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 ބަޔާން  ރައީސްގެ  ކައުންސިލްގެ 

 

g 
  

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

 އިތުރު އާލުންނާއި، މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލްކުރަމެވެ. ރަސޫލާގެ  އެ މާތް އި މިޞަލަވާތާއި، ސަލާމުގަ
ވަނަ  108( ގެ 7/2010ނޫނު ނަމްބަރު އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާ  އް ލާމަރުކަޒީ މިއީ، އިދާރީ ދާއިރާތަ

ތަފުޞީލް ން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ންސިލުކައު މަސްދުވަހު  6ގެ ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރު  2020 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ( ހމާއްދާގެ )
 ރިޕޯޓެކެވެ. 

ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގައި އެހީތެރިވެދެއްވި މި އިދާރާގެ  މަސްދުވަހު  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2020
ދަންނަވަމެވެ. އަދި މި  މުވައްޒަފުންނަށާއި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަށާއި ނިލަންދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު

 ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި އެހީތެރިވެދެއްވި ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި މިރަށުގައިހުރި ދައުލަތުގެ އެހެން މުވައްސަސާތަކާއި 
އްވާފައިވާ އެއްބާރުލުން ކޮމެޓީން ދެ މެޓީއާއި ކައުންސިލަށް ލަފާދޭމަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮ 

 ފާހަގަކޮށް އެފަރާތްތަކަށްވެސް ނުހަނު އިޚުލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 

ނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް ލައްވައި އަޅަމެންނަށް ހެޔޮ ވިސްނުން  ނިލަންދޫގެ ތަރައްޤީއަށް އަޅުގަ
މަސް ނަމަވެސް  6އާއި ގުޅިގެން ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވި  19-ވަހަކީ ކޮވިޑް މަސްދު  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2020  ދެއްވައި 

ގަތި ކައުންސިލްގެ ކުރިއެރުމާއި ރަށުގެ ތަރައްޤީއާއި ހަމަޖެހުމަށް އަދި ސުލްޙަ މަސަލަސްކަމަށް ފާ އަހަރުގެ ކުރިޔަށް އޮތް ދުވަސްތަކަކީ 
  ލެއްވުންއެދި ދުޢާ ކުރަމެވެ. ދުވަސްތަކެއްކަމުގައި

ނޑުގެ އިޚުލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ އަ މިޤައުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގުމަށް ތިއްބެވި  وتعالى سبحانههللا ޅުގަ
އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ޤައުމަށް މަޞްލަޙަތުހުރި، ލާބަޔާއި މަންފާ ލިބެނިވި، އަމާންކަމާއި ޞުލްޙަވެރިކަން ދެމެހެއްޓޭ، ދީމުޤްރާތީ 

މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ. ތަޢާލާ هللا އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ކަންކަން ރޭއްވެވުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤް  ހަމަތަކާއި އަސާސްތަކުގެ މަތީގައި
 އާމީން.
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 ތަޢާރަފު 
މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުާމބެހޭ ޤާނޫނު ނަންަބުރ މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާ

 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2020ނު ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔުހވަނަ މާއްދާގެ ) 108ގެ   2010/7
 ޕޯޓެވެ.ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރި ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިާދރާއިންމަސްދުވަހު 

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

ންސިލްެގ ތަކުގެ ތަފްޞީލާއި،  މި ައހަރު ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި، ކައުޙާޞިލުވި މިންވަރާއި، އެ ޕްރޮގްރާމު
 އިވާނެއެވެ.  މާލީ ހިސާބު ހިމަނާފަ
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ކޮށްގެްނ  ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް، ޒަމާނީ ވަޞީަލތްތަކާއި ހުނަރު ބޭނުން
 ެދމުންގެންދާ ޒިންމާދާރު ޤާބިލް މުވަްއޒަފުންތިބި އިދާރާއަކަްށުވން. އަވަްސކަމާއި ހަލުިވކަމާއެކު
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ފ. ނިލަންދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ އަދި ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް އެންމެ އެކަށޭަނ 
ރުމާއެކު ުމވަްއޒަފުންނަކީެވްސ ގޮތެްއގަިއ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަަކއި ނިލަންދޫ ަކއުންސިލްގެ ަދއުރު އިތުރަްށ ހަރުދަނާ ކު

ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތަކަްށ އަހުުލވެރި ޤާބިލް ބަަޔކަށް ހަދައި ފ. ނިލަންދޫގައި ދެމެހެއްޓެިނވި ގޮތެްއގަިއ ތަރައްީޤެގ 
 މަޝްރޫޢުތައް ރާވާ ހިންގުން.
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 ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު  / ރަށުގެ ވަނަވަރު .3

 

މިރަށާިއ  އެންމެދެކުނަށް އޮންނަ ފ.އަތޮޅުގެ ވެރިކަންކުރާރަށެވެ. ތުރުބުރީ ނިލަންދުއަކީ އަތޮޅުގެނިލަންދެއަތޮޅު އު
ނޑަކަށް  މޭލެވެ. 77ރާއްޖޭގެ ވެރިކަންކުރާރަށް މާލެއާދެމެދު ހުންނަނީ  ރަށުގެ ހެކްޓަރު ހުންނައިރު  70ރަށުގެ ބޮޑުމިނުގައި ގާތްގަ

