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 ރަށުގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީ ސިފަ ގެނެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމު ކުރުން            
 މެއި،ޖޫން( 2019)

 

 މެއި 2019
 ނަތީޖާ ޙާޞލުކުރެވުނު މިންވަރު  ރާވާފައިވާ ޙަރަކާތް  ތާރީޚް 

 އަންހެނުންނަށް މޫދު ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން. 1-20
މި ކައުންސިލާއި ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާިއ 

ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ  38ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ، މި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމުގައި 
 ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ވެއެވެ. 

ކިލޯ ޕްލާސްޓިކު، އެހެން  24ނިލަންދޫގެ ވަށައިގެން ގޮނޑުދޮށް ސާފުކޮށް  ނިލަންދޫގެ ވަށައިގެން ގޮނޑުދޮށް ސާފުކުރުން.  3,19
 ކިލޯ ކުނި ނަގައި ނައްތާލީމެވެ.  20ބާވަތްތަކުގެ 

ނިލަންދޫ ކުނިކޮށްޓަށް ޖަމާކޮށްފައިހުރި ޕްލާސްޓިކު  5,12,19,25
 މާލެއަށް ފޮނުވުން. 

ކިލޯ ޕްލާސްޓިކު ޕާލޭ  1,600ނިލަންދޫ ކުނިކޮށްޓަށް ޖަމާކޮށްފައިހުރި 
 މޯލްޑިވްސްއަށް މާލެއަށް ފޮނުވީމެވެ. 

 ނިލަންދޫގެ އެކި ސަރަޙައްދު ތަކަށް ހުވަނި ބޭސްޖެހުން. 5
ނިލަންދޫގައި ހުވަނީގެ އުނދަގޫ ބޮޑުވެފައިވާތީ ރަށުގެ ބައެއް ގޯތިތަކާއި އިޖުތިމާޢީ 

 ހުވަނި މަރަން ބޭސްޖެހީމެވެ. ހުރި ގަސްތަކަށް ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކުގައި 

ނިލަންދޫ، މަގޫދޫ، ދަރަނބޫދޫގައި ދީނީ  20-21
 ނަޞީޙަތްދިނުން.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާއި މިއިދާރާ އާއި ގުޅިގެން، ނިލަންދޫ، 
މަގޫދޫ، ދަރަނބޫދޫގައި ދީނީ ނަޞީޙަތްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިޔަށް 

 ގެންދިޔައީމެވެ. 

ދީނީ ދުވަހު  1ދުވަހު މަސްޖިދުއްތަޙާލުފީގައި  2ނިލަންދޫ މަސްޖިދުލް ވަޙުދާގައި  ދިނުން.  ނަޞީޙަތްނިލަންދޫގައި ދީނީ    24,31
 ބޭއްވީމެވެ. ނަޞީޙަތްދިނުން 

 ޖޫން. 2019
 ނަތީޖާ ޙާޞލުކުރެވުނު މިންވަރު  ރާވާފައިވާ ޙަރަކާތް  ތާރީޚް 

01 
މި ކައުންސިލާއި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ އާއި ގުޅިގެން 
ނިލަންދޫގެ މަސްވެރިންނަށް، ފާނަ މަސްވެރިކަމާއިބެހޭ 
 1މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި މަސްވެރިންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް 

 ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން.  

 ޚިޔާލު ހޯދުން. ފާނަ މަސްވެރިކަން ރާވާ ހިންގުމާއިގުޅޭގޮތުން މަސްވެރިންގެ  1.1
ފާނަ މަސްވެރިކަން މެނޭޖްކުރުމަށް މިހާރު އެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި،   1.2

 ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުން. 
  ފާނަ މަސްވެރިކަމާއި ގުޅިގެން ކުރަމުންދާ ދިރާސާތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު  1.3

 ޙިއްޞާކުރުން. 
މަސްވެރިންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް މަސްވެރިންގެ ޚިޔާލު  1.4

 ހޯދުން. 

 ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން.  11-13

. ހުޅަނގުފަރާތު ހިއްކިބިމުގެ ހޭޅީގެ އެއްގަމުގައި ހިރުނދު، ދިއްގައި، ކައުނި 1
 އަފި އިންދުން. 65
 ރުއް އިންދުން. 227. އުތުރުފަރާތު ހިއްކިބިމުގައި 2
 . ނިލަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ސާފުކުރުން. 3
 ފުނަ ގަސް އިންދުން. 52. އިރު އުތުރު ފަރާތު އައްސޭރި ފަށުގައި 4

ނިލަންދޫގެ ކެޔޮޅުންނާއި ދަތުރުވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް  9-12
 ގެ ނިޔަމި ކޯހެއް ހިންގުން. 2ލެވެލް 

ގުޅިގެން ހިންގި ކޯހެކެވެ. މި މިކައުންސިލާއި ނިލަންދޫ އޭ.ކޭ ފައުންޑޭޝަނާއި 
ކޯހުގައި ކިޔަވައިދެއްވީ އިންޓަރނޭޝަނަލް މެރިޓައިމް އެންޑް މެނޭޖް ސްޓަޑީގެ 

 ގެ ނިޔަމި ކޯހެކެވެ. 2 ފަންނީ ބޭފުޅުންނެވެ. މި އީ ލެވެލް 

c 

& 
 ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ފ. ނިލަންދޫ،
 ދިވެހިރާއްޖެ.
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 ނަތީޖާ ޙާޞލުކުރެވުނު މިންވަރު  ރާވާފައިވާ ޙަރަކާތް  ތާރީޚް 

1,8,17,29 
ޖަމާކޮށްފައިހުރި ޕްލާސްޓިކު ނިލަންދޫ ކުނިކޮށްޓަށް 

 މާލެއަށް ފޮނުވުން.
ކިލޯ ޕްލާސްޓިކު ޕާލޭ  2,150ނިލަންދޫ ކުނިކޮށްޓަށް ޖަމާކޮށްފައިހުރި 

 މޯލްޑިވްސްއަށް މާލެއަށް ފޮނުވީމެވެ.

މުވައްޒަފަކަށް މާލީ ބަޔާން ހަދަން  3ކައުންސިލްގެ  16-17
 ދަސްކޮށްދިނުން. 

ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަްށ، ފ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ 
މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރަން ދަސްކޮށްދިނުމަށް ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
އިދާރާއިން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގައި މި 

 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި އެވެ. 3ކައުންސިލްގެ 
 ގޯއްޗެއްގައި ހުވަނި އަޅާފައިހުރި ގަސްތަކަށް ހުވަނި ބޭސްޖެުހން. 19 ހުވަނި މަރަން ބޭސްޖެހުން. 25

ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށާއި ތަޖުރިބާ ބަދަލުކުރުމަްށ  27-29
 މުލަކަތޮޅު މުލި،މުލައް،ވޭވަަށށް ަދތުރެއްކުރުން.

ކައުންސިލްތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުން ރަނގަޅުކުރުމާއި މަސައްކަތު ތަޖުރިާބ 
ބަދަލުކުރުމަށާއި ނިލަންދޫން ެނެތމެމުންދާ ގަސްގަހާގެއްސާއި ފަތްޕިލާވެލީގެ 

އަްށ  29އިން  27ބާވަތްތައް ހޯދުަމށް، މިހިނާގ ޖޫންމަހުގެ 
ރަކީ ކާމިޔާބު މިކައުންސިލުން މުލަކަތޮޅު މުލި، މުލައް، ވޭވަށަށް ކުރި ދަތު

ވައްތަރެއްގެ ފަތްޕިލާވެއްޔާއި ގަސް  12ދަތުރެކެވެ. މިދަތުރުގައި 
 ގެނައީމެވެ. 

 މި ދެމަހުގައިވެސް ހިންގި ޙަރަކާތްތައް: މޭ، ޖޫން  2019

1-30 

 ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއިން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްދިނުން.
ގަޑިއިރު ކަރަންޓުގެ  24 ގެ ނިޔަލަށް 22މޭ  2019 ނިލަންދޫ އިންޖީނުގެއިން

 ގެ ނިޔަލަށް( 2019މޭ  22)ޚިދުމަތް ދިނީމެވެ. 

 ރައްޔިތުންނަށް ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދިނުން.
ރައްޔިތުންނަށް  ގެ ނިޔަލަށް  22މޭ  2019ނަރުދަމާ ނިޒާމުން ނިލަންދޫ 

 ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދެވިފައިވެއެވެ. 
ރައްކައުތެރި ގޮތުގައި ކުނިނައްތާލުމުގެ 

 މަސައްކަތްކުރުން.
ރައްކައުތެރި ގޮތުގައި ކުނިނައްތާލުމުގެ ގޮތުން ތަންތަނުން ކުނިނަގައިގެން 

 ކުނިކޮށްޓަށް ގެންގޮސް ރައްކައުތެރިގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލެވުނެވެ. 
ކައުންސިލުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ޙިފްޒްކުލާސް ކުރިޔަށް 

 ގެންދިއުން.
 ލާސް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ. ކައުންސިލުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ޙިފްޒްކު

ތެލާއި ގޭހާއި ސިމެންތި، ހިލަ، ހިލަވެލި، ދަގަނޑު 
 ވިއްކުން.

ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރަމުންދާ ވިޔަފާރީގެ ތެރެއިން ތެލާއި ގޭހާއި 
 ސިމެންތި، ހިލަ، ހިލަވެލި، ދަގަނޑު ވިއްކަމުން ގެންދިޔައީމެވެ. 

 ދަތުރުވެރިންނަށް ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން ފެންވިއްކަމުން ގެންދަމެވެ.  .ފެންވިއްކުން
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