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g 
  

އަށް ޙަމްދާއި، ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެން وتعالى سبحانه اللهގެވެރި ގަދަކީރިތިވަްނތަ ނިޢުމަތްތަކު
 عليه الله صلّى محّمدޢަމަލީގޮުތން މަގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާްތ ސާހިބާ  ،އުޅެންވީގޮތުގެ ރިވެތި ނަމޫނާއާިއގެން ވަޑައިގެން

ދުޢާ ަދންނަވަމެވެ. މިޞަލަވާތާއި، ސަލާމުގައި އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ އިތުރު އާުލންނާިއ،  އަށް ޞަލާވާތާއި، ސަލާމް ލެއްވުން އެދިوسلّم
 މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލްކުރަމެވެ.

ވަނަ  011( ގެ 1/9101މިއީ، އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫުނ )ޤާނޫނު ނަމްބަރު 
 ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކަށް ބަލާލައި ލިެޔފައިވާ ތަފުޞީލް ރިޕޯޓެކެވެ.  ވަނަ އަހަރުގެ 9102މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން 

ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގައި އެހީތެރިވެދެއްވި މި އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށާިއ  9102
ކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަދި މި ޙަރަކާތްތައް ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަށާއި ނިލަންދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާއެ

ހެން ހިންގުމުގައި އެހީތެރިވެދެއްވި ލޯަކލް ގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއި ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި މިރަށުގައިހުރި ދައުލަތުގެ އެ
ކޮމެޓީއާއި ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމެޓީން  މުވައްސަސާތަކާއި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ

ޖޭގެ ދެއްވާފައިވާ އެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮށް އެފަރާތްތަކަށްވެސް ނުހަނު އިޚުލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ދިވެހިރާއް
ނިކުާފނުގެ ޒަޢާމަތުގެ ދަުށން ނިަލންޫދގެ ޔާމީްނ ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމާއި އެމަهللا ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

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

މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް ލައްވައި އަޅަމެންނަށް ހެޔޮ ވިސްނުން  ނިލަންދޫގެ ތަރައްޤީއަށް އަޅުގަނޑުމެން މިކުރާ
ވަނަ އަހަރަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ކައުންސިލްގެ ކުރިއެރުމާއި ރަށުގެ ތަރައްޤީއާއި ހަމަޖެހުމަށް އަދި ސުލްޙަ  9191 ދެއްވައި

 މަސަލަސްކަމަށް ފާގަތި އަހަރެއްކަމުގައި ލެއްވުންއެދި ދުޢާ ކުރަމެވެ. 

މިޤައުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގުމަށް ތިއްބެވި އެންެމހާ ފަރާތްތަކަށް هللا ގެ އިޚުލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ މާތްއަޅުގަނޑު
 ޤައުމަށް މަޞްލަޙަތުހުރި، ާލބަޔާއި މަންފާ ލިބެނިިވ، އަމާންކަމާިއ ޞުލްޙަވެރިކަން ދެމެހެއްޓޭ، ީދމުޤްރާތީ ހަމަތަކާއި އަސާސްތަކުގެ 

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

 0000ޖުމާދަލްއޫލާ  00
 9191ޖަނަވަރީ    12
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 ތަޢާރަފު  .0
ގެ   9101/1މާބެހޭ ާޤނޫނު ނަްނބަރު މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަްނދޫ ވަނަ އަހަރު  9102ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވުނު  011
 ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެވެ.ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

ކައުންސިލްގެ މިޝަނާއި، ރަށުގެ ވަނަވަރު ހިެމނިފައިވާނެއެވެ. ، މިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި
ނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީޖާ ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި، އެ  9102މީގެއިތުރުން  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގުމަްށ ކަ

 ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު ހިމަނާލެވިފައިވާނެއެވެ.، މި އަހަރު ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި،  ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތަފްޞީލާއި

 

 ކައުންސިލްހގެ ތަޞަްއުވރު .9
ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންގެންދާ ިޚދުމަތްތައް، ޒަމާނީ ވަީޞލަތްަތކާއި ހުނަރު ބޭނުން ކޮށްެގްނ އަވަސްކަމާއި 

 .ހަލުވިކަމާއެކު ދެމުންގެންދާ ޒިްނމާދާރު ޤާބިލް މުވައްޒަފުންތިބި ިއދާރާއަކަށްވުން

 

 އަމާޒު ގެ ކައުންސިލް .3
ފ. ނިލަންދޫގެ ރައްޔިތުންނަްށ ދޭންޖެހޭ އަދި ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް އެންމެ އެކަށޭނަ ގޮތެއްގައި 
ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ނިލަްނދޫ ކައުންސިލްގެ ދައުރު އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމާއެކު މުވައްޒަފުންނަކީވެސް ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތަކަށް 

 ބިލް ބަޔަކަށް ހަދަިއ ފ. ނިލަންދޫގައި ދެމެހެއްޓެނިިވ ގޮތެއްގައި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ރާވާ ހިންގުން.އަހުލުވެރި ޤާ

  



 
 ވަނަ އަހަރުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓު 9102ނިލަންދޫ ކައުންސިންގެ އިދާރާގެ                              4ގ07ެ

 

 ރަށުގެ ވަަނވަރު / ރަށުެގ އިޚުތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދު  .0

ރާަރށެވެ. މިރަށާއި ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުުރބުރީ ނިަލްނދުއަކީ އަތޮޅުގެ އެންމެދެކުނަްށ އޮންނަ ފ.އަތޮޅުގެ ވެރިކަންކު
މޭލެވެ. ރަށުގެ ބޮޑުމިނުގައި  11ރާއްޖޭގެ ވެރިކަންކުރާރަށް މާލެއާދެމެދު ހުންނަނީ 

ފޫޓެވެ. ފުޅާމިނަކީ  5,200ހެކްޓަރު ހުންނައިރު ރަށުގެ ދިގުމިނަކީ  11ގާތްގަނޑަކަށް 
މިރަށަކީ   .ފޫޓެވެ. މިއީ އަތޮޅުގެ އާާބދީގެ ގޮތުންނާއި ބިމުގެ ގޮުތން ެއންމެބޮޑު ރަށެވެ 4,700

ނަމަކަށް   "ފޯއްމަތި"މިރަށުގައި ޮއންނަ   ތާރީޚީގޮތުން ރާއްޖޭގައި ފާހަގަޮކށްލެވޭ ރަށެކެވެ.
ވަނަ ޤަރުނުގެ ތަނެއްކަން ސައިންޓިފިކް  16ކިޔާ އާޘާރީ ސަރަޙައްދަކީ މީލާދީ ސަނަތުގެ 

ވަސްވަރު އިންޑިޔާއާއި ސިލޯނުގެ މިފަދަތަްނތަނުން ފެނިފަިއވާ ހޯދުންތަކުން އެނިގފައިވެއެވެ. އެތަނުން ފެިނފައިވާ ބައެއް ތަކެއްަޗކީ އެދު
ަަޏކީ ތަކެއްޗާއި އެއް ފެންވަރުގެ ދާދި އެއް ވައްތަރެއްގެ ތަކެއްޗެވެ. ނިލަންދޫ އާޘާރީ ސަރަޙައްދުގައި މިހާރުވެސް ފެންނަންއޮތް ވެލި ފުން

ވަރަށް އުސްކޮށް އޮވެއެވެ. އެ ތަނަކީ އާޘާރީ ތަނެއްކަން ކުިރން އެދުވަސްވަރުގެ ބިނާތައް ހަދާފަިއ ހުރިތަނެވެ. ކުރީގައި އެ ވެލިފުނި 
އެނގިފައި ނުވާތީ އެތަނުން ގަލާއި ވެލި ނެގުމުގެ ސަބަބުން ވެލިފުނި މިހާރު އޮތީ ވަރަށް ތިރިކޮށެވެ. ވަރަށްގިނަ ގާތައްވެސް 

 މަދުވެފައިވެއެވެ.
 

 

 

   

 ކުރާ ވެވެއް އޮވެއެވެ. މި ސަރަހައްދުގައި ކުރީގެ މީހުން ފެންވެރުމަށް ބޭނުން

ވަނަ  0013ވަނަ ޤަރުނަކީ ދުނިޔެއަށް އިސްލާމްދީން އައުމުގެ ކުރީގެ ތާރީޚެކެވެ. މީލާދީ ސަނަތުން  16މީލާދީ 
. އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމް ވުމަށް ފަހުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ިމސްކިތްތައް ބިނާކުރި ރަށްރަށުގެ ތެރޭގައިވެސް ނިލަންދޫ ހިމެނެއެވެ 

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

ސްކިތް މި މި .އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ުދވަސްވެފައިވާ ތާރީޚީ މިސްކިތެކެވެ 161ނިލަންދޫގައި ހުރި ާއޘާރީ މިސްކިތަކީ 
ޢިމާރާތް ކޮށްފައިވަނީ ހިރިގަލުްނނެވެ. މި މިސްކިތް އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން މަރާމާތުކޮށް ތަފާުތ 
ބަދަލުތައް ެގނެސްފައިވެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ތާރީޚީ މިސްކިތެއްކަމުގައިވާ މާލޭ ހުކުރުމިސްކިތެކޭ 

ވަސްވަރު މަރުވެފައިވާ އެއްގޮތަށް ނިލަންދޫގައި ހުންނަ މި މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރޭގައިވެސް އެ ދު
މީހުން ވަޅުލާފައި ވެއެވެ. ނިލަންދޫގެ އާޘާރީ ސަރަހައްދާބެހޭ އެކިއެކި ދިރާސާތަކާއި ތަފާތު 

ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުން މިހާރުވެސް ކުރައްވަމުން   ހޯދުންތައް 
   ގެންދަވައެވެ.

އުޅޭ، މިރަށު ރައްޔިތުން ދިރިއުޅުމަށްކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ އަންހެނުން ދިރި 0123ފިރިހެނުންނާއި  0099
މަސްވެރިކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަމާއި، ފަންގި ވިނުމާިއ، ވިޔަފާރި ހިންގުމާއި، ކޮންސްޓްރަކްޝަން ަމސައްކަތާއި، ވަޒީފާ އަދާކުރުމެވެ. 

 ރިއެކެވެ. އަދި ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިއަކީ މިއަދު މިރަށުގައި ކުރިއަރަމުންދާ ވިޔަފާ
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ބޭސްކުރާ ފަރުދުންވެސް  މިރަށުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭ އެދުރުގެތަކާއި ޓިއުޝަން ކުލާސްތައް ހިންގައެވެ. އަދި ދިވެހި
 ތިބެއެވެ. 

ގެ ބަނަދރެއް ހަދާފައި އޮވެއެވެ. އަދި ހުޅަނގު އުތުރު ފޫޓު 250x400މިރަށުގެ އިރު އުތުރު ސަރަޙައްދުގައި 
 ފޫޓުގެ ބަނދަރެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.  0111އިގެން ފަރާތުގައި ވިލާގުޅުވަ

ކަރަންޓާއި ަނރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދެމުން ެގންދަނީ ފެނަކަ އި މިރަށުގައިން ފެށިގެން  99މޭ  9102
ރައްކާެތރި ކައުްނސިލުންނެވެ. މިހާރުވެސް ކޯޕަރޭޝަނުންނެވެ. އެއިގެ ކުރިން އެ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންަނށް ފޯރުކޮށްދެމުން ދިޔައީ މި 

. އަދި ދަތުރުވެރިންގެ ފަސޭހައަށް ބަނދަރުން ވަޅުފެނާއި މިކައުންސިލުން ކުރަމުން ގެންދަމެވެ ގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލުމާއި ތެލުގެ ވިޔަފާރި
  ވާރޭފެން ލިބޭނެ އިްނތިޒާމުވެސް ހަމަޖައްސާފައި ވާނެއެވެ. 

ނަ ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކުގެ އިތުރުން މިރަށުގައިުހރި ސަރުކާރުގެ ޢާއްމުކޮށް ރަށްރަށުގައި ހުން 
މުވައްސަސާތަކުގެ ތެރޭގައި އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ފ. އަތޮޅު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސާވިސް ސެންޓަރާއި 

 ގ ސެންޓަރު މިރަށުގައި ހުރެއެވެ. ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒާއި މީރާގެ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރާއި އެމް.އެން.ޔޫ ލާނިން

 ވޮލީ ކޯޓު ހުރެއެވެ.  9ކުޅިވަރުކުޅޭ ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑަކާއި ފުޓްސަލް ަދނޑަކާއި ބަށިކޯޓަކާއި 

ޤާނޫނު އަސާސީގައި  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދަކީ ހިމެނޭ އިޚްތިާޞޞްގައި ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ
އަތޮޅުގެ ސަރަޙައްދު ކަމަށް . ފ ޗާޓުަގއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝާިއޢުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުން ހިންގުމަށް ދާއިރާަތއް އިދާރީ  ފައިވާބަޔާން ކޮށް

 އެނގޭނޭ ސަރަޙައްދު ފ. ނިލަންދޫ އެވަނީ ސަރަހައްދުގެ ތެރެއިން ނިލަންދޫގެ ފަޅު ހިމެނޭ ސަރަހައްދެވެ. ތިރީގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ
        .ޗާޓެވެ

 

 

  



 ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                         6ގ07ެ

 ނިލަންދޫ ކަުއންސިލްގެ އިދާާރގެ ޮއިނގަނޑު  .1

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް 

 ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް

 ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރޒް
 1 ޑިރެކްޓަރއެސިސްޓެންޓް 

 ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް 
 ބީ ޓް ޔުނި

 4 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓީވް އޮފިސަރ
 2 މަސައްކަތު

   ފައިނޭސް އޮފިސަރއ. 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން،  
 އެޗްއާރު އެންޑް އިންފޮމޭޝަން 

 އޭ ޔުނިޓު 
 

ޕްރޮޖެކްޓް 
   އޮފިަސރ

 ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

 އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  
 ޑީ ޔުނިޓު 

 ޕްލޭނިންގް އޮިފސަރ  

 ންޓަރވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެ
 

 ސްޕަވައިޒަރ  
  އ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 4ޑްރައިވަރ 
 9މަސައްކަތު  

 

 އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ

 ސޯޝަލް އެންޑް މުނިސިޕަލް ސާވިސް  
 ސީ ޔުނިޓް 

   ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

 އިކޮނޮމިކް ސޯޝަލް އެންޑް މުނިސިޕަލް ސާވިސް
 1 ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓެންޓް

 ސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއެޑްމިނި
 2ސޭލްސް އޮފިސަރ 

 

 އ.މުނިސިޕަލް ސާވިސް  
 

 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތު ބެލެހެއްޓުން
 

 ޑިރެކްޓަރ / ޒިްނމާާދރު ެވރިޔާ 

 މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން

 10މަސައްކަތު 
 5ޕޫލްގެ މުވައްޒަފުން 



 ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                         0ގ07ެ

 

 ނަތީޖާ ޙާޞިލު ކުެރވުުނ މިންަވރު  .6
 މިންވަރު  ޙާޞިލްވި  މަހުގެނިޔަލަށް  ޖޫން  ތެރެއިން  ޙަރަކާތްތަކުގެ  ނިފައިވާ ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެ  2019

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް #
ރޭވިފައިވާ  ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް
 މުއްދަތު

ނަތީޖާ ޙާޞިލް 
ކުރެވުނު 
 މިންވަރު

Q1 Q2 Q3 Q4 

0  

 އަސާސީ ފުދުންތެރިކަމާއި ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން 
   100% ރުއް އިންދުން. 303ނިލަންދޫގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި  0.0
 ކާނާ ވިހަވުމާއި ފައިދާހުރި ކާނާ ބޭނުންކުރުމާ ބެހޭގޮތުން  0.9

 ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން.


  
100% 

ދަނޑުހެއްދުމަށް ހިއްވަރުދީ ރަށުގައި ދަނޑުހެއްދުމުގެ  0.3
މަސައްކަތްކުރުން. އަދި ދަނޑުވެރިން އުފައްދާތަކެތި ވިއްކުމަށް ހަދާފައިވާ 

 ވަގުތީ މާރުކޭޓުގައި ދަނޑުވެރިން އުފައްދާ ތަކެތި ވިއްކުން.  
  100% 

   100% ރުއް އިންދުން. 11ންދޫގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ނިލަ 0.0

  100% ނިލަންދޫގެ ކޮންމެ ގެއަކަށް ރުކެއް ހަދިޔާކުރުން. 0.1

ފާނަ މަސްވެރިކަން ކުރުމުގައި މަސްވެރިންނަށް ދިމާވާ މައްސަތައް  0.6
ތުން ދެނެގަތުމާއި އެކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާބެހޭގޮ 

 މަސްވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން.

 100% 

ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް، ރަނގަޅު  0.1
ކާނާއާއި ކެއިން ބުއިމުގެ ރަނގަޅު އާދަތައް ދަސްކޮށްދިނުމަށް ޕްރޮގްރާމެއް 

 ހިންގުން.

100% 

ންނާއި ފަރުމަސްވެރިންނަށް މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތު 0.1
ގައި މަސްވެރިކަމުގެ  5112ޑިސެންބަރު  52ހިއްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން 

 މުބާރާތެއް ބޭއްވުން.

100% 

މީހަކަށް ދަނޑުބިން  5ދަނޑުވެރިކަން ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް  0.2
 ދޫކުރުން.

100% 

9 

 ދިރިއުޅުން  ޞިއްޙަތު ރަނގަޅު، ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއްގައި 
 އަންހެން  ބާރުއެޅުމުގެގޮތުން ތިބުމަށް ސިއްޙަތެއްގައި ދުޅަހެޔޮ 9.0

ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުން ކަނބަލުންނާއި 
 .ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން  ކަސްރަތު އަމާޒުކޮށް މީހުންނަށް 



  
100% 

ނަ ދުވަހު ކުރިޔަށް ވަ  15ފެބުރުވަރީ  2719މޯލްޑިވްސް ޔޫތުން  9.9
ގެންދިޔަ،"ކޮބާ ސާފު" ކެންޕޭނުގެ ދަށުން ނިލަންދޫގެ ވަށައިގެން 

 ގޮނޑުދޮށާއި ރަށުތެރެއާއި ބަނދަރު ސަރަޙައްދު ސާފުކުރުން.



  
100% 

ޑެންގީ ހުންފެތުރެމުންދާތީ މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން ނައްތާލުމާއި  3.9
އިން ރައްކައުތެރިވުމަށް ޑެންގީ ހުން ޖައްސާ މަދިރީގެ މަޢުލޫމާތާއި އެ

އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭގޮތުން ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ 
 ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތުދިނުން.



  

100% 

 



 
 ވަނަ އަހަރުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓު 9102ނިލަންދޫ ކައުންސިންގެ އިދާރާގެ                              8ގ07ެ

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް #
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 

 މުއްދަތު
ނަތީޖާ ޙާޞިލް 

ކުރެވުނު 
 Q1 Q2 Q3 Q4 މިންވަރު

2 

ނިލަންދޫގައި ޑެންގީ ހުން ފެތުރެމުންދާތީ އެކަމަށް ރައްކައުތެރި  2.4
ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ގޮތުން މި އިދާރާއާއި ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި 
ނިލަންދޫގައި ހުރި ރަސްމީ އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން، ރަށުތެރޭގައި 

 މަދިރިއުފެދޭގޮތަށް ހުރި ތަންތަން ނައްތާލުން.

 

 

100% 

ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގި  2.5
 ޙަރަކާތްތައް: 

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

އެ ދަރިވަރުންގެ ، ރިވަރުންނާއިފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަ
 ބެލެނިވެރިންނަށް ދިނުން.

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

އް )ނ( ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެ 
 ބޭއްވުން.



  

100% 

ނިލަންދޫގައި އުފެދޭ ޕްލާސްޓިކް ކޮންމެ ހަފުތާއަކުވެސް މާލެއަށް  9.6
 ޖަމްބޯގެ ޕްލާސްޓިކު ފޮނުވިފައިވޭ. 333އެގޮތުން މިއަހަރު  ފޮނުވުން.

100% 

ދުޅަހެޔޮ ޞިއްހަތެއްގައި ތިބުމަށްޓަކައި ކަސްރަތުކުރުމުގެ  9.1
އިމުގެ ރަނގަޅު އާދަތަކާއެކު ރަނގަޅު ކާނާ މުހިންމުކަމާއި ކެއިން ބު

ކެއުމާއި ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ފެން ބުއިމުގެ މުހިންމުކަން 
އަންގައި ދިނުމުގެގޮތުން ނިލަންދޫގެ އަންހެން ކަނބަލުންނަށް މަޢުލޫމާތު 

 ދިނުމުގެ ޚާއްޞަ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން.



  

100% 

ސަރަޙައްދުތަކަށާއި ގޯތިތަކަށް ހުވަނި ލަންދޫގެ އެކިއެކި ނި 9.1
 ބޭސްޖެހުން.

 100% 

"ހަށިހެޔޮ" ނިލަންދޫ އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒާއި ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ  9.2
   100% ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށް ގެންދިއުން.  4ކަސްރަތު ކުލާހުގެ 

ވަނަ  0001 ން ގުޅިގެޒުވާނުންނާއި ނިލަންދޫ އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒާއި  9.01
   100%  ޢީދު ކުލަގަދަގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރުން. އަހަރުގެ އަޟުޙާ

ވަނަ އަހަރުގެ އަޟުޙާޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ނިލަންދޫ  0001 9.00
ޖަމްޢިއްޔަތުއްޝަބާބުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ "ރަށްވެހި ޗެލެންޖް" ފުޓްސަލް 

 މުބާރާތަށް މާލީ އެހީވުން.
  100% 

ނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ މި 9.09
އެމްޕަވަރމަންޓާއި މިއިދާރާއާއި ނިލަންދޫ އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒާއި ގުޅިގެން 

 ނިލަންދޫގައި "ހަފުތާރެސް" ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.

100% 

 

 



 
 ވަނަ އަހަރުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓު 9102ނިލަންދޫ ކައުންސިންގެ އިދާރާގެ                              9ގ07ެ

 

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް #
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 

 މުއްދަތު
ނަތީޖާ ޙާޞިލް 

ކުރެވުނު 
 Q1 Q2 Q3 Q4 މިންވަރު

2 

ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުމުގެ ގެއްލުމާއި، މަސައްކަތު މާޙައުލުގެ  9.03
ގެ  1،1،2ޞިއްޙަތާ ބެހޭގޮތުން ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގްރޭޑް 

 ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން.
100% 

ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ކެތީގެ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ބޯތަ ދުނިޔޭގެ ކާ 9.00
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ޞިއްޙީ ނާސްތާގެ ފަރިއްކޮޅެއް މުވައްޒަފުން 
 ބޭނުންކުރުން.

100% 

ހުނަރުވެރި، އަޚުލާޤް ރަނގަޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުމަށް،  01.9
 0ން، ޢުމުރުން ނިލަންދޫ އެން.ވައި.ޖީ އާއި މި ކައުންސިލާއި ގުޅިގެ

އަހަރާ ދެމެދުގެ ފިރިހެން ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށް، ތަމްރީނު  10އަހަރާއި 
 ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިޔަށް ގެންދިއުން.

100% 

ނިލަންދޫ ސްޕޯޓްސް ކުލަބާއި ނިލަންދޫ މި ކައުންސިލާއި  06.9
ހުނަރުވެރި، ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން އެން.ވައި.ޖީ އާއި ގުޅިގެން، 

އަށް، ކުރިޔަށް  6 އިން ނޮވެންބަރު 28އޮކްޓޫބަރު  2719ދުމަށް، އުފެއް
ގައި ފަށައިގެން ކުރިޔަށް  28އޮކްޓޫބަރު  2719ގެންދާ ކޯޗިންގ ކޭމްޕް 

 ގެންދިއުން.

100% 

ން.ވައި.ޖީ ގެ ނިލަންދޫ އެމި ކައުންސިލާއި ދ. މީދޫ ކައުންސިލާއި  9.01
 ގައި ނިލަންދޫ  2719ބަރު ނޮވެން 16އާއި ގުޅިގެން  ގްރީން އެކަޑަމީ

އަހަރުން ދަށުގެ  16އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓުބޯޅަ ޓީމާއި ދ. މީދޫ  16
 ގެ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް ދ. މީދޫގައި ކުޅުން.ފުޓުބޯޅަ ޓީމު 

 100% 

ފ. ނިލަންދޫ ގަނޑުވަރު މަގުގެ ދެކުނުކޮޅުން މޫދަށް އެރޭ، ޚާއްޞަ  01.9
ރަށުގެ  އެރުމަށްފަހު ފެންވެރުމަށް،އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން، މޫދަށް 

ފެންމާގަނޑު ލައިގެން  4 އިސްރަށްވެހިންގެ ބޭފުޅުންނާއި ގުޅިގެން
 ފެންމުޑިއެއް ހެދުން.

 100% 

އްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި ލަންދޫ އަންހެނުން ތަރަ ނި  9.02
 ބަށިމުބާރާތެއް  އަށް  93-01ނޮވެންބަރު  9102ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން 

 ބޭއްވުން.
 100% 

އްމު ޞިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ފ. އަތޮޅު ޢާ 9.91
 90އިންމަތީގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް  11ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގުރޭޑު 

ނުމުގެ ގައި ތިރީގައިވާ ކަންކަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދި 9102ނޮވެންބަރު 
 ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން.

އިން ބުއިމުގެ ރަނގަޅު އާދަތަކާއި ރަނގަޅު ކާނާއާއި ބެހޭ ހ( ކެ)
މަޢުލޫމާތާއި ހަށިގަނޑު ރަނގަޅަށް ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމާއި ވިސްނުން 

 ތަރައްޤީކުރުމާއި ހިތްރަނގަޅު ކުރުމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތުދިނުން.

 100% 



 
 ވަނަ އަހަރުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓު 9102ނިލަންދޫ ކައުންސިންގެ އިދާރާގެ                              17ގ07ެ

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް #
އިވާ ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފަ

 މުއްދަތު
ނަތީޖާ ޙާޞިލް 

ކުރެވުނު 
 Q1 Q2 Q3 Q4 މިންވަރު

2 

)ނ( ދިރިއުޅުމުގެ ރިވެތި އާދަތަކާއި ކަންކަން ކުރުމުގެ ތަރުތީބުތައް 
 ގެންގުޅޭނެގޮތް އަންގައިދިނުން. 

)ރ( އިޖުތިމާޢީ އަދަބުތަކާއި މައިންބަފައިންނަށް އޯގާތެރިވުމުގެ 
 މުހިންމުކަން އަންގައިދިނުން.

 100% 

އައިޓަމް ހަރުކޮށް  03ނިލަންދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގައި ކުދިންކުޅޭ  9.90
 ޕާކު ތަރައްޤީކުރުން.

 100% 

އައިޓަމް  3ނިލަންދޫ ސިއްތިފަންނު ގައި ކުޑަކުދިން ކުޅޭ  9.99
 ހަރުކުރުން.

 100% 

3 

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު 
 100% ޙިފްޒު ކުލާހުގެ ކިޔެވުން ކުރިޔަށް ގެންދިއުން.ކައުންސިލުން ހިންގާ  3.0

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއާއި ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ  3.9
މަރުކަޒާއި މި ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ނިލަންދޫ އެމް.އެން.ޔޫ ލާނިންގ 
ސެންޓަރުގައި ކިޔަވައިދޭ، ހިޔުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓު ޑިގުރީކޯސް 

 އަށް ގެންދިޔުން.ކުރި

100% 

ގެ ދަރިވަރުންނަށް،  4,5,6ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގްރޭޑް  3.3
 ނިލަންދޫ އިންޖީނުގޭގެ މަސައްކަތްތައް ދަސްކޮށްދިނުން.



  
100% 

ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެކްޝަން ޕްލޭން  3.0
 ދިނުން.ތައްޔާރު ކުރަން ދަސްކޮށް



  
100% 

ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތަފާސް ހިސާބު  3.1
 ބެލެހެއްޓުމުގެ ތަމްރީނު ދިނުން.



  
100% 

   100% ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޖެމްސް ތަމްރީނު ދިނުން. 3.6

 06ރިހެން ގެ ފި  9ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގްރޭޑް  3.1
ނަށް، މުދައްރިސުން 9އަންހެން ދަރިވަރުންނާއި  01ދަރިވަރުންނާއި 

 ރައްކައުތެރި ގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލުމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުން. 



  
100% 

   100% ބައިވެރިވުން.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި  3.1

   100% ހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުން.ރަށުގެ މަސްވެރިންނަށް ފާނަ މަސްވެރިކަމާއި ބެ 3.2

އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުގެ  ފ. 3.01
މުވައްޒަފުންނަށް، އަމާޒުކޮށްގެން މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރަން 
ދަސްކޮށްދިނުމަށް ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ 

 އްޒަފުން ބައިވެރި ކުރުން.މުވަ  3ޕްރޮގްރާމުގައި ކައުންސިލްގެ 



  

100% 

ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމު ފުޅާކުރުމާއި، ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތައް  3.00
ހިންގުމާއި ސާފު ދިވެހިބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރުމުގެ ހުނަރު 

ދުވަހުގެ  6ދަސްކޮށްދިނުމަށް، ދ. ވާނީގައި ޕޮލިހުންނަށް އަމާޒުކޮށް 
 .ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން



  

100% 

 



 
 ވަނަ އަހަރުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓު 9102ނިލަންދޫ ކައުންސިންގެ އިދާރާގެ                              11ގ07ެ

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް #
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 

 މުއްދަތު
ނަތީޖާ ޙާޞިލް 

ކުރެވުނު 
 Q1 Q2 Q3 Q4 މިންވަރު

3 

ނިލަންދޫގެ ރައްޔިތުންނާއި އިސް ރަށްވެހިންނާއި ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ  3.09
ބެލެނިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް،  މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނާއި މުދައްރިސުންނާއި
ންނައިދިނުމުގެ ކްލާސްތަކެއް ޕްރޮފެސަރ ޙަސަން ޢުޤައިލުގެ އުގަ

މި ކުލާސްތަކުގައި އުގަންނައިދެއްވި  ދޫގައި ކުރިޔަށް ގެންދިއުން.ނިލަން 
ދާއިރާތަކުގެތެރޭގައި ކާމިޔާބު މީހަކަށް ވުމަށްޓަކައި ކަންކުރަންޖެހޭ ގޮތާއި 

ރުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންތައްތަކާއި ދުޅަހެޔޮ ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކު
ޞިއްޙަތެއްގައި ގިނަ ދުވަހު ހުރުމަށްޓަކައި ކެއިންބުއިމާއި ދިރިއުޅުމުގެ 

ޢުމުރުން  ވިސްނުން ތަރައްޤީކުރާނެ ގޮތާއި  އާދަތައް ބަހައްޓަންވީ ގޮތާއި
 ފެލިވެ އުޅުމުގެ ބޭނުންތެރިކަން ދުވަސްވުމުންވެސް މަސައްކަތްކޮށް ހެލި

 މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ. ފަދަ ދާއިރާތަކާގުޅޭއަންގައި ދިނުން 



  

100% 

ގެ ނިޔަމި ކޯހެއް  5ނިލަންދޫގެ މަސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ލެވެލް  3.03
 ހިންގުން.