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

 ނަމަކަށް ކިޔާ އާޘާރީ ސަރަޙައްދަކީ މީލާދީ   "ފޯއްމަތި"މިރަށުގައި އޮންނަ   .ރަށެކެވެ
ކް ހޯދުންތަކުން އެނގިފައިވެއެވެ. ވަނަ ޤަރުނުގެ ތަނެއްކަން ސައިންޓިފި  06 ސަނަތުގެ 
ފެނިފައިވާ ބައެއް ތަކެއްޗަކީ އެދުވަސްވަރު އިންޑިޔާއާއި ސިލޯނުގެ  އެތަނުން

 ތަކެއްޗެވެ. ވައްތަރެއްގެ ފެންވަރުގެ ދާދި އެއް މިފަދަތަންތަނުން ފެނިފައިވާ ތަކެއްޗާއި އެއް
ހުރިތަނެވެ. ކުރީގައި އެ  ފުންޏަކީ އެދުވަސްވަރުގެ ބިނާތައް ހަދާފައި މިހާރުވެސް ފެންނަންއޮތް ވެލި އްދުގައިޙަނިލަންދޫ އާޘާރީ ސަރަ

ތަނެއްކަން ކުރިން އެނގިފައި ނުވާތީ އެތަނުން ގަލާއި ވެލި ނެގުމުގެ ސަބަބުން  ވެލިފުނި ވަރަށް އުސްކޮށް އޮވެއެވެ. އެ ތަނަކީ އާޘާރީ
 ދުވެފައިވެއެވެ.ވެލިފުނި މިހާރު އޮތީ ވަރަށް ތިރިކޮށެވެ. ވަރަށްގިނަ ގާތައްވެސް މަ

 
  އޮވެއެވެ.މި ސަރަހައްދުގައި ކުރީގެ މީހުން ފެންވެރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވެވެއް 

ވަނަ  1153ވަނަ ޤަރުނަކީ ދުނިޔެއަށް އިސްލާމްދީން އައުމުގެ ކުރީގެ ތާރީޚެކެވެ. މީލާދީ ސަނަތުން  06މީލާދީ 
ތެރޭގައިވެސް ނިލަންދޫ ހިމެނެއެވެ.  ސްކިތްތައް ބިނާކުރި ރަށްރަށުގެ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމް ވުމަށް ފަހުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ މި

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

މި މިސްކިތް  .އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ތާރީޚީ މިސްކިތެކެވެ 860ތަކީ ހުރި އާޘާރީ މިސްކި  ނިލަންދޫގައި 
ޢިމާރާތް ކޮށްފައިވަނީ ހިރިގަލުންނެވެ. މި މިސްކިތް އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން މަރާމާތުކޮށް 
ތަފާތު ބަދަލުތައް ގެނެސްފައިވެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ތާރީޚީ މިސްކިތެއްކަމުގައިވާ މާލޭ 

އެއްގޮތަށް ނިލަންދޫގައި ހުންނަ މި މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރޭގައިވެސް އެ  ހުކުރުމިސްކިތެކޭ 
 ނިލަންދޫގެ އާޘާރީ ސަރަހައްދާބެހޭ  މީހުން ވަޅުލާފައި ވެއެވެ. ދުވަސްވަރު މަރުވެފައިވާ 

ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ   ންތައް އެކިއެކި ދިރާސާތަކާއި ތަފާތު ހޯދު
   ރައްވަމުން ގެންދަވައެވެ.މަރުކަޒުން މިހާރުވެސް ކު

އަންހެނުން ދިރިއުޅޭ، މިރަށު ރައްޔިތުން ދިރިއުޅުމަށްކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ  1108ފިރިހެނުންނާއި  1127
ނޑުވެރިކަމާއި، ފަންގި ވިނުމާއި، ވިޔަފާރި ހިންގުމާއި، ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތާއި، ވަޒީފާ އަދާކުރުމެވެ. އަ ދި މަސްވެރިކަމާއި، ދަ

 ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިއަކީ މިއަދު މިރަށުގައި ކުރިއަރަމުންދާ ވިޔަފާރިއެކެވެ. 

މިރަށުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭ އެދުރުގެތަކާއި ޓިއުޝަން ކުލާސްތައް ހިންގައެވެ. އަދި ދިވެހިބޭސްކުރާ ފަރުދުންވެސް 
 ތިބެއެވެ. 
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ނދަރެއް ހަދާފައި އޮވެއެވެ. އަދި ގެ ބަފޫޓު  250x400ސަރަޙައްދުގައި  ރު މިރަށުގެ އިރު އުތު 
ފޫޓުގެ ބަނދަރުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް  1000 ވަނަ އަހަރު ހަދަންފެށި  2017 ހުޅަނގު އުތުރު ފަރާތުގައި ވިލާގުޅުވައިގެން 

 ވެ. މީޓަރުގައި ދަގަނޑު ޝީޓުޖަހައި ތޮށީގެ މަތި ކޮންކްރީޓްކޮށްފައި ވެއެ 223ނިންމެވިއިރު އެއްގަމު ތޮށީގައި 

ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ކަރަންޓާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދިޔައީ   22މޭ  2019
 ނަމަވެސް އެތާރީޚުން ފެށިގެން އެޚިދުމަތްތައް ދިނުންވަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި ޙަވާލުކޮށްފައެވެ.މިކައުންސިލުންނެވެ. 

