި ސަރުކާރުގެ ބޮޑެތި .0

ސަރަޙައްދުގައި އިތުރު ލާންޗު އަޅާނެ ޖާގަ ހުސްކޮށް އޮތުމާއެކު، މިހާރު ނިލަންދޫގައި 
 ދުއްވާ ކުދި ލާންޗު ނުވަތަ ޑިންގީތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ސައިޒު ބޮޑުކޮށް ހުރި ލާންޗުތައް 



މަހުގެ ރިޕޯޓު   ނިލަންދޫ ކައުންސިލް 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9472  [48ގ39ެ]    

14/2019 03 

އެޅުމަށް  އެސަރަޙައްދުގައި ޖާގައޮތް މިންވަރުން ޖާގަ ދިނުމަށް،މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި 
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.  2ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

އިސްމާޢީލު ލައިބްރަރީއާއި ދެމެދުގައިވާ ބިންކޮޅު هللا ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި ޢަބްދު .5
އިތުރުކުރުމުގެ މައްސަލަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް  ހޮސްޕިޓަލުގެ ގޯއްޗަށް 

ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ލިޔެ އެ މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ދެއްވައިފިނަމަ އެ ބިންކޮޅު 
ހޮސްޕިޓަލުގެ ގޯއްޗަށް އިތުރުކޮށް ދިނުމަށް، މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 ން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤު 2
 

15/2019 49 

އި ޙަވާލުކުރާނީތޯ އިންޖީނުގެއާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު، ކައުންސިލުން ހިންގާނީތޯ ނުވަތަ ފެނަކައާ  .7
ވަނަ ދުވަހު ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓު ނެގުމަށް  94އެޕްރީލް  9472ބެލުމަށް، 

ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓުމަށް،  9ގައި އިޢުލާނުކުރުމަށާއި މާލޭގައި ވޯޓު ފޮށްޓަކާއި ނިލަންދޫ 
ކައުންސިލަރުންގެ  9ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ 
 އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 

ގޯތި ގެދޮރާއި  ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލު  .9
ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މިހާރު ލިޔެފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރީ 

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  9ވެވަޑައިގެންނެވި ބައިވެރި
ގޭގެއިން މަގު ހުރަހަށް ދަނޑި، ދަގަނޑު، ހޮޅި، ވާ، ޓިނު ފަދަ ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާއި  .2

ގަސްތައް ކޮށައި  މަގުމަތީގައި ތަކެތި ބެއްޓުމާއި ގޭގޭ ގޯތީގައި ނުވަތަ މަގުގައި ހައްދާފައިވާ 
ބެލެހެއްޓުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލު، މިހާރު ލިޔެފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރީ 

ކައުންސިލަރުންގެ  9ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ 
 އިއްތިފާޤުންނެވެ.

 

16/2019 03 

ހިންގުމަށް،ކައުންސިލުގެ ބޭނުމަކަށް ނިލަންދޫއަށް ނިލަންދޫގައި ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް  .7
ވަޑައިގަންނަވާ، ޕްރޮފެސަރ ޙަސަން ޢުޤައިލުއާއި އޭނާގެ އެހީތެރިޔާ، މާލެއިން ނިލަންދޫއަށް 

ބޭފުޅުންގެ ތިއްބެވުމާއި  9ނބުރި ދިއުމާއި ނިލަންދޫގައި އެ ވަޑައިގަތުމާއި މާލެއަށް އެ
މިއަދުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސުމަށް،  9472އްކޮޅު ޚަރަދު ކައުންސިލުގެ ފަރި

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.  2ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
ރަމަޟާންމަހަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ، ވަގުތީ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތައް ކުއްޔަށް  .9

)ތިރީސް( ރުފިޔާ ކަމަށާއި  /30-ކުއްޔަކީ ދުވާލަކަށް ދޫކުރުމަށާއި ގޮޅިއެއްގެ އެންމެ ކުޑަ 
އަދި ގޮޅިތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އިޢުލާނުކުރުމުން އެންމެ މަތީ އަގު ހުށަހަޅާފަރާތްތަކަށް 

ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި އަގުގެ ތަރުތީބުން ގޮޅިތައް ދޫކުރުމަށް،  
 އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.  ކައުންސިލަރުންގެ 2ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 

 

 

 

 



މަހުގެ ރިޕޯޓު   ނިލަންދޫ ކައުންސިލް 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9472  [48ގ40ެ]    

17/2019 03 

ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބާއި، ސްޕޯޓްސް ކުލަބު ފަހުލަވާނާއި ގުޅިގެން،  .7
ފ. ނިލަންދޫ ޔަންގްޖަނަރޭޝަނުން، މި އަހަރު ރަމަޟާން މަހު ބާއްވަން ހަމަޖައްސާފައިވާ، 

)ތިންހާސް(  -/3,000ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން  9472ޤުރުއާން މުބާރާތަށް، ކައުންސިލްގެ 
މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ  ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އެހީއެއް ދިނުމަށް، 

ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން  2މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
 ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 

ންދޫން ބައިވެރިވި ޓީމުތަކުގެ ވެރިންނާއި ފ. އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ނިލަ .9
ބެލެނިވެރިންނާއި އޮފިޝަލުން، ދަރަނބޫދޫއަށް ދިއުމާއި އައުމުގެ ދަތުރުތަކުގެ ޚަރަދާއި 
ދަރަނބޫދޫގައި މަޑުކުރާ ވަގުތުގައި ބޭނުންވާ ފެނާއި އިންޓަވަލުގެ ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ 

ސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސުމަށް، ކައުން 9472
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.  2ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއާއި ނަރުދަމާނިޒާމު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި ޙަވާކުރުމަށް، .2
 9ރެއިން ކައުންސިލަރުންގެ ތެ  2މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި 

ކައުންސިލަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިންމެވިއެވެ.  މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ނިންމީ ނިލަންދޫ 
ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި ޙަވާކުރަން ފެނޭތޯ 

ވަނަ ދުވަހު، ނެގި ފެންނަ، ނުފެންނަ  94އެޕްރީލް  9472ނުވަތަ ނޫންތޯ ބެލުމަށް 
މީހުން، އިންޖީނުގެއާއި  986މީހުންގެ ތެރެއިން  257ރު ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި ސިއް

ނަރުދަމާ ނިޒާމު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި ޙަވާލުކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދީފައިވުމާއި 
ސަރުކާރުން ކަރަންޓުގެ އަގުހެޔޮކުރަމުން ގެންދަވާއިރު ތެލުގެ އަގު ބޮޑުވަމުންދިއުމާއި 

ންޖީނުގެއަށް ތެލުގެ ސަބުސިޑީޒް ނުދެއްވުމާއި އިންޖީނުގެ ސަރުކާރުން ނިލަންދޫ އި
އަހަރު ނިލަންދޫގެ  92އިތުވެ ދިޔަ ފާ ،އެހީއެއް ނުލިބުމާއި ހިންގުމަށް އެހެން ގޮތަކުންވެސް 

އިންޖީނުގޭގެ ކަންކަން ހިނގާފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު  ކަރަންޓަށް ލިބޭއެއްޗަކުން އިންޖީނުގެ 
ވަނަ އަހަރު  9471އާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު އިތުރަށް ތަރައްޤީ ނުކުރެވޭނެތީއާއެކު އަދި 

ތަރައްޤީ ކުރުމަށް  އަހަރު ދުވަހުގެ ޕްލޭނުގައިވާގޮތުން އިންޖީނުގެ  74ހަދާފައިވާ ކަރަންޓުގެ 
މިލިޔަނާއި ދެމެދުގެ ޢަދަދަކަށް ޚަރަދުވާނެކަމަށް އަންދާޒާ  25މިލިޔަނާއި  24ގާތްގަނޑަކަށް 

ކުރެވޭއިރު ކަރަންޓު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް މިފަދަ ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތުމުން، 
ގިނަދުވަސްތަކެއް  އިންޖީނުގޭގެ ކަރަންޓުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅު ނުކުރެވި މިހާރުހުރިގޮތަށް

ވެއްޖެނަމަ ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންނަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ނުދެވިދާނެކަމުގެ ބިރުވެސް 
 އޮތުމުންނެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހަށް ރައްޔިތުންނަށް  7004އެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން  .0
ކުރާ ކަރަންޓުގެ އަގުގެ މޭމަހު ގޭބިސީތަކުން ބޭނުން  9472ދެވޭ ޢިނާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި 

އިންސައްތަ، ކަރަންޓު ބިލުން އުނިކުރުމަށް، މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި  50%
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.  1ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

އަށް ފ. ދަރަނބޫދޫގައި ބޭއްވި، ފ. އަތޮޅު ޤުރުއާން  94އިން  78އެޕްރީލް  9472 .5
ންދޫން ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުން ހޯދި ކާމިޔާބު ފާހަގަކޮށް އެކަމުގެ މުބާރާތުގައި ނިލަ 

 7އަގުވަޒަން ކުރުމުގެގޮތުން ޙަފުލާއެއް ބޭއްވުމާއި ވަނަ ތައް ހޯދިފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 
  ވަނަ ހޯދި ފަރާތްތަކަށް ހަނދާނީ ފިލައެއް ދިނުމާއި އެނޫން ވަނަ ތައް ހޯދި ފަރާތްތަކަށް،

 



މަހުގެ ރިޕޯޓު   ނިލަންދޫ ކައުންސިލް 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9472  [48ގ41ެ]    

17/2019 03 

އިނާމުތަށި ދިނުމަށާއި ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ކުލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ހަނދާނީ 
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން  9472އަދި މިކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ ލައި ދިނުމަށް ފި

ކައުންސިލަރުންގެ  1ހަމަޖެއްސުމަށް،  މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
 ތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.އިއް

ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް، ނިލަންދޫގެ މިސްކިތްތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް  7004  .6
ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް ލިޔެގެން ލިބޭތޯ ބެލުމަށާއި 

ހަރުގެ ބަޖެޓުން ވަނަ އަ 9472އެ މިނިސްޓްރީން ފައިސާ ނުލިބިއްޖެނަމަ ކައުންސިލްގެ 
ޚަރަދު ހަމަޖެއްސައިގެންވެސް މިސްކިތްތަކުގައި ކުރަންހުރި ކަންކަން ކުރުމަށް، މިއަދުގެ 

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 2ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
 

18/2019 03 

ކަންކަމުގައި، ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅުން ފިޔަވައި އެހެން 
މުސާރަދޭ މުވައްޒަފުންނާމެދު ޢަމަލުކުރަނީ، ދިވެހި ސިވިލްސަރވިސް ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް 

އިންޖީނުގޭ ، ކަމަށްވާތީ، ދިވެހި ސިވިލްސަރވިސް ޤަވާޢިދުގެ ތެރެއިން ދެވެން އޮތް ލުޔެއް
ގައި މަށް، މިއަދުގެ ޖަލްސާ އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނީޝަން  އިބްރާހީމް ޙަމީދަށް ދިނު

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.  2ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
 

19/2019 03 

އެޕްރީލްމަހު ގޭބިސީތަކުގެ ކަރަންޓު ބިލު އާދަޔާ ޚިލާފަށް ބޮޑުވެގެން ރައްޔިތުންގެ  9472
ދިނުމުގެގޮތުން ގޭބިސީތަކުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ވަރަށް ބޮޑުވެފައިވާތީ، ރައްޔިތުންނަށް ލުޔެއް 

 9472ސައްތަ މާފުކޮށް ދިނުމަށާއި، އިން  %25އެޕްރީލް މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލުން  9472
އިންސައްތައަށްވާ،  %25ލްމަހު ކަރަންޓު ފީދައްކާފައިވާ ގޭބިސީތަކުގެ ކަރަންޓު ބިލުގެ އެޕްރީ

ގައި ވަނަ ދުވަހުގެކުރިން އެފަރާތްތަކާއި ޙަވާލުކުރުމަށް، މިއަދުގެ ޖަލްސާ 76މޭ  9472ފައިސާ 
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.  2ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 

20/2019 03 

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ(  2އްދާގެ )ށ(، ވަނަ މާ 5ކުނި ނައްތާލުމާބެހޭ އުޞޫލުގެ  ކުނިއުކާލުމާއި
ނަމްބަރު  2ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް  74މްބަރުތައް އިޞްލާޙުކޮށް، އަދި މިނަ 1,2,3,4ގެ 

ގައި އިތުރުކޮށް އުޞޫލު، ލިޔެފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް، މިއަދުގެ ޖަލްސާ
ކައުންސިލަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން  9ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން  2ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 ފާސްކުރެއްވިއެވެ.

 

21/2019 49 

މަސްޖިދުއްސަލާމުގައި މައްސަލަޖެހިފައިހުރި ފަންކާތައް ރަނގަޅުކޮށްފައި ވުމާއެކު އެ  .7
ސްޓޭންޑް ފަންކާ  9އް ކުރު މިސްކިތަމިސްކިތަށް ފަންކާ ހޯދަން ނުޖެހޭނެތީ ހަމައެކަނި ހު 

ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން  9ވަޑައިގެންނެވި ހޯދުމަށް، މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ 
 ފާސްކުރެއްވިއެވެ.

އިހުރި، ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ އިންޖީނުގެ ދުންހޮޅިއަށް ބޭނުންކުރަން، ނަރުދަމާނިޒާމުގަ .9
މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި  އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ދޫކުރުމަށް،ހޮޅި ފ.  9އޮރެންޖުކުލައިގެ ފަލަ 

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.  9ނެވި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން



މަހުގެ ރިޕޯޓު   ނިލަންދޫ ކައުންސިލް 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9472  [48ގ42ެ]    

21/2019 49 

ނިލަންދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރުގައި އެތުރުމަށްފަހު ބާކީ ހުރި ގައުތައް ހޯދުމަށް، ފ. އަތޮޅު  .2
ހޮސްޕިޓަލުން އެދިފައިވާތީ އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާއި ފ. އަތޮޅު 

 9ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމުން، މިއަދުގެ ޖަލްސާ 
ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވީ އެ ގައުތައް އަދި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދޫނުކޮށް 

 ތުރަށް މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ގޮތެއް ނިންމުމަށެވެ. ބެހެއްޓުމަށާއި އިތުރު މަޢުލޫމާތުހޯދައި އި
ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގަށް ހޮވިފައިވާ ނިލަންދޫގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް  9472 .0

މުބާރާތުގައިކުޅެވެން އޮތީ ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރ ގައި ފ. ނިލަންދޫ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ 
ޤަރާރު ފާސްކޮށް، ހުށަހެޅުމުން ކަމަށް  ނަމުގައި ކުލަބެއް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނުން އަންގަވާފައިވާތީ އެކަމަށް ބޭނުންވާ ޤަރާރު ކައުންސިލަށް 
ކައުންސިލަރުންގެ  9ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ހުށަހެޅުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާ 

 އިއްތިފާޤުން ޤަރާރު ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
މީޓަރުގެ ކޭބަލް ހޯދަން  546 އެމް.އެމް ގެ 95 ންވާ ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނު  .5

 749އެމް.އެމް ގެ  95ނަމަވެސް ކައުންސިލްގައި ހުރީ  ހޮސްޕިޓަލުން އެދިވަޑައިގެންފައިވި
މީޓަރު ކޭބަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ދޫކުރުމަށް، މިއަދުގެ  749ރު ކޭބަލް ކަމަށްވުމާއެކު، އެ މީޓަ

 އުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.ކަ 9ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ޖަލްސާ
 

22/2019 49 

މިސްކިތުގައި އިމާމުވެ ތަރާވީޙު ނަމާދުކުރާ ކޮންމެ ރެއަކަށް މީހަކަށް  9ރާ ތަރާވީޙު ނަމާދުކު .7
)އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް( ރުފިޔާ އަދި ތަޙާލުފި މިސްކިތުގައި އިމާމުވެ  -/150

)ދިސައްތަ( ރުފިޔާ ދިނުމަށް، ކައުންސިލްގެ  -/200ދަމުނަމާދުކުރާ މީހާއަށް ރެއަކަށް 
ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން  9ޑައިގެންނެވި މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަ 

 ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
މ. އަތޮޅަށް މިހާރު ކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ދަތުރަކީ ބޭސްވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ފަތްޕިލާވެލި  .9

ހިމަނާފައިވާ، މުވައްޒަފުންގެ ތަޖުރިބާ ދަތުރު ކަމަށްވާތީ އެ  ހޯދުމަށާއި ކަލަންޑަރުގައި
ގައި ދަތުރުގެ ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސުމަށް،  މިއަދުގެ ޖަލްސާ

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.  9ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
ގާ ރަމަޟާންމަހު ބާއްވާ ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ނިލަންދޫ ޔަންގ ޖަނަރޭޝަނުން މިހިނ  .2

ފައިސާގެ އެހީއެއް ދެވިފައިވިނަމަވެސް އެ މުބާރާތް ރާވާ ހިންގާގޮތަށް ބަލާއިރު ވަރަށް 
ރަނގަޅަށް ކުރިޔަށް ގެންދަން ރާވާފައިވާ މުބާރާތެއް ކަމަށްވާތީ އެ މުބާރާތަށް ދެވޭ އެހީއެއްގެ 

ގައި ޔާ ދިނުމަށް، ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ)ދެހާސް( ރުފި -/2,000ގޮތުގައި އިތުރަށް 
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 9ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 

23/2019 03 

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގައި ކައުންސިލގެ ޕިކަޕުތައް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެތަނުގައި 
ބައި އެއްކޮށްލައި އެތަނުގައި ދަގަނޑު  2ހުރި  މާރާތުގެ ހުޅަނގުކޮޅުގައިހަދާފައިވާ ޢި

ގޭޓެއްލައިގެން އެތަން ތަޅުލެވޭނެގޮތެއް ހެދުމަށާއި، ޕިކަޕުތައް ދޮވެހެދުމަށްޓަކައި 
ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ ގޯތީގައި ތަޅުންގަނޑެއް ހެދުމަށް، ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ 

ކައުންސިލަރުންގެ  9ސިލަރުންގެ ތެރެއިން ކައުން 2ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ޖަލްސާ
 އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 

 



މަހުގެ ރިޕޯޓު   ނިލަންދޫ ކައުންސިލް 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9472  [48ގ43ެ]    

24/2019 03 

ރުދަމާނިޒާމަށް ކަރަންޓް ގުޅުމާއި އިރުމަތީ ސަރަޙައްދުން އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަޙައްދަށް ނަ .7
ކަރަންޓު ދޫކުރުމަށް ބަހައްޓާފައިވާ ޑިސްޓްރި ބިއުޝަނުން ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް 
ދާއިމީ ކަރަންޓުލުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސެން 

ތްނަމަ ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސުމަށާ، ެއގޮތަށް ހަމަޖެއްސެން ނެތްތަމަ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް އޮ
ގޮތަށް ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ހަމަޖައްސާ 9494ފާސްކޮށްގެން ކުރުން ނުވަތަ 

ކައުންސިލަރުންގެ  2ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މިއަދުގެ ޖަލްސާ މިކަން ކުރުމަށް، 
 ފާސްކުރެއްވިއެވެ.  ޤުންއިއްތިފާ

 ބޭނުންވެގެން  ގެންނަން ޢިމާރާތަށް ފަރާތުން، ހިފާފައިވާ ކުއްޔަށް ހިޔާ ދަރުމަވަންތަ .9
ގައި ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ދިނުމަށް،  ހުއްދަ ގެނައުމުގެ ބަދަލުތައް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 ކުރެއްވިއެވެ. ފާސް ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން 2ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
 

25/2019 03 

ލޯކަލްގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއި ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއާއި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާއި  .7
ގޯތި މަޝްވަރާހޯދަންޖެހޭ ގިނަ ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާއާއެކު ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ، 

 އުޞޫލު ލިޔެފައިވާގޮތަށް  އިޞްލާޙުތަކާއެކުށް ޖަލްސާގައި ހުށަހެޅި ބައެއް ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލަ
އުޞޫލު  ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން  2ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މިއަދުގެ ޖަލްސާ 

 ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 
ރަމަޟާން މަހަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ، ވަގުތީ މާރުކޭޓުން ގޮޅި ކުއްޔަށް  .9

)ތިރީސް( ރުފިޔާއަށް ވުރެ ކުޑަނޫން،  -/30ދުވާލަކަށް  ،ހިފަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް
)އެކެއް( އަހަރަށްވުރެ ދިގު ނޫން މުއްދަތަކަށް  7ތީއަގެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް އެންމެ މަ

       ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ، ގޮޅި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް
 ފާސްކުރެއްވިއެވެ. ޤުންކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާ  2
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ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ފިޒިއޯތެރަޕީގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމްކުރަން ހަދާތަނުގެ ޖާގަ ބެލުމަށްފަހު  .7
އެތަނަށް ބޭނުންވާ، ވޯލްސީލަރާއި އެއަރކޯން ހޯދާ ދިނުމަށާ، އަދި މިކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު 

ގައި މިައދުގެ ޖަލްސާ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސުމަށް،  9472ކައުންސިލުގެ 
  ފާސްކުރެއްވިއެވެ. ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން 2ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

)ދިހައެއް(  74ޒު ހަދަން ބިންދޫކޮށްފައިވާތާ ގެ އިދާރީ މަރުކަޖަމްޢިއްޔަތުއްޝަބާބު .9
ގައި އެއްވެސް ޢިމާރާތެއް ހަދާފައި ނުވުމާއި، އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީއިރުވެސް އެތަނު

އެ ގޯއްޗާއި ވަށައިގެންވާ މަގު ސާފުނުކުރާތީއާއި، ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި 
 މުހިންމު މަސައްކަތަކަށް އެބިން ނަގަން ބޭނުންވާތީ އަދި ބޭނުންފުޅުނަމަ އެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް 

ވަކި ގޮތަކަށް  ންގައި މިކައުންސިލުންއެހެން ތަނަކުން ބިމެއް ދޫކުރެވިދާނެކަމަށް އަ
ބިން ބޭނުންނުކުރުމަށް އަންގާފައިވަނިކޮށް، ކައުންސިލުގެ އެންގުމާއި ޚިލާފަށް އަންގަންދެން އެ

އެ ބިމުގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާތީ އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ޕޮލިހުގައި ދެންނެވުމުން 
ރީޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް ޕޮލިހުން ލަފާދެއްވާފައިވަނީ މައްސަލަ ޝަ

ގެންދަންކަމަށްވާތީ ޕޮލިހުން ލަފާ ދެއްވާފައިވާގޮތަށް އެއް މައްލަސަ ޝަރީޢަތަށް 
ތެރެއިން ކައުންސިލަރުންގެ 2ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މިއަދުގެ ޖަލްސާހުށަހެޅުމަށް، 

 ކައުންސިލަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރެއްވި އެވެ. 9
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ނިލަންދޫ ފެނަކަ އިންޖީނުގެއިން ޑީލަސް ހުސްވުމުން، އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ޑީސަލް  .2
ހޯދުމަށް އެދެމުންދާތީ މި މައްސަލަ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ހުށަހަޅައި، ދެފަރާތް 

މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ އެއްބަސްވާގޮތެއްގެމަތިން އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށެވެ. 
ތެރެއިން ކައުންސިލަރުންގެ  2ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ 

 ކައުންސިލަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.  9
ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް ގެންދާ ކުނިވާޒާތުގެ ތަކެތި ކަނޑަށް އުކާލުމަށް ހަދާފައިވާ  .0

ން އާސާރީ ސަރަޙައްދުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރި، އިރު ދެކުނު އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށް، ކުރި
ސަރަޙައްދުގައި އާނު ނުކަނޑައި  ވަޅުގަނޑުތަކެއް ކޮނެ އެ ވަޅުގަނޑުތަކަށް އެތަކެތި އަޅައި 
ބިންގަނޑު ރަނގަޅުކޮށް އެ ސަރަޙައްދުގައި، ރަށުން ނެތެމުންދާ، ފަތްޕިލާވެލީގެ ބާވަތްތަކާއި 

ކައުންސިލަރުންގެ  2ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  މިއަދުގެ ގަސް އިންދުމަށް، 
 ކައުންސިލަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 9ތެރެއިން 

 ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު: .11

 ވަނަ އަހަރު މި ކައުންސިލަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ. 9472

 މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  .12

  :ުކޮމެޓީ ހިންގާ އިދާރާއަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލ 
 

އަލަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ކޮމެޓީއެކެވެ. އިންތިޚާބަށްފަހު އެއްވެސް ބަދަލެއް ވަނަ އަހަރު  9472މިހާރުއޮތް ކޮމެޓީއަކީ 
 ނާދެއެވެ.

  ްކޮމެޓީ ބައްދަލުވުންތައ:    

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 
ޙާޟިރުވި 
މެމްބަރުންގެ 

 ޢަދަދު 
 ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް 

 ރައީސާ އާއި ނާއިބު ރައީސާ ހޮވުން  - 41 47ބައްދަލުވުން  40ދައުރު 

 41 49ބައްދަލުވުން  40ދައުރު 
 ވަނައަހަރު ކޮމެޓީން ހިންގާނެ ޙަރަކާތްތަކާގުޅޭ ކަލަންޑަރެއް އެކުލަވާލުން  9472 -
 ވަނައަހަރުގެ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން  9472 -

 41 03ބައްދަލުވުން  40ދައުރު 
 ވަނައަހަރު ކޮމެޓީން ހިންގާނެ ޙަރަކާތްތަކާގުޅޭ ކަލަންޑަރެއް އެކުލަވާލުން  9472 -
 ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  -

 45 04ބައްދަލުވުން  40ދައުރު 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީން އަހަރުދުވަހަށް ހިންގާނެ  -
ހަރަކާތްތަކުގެ ކަލަންޑަރ އެކުލަވާލުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް މެމްބަރުން ދީފައިވާ 
ޚިޔާލް ކައުންސިލާއި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، ކައުންސިލުން ދީފައިވާ ޚިޔާލް 

 މެމްބަރުންނާއި ހިއްސާކުރުން 
 އަތޮޅުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކާއި ބައްދަލުކުރުން: -
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 41 05ބައްދަލުވުން  40ދައުރު 

އަހަރީ ކަލަންޑަރގައި ކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަންތައްތައް ކުރާނެ ތާރީޚުތައް  -
 ކަނޑައެޅުން 

ޙަރަކާތްތަކަށް ދިނުމަށް އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ  -

 އިނާމް ކަނޑައެޅުން 

 45 06ބައްދަލުވުން  40ދައުރު 

ފ. ނިލަންދޫ ލިޓްސްޓަރ ޕްރީސްކޫލުގެ ފަރާތުން މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަސް  -
ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި މިކޮމިޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ޕްރީސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް 

 މަޝްވަރާކުރުން  ހޯދުމަށް އެދިފައިވާތީ އެކަމާގުޅޭގޮތުން 

 41 07ބައްދަލުވުން  40ދައުރު 

ފ. ނިލަންދޫ ލިޓްލް ސްޓަރ ޕްރީސްކޫލުން، އެ ސްކޫލްގެ އިތުރު ޙަރަކާތެއް ކުރިޔަށް  -
ގެންދިއުމަށްޓަކައި މިކޮމެޓީން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ކުރީގެ ޕްރީސްކޫލް ހޯދުމަށް 

ނިންމާފައިވާ ގޮތް ކައުންސިލާއި އެދިފައިވާތީ، އެކަމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް 
 ކައުންސިލުން ދީފައިވާ ލަފާ ކޮމެޓީއާއި ހިއްސާކުރުން ، ހިއްސާކުރުމަށްފަހު

އަންހެނުންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ބާއްވަން އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ މަދަހަ މުބާރާތާއި  -
 ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް ކުރަންހުރި މަޝްވަރާކުރުން 

 46 08ބައްދަލުވުން  40ދައުރު 
އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން ބާއްވާ ވޮލީ މުބާރާތުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް  -

 ގެންދިއުމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން 

 45 09ބައްދަލުވުން  40ދައުރު 
އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ނުނިމިހުރި ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިޔަށް  -

 ވަރާކުރުން ގެންދިއުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝް 

 46 10ބައްދަލުވުން  40ދައުރު 
 ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމު ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  -
 ކައްކަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން -

 41 11ބައްދަލުވުން  40ދައުރު 
 ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމުގެ ނިމުން ފާހަގަކުރުމާ  -
 ޕްރީސް ސްކޫލް ޢިމާރާތް ސާފުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން -

 41 12ބައްދަލުވުން  40ދައުރު 
ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމުގެ ނިމުން ފާހަގަކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުން ދެއްވާފައިވާ ލަފާ  -

 ކޮމިޓީއާއި ޙިއްސާކުރުން 

 40 13ބައްދަލުވުން  40ދައުރު 

މިކޮމިޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ކުރީގެ ޕްރީސްކޫލް ހިންގި ޢިމާރާތުގެ ހޯލާއި ގޯތި ދުވަހު  -

ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތާގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުން ދީފައިވާ ލަފަޔާގުޅޭގޮތުން 

 މަޝްވަރާކުރުން 

ގުޅިގެން ހިންގާ ހޭލުންތެރިކަމުގެ  ނިލަންދޫ ކައުންސިލާއި ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާ -

ޕްރޮގްރާމު މިކޮމިޓީން ބައިވެރިވާނަމަ އެކަމަށް ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް ކައުންސިލުން 

 ބުނެފައިވާތީ އެކަމާ މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

 ނިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާ ގުޅިގެން ހޭލުންތެރި ކަމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން   -

 46 14ލުވުން ބައްދަ 40ދައުރު 
އެވިޑްކޮލެޖާ މިކޮމިޓީއާއި ގުޅިގެން ޑިޕްލޮމާއިން އޮފީސް މެނޭޖުަމންޓް ކޯސް  -

 ނިލަންދޫގައި ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން 

 46 15ބައްދަލުވުން  40ދައުރު 

މިކޮމިޓީއާއި އެވިޑް ކޮލެޖާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ އޮފީސް  -

ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެވިޑް ކޮލެޖާ މިކޮމިޓީއާއި ދެމެދު ވެވޭ މެނޭޖްމަންޓް ކޯސް 

 އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން 



މަހުގެ ރިޕޯޓު   ނިލަންދޫ ކައުންސިލް 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9472  [48ގ46ެ]    

 

 :ްކޮމިޓީގެ އުޞޫލުތަކަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުތައ  

 އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެވިފައެއް ނުވޭ 

 :ްކޮމިޓީއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައ 

 ބަދަލެއް އައިސްފައެއްނުވޭ 

  :ުކޮމިޓީގެ ލިބޭ އާމުދަނީއާއި ޚަރަދުގެ މަޢުލޫމާތ 

 ޖުމްލަ  ތަފްޞީލް 

 68,821.00  އާމްދަނީ 

 16,651.00 އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކައުންސިލުން ލިބުނު 

 85,472.00 ޖުމްލަ އާމްދަނީ 

  ޚަރަދު 

 17,359.00 މަސްދުވަހުގެ ޚަރަދު  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9472

 51,462.00 ބާކީ 

 

 :ުއަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ހަރުމުދާ ވާނަމަ ހަރުމުދަލުގެ ތަފްޞީލ 

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

  



މަހުގެ ރިޕޯޓު   ނިލަންދޫ ކައުންސިލް 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9472  [48ގ47ެ]    

 

 ނިންމުން  .13

 

ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހު ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ  9472މިކައުންސިލުގެ 

 ތެރެއިން ގިނަކަންތައްތަކެއްގެ ނަތީޖާ ޙާޞިލް ކުރެވުނުކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ތިބެ، ރައްޔިތުންގެ އަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި ދުޢާ އަކީ އަތޮޅާއި ޤައުމަށް ވަފާތެރި 

އަޅަމެންގެ މަސައްކަތުގައި هللا ލާބައާއި މަންފާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. ކީރިތި 

 ينـــــــــآمـބަރަކާތް ލައްވައި، ކާމިޔާބީ އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ. 

 

 7004 ޛުލްޤަޢިދާ 45

 9472 ޖުލައި   48

 

 

 

 

 

 

 މުޙައްމަދު ޖަލީލު 
 ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
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