  
100% 

މަސައްކަތު އަޚުލާޤާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް، މ. މުލީގައި  3.00
 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.



  
100% 

ވަނަ އަހަރު  5112މ. މުލަކު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން  3.01
އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުން އެ އިމްތިޙާނަށް 

 5ތައްޔާރުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން ދިވެހިބަސް ކިޔަވައިދިނުމަށް 
 ދުވަހުގެ  ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.



  

100% 

ކައުންސިލާއި ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ މި 3.06
ކޮމެޓީއާއި އެވިޑްކޮލެޖާއި ގުޅިގެން، ނިލަންދޫގައި ޑިޕްލޮމާއިން އޮފީސް 

 މެނޭޖްމަންޓް ކޯހެއް ހިންގަމުން ގެންދިއުން.
  100% 

ރާ ކުއިކްބުކްސް ބޭނުންކޮށްގެން ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ތެރެއިން އިތުބާ  13.0
ޔަޤީންކަމާއެކު ޚަރަދު ކުޑަކޮށް އަވަހަށް ޚިދުމަތް ދިނުމާއި ފަސޭހައިން 

ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ކަންކަން ބެލޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމުގެގޮތުން  ނި 
 ދުވަހުގެ ތަމްރީނުދިނުން. 4މުވައްޒަފަކަށް  3ފައިސާގެ މަސައްކަތްކުރާ 

  100% 

އި އަތޮޅު ގެ މުވައްޒަފުންނާނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  13.0
ކައުންސިލާއި ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ 
ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް، އަންދާސީ ހިސާބު ހަދަން ދަސްކޮށް ދިނުމުގެ 

 ދިނުން. ތަމްރީނު

  100% 

ލާޤާބެހޭ މާޒުކޮށް، މަސައްކަތު އަޚުއިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަ މި 3.02
 ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.

100% 

ނިލަންދޫގައި ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް  91.3
އަމާޒުކޮށް، ނަފުސު އިޞްލާޙުކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ 

 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.

100% 



 
 ވަނަ އަހަރުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓު 9102ނިލަންދޫ ކައުންސިންގެ އިދާރާގެ                              12ގ07ެ

 އްހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަ #
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 

 މުއްދަތު
ނަތީޖާ ޙާޞިލް 

ކުރެވުނު 
 Q1 Q2 Q3 Q4 މިންވަރު

3 

މި އިދާރާއާއި ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  3.90
އިދާރާއާއި ގުޅިގެން ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް، 

 ންގ" ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން."ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޓްރެއިނި



 
100% 

މި އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް، ދިވެހިބަހުން  3.99
ޙައްލުކުރާނެގޮތް ޢިބާރާތްކުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި އެ މައްސަލަތައް 

 ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.


 
100% 

ކައުންސިލާއި ލުންނަށް އަމާޒުކޮށް، މިނިލަންދޫގެ އަންހެން ކަނބަ  3.93
ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި މޯލްޑިވްސް 

ގެވެހި ސާމާނު މަރާމާތުކޮށް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ގުޅިގެން 
 ބަލަހައްޓަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.



 

100% 

ންސިލާއި ނިލަންދޫ އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒާއި، ނިލަންދޫ މި ކައު 90.3
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި ދާރުލް ޤުރުއާން 

ޖަނާޒާ ކޯހެއް މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  1ވައްސުންނާ އާއި ގުޅިގެން 
 މީހުން ބައިވެރިވެ ކޯސް ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭ. 17ހިންގުން. މި ކޯހުގައި 



 

 100% 

އިން  54ނޮވެންބަރު  5112މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން  91.3
ސަލާމަތީ ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރުގެ އަށް މާލޭގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ  52

ކަންކަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި މިއިދާރާގެ 
މައުޞޫމު އެސިސްޓެންޓް އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު 

 ބައިވެރިކުރުން.



 

 100% 

ނިލަންދޫ ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން،  ނިލަންދޫ އެން.ވައި.ޖީ އާއި  3.96
އަށް ހިންގި ޤުރުއާން  12އިން ޑިސެންބަރު  53އޮކްޓޫބަރު  5112

ކުލާހުގެ އަހަރުގެ އަހަރަށް ނިންމާލައި  5112ކްލާސްތަކުގެ ކިޔެވުން 
 ނިމުން ފާހަގަކުރުން.



 

 100% 

0 

 ދެޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަން 
ކައުންސިލާއި ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ މި  0.0

ކޮމެޓީއާއި ގުޅިގެން ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ 
ގޮތުން އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ޙަރަކާތްތަކެއް ހިންގުން. އެ 

 ޙަރަކާތްތަކަކީ:
 އަންހެނުންގެ ވޮލީ މެޗެއް ކުޅުން.)ހ( 

 )ށ( އުކާލެވޭތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ތަކެތި ހެދުމުގެމަޢުރަޟެއް ބޭއްވުން.
 އަހަރުން މައްޗާއިދަށުގެ އަންހެނުންގެ ބަށިމެޗެއް ކުޅުން.32)ނ( ޢުމުރުން 



  

100% 

އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ ޖިންސީ،ޖިސްމާނީ،  0.9
އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމުގައި އަންހެނުންގެ ސަމާލުކަން  ނަފުސާނީ

 އިތުރުކުރުމުގެގޮތުން ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމާބެހޭގޮތުން އަންހެން 
 .ކަނބަލުންނަށް މަޢުލޫމާތުދިނުން 



  

100% 



 
 ވަނަ އަހަރުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓު 9102ނިލަންދޫ ކައުންސިންގެ އިދާރާގެ                              13ގ07ެ

 

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް #
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 

 މުއްދަތު
ނަތީޖާ ޙާޞިލް 

ރެވުނު ކު
 Q1 Q2 Q3 Q4 މިންވަރު

4 

މި ކައުންސިލާއި ނިލަންދޫ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް  0.3
ސެންޓަރާއި ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި 
ގުޅިގެން ހިންގާ ސިލްސިލާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ދަށުން،  ނިލަންދޫގައި ތިބި 

އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން ދެނެގަނެ އެފަދަ އަނިޔާ  ގެވެށި އަނިޔާ ލިބޭ
ލިބޭ ފަރާތްތަކަށާއި އަނިޔާ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށް، ތަމްރީނު 

 ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން.

 100% 

މި ކައުންސިލާއި ނިލަންދޫ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް  0.0
ޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި ސެންޓަރާއި ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައް

ގުޅިގެން ހިންގާ ސިލްސިލާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ދަށުން، ރަނގަޅު ޢާއިލާއެއް 
ބިނާކުރުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންކަމާބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ 

 ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވުން.

 100% 

ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް  މި ކައުންސިލާއި ނިލަންދޫ ފެމެލީ އެންޑް 0.1
ސެންޓަރާއި ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި 
ގުޅިގެން ހިންގާ ސިލްސިލާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެދަށުން، މުޖުތަމަޢު 
އިޞްލާޙުކުރުމުގައި، "ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު" މި ނަމުގައި އަންހެން 

 ހިންގުން.ކަނބަލުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމެއް 

 100% 

މި ކައުންސިލާއި ނިލަންދޫ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް  0.6
ސެންޓަރާއި ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި 
ގުޅިގެން ހިންގާ ސިލްސިލާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ދަށުން، ރަނގަޅު ޢާއިލާއެއް 

ކަންކަމާބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ  ބިނާކުރުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންވީ
 ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވުން.

 100% 

ކުދިންގެ އަޚްލާޤް ގޯސްވަމުންދާތީ، މި ކައުންސިލާއި ނިލަންދޫ ފެމެލީ  0.1
އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް ސެންޓަރާއި ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ 

ހިންގާ ސިލްސިލާ ، ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި ގުޅިގެން
ޕްރޮގްރާމުތަކުގެދަށުން، އަންހެން ކަނބަލުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު 

 ކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.

 100% 

 ރައްކައުތެރި ބޯފެނާއި ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތަކާއި ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތައް 

5 
 

 100% ރައްޔިތުންނަށް ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދިނުން. 1.0

 100% ރައްކައުތެރިގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލުން. 1.9

 100% ކުނިގޮނޑުގައިހުރި ޕްލާސްޓިކު މާލެއަށް ފޮނުވުން. 1.3

 100% ރަށުގެ މަގުގޯޅިތައް ދިއްލައި ބެލެހެއްޓުން. 1.0

ށް ނިލަންދޫގެ ކުރީގެ ކުނިގޮނޑަށް ވެލިއަޅައި އެތަން ސާފުކޮ 1.1 
 ހިތްފަސޭހަ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުން.

  
  

100% 

 



 
 ވަނަ އަހަރުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓު 9102ނިލަންދޫ ކައުންސިންގެ އިދާރާގެ                              14ގ07ެ

 

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް #
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 

 މުއްދަތު
ނަތީޖާ ޙާޞިލް 

ކުރެވުނު 
 Q1 Q2 Q3 Q4 މިންވަރު

5 

ރަށުގެ ވަށައިގެން ހިނގާ މަގު، ވާރުމަގުން ފެށިގެން ސިއްތިފަންނާ  5.6
 ށް ދިލައި ސާފުކުރުން.ހަމައަ

  
  

100% 

ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންގެ އެހީއާއެކު ރަށުގެ  1.1
 ގޮނޑުދޮށާއި މޫދު ސާފުކުރުން.

  
  

100% 

ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދާއި އުޞޫލު ޢާންމުކޮށް އެއާއި  1.1
 އެއްގޮތަށް ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުން.

  
  

100% 

ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގު ގޯޅިތަކާއި އިޖުތިމާޢި ސަރަޙައްދުތައް  1.2
 ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

  
  

100% 

ރަށުގެ އަވަށް ބޭރު މަގުތަކާއި އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް ކުނިކަހައި  1.01
 ސާފުކުރުން.

  
  

100% 

ފެނާއި އާދައިގެން ބޯއޮޑިދޯނިފަހަރާއި ދަތުރުވެރިންނަށް ބަނދަރުން  1.00
 އްސައި އެ ޚިދުމަތްތައް ދެމުން ގެންދިއުން.ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖަފެން 

  
  

100% 

ލަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަގުމަތީ ޖަންކްޝަން ތަކުގެތެރެއިން ނި 1.09
 ޖަންކްޝަނެއް ސާފުކޮށް ސަރވިސްކުރުން. 6

  
  

100% 

އި މަގެއް ހަދައި އެ މަގުގައި ބައްތި ރަށުގެ ދެ ބަނދަރުގެ ދެމެދުގަ 1.03
 ޖެހުން. 

  
  

100% 

    100%  ނިލަންދޫ ގަބުރުސްތާނު ދިލައި ސާފުކުރުން. 1.00

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އާއި ނިލަންދޫގައިހުރި ރަސްމީ އިދާރާތަކުގެ  1.01
ކުރިން ބޭނުންކުރި ކުނިގޮޑުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ނިލަންދޫގައި  މުވައްޒަފުންގެ

  ންސައްތައަށް ވެލި އަޅައި އެ ސަރަޙައްދު ރީތިކުރުން. އި  85%

  

  
85% 

ލަންދޫގެ ގޭގެއިން ބޯފެން ހުސްވެގެން ސަރުކާރުގައި ދެންނެވުމުން ނި 1.06
ލިޓަރު ފެން ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ  80,000ނިލަންދޫ އަށް ފޮނުއްވި 

 ކަޅުހަންތަކަށް އަޅައިގެން ރައްޔިތުންނަށް ފެން ދޫކުރުން. 
 

  
100% 

ރަށުގެ ވަށައިގެން ހިނގާ މަގު، ވާރުމަގުން ފެށިގެން ސިއްތިފަންނާ  1.01
 ހަމައަށް ދިލައި ސާފުކުރުން.

   100% 

"ފާފު އެންމެ ސާފު" ޝިއާރުގެދަށުން ފ. ހިމިއްޗާއި  1.01
 މިނިމަސްގަލީގެ ވަށައިގެން ގޮނޑުދޮށް ސާފުކުރުން.

 100% 

 100%  ބޯޑުހަދައި ބޭނުންކުރަންފެށުން. 2މަގުބަންދުކުރާ  1.02

ނިލަންދޫގައިހުރި ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުން  1.91
ގުޅިގެން، ދުނިޔޭގެ ސާފުކުރުމުގެ ދުވަހު، ނިލަންދޫގެ ވަޑައިގެން 
ގޮނޑުދޮށާއި ރަށުތެރޭގެ މަގުގޯޅި ތަކާއި އަވަށް ބޭރު މަގުތަކާއި އިޖުތިމާޢީ 

 އި ވަލުތެރޭގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތައް ސާފުކުރުން.ސަރަޙައްދުތަކާ

 100% 

6 
 ކަރަންޓާއި ތިމާވެއްޓާއި ރަށްޓެހި ހަކަތަ  
  100% ރައްޔިތުންނަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން.
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 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް #
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 

 މުއްދަތު
ނަތީޖާ ޙާޞިލް 

ކުރެވުނު 
 Q1 Q2 Q3 Q4 މިންވަރު

1 

 ވަޒީފާ އިތުރު ކުރުމާއި ރަށުގެ އިޤްތިޞާދު ކުރިއެރުވުން 
ރަށުގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން  1.0

ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް އިތުރު ބިންތައް ދޫކޮށް ދަނޑުވެރިކަމުގެ 
ހޯދައިދިނުން. )ދޫކޮށްފައިވާ  މަސައްކަތް ފުޅާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު

ދަނޑުބިންތަކުގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްކޮށް އެ މަސައްކަތުން 
 ރަނގަޅު އާމްދަނީ ހޯދަމުން ދެއެވެ.(

 

  

100% 

ނިލަންދޫ ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް ޑްރައިވަރެއްގެ މަޤާމު  1.9
 އިތުރުކޮށް މުވައްޒަފަކު ހަމަޖެއްސުން.  

  
  

100% 

ނިލަންދޫ އިންޖީނުގެއަށް ޓެކްނީޝަނެއްގެ މަޤާމު އިތުރުކޮށް  1.3
 މުވައްޒަފަކު ހަމަޖެއްސުން.

  
  

100% 

ބިމެއް  3ވިޔަފާރި ކުރުމާއި ހޮޓާ ހިންގުމާއި ސިމެންތިގައު އެޅުމަށް  1.0
 ދޫކުރުން.

  
  

011% 

ބަނދަރު ވިޔަފާރިތައް ކުރިއަރުވުމުގެ ބޭނުމުގައި ރަށުގެ އުތުރުފަރާތު  1.1
 ސަރަޙައްދުން ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން.  

  
  

100% 

ކައުންސިލްގެ ތެޔޮސެންޓަރަށް ޑިސްޕެންސަރެއް ގެނެސް އެތަނުގައި  1.6
 ބަހައްޓައި ތެލުގެ ޚިދުމަތްދޭން ފެށުން.

 
 

 100% 

1 

 ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި ސިނާޢަތްތައް 
އި ހުޅަނގު ބަނދަރާއި ދެމެދުގައި މަގެއް ނިލަންދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރާ 8.1

 ބައްތި ޖެހުން. 1ހަދައި މަގަށް ވެލި އަޅައި މަގު އެއްވަރުކޮށް މަގުގައި 
 

  
100% 

ނިލަންދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރުގެ ނެރާއި ބަނދަރުގެ އިރުމަތީކޮޅު  1.9
 ފުންކުރުން.

 

  
100% 

ދިއުމަށް އާސާރީ ސަރަޙައްދުގެ އިރުން، ނަރުދަމާނިޒާމަށް  1.3
ކަނޑާފައިވާ މަގުގައި ޑިސްޓްރި ބިއުޝަމް ފޮށްޓެއް ބަހައްޓައިގެން އެ 
ސަރަޙައްދަށް ކަރަންޓް ދޫކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސައި، އެ ސަރަޙައްދުގެ ބައެއް 

 ގޭގެއަށް ކަރަންޓް ދޫކުރުން.

 

  

100% 

ފޫޓުގެ  3091ނިލަންދޫގައި ކުރިން ކުނިއަޅަން ބޭނުންކުރި  1.0
ފޫޓުގެ ސަރަޙައްދަކަށް ދޮޅު ފޫޓު  1,100x175ތެރެއިން  ސަރަޙައްދުގެ 

 120x175އުސްމިނަށް ދޮންވެލި އަޅައި ފަތުރައި އެއްވަރުކޮށް، އަދި 
 ފޫޓުގެ ސަރަޙައަދަކަށް ފަތުރާނެ ދޮންވެލި އެ ސަރަޙައްދަށް ޖަމާކުރުން.



  

100% 

އަޅައި މަގު ނިލަންދޫ މަސްކައްކާ ސަރަޙައްދުގެ މެދުގައިވާ މަގަށް ވެލި 1.1
 އެއްވަރުކުރުން.



  
100% 

ލަންދޫ އާސާރީ ސަރަޙައްދުގެ އިރުން، ނަރުދާ ނިޒާމާ ދިމާލަށް ދާ ނި 8.6
 މަގުގެ އުސް ފަސްގަނޑުތަކާއި އަޑިގުޑަންތައް އެއްވަރުކުރުން.



  
100% 
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 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް #
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 

 މުއްދަތު
ތީޖާ ޙާޞިލް ނަ

ކުރެވުނު 
 Q1 Q2 Q3 Q4 މިންވަރު

8 

ނިލަންދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރުގެ ހުޅަނގުން ހިއްކާފައިވާ ބިމުގެ ހުޅަނގު  1.1
އުތުރުފަރާތުން، ކުޑަނިލަންދޫ ކައިރިން ވަރަށް ބޮޑަށް ގިރާފައިވާތީ އެ 
ސަރަޙައްދަށް ވެލިއެޅުން. އަދި އެ ސަރަޙައްދު ޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި 

 އޯބޭގްސް ޖެހުމަށް ބޭނުންވާ ވެލި އެ ސަރަޙައްދަށް ޖަމާކުރުން.ޖި

 

  

100% 

ލަންދޫ ވާރުމަގުގައި ހުރި ދެކަފި ބައްތިތައް ވޯމްއަލީގެ ލެޑްލައިޓަށް ނި 1.1
 ބަދަލުކުރުން.

 

  
100% 

 31ނިލަންދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރުގެ އިރު އުތުރު ކަނުން ފެށިގެން  2.1
ފޫޓް ފުޅާމިނުގައި، އެއްގަމު ފަރާތުގައި  01ކޮޅުގައި  ފޫޓު ދޫކޮށް، އިރުމަތީ

 ފޫޓު ފުޅާމިނުގައި ގައު އެތުރުން.   1

 

  
100% 

ލަންދޫގެ އިރުއުތުރު ބަނދަރު ނިޚާއްޞަކޮށްގެން  ރަމަޟާން މަހަށް  1.01
ސަރަޙައްދުގައި ހަދާފައިވާ، ވަގުތީ މާރުކޭޓުގެ ދެކުނު ބިތުގައި ޖަހާފައިވާ 

ވެފައިވާތީ އެ ސަތަރިތައް ނަގައި އެ ބިތުގައި ޓިނުޖަހައި ސަރަރިތައް ހަލާކު 
ކިނބި އަޅައި މާރުކޭޓު ގޮޅިތަކަށް ވެލިލައި ނިންމުން. އަދި މާރުކޭޓު 
ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ރުއްތައް ދިލައި ސާފުކޮށް، އެ ސަރަޙައްދުގައި 

 މަގުބައްތީގެ ދެކަފި ބައްތިއެއްހަދައި ދިއްލޭގޮތް ހެދުން.



  

100% 

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ތަރައްޤީކުރުމަށް ހުރި  01.0
ގޮންޖެހުންތައް ފާހަގަކޮށް އެކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް ކައުންސިލުން 
ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާބެހޭގޮތުން، ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިވެރިންނާއެކު 

 ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން. 5މަޝްވަރާކުރުމަށް 

  100% 

ފޫޓުގެ ގުދަނެއް  15x34އުންސިލްގެ މުދާ ރައްކައުކުރުމަށް ކަ 91.0
 ޢިމާރާތްކުރުން.

 100% 

 2ނިލަންދޫ ކައުންސިލާއި އޭ.ކޭ ފައުންޑޭޝަނާއި ގުޅިގެން  31.0
 އައިޓަމުގެ އައުޓްޑޯ ޖިމެއް ހެދުން.

 100% 

 އައިޓމުގެ ކުޅޭ  16ކުޑަކުދިންގެ ޕާކާއި ސިއްތި ފަންނަށް ބޭނުންވާ  01.0
 ސެޓްތައްގެނެސް ހަރުކޮށް ބޭނުންކުރަން ފެށުން.

100% 

ކައުންސިލް އިދާރާއާއި ކައުންސިލް ގޯތީގައި ހުރި ގުދަނާއި އިންފާރު  11.0
 ން.ރު މަރާމާތު ކު

100% 

ފޫޓަށް  1ނިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ޓާފުއެޅުމަށްޓަކައި ދަނޑުން  61.0
ޅައިގެން ފަސްގަނޑު އެއްވަރުކޮށް ވެލި ނަގައި އަލުން ދޮންވެލި އަ

 ހަރުކުރުން.  
100% 

ނިލަންދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންނަށް ފަސޭހަވާނޭގޮތަށް  11.0
ކަންކަން އިންތިޒާމުކޮށް ފަތުރުވެރިން މޫދަށް އެރެހެދުމަށް ސަރަޙައްދެއް 

 ޚާއްޞަކުރުން.
100% 

 



 
 ވަނަ އަހަރުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓު 9102ނިލަންދޫ ކައުންސިންގެ އިދާރާގެ                              10ގ07ެ

 އްހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަ #
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 

 މުއްދަތު
ނަތީޖާ ޙާޞިލް 

ކުރެވުނު 
 Q1 Q2 Q3 Q4 މިންވަރު

9 

 އަމަން އަމާންކަމާއި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމް ކުރުން 
 100% ހިންގުން. ޕްރޮގްރާމް 4 ނަޞޭޙަތް ދިނުމުގެ ދީނީ 2.0

 ޢާންމުކޮށް ތަންފީޒު  އުޞޫލު ބެލެހެއްޓުމާއިބެހޭ ޤަވާޢިދާއި  ބަނދަރު 2.9
 ކުރަމުން ދިޔުން.



  
100% 

ނި ނައްތާލުމާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދާއި އުޞޫލު ޢާންމުކޮށް ކު ކުނި އުކާލުމާއި 2.3
 ތަންފީޒު ކުރަމުން ދިޔުން.



  
100% 

ގޭގޭގެ ފުރާޅާއި ޢިމާރާތްތަކުގެ ފެން މަގުމައްޗަށް ނުދާގޮތަށް  2.0
ދާއި އުޞޫލު ޢާންމުކޮށް ތަންފީޒު ކުރަމުން ބެހޭ ޤަވާޢި  ހަމަޖެއްސުމާއި

 ދިޔުން.


  

100% 

ބެހޭ ޤަވާޢިދާއި  މަގުމަތީގައި އިޢުލާނާއި އިޝްތިހާރު ހަރުކުރުމާއި 2.1
 އުޞޫލު ޢާންމުކޮށް ތަންފީޒު ކުރަމުން ދިޔުން.



  
100% 

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



  
100% 

މަގު ކޮނުމާއި މަގުގައި އެއްޗެތި ވަޅުލުމާބެހޭ ޤަވާޢިދާއި  2.1
 ތަންފީޒުކުރަމުން ގެންދިއުން.  އުޞޫލުޢާއްމުކޮށް



  
100% 

ށް، މަގުމަތި ކުނިކެހުމާބެހޭ ޤަވާޢިދާއި އުޞޫލު ޢާއްމުކޮ  2.1
 ތަންފީޒުކުރަމުން ގެންދިއުން.



  
100% 

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



  
100% 

   100%  ބޮޑުޖަމާޢަތުގައި އިސްތިސްޤާ ނަމާދުކުރުން.  00.3

ހުރަހަށް ދަނޑި،ދަގަނޑު،ހޮޅި،ވާ،ޓިނު ފަދަ ތަކެތި  ގޭގެއިން މަގު  2.01
ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާއި މަގުމަތީގައި ތަކެތި ބެއްޓުމާއި ގޭގޭ ގޯތީގައި ނުވަތަ 

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



  

100% 

ޤަވަޢިދާއި އޮޑިހަރުގެ އެޅުމާއި އޮޑި އެހެލުމަށް ބިން ދޫކުރުމާބެހޭ  2.00
 ތަންފީޒުކުރަމުން ގެންދިއުން. އުޞޫލު

100% 

އިންފާރު ރޭނުމާއި ތަޅާލުމާ ބެހޭ  ގޯތިގޯތީގެ އިން ވަކިކުރުމާއި 2.09
 ތަންފީޒުކުރަމުން ގެންދިއުން. އުޞޫލު ޤަވާޢިދާއި 

100% 

ޤަވަޢިދާއި ރުގެ އެޅުމާއި އޮޑި އެހެލުމަށް ބިން ދޫކުރުމާބެހޭ އޮޑިހަ 2.03
 ތަންފީޒުކުރަމުން ގެންދިއުން. އުޞޫލު

100% 

ރަށާ ގުޅިފައިވާ ކަނޑުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ފަޅުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ  2.00
 ޢާންމު ތަންތަނުގައި ފިލްމު ނަގަން ހުއްދަ ދިނުމާއި ފީނެގުމާބެހޭ އުޞޫލު 

 ރަމުން ގެންދިއުން.ތަންފީޒުކު 

100% 

ތަންފީޒުކުރަމުން  ކުރުމާބެހޭ އުޞޫލު  ބަންދު  ވަގުތީގޮތުން މަގު  2.01
 ގެންދިއުން.

100% 



 
 ވަނަ އަހަރުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓު 9102ނިލަންދޫ ކައުންސިންގެ އިދާރާގެ                              18ގ07ެ

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް #
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 

 މުއްދަތު
ނަތީޖާ ޙާޞިލް 

ކުރެވުނު 
 Q1 Q2 Q3 Q4 މިންވަރު

9 

ވަނަ އަހަރު ނިލަންދޫ އެން.ވައި.ޖީ އާއި ނިލަންދޫ  9102 2.06
ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ހިންގި ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭ ކުލާހުގެ އަހަރުގެ 

 ނިމުން ފާހަގަކުރުން.

  100% 

10 

 ވަޞީލަތްތައް ދެނެގަތުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުން 
ތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި އަދި ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތް 01.0

 ކޮންމެހެން އަންގަންޖެހޭ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުތައް ޢާންމުކުރުމަށް 
ސަރަޙައްދެއްގައި  0 ކައުންސިލްގެ ވެބުސައިޓާއި ފޭސްބުކް ޕޭޖާއި ރަށުގެ 

އަދި  ޓީވީ 0ނޯޓިސް ބޯޑު ބަހައްޓައި، ފ. އަތޮޅު އިސްޓޯރުގައި 
 .ވީ ބަހައްޓައިގެން މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކުރުން. ޓީ 0ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި 



  

100% 

އިސްމާޢީލު ލައިބްރަރީއަށް ފޮތް هللا ނިލަންދޫގައިހުންނަ ޢަބްދު  01.9
 ހަދިޔާކުރުން.

 
 

100% 

 24,000ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް މެޑިސިންގ ޓްރޮލީއަކާއި  01.3
 5ފާޓާ ސީލަރާއި  5ލިޓަރުގެ ނިޕޮން  51އެއްރަކޯނާއި  5ބީ.ޓީ.ޔޫ ގެ 

 ފާޓާ ކުލަ ހަދިޔާކުރުން.
 

 
100% 

 ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް މެޑިސިންގ ޓޮރޮލީއެއް ހަދިޔާކުރުން. 01.0
 100% 

ނިލަންދޫގެ ޒުވާނުންނަކީ ޒިންމާދާރު ހަރުދަނާ ބަޔަކަށް  01.1
ގޮތުން ނިލަންދޫގެ ފާހަގަކުރުމުގެ ކުރެވިދާނެ ކަންކަން  ހެދުމަށްޓަކައި 

ބުކަމްޢިއްޔާ ތަކާއި އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒުގެ ވެރިންގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކުލަ
 ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަކުރުން. އެގޮތުން ފާހަގަކުރި ކަންތައްތަކަކީ: 

)ހ( އަމިއްލަ މަސައްކަތުން އާމްދަނީ ހޯދައިގެން ލިބޭމިންވަރަށް ޚަރަދުތައް 
 އިދިނުން. ހަމަޖައްސައިގެން ދިރިއުޅުމުގެ މުހިންމުކަން އަންގަ

)ށ( ރަށުންކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށް، އެފަދަ މަސައްކަތްތައް 
 ކުރެވޭނެ މަގުފަހިކޮށްދީ މަސައްކަތް ދަސްކޮށްދިނުން. 

)ނ( އިސްލާމްދީނުގެ ހަރުދަނާ އުޞޫލްތައް ދަސްކޮށްދީ ދީނަށް 
 އަހުލުވެރިކުރުން. 

ދާއިރާ ފާހަގަކުރުމުގެ  )ރ( ކޮންމެ ޒުވާނަކުވެސް ކުރިޔަށްދާން ބޭނުންވާ
 ދިރާސާއެއްކުރުން. 

)ބ( ރަނގަޅުގޮތުގައި ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކޮށް ޒިންމާދާރުބަޔަކަށް ހެދުމަށް 
 ރިކުރުން.ބެލެނިވެރިން ހޭލުންތެ 



 

100% 
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    ކާރިޘާތަކުން ރައްކާތެރިވުން 

ޓީމެއް  ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް ވޮލަންޓިއަރުންގެ 00.0
 އެކުލަވާލައި ތަމްރީނުދީ ޙަރަކާތްތެރި ކުރަމުންގެންދަން. 



  
100% 

ކެންވަސް  3ސަރަޙައްދެއްގައި ޑިޒާސްޓަރ ޕްލޭންގެ  3ރަށުގެ  00.9
 ބެހެއްޓުން.

 
  

100% 



 
 ވަނަ އަހަރުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓު 9102ނިލަންދޫ ކައުންސިންގެ އިދާރާގެ                              19ގ07ެ

 

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް #
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 

 މުއްދަތު
ލް ނަތީޖާ ޙާޞި
ކުރެވުނު 
 Q1 Q2 Q3 Q4 މިންވަރު
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 އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ މުއްސަދިކަން 
 06ގެ ފިރިހެން  2ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގްރޭޑް  12.1

ނަށް، މުދައްރިސުން 9އަންހެން ދަރިވަރުންނާއި  17ދަރިވަރުންނާއި 
 ން. ރައްކައުތެރި ގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލުމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނު



  
100% 

ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންގެ އެހީއާއެކު ރަށުގެ  09.9

 .ގޮނޑުދޮށާއި މޫދު ސާފުކުރުން


  
100% 

ވަނަ ދުވަހު ކުރިޔަށް  01ފެބުރުވަރީ  9102މޯލްޑިވްސް ޔޫތުން  09.3
ގެންދިޔަ،"ކޮބާ ސާފު" ކެންޕޭނުގެ ދަށުން ނިލަންދޫގެ ވަށައިގެން 

 ން.ސަރަޙައްދު ސާފުކުރު އި ރަށުތެރެއާއި ބަނދަރުގޮނޑުދޮށާ



  
100% 

ގެ  09،00،01،2،1ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގްރޭޑް  12.4
ދަރިވަރުންނަށް، ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ރައްކައުތެރިކުރުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

 ދިނުން.


  
100% 

ލާވެލީގެ ބާވަތްތައް ރަށުގައި ނެތެމުންދާ ގަސްގަހާ ގެއްސާއި ފަތްޕި 09.1
އާލާކޮށް ދިރުވުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ގަސް ހޯދުމަށް މ. އަތޮޅަށް ދަތުރެއް 

 ކޮށް، ގަސް ހޯދުން.


  
100% 

  100% ފަހަރު ސާފުކުރުން.17 ލަންދޫގެ ވަށައިގެން ގޮނޑުދޮށް،ނި 09.6

ޅަނގުފަރާތު ހުދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ނިލަންދޫގެ  09.1
ގަސް  32ހިރުނދު، ދިއްގައި، ކައުނި ހިއްކިބިމުގެ ހޭޅީގެ އެއްގަމުގައި 

 އިންދުން.
 100% 

ރުއް،  16ނިލަންދޫގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ދެކުނުފަރާތުގައި  09.1
 ރުއް އިންދުން.   32މަސްބިންތަކުގެ ހުޅަނގުގައި 

 100% 

ށުން ޕާލޭ މޯލްޑިވްސްއާއި ޝިޢާރުގެދަ"ފާފު އެންމެ ސާފު" މި  09.2
 މިނިމަސްގަލީގެ ވަށައިގެން ގޮނޑުދޮށް ސާފުކުރުން.ހިމިއްޗާއި ފ. ގުޅިގެން 

 100% 

ޕްލާސްޓިކުގެ ސަބަބުން ޚާއްޞަކޮށް އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި  09.01
އުކާލާ ޕްލާސްޓިކުގެ ސަބަބުން އިންސާނުންނާއި ކަނޑުގެ ދިރުންތަކަށް ލިބޭ 

ހޭގޮތުން ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނަށް އްލުންތަކާބެގެ
 މަޢުލޫމާތު ދިނުން: އެ ގޮތުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ: 

 100% 

މޫދަށް އުކާލާ ޕްލާސްޓިކުގެ ސަބަބުން ކަނޑާއި ފަރުގެ ދިރުންތަކަށް )ހ( 
 ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކިޔައިދިނުން. 

ކާލާ ޕްލާސްޓިކު އެއްގަމަށް އުކާލުމުން އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އު )ށ( 
އަވީގައި އޮވެ ފުނޑުފުނޑުވުމުން ރަށުގެ ފެންފަށަލައިގެ ތެރެއަށް ދިއުމުން 

 ރަށުގެ ފެންފަށަލަ ތަޣައްޔަރުވަމުންދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން. 
ކެއިން ބުއިމުގައި އާދައިދެ ޕްލާސްޓިކުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތަށި )ނ( 

 ތަށް ލިބޭ ގެއްލުން ކިޔައިދިނުން.ބޭނުންކުރުމުން ޞިއްޙަ
އުކާލާ ޕްލާސްޓިކުގެ ނުރައްކައުތެރިކަން ކުޑަކުރުމުގެގޮތުން އުކާލާ )ރ( 

ޕްލާސްޓިކު ބޭނުންކޮށްގެން "އެޑިޑާސް" ކުންފުނިން އުފައްދާ ތަކެތީގެ 
 މަޢުލޫމާތު ދިނުން. 



 

 100% 



 
 ވަނަ އަހަރުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓު 9102ނިލަންދޫ ކައުންސިންގެ އިދާރާގެ                              27ގ07ެ

 

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް #
ރޭވިފައިވާ  ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް
 މުއްދަތު

ނަތީޖާ ޙާޞިލް 
ކުރެވުނު 
 Q1 Q2 Q3 Q4 މިންވަރު

12 

އެކިއެކި ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ތަންތަނަށް އުކާނުލައި ގެއަށް )ބ( 
ގެންގޮސް ޑަސްބިނަށްލުން ނުވަތަ ރަށުގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި 

 ނުން.ބަހައްޓާފައިހުރި ޑަސްބިންތަކަށް ލުމަށް އިރުޝާދުދި



 
 100% 
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 ގުޅިގެން ނަތީޖާ ޙާޞިލް ކުރުން 
ނިލަންދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރުގައި ގައު އެތުރުމަށް ހަދާފައިވާ  13.1

ސަރަޙައްދާއި ބަނދަރުމަތީގެ ސަރަޙައްދު ކުނިކަހައި ސާފުކޮށް 
 އެއްވަރުކުރުން.

 

  
100% 

ރިޔަށް ވަނަ ދުވަހު ކު 01ފެބުރުވަރީ  9102މޯލްޑިވްސް ޔޫތުން  03.9
ގެންދިޔަ،"ކޮބާ ސާފު" ކެންޕޭނުގެ ދަށުން ނިލަންދޫގެ ވަށައިގެން 

 ގޮނޑުދޮށާއި ރަށުތެރެއާއި ބަނދަރު ސަރަޙައްދު ސާފުކުރުން. 
 

  
100% 

 ހިންގި ޙަރަކާތްތައް:ލާމަރުކަޒީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން  03.3
ރުއް  96 ހިއްކި ބިމުގައި،ންދޫގެ ހުޅަނގު އުތުރު ފަރާތު ނިލަ)ހ( 

 އިންދުން. 
ކާނާ ވިހަވުމާއި  ނާއި )ށ( ޢާއްމު ޞިއްޙީ މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން 

 ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން. ފައިދާހުރި ކާނާ ބޭނުންކުރުމާ ބެހޭގޮތުން

 

  

100% 

 މާލީ  ރިޕޯރޓާއި އަހަރީ ވަނަ އަހަރުގެ 9101 ކައުންސިލްގެ 03.0
 .ޅުންހުށަހެ ރައްޔިތުންނަށް  ރިޕޯރޓް



  
100% 

   100% ގެންދިއުން. ކުރިޔަށް  މަސައްކަތް  ރަޖިސްޓްރީހެދުމުގެ ރމރުއްގަހުގެ 03.1

 ގޮތުގެ  ގެނެވިފައިވާ ޢަމަލީސިފަ ޕްލޭނަށް ތަރައްޤީގެ  ރަށުގެ  03.6
 ކުރުން. ޢާއްމު މަޢުލޫމާތު



  
100% 

ނިލަންދޫ ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންނާއި ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން  03.1
ވަނަ އަހަރުގެ ހަނދުބެލުމާއި  0001ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުސަރަޙައްދުގައި 

 މާހެފުން ބޭއްވުން.


  
100% 

މީޓަރު ފޯކޯ  019އެމް.އެމް ގެ  52ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް  03.1
ފޫޓޫގެ(  03އެސްލޯން ހޮޅި )ހައިޕްރެޝަރ، އޮރެންޖްކުލައިގެ  9ކޭބަލާއި  

 ހަދިޔާކުރުން. 


  
100% 

ނިލަންދޫގައި ޑެންގީ ހުން ފެތުރެމުންދާތީ އެކަމަށް ރައްކައުތެރި  13.9
ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ގޮތުން މި އިދާރާއާއި ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި ގުޅިގެން، 
ނިލަންދޫގައި ހުރި ރަސްމީ އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން، ރަށުތެރޭގައި 

 މަދިރިއުފެދޭގޮތަށް ހުރި ތަންތަން ނައްތާލުން.



  

100% 

ޢާއްމުގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްގެ އިންތިޚާބާއި ގުޅޭގޮތުން  03.01
އިންތިޚާބުތަކުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި އެ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރާނެ 
ގޮތް، އަދި އިންތިޚާބާބެހޭ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ 

ދަލުވުމެއް ބާއްވައި މަޢުލޫމާތު ބަޔަކަށް ސާފުކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ބައް
 ދިނުން.



  

100% 



 
 ވަނަ އަހަރުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓު 9102ނިލަންދޫ ކައުންސިންގެ އިދާރާގެ                              21ގ07ެ

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް #
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 

 މުއްދަތު
ނަތީޖާ ޙާޞިލް 

ކުރެވުނު 
 Q1 Q2 Q3 Q4 މިންވަރު

13 

ވޮލީ ޖަމްޢިއްޔަތުއްޝަބާބާއި ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ނިލަންދޫ  03.00
އާކް ގ ކޭމްޕެއް ހިންގުމާއި، ވޮލީ ކޯޗިންއޭޝަނުގެ އެހީއާއކު ބޯޅަ އެސޯސި

ން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމާބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދަރި ގެ އެހީއާއެކު ޖަމްޢިއްޔާ
ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާބެހޭގޮތުން 

 މަޝްވަރާކުރުން.



  

100% 

ބޮޑަށް ބޭނުންވެފައިވާ ތަރައްޤީއަށް އެންމެ  ނިލަންދޫގެ  03.09
ކަންތައްތަކާބެހޭގޮތުންނާއި މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ހުރި 

ނާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި ވެރިންކާބެހޭގޮތުން، ފ.ދަތިތަ 
އްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަ
 ކު މަޝްވަރާކުރުން. މެމްބަރުންނާއި ކުލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ވެރިންނާއެ 



  

100% 

މިކައުންސިލާއި ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  03.03
މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި ގުޅިގެން ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް 

 ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ތިރީގައިވާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުން:
 އަންހެނުންގެ ވޮލީ މެޗެއް ކުޅުން.)ހ( 
 މަދަހަ މުބާރާތެއް ބޭއްވުން.  )ށ(

 )ނ( އުކާލެވޭ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ތަކެތި ހެދުމުގެ މަޢުރަޟެއް ބޭއްވުން.
 އަހަރުން މަޗާއިދަށުގެ އަންހެނުންގެ ބަށިމެޗެއް ކުޅުން. 31)ރ( ޢުމުރުން 

 )ބ( ޚާއްޞަ ޙަފުލާއެއް ބޭއްވުން.



  

100% 

ވަރުންގެ އެހީއާއެކު ރަށުގެ ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރި  003.0
 ގޮނޑުދޮށާއި މޫދު ސާފުކުރުން.



  
100% 

ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ތިރީގައިވާ  03.01
 ޙަރަކާތްތައް ހިންގުން:

ގަސް  31ހުޅަނގުފަރާތު ހިއްކިބިމުގެ ހޭޅީގެ އެއްގަމުގައި ހިޔާދޭ )ހ( 
 އިންދުން.

ރުއް އިންދުމާއި ގޮނޑުދޮށް  991ބިމުގައި އުތުރުފަރާތު ހިއްކި )ށ(
 ސާފުކުރުން.

 ނިލަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ސާފުކުރުން. )ނ(
 ފުނަ ގަސް އިންދުން. 19އިރު އުތުރު ފަރާތު އައްސޭރި ފަށުގައި  )ރ(



  

100% 

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



  
100% 

ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމާބެހޭގޮތުން ބާއްވާ  13.10
ބޭފުޅުން  2މްޢިއްޔާތަކުން ބައިވެރިކުރާނެ ބައްދަލުވުމުގައި ކުލަބް ޖަ

ހަމަޖައްސަން ކުލަބު ޖަމްޢިއްޔާ ތަކާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް 
 ބޭއްވުން.



  

100% 

މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން  6ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ  9102 03.01
 .ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނާ ޙިއްސާކުރުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ


  100% 



 
 ވަނަ އަހަރުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓު 9102ނިލަންދޫ ކައުންސިންގެ އިދާރާގެ                              22ގ07ެ

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް #
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 

 މުއްދަތު
ނަތީޖާ ޙާޞިލް 

ކުރެވުނު 
 މިންވަރު

Q1 Q2 Q3 Q4 

13 

ވަނަ ރަސްމީ  31،00ވަނަ އަހަރުގެ  9102ކައުންސިލްގެ،  03.02
 ޢާއްމު ޖަލްސާ ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވުން.



  
100% 

ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި ތަފާތު އެކިއެކި ކަންކަމާ  03.91
ގުޅޭގޮތުން، މަޝްވަރާ ހޯދުމަށްޓަކައި، ނިލަންދޫގައިހުރި ސަރުކާރުގެ 

ތަކުގެ ވެރިން، ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން، މުވައްސަސާ
ޢުމުރުން އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން، 

ދުވަސްވީ މީހުން، ތަޖުރިބާކާރުން، ކުލަބްޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ވެރިން، 
 ބައްދަލުވުން  00ވިޔަފާރިވެރިން، މަސައްކަތްތެރިން، އަންހެނުންނާއެކު 

 ބޭއްވުން.

  100% 

މި ކައުންސިލާއި ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސާވިސް ސެންޓަރާއި  03.90
 ގުޅިގެން ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން.

100% 

މި ކައުންސިލާއި ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  03.99
ލީމީ މަރުކަޒާއި ފ. އަތޮޅު މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި ފ. އަތޮޅު ތަޢު 

ހޮސްޕިޓަލާއި ފ. ނިލަންދޫ އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒާއި ގުޅިގެން މުދައްރިސުންގެ 
 ދުވަސް ފާހަގަކުރުން.

100% 

 100% ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން. 03.93

މި ކައުންސިލާއި ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  03.90
ތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި ނިލަންދޫގައިހުރި ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތައް މަސައްކަ

 ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީދުވަސް ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރުން.
  100% 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ  03.91
ނިލަންދޫގައި  އެމްޕަވަރމަންޓާއި ނިލަންދޫ އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒާއި ގުޅިގެން

 "ހަފުތާރެސް" ގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން. 
 100% 

މިކައުންސިލާއި ނިލަންދޫ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް  03.96
 ސެންޓަރާއި ގުޅިގެން، ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން. 

 100% 

ސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ދުވަ 03.91
މީހުންނަށް  46ލަންދޫ ގައި ތިބި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ނި

 ހަދިޔާދިނުން. 
 100% 

ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ޖަމްޢިއްޔާއާއި     03.91
ފ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ރޫޙާއި މި ކައުންސިލާއި    

ހޮސްޕިޓަލާއި ފ. ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  ފ. އަތޮޅު
 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި ގުޅިގެން، މުދައްރިސުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން. 



 

100% 

ބ. ތުޅާދޫ އިސްކޫލާއި ގުޅިގެން އެ އިސްކޫލުގެ މި ކައުންސިލާއި  03.92
ދިނުމާއި،  މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތު އަޚުލާޤާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ބެލެނިވެރިންނަށް ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި 
އިސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް، ހަށިގަނޑު ތަރުބިއްޔަތުކުރުމާއި ކެއިން 
ބުއިމުގެ ރަނގަޅު އާދަތަކާއި ރަނގަޅު ކާނާއާއި ވިސްނުން ތަރައްޤީ 

ގެ ފަސޭހަ ގޮތްތަކާއި ކުރުމާއި ހިތް ރަނގަޅުކުރުމާއި ފިލާވަޅު ދަސްކުރުމު 
 ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުން. 



 

100% 



 
 ވަނަ އަހަރުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓު 9102ނިލަންދޫ ކައުންސިންގެ އިދާރާގެ                              23ގ07ެ

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް #
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 

 މުއްދަތު
ނަތީޖާ ޙާޞިލް 

ކުރެވުނު 
 Q1 Q2 Q3 Q4 މިންވަރު

13 

މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ހޯދުމާއި ތަޖުރިބާ ޙިއްޞާކުރުމަށް މި  03.31
ގައި   ދ.ކުޑަހުވަދޫއަށް  5112ނޮވެންބަރު  2އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން 

ދަތުރެއްކޮށް ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކޮށް 
ދެކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް މަޢުލޫމާތު 

 ބަދަލުކުރުން.  



 

100% 

އި ތަޖުރިބާ ޙިއްޞާކުރުމަށް މި މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ހޯދުމާ 03.30
ގައި   އއ. އުކުޅަހު  5112ނޮވެންބަރު  11އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން 

ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ނިލަންދޫއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، ދެކައުންސިލްގެ 
 މަސައްކަތްތަކާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުން. 



 

100% 

ރުގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ވަނަ އަހަ 5112 03.39
ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން، ނިލަންދޫގައިހުރި ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކާއި 
ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކާއި ނިލަންދޫގެ ކުލަބްޖަމްޢިއްޔާތަކާއި 
ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި ގުޅިގެން 

 ގުން. އެކަންތައްތަކަކީ:ޙަރަކާތްތަކެއް ހިން
މުވައްސަސާތަކުގެ ފިރިހެން މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް ފުޓްސަލް  .1

 މުބާރާތެއް ބޭއްވުން. 
މުވައްސަސާތަކުގެ އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް،  .5

 ބަށިމެޗަކާއި ވޮލީ މެޗެއް ބޭއްވުން. 
ފޮދެއް ރަށުގެ ކުދި، ބޮޑު އެންމެން ބައިވެރިވެގެން ހަވީރުގެ ސައި .3

 ބޭއްވުން.



 

100% 

14 

 އެހެނިހެން ޙަރަކާތްތައް 
ނިލަންދޫ މަސްޖިދުލް ވަޙުދާގެ ކުރިމަތީގައި އަތުރާފައިވާ  00.0

 ގައުތަކުގައި ދަވާދުލައި، ގަސްގާފޮޅުތަކުގައި ކުލަލުން.


  
100% 

ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކުރިމަތީގައި އަތުރާފައިވާ  00.9
 ދަވާދުލުން. ގައުތަކުގައި



  
100% 

ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކުރީގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ޑިރެކްޓަރ  00.3
އަހަރުވުމުން ވަޒީފާއިން  61އަށް ޢުމުރުން هللا އިސްމާޢީލު ޢަބްދު

هللا މުސްކުޅިކުރައްވައި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރައްވާފައިވާތީ އިސްމާޢީލު ޢަބްދު
ވަނަ  09އެޕްރީލް  9102ގެގޮތުން ގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމު 

ދުވަހުގެރޭ، ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކުރިމަތީގައި ޙަފުލާއެއް 
ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގައި هللا ބޭއްވީމެވެ. މި ޙަފުލާގައި އިސްމާޢީލު ޢަބްދު

އަހަރުގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ހަނދާނީ ފިލައެއް  91ޚިދުމަތްކުރެއްވި، 
 އެރުވީމެވެ.



  

100% 

މިސްކިތުގައި އަޅާފައިވާ ކާޕެޓް، ކެމިކަލް  0ނިލަންދޫގެ  00.0
 ބޭނުންކޮށްގެން ދޮވެ ސާފުކުރުން.

 

  
100% 



 
 ވަނަ އަހަރުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓު 9102ނިލަންދޫ ކައުންސިންގެ އިދާރާގެ                              24ގ07ެ

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް #
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 

 މުއްދަތު
ނަތީޖާ ޙާޞިލް 

ކުރެވުނު 
 މިންވަރު

Q1 Q2 Q3 Q4 

14 

ޙަސަން ޢުޤައިލު ނިލަންދޫއަށް ވަޑައިގަތުމުން ނިލަންދޫ  ޕްރޮފެސަރ 00.1
އިރުމަތީ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން އެމަނިކުފާނަށް ރަތްދޫލައިގެ މަރުޙަބާ 
ދެންނެވުން. )މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ނިލަންދޫގައި ހުރި ރަސްމީ އިދާރާތަކުގެ 

ން ވެރިންނާއި މިއިދާރާގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންނާއި ޢާއްމު ރައްޔިތު 
 ބައިވެރިވިއެވެ.(



  

100% 

ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ފެނަކަ  00.6
 ކޯޕަރޭޝަނާއި ޙަވާލުކުރުން. 

 

  
100% 

ފޮތިކޮތަޅު ޙަވާލުކުރުން. )މިއީ  9ނިލަންދޫގެ ކޮންމެ ގެއަކަށް   1.00
 110ޓުން ދެއްވި، ޔުނިސެފުގެ އެހީގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަން

 ކޮތަޅު(  


  
100% 

 

 ޙާޞިލްކުރެުވނު ނަތީާޖެގ ތަފްޞީލް .1

 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން  2019

)ތިންމިލިއަން އަށްސަތޭކަ ސަޔާހި ހާސް ދުއިސައްތަ  3,886,223.00ވަނަ އަހަރަށް ސަރުކާރުންދެއްވި  9102
)ސާދަމިލިއަން ތިންސަތޭކަ ސައުރަޔާޅީސް  14,344,477.00ދުކުރުމަށް ނިންމި ތޭވީސް( ރުފިޔާއާއި ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަ

)އަށާރަ މިލިއަން  18,230,700.00ވަނަ އަހަރަށް ތައްޔާރުކުރި  9102ހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ސަތުހަތްތަރި ރުފިޔާ( ހިމަނައިގެން 
ގައި ބޭއްވި ކައުންސިލްގެ ޢާްނުމ  9102 ޖަނަވަރީ 19ދުއިސައްތަ ތިރީސް ހާސް ހަތްސަތޭކަ ރުފިޔާ( ގެ ސާޕްލަސް ބަޖެޓް 

)އެއްމިލިޔަން  1,072,142.00ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އެއަށްފަހު މިސްކިތްތައް ަކއުންސިލާއި ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު 
 ރުފިޔާ( ސަރުކާރުން ބަޖެޓަށް އިތުރުކޮށްދެއްވިއެވެ. އެއްސަތޭކަ ބަޔާޅީސްހާސް  ބާހަތްތަރި

ވަނަ އަހަރަށް ފުރަތަމަ  9102ހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ނުހިމެނޭ މުިނންމު ބައެއް ކަންަކން ހުރުމާއި އަދި ވަނަ އަ 9102
ގެ ފާސްކުރި ބަޖެޓުގައި ތެލުގެ ވިޔަފާރީގެ ބައި ހިމެނިފައި ނެތުމާއެކު، ކުރަން ހުރި މުހިންމު ކަންތައްތައް ކުރުމަށާއި ތެލުގެ ވިޔަފާރީ

 9102)ނުވަ ިމލިއަން އެއްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ނުވަާހސް ފަސްދޮޅަސް( ރުފިޔާ  9,179,060.00ވާ، ބައި ހިމަނައިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައި

 9102ގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި ޙަވާލުކުރުމުން،  9102މޭ  55ިިލަްނދޫ އިންޖީނުގެއާއި ނަރުދަމާނިޒާމު ނ، ކޮށްގެ ބަޖެޓަށް އިތުރު
)ހަމިލިއަން ފަސްސަތޭކަ ދިހައެއް( ރުފިޔާ  6,510,000.00ށް ލަފާކޮށްފައިވާ އަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭ، އެ ދެތަނުގެ ޚަރަދަ

 31ވަނަ އަހަރުގެ  9102ގައި ބޭއްވި ކައުންސިލްގެ  01ސެޕްޓެންބަރު  9102އުނިކޮށް އަށް ފުރަތަމަ ލަފާކުރި ބަޖެޓުން  9102
 ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
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 ތީގެ ރައްކާތެރިކަން ސީ ފުދުންތެރިކަމާއި ކާބޯތަކެ އަސާ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ޞިއްޙަތު ރަނގަޅު، ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއްގައި ދިރިއުޅުން 

 

  

ސިލުން  ރުއް ދިނުމަށް ކައުން 19ނިލަންދޫގެ ކޮންމެ ގެއަކަށް 
ހިންގާ ޙަރަކާތުގެ ތެރެއިން ހުޅަނގު އުތުރު ފަރާތު ހިއްކި  

 ރުއް އިންދީމެވެ. 303މިއަހަރު   ބިމުގައި

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

 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގީމެވެ.ބޭނުންކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަމުގެ 

ދަނޑު ބިންތަކުން ކުލި ނަގާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމާއި ގުޅިގެން  
 ން.ދަނޑުވެރިންނަށް އެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވު 

  5ގޭގެއަށް ދޫކުރާ  ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން
 ވަނަ ރުއް ޙަވާލުކުރުން.

ކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒާއި ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައް މި ކައުންސިލާއި ފ. ނިލަންދޫ
 ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް ހިންގީމެވެ. 14ގުޅިގެން 

 



 
 ވަނަ އަހަރުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓު 9102ނިލަންދޫ ކައުންސިންގެ އިދާރާގެ                              26ގ07ެ

 

  

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

ރެމުންދާތީ މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން ނައްތާލުމާއި  ޑެންގީހުން ފެތު 
  15އެކަމުން ރައްކާތެރި ވުމުގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ 

 ޕްރޮގްރާމް ހިންގީމެވެ. 13ޕްރޮގްރާމާއި މަދިރި ނައްތާލުމުގެ 

ޞިއްޙީ   ،އިދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތުދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އިރުގެ އަވިން ލިބޭ ގެއްލުންތަކާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލީފުލެޓެއް ގޭގެއަށްބަހަ
 ރަޙައްދެއްގައި ބަހައްޓައި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބޭއްވީމެވެ.ސަ 17މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ބޯޑުތައް ރަށުގެ 

 އަަހުރންމަތީގެ މީުހންގެ ެމޑިަކލް ޗެކަޕުވެސް ހެދީމެެވ. 12ޢުމުރުން 

ދުޅަހެޔޮ ިޞްއޙަތެްއަގއި ތިބުމަށްޓަަކއި ކަސްރަތު ކުުރމުގެ  
ނަގުޅ އާދަތަކާއި ރަނގަޅު ކާާނއާއި  މުހިންމުަކމާއި ެކއިން ުބއިުމގެ ރަ

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

 ބަްއދަލުުވމެއް ބޭްއވީެމވެ.  

  114ވަނަ އަހަރުގައި ރަށުގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކާއި  5112
  11އި ހުވަނި ހުރި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ގަސްތަކަށް ގޯއްޗެއްގަ

 .ދުވަހެއްގައި ހުވަނި ބޭސްޖެހީމެވެ



 
 ވަނަ އަހަރުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓު 9102ނިލަންދޫ ކައުންސިންގެ އިދާރާގެ                              20ގ07ެ

  

މި ކައުންސިލާއި ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  
ކުރާ ކޮމެޓީއާއި ގުޅިގެން ޢާއްމުޞިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން  މަސައްކަތް

 އިތުރުކުރުމަށް ސިލްސިލާ ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހިންގީމެވެ.

އޮކްޓޫބަރު   16ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން 
ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ޞިއްހީ  ގައި  5112

 ބޭއްވީމެވެ.ތާއެއް ރަނގަޅު ކާނާ ހިމެނޭ ހެނދުނުގެ ނާސް

ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުމުގެ ގެއްލުމާއި ތިމާވެއްޓާއި މަސައްކަތު  
މާޙައުލުގެ ޞިއްހަތާ ބެހޭގޮތުން ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ މަތީ  

ޕްރޮގްރާމް   5ދިނުމަށް  ގްރޭޑްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު 
 ހިންގީމެވެ.

ދުނިޔޭގެ ސާފުކުރުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން  
ނިލަންދޫގައި ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުން  
 ނިލަންދޫ ސާފުކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގީމެވެ.

ނިލަންދޫ ސިއްތިފަންނު ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި ގައި ކުދިން 
 އައިޓަމް ހަރުކުރީމެވެ. 13ކުޅޭ 

.ކޭ ފައުންޑޭޝަނާއި މި ކައުންސިލާއި ނިލަންދޫ އެއީ އޭ
އައިޓަމް ހިމަނައިގެން އައުޓޫޑޯ ޖިމެއް   2ގުޅިގެން 

 ތައްޔާރު ކުރީމެވެ.
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 ންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ފެ 

 

 

 

 

 

 

  

މިއިދާރާއާއި ނިލަންދޫ ޔަންގު ޖަނަރޭޝަންގެ ގްރީން އެކަޑަމީއާއި 
ގުޅިގެން ތަމްރީނުދެމުން ގެންދާ، އެން.ވައި.ޖީ ގްރީން އެކަޑަމީގެ  

  ފުޓުބޯޅަ ޓީމާއެކު ދ. މީދޫއަށްގޮސް އެރަށު ފުޓުބޯޅަ ޓީމު 
 ވެރިކަމުގެ ފުޓުބޯޅަމެޗެއް ކުޅުނީމެވެ.އެކު

ނިލަންދޫ އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް  އި މި ކައުންސިލާ
  ގުޅިގެން، "ޑަބްލިޔު.ޑީ.ސީމަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި 

 " ކުރިޔަށް ގެންދިޔައީމެވެ.2019ބަށިމުބާރާތް 
 

ޑް ކޮމިއުނިޓީ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު ސްޕޯޓްސް އެން
ނިލަންދޫ އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒާއި މިއިދާރާއި  އެމްޕަވަރމަންޓާއި 

 ންދިޔައީމެވެ.ގެތާރެސް" ނިލަންދޫގައި ކުރިޔަށް ގުޅިގެން "ހަފު

ޔޫތު މިނިސްޓްރީއާއި މިއިދާރާއާއި ނިލަންދޫ ޑޭލައިޓު ކުލަބާއި  
ފިޔަވައްސަކަށް ބަހާލައިގެން ނިލަންދޫ ފުޓުބޯޅަ   14ގުޅިގެން، 

 ދަނޑުގައި ޓާފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީމެވެ.

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

ނިލަންދޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާގެ މުަވއްަޒފުންނަށް އެކްޝަން ޕްލޭން  
 މަޢުލޫމާތު ދިީނމެވެ.ތައްޔާރު ކުާރނެ ގޮުތގެ 
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ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތަފާސް ހިސާބު 
ޤަވާޢިދުން ބަލަހައްޓާނޭ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތާއި އެކަމުގެ މުހިންމުކަން 

 ދިނީމެވެ.އަންގައި 

މަސްވެރިކަން ރާވާ ހިންގުމާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި އެކަމުގައި ހުރި  ފާނަ
ދަތިތަކާއި އަދި އެކަން މެނޭޖު ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމުގެ 
 މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި އެކަންކަމުގައި މަސްވެރިންގެ ޚިޔާލު ހޯދީމެވެ.

 

ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ޖެމްސް އަށް  
 ވެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގީމެވެ.އަހުލު

 

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

ްއޙަެތއްަގއި ހުުރމަށް މާލުކަން ދޭްނވީ ކަންތައްތަާކއި ުދޅަހެޔޮ ޞިކާމިޔާބު މީހަކަށް ވުމަށްޓަަކއި ކަންކުރަްނޖެހޭ ގޮާތއި ަދރިން ތަުރބިއްޔަތު ކުުރުމަގއި ސަ
ައދި ޢުމުުރން ދުަވސްުވމުްނވެސް މަަސއްކަތްކޮށް ޤީުކާރނެ ގޮތާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާާތއި ާމއި ިދރިުއޅުުމގެ ާއދަަތއް ބަަހއްޓަންވީ ގޮތާއި ވިްސނުން ތަަރއްކެއިންުބއި

 އުލޫމާތު ޕްރޮެފސަރ ޙަސަން އުަޤއިލް މެުދވެރިކޮށް ސުކޫލު ކުދިންާނއި ނިލަްނދޫގެ ަރއްޔިތުްނނަށް ދިީނމެވެ.ބެހޭ މަ ހެލިފެލިވެ އުުޅުމގެ ބޭނުންެތރިކަމާ 
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ގެ ނިޔަމިކޯސް   5ނިލަންޫދގެ މަްސެވރިންނަށް ައމާޒުކޮށް ލެވެލް 
 ވެ.ހިންީގމެ

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

  01މ. އަތޮޅަށް ުކރި ތަޖުިރބާ ދަުތރުަގއި މ. މުލަކު ސްކޫލުގެ ުގރޭޑް 
 ގެ ދަިރަވރުންނަށް ދިވެިހބަސް ކިަޔވަިއިދނުމުގެ ްޕރޮްގރާެމއް ހިްނގީެމވެ.

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

 މުަވއްޒަފުން ބަިއވެރިުކރީެމވެ. 3ތަމްރީނު ްޕރޮްގރާުމަގއި މި ިއދާާރގެ 
 

ރަނގަޅު މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި މިކައުންސިލާއި  
ނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި  ނިލަންދޫ އަންހެ

ނިލަންދޫ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް ސެންޓަރާއި  
 ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ހިންގީމެވެ.   15ގުޅިގެން 

ނިލަންދޫ  ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި މި ކައުންސިލާއި 
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި ނިލަންދޫ  

ޖްތިމާޢީ މަރުކަޒާއި "ދާރުލް ޤުރުއާން ވައްސުންނާ" އާއި  އި
ޖަނާޒާ ކޯހެއް  މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް،  11، ގުޅިގެން

 ހިންގީމެވެ.  
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މިކައުންސިލާ، ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ  
ކޮމެޓީއާއި އެވިޑްކޮލެޖާއި ގުޅިގެން، ޑިޕްލޮމާއިން އޮފީސް 

 ވެ.ޔައީމެކުރިޔަށް ގެންދި އް ކޯހެ މެނޭޖްމަންޓް

މި ކައުްނސިލާއި ނިަލންދޫ އަންހެުނންެގ ތަރަްއޤީައށް ަމސައްކަތްުކާރ 
ކޮމެޓީއާއި މޯލްިޑްވސް އިންސްޓިިޓއުޓް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ގުިޅގެްނ  
ނިލަންޫދގެ އަންހެން ކަނބަލުންނަށް އަމާޒުކޮްށ، ެގވެހި ސާާމުނ  

 މެއް ކުރިއަށް ގެންދިަޔއީެމވެ.  ބެލެހެއްޓުމާ ބެހޭ ތަްމރީނު ޕްޮރގްރާ 
 

އަހަރު ދުވަހުގެ   1މި ކައުންސިލާއި އެވިޑް ކޮލެޖާއި ގުޅިގެން 
"ބެޗްލަރ އޮފް ޝަރީޢާއިން ލޯ" ކޯހެއް  މުއްދަތަށް ނިލަންދޫގައި 

 ކުރިއަށް ގެންދަމެވެ.

، އިސްމާޢީލު ލައިބްރަރީއަށްهللا މި ރަށުގައި ހިންގާ ޢަބްދު

 ކުރީމެވެ.ފޮތް ހަދިޔާ ރުފިޔާގެ  /9,924-
 

މިކައުްނސިލާއި ނިލަްނދޫ އަްނހެނުްނގެ ތަރަްއޤީައށް މަަސއްކަތް ކުރާ  
ކޮމެޓީއާއި ގުިޅގެން ނިލަްނޫދގައިުހރި ަސރުކާުރގެ މުަވްއސަސާތަުކގެ  

މުަވއްޒަފުްނނަށް އަާމޒުކޮށް، ަމސައްކަުތ އަޚުލާާޤބެޭހގޮތުން  
   މަޢުލޫމާތު ދިުނުމގެ ތަމްީރނު ޕްޮރގްާރެމއް ހިންީގެމވެ.

 

  މިކައުންސިލާއި ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް 
  ކުރާ ކޮމެޓީއާއި ގުޅިގެން މިއިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާއި ނިލަންދޫގައި
ހުރި ދައުލަތުގެ އެހެން މުވައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް  

ކުރަންވީގޮތާއި،  އަމާޒުކޮށް، ކާމިޔާބު މީހަކަށް ވުމުގައި ޢަމަލު
ދިނުމުގައި   ތުންނަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތްރައްޔި

 ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނެވެ.  
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ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ފައިސާއާއި ބެހޭ މަސައްކަތްތައް  
  ގެއި ފައިސާކުއިކްބުކުސްގެ ތެރެއިން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކަ

 މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ދިނީމެވެ. 3މަސައްކަތްކުރާ 

އިން ނިލަންދޫގައި  ޕްލޭނިންގ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް
ކުރިޔަށް ގެންދެވި ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ  

 ވެ.ކުރީމެ ބައިވެރި ދެ ބޭފުޅުންގެ މި އިދާރާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި 

ހުރި ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ މުވައްސަސާތަކުގެ  ނިލަންދޫގައި
މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް، އަންދާސީ ހިސާބު ހަދަން  
 ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގީމެވެ.  

ދިވެހި  ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް، 
  ރަނގަޅަށް ލިޔަންބަހުގެ ހަމަތަކާއެއްގޮތަށް ދިވެހި ބަހުން 

 ކިޔަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގީމެވެ.
 

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ހިންގެވި ކަނޑު  
ތަމްރީނު  ދުފަހަރުގެ ސަލާމަތީކަންތައްތަކާބެހޭ އުޅަނ

 ވެ.ކުރީމެ ރާގެ މުވައްޒަފެއް ބައިވެރިޕްރޮގްރާމުގައި މިއިދާ

ގައި ހުރި ސަރުކުރާރުގެ މުވައްސަސާތަކުގެ  ނިލަންދޫ
"ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް   މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް،

 ގެ ނަމުގައި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގީމެވެ.   ޓްރެއިނިންގ"
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               ދެޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަން 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ކައުތެރި ބޯފެނާއި ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތަކާއި ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތައް ރައް 

 

 

 

 

 

  

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

ޒުވާނުންގެ   ނިލަންދޫގައި ގެވެށިއަނިޔާ ލިބޭމީހުންގެ ނިސްބަތް އިތުރުވުމާއި ދަރިން ބެލުމުގައި އިހުމާލުވުން އިތުރުވަމުންދިއުމާއެކު ނިލަންދޫގެ 
ކަށް ރައްކައުތެރިކަން ހޯދައިދިނުމާއި ދަރިން ބެލުމުގައި އިހުމާލުވުމާއި ދަރިންނަށް  އުޅުމާއި އަޚުލާޤް ގޯސްވަމުންދާތީ ގެވެށިއަނިޔާ ލިބޭފަރާތްތަ 

ން  ޖިސްމާނީ، ނަފުސާނީ އަނިޔާ ލިބެމުންދާތީ އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ބާރުއެޅުމުގެގޮތުން މި ކައުންސިލާއި ނިލަންދޫ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެ
ތަމްރީނު  މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި ގުޅިގެން، ސަރވިސް ސެންޓަރާއި ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައް 

 ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގީމެވެ.

އަކަފޫޓުގެ   105,700ށް )ކުނިގޮނޑަ 9ނިލަންދޫގެ ކުރީގެ  ދިލައި ސާފު ކުރީމެވެ.ރަށުގެ ވަށައިމަގު 
ށް  މައިޒާނަ 9 ދޮންވެލި އަޅައި ހިތްފަސޭހަ )ސަރަޙައްދަކަށް 

 ބަދަލުކުރީމެވެ.
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ކިލޯ ޕްލާސްޓިކު( ރައްކައުތެރިކަމާއެކު ޕާލޭ   13,653ޖަންބޯގޯނީގެ ޕްލާސްޓިކު ) 333ނިލަންދޫގެ ކުނިކޮށްޓަށް ޖަމާކުރި 
 މޯލްޑިވްސްއަށް މާލެއަށް ފިނުވީމެވެ.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި ސިނާޢަތުތައް 

  

ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ  އްރިސުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން މުދަ
 ހަދިޔާކުރީމެވެ. ބިއްލޫރި ފުޅި 61މަރުކަޒަށް، ފެން ފިލްޓަރަކާއި 

 

ނިލަންދޫ، ދެބަނދަރު ދެމެދުގައި މަގެއް ހަދައި މަގުގައި ދެކަފި  
 ބައްތި ޖެހީމެވެ. 7ބައްތީގެ 

 

ރަށުގެ ދެކުނު ފަރާތު ހޭޅިމަގާއި ޕިކުނިކު ސަރަޙައްދުތައް  
 ސާފުކުރީމެވެ.

 

ލަންދޫ އާސާރީ ސަރަޙައްދުގެ އިރުން، ނަރުދާ ނިޒާމާ ދިމާލަށް  ނި
 ގުޑަންތައް އެއްވަރުކޮށް މަގު ހެދީމެވެ.ދާ މަގުގެ އަޑި 

 

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

ނިލަންދޫ ިއރުމަތީ ބަނަދުރގެ ނެާރއި ަބނދަުރގެ ިއރުމަތީޮކޅު  
 ެމވެ.ފުންކުރީ



 
 ވަނަ އަހަރުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓު 9102ނިލަންދޫ ކައުންސިންގެ އިދާރާގެ                              35ގ07ެ

ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ "އައްޑަނަ" ގައި ބޭނުންކުރާ  
ޑިސްޕެންސަރު ހަލާކުވުމުން ތެޔޮވިއްކުމަށް ދަތިވާތީ އައު  

 ޑިސްޕެންސަރެއް ހޯދީމެވެ.  

އައިޓަމް   13ނިލަންދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގައި ކުދިން ކުޅޭ އިތުރު 
 ރުކޮށް ބޭނުންކުރަން ފެށީމެވެ.ހަ

 

 

 

 

 

 

 

  

ނިލަންދޫ މަސްކައްކާ ސަރަޙައްދުގެ މެދުގައިވާ މަގަށް ވެލިއަޅައި 
 މަގު އެއްވަރުކުރީމެވެ.

ަރޙަްއދު ިޙާމޔަތް ކުރުމަށް ިޖއޯ ޭބގްސް  ނިލަންދޫ ހިއްިކބިމު ގިާރސަ
 ޖެހުމަށް ބޭނުްނވާ ވެލި ަޖމާކުީރމެވެ.

ނިލަންދޫ ވާރުމަގުގައި ހުރި މަގުބައްތިތައް ލެޑުލައިޓް ވޯމް އައްޔަށް  
 ބަދަލު ކުރީމެވެ.

ނިލަންދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރުގައި ގައު އެތުރުމުގެ މަސައްކަތް  
 ކުރީމެވެ.

ޔަފާރިތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި  ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވި
ކޮށްދެވެންހުރި މަސައްކަތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން  

 އްވައި މަޝްވަރާކޮށް މައްސަލަތައް ފާހަގަކުރީމެވެ.  ބައްދަލުވުމެއް ބާ
 

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ދަށުން މިއިދާރާގެ ގޯތިތެރޭގައިހުރި ކުރީގެ  
 34x15މުދާ ރައްކާކުރުމަށް ރައްވެހިގެ ޢިމާރާތާއި ގުޅުވައިގެން 

 ފޫޓުގެ ގުދަނެއް ޢިމާރާތްކުރީމެވެ.  



 
 ވަނަ އަހަރުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓު 9102ނިލަންދޫ ކައުންސިންގެ އިދާރާގެ                              36ގ07ެ

 

 އަމަން އަމާންކަމާއި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމް ކުރުން 

 

 

 

  

ނޮވެންބަރު   1"ކީރިތި ނަބިއްޔާގެ ދިފާޢުގައި" މި ނަމުގައި 
 ގައި ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ހިނގާލުމެއް ބޭއްވީމެވެ. 5112

މި ކައުންސިލާއި ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  
  މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި ނިލަންދޫ ޔަންގް ޖަނަރޭޝަންގެ ގްރީން

ރާ  އަހަ  14ރުކުރުމަށް ތުހޭލުންތެރިކަން އި،  ގުޅިގެންއެކަޑަމީއާއި 
މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސިލްސިލާ  އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިންނަށް  16

 ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވީމެވެ.
 

މި ކައުންސިލާއި ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  
ޅިގެން ހިންގާ  މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި ގްރީން އެކަޑަމީއާއި ގު

ކުށްމަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެދަށުން، އަޚްލާޤް ރަނގަޅު މޮޅު  
  7ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ޢުމުރުން 

ހިންގާ  އަމާޒުކޮށް، އަހަރާއި ދެމެދުގެ ކުދިންނަށް 17އަހަރާއި 
 ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިޔަށް ގެންދަމެވެ.  

ފެއާޒާއި ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލާ  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެ
 މިއިދާރާއާއި ގުޅިގެން ދީނީ ދަރުސެއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔައީމެވެ.

ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންނަށް، އިސްތިސްޤާ ނަމާދާބެހޭ މަޢުލޫމާތު  
 ދިނީމެވެ.

މި ކައުންސިލުން ހިންގާ ހިފްޒު ޤުރުއާން ކުލާހުގެ ފުރަތަމަ  
 ލްސާއެއް ބޭއްވީމެވެ.ން މުބާރާތުގެ އިނާމުދިނުމުގެ ޖަޤުރުއާ



 
 ވަނަ އަހަރުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓު 9102ނިލަންދޫ ކައުންސިންގެ އިދާރާގެ                              30ގ07ެ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ވަޞީލަތްތައް ދެނެގަތުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި  ގޮތެއްގައި ބޭނުން ކުރުން 

 

 

  

ކުދިން ތައްޔާރުކުރުމުގެ ގޮތުން   އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތަށް
ނިލަންދޫ އެން.ވައި.ޖީ އާއި ނިލަންދޫ ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން  

 ޤުރުއާން ކުލާސްކުރިއަށް ގެންދިޔައީމެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން ދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވި ބޭނުމާ ބެހޭގޮތުން ފ. އަތޮޅު  
 ޒުގައި ދީނީ ދަރުސެއް ބޭއްވީމެވެ.ކަތަޢުލީމީ މަރު 

 

ނިލަންދޫގެ ޒުވާނުންނަކީ ޒިންމާދާރު ހަރުދަނާ ބަޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި   
ދޫ އިޖްތިމާޢީ  ކުލަބްޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ވެރިންނާއި ނިލަންނިލަންދޫގެ 

 މަރުކަޒުގެ ވެރިންނާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވީމެވެ.  
 

 ހަދިޔާކުރީމެވެ. ޑިސިންގ ޓޮރޮލީއެއްމެ ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް
 

ފިިޒއޯތެރަީޕެގ ޚިދުމަތް ދިނުަމށް ހަަދމުންދާ  ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުަގއި 
 ފާޓާ ކުލަ ހަދިޔާކުރީެމވެ. 4އެއަރކޯާނއި  5ޢިމާރާތަްށ، 

 



 
 ވަނަ އަހަރުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓު 9102ނިލަންދޫ ކައުންސިންގެ އިދާރާގެ                              38ގ07ެ

 
 ކާރިޘާތަކުން ރައްކާތެރިވުން 

 

 

 

 

 

 

 
 އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ މުއްސަނދިކަން 

 

 

 

  

 ސަރަޙައްދުގައި ބެހެއްޓީމެވެ. 3ޗާޓު  3ނިލަންދޫގެ ޑިޒާސްޓަރ ޕްލޭނުގެ 

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

ދިރޭ ތަކެތީގެ ނަސްލު ރައްކައުތެރިކުރުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފ. އަތޮޅު  
 ގެ ދަރިވަރުންނަށް ދިނީމެވެ. 15-2ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގްރޭޑް 

 ލަންދޫގައި ސާފު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގީމެވެ."ކޮބާ ސާފު" ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ނި



 
 ވަނަ އަހަރުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓު 9102ނިލަންދޫ ކައުންސިންގެ އިދާރާގެ                              39ގ07ެ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ނިލަންދޫ ބްރާންޗާއި މި ކައުންސިލާއި  
 ގޮނޑުދޮށް ސާފުކުރީމެވެ.ގުޅިގެން ނިލަންދޫގެ ވަށައިގެން 
 

 ޕްރޮގްރާމް ހިންގީމެވެ. 17ގެ ގޮނޑުދޮށް ސާފުކުރުމުގެ ލަންދޫނި
 

"ފާފު އެންމެ ސާފު" މި ޝިޢާރުގެދަށުން މިކައުންސިލާއި ޕާލޭ  
ފަހަރަށް   5އަހަރުތެރޭގައި ފ. ހިމިތި މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން މި

 ސާފު ކުރީމެވެ.

ކާލާ ޕްލާސްޓިކުގެ ސަބަބުން  އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އު 
އިންސާނުންނާއި ކަނޑުގެ ދިރުންތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކާ  
ބެހޭގޮތުން ފ. އަތޮޅުތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ މަތީ ގްރޭޑްތަކުގެ  

 ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނީމެވެ.

"ފާފު އެންމެ ސާފު" މި ޝިޢާރުގެދަށުން މިކައުންސިލާއި ޕާލޭ  
 މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ފ. މިނިމަސްގަލި ސާފު ކުރީމެވެ.

ރަށުގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ރުއް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް 
 ކުރިއަށް ގެންދިޔައީމެވެ.



 
 ވަނަ އަހަރުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓު 9102ނިލަންދޫ ކައުންސިންގެ އިދާރާގެ                              47ގ07ެ

 

 ގުޅިގެން ނަތީޖާ ޙާޞިލް ކުރުން 

 

 

 

 

 

 

 

  

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި މާލީ ރިޕޯޓު   9101ގެ ކައުންސިލް 
 ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާ ކުރީމެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ ހަނދު   0001ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންނާއި ގުޅިގެން 
 ބެލުމާއި މާހެފުން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީމެވެ.

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

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

ނިލަންޫދގެ ތަަރއްީޤއަށް ބޭުނންވާ ކަންަކން ދެނެަގތުުމގެ މަަސއްކަތު  
 ެމވެ.ބަްއދަލުުވމެއް ބޭްއވީ

އިންިތޚާބު ތަުކގައި ިދާމވާ މަްއސަލަތަާކއި އެކަންކަން ޙައްލު  
 ކުރާނެގޮާތިއބެހޭ ހޭލުންތެރިަކމުގެ ްޕރޮްގރާެމއް ހިންީގެމވެ.

ކު ގޮނުޑދޮށް  ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ ަމރުކަުޒގެ ދަިރވަުރންގެ އެީހާއއެ
 ސާފުކުރުުމގެ ޕްޮރްގރާެމއް ހިންީގެމވެ.

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



 
 ވަނަ އަހަރުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓު 9102ނިލަންދޫ ކައުންސިންގެ އިދާރާގެ                              41ގ07ެ

  

ރަށަށް ކައުންސިލްގެ   31މުލި، މުލައް، ވޭވަށް މި ކައުންސިލްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާގޮތް ދެނެގަނެ ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް މ. 
 މުވައްޒަފުން ދަތުރެއް ކުރީމެވެ.

ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި ތަފާތު އެކިއެކި ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން،  
މަޝްވަރާ ހޯދުމަށްޓަކައި، ގުޅުންހުރި ދާއިރާ ތަކުގެ ބޭފުޅުންނާ  

 ބައދަލުވުން ބޭއްވީމެވެ. 41މަޝްވަރާ ކުރުމަށް 
 

މިކައުންސިލާއި ނިލަންދޫ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް  
ސެންޓަރާއި ގުޅިގެން ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް  

 ފާހަގަކުރީމެވެ.
 

، މިކައުންސިލާއި ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީއާއި ގުޅިގެން 

ވަނަ އަހަރުގެ   1441ނިލަންދޫ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވެގެން 
 ނދުބެލުމާއި މާހެފުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގީމެވެ.  ރަމަޟާންމަހުގެ ހަ

 

ބެލެނިވެރިންގެ ޖަމްޢިއްޔާއާއި ފ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  
އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ރޫޙާއި މި ކައުންސިލާއި ފ. އަތޮޅު  

ކޮމެޓީއާއި ގުޅިގެން،  ހޮސްޕިޓަލާއި ފ. ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ 
 ގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރީމެވެ.މުދައްރިސުން
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 އެހެނިހެން ޙަރަކާތްތައް 

  

މި ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ދ. ކުޑަހުވަދޫއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، 
ކާބެހޭ  ލާއި މި ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކުޑަހުވަދޫ ކައުންސި

 އްސާކުރީމެވެ.މަޢުލޫމާތާއި ތަޖުރިބާ ޙި
 

ނިލަންދޫއަށް   އއ. އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން
ތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި  ދެ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް ޒިޔާރަތްކޮށް 

 އްސާކުރީމެވެ.ތަޖުރިބާ ޙި
 

 މުވައްޒަފުންނާއި އިސްކޫލު ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން އެކި
ދާއިރާތަކުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި މި ކަންސިލުން 
ހިންގާ ސިލްސިލާ ޕްރޮގްރާމު ތެރެއިން ބ. ތުޅާދޫ އިސްކޫލާއި 

 ގުޅިގެން ބ. ތުޅާދޫ އިސްކޫލުގައި ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގީމެވެ.
 

ކާއި ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ  ނިލަންދޫގައިހުރި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަ
ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ  
ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި ގުޅިގެން   
 އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރީމެވެ.

 

 61ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ 
އަހަރުވެ ރިޓަޔާ ކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން ވަދާޢީ ޙަފުލާއެއް 

 ބޭއްވީމެވެ.

ވާރޭނުވެހި ގިނަ ދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ 
ކުރުމަށް ސަރުކާރުން އެންގެވުމާގުޅިގެން  ރަށެއްގައި ނަމާދު

 މިރަށުގައިވެސް އިސްތިސްޤާ ނަމާދު ކުރީމެވެ.
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ތަކާއި  ނިލަންދޫ ވަޙުދާ މިސްކިތު ކުރިމަތީގައި އަތުރާފައި ގާ 
 ގަސްގާފޮޅުގައި ދަވާލު ލީމެވެ.

ޕްރޮފެސަރ ޙަސަން އުޤައިލް ނިލަންދޫއަށް ވަޑައިގަތުމުން ހޫނު  
 މަރުޙަބާއެއް ދެންނެވީމެވެ.

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

ސަރުކާރުގައި ދަންނަވައިގެ   ނިލަންދޫގެ ގޭގެއިން ބޯފެން ހުސްވެގެން
 ލިޓަރުގެ ފެން ގެނެސް ގޭގެއަށް ދޫކުރީމެވެ. 11111

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި   އިންޖީނުގެއާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުނިލަންދޫގެ 
 ޙަވާލު ކުރީމެވެ.

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

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ  
ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހަދިޔާ 

 ދިނީމެވެ.
 

ފ. ނިލަންދޫގެ ިއސްަރށްވެިހންާނއި މި 
ކައުންސިާލއި ުގޅިެގން ާޚއްޞަ އެީހއަްށ 

 4ބޭނުްނވާ މީހުްނ، މޫަދށް އެުރމަށް 
 ފެންމުިޑއެއް ެހދީެމވެ. ގެފެންމާަގނޑު 
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 ވަނަ އަހަރު ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިނުވާ ޙަރަކާތްތައް  9102 .1

 ނިލަންދޫގެ އާސާރުތަކާއި ތާރީޚާއި ތަރިކައިގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުން. : 1ޙަރަކާތް 
 ދާއިރާގެ ފަންނީ ބޭފުޅުން ލިބޭޮގތް ނުވުން. މިސަބަބު/ދަތިތައް: 

 އްޔަތު އޮޑިޓްކުރުން. ރައްޔިތުންގެ މާލި: 2ޙަރަކާތް 
 ފަހަރު އިޢުލާނުކޮށްގެންވެސް އޮޑިޓްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ނުވުން.   5އޮޑިޓްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 މަސައްކަތްކުރުން. އުފެއްދުމަށް ނަމުގައި ގެ" މަންފާ ނިލަންދެ" އެއް ކޯޕަރޭޓިވްސް ވިޔަފާރިވެރިންގެ: 3ޙަރަކާތް 
ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ދަނޑުވެރިންނާ ބައްދަލުޮކށް، ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް އުފައްދަން މަޝްވަރާކުރީމެވެ. ތައް: ސަބަބު/ދަތި 

 ނަމަވެސް އެމީހުންގެ ތެރެއިން އިސްވެ ޙަރަކާތްތެރިވާނެ މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކުނުވުން. 

 ނުން.ދި އެވޯޑު ތަޢާރަފްކޮށް އެވޯޑެއް ނަމުގައި އެވޯޑު ނިލަންދެ: 4ޙަރަކާތް 
ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލަށް ލިބޭނެކަަމށް ލަފާކުިރ  9102މި ކަމަކީ ބޮޑު ޚަރަދެއް ހިނގާ ކަމަކަށް ވެަފއި، : ދަތިތައް /ސަބަބު 

 ޢަދަދަށް އާމްދަނީ    ނުލިބޭތީ އެވޯޑު ދިނުން ކުރިޔަށް ނުގެންދެވުނީއެވެ. 

 އަންގައި ކަނބަލުްނނަށް އަންހެން މުހިންމުކަން ދައުރުގެ އަންހެނުްނގެ ބިނާކުރުމުގައި މުޖުތަމަޢުއެއް ރަނގަޅު : 5 ޙަރަކާތް 
 ބޭއްވުން.  ބައްދަލުުވމެއް  މަސައްކަތު ދިނުމަށް
 މި ކަމުގެ ފަންނީ ބޭފުޅުން ނުިލބުން.: ދަތިތައް /ސަބަބު 

 ޕޮލިހާއި  އްތާލުމަށްނަ ވަބާ ތަކެތީގެ  މަސްތުވާ ،ބެލުމާއި މިްނވަރު އަށަގެންފައިވާ މުޖުތަމަޢުގައި ތަކެތި މަސްތުވާ: 6ޙަރަކާތް 
 .ހިންގުން ޕްރޮގްރާމެއް ޚާއްޞަ ގުޅިގެން އެޖެންސީއާއި ޑްރަގް ނެޝަނަލް

 މިކަމުގެ ފަންނީ ބޭފުޅުން ނުލިުބން.  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ނުމަށްދި އަންގައި ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުންތައް ލިބޭ އެޅުމުން ތަކެތި ފަދަ ކެމިކަލް ތެޔޮ ތެރެއަށް ބިމުގެ ރަށުގެ: 7ޙަރަކާތް 
 .ބޭއްވުން ބައްދަލުވުމެއް މަސައްކަތު

 މިކަމުގެ ފަންނީ ބޭފުޅުން ނުލިުބން.ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ކުރުން. މަސައްކަތް ހޯދުމަށް ފަންޑު ހަރުކުރުމަށް ސޯލާ ކިލޯވޯޓުގެ 61 ނިޒާމުގައި ނަރުދަމާ ރައްޔިތުންގެ: 8ޙަރަކާތް 
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި ޙަވާލުކުރެވިފައި ވުމާއެކު ފަހުން އެކަމަށް  ގައި 9102މޭ  99ނަރުދަމާނިޒާމު، ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 މަސައްކަތެއް މަސައްކަތެއް ނުކުރެވެއެވެ. 

 ހިމަނައިގެން  މަޢުލޫމާތުތައް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ އޮފީހުން ކޮމިޝަަނރުގެ އިންފޮމޭޝަން ހިމެނުމަށް ވެބްސައިޓުތަކުގައި: 9ޙަރަކާތް 
 .ކުރުން ޕްގްރޭޑްއަ ވެބްސައިޓް ކައުންސިލްގެ

ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި މި މަސައްކަތް ރަނގަޅަށް ދަންނަ މުވައްޒަފަކު ނެތުމާއެކު އަދި ސަބަބު/ދަތިތައް: 
 މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނުކުރުމަްށ ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަން ނުދެވުން. 

 .ހެދުން ޗާޓަރތައް ސަރވިސް ތަކާއި ޕީ.އޯ.އެސް ހަދަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަށް ކައުންސިލްގެ: 10ޙަރަކާތް 
ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ބައެއް އެ.އޯ.ޕީ ތައް ހެދުނު ނަމަވެސް މިކަމަށް ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަން ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ނުދެވުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ އެސް.އޯ.ޕީތައް ހުރީ ނުހެދިއެވެ. 

 



 
 ވަނަ އަހަރުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓު 9102ނިލަންދޫ ކައުންސިންގެ އިދާރާގެ                              45ގ07ެ

 

 މަތީގެ  އިން 1 ގްރޭޑު ސްކޫލުގެ ގޮތުން އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޒުވާނުން ދާއިރާއަށް ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސްވެރިކަމާއި: 11ޙަރަކާތް 
 .ދިުނން މަޢުލޫމާތު ދަނޑުވެރިކަމާބެހޭ ،މަސްވެރިކަމާ ދަރިވަރުންނަށް

 ދާއިރާގެ ފަންނީ ބޭފުޅުން ލިބޭޮގތް ނުވުން. މިސަބަބު/ދަތިތައް: 

 .ދިނުން މަޢުލޫމާތު ދަރިވަރުންނަށް އިންމަތީގެ 1 ގްރޭޑް  ލުގެއިސްކޫ ގުޅޭގޮތުން ޑައިވާސިޓީއާއި ބަޔޯ: 12ޙަރަކާތް 
 ދާއިރާގެ ފަންނީ ބޭފުޅުން ލިބޭޮގތް ނުވުން. މިސަބަބު/ދަތިތައް: 

 .ހިންގުން ގުޅިގެން ޕްރޮގްރާމެއް ރެޑްކްރެސެންޓާއި ،އިުތރުކުރުމަށް ހޭލުްނތެރިކަން ރައްޔިތުންގެ ބަދަލުތަކަށް  މޫސުމީ: 13ޙަރަކާތް 
 ދާއިރާގެ ފަންނީ ބޭފުޅުން ލިބޭޮގތް ނުވުން. މިތިތައް: ސަބަބު/ދަ 

 .ހިންގުން ޕްރޮގްރާމެއް އަާމޒުކޮށް ޒުވާނުންނަށް ދިނުމަށް އަންގައި ފުރުޞަތުތައް ހުރި ދެވެން ކުރިޔަށް ޒުވާނުންނަށް: 14ޙަރަކާތް 
 ދާއިރާގެ ފަންނީ ބޭފުޅުން ލިބޭޮގތް ނުވުން. މިސަބަބު/ދަތިތައް: 

 .ބޭއްވުން ަބހުސެއް އަންހެނުންގެ މަޢުޟޫޢަށް މި." ދައުރެވެ އަންހެނުްނގެ މުހިންމީ ކުރުމުގައި ތަރުބިއްޔަތު ރިންދަ: "15ޙަރަކާތް 
 މިކަން ކުރަން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރެވެއެވެ. ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 .ހިންގުން ކޯހެއް ފެންވައިރިންގ ވައިރިންގއާއި ކަރަންޓް: 16ޙަރަކާތް 
 ކަމާބެހޭގޮތުން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރެވެއެވެ.  މިއް: ސަބަބު/ދަތިތަ 

 ތްތެރިކަމުގެ ނަޒާހަ  ހޭުލންތެރިކޮށް މުވައްޒަފުން ކައުންސިލްގެ ތެރިކަމަށް  ނުރައްކައު ރިޝްވަތުގެ ކޮރަޕްޝަނާއި: 17ޙަރަކާތް 
 .ހިންގުން ޕްރޮގްރާމެއް ޚާއްޞަ ހޯދުމަށް އެވޯޑް

 ނީ ބޭފުޅުން ލިބޭޮގތް ނުވުން. ދާއިރާގެ ފަން މިސަބަބު/ދަތިތައް: 

 .ހެދުން ސަރާއެއް މެހުމާން ބިމުގައި ޓަރމިނަލްހަދާ ފެރީ : 18ޙަރަކާތް 
 ކަމަށް ބަޖެޓް ނުލިބުން.  މިސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ން.ފެށު މަސައްކަތް ހެދުމުގެ  ބިނާއެއް  ދައްކުވައިދޭ ދިރިއުޅުން ކުރީގެ  ދިވެހިންގެ  ސަރަޙައްދުގައި އާސާރީ: 19ޙަރަކާތް 
 ކަމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރެވެއެވެ. މިސަބަބު/ދަތިތައް: 

 .ބައިވެރިވުން މުާބރާތުގައި ބެޑްމިންޓަން އަތޮޅު ބާއްވާ ފެންވަރުގައި  ޤައުމީ: 20ޙަރަކާތް 
 ބާރާތުގައި ބައިވެރިވާނެ ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިން ނުލިބުން. މުސަބަބު/ދަތިތައް: 

 މަސައްކަތު  ދިނުމަށް ތަމްރީނު އިތުރު ޓީމަށް ރެސްޕޮންސް އެމަޖެންސީ ކޮމިއުނިޓީ ،ފައިވާއުފައްދާ މިހާރު: 21ޙަރަކާތް 
 .  ބޭއްވުން ބައްދަލުވުމެއް
 ވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭ.ކަމަށް އެއްމިއް: ތަސަބަބު/ދަތި 

 ޯހދުމަށް ހިންގާ ޙަރަކާތްަތކާއި ވިަޔފާރި ކައުންސިލްގެ އާމްދަީނ  .2

 
 

 

 

 

  ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން. 2.0

ގަޑިއިރު   90އިން ފެށިގެން ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި  0226
  9102މޭ  99ނަމަވެސް  .ޓުގެ ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދިޔައީމެވެކަރަން 

 ގައި މި ޚިދުމަތްދިނުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި ވާނީ ޙަވާލުކޮށްފައެވެ.

 



 
 ވަނަ އަހަރުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓު 9102ނިލަންދޫ ކައުންސިންގެ އިދާރާގެ                              46ގ07ެ

  

  ތެލުގެ ިވޔަފާރިކުރުން. 2.9

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

 އަޑީތެޔޮ ވިއްކަމެވެ.

  ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުން   2.3

ނިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހިންގުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް 
ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ މި ކައުންސިލްގެ ރަށްވެހިގޭގެ އިތުރުން  އަށް

   ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައެވެ.ނީ ޢިމާރާތެއް  ވާ 3ކައުންސިލްގެ އިތުރު 
 

  ފެން ވިްއކުން  2.1

 ދަތުރުވެރިންނަށް ބަނދަރުން ފެން ވިއްކަމުން ގެންދަމެވެ.

   ރަްއޔިތުންގެ ރުްއގަސް ކުއްޔަށް ދިނުން  2.6

ސް ރުއްގަހުރި އެކި ސަރަޙައްދު ތަކުގައިނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި 
 ކޮށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާނެއެވެ.ބައިބަޔަށް ބައި

 

  ބިން ކުއްޔަށް ދިނުން 2.0

މަސައްކަތް   ބިމާއި ފައިބަރު 00އިޤްތިޞާދީ ތަފާތު މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް 
   ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.ބިން ކުއްޔަށް  13ކުރުމަށް 

  ުކއްޔަށް ދިނުން ތަކެތި  2.1

ބާވަތެއްގެ ފޮޓޯ   1 އޭގެ ތެރެއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭވައްތަރުގެ  ތަކެތި ކުއްޔަށް ދޫކުރަމެވެ.  99ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި ންދޫ ނިލަ
 މި ތަނުގައި ހިމަނާފައި އެވަނީއެވެ.  
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 ނިޔަލަށް ގެ  2019
 ބާކީ 

ގެ  2019
 ޚަރަދު  ނިޔަލަށް 

ގެ ލިބުނު  2019
 ބަޖެޓް 

 ޞީލު ބަޖެޓުގެ ތަފު 

 ރިކަރަންޓް ަޚރަުދގެ ުޖމްލަ  4,778,365.00 3,916,828.15 861,536.85

 ކެޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ޖުމްލަ  180,000.00 00 180,000.00

 ކައުންސިްލގެ މާލިއްަޔތުން ހިްނގޭ ޕްޮރްގރާމުތަުކގެ ޖުމްލަ ޚަަރދު  17,013,537.00 15,829,546.45 1,183,990.55

 ބަޖެޓް މުޅި ޖުމްލަ  21,971,902.00 19,746,374.60 2,225,527.40

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       

 މުަވއްޒަފުްނނަށް ހިނގާ ޚަަރދު  2,792,536.00 2,709,931.03 82,604.97

25,472.72 99,376.28 124,849.00 
ޕެންޝަނާިއ، މުސްުކޅިކުަރްއވާ ުމވައްަޒފުންނަށާއި ައދި ވަކި ޚިުދމަތަކަށް ނޫްނ 

 ގޮތުން ދޭ ަފއިސާ 

 ދަތުރުފަުތރު ކުރުުމގެ ަޚރަދު  45,000.00 42,978.00 2,022.00

 އޮފީސް ހިްނގުުމގެ ޭބނުމަށް ޯހދާ ތަކެތީގެ ައގު  44,600.00 23,020.34 21,397.66

 އޮފީސް ހިްނގުމަށް ބޭނުްނވާ ިޚދުމަުތގެ ޚަަރދު  1,071,380.00 569,365.14 502,014.86

 މަރާާމތު ކުރުާމއި ބެލެެހއްޓުުމގެ ޚަަރދު  170,000.00 43,808.68 126,191.32

 ސަރުކާުރންދޭ އެހީ، ިއޝްތިރާާކއި ައިދ ސަބްިސޑީޒް  530,000.00 428,166.68 101,833.32

 ޖުމްލަ  4,478,365.00 3,916,828.15 861,536.85

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       

 އޮފީސް ހިްނގުމަށް ބޭނުްނވާ ހަުރމުދާ ޯހދުމަށް ކުރާ ޚަަރދު  180,000.00 00 180,000.00

 ޖުމްލަ  180,000.00 00 180,000.00
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 10އަދަދު:  ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ ބައްދަލުުވމުގެ

 10ކައުންސިލުން ބައްދަލުވުން ބޭއްިވ އަދަދު: 

                                         

ބައްދަލުވުމުގެ 
 ނަމްބަރު

ޙާޟިރުވި 
 ޢަދަދު 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް
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)ތިންމިލިއަން  3,886,223.00ވަނަ އަހަރަށް ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށް ސަރުކާރުންދެއްވި  5112. 11
އަށްސަތޭކަ ސަޔާހި ހާސް ދުއިސައްތަ ތޭވީސް( ރުފިޔާއާއި ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކުރުމަށް ނިންމި 

)ސާދަމިލިއަން ތިންސަތޭކަ ސައުރަޔާޅީސް ހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ސަހަތްތަރި ރުފިޔާ  14,344,476.93
)އަށާރަ މިލިއަްނ  18,230,699.93ޔާރުކުރި ވަނަ އަހަރަށް ތައް 5112ތެޔާނަވައިލާރި( ހިމަނައިގެން 

 5112ޖަނަވަރީ  5ދުއިސައްތަ ތިރީސް ހާސް ހަސަތޭކަ ނަވާނަވައި ރުފިޔާ ތެޔާނަވައި ލާރި( ރުފިޔާގެ ބަޖެޓު 
މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން  5ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވި  5112ގައި ބޭއްވި، ކައުންސިލްގެ 

 ފާސްކުރީމެވެ. 

. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އީ.އެޑްމިންގެ ތަމްރީނު ދިނުމަށް، އެން.ސީ.އައި.ޓީ އިން 15
މުވައްޒަފުންގެ ދެކޮޅު ދަތުރާ، ނިލަންދޫގައި ހުރުމާއި ފަރިއްކޮޅު ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ  5ނިލަންދޫއަށް ފޮނުވާ 

އުންސިލަރުންގެ ކަ 5ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ޖަލްސާމިއަދުގެ ކައުންސިލްގެ  ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސުމަށް،
 އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 

. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެދަށުން ޢިމާރާތްކުރަމުންދާ، ޕީ.ޖީ. އޮފީހުގެ މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމުގައި 13
ދާ ފަރާތާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން އެ ގޮތަށް ނުހިމެނޭ މަސައްކަތްތައް ކުރަންހުރުމާއެކު މިހާރު އެ މަސައްކަތް ކުރަމުން 

ވަނަ އަހަރުގެ  5112ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތަކަށް ދެފަރާތް އެއްބަސްވާ އަގެއް ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު، ކައުންސިލްގެ 
ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރާގޮތަށް އެފަރާތާއި ޙަވާލުކޮށްގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް، ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގިައ 

 އުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.ކަ 5ވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައި

ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކޮށްދޭނެފަރާތެއް ހޯދުމަށް  5112. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ 14
ވަނަ އަހަރުގެ  5112އިޢުލާނުކޮށްގެން އެފަދަ ފަރާތެއް ހޯދައި ދެފަރާތް އެއްބަސްވާ ގޮތެއްގެމަތިން ކައުންސިލްގެ 

ބަޖެޓުން ޚަރަދު ހަމަޖައްސާގޮތަށް ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުގެ ހިސާބުތައް އޮޑިޓް ކުރުމަށް، ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ 
 އުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.ކަ 5ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ޖަލްސާގައި 

2/2019 02 

 

ކުރަންހުރި ބައެއް މަސައްކަތްތައް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ގެ ވެހިކަލްތަކުގެ އެހީގައި  . ނިލަންދޫގެ ތަރައްޤީއަށް މިވަގު 01
ކުރެވެންއޮތީ ތެޔޮ ދީގެން ކަމަށްވާތީ، ކައުންސިލުން ތެޔޮދީގެންވެސް އެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް، ކައުންސިލްގެ 

 ފާސްކުރެއްވިއެވެ. އިއްތިފާޤުން ކައުންސިލަރުންގެ 5 ސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިމިއަދުގެ ޖަލް

ކައުންސިލުން ބަލައިގަންނަ، ކަރަންޓް ފީއާއި ކުނީ ފީ ބޭންކަށް ދެއްކޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ނިލަންދޫ . 15
ބޭންކުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށާއި އެކަމަކީ އެކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދަށް ބަލާއިރު ކައުންސިލަށް ކުރެވޭ 

ންކާއި ކައުންސިލާއި ދޭތެރޭ ހެދޭ އެއްބަސްވުމެއް ހަދައި އަދި  އެކަމާބެހޭ  އުޞޫލެއް ވަރުގެ ކަމަކަށްވާނަމަ، ބޭ
 5ހަދައިގެން އެކަން ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް، ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 
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ނިލަންދޫގެ އަވަށް ބޭރު މަގުތަމާއި އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ކުނިކެހުމަށް، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ . 13
)ތިންހާސް(  -/3,000ފައިސާގެތެރެއިން، ސިއްތިފަންނުގެ ކުނިކެހުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ މީހާގެ އުޖޫރައަށް މަހަކު 

 ރިވެވަޑައިގެންނެވި ރުފިޔާ ނެގުމަށްފަހު ކުނިކެހުމުގެ ފައިސާ ދޫކުރުމަށް، ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެ
  ންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. ކައުންސިލަރު 5

އަަހރު  62މުރުން އަށް ޢުهللا ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކުރީގެ ޑިރެކްޓަރ އިސްމާޢީލް ޢަބްދު. ނިލަންދޫ 14
ަމތުގެ ގެ ޚިދުهللا ވުމުން މުސްކުޅި ކުރައްވައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރައްވާފައިވާތީ، އިސްމާޢީލު ޢަބްދު

)ދިހަހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ މައްޗަށް ޚަރަދުނުވާގޮތަށް ކައުންސިލުން  -/10,000އަގުވަޒަންކުރުމުގެގޮތުން،
 5ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި   މިއަދުގެ ގެކައުންސިލްށްގެން ޙަފުލާއެއް ބޭއްވުމަށް، ޚަރަދުކޮ

 އުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ާފސްކުރެއްވިއެވެ. ކަ

. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ިއދާރާއަށް ދާއިމީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔަކު ހަމަޖެހެންދެން، ކައުންސިްލެގ 12
މަދު ވަގުތީގޮތުން ސޮއިކުރާގޮތަްށ ބޭންކް ޗެކުތަކުގައި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައް

މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  ހަމަޖެއްސުމަށެވެ. 
 އުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުްނ ފާސްކުރެއްވިއެވެ.ކަ 5

3/2019 03 

ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި  ހުޅަނގު ބަނދަރުން، ދަތުރުވެރިންނަށް ފަސޭހައިން ފެން . ނިލަންދޫ 11
ތެލާއި ފެން އެއްތަނަކުން ދޫކުރެވޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށާއި ޕްރެޝަރ ރަނގަޅު ބޮޑު ޕަންޕެއް ބަހައްޓައިގެން 

މިއަދުގެ ކައުންސިލްގެ މިކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރީގެތެރެއިން ހަމަޖެއްސުމަށް، 
 އުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. ކަ 3އިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ޖަލްސާގައި ބަ

 

. ނިލަންދޫ ތެޔޮސެންޓަރުގެ ތެޔޮހަޓުން ހުޅަނގު ބަނދަރުގައި ހުންނަ އުޅަނދުފަހަރަށް ތެޔޮދޫކުރަން ދަތިވާތީ 15
ކައިރި ހިސާބެއްގައި ތެޔޮ  ހުޅަނގު ބަނދަރުން އުޅަނދުފަހަރަށް ފަސޭހައިން ތެޔޮ ދޫކުރުމަށްޓަކައި ބަނދަރާއި 

 ކައުންސިލްގެ މީޓަރުތައް ބެހެއްޓޭގޮތަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަނެއްހަދައި އެތަނަށް ތެޔޮމީޓަރުތައް ބަދަލުކުރުމަށް، 
 އުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. ކަ 3ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  މިއަދުގެ

މިކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ތެރޭގައި ހަދާފައިވާ މަގުގެ މެދުގައި ގާފޮޅު ރޭނުމަށާ . ނިލަންދޫ ދެބަނދަރު ދ13ޭ
ޖަލްސާގައި މިއަދުގެ ކައުންސިލްގެ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސުމަށް،  5112ކައުންސިލްގެ 

 އުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.ކަ 3ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

ކައުންސިލުން ހިންގާ ޤުރުއާން ކްލާހުގައި ކިޔަވައިދޭނެ މުދައްރިސުން ނުލިބޭ ޙާލަތުގައި  . ނިލަންދ14ޫ
ރަށުކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރަކު ނުވަތަ ސިވިލްސަރވިސް މުވައްޒަފަކަށް އެލަވަންސް ދީގެން ނަމަވެސް 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން  5112 ޚަރަދު ކައުންސިލްގެމިކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ކްލާސް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށާ، ޤުރުއާން
އުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަ 3ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މިއަދުގެ ކައުންސިލްގެ ހަމަޖެއްސުމަށް، 
 ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 

4/2019 19 

ގެ އެމީހުންގެ ވަޒީފާ  ގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންނަކީ. ނިލަންދޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓު ސެންޓަރު 11
ވުމާއެކު  ށް ރަށް ރަނގަޅަށް ކުރަމުންދާ ބަޔަކަމަސައްކަތުގެ އިތުރުން ކުރަން ޙަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައްވެސް ވަ

ޖެހޭނެކަމަށް  މިންގަނޑަކުން މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅަން އެއް މަސައްކަތެއް ކުރާ ބައެއްނަމަ އެއް
)ތިންހާސް(  -/3,000ޖަނަވަރީން ފެށިގެން  5112ސާރަ ޤަބޫލުކުރެވޭތީ، އެއިން ކޮންމެ މީހެއްގެ މަހު މު
ކައުންސިލްގެ ( ރުފިޔާއަށް ބަދަލުކުރުމަށް، )އެއްހާސް -/1,000ރުފިޔާއަށް ބަދަލުކޮށް ސާވިސް އެލަވަންވެސް 

 އުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.ކަ 5ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  ޖަލްސާގައިމިއަދުގެ 

 



 
 ވަނަ އަހަރުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓު 9102ނިލަންދޫ ކައުންސިންގެ އިދާރާގެ                              57ގ07ެ

 

ވުމުގެ  ބައްދަލު 
 ނަމްބަރު

ޙާޟިރުވި 
 ޢަދަދު 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް

4/2019 19 

 

. ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓު ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސަޢުދު މުޙައްމަށް، ކޮންޓްރެކްޓު އުޞޫލުން ފުރަތަމަ 15
ޕްރޮގްރާމުގެދަށުން  ވަޒީފާދިނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވަޒީފާ ދިނުމަށް ކައުންސިލުން ހިންގި

ނަމަވެސް ސަޢުދު މުޙައްމަދަކީ ކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށްވުރެވެސް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރާ 
ޖަނަވަރީން ފެށިގެން ސަޢުދު މުޙައްމަދުގެ ވަޒީފާ ދާއިމީކޮށް، ސާވިސް  5112އިޚުލާޞްތެރި މުވައްޒަފަކަށްވާތީ 
މިއަދުގެ ކައުންސިލްގެ ޙައްމަށް ދިނުމަށް، )އެއްހާސް( ރުފިޔާ ސަޢުދު މު -/1,000އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަހަކު 

 އުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. ކަ 5ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

5/2019 02 

ނޑި ހެދުމަށާއި ގޮ 21. ނިލަންދޫގެ ވަށައިގެން އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ބެހެއްޓުމަށް، ކޮންކްރީޓް ކޮށްގެން 11
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސުމަށް، ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ  5112ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ އެކަމަށް ހިނގާ 

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.  5ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

އެކަން ، ޅަނދުފަހަރު އެޅުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރުމުން. ނިލަންދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރުގެ ޖާގަ ކުޑަކަމާއެކު އ15ު
ޙައްލުކުރުމުގެގޮތުން ޑިންގީ، ބޮއްކުރާ ފަދަ އުޅަނދުތައް އަޅާފައި ބޭއްވުމަށް އިރުމަތީ ބަނދަރުގެ ބޭރު ހިލަ 

ން ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު  5112ތޮށީގައި ޖައްސައިގެން ޖެޓީއެއް ހެދުމަށާއި އެކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ 
ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން  5ހަމަޖެއްސުމަށް، ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 

. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން މޫދަށް އެރި ބޭނުންކުރުމަށް، ރަށުގެ ދެކުނު ފަރާތު މޫދުގައި ހަރެއް 13
ކައުންސިލްގެ ،  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސުމަށް 5112ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ  ހެދުމަށާއި އެކަމަށް ހިނގާ

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.  5މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

މަށާއި އެކަމަށް ހިނގާ އުނދޯލި ބެހެއްޓު 5. ނިލަންދޫގެ ދެކުނުފަރާތުން މޫދަށް އެރޭ ސަރަޙައްދުގެ މޫދުގައި 14
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސުމަށް، ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި  5112ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ 

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.  5ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 5ސްކޮށްއޮތް އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނީޝަނުގެ . ނިލަންދޫ އިންޖީނުގޭގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގައި  މިވަގުތު ހ12ު
 1އޮގަސްޓް  5112ގައި އިޢުލާނުކުރީ  6ޖަނަވަރީ  5112 ،މަޤާމުގެ ތެރެއިން އެއްމަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

ގައި އިންޖީނުގެއަށް އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނީޝަނަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުމުން އެއްވެސް މީހަކު އެދިފައި ނުވާތީއެވެ.  
އެދިފައިވުމާއެކު، މި  ގެ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މީހުން އެ މަޤާމަށް  6ރީ ޖަނަވަ 5112 ނަމަވެސް

މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ އަލުން އިޢުލާނު ނުކޮށް، އިންޖީނުގޭ އޮނިގަނޑުގައި މިވަގުތު ހުސްކޮށް އޮތް 
. މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ މަޤާމަށްވެސް މީހުން ހަމަޖެއްސުމަށެވެ 5އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނީޝަނުގެ 

މިވަގުތު ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތާއި އިންޖީނުގޭގެ މަސައްކަތްކުރަން ތިބި މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު މަދުވުމާއެކު 
މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވެގެން މިކަމާދޭތެރޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނުމަށްފަހު، ކައުންސިލްގެ 

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  5ޖަލްސާގައި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މިއަދުގެ 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި  5112. ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމުގެ މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތްތައް 16
ށްދެއްވުން އެދި އެ މަޤާމަށް ހިމެނިފައިވުމާއިއެކު، އެ މަޤާމަށް މީހަކު ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތްކޮ 

ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ހުށަހެޅުމަށް، ކަނޑައަޅާފައިވާ، މަސްއޫލިއްޔަތާއެކު ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
 އުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. ކަ 5ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
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6/2019 03 

ކައުންސިލުން ފާސްކުރި ބަޖެޓަށްވުރެ އިތުރަށް ޚަރަދުވެފައިވާ ފައިސާ، ނިލަންދޫ ވަނަ އަހަރަށް  5112. 11
               ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމަށް، ވަނަ އަހަ 5112

 އުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. ކަ 3

 5112ޖަނަވަރީ  57ނިލަންދޫ މަސްމާރުކޭޓު ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތުން، މާރުކޭޓަށް ބަދަލުގެނައުމަށް . 15
ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތާއި ދެމެދު ވެވޭ ، ގެ ސިޓީން ހުށަހަޅާފައިވާ، ކަންތައްތައް

ކައުންސިލްގެ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް، އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި  އެއްބަސްވުމެއްގެދަށުން، ކުއްޔަށް ހިފިފަރާތުގެ
 5ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި  3މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 ސިލަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. ކައުން

ޓަލްގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމްކުރުމަށް، ހޮސްޕިޓަލުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުން ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ޑެން .13
އާއި  ރއަގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޑެންޓަލް ޗެކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް މާލީއެހީތެރިކަމަށްއެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ލިއުމު

 5112)ދިހަހާސް( ރުފިޔާ ކައުންސިލްގެ  -/10,000 ނުންވާގެ ޚަރަދަށް ބޭ އިކްވިޕްމަންޓްސް އިންސްޓޯލްކުރުމު
ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގިައ  ގައި އެފަރާތާ ޙަވާލުކުރުމަށް،ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ނަ 

 އުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.ކަ 3ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

އެސަރަޙައްދު ވެލިލައި ރީތިކުރުމަށްފަހު، ރޭގަނޑުވެސް  ކުރީގެ ކުނިގޮނޑު ސަރަޙައްދަށް . ނިލަންދޫ 14
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން އެ ސަރަޙައްދަށް ކަރަންޓު  5112ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް ކައުންސިލްގެ 

އުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަ 3ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ލުމަށް،  
 ކުރެއްވިއެވެ. ފާސް

 3. ނިލަންދޫގެ ބިމުގެ ކުރެހުންތައް ސްކޭލަށް ކުރެހިފައި ނުވާތީ ބިން ޕްލޭންކުރުމާއި ބަނދަރު ސަރަޙައްދު 12
ވަނަ  5112ޑީކޮށް ކުރެހުމާއި އެކަމަށް މުވައްޒަފުން ތައްރީނުކުރުމަށާއި މިކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ 

 3ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި   އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސުމަށް،
 އުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. ކަ

7/2019 03 

މިއަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން، މި ކައުންސިލުން ކުރަން ކަނޑައަޅާ . 11
ންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީން ކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ، ނިލަންދޫ އަ

ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ގުޅިގެން ކުރުމަށް، ކަންތައްތައް ކަމަށާއި އެކަންތައްތައް އެކޮމެޓީއާއި ކައުންސިލާއި 
 އެވެ. އުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިކަ 3ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

ވަނަ އަހަރުގެ  1441. ނިލަންދޫ ޔަންގުޖަނަރޭޝަނާއި ސްޕޯޓްސްކުލަބު ފަހުލަވާނާ ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން 15
ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ރުއާން މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް، ރަމަޟާންމަހު ނިލަންދޫގައި ޤު

 ސްކުރެއްވިއެވެ. އުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާކަ 3ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ފެމެލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އިން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭނުމަށް، 13
އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް އެ މިނިސްޓްރީއަށް ދޫކުރުމަށް،  9,500އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ޕޮލިސްސްޓޭޝަނާއި ދެމެދުން 

  ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 3ޑައިގެންނެވި ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަ
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 40x50. ނިލަންދޫ މަސްމާރުކޭޓުގެ އުތުރުން ކާބޯތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރުމަށް ބިނާވެށި ޕްލޭނުގައި ހިމަނައިގެން  11
ކައުންސިލްގެ ދެންނެވުމަށް،  ބިމެއް ކަނޑައަޅަން ހުއްދަހޯދުމަށް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީގައި ފޫޓުގެ 

ކައުންސިލަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން  5ތެރެއިން ކައުންސިލަރުންގެ  3މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
 ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 

 މީހުން މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު  5. ނިލަންދޫ ކުނިކޮށީގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންގެތެރެއިން މަސައްކަތު 15
މުވައްޒަފު ބަލިވެގެން މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެވޭތާ ގިނަދުވަސްތަކްެއ  1ޗުއްޓީއެއްގައި ތިބުމާއި މަސައްކަތު 

 -/200ވުމާއެކު، ކުނިކޮށީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވާތީ މަސައްކަތްކުރާ ދުވަހަކަށް 
މުއްދަތަށް، ވަގުތީ ކޮންޓްރެކްޓުގައި ކުނިކޮށީގެ  )އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ 1)ދުއިސައްތަ( ރުފިޔާ ދޭގޮތަށް 

އުންސިލަރުންގެ ކަ 3ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ،  މީހުން ހޯދުމަށް 5މަސައްކަށް 
 އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 



 
 ވަނަ އަހަރުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓު 9102ނިލަންދޫ ކައުންސިންގެ އިދާރާގެ                              52ގ07ެ
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. ނިލަންދޫ ޖަމްޢިއްޔަތުއްޝަބާބުގެ އިދާރާ ހެދުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމަކީ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކޮށް 03
ހުސްކޮށް އޮތް ބިމެއްކަމަށް ވުމާއި އެ ބިން އޮތް ސަރަޙައްދަކީ ރަށުގައި އެންމެ މަތީ ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ 

އަދި އެ ސަރަޙައްދަކީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުވެސް އޮތް ސަރަހައްދުކަމަށް  ޢިމާރާތްތައް ހުރި ސަރަޙައްދު ކަމަށް ވުމާއި
ވާތީ، އެ ބިމުގައި ޓްރާންސްފޯމަރެއް ބެހެއްޓުމާއި، ރަށުގައި ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރާއިރު ޢާއްމު 
ފެންއިސްކުރުބަރިއެއް އެ ބިމުގައި ބަހައްޓަން ބޭނުންވާތީ އެ ބިން ކައުންސިލްގެ ބޭނުމަށްނެގުމަށާއި، 

ބްޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ބިންދޫކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ސަރަޙައްދުން އެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް ބިމެއް ދޫކުރާގޮތަށް ކުލަ
ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ހަމަޖައްސަން ބޭނުންވާކަމަށް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީއަށް ލިއުމަށް، 

 ކައުންސިލަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 5 ތެރެއިންކައުންސިލަރުންގެ  3ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
 

. މަހުފީ ދައްކާގޮތަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ޚިދުމަތުގެ ފީނަގާ ތަންތަނަކީ ޚިދުމަތްނުލިބޭ ދުވަސްތަކަށް މަހުފީގެ 14
ގެ މަހުފީގެ ތެރެއިން ވަކިމިންވަރެއް އުނިކޮށްގެން ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ނުވާތީ ކުނި ނުއުކޭ ދުވަސްތަކަށް ކުނީ 

ތެރެއިން އުނި ނުކުރެވޭނެކަމަށާ، ކުނީފީގެ ޚިދުމަތަށް އަގުނަގަން އެކަމާބެހޭ އުޞޫލުގައިވާގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުން 
އުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަ 3ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ގެންދިއުމަށް، 

 ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 
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. ޤައުމީ އިދާރާތަކުގެ ބެލުމުގެދަށުން ރަށްރަށުގައި ހިންގާ މުވައްސަސާތަކަށް ބިން އިތުރުކުރުންފަދަ ކަންކަމަށް 11
އެދި ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ އެ މުވައްސަސާއެއް ރައްދުވާ ޤައުމީ އިދާރާއިން ކަމަށްވާތީ،                  

( ސިޓީއިން 5112ފެބުރުވަރީ  51) FAH-A/374/2019/3ފ. އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލުގެ ނަމްބަރު: 
އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ބިން، ހޮސްޕިޓަލުގެ ގޯއްޗަށް އިތުރުކުރުމުގެ މައްސަލަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު މެދުވެރިކޮށް 

 3ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ހުށަހެޅުމަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ދެންނެވުމަށް، 
 ސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. އުންކަ
 

. ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން ކުނިއުކުމުގައި ބޭނުންކުރާ، ރަށުޕިކަޕުތަކުން ކުނި އުކުމުގެ މަސައްކަތްކުރަން 15
ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ބަޖެޓުގައި ޕިކަޕެއް ގަތުންފަދަ ޚަރަދު ހިމެނިފައިނުވާތީ  5112ކައުންސިލުން ، ދަތިވާތީ
ޓަނުގެ ޕަވަގޭޑް އައު  1.2ވަނަ އަހަރަށް ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށް އެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން  5112

ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން  3ޕިކަޕެއް ހޯދުމަށް، ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
 ފާސްކުރެއްވިއެވެ.

ކޮށީގައިހުރި ކުނިއަންދާ މެޝިން މަރާމާތުކުރުމަށާއި އެ މެޝިނުގައި . ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ކުނ13ި
 5112އިންޗީގެ އިތުރު ބްލޯވަރެއް ހޯދުމަށެވެ. އަދި މިކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ  4ބޭނުންކުރުމަށް 

 3ންނެވި ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސުމަށް، 
 އުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.ކަ

. ބަންދުދުވަސް ނުލިބޭގޮތަށް މަސައްކަތްކުރާ، ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބަންދު ދުވަހުގެ އެލަވަންސްދޭނީ 14
އްކަތްކުރުމުން ގަޑިއިރު( މަސަ 6މަސައްކަތު ދުވަހެއްގެ މަސައްކަތު ގަޑީގެ ޢަދަދަށް ހަމައަށް )ބަންދު ދުވަހުގައި 

އުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަ 3ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް، 
 ފާސްކުރެއްވިއެވެ.

ސްޓޮކްގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ތަކެތީގެތެރޭގައި ފިނިކޮށް ހުންނަ ތަނެއްގައި . ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ 12
 9,000ޖައްސައި އެތަން ހަމަ އެކަށީގެންވާ ތަނެއްން އެފަދަ ތަކެތި ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ތަކެތި ހުރުމު

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން  5112ބީ.ޓީ.ޔޫ ގެ އެއަރކޯނެއް ހޯދުމަށާއި މިކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ 
އުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަ 3ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ހަމަޖެއްސުމަށް، 
 ފާސްކުރެއްވިއެވެ.



 
 ވަނަ އަހަރުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓު 9102ނިލަންދޫ ކައުންސިންގެ އިދާރާގެ                              53ގ07ެ

 

ބައްދަލުވުމުގެ  
 ނަމްބަރު

ޙާޟިރުވި 
 ޢަދަދު 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް

9/2019 13 

. ކައުންސިލްގެ އެއްގަމު ވެހިކަލްތަކުގެ ރޯޑްވާދިނަސް މުއްދަތު ހަމަވުން، އިންސްއަރެންސް ފީއާއި އަހަރީ ފީ 16
ރާ ޖުރިމަނާތައް ދައްކަންޖެހޭނީ ކައުންސިލުން އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށް، އިހުމާލުވެފައިވާ ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ކު 

މުވައްޒަފުކަމަށާ، އެ މަސައްކަތް އެއްވެސް މުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކޮށްފައި ނުވާ ނަމަ އެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭނީ 
އި ނުވާނަމަ، އެ މަސައްކަތާ ގުޅުން ހުރި ކައުންސިލުން ކަމަށާ އަދި އެ މަސައްކަތް މުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކޮށްފަ

 3ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މުވައްޒަފާ އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް، 
 އުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.ކަ

10/2019 19 

ރާ މުވައްޒަފުންގެތެރެއިން، ތެލުގެ ވިޔަފާރީގެ . ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ފައިސާގެ މަސައްކަތްކ11ު
ފައިސާގެ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފު، ކުނީގެ ފައިސާގެ މަސައްކަތަށް ބަދަލުކޮށް، ކުނީގެ ފައިސާގެ މަސައްކަތްކުރާ 

ތަށް ބަދަލުކުރުމަށް، ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގިައ މުވައްޒަފު، ތެލުގެ ވިޔަފާރީގެ ފައިސާގެ މަސައްކަ
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.  5ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

. ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގޭގެ ބައެއްތަކެތި އެއަރކޯންކޮށްފައި ހުރި ތަނެއްގައި ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި 15
އިވުމާއެކު، ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކޮންޓެއިނާ، ގުދަނެއް ހަދަންޖެހިފަ

އިންޖީނުގޭ ތަކެތި ރައްކާކުރާ ގުދަނެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ލިބޭނެގޮތް ހައްދަވައިދެއްވުމަށް ފ. އަތޮޅު 
ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ކައުންސިލްގައި ދެންނެވުމަށެވެ.  މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ 

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 5ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

11/2019 02 

. ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކާއި ފައިސާގެ މަސައްކަތްތައް ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ތެރެއިން ކުރުމަށްޓަކައި 11
ސިލްގެ އިދާރީ އޮޑިޓެއްހަދައި، ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް އެންމެ އެކަމުގެ ފަންނީ މީހަކު ގެނެސްގެން ކައުން

ރަނގަޅަށް ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ދެނެގަތުމަށްފަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކާއި ފައިސާގެ މަސައްކަތްތައް 
ގައި ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ތެރެއިން ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް،  ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.  5ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުގެ ފައިސާގެ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެއް މުވައްޒަފު 15
މިހާރު ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް  މަސްދުވަހުގެ ޗުއްޓީނަގާފައިވުމާއެކު އެ މުވައްޒަފު ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތް

ރަނގަޅަށް ނުކުރެވޭނެތީ އެ މުވައްޒަފު ޗުއްޓީ ނިންމައި މަސައްކަތަށް ނުކުންނަންދެން އެ މަސައްކަތްކުރުމަށް 
 5ވަގުތީގޮތުން އެއްމަސްދުވަހަށް މީހަކު ނެރުމަށް، ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.  ކައުންސިލަރުންގެ
. ނިލަންދޫ ކުރީގެ ކުނިކޮށީގެ މޫދު ތޮށިތައް ކޮންކްރީޓް ޝީޓްޖަހައިގެން ހެދުމަށްވުރެ ޖިއޯބޭގްސް ޖަހައިގެން 13

ހެދުން ރަނގަޅުކަމަށް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ ލަފާދެއްވާފައިވާތީ، ކޮންކްރީޓް ޝީޓްޖަހައިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް 
ދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށް، ކުރީގެ ކުނިކޮށީގެ މޫދު ތޮށިތަކުގެ ބޭރު ފަރާތުގައި ޖިއޯބޭގްސް މިހާރު ހަ

ޖަހައިގެން، ތޮށި ތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް، ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި 
 އެވެ.ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވި 5ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

12/2019 03 

ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން މުސާރަދޭ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ހަމަޖެއްސުން ފިޔަވިައ 
އެހެން ކަންކަމުގައި އެ މުވައްޒަފުންނާމެދު ޢަމަލުކުރަމުންދަނީ ސިވިލްސަރވިސް ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ކަމަށްވާތީ، 

މުސާރަދޭ މުވައްޒަފުންނަށް ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓި ދިނުމުގައިވެސް، ސިވިލްސަރވިސް ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން 
 3ަކުއްނިސްލެގ ިމައުދެގ ަޖްލާސަގިއ ަބިއެވިރެވަވަޑިއެގްނެނިވ ، ޤަވާޢިދާއެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް

 ފާސްކުރެއްވިއެވެ. ކައުންސިލަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން 5ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެލެއްވި 



 
 ވަނަ އަހަރުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓު 9102ނިލަންދޫ ކައުންސިންގެ އިދާރާގެ                              54ގ07ެ

ބައްދަލުވުމުގެ  
 ނަމްބަރު

ޙާޟިރުވި 
 ޢަދަދު 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް

13/2019 03 

މަހުން މަހަށް ފައިސާ ދައްކާގޮތަށް، ދަރަނަްޏަށް ތެޔޮދޫކުރާނެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި، ދެންއޮންނަ ޖަލްސާއަށް 
 3ދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ހުށަހަޅައިގެން އުޞޫލު ފާސްކުރުމަށް، ކައުންސިލްގެ މިއަ

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.

14/2019 03 

. ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ "އައްޑަނަ" ތެޔޮސެންޓަރުން ދަރަނަްޏަށް ތެޔޮދޫކުރުމާބެހޭގޮތުން އެކުލަވާލާފައިވާ 11
 3ސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އުޞޫލު މިހާރު ލިޔެފައިވާގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް، ކައުން

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.

. ނިލަންދޫ ކުނިކޮށީގެ މަސައްކަތަށް ގެނެސްފައިތިބި ބިދޭސީންގެ ބޭސްފަރުވާއާބެހޭ ކަންތައްތައް އެމީހުންގެ 15
އްބަސްވުމަށް ށާއި ނަމަވެސް ދެން އެއްބަސްވުން އައުކުރާއިރު އެއެއްބަސްވުމުގައިވާގޮތަށް އަދި ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަ

ލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކައުންސި  3ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  ބަދަލުގެނައުމަށް،
 ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 

ން މަޝްވަރާ ދެއްވި ސަރަޙައްދުން ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެރި 31މާރިޗް  5112. 13
)ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލާ ދިމާލު ހުޅަނގު ފަރާތުން، ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ދެކުނު މަގުގެ ދެކުނުން، އަތުޮޅ 

ފޫޓުގެ  225x200ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ދެކުނު މަގުގެ އުތުރުން( އިސްލާމިކް ސެންޓަރު ޢިމާރާތްކުރުމަށް  
އުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަ 3ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މިއަދުގެ ދޫކުރުމަށް،  ބިމެއް

 ފާސްކުރެއްވިއެވެ.

. އިރުމަތީ ބަނދަރުގައި ސަރުކާރުގެ ބޮޑެތި ލާންޗުތައް އެޅުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި އިތުރު 14
ދި ލާންޗު ނުވަތަ ޑިންގީތަކުގެ ތެރެއިން ލާންޗު އަޅާނެ ޖާގަ ހުސްކޮށް އޮތުމާއެކު، މިހާރު ނިލަންދޫގައި ދުއްވާ ކު 

މިއަދުގެ ތް މިންވަރުން ޖާގަ ދިނުމަށް،އެންމެ ސައިޒު ބޮޑުކޮށް ހުރި ލާންޗުތައް އެޅުމަށް  އެސަރަޙައްދުގައި ޖާގައޮ
 އުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.ކަ 3ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

އިސްމާޢީލު ލައިބްރަރީއާއި ދެމެދުގައިވާ ބިންކޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ގޯއްޗަށް هللا ލާއި ޢަބްދު ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަ. 12
އިތުރުކުރުމުގެ މައްސަލަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ލިޔެ އެ މިނިސްޓްރީން 

ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި  ނުމަށް،ގޯއްޗަށް އިތުރުކޮށް ދި ހުއްދަ ދެއްވައިފިނަމަ އެ ބިންކޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ
 އުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. ކަ 3ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

15/2019 19 

. ނިލަންދޫ އިންޖީނުގެއާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު، ކައުންސިލުން ހިންގާނީތޯ ނުވަތަ ފެނަކައާއި ޙަވާލުކުރާނީތޯ 11
ވަނަ ދުވަހު ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓު ނެގުމަށް އިޢުލާނުކުރުމަށާއި މާލޭގައި ވޯޓު  51އެޕްރީލް  5112ބެލުމަށް، 

ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓުމަށް،  5ފޮށްޓަކާއި ނިލަންދޫގައި 
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.  5

ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލު މިހާރު ލިޔެފައިވާ . ގޯތި ގެދޮރާއި  15
ކައުންސިލަރުންގެ  5ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް، ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.

ހޮޅި، ވާ، ޓިނު ފަދަ ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާއި މަގުމަތީގައި ، . ގޭގެއިން މަގު ހުރަހަށް ދަނޑި، ދަގަނޑ13ު
ތަކެތި ބެއްޓުމާއި ގޭގޭ ގޯތީގައި ނުވަތަ މަގުގައި ހައްދާފައިވާ ގަސްތައް ކޮށައި ބެލެހެއްޓުމާއި ބެހޭ ގޮތުން 

ލްސާގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލު، މިހާރު ލިޔެފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް،ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަ 
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.  5ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

16/2019 03 

ޕްރޮފެސަރ ޙަސަން ޢުޤައިލުއާއި އޭނާގެ އެހީތެރިޔާ، ނިލަންދޫއަށް ވަޑައިގަތުމާއި މާލެއަށް އެނބުރި ދިއުމާއި . 11
ބަޖެޓުން  ވަނަ އަހަރުގެ 5112ޚަރަދު ކައުންސިލުގެ  ބޭފުޅުންގެ ތިއްބެވުމާއި ފަރިއްކޮޅު 5ނިލަންދޫގައި އެ 
އުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަ 3މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  ހަމަޖެއްސުމަށް،
 ފާސްކުރެއްވިއެވެ.



 
 ވަނަ އަހަރުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓު 9102ނިލަންދޫ ކައުންސިންގެ އިދާރާގެ                              55ގ07ެ

 

ބައްދަލުވުމުގެ  
 ނަމްބަރު

ޙާޟިރުވި 
 ޢަދަދު 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް

16/2019 03 

ށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ، ވަގުތީ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށާއި ރަމަޟާންމަހަ. 15
އަދި ގޮޅިތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް )ތިރީސް( ރުފިޔާ ކަމަށާ  /30-ގޮޅިއެއްގެ އެންމެ ކުޑަކުއްޔަކީ ދުވާލަކަށް 

ކައުންސިލްގެ ރުތީބުން ގޮޅިތައް ދޫކުރުމަށް، އިޢުލާނުކުރުމުން އެންމެ މަތީ އަގު ހުށަހަޅާފަރާތްތަކަށް އަގުގެ ތަ 
 އުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.ކަ 3މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

17/2019 03 

 

ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބާއި، ސްޕޯޓްސް ކުލަބު ފަހުލަވާނާއި ގުޅިގެން، ފ. ނިލަންދޫ . 10
ގްޖަނަރޭޝަނުން، މި އަހަރު ރަމަޟާން މަހު ބާއްވަން ހަމަޖައްސާފައިވާ، ޤުރުއާން މުބާރާތަށް، ކައުންސިލްގެ ޔަން

ކައުންސިލްގެ ޔާގެ ފައިސާގެ އެހީއެއް ދިނުމަށް، )ތިންހާސް( ރުފި -/3,000ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން  5112
  ންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.ކައުންސިލަރު 3މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

ފ. އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ނިލަންދޫން ބައިވެރިވި ޓީމުތަކުގެ ވެރިންނާއި ބެލެނިވެރިންނިާއ . 51 
އޮފިޝަލުން، ދަރަނބޫދޫއަށް ދިއުމާއި އައުމުގެ ދަތުރުތަކުގެ ޚަރަދާއި ދަރަނބޫދޫގައި މަޑުކުރާ ވަގުތުގައި ބޭނުންވާ 

ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ރުގެ ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސުމަށް، ވަނަ އަހަ 5112ޓަވަލުގެ ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ ފެނާއި އިން
 އުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.ކަ 3ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

ޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއާއި ނިލަންދޫ ރައް. ތެލުގެ އަގު ބޮޑުވުމާއެކު ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފައިވާތީ 13 
އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތް ދިނުމަކީ ނަރުދަމާނިޒާމު 

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި ކައުންސިލަސް ނުކުރެވޭނެކަމކަށްވާތީ، ނިލަންދޫ އިންޖީނުގެއާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު 
އްރު ވޯޓުން ނިންމާފައިވާ ގޮތަށް އެކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް، މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ޙަވާކުރުމަށް، ރައްޔިތުންގެ ސި

 ކައުންސިލަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 5ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން  3ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި 

ހަށް ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަ  1441. އެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން 14
އިންސައްތަ، ކަރަންޓު  %50މޭމަހު ގޭބިސީތަކުން ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓުގެ އަގުގެ  5112ޢިނާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި 

ކައުންސިލަރުންގެ  3ބިލުން އުނިކުރުމަށް، ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
 އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.

އަށް ފ. ދަރަނބޫދޫގައި ބޭއްވި، ފ. އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގިައ  51އިން  12އެޕްރީލް  5112. 12 
ނިލަންދޫން ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުން ހޯދި ކާމިޔާބު ފާހަގަކޮށް އެކަމުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެގޮތުން ޙަފުލާއެްއ 

ފަރާތްތަކަށް ހަނދާނީ ފިލައެއް ދިނުމާއި އެނޫން ވަނަ ހޯދި  1ބޭއްވުމާއި ވަނަ ތައް ހޯދިފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 
ކަށް ވަނަ ތައް ހޯދި ފަރާތްތަކަށް، އިނާމުތަށި ދިނުމަށާއި ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ކުލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަ 

ރުގެ ބަޖެޓުން ވަނަ އަހަ 5112އަދި މިކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ  ހަނދާނީ ފިލައި ދިނުމަށާ
އުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަ 3ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މަށް، ހަމަޖެއްސު

 ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 

ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް، ނިލަންދޫގެ މިސްކިތްތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް،  1441. 16
ލިޔެގެން ލިބޭތޯ ބެލުމަށާއި އެ މިނިސްޓްރީން ފައިސާ ނުލިބިއްޖެނަަމ  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް

ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ޖެއްސުމަށް، ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ހަމަ 5112ކައުންސިލްގެ 
 އުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. ކަ 3ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

18/2019 03 

ސިލްގެ މާލިއްޔަތުން މުސާރަދޭ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅުން ފިޔަވައި އެހެން ކައުން
ކަންކަމުގައި، ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން މުސާރަދޭ މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރަނީ، ދިވެހި 

ލްސަރވިސް ޤަވާޢިދުގެ ތެރެއިން ދެވެން އޮތް ސިވިލްސަރވިސް ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ކަމަށްވާތީ، ދިވެހި ސިވި
 3ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އިބްރާހީމް ޙަމީދަށް ދިނުމަށ، ލުޔެއް 

 އުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. ކަ



 
 ވަނަ އަހަރުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓު 9102ނިލަންދޫ ކައުންސިންގެ އިދާރާގެ                              56ގ07ެ

ބައްދަލުވުމުގެ  
 ނަމްބަރު

ޙާޟިރުވި 
 ޢަދަދު 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް

19/2019 03 

އެޕްރީލްމަހު ގޭބިސީތަކުގެ ކަރަންޓު ބިލު އާދަޔާ ޚިލާފަށް ބޮޑުވެގެން ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ވަރަށް  5112
އެޕްރީލް މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލުން  5112ބޮޑުވެފައިވާތީ، ރައްޔިތުންނަށް ލުޔެއް ދިނުމުގެގޮތުން ގޭބިސީތަކުގެ 

އެޕްރީލްމަހު ކަރަންޓު ފީދައްކާފައިވާ ގޭބިސީތަކުގެ ކަރަންޓު  5112އި، އިން ސައްތަ މާފުކޮށް ދިނުމަށާ 25%
ފަރާތްތަކާއި ޙަވާލުކުރުމަށް، ވަނަ ދުވަހުގެކުރިން އެ 16މޭ  5112އިންސައްތައަށްވާ، ފައިސާ  %25ބިލުގެ 

 ފާސްކުރެއްވިއެވެ.  ލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންކައުންސި  3ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

20/2019 13 

 

  1،5،3،4ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(،  2ކުނިއުކާލުމާއި ކުނި ނައްތާލުމާބެހޭ އުޞޫލުގެ 
ނަމްބަރު އިތުރުކޮށް އުޞޫލު، ލިޔެފައިވާ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް  11މިނަމްބަރުތައް އިޞްލާޙުކޮށް، އަދި 

ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއި  3ންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް، ކައު
 ކައުންސިލަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ. 5

21/2019 02 

. މަސްޖިދުއްސަލާމުގައި މައްސަލަޖެހިފައިހުރި ފަންކާތައް ރަނގަޅުކޮށްފައި ވުމާއެކު އެ މިސްކިތަށް ފަންކާ 11
ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ސްޓޭންޑް ފަންކާ ހޯދުމަށް،  5މައެކަނި ހުކުރު މިސްކިތައް ހޯދަން ނުޖެހޭނެތީ ހަ

 އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. ކައުންސިލަރުންގެ  5ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

ންޖުކުލައިގެ . ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ އިންޖީނުގެ ދުންހޮޅިއަށް ބޭނުންކުރަން، ނަރުދަމާނިޒާމުގައިހުރި، އޮރ15ެ
ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ހޮޅި ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ދޫކުރުމަށް،  5ފަލަ 

 އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. ކައުންސިލަރުންގެ  5

ތަކަށް ދޫނުކޮށް، . ނިލަންދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރުގައި އެތުރުމަށްފަހު ބާކީ ހުރި ގައުތައް އަދި އެއްވެސް ފަރ13ާ
ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި އިތުރު މަޢުލޫމާތުހޯދައި އިތުރަށް މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ގޮތެއް ނިންމުމަށް، 

 އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. ކައުންސިލަރުންގެ  5ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

ނަމުގައި ކުލަބެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް  . ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރ ގައި ފ. ނިލަންދޫ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގ14ެ
ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބޭނުންވާ ޤަރާރު ފާސްކުރުމަށާއި އިޢުތިރާޒު ނުކުރާކަމަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވުމަށް، 

 އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. ކައުންސިލަރުންގެ  5ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

މީޓަރުގެ ކޭބަލް ހޯދަން ކަމަށްވިޔަސް  216އެމް.އެމް ގެ  52އިވަނީ . ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން އެދިފ12ަ
ކައުންސިލްގެ މީޓަރު ކޭބަލް ކަމަށްވުމާއެކު، ހުރި ޢަދަދު ހޮސްޕިޓަލަށް ދޫކުރުމަށް،  115ކައުންސިލްގައި ހުރީ 

 އެވެ.އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިކައުންސިލަރުންގެ  5މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

22/2019 02 

 -/150މިސްކިތުގައި އިމާމުވެ ތަރާވީޙު ނަމާދުކުރާ ކޮންމެ ރެއަކަށް މީހަކަށް  5. ތަރާވީޙު ނަމާދުކުރާ 11
 -/200)އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް( ރުފިޔާ އަދި ތަޙާލުފި މިސްކިތުގައި އިމާމުވެ ދަމުނަމާދުކުރާ މީހާއަށް ރެއަކަށް 

ކައުންސިލްގެ މި ފައިސާ ކައުންސިލްގެ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމަށް،  )ދިސައްތަ( ރުފިޔާ ދިނުމަށެވެ. އަދި 
 އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. ކައުންސިލަރުންގެ  5މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

ވެލި ހޯދުމަށާިއ . މ. އަތޮޅަށް މިހާރު ކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ދަތުރަކީ ބޭސްވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ފަތްޕިލާ 15
ކަލަންޑަރުގައި ހިމަނާފައިވާ، މުވައްޒަފުންގެ ތަޖުރިބާ ދަތުރު ކަމަށްވާތީ އެ ދަތުރުގެ ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ 

 5ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސުމަށް، 
 ވިއެވެ. އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްކައުންސިލަރުންގެ 

. ނިލަންދޫ ޔަންގ ޖަނަރޭޝަނުން މިހިނގާ ރަމަޟާންމަހު ބާއްވާ ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ފައިސާގެ އެހީއްެއ 13
ދެވިފައިވިނަމަވެސް އެ މުބާރާތް ރާވާ ހިންގާގޮތަށް ބަލާއިރު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކުރިޔަށް ގެންދަން ރާވާފައިވާ 

)ދެހާސް( ރުފިޔާ ދިނުމަށާ  -/2,000އެއްގެ ގޮތުގައި އިތުރަށް މުބާރާތެއް ކަމަށްވާތީ އެ މުބާރާތަށް ދެވޭ އެހީ
ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ، އަދި ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސުމަށް

 އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. ކައުންސިލަރުންގެ  5ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 



 
 ވަނަ އަހަރުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓު 9102ނިލަންދޫ ކައުންސިންގެ އިދާރާގެ                              50ގ07ެ

ބައްދަލުވުމުގެ  
 ނަމްބަރު

ޟިރުވި ޙާ
 ޢަދަދު 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް

23/2019 13 

ނިލަންދޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގައި ކައުންސިލގެ ޕިކަޕުތައް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެތަނުގައި ހަދާފައިވާ 
ވޭނެގޮތެއް ބައި އެއްކޮށްލައި އެތަނުގައި ދަގަނޑު ގޭޓެއްލައިގެން އެތަން ތަޅުލެ  3ޢިމާރާތުގެ ހުޅަނގުކޮޅުގައި ހުރި 

ހެދުމަށާއި، ޕިކަޕުތައް ދޮވެހެދުމަށްޓަކައި ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ ގޯތީގައި ތަޅުންގަނޑެއް ހެދުމަށެވެ. 
ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި އަދި މިކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސުމަށް، 

 އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.ކައުންސިލަރުންގެ  5 އުންސިލަރުންގެ ތެރެއިންކަ 3 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި

24/2019 03 

ނަރުދަމާނިޒާމަށް ކަރަންޓް ގުޅުމާއި އިރުމަތީ ސަރަޙައްދުން އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަޙައްދަށް ކަރަންޓު ދޫކުރުމަށް . 11
ންޓަރަށް ދާއިމީ ކަރަންޓުލުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ބަހައްޓާފައިވާ ޑިސްޓްރި ބިއުޝަނުން ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެ 

ކައުންސިލްގެ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސެން އޮތްނަމަ ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސުމަށާ، އެގޮތަށް ހަމަޖެއްސެން 
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު  5151ނެތްތަމަ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްގެން ކުރުން ނުވަތަ 

 3ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ، ސްކުރުމަށްގޮތަށް މިކަން ފާހަމަޖައްސާ
 ފާސްކުރެއްވިއެވެ.  އިއްތިފާޤުން ކައުންސިލަރުންގެ 

ދަރުމަވަންތަ ހިޔާ ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތުން، ޢިމާރާތަށް ގެންނަން ބޭނުންވެގެން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ . 15
 3ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ، އުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށްގެނަ ބަދަލުތައް 

 ފާސްކުރެއްވިއެވެ.  އިއްތިފާޤުން ކައުންސިލަރުންގެ 

25/2019 03 

އުޞޫލު  ޖަލްސާގައި ހުށަހެޅި ބައެއް އިޞްލާޙުތަކާއެކު ،ށްދޫކުރުމުގެ އުޞޫލަ . ނިލަންދޫން ގޯތި 11
ންސިލަރުންގެ ކައު 3ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ، ސްކުރުމަށްފާ ލިޔެފައިވާގޮތަށް

 ފާސްކުރެއްވިއެވެ. އިއްތިފާޤުން

ރަމަޟާން މަހަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ، ވަގުތީ މާރުކޭޓުން ގޮޅި ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވާ . 15
 1ރީސް( ރުފިޔާއަށް ވުރެ ކުޑަނޫން، އެންމެ މަތީއަގެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް )ތި  -/30ދުވާލަކަށް  ،ފަރާތްތަކަށް

ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ، ށް ގޮޅި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް)އެކެއް( އަހަރަށްވުރެ ދިގު ނޫން މުއްދަތަކަ
 ފާސްކުރެއްވިއެވެ.  އިއްތިފާޤުންކައުންސިލަރުންގެ  3ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

26/2019 03 

. ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ފިޒިއޯތެރަޕީގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމްކުރަން ހަދާތަނުގެ ޖާގަ ބެލުމަށްފަހު އެތަނަށް 11
ވަނަ  5112ބޭނުންވާ، ވޯލްސީލަރާއި އެއަރކޯން ހޯދާ ދިނުމަށެވެ. އަދި މިކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ކައުންސިލުގެ 

 3ލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ކައުންސިއަހަރުގެ ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސުމަށް، 
 ފާސްކުރެއްވިއެވެ.  ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން 

)ދިހައެއް( އަހަރަށްވުރެ ގިނަ  11. ޖަމްޢިއްޔަތުއްޝަބާބު ގެ އިދާރީ މަރުކަޒު ހަދަން ބިންދޫކޮށްފައިވާތާ 15
ފައި ނުވުމާއި، އެ ގޯއްޗާއި ވަށައިގެންވާ މަގު ދުވަސްވީއިރުވެސް އެތަނުގައި އެއްވެސް ޢިމާރާތެއް ހަދާ

ސާފުނުކުރާތީއާއި، ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި މުހިންމު މަސައްކަތަކަށް އެބިން ނަގަން ބޭނުންވާތީ އަދި 
ބޭނުންފުޅުނަމަ އެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް އެހެން ތަނަކުން ބިމެއް ދޫކުރެވިދާނެކަމަށް އަންގައި މިކައުންސިލުން ވަކި 

ތަކަށް އަންގަންދެން އެ ބިން ބޭނުންނުކުރުމަށް އަންގާފައިވަނިކޮށް، ކައުންސިލުގެ އެންގުމާއި ޚިލާފަށް އެ ގޮ
ބިމުގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާތީ އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ޕޮލިހުގައި ދެންނެވުމުން ޕޮލިހުން 

ށް ގެންދަންކަމަށްވާތީ ޕޮލިހުން ލަފާ ލަފާދެއްވާފައިވަނީ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަ
ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ދެއްވާފައިވާގޮތަށް އެއް މައްލަސަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށް، 

 ކައުންސިލަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.  5ތެރެއިން ކައުންސިލަރުންގެ 3ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

ންޖީނުގެއިން ޑީލަސް ހުސްވުމުން، އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ޑީސަލް ހޯދުމަށް އެދެމުންދާތީ . ނިލަންދޫ ފެނަކަ އ13ި
މި މައްސަލަ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ހުށަހަޅައި، ދެފަރާތް އެއްބަސްވާގޮތެއްގެމަތިން އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް، 

ކައުންސިލަރުންގެ  5ތެރެއިން ލަރުންގެ ކައުންސި 3ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
 .ލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ އަޣު



 
 ވަނަ އަހަރުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓު 9102ނިލަންދޫ ކައުންސިންގެ އިދާރާގެ                              58ގ07ެ

 

ބައްދަލުވުމުގެ  
 ނަމްބަރު

ޙާޟިރުވި 
 ޢަދަދު 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް

26/2019 03 

. ނިލަންދޫ ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް ގެންދާ ކުނިވާޒާތުގެ ތަކެތި ކަނޑަށް އުކާލުމަށް ހަދާފައިވާ 14
އްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށް، ކުރިން އާސާރީ ސަރަޙައްދުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރި، އިރު ދެކުނު ސަރަޙައްދުގައި އާނު އެ

ނުކަނޑައި  ވަޅުގަނޑުތަކެއް ކޮނެ އެ ވަޅުގަނޑުތަކަށް އެތަކެތި އަޅައި ބިންގަނޑު ރަނގަޅުކޮށް އެ 
ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ އިންދުމަށް،  ގަސް  ސަރަޙައްދުގައި، ރަށުން ނެތެމުންދާ، ފަތްޕިލާވެލީގެ ބާވަތްތަކާއި

ކައުންސިލަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން  5ތެރެއިން ކައުންސިލަރުންގެ  3ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
 ފާސްކުރެއްވިއެވެ.

27/2019 02 

ވަގުތީގޮތުން  ކައުންސިލް އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް ކުނިއުކަން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން، ކުނި އުކުން 
މެދުކަނޑާލަން، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލިއުމުން ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފިނަމަ ހުށަހެޅި  ސަބަބު ބެލުމަށްފަހު 

މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ކުނިއުކުން ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލައި ކުނި އުކާނުލާ ދުވަސްތަކަށް ކުނީފީ ނުނަގާގޮތަށް، 
 އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.އުންސިލަރުންގެ ކަ 5ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

28/2019 02 

ކަރަންޓު ފައިސާ ދެއްކުމަށް ލުޔެއް ހޯދުމަށް ކުރިންވެސް އެކިފަރާތްތަކުން އެދިފައިވުމާއެކު އެފަރާތްތަކަށް . 11
މިއަދުގެ ޖަލްސާގިައ ލުއި ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާގޮތަށް މިކަމުގައިވެސް ޢަމަލުކުރުމަށެވެ. މި ގޮތަށް މިކަން ނިންމީ 

 އިއްތިފާޤުންނެވެ.ކައުންސިލަރުންގެ  5ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

. ނިންމީ، ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތަށް ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީން ތިބޭގެއަށް ވައިފައި ލިބޭގޮތް 15
މީހުން އެއްބަސްވާނަމަ އެތަނަށް ވައިފައި ހެދުމާއި އެކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ބިދޭސީން އަމިއްލައަށް ހަމަޖައްސަން އެ 

. މި ގޮތަށް ެއ ަމަސްއަކްތުކާރ ަފާރަތްށ ިލުއްނ ިދުނަމެށވެ ، ލިބޭގޮތް ހަމަޖެއްސުން އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށް
 އިއްތިފާޤުންނެވެ.ކައުންސިލަރުންގެ  5މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މިކަން ނިންމީ 

29/2019 02 

ބިދޭސީއަކު އަހަރީ ޗުއްޓީނަގާފައިވުމާއެކު  5ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ ންދޫ . ނިލ11ަ
 5އިތުރު މީހަކު ނުހޯދައި ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަން ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވާނެތީ އެ 

މަސްދުވަހަށް، ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް  5ނުވަތަ  މުވައްޒަފުން ޗުއްޓީ ނިންމައި މަސައްކަތަށް ނުކުންނަންދެން
މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރަން ވަގުތީ ކޮންޓްރެކްޓުގައި މަސައްކަތު މީހަކު ނެރުމަށް، 

 އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. ކައުންސިލަރުންގެ  5ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

ޓަރަށް ޖަމާކުރާ ކުނިވާޒާތުގެ ތަކެތި ރައްކައުތެރި ގޮތުގައި ނައްތާލެވޭނެ ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެން. ނިލަންދޫ 15
ގޮތެއް ހަމަޖެހެންދެން ކުރިއެކޭވެސް އެއްގޮތަށް އެތަކެތި ކަނޑަށް ބޭރުކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސައި އެކަން 

ނުމަށް ހުށަހަޅާ ކޮށްދޭނެފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަނެއްކާވެސް އިޢުލާނުކުރުމަށާ، އެންމެ ރަނގަޅަށް އެކަން ކޮށްދި
 5މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ފަރާތަކާއި ޙަވާލުކޮށްގެން އެ މަސައްކަތްކުރުމަށް، 

 އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. ކައުންސިލަރުންގެ 
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ތް ކައުންސިލްގެ ތެޔޮސެންޓަރުގައި ހުސްކޮށްއޮތް ސޭލްސް އޮފިސަރުގެ މަޤާމުގެ މަސައްކަ. 11
މިހާރުކުރަމުންގެންދަނީ ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓުގެ ޑްރައިވަރު އަޙްމަދު ރާބިޢު ކަމަށްވެފައި އެ މަޤާމަށް 
ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އޭނާ އެދިފައިވާތީ އަދި އޭނާއަކީ އެ މަޤާމުގެ ޝަރުޠުވެސް ހަމަވާ މީހަކަށްވާތީ އަޙްމަދު 

މިއަދުގެ ލްސް އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރުމަށް އިންފެށިގެން ތެޔޮސެންޓަރުގެ ސޭ 5112އޮގަސްޓް  1ރާބިޢު، 
 އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.ކައުންސިލަރުންގެ  3ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

ވަނަ  5151ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުގެ ބޭފުޅުންގެ މަޝްވަރާއާއި، ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއެކު އެކުލަވާލައި . 15
 3ހުށަހަޅާ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް، މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  އަހަރަށް ކައުންސިލުން

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
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އްކަތްކުރަން ގެނެސްފައިތިބި ބިދޭސީން ބަލިވެގެން ޑޮކްޓަރަށް ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގައި މަސަ. 11
ދެއްކުމުން ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދޭން ޖެހިއްޖެނަމަ އެކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ކައުންސިލުން 

މިއަދުގެ ށް، ދެއްކުމަށާއި އެޑްމިޓްނުކޮށް ފަރުވާކުރުމުން ހިނގާ ޚަރަދުތައް އެމީހުން އަމިއްލައަށް ހަމަހެއްސުމަ
 އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.ކައުންސިލަރުންގެ  5ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

އަހަރުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ރިވިއުކޮށްފައިވާ  2އަށް އެކުލަވާލާފައިވާ، މި ކައުންސިލްގެ  5151އިން  5117. 15
 އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. ކައުންސިލަރުންގެ 5ގޮތަށް، މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
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މައްސަލާގައި ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފަކު ސިވިލްކޯޓަށް ފޮނުވާ ކޮންމެ  5. ސިވިލްކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 11
 )ދެހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ފަންސާސް( ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރަންޖެހޭތީ -/2,450ފަހަރަކު އެންމެ މަދުވެގެންވެސް 

ކައުންސިލުން މުވައްޒަފަކު ފޮނުވުމުގެ ބަދަލުގައި، ސިވިލްކޯޓަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ކޮންމެ ދުވަހަކު ގިނަވެގެން 
)އެއްހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނުވާގޮތަށް އުޖޫރަދީގެން މާލެއިން މީހަކު ލިބޭތޯބަލައި އެއަގަށް އެކަން  -/1,000

ށް ފޮނުވާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް،ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ކޮށްދޭނެ މީހަކު ލިބޭނަމަ އެމީހަކު ސިވިލްކޯޓަ
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 5ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

ވަނަ އަހަރުގެ އަޟުޙާޢީދުގައި "ރައްވެހި ޗެލެންޖު" ގެ ނަމުގައި ނިލަންދޫ ޖަމްޢިއްޔަތުއްޝަބާބުން  1441 .15
މުބާރާތަށް މާލީ އެހީތެރިކަމަށް އެ ޖަމްޢިއްޔާއިން އެދިފައިވާތީ އެކަމަށް ދެވޭ އެހީގެގޮތުގައި  ބާއްވާ ފުޓްސަލް

ކައުންސިލްގެ )ތިންހާސް( ރުފިޔާ ދިނުމަށް،  -/3,000ޖަމްޢިއްޔަތުއްޝަބާބަށް ކައުންސިލްގެމިއަހަރުގެ ބަޖެޓުން 
 ންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. އުންސިލަރުކަ 5މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

ވަނަ އަހަރުގެ އަޟުޙާޢީދު ފާހަގަކުރުމަށް ނިލަންދޫ އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒާއި ނިލަންދޫ ޒުވާނުން  1441. 13
ގުޅިގެން ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކަށް ކައުންސިލުގެ އެހީތެރިވެދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެން ނިލަންދޫ އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒުން 

)ފަންސަވީސްހާސް( ރުފިޔާ ދިނުމާއި، ފަންނީ  -/25,000ފައިވާތީ ކައުންސިލްގެ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުން ހުށަހަޅުއްވާ 
ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ އެހީތެރިކަމާއި މީގެ އިތުރުންވެސް ކައުންސިލުން ވެދެންހުރި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް، 

 އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. އުންސިލަރުންގެކަ 5ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
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ބީ.ޓީ.ޔޫގެ  24,000ވަޙުދާ މިސްކިތުގައި ހުރި އެއަރކޯނުތަކުގެތެރެއިން ހަލާކުވެފައިވާ، . ނިލަންދޫ 11
އެއަރކޯނުގެ ބަދަލުގައި އެސައިޒުގެ އެއަރކޯނެއް ހޯދައި އެ މިސްކިތުގައި ހަރުކުރުމަށާއި މިކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު 

ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ސާގެތެރެއިން ހަމަޖެއްސުމަށް، ކުގެ މަރާމާތަށް މިއަހަރަށް ލިބިފައިވާ ފައިމިސްކިތްތަ
 އުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.ކަ 3ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

ލީ ބިންތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ މިހާރު މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ކު ނިލަންދޫގައި ހުރި ކުލީ ބިންތަކުގެތެރެއިން . 15
ބާޠިލުކޮށް، އެ ބިންތަކުން ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭގޮތަށް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި އެބިންތައް 
ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށާއި، ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ބިންތަކާއެކު، މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ކުލީ 

ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ކުރުމަށް، އިޢުލާނު  ބިންތައްވެސް ކުއްޔަށް ދޫކުރަން 
 އުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.ކަ 3

34/2019 03 

އަމިއްލަ ތަކެތީގައާއި ، ނިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ މަސައްކަތްތައް. 11
ނުމުން  ކޮށްދޭނެފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް އިޢުލާނުކޮށްގެން މައިގަނޑު ތަކެތި ދި

އެ  އެންމެ އަގުހެޔޮ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކާއި ޙަވާލުކޮށްގެން، އެ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެފަރާތެއް ހޯދައި
އުންސިލަރުންގެ ކަ 3ލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަ، މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމަށް

 ފާސްކުރެއްވިއެވެ.  އިއްތިފާޤުން
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ބައްދަލުވުމުގެ  
 ނަމްބަރު

ޙާޟިރުވި 
 ޢަދަދު 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް

34/2019 03 

ކުރާގޮތަށް ހަ ނިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ކަންމަތީގައިއޮތް ހުސްޖާގައިގައި ޖިމް ޤާއިމް. 15
ފެންނަ ކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީގައި ދެންނެވުމަށެވެ. ނަމަވެސް އެނޫން އެހެން ސަރަޙައްދަކުން ބިމެއް ނަގަން 
ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ، ކުރިން ނިލަންދޫ އާސާރީ ސަރަޙައްދުގެ ގޮތުގައި ބަލަމުންއައި، ނަމަވެސް 

ކުރާނެ ބިމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް، މުގެތެރެއިން  އައުޓްޑޯ ޖިމް ޤާއިމްމިހާރު އެ ސަރަޙައްދުން ބޭރުގައިވާ ބި
 .އުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ ކަ 3ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

35/2019 02 

ތަކެއްޗަށް ބަލައިގެން އެ ޕެނަލް  ނިލަންދޫ އިންޖީނުގެއިން ނަގާފައިވާ ޕެނަލްބޯޑުގައި ހުރި ބޭނުންކުރެވޭނެ . 11
ގައި ވިއްކާލުމަށް، ބޯޑު ނީލަމުގައި ވިއްކާލާނެ އެންމެ ކުޑަ އަގެއް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ޕެނަލްބޯޑު ސިޓީލާ ނީލަމު

 އުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. ކަ 5ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކޮށްގެން ނަމަވެސް ޕްރޮފެސަރ ޢުޤައިލް ފައުންޑޭޝަނާއި ލަންދޫ . ނި 15
ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ޑިންގ ލެބެއް ޤާއިމްކުރުމަށް، ގުޅިގެން ނިލަންދޫގައި ކޯ

 އުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.ކަ 5

މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ގުޅިގެން އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ނިލަންދޫގައި . 13
ބޭފުޅުންގެ ދެކޮޅު  3ޑޮމިސްޓިކްއެޕްލައަންސް ސޭފްޓީ ކޯހެއް ހިންގުމަށާ، އެ ކޯސްހިންގުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ 

ތުގައި ތިއްބެވުމާއި ފަރިއްކޮޅު ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ ދަތުރު ޚަރަދާއި ކޯސްހިންގަން ނިލަންދޫގައި ތިއްބަވާ މުއްދަ
އުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަ 5މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ހަމަޖެއްސުމަށް، މާލިއްޔަތުން 

 ފާސްކުރެވިއެވެ.

36/2019 02 

ރަދު ކައުންސިލްގެ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުން ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގައި ތަކެތި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ޚަ. ނިލަންދޫ 11
ބަޖެޓުން ޚަރަދު ހަމަޖެއްސެން ނެތްނަމަ މިއަހަރު ފާސްކުރަން  ނަމަ ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސުމަށާ،ހަމަޖެއްސެން އޮތް

ހަމަޖައްސާފައިވާ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުގައި މިކަމަށް ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދު ހިމެނުމަށާއި އެ މަސަްއކަތް 
ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޞޫލުން އެ މަސައްކަތްކުރުމަށް، ދޭނެފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކޮށްގެން އެސްޓިމޭޓް އު ކޮށް 

 އުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.ކަ 5ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

ގެ ޕާކުގައި ކުޅޭނެ ތަނެއް ހެދުމާއި ފ. ގެނެސްފައިހުރި ކާޕެޓުން ކުޑަކުދިންނިލަންދޫ ކައުންސިލަށް މިހާރު . 15
ސްކޫލުކުދިން ކުޅޭ ސަރަޙައްދާއި ސިއްތިފަންނުގައި ކުޑަކުދިން ކުޅުމަށް އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ޕްރީ 

އަކަމީޓަރު ކާޕެޓް ހޯދުމަށާއި މިކަމަށް ހިނގާ  511ކާޕެޓްއެޅުމަށް  ސަރަޙައްދެއް ޚާއްޞަކޮށް އެ ސަރަޙައްދުގައި
ބަޖެޓުން ޚަރަދު  ނަމަ ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސުމަށާންސިލްގެ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސެން އޮތްޚަރަދު ކައު

ށް ހަމަޖެއްސެން ނެތްނަމަ މިއަހަރު ފާސްކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުގައި މިކަމަށް ހިނގާނެކަމަ
ރުންގެ ކައުންސިލަ 5  ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާލަފާކުރާ ޚަރަދު ހިމެނުމަށް، 
 އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.

ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކޮށްގެން ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުން . 13
ޓުގައި މި ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެ )ފަސްހާސް( ޙިއްޞާ ގަތުމަށާއި މިމަހު ފާސްކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ 5,000

އިއްތިފާޤުން  ކައުންސިލަރުންގެ 5ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ފައިސާ ހިމެނުމަށް، 
 ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 

މަށް މިސްކިތް އެއަރކޯނުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދު 5މިސްކިތް މަރާމާތުކުރުމާއި  4ގައިހުރި . ނިލަންދ14ޫ
  އެހީލިބޭތޯ މަސައްކަތްކުރުމަށާ"މިސްކިތު ފަންޑު" މި ނަމުގައި ފަންޑެއްހުޅުވުމަށާއި އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން މިކަމަށް 

މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަށް، ޚަރަދުކުރު ފައިސާއިން މިސްކިތްތައް މަރާމާތު ކުރަން  އަދި މިގޮތުން ލިބޭ
 ގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. އުންސިލަރުން ކަ 5ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
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ބައްދަލުވުމުގެ  
 ނަމްބަރު

ޙާޟިރުވި 
 ޢަދަދު 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް

37/2019 19 

ޢާއްމުކޮށް ގޭގޭގައި އުފެދޭ ކުނީގެ އިތުރުން "ޚާއްޞަކުނީގެ" ގޮތުގައި، އުކާލަންޖެހޭ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ކުނި، . 11
 ފަރާތްތަކަށް ން އެފަދަ ކުނި އުކާނުލެވި ގިނަ ދުވަސްވެ، ކުނި އުކާލަން އެދޭ ކައުންސިލުން އުކާލާގޮތަށް އޮތުމު

ގިނަ ދަތިވުމުގެ އިތުރުން ތަން ހަޑިވެ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކުރަމުންދާތީ ޚާއްޞަކުނީގެ ގޮތުގައި އުކާލަންޖެހޭ 
މަޖައްސައި، ކުނިއުކާލުމާއި ކުނި އެއީ އެފަދަ ކުނި އުފައްދާ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްގެގޮތުގައި ހަޢަދަދެއްގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަދި )ނ( އުނިކުރުމަށް، ކައުންސިލްގެ  11އުޞޫލުގެ  ނައްތާލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ
 އުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. ކަ 5މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

ވަނަ އަހަރަށް ފުރަތަމަ  5112ހިމެނޭ މުނިންމު ބައެއް ކަންކަން ހުރުމާއި އަދި ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ނު. 15
ފާސްކުރި ބަޖެޓުގައި ތެލުގެ ވިޔަފާރީގެ ބައި ހިމެނިފައި ނެތުމާއެކު، ކުރަން ހުރި މުހިންމު ކަންތައްތައް ކުރުމަށާއި 

ވަ މިލިއަން އެއްސަތޭކަ ހަތްދިހަ )ނު 9,179,060.00ތެލުގެ ވިޔަފާރީގެ ބައި ހިމަނައިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ، 
ގެ ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރުމަށާއި، ނިލަންދޫ އިންޖީނުގެއާއި ނަރުދަމާނިޒާމު  5112ނުވަހާސް ފަސްދޮޅަސް( ރުފިޔާ 

އަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭ، އެ  5112ގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި ޙަވާލުކުރުމުން،  5112މޭ  55
އަށް  5112)ހަމިލިއަން ފަސްސަތޭކަ ދިހައެއް( ރުފިޔާ  6,510,000.00އިވާ ދެތަނުގެ ޚަރަދަށް ލަފާކޮށްފަ

 5ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ލަފާކުރި ބަޖެޓުން އުނިކުރުމަށް،  ފުރަތަމަ
 ވިއެވެ. ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއް

ވި ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި، ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާގޮތަކަށް ނިލަންދޫ ސިއްތިފަންނު ދެމެހެއްޓެނި. 13
އެތަން ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި މަރާމާތުކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުމަށާއި އެންމެ ރަނގުަޅ 

ރާތަކަށް އެ ތަނުގެ ރުއްގަހުގެ ތަކެތި ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެތަން ޙަވާލުކުރުމަށާއި އެތަން ބަލަހައްޓާ ފަ
ފާރީގެ އް ވިޔަން ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ސަރަޙައްދެދޫކޮށްލުމާއި އަދި ސިއްތިފަންނުގެ ސަރަޙައްދުގެ ތެރެއި

އުންސިލަރުންގެ ކަ 5ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭނުމަށް ދޫކޮށްލާގޮތަށް، 
 ސްކުރެއްވިއެވެ.އިއްތިފާޤުން ފާ

ނިލަންދޫގައި ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތައް ކުރަން ދަންނަ މީހުން އިތުރަށް އުދެއްދުމުގެ ބޭނުމުގައި . 14
ކައުންސިލާއި "ދާރުލް ޤުރުއާން ވައްސުންނާ" އާއި ގުޅިގެން ނިލަންދޫގައި ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން 

 5ގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ކައުންސިލް ށްދިނުމުގެ ކޯހެއް ހިންގާގޮތަށް، ދަސްކޮ
 އުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. ކަ

ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުންކޮށްގެން ކައުންސިލްގެ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓަން ބޭނުންވެގެން ފައިސާގެ . 12
ގެ ދީފައިވުމާއެކު "ކުއިކްބުކު" ގައި ކައުންސިލްގެ ފައިސާ މުވައްޒަފަކަށް އެކަމުގެ ތަމްރީނު 3މަސައްކަތްކުރާ 

އުންސިލަރުންގެ ކަ 5ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓާގޮތަށް، 
 އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.

38/2019 03 

ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓަށް ފޮނުވުމަށް މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި  ދަނޑުބިން ދޫކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު، ދިވެހި . ނިލަންދޫން 11
 އުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. ކަ 3ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

އުޞޫލު ތަންފީޒުކުރުމަށް، މިއަދުގެ  ން ދޫކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދާއިއޮޑިހަރުގެއެޅުމާއި އޮޑި އެހެލުމަށް ބި. 15
 އުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. ކަ 3އިގެންނެވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑަ

އުޞޫލު ތަންފީޒުކުރުމަށް، މިއަދުގެ އިންފާރު ރޭނުމާއި ތަޅާލުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދާއި  ގޯތިގޯތީގެ އިން ވަކިކުރުމާއި. 13
 . އުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެކަ 3ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މިހާރު ގެނެވިފައިވާ ބަދަލާ އެއްގޮތަށް، ކައުންސިލުގެ އޮނިގަނޑަށް  . ނިލަންދ14ޫ
 އުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން އޮނިގަނޑު ފާސްކުރެއްވިއެވެ. ކަ 3ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
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39/2019 03 

ބޭނުންވާ މީހުން މޫދަށް އެރޭ ސަރަޙައްދުގައި ރަނގަޅުފެންވަރެއްގައި ފެންވަރާނެ ތަނެއް  ޚާއްޞަ އެހީއަށް. 11
ހެދުމަށާއި އަދި މިކަމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ކައުންސިލުގެ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ހޯދައި ެއ 

ޖަލްސާގައި އެ މަސައްކަތްކުރުމަށް، މިއަދުގެ ޅުންނާއި ޙަވާލުކޮށްގެން މަސައްކަތްކުރަން އިސްވެޙަރަކާތްތެރިވާ ބޭފު
 އުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. ކަ 3ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ކައުންސިލުން ހޯދާފައިވާ، ބަފެޓް ސެޓްތައް ޢާއްމު ބޭނުންތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށާއި . 15
)ފަންސާސް( ރުފިޔާ އަށްކަމަށާ،  -/50ގަޑިއިރަކަށް  54ޓްރޭއާއެކު( ދޫކުރާނީ ކޮންމެ  5ން އޭގެ ސެޓެއް )އެގޮތު

ކުއްޔަށް ދޫކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން އެކަމަށް އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި އެއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް، މިއަދުގެ 
 އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.  އުންސިލަރުންގެކަ 3ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

40/2019 03 

     )ދޭއް( ކަޅުހަން 5)ފަސްހާސް( ލިޓަރުގެ  5,000ކައުންސިލްގައި ހުރި ފެންއަޅާ ކަޅުހަންތަކުގެތެރެއިން . 11
އުންސިލަރުންގެ ކަ 3ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ހަދިޔާކުރުމަށް، މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 ތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. އިއް

މިސްކިތުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ މަރާމާތުކުރާނީ ތަޙާލުފި މިސްކިތްކަމަށް، މިއަދުގެ  4ނިލަންދޫގައި ހުރި . 15
 އުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. ކަ 3ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

ވަތުތަކަށް ކައުންސިލަށް ދެއްވާ ބައެއް ދަޢުވަތުތަކަށް ސަރުކާރުން ކައުންސިލަށް ދެއްވާ ދަޢު. 13
ކައުންސިލަރުންނަށް ނުދެވި އޮތުމާއެކު އެހެން ނުވާނެގޮތެއް ހަމަޖައްސައި ޚާއްޞަ މަޤްބޫލު ސަބަބެއް ނެތްނަމަ 

އުންސިލުން ބައިވެރިވުމަކީ މުހިންމުކަމެއްކަމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ހުށަހެޅި ވާހަކަ ދެކެވުނު ނަމަވެސް ކަ
 މިކަމަށް ގޮތެއް ނިންމަން ފާހެއް ނުވިއެވެ.  
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މި އަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކަށް ކައުންސިލްގެ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުން . 11
ބައިވެރިވެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބޮޑު ނުވާގޮތަށް ޚަރަދުކުރުމަށް،  )ފަސްހާސް( ރުފިޔާ އަށްވުރެ  -/5,000

 ފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. މެމްބަރުންގެ އިއްތި 3ވަޑައިގެންނެވި 

ވަނަ ނަމްބަރުގައި، ގޯތިލިބޭ މީހުން ކަނޑައެޅުމަށް ކޮމެޓީ އަށް މީހުން  5ގޯތި ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލުގެ . 15
ޢައްޔަންކުރުމަށް ދަތިވާތީ، ޢައްޔަން ކުރުމުގައި މުވައްސަސާތަކުގެ ނަން ފާހަގަކޮށްފައި އޮތުމުން ކޮމެޓީއަށް މީހުން 

ވަކި މުވައްސަސާއެއްގެ ނަން ފާހަގަނުކޮށް، ކައުންސިލަށް އެއްބާރުލުންދެއްވާ މުވައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި 
އެހެން ދާއިރާތަކުން މީހުން ހިމަނައިގެން ކޮމެޓީއަށް މީހުން ޢައްޔަންކުރާ ގޮތަށް އެ މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރަން 

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.  3ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި  މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި

މުވައްޒަފުން ތިބުމުން ޚިދުމަތް ދިނުމާއި  5ކައުންސިލްގެ ތެޔޮސެންޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރަން ނިލަންދޫ  13
ކޮންޓްރެކްޓަގައި ސޭލްސް  މި އަހަރުގެ ބާކީ އޮތް ދުވަސްތަކަށް ވަގުތީކަންކަން ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓަން ދަތިވާތީ 

 5151، ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު ތެޔޮސެންޓަރުގެ ވިޔަފަރީގެ ހާލަތަށް ބަލައި 5112އޮފިސަރެއް ހަމަޖެއްސުމަށާއި 
ވަނަ އަހަރު ދާއިމީ މުވައްޒަފަކު ހަމަޖައްސަން ބޭނުންނަމަ އެކަމަށް ފަހުން ގޮތެއް ނިންމަން ކައުންސިލްގެ 

 މްބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން މެ 5ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން  3ވެ ވަޑައިގެންނެވި މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރި 
 ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 

ނިލަންދޫ އަލަށް ހިއްކި ބިމުން ދޫކުރާނެ ބިމުގެ ބާވަތާއި ޢަދަދާއި ސައިޒު ކަނޑައެޅުމާއި ނިލަންދޫގެ ބިނާވެށި  14
ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ ، ވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމީ، ފިހާރަ، ހޮޓާޕްލޭން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި މަޝް

އަކަފޫޓުގެ  1,500ވިޔަފާރިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފިހާރަ، ހޮޓާ، ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ ތަންތަން ހެދުމަށް، 
ތުގައި ބިން ފާހަގަކުރުމަށާއި، ޕްރީމިއަމް ހައުސްގެ ގޮ 54އަކަފޫޓުގެ  1,200ބިމާއި ގުދަން ހެދުމަށް،  54

ން ފާހަގަކުރުމަށާއި، ފުލެޓް ބި 55އަކަފޫޓުގެ  2,000ގެދޮރު ހަދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ވިއްކުމަށްޓަކައި 
 ،ތުގައި ގެދޮރު ޢިމަރާތް ކުރުމަށްއަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ފާހަގަކުމަށާއި، ރޯހައުސްގެ ގޮ 84,064ރާތް ކުރުމަށް ޢިމާ



 
 ވަނަ އަހަރުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓު 9102ނިލަންދޫ ކައުންސިންގެ އިދާރާގެ                              63ގ07ެ

 

ބައްދަލުވުމުގެ  
 ނަމްބަރު

ޙާޟިރުވި 
 ޢަދަދު 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް
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ބިން  62އަކަފޫޓުގެ  2,800،ބިން ފާހަގަކުރުމަށާއި، ދިރިއުޅުމަށް ގެދޮރު ޢިމަރާތްކުރުމަށް 125އަކަފޫޓުގެ  400
އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް  60,056ފާހަގަކުރުމަށާއި، "ނިލަންދޫ މައިޒާން" ގެނަމުގައި މައިޒާނެއް ހެދުމަށް 

އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް  12,827އި، "ހިތްފަސޭހަ މައިޒާން" ގެ ނަމުގައި މައިޒާނެއް ހެދުމަށް ފާހަގަކުރުމަށާ
އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ފާހަގަކުރުމަށާއި،  9,683ފާހަގަކުރުމަށާއި، "މެރިން ޕާކް" ގެ ނަމުގައި ޕާކެއް ހެދުމަށް 

ހަގަކުރުމަށާއި، "ވޯޓަރސްޕޯޓްސް" އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ފާ 24,034"ބިޒިނަސް ޕާކު" ގެނަމުގައި ޕާކެއް ހެދުމަށް 
 30,530ފުޓްސަލް ދަނޑަކާއި ވޮލީ ކޯޓެއް ހެދުމަށް ބިން ފާހަގަކުރުމަށާއި  2އަކަފޫޓުގެ  5,000ތަރައްޤީކުރުމަށް 

އަކަފޫޓުގެ  45,000އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ފާހަގަކުރުމަށާއި، ފުޓްބޯޅަ ޕްރެކްޓިސްކުރުމަށް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑެއް ހެދުމަށް 
ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބިން ފާހަގަކުރުމަށް،  5ގޮތުގައި  ގަކުރުމަށާއި ރިޒާވް ބިމުގެބިމެއް ފާހަ

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.  3ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި 

ވާ ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ކުޅެމުންދާ، ނިލަންދޫ ސްޕޯޓްސް ކުލަބަށް ބޭނުން  5112. 12
ކުޅުންތެރިން ހޯދުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރުމާއެކު މާލީ އެހީތެރިކަމަށް އެދި ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ، އެކުލަބަށް، 

ަކުއްނިސްލެގ ިމައުދެގ ަޖްލާސަގިއ ަބިއެވިރެވ ، ރުފިޔާ ދިނުމަށް -/5,000ކައުންސިލްގެ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުން 

 ފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ މެމްބަރުންގެ އިއްތި 3ަވަޑިއެގްނެނިވ 
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ކައުންސިލްގެ ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ، ބަނގުލަދޭޝްގެ . ނިލަންދޫ 11
ރައްޔިތެއްކަމުގައިވާ، ޖޮއިނަލް ޚާނަކީ މަސައްކަތަށް ރަނގަޅު މުވައްޒަފަކަށްވެފައި، ކައުންސިލްގެ ކޯޓާގައި 

ޑްރައިވަރު ގެނައުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުމާއެކު  5މަސައްކަތު މީހަކާއި  1ޓަރަށް އަދިވެސް ވޭސްޓްމެނޭޖުމަންޓް ސެން 
ޖޮއިނަލް ޚާން، ކައުންސިލްގެ ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތު މީހެއްގެ ގޮތުގައި ގެންގުޅުމަށް، 

 އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. މެމްބަރުންގެ 3ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި 

ނަމްބަރު ރުއްގަނޑުގެ މުއްދަތު  3ކައުންސިލުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ، ރުއްގަނޑުތަކުގެތެރެއިން ނިލަންދޫ . 15
ހަމަވެފައިވުމާއެކު، އެންމެ މަތީ ކުއްޔެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެ ރުއްގަނޑު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް، ކައުންސިލްގެ 

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 3ލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި މިއަދުގެ ޖަ

43/2019 13 

ގޯތިން ބޭރުގައި އެކި ނަންނަމުގައި ކުއްޔަށާއި ވަރުވާއަށް ދޫކޮށްފައި ހުރި ހުރިހާ ރުއްގަހުގެ  . ރަށްރަށުގެ 11
އްގަސް ކަމަށް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސަވާފައި ނަންތައް އުވާލައި އެ ފަދަ ހުރިހާ ރުއްގަހަކީ ރައްޔިތުންގެ ރު

އޮތްނަމަވެސް ނިލަންދޫ ގައި ކުރިންވެސް ރމ ގެ ނަމުގައި ބޭނުންކުރި ރުއްގަސް ހަމަ އެނަމުގައި 
ބޭނުންކުރަމުންދަނީ ކުރިންވެސް ބޭނުންކުރަމުން ދިޔަ ފަރާތުންކަމަށްވެފައި މިއަދާހަމައަށްވެސް އެފަރާތުން އެ 

ންދަނީ ކޮން އުޞޫލަކުން ކޮން ގޮތަކަށްކަންވެސް ކައުންސިލުން އެނގެން ނެތުމާއެކު އަދި ރުއްގަސް ބޭނުންކުރަމު
އެފަދަ ލިއުމެއް އެފަރާތުންވެސް ދެއްކިފައި ނެތުމާއެކު، އެފަރާތުން ރމ ގެ ރުއްގަހުގެ ނަމުގައި ވަރުވާ ނުވަތަ 

އެފަރާތުން ބޭނުންކުރާ ރުއްގަސް ބޭނުން  ކުލި ދައްކާފައިވާނަމަ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚުންފެށިގެން ރމ ގެ ނަމުގައި
ނުކުރުމަށް އެފަރާތަށް އެންގުމަށާއި ވަރުވާ ނުވަތަ ކުލި ދައްކާފައި ނުވާނަމަ އެ ރުއްގަސް ބޭނުންނުކުރުމަށް 
ވަގުތުން އެފަރާތަށް އެންގުމާއެކު، ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެހެންވެސް ރުއްގަހާ އެއްގޮތަށް 

ނަމުގައި ހުރި ރުއްގަސްވެސް ކުއްޔަށް ދޫކުރަން އިޢުލާނުކޮށް އެންމެ މަތީ އަގެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް  ރމ ގެ
މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން  3ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި  ،ކުއްޔަށް ދިނުމަށް
 ފާސްކުރެއްވިއެވެ.

ޑްރައިވަރުން ކަމަށްވުމާއެކު  3ނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގައި މިވަގުތު ތިބީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ވޭސްޓްމެ. 15
ޑަރައިވަރުގެ  5މަސައްކަތްކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވުމާއެކު ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ އޮނިގަނޑުގައި 

ވަރަކު ގެނައުމަށް، މަޤާމު އޮތުމާއެކު ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ބިދޭސީ ޑްރައި 
 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 3ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި 
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ބައްދަލުވުމުގެ  
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ޙާޟިރުވި 
 ޢަދަދު 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް

43/2019 13 

ޑްރައިވަރުން ކަމަށްވުމާއެކު  3ރުގައި މިވަގުތު ތިބީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަ . 13
ރައިވަރުގެ ޑް 5ގަނޑުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވުމާއެކު ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ އޮނި 

، މަޤާމު އޮތުމާއެކު ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ބިދޭސީ ޑްރައިވަރަކު ގެނައުމަށް
 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 3ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި 

44/2019 03 

ނިލަންދޫގައި އައިސްޕްލާންޓް ހެދުމަށް މިފްކޯއަށް ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ ހުޅަނގުން މެރިންޕާކު ހަދަން . 11
 11)ފަސްސަތޭކަ( އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ސެޓްލިންކު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  500 ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބިމުގެތެރެއިން

މެމްބަރުން އިންތިފާޤުން  3ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް، )ދިހައެއް( އަހަރަށް 
 ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 

ދަން އެދުމުން، އިޢުލާނުނުކޮށް އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ބިންހޯ ނިލަންދޫން އެކިއެކި ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކުން . 15
ކަމަށް، )ދޭއް( ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަނޫން ކުއްޔަކަށް  -/2ނިލަންދޫން ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރާނީ އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު 

   މެމްބަރުން އިންތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.  3ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 

45/2019 03 

 5ގޯތިގޯތީގެ އިން ވަކިކުރުމާއި އިންފާރު ރޭނުމާއި ތަޅާލުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލުގެ . ނިލަންދޫގެ 11
އެގޮތުން އިންވަކިކުރާއިރު މަގު ގޯޅިއާއި ގުޅިފައިވާ ވަނަ މާއްދގެ )ހ( އަށް އަންނަނިވި ޢިބާރާތް އިރުކުރުމަށެވެ. "

 3 ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ވައްކުރަންޖެހޭގޮތަށް، ސްއަށް )ދިހައެއް( ފޫޓް ރޭޑިއަ 01ކަން 
 މެމްބަރުން އިންތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.

ކައުންސިލުން ބިންކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ ، ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް މިހާރު ހުއްދަލިބިފައިވާ ބިންތައް . ނިލަންދޫން 15
ދޫކުރުމަށް  )ހަތްދިހަ( ލާރިއަށްވުރެ ކުޑަނޫން އަގަކަށް، ކުއްޔަށް  71ކު އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކަށް، އަކަފޫޓަކަށް މަހަ

 މެމްބަރުން އިންތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 3 ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވިއިޢުލާނުކުރުމަށް، 

ފަހަރަށް  5ކިއުމަށް ކަނޑައެޅޭ ވަކި އަގެއްޖަހައިގެން ނީލަން. ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން ނީލަންކިޔާތަކެތި 13
އިޢުލާނުކުމުންވެސް ނީލަމުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެފައިނުވާތީ ނީލަންފެށޭ އަގެއް ނުހިމަނައި ނީލަން 

މެމްބަރުން އިންތިފާޤުން  3 ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވިމަށް އަލުން އިޢުލާނުކުރުމަށް، ކިއު
 ފާސްކުރެއްވިއެވެ.

ބިމަކީ  5މުވާޞަލާތީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެންޓަނާޖަހަން ދިރާގާއި އުރީދޫއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލަންދޫގައި . ނި 14
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދުވަސްވަރު އެ މިނިސްޓްރީން ހަދާފައިވާ 

ދަށުން ކައުންސިލްތައް ބިންކަމަށްވެފައި، ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 5ރަޖިސްޓަރީއެއްގެދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ 
އުފެދިފައިވުމާއެކު އެފަދަ ބިންތައް ހުންނަންވާނީ އެފަރާތާއި ކައުންސިލާއި ދެމެދު ހެދޭ އެއްބަސްވުމެއްގެދަށުން 

ލިޔެގެން  ބިމުގެ މައްސަލަ ދިރާގާއި އުރީދޫއަށް 5ބިމުކުލިވެސް ކައުންސިލަށް ލިބޭގޮތަށްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ އެ 
 މެމްބަރުން އިންތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 3 ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވިގޮތެއް ނިންމުމަށް، 

46/2019 03 

)ދިހައެއް( އަހަރު،  11ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިންތަކުގެތެރެއިން ދަނޑު ވެރިކަމުގެ މަސައްކަތަށް  . ނިލަންދޫން 11
)ފަނަރަ( އަހަރަށް ވުރެ ދިގުނޫން  12ންތަކަށް )ފަންސަވީސް( އަހަރު، އެހެން ބޭނު 52ސްލިޕްވޭ ހެދުމަށް 

 3 ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވިށް ދޫކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް، މުއްތަކަށް، ބިން ކުއްޔަ
 މެމްބަރުން އިންތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.

ށް، އެ ކުލާސްރޫމަށް ޕްރޮޖެކްޓަރަކާއި ޤުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒުގެ އިތުރު ކުލާސްރޫމެއް އެއަރކޯންކޮ. ނިލަންދޫ 15
)އެކެއް(  1ކޮމްޕއުޓަރ ސިސްޓަމަކާއި ފަރުނީޗަރާއި މެޝިނަރީފަދަ ތަކެތި ހޯދުމާއި އަދި އެ ޢިމާރާތުގައިހުރި 

ކޮޓަރި މީހުންތިބޭގޮތަށް ބަދަލުކޮށް، އެތަނަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރާއި ބެޑްޝީޓް، ބާލީސް ފަދަ ތަކެތި ހޯދުމާއި އެ 
 )އެއްލައްކަ( ރުފިޔާއަށްވުރެ ޚަރަދު  -/100,000މަރާމާތު ކުރުމަށާއި މިކަންކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ޢިމާރާތް 
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ބައްދަލުވުމުގެ  
 ނަމްބަރު

ޙާޟިރުވި 
 ޢަދަދު 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް

46/2019 03 
 ލްސާގައި ބައިވެރިވި ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖައްސުމަށް، ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ހަމަޖެ 5151ބޮޑުނުވާގޮތަށް 

 މެމްބަރުން އިންތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 3

47/2019 02 

ރަށާ ގުޅިފައިވާ ކަނޑުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ފަޅުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ޢާންމު ތަންތަނުގައި ފިލްމު ނަގަން . 11
ންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގިައ ކައުޔެފައިވާގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް، ހުއްދަ ދިނުމާއި ފީނެގުމާބެހޭ އުޞޫލު މިހާރު ލި

 މެމްބަރުން އިންތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.  5 ބައިވެރިވި 

ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޔެފައިވާގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް، ވަގުތީގޮތުން މަގު ބަންދުކުރުމާބެހޭ އުޞޫލު މިހާރު ލި. 15
  މެމްބަރުން އިންތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 5 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި

ފެރީޓާމިނަލް އަޅަން ދޫކޮށްފައިވާ ބިން އެއްގޮތަކަށްވެސް ބޭނުންނުކޮށް އޮތުމާއެކު، އަދި ކައުންސިލުން އެ . 13
ތަނުގައި ފެރީ ގިމަތައެއް ތަރައްޤީކުރަން ބޭނުންވާތީ މިހާރު ބިން ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް ހައްދާދީފައިވާ 

ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ، ގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްނަމުރަޖިސްޓަރީ ބާޠލުކޮށް އެބިން ކައުންސިލްގެ 
 މެމްބަރުން އިންތިފާޤުންނެވެ. 5ބައިވެރިވި 

ފެރީޓާމިނަލް އަޅަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިމުގެ ސަރަޙައްދުގައި ދަތުރުވެރިންގެ ހިޔަލެއް ހެދުމަށް، ނިލަންދޫ . 14
 5 ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ފޫޓުގެ ބިމެއް ދޫކުރުމަށް، 30x12ސުޕަރ ޖެނެރޭޝަނަށް 

 މެމްބަރުން އިންތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 

ބިން ދޫކުރި ނިލަންދޫ ނޫރާނީ ހައުސް ޢަބްދުލްޣަނީ އިބްރާހީމް ފައިބަރު ދޯނަްޏެއް ބަނުމަށް ހަރުގެއަޅަން . 12
ރޫޅާލައި ކައުންސިލާއި ބިން ޙަވާލުކުރުމަށް  ހަރުގެ ބޭނުން ނިމިފައިވުމާއި ބިމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވުމާއެކު 

އެއްގޮތަށް ބިން ޙަވާލުނުކޮށް، ބިމުގެ ކުލިވެސް ނުދައްކާ އޮތް ދުވަސްތަކަށް ފައިސާ ދައްކަން  ންތަކާއެންގި އެންގު 
ން ވަނަ ނަމްބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތި  2އެންގުމުން ފައިސާ ދައްކާފައި ނުވާތީ، ބިން ޙަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ 

މެމްބަރުން  5 ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށް، ފައިސާ ހޯދުމުގެ މައް
 އިންތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 

48/2019 03 

ރާނެ މަސައްކަތްކު ދަނޑުގެ ތުއްތުކުދިންގެ ހަދާ، މަރުކަޒުގައި ތަޢުލީމީ ސިއްތިފަންނާއި ޕާކާއި ކުޑަކުދިންގެ. 11
 5151ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  އިޢުލާނުކުރުމަށާއި އެކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުން ނުވަތަ 

މެމްބަރުން އިންތިފާޤުން  3ގެ ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސުމަށް، ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 
 ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 

ތީ މޫދު ތޮށިމަތިން އެއްގަމަށް ވެލި އަރާތީ އެކަން ޙައްލުކުރުމުގެގޮތުން އެ ތޮށި އިރުމަތީ ބަނދަރުގެ އިރުމަ. 15
ގެ  5151ފޫޓު އުސްމިނަށް ރޭނުމަށާ، އެކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުން ނުވަތަ  5

އިންތިފާޤުން  މެމްބަރުން 3 ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ހަމަޖެއްސުމަށް،  ބަޖެޓުން
 ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 

ވަނަ ނަމްބަރުގެ )ނ(  2ގޭގޭގެ ފުރާޅާއި ޢިމާރާތްތަކުން މަގުމައްޗަށް އަންނަ ފެން ހިންދުމާބެހޭ އުޞޫލުގެ . 13
ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ޢިމާރާތް އިތުރުކުރުމަށެވެ. "ޖުރިމަނާ ފައިސާ ދައްކަން އަންގާ މުއްދަތުގައި ކައުންސިލަށް 

ދައްކައިފިނަމަ ފައިސާ ހޯދުމުގެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމުގެ ބާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ." ފައިސާ ނު
 މެމްބަރުން އިންތިފާޤުންނެވެ. 3މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 

ނޑު ކުއްޔަށް ދޫކުރާނެ އެންމެ ކުޑަ ކުއްޔަކީ މަހަކަށް )ތިނެއް( ނަމްބަރު ރުއްގަ 3ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ . 14
)ހަތަރެއް( ނަމްބަރު ރުއްގަނޑު ކުއްޔަށް ދޫކުރާނެ އެންމެ ކުޑަ ކުއްޔަކީ  4)އެއްހާސް( ރުފިޔާ ކަމަށާ  -/1,000
 ދޫކުރުމަށް  )ފަހެއް( އަހަރަށް ކުއްޔަށް  2ރުއްގަނޑުވެސް  5)އަށްސަތޭކަ( ރުފިޔާ ކަމަށާ މި  -/800މަހަކަށް 

 މެމްބަރުން އިންތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 3 ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވިއިޢުލާނުކުރުމަށް، 
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ބައްދަލުވުމުގެ  
 ނަމްބަރު

ޙާޟިރުވި 
 ޢަދަދު 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް

49/2019 02 

ވަނަ އަހަރުގެ  5112ވަނަ އަހަރާއި  5112ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުގެ ފައިސާ އާއި ބަޖެޓު ފައިސާގެ، 
ވަނަ  5151ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިޢުލާނުކުރުމަށާއި އެކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ 

މެމްބަރުން އިންތިފާޤުން  5ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ޖެޓުން ހަމަޖެއްސުމަށް، އަހަރުގެ ބަ
 އެވެ. ފާސްކުރެއްވި

50/2019 19 

     ނަންބަރު ރުއްގަނޑު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހުށަހެޅޭނެ އެންމެ ކުޑަ ކުއްޔަކީ މަހަކަށް  12ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ 
ދޫކުރުމަށް )ފަހެއް( އަހަރަށް ކުއްޔަށް  11)އައްސަތޭކަ( ރުފިޔާ ކަމަށާއި އަދި  ރުއްގަނޑު  111/-

 މެމްބަރުން އިންތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.  21ގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ކައުންސިލްގެ މިއަދުއިޢުލާނުކުރުމަށް، 

51/2019 02 

ކައުންސިލުން ކުއްޔަށް ތަކެތި ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލު މިހާރު ލިޔެފައިވާގޮތަށް ފާސްކުރުމަށެވެ. . ނިލަންދޫ 11
ދޫކުރާ ތަކެއްޗާއި އަގު ހިމަނައިގެން  ކައުންސިލުން ތަކެތި ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލު މިހާރު ލިޔެފައިވާ ގޮތަށް )ކުއްޔަށް

އުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަ 5މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ކައުންސިލްގެ ލިޔެފައިވާ( 
 ފާސްކުރެއްވިއެވެ.

ގެން އެ އެސް.ޖޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ މުއްދަތު ހަމަވި ތާރީޚުންފެށި. ނިލަންދޫ 15
ބިމުގެ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށް، ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭގޮތަށް އެބިން ނަގައި، ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުންތަކަށް 

މުގެ މައްސަލަ ހަމަޖެއްސުަމށް، ނޫން އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ބިން ދޫކުރުމުގެ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް އެ ބި
 އުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. ކަ 5ވެވަޑައިގެންނެވި ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރި

 ،ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލް މިހާރު އެކުލަވާލާފައިވާ ގޮތަށް  5151ކައުންސިލުގެ، . ނިލަންދޫ 13
 ސްކުރެއްވިއެވެ. އުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާކަ 5އުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ކަ

 

 ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު 
 ވަނަ އަހަރު މި ކައުންސިލަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ. 2019

 

 އަންެހނުްނގެ ތަަރއްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ  .09

  ެމަޢުލޫމާތު  މެމްބަރުންގެ  ކޮމިޓީގ  
 

 މަގާމު  ނަން  #

 ރައީސާ ޙައްވާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު 1

 ނާއިބްރައީސާ ޚަދީޖާ ޢަލީ  2

 މެންބަރު ޝިރުމީނާ އިސްމާޢީލް  3

 މެންބަރު ޒީނާ އިސްމާޢީލް  4

 މެންބަރު ނަޝީދާ އަބްދުއްރަޙީމް  5

 މެންބަރު ޢަޒީޒާ ޢަލީ  6

 މެންބަރު ޚަދީޖާ ޢަލީ  7



 
 ވަނަ އަހަރުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓު 9102ނިލަންދޫ ކައުންސިންގެ އިދާރާގެ                              60ގ07ެ

 

  ެމެމްބަރުންނަށް އައި ބަދަލުތައް  ކޮމިޓީގ 

 .ނުވެއެވެ އައިސްފައެއް ބަދަލެއް އެއްވެސް ސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއަށް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަ ރުވަނަ އަހަ 2019
 

  ެބައްދަލުވުންތައް  ކޮމިޓީގ 

 ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 
ޙާޟިރުވި 

 މެމްބަރުންގެ ޢަދަދު 
 ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް 

 ރައީސާ އާއި ނާއިބު ރައީސާ ހޮވުން  - 11 10ބައްދަލުވުން  10ދައުރު 

 11 19ބައްދަލުވުން  10ދައުރު 
 ވަނައަހަރު ކޮމެޓީން ހިންގާނެ ޙަރަކާތްތަކާގުޅޭ ކަލަންޑަރެއް އެކުލަވާލުން  5112 -
 ވަނައަހަރުގެ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން  5112 -

 11 13ބައްދަލުވުން  10ދައުރު 
 ވަނައަހަރު ކޮމެޓީން ހިންގާނެ ޙަރަކާތްތަކާގުޅޭ ކަލަންޑަރެއް އެކުލަވާލުން  5112 -
 ރާއި ބައްދަލުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން ޖެންޑަރ މިނިސްޓަ -

 11 10ބައްދަލުވުން  10ދައުރު 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީން އަހަރުދުވަހަށް ހިންގާނެ  -
ހަރަކާތްތަކުގެ ކަލަންޑަރ އެކުލަވާލުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް މެމްބަރުން 

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، ކައުންސިލުން ދީފައިވާ ދީފައިވާ ޚިޔާލް ކައުންސިލާއި 
 ޚިޔާލް މެމްބަރުންނާއި ހިއްސާކުރުން 

 އަތޮޅުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކާއި ބައްދަލުކުރުން: -

 11 11ބައްދަލުވުން  10ދައުރު 

ޚުތައް އަހަރީ ކަލަންޑަރގައި ކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަންތައްތައް ކުރާނެ ތާރީ -
 ކަނޑައެޅުން 

އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކަށް ދިނުމަށް  -
 އިނާމް ކަނޑައެޅުން 

 11 16ބައްދަލުވުން  10ދައުރު 

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

 ހޯދުމަށް އެދިފައިވާތީ އެކަމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން 

 11 11ބައްދަލުވުން  10ދައުރު 

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

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

 ހިއްސާކުރުން 
އަންހެނުންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ބާއްވަން އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ މަދަހަ މުބާރާތާއި  -

 ން އިތުރަށް ކުރަންހުރި މަޝްވަރާކުރުން ގުޅޭގޮތު 

 16 11ބައްދަލުވުން  10ދައުރު 
އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން ބާއްވާ ވޮލީ މުބާރާތުގެ ކަންތައް  -

 ކުރިއަށް ގެންދިއުމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން 

 11 12ބައްދަލުވުން  10ދައުރު 
ގޮތުން ނުނިމިހުރި ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިޔަށް އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމާއި ގުޅޭ -

 ގެންދިއުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން 
 



 
 ވަނަ އަހަރުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓު 9102ނިލަންދޫ ކައުންސިންގެ އިދާރާގެ                              68ގ07ެ

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 
ޙާޟިރުވި 

 މެމްބަރުންގެ ޢަދަދު 
 ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް 

 16 01ބައްދަލުވުން  10ދައުރު 
 ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމު ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  -
 އްކަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުންކަ -

 ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމުގެ ނިމުން ފާހަގަކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  - 11 00ބައްދަލުވުން  10ދައުރު 
 ޕްރީސް ސްކޫލް ޢިމާރާތް ސާފުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން -

 11 09ދަލުވުން ބައް  10ދައުރު 
ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމުގެ ނިމުން ފާހަގަކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުން  -

 ދެއްވާފައިވާ ލަފާ ކޮމިޓީއާއި ޙިއްސާކުރުން 

 10 03ބައްދަލުވުން  10ދައުރު 

މިކޮމިޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ކުރީގެ ޕްރީސްކޫލް ހިންގި ޢިމާރާތުގެ ހޯލާއި   -

ގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތާގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުން ގޯތި ދުވަހު ކުއްޔަށް ދިނުމު 

 ދީފައިވާ ލަފަޔާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން 

ނިލަންދޫ ކައުންސިލާއި ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާ ގުޅިގެން ހިންގާ   -

ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމު މިކޮމިޓީން ބައިވެރިވާނަމަ އެކަމަށް ފުރުޞަތު 

 .އިވާތީ އެކަމާ މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުންއޮތްކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެފަ

 ނިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާ ގުޅިގެން ހޭލުންތެރި ކަމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން  -

އެވިޑްކޮލެޖާ މިކޮމިޓީއާއި ގުޅިގެން ޑިޕްލޮމާއިން އޮފީސް މެނޭޖުމަްނޓް ކޯސް  - 16 00ބައްދަލުވުން  10ދައުރު 

 ޝްވަރާކުރުން ނިލަންދޫގައި ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން މަ 

 16 01ބައްދަލުވުން  10ދައުރު 

މިކޮމިޓީއާއި އެވިޑް ކޮލެޖާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ އޮފީސް  -

މެނޭޖްމަންޓް ކޯސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެވިޑް ކޮލެޖާ މިކޮމިޓީއާއި ދެމެދު 

 ކުރުން ވެވޭ އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ 

 16 06ން ބައްދަލުވު 10ދައުރު 

މިކޮމިޓީއާއި އެވިޑް ކޮލެޖާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ އޮފީސް  -

މެނޭޖްމަންޓް ކޯހުގެ ކޯސް ކޯޑިނޭޓަރެއް ހަމަޖެއްސުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުން 

 ދެއްވި ލަފާ ކޮމިޓީއާއި ޙިއްސާކުރުން 

 16 01ބައްދަލުވުން  10ދައުރު 

އާން ވައްސުންނާ އާއި ގުޅިގެން ހިންގާ ނިލަންދޫ ކައުންސިލާ ދާރުލް ޤުރު  -

އަންހެނަކަށް ފުރުޞަތު  15ކަށުކަމާކެމީގެ ކޯހުގައި މިކޮމިޓީގެ ޚަރަދުގައި 

 ދިނުމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން 

ލާނިންގ ސެންޓަރ ޢިމާރާތު ގޯތިތެރޭގައި ހުންނަ ގަސްގަހުގައި އަޅާތަކެތި  -

 މުން.ބޭނުންކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިން

 ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  -

  ުތަކަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތައް ކޮމެޓީގެ އުޞޫލ 
 

 ވަނަ އަހަރު ކޮމެޓީގެ އެއްވެސް އުޞޫލަކަށް ބަދަލެއް ގެނެވިފައެއް ނުވެއެވެ. 9102

  



 
 ވަނަ އަހަރުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓު 9102ނިލަންދޫ ކައުންސިންގެ އިދާރާގެ                              69ގ07ެ

 

  ުކޮމެޓީއަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ މަޢުލޫމާތ  
 

 މްލަ ޖު ތަފްޞީލް 

 51,462.00  އާމްދަނީ 

  

 51,462.00 ޖުމްލަ އާމްދަނީ 

  ޚަރަދު 

 2,100.00 ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް 

 3,000.00 އަންހެން ބޭފުޅުންގެ ކޯހުފީ  15ޖަނާޒާކޯހުގައި ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ބައިވެރި ކުރި 

 17,529.00 ބަށިމުބާރާތުގެ ޚަރަދު 

 22,629.00 ޖުމްލަ ޚަރަދު 

 28,833.00 ކީ ބާ

  ަރުމުދާ ވާނަމަ ހަރުމުދަލުގެ ތަފުޞީލް އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ހ 
 ( ރުފިޔާއެވެ.)ދެމިލިއަން 2,000,000.00މި ކޮމެޓީގެ ނަމުގައިހުރި ޢިމާރާތް ފިޔަވައި އެހެންއެއްވެސް ހަރުމުދަލެއް ނެތެވެ. އެޢިމާރާތުގެ އަގަކީ  

 

 ނިންމުން  .03
އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. ކުރެވިފައިވާކަން  ގިނަކަންތައްތަކެއްވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައިވާ  9102މިކައުންސިލުގެ 

ވެސް އަދި ތާވަލުގައި ނުހިމެނުނު ނަމަވެސް ކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް 
 ކުރަމެވެ. ކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަ

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