ދަތުރުވެރިންގެ ފަސޭހައަށް ބަނދަރުން ނި ނައްތާލުމާއި ތެލުގެ ވިޔަފާރިއާއި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކު އި މިރަށުގަ
   ހަމަޖައްސާފައި ވާނީ މި އިދާރާއިންނެވެ. ވަޅުފެނާއި ވާރޭފެން ލިބޭނެ އިންތިޒާމު

ޢާއްމުކޮށް ރަށްރަށުގައި ހުންނަ ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކުގެ އިތުރުން މިރަށުގައިހުރި ސަރުކާރުގެ 
ލްޑްރަންސް ސާވިސް ސެންޓަރާއި ސްޓޭޝަނާއި ފެމެލީ އެންޑް ޗި  ސްތަކުގެ ތެރޭގައި އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ފ. އަތޮޅު ޕޮލިމުވައްސަސާ
މީރާގެ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރާއި އެމް.އެން.ޔޫ ލާނިންގ ސެންޓަރު ރީޖަނަލް އިމަޖެންސީ ރެސްޕޮންސް ސެންޓަރާއި މަރުކަޒާއި  އިޖުތިމާޢީ

 އެވެ. ހިމެނެ
ނޑަކާއި ބަށިކޯޓަކާއި  ކުޅިވަރުކުޅޭ ނޑަކާއި ފުޓްސަލް ދަ  ވޮލީ ކޯޓު ހުރެއެވެ.  2ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި ފުޓްބޯޅަ ދަ

ޤާނޫނު އަސާސީގައި  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ސަރަޙައްދަކީ  ހިމެނޭ  އިޚްތިޞާޞްގައި  ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ 
 އަތޮޅުގެ ސަރަޙައްދު ކަމަށް . ފ ޗާޓުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ރުންސަރުކާ ހިންގުމަށް ދާއިރާތައް އިދާރީ ،ބަޔާން ކޮށްފައިވާ
ނޑައަޅާފައިވާ   އެނގޭނޭ  ސަރަޙައްދު ފ. ނިލަންދޫ އެވަނީ  ސަރަހައްދުގެ ތެރެއިން ނިލަންދޫގެ ފަޅު ހިމެނޭ ސަރަހައްދެވެ. ތިރީގައި ކަ

 .ޗާޓެވެ
 

                                            

 ތީޖާ ޙާސިލް ކުރެވުނު މިންވަރު ނަ  .4

 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރެވުނު ކަންތައްތައް  2020

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #

ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް 
 ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

ނަތީޖާ 
ޙާޞިލްކުރެވުނު 

 Q1 Q2 މިންވަރު 

01 
 އަސާސީ ފުދުންތެރިކަމާއި ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން 

- --- 
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02 

 ދިރިއުޅުމެއްގައި ދިރިއުޅުން ޞިއްޙަތު ރަނގަޅު، ދުޅަހެޔޮ 

ނިލަންދޫގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ  2.1
ދޭގޮތަށް ހުރި ތަންތަން ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެގެން މަދިރިފަނި އުފެ 

 ނައްތާލުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން. 
100% 

އާއި  ގްރީން އެކަޑަމީ މި ކައުންސިލާއި ނިލަންދޫ ޔަންގް ޖަނަރޭޝަންގެ 2.2
ގުޅިގެން އަޚުލާޤް ރަނގަޅު ހުނަރުވެރި ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުމަށް ހިންގާ 

 ން. ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށް ގެންދިއު
100% 

މި ކައުންސިލާއި ނިލަންދޫ ޔަންގް ޖަނަރޭޝަންގެ ގްރީން އެކަޑަމީއާއި  2.3
ގުޅިގެން އަޚްލާޤް ރަނގަޅު ހުނަރުވެރި މޮޅު ފުޓްބޯޅަކުޅުންތެރިން އުފެއްދުމަށް 

 2020ހިންގަމުންދާ ޕްރޮގްރާމުގެދަށުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ފުޓްސަލް މުބާރާތް 
 ކުރިޔަށް ގެންދިއުން.  އަށް 24އިން  17ޖަނަވަރި 

100% 

މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން ނައްތާލުމުގެގޮތުން ނިލަންދޫ ސާފުކުރުމުގެ ޚާއްޞަ  2.4
ނިލަންދޫގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން. މި މަސައްކަތުގައި 

އިދާރާތަކާއި ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި އަންހެނުންގެ 
ރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި ޢާއްމު ރައްޔިތުންނާއި ނިލަންދޫ ތަ

 243ދަރިވަރުންނާއެކު ޖުމުލަ  38ޔަންގޖަނަރޭޝަންގެ ގްރީން އެކަޑަމީގެ 
 މީހުންނާއި ކުދިން ބައިވެރިވި.

100% 

މި ކައުންސިލާއި ނިލަންދޫގައި މަސައްކަތްކުރާ ބަނގުލަދޭޝް މީހުންނާއި  2.5
ލަންދޫގައި މަސައްކަތްކުރާ ބަނގުލަދޭޝް މީހުންނާއި ދ. ހުޅުދެލީގައި ނި ގުޅިގެން 

 މަސައްކަތްކުރާ ބަނގުލަދޭޝް މީހުންގެ މެދުގައި ކުރިކެޓް މެޗެއް ކުޅުން.
100% 

ކައުންސިލާއި ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި ގުޅިގެން، ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާއި  2.6
ނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ބައްދަލުވުމެއް ހިމަބިއްސާ ބެހޭގޮތުން ނިލަންދޫ ރައްޔިތުން

 ބޭއްވުން.
100% 

03 

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު 

މި ކައުންސިލާއި ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ  3.1
ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި ނިލަންދޫ އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒާއި "ދާރުލް 

)އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިންގި  1ންނާ" އާއި ގުޅިގެން ޤުރުއާން ވައްސު
 ޖަނާޒާ ކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓްދިނުން.

100% 

ފ. ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފުންނާއި މިއިދާރާއާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  3.2
ޒަފުންނަށް މުވައްޒަފުންނާއި ފ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ޞިއްޙީމަރުކަޒުތަކުގެ މުވައް

 ގަޑިއިރުގެ ކަސްޓަމަކެއަރ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.  15އަމާޒުކޮށް 

100% 

މި ކައުންސިލާއި ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ  3.3
ކޮމެޓީއާއި އެމް.އެން.ޔޫ އާއި ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ މާސްޓަރ އޮފް 

 ކިޔެވުން ކުރިޔަށް ގެންދިއުން. އެޑިއުކޭޝަން ޕްރޮގްރާމުގެ

100% 

މިކައުންސިލާއި ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ  3.4
އިން އޮފީސް  ކޮމެޓީއާއި އެވިޑްކޮލެޖާއި ގުޅިގެން، ނިލަންދޫގައި ޑިޕްލޮމާ

 މެނޭޖްމަންޓް ކޯހެއް ހިންގަމުން ގެންދިއުން.
100% 

ޝަރީޢާއިން ލޯ ގެ ވިޑްކޮލެޖާއި ގުޅިގެން، ނިލަންދޫގައި މިކައުންސިލާއި އެ  3.5
 ޑިގްރީ ކޯހެއް ކުރިޔަށް ގެންދިއުން.

100% 

މި ކައުންސިލާއި ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ  3.6
ކޮމެޓީއާއި މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ގުޅިގެން ނިލަންދޫގެ 

 21އިން  19ސެޕްޓެންބަރު  2019ނބަލުންނަށް އަމާޒުކޮށް އަންހެން ކަ


100% 
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އަށް،ހިންގި، ގެވެހި ސާމާނު މަރާމާތުކޮށް ބަލަހައްޓަން ދަސްކޮށްދިނުމަށް ހިންގި 
 ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގެ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުން.

އަންހެނުންގެ  ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލާއި ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ނިލަންދޫ  3.7
ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި ނިލަންދޫ އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒާއި "ދާރުލް 

ހުގެ ނިންމުން ޤުރުއާން ވައްސުންނާ" އާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޖަނާޒާ ކޯ
 ފާހަގަކުރުން.

100% 

ހަރުދަނާ ފ. ނިލަންދޫ ޔަންގްޖަނަރޭޝަންގެ ގްރީން އެކަޑަމީގެ ދަރިވަރުން  3.8
ބަޔަކަށް ހެދުމަށް މި ކައުންސިލާއި ނިލަންދޫ ޔަންގްޖަނަރޭޝަނާއި ގުޅިގެން 
ކުރިޔަށް ގެންދާ ސިލްސިލާ ޕްރޮގްރާމުގެދަށުން މައިންބަފައިންނަށް ކިޔަމަންވުމާއި 
އެބައިމީހުންނަށް އަޅާލައި އެހީތެރިވުމުގެ މުހިންމުކަމާބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ 

 ބޭއްވުން. ބައްދަލުވުމެއް

100% 

 ދެޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަން  

04 - -- 

05 

 

 ރައްކައުތެރި ބޯފެނާއި ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތަކާއި ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތައް 

   100% ރައްކައުތެރިގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލުން. 5.1

ނޑުގައިހުރި ޕްލާސްޓިކު 5.2    100% ފޮނުވުން.ހަފުތާއަކު އެއްދުވަހު މާލެއަށް  ،ކުނިގޮ

ޓަނު، ދަގަނޑާއި  430ނިލަންދޫ ކުނިކޮށީގައި ހުރި ކުނީގެ ތެރެއިން  5.3
 އެލްމެނިއަމް ކ. ތިލަފުށްޓަށް ފޮނުވުން.

  100% 

ނޑުދޮށާވަށައިގެން ރަށުގެ  5.4 އި އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތަކާއި ހުސް ބިންތައް ގޮ
 ސާފުކުރުން.

  85% 

މާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދާއި އުޞޫލު ޢާންމުކޮށް އެއާއި ބަނދަރު ބެލެހެއްޓު 5.5
 އެއްގޮތަށް ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުން.

  100% 

   100% ރަށުގެ މަގުގޯޅިތައް ދިއްލައި ބެލެހެއްޓުން. 5.6

ރަށުގެ އަވަށް ބޭރު މަގުތަކާއި އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް ކުނިކަހައި  5.7
 ސާފުކުރުން.

  100% 

ފަހަރާއި ދަތުރުވެރިންނަށް ބަނދަރުން ބޯފެނާއި އާދައިގެން ފެން އޮޑިދޯނި  5.8
 ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި އެ ޚިދުމަތްތައް ދެމުން ގެންދިއުން.

  100% 

ނިލަންދޫގައިހުރި ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން،  5.9
ނޑުދޮށާއި ރަށުތެރޭގެ ދުނިޔޭގެ ސާފުކުރުމުގެ ދުވަހު، ނިލަންދޫގެ ވަށައި ގެން ގޮ

މަގުގޯޅި ތަކާއި އަވަށް ބޭރު މަގުތަކާއި އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތަކާއި ވަލުތެރޭގެ 
 ބައެއް ސަރަޙައްދުތައް ސާފުކުރުން.

  100% 

ގުޑަން ފިލުވައި ގުތަކާއި ބައެއް ގޯޅިތަކުގެ އަޑި ނިލަންދޫގެ ބޮޑެތި މަ  5.10
 ރީތިކުރުން.މަގުތައް އެއްވަރުކޮށް 

  90% 

ަދަގނޑިާއ ، ޓަނު 215ނިލަންދޫ ކުނިކޮށީގައި ހުރި ކުނީގެ ތެރެއިން  5.11

 ކ. ތިލަފުށްޓަށް ފޮނުވުން. ެއްލެމިނައމް 
  100% 

ރަށުގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީ ސިފަ ގެނެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު  5.12
 ޢާންމުކުރުން.

  
100% 
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06 
 ހި ހަކަތަ  ކަރަންޓާއި ތިމާވެއްޓާއި ރަށްޓެ 

- - - 100% 

07 

 ވަޒީފާ އިތުރު ކުރުމާއި ރަށުގެ އިޤްތިޞާދު ކުރިއެރުވުން 

މި ކައުންސިލުން ކުރަމުންގެންދާ ތެލުގެ ވިޔަފާރި އާއި ޢާއްމު ވިޔަފާރި  7.1
 ކުރަމުން ގެންދިއުން.

  100% 

ގެން ފައިސާ ކައުންސިލުގެ ބެލުމުގެދަށުގައިހުރި ޢިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް ދޫކޮށް  7.2
 ހޯދުން.

  100% 

   100% ބިންކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ފައިސާ ހޯދުން. 7.3

   100% ރުއްގަސް ކުއްޔަށްދޫކޮށްގެން ފައިސާ ހޯދުން. 7.4

   100% ކުނި އުކާލުމުގެ ޚިދުމަތްދީގެން ފައިސާ ހޯދުން. 7.5

08 
 ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި ސިނާޢަތްތައް 

- - - 

09 

 މަން އަމާންކަމާއި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމް ކުރުން އަ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކު އެފެއާޒާއި  9.1
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި ނިލަންދޫ ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން 

 ނިލަންދޫގައި އޯގާ ކޭމްޕެއް ބޭއްވުމާއި ދީނީ ދަރުސް ދިނުން.
100% 

ފ. ނިލަންދޫ ޔަންގްޖަނަރޭޝަންގެ ގްރީން އެކަޑަމީގެ  ކައުންސިލާއި މި 9.2
ދަރިވަރުން ހަރުދަނާ ބަޔަކަށް ހެދުމަށް މި ކައުންސިލާއި ނިލަންދޫ 
ޔަންގްޖަނަރޭޝަނާއި ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ ސިލްސިލާ ޕްރޮގްރާމުގެދަށުން 

ތުމުގެ މުހިންމުކަން މައިންބަފައިންނަށް ކިޔަމަންވުމާއި އެބައި މީހުންނަށް ކަމޭހި 
 އެކަޑަމީގެ ދަރިވަރުންނަށް އަންގައިދިނުން.

 

100% 

10 

 ވަޞީލަތްތައް ދެނެގަތުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުން 
ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި އަދި ރައްޔިތުންނަށް  10.1

ކައުންސިލްގެ  އް ޢާންމުކުރުމަށްކޮންމެހެން އަންގަންޖެހޭ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުތަ
ސަރަޙައްދެއްގައި ނޯޓިސް ބޯޑު  4 ވެބުސައިޓާއި ފޭސްބުކް ޕޭޖާއި ރަށުގެ
 1އަދި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި  ޓީވީ 1ބަހައްޓައި، ފ. އަތޮޅު އިސްޓޯރުގައި 

 ޓި.ވީ ބަހައްޓައިގެން މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކުރުން. 

100% 

11 
 ން ކާރިޘާތަކުން ރައްކާތެރިވު 

 100% ން.ކެންވަސް ބެހެއްޓު 3ސަރަޙައްދެއްގައި ޑިޒާސްޓަރ ޕްލޭންގެ  3ރަށުގެ  11.1

12 

 އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ މުއްސަދިކަން 

ނިލަންދޫކައުންސިލާއި، އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ނިލަންދޫ ފަޔަރސްޓޭޝަނާއި އަދި  12.1
ންފެށިގެން ނދަރު ނިލަންދޫ އިރުމަތީ ބަ"ރެމޯރާއިން" ގެސްޓްހައުސް ގުޅިގެން 

ނޑިޔާއި ހަމައަށް ހުޅަނގު ބަނދަރުގެ  ހުޅަނގަށް ހިއްކިބިމުގެ ވަށައިގެން ތު
ނޑުދޮށާއި ހިއްކިބިމުގެ އެއްގަމާއި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކާއި ޕާކުގެ ދެކުނު  އެއްގަމާއި ގޮ
ރުއްއިންދާފައިވާ ސަރަޙައްދާއި ފައިބަރު ދޯނި ބަންނަ ސަރަޙައްދާއި 



100% 
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އި ވާރުމަގު ދެކުނުކޮޅާއި ހަމައަށް އުކާލާފައި ނުވަތަ ފަޔަރސްޓޭޝަން ސަރަޙައްދާ
ނޑުދޮށަށް ލައްވެފައިހުރި، ޕްލާސްޓިކު، ދަގަނޑު، އެލްމެނިއަމް، އަދި  ގޮ

 އެހެނިހެން ބާވަތްތަކުގެ ކުނި ނަގައި ސާފުކުރުން.
ނިލަންދޫގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ  12.2

މުވައްޒަފުންނާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ  ކުންފުނިތަކުގެ
ކޮމެޓީއާއި ޢާއްމު ރައްޔިތުންނާއި ނިލަންދޫ ޔަންގޖަނަރޭޝަންގެ ގްރީން 
ނޑުދޮށާއި ވަށައިގެން ހިނގާ  އެކަޑަމީއާއި ގުޅިގެން ނިލަންދޫގެ ވަށައިގެން ގޮ

އި އިޖުތިމާޢީ މަގާއި އަވަށުތެރޭގެ މަގު ގޯޅިތަކާއި އަވަށް ބޭރު މަގުތަކާ
ސަރަޙައްދުތަކާއި ވަލުތެރެ ސާފުކުރުން. ސާފުކުރުމުގެ މި މަސައްކަތުގައި 

 މަދިރިފަނި އުފެދޭ ގޮތަށް ހުރި ތަންތަނާއި ތަކެތި ނަގައި ނައްތާލީމެވެ.

100% 

 18ނިލަންދޫގައި މަސައްކަތްކުރާ ބަނގުލަދޭޝް މީހުންގެ ތެރެއިން  12.3
ނޑުދޮށާއި ދިވެހިންގެ އެހީ 3މީހުންނާއި  ބަނދަރުގެ  2ތެރިކަމާއެކު ނިލަންދޫގެ ގޮ

 އެއްގަމު ސަރަޙައްދު ސާފުކުރުން.

100% 

13 

 

 ގުޅިގެން ނަތީޖާ ޙާޞިލް ކުރުން 

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓާއި މާލީ ރިޕޯޓުގެ  2019ކައުންސިލްގެ  13.1
 މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނާ ޙިއްސާކުރުން.

100% 

14 

 ކާތްތައް އެހެނިހެން ޙަރަ 

ނިލަންދޫގައި ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޕްލާސްޓިކު ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގައި  14.1
 މާލެއަށް ފޮނުވުން.

 
 
 

100% 

 ކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޙާޞިލު  .5

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ފާސްކުރުން  2020

ސައްތަ ސަތާހިހާސް ދުއިސައްތަ ދުއިމިލިއަން ނުވަ) 9,287,225.00ވަނަ އަހަރަށް ސަރުކާރުންދެއްވި  2020
ދެމިލިއަން ހަސަތޭކަ އެކާވީސްހާސް ) 2,621,497.00ރުފިޔާއާއި ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކުރުމަށް ނިންމި ފަންސަވީސް( 

ހަތަރުލައްކަ ) 490,372.00ހަތަރުސަތޭކަ ސަތާނަވައި( ރުފިޔާއާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއާށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް ލަފާކުރި 
ބާރަމިލިއަން ) 12,399,094.00ވަނަ އަހަރަށް ތައްޔާރުކުރި  2020ހިމަނައިގެން  ނުވަދިހަހާސް ތިންސަތޭކަ ބާހަތްތަރި( ރުފިޔާ

ގައި ބޭއްވި ކައުންސިލްގެ ޢާންމު  2020ޖަނަވަރީ  08ސާޕްލަސް ބަޖެޓް  ތިންސަތޭކަ ނުވަދިހަ ނުވަހާސް ނުވަދިހަ ހަތަރު( ރުފިޔާގެ 
 ން ފާސްކޮށްފައިވެއެވެ. ޖަލްސާއި
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 އަމަންއަމާންކަމާއި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމްކުރުން 

 

 

 

 

 

 
 

 ޞިއްޙަތު ރަނގަޅު، ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއްގައި ދިރިއުޅުން 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ އިސްނެންގެވުމާއެކު، ނިލަންދޫގައި 
ސާވާ ހުރި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ސަރުކާރު ޙިއް

ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެގެން ރަށުގެ 
އަވަށުތެރޭގައި މަދިރި އުފެދޭގޮތަށް ހުރި ތަންތަން ހުރިތޯ 

 ބެލީމެވެ.

ކައުންސިލާއި ނިލަންދޫ ޔަންގް ޖަނަރޭޝަންގެ ގްރީން 
އަހަރާއި  17އަހަރާއި  7އެކަޑަމީއާއި ގުޅިގެން ޢުމުރުން 
 މްރީން ޕްރޮގުރާމު ހިންގީމެވެ. ދެމެދުގެ ފިރިހެން ކުދިންނަށް ތަ

މި ކައުންސިލާއި ނިލަންދޫގައި މަސައްކަތްކުރާ 
ގުޅިގެން ނިލަންދޫގައި ބަނގުލަދޭޝް މީހުންނާއި 

މަސައްކަތްކުރާ ބަނގުލަދޭޝް މީހުންނާއި ދ. ހުޅުދެލީގައި 
މަސައްކަތްކުރާ ބަނގުލަދޭޝް މީހުންނާ ކުރިކެޓް މެޗެއް 

 ކުޅުނީމެވެ.

އުންސިލާއި ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި ގުޅިގެން، ކޮރޯނާ ކަ
ވައިރަސްއާއި ހިމަބިއްސާ ބެހޭގޮތުން ނިލަންދޫ 

ބައްދަލުވުމެއް ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް 
 ބޭއްވީމެވެ.

ކައުންސިލާއި ނިލަންދޫ ޔަންގް ޖަނަރޭޝަންގެ ގްރީން 
ށްގެންދާ ގްރީން ފުޓުބޯލް އެކަޑަމީއާއި ގުޅިގެން ކުރިއަ

އެކަޑަމީގެ ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ 
 ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވީމެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް 
އިސްލާމިކު އެފެއާޒާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް 
 އާއި ނިލަންދޫ ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން އޯގާ ކޭމްޕެއް

ނީ ދަރުސް ދިނުމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް ބޭއްވުމާއި ދީ
 ހިންގީމެވެ.
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 ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ކައުންސިލާއި ނިލަންދޫ ޔަންގް ޖަނަރޭޝަންގެ ގްރީން 
އެކަޑަމީއާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ގްރީން ފުޓުބޯލް 

 އެކަޑަމީގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީމެވެ.

ނޑުދޮށް ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް  ނިލަންދޫގެ ގޮ
 ހިންގީމެވެ.

ސިލާއި ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ކައުން
މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި އެވިޑްކޮލެޖާއި ގުޅިގެން "ބެޗަލަރ 

 އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ" މިކޯސް ކުރިޔަށް ގެންދިޔާމެވެ.

ކައުންސިލާއި ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް 
ޕްލޮމާ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި އެވިޑްކޮލެޖާއި ގުޅިގެން "ޑި

 އިން އޮފީސް މެނޭޖުމަންޓް" މިކޯސް ކުރިޔަށް ގެންދިޔާމެވެ.

ކައުންސިލާއި ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް 
މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް 

ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގެވެހި ސާމާނު  ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ގުޅިގެން
ންނަށް ސެޓްފިކެޓް ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ކޯހުގެ ބައިވެރި

 ދިނީމެވެ.

ކައުންސިލާއި ނިލަންދޫ ޔަންގް ޖަނަރޭޝަންގެ ގްރީން 
އެކަޑަމީއާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ގްރީން ފުޓުބޯލް 
އެކަޑަމީގެ ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ 

 ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވީމެވެ.
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 ގެ އަސާސީ ފަސޭހަތަކާއި ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތައް ރައްކައުތެރި ބޯފެނާއި ނަރުދަމާ 

 

 

 

 

 

 

 

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ލާމިކު އެފެއާޒާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިސް

 އާއި ނިލަންދޫ ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން އޯގާ ކޭމްޕެއް
ބޭއްވުމާއި ދީނީ ދަރުސް ދިނުމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް 

 ހިންގީމެވެ.

ކައުންސިލާއި ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް 
މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި އެމް.އެން.ޔޫ އާއި ގުޅިގެން 

ސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ކޯހެއް ކުރިއަށް މާ
 ގެންދިޔައީމެވެ.

ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލާއި 
ގުޅިގެން، ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފުންނާއި މިއިދާރާއާއި 
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނާއި ފ. އަތޮޅުގެ 
 ރަށްރަށުގެ ޞިއްޙީމަރުކަޒުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް

އަމާޒުކޮށް ކަސްޓަމަރކެއަރ ތަމްރީން ޕްރޮގުރާމެއް 
 ހިންގީމެވެ.

ނިލަންދޫގެ ކުނިކޮށްޓަށް ޖަމާކޮށްފައިހުރި ޕްލާސްޓިކު ފުޅީގެ 
ޖަންބޯ ޕްލާސްޓިކު ޕާލޭ މޯލްޑިވްސްއަށް  7ތެރެއިން 

 މާލެއަށް ފޮނުވީމެވެ. 
 

ޓަނު،  215ނިލަންދޫ ކުނިކޮށީގައި ހުރި ކުނީގެ ތެރެއިން 
" ގައި 1އެލްމެނިއަމް ނިލަންދޫ "އެއިމްކާގޯ ދަގަނޑާއި

 ކ. ޔިލަފުށްޓަށް ފޮނުވީމެވެ.



މަހުގެ ރިޕޯޓު    6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2020ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ     [29ގ13ެ]    

 

 

 

 

 

 
 

ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  2019 .6
 ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިނުވާ ހަރަކާތްތައް 

  ްކުރުން މަރާމާތު ތޮށިތައް މޫދު  ކުނިކޮށީގެ ކުރީގެ: 1 ޙަރަކާތ. 

 މި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ޖިއޯ ބޭގްސް ނުގެނެވިގެން. ދަތިތައް:ސަބަބު/

  ްކުރުން އޯޑިޓް މާލިއްޔަތު  ރައްޔިތުންގެ :2 ޙަރަކާތ. 

 ފަހަރަށް އިޢުލާނުކޮށްގެންވެސް އެކަން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ނުލިބުން. 2އޮޑިޓްކޮށްދޭނެފަރާތެއް ހޯދުމަށް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްކުރުން ހަގަފާ ދުވަސް ހުރަވީ :3 ޙަރަކާތ. 

 މިކަމަށް ސަމާލުކަން ނުދެވުން. ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްކުރުން މަސައްކަތް ދިނުމަށް ހޯދައި ވަޒީފާ ރިސޯޓުތަކުން ކައިރި މީހުންނަށް އުޅޭ ރަށުގައި ވަޒީފާނެތި :4 ޙަރަކާތ. 

 މިކަމަށް ސަމާލުކަން ނުދެވުން. ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްކުރުން ޤާއިމް ގިމަތަ ފެރީ :5ޙަރަކާތ. 

 މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ހިމެނިފައިވީ ނަމަވެސް ފައިސާގެ މައްސަލަ ހަމަޖެހުން ދަތިވުން. ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ަދިނުން ނަޞޭޙަތް ދީނީ ރައްޔިތުންނަށް :6ރަކާތް ޙަރ. 

 ދީނީ ދަރުސް ދޭނެ ޢިލްމުވެރިއަކު ހަމަނުޖެހުން.  ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ަދިނުން މަޢުލޫމާތު ކުރުމާބެހޭ ނޑުވެރިކަންދަ  ނުލައި ކެމިކަލާއި :7ރަކާތް ޙަރ. 

 މިކަމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ މީހުން ނުލިބިގެން. ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްހިންގުން ޕްރޮގްރާމެއް ގައިޑެންސް ކެރިއަރ އަމާޒުކޮށް ކުދިންނަށް ސުކޫލު  :8ޙަރަކާތ. 

 ހިންގުމުގެ ފުރުޞަތު ނުލިބުން.އިސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ޕްރޮގްރާމްތައް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

   ްހިންގުން ކޯހެއް ފެންވައިރިން އާއި ވައިރިން  ކަރަންޓު :9ޙަރަކާތ. 

 މިކަމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ މީހަކު ނުލިބުން. ސަބަބު/ދަތިތައް:
 

ނޑައަޅާފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެތެރެއިން މާރިޗް މަހުގެ  6މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ  .7 ފަހުން ހިންގަންހުރި ގެ 15މަސްދުވަހު ހިންގަން ކަ

 އާއި ގުޅިގެން ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމުގެ ފުރުޞަތު ނުލިބުމުންނެވެ.  19-ޙަރަކާތްތައް ނުހިންގުނީ ކޮވިޑް 

ނިލަންދޫގައި މަސައްކަތްކުރާ ބަނގުލަދޭޝް މީހުންގެ ތެރެއިން 
ދިވެހިން ހިމެނޭގޮތަށް ނިލަންދޫގެ  3މީހުންނާއި  18

ނޑުދޮށާއި،  ބަނދަރުގެ އެއްގަމު ސަރަޙައްދު  2ގޮ
 ސާފުކުރީމެވެ.



މަހުގެ ރިޕޯޓު    6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2020ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ     [29ގ14ެ]    

 ކައުންސިލުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ވިޔަފާރި  .8
  ތެލުގެ ވިޔަފާރިކުރުން. 7.1

ގެ ނަމުގައި ތެލުގެ ވިޔަފާރި ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ނިލަންދޫ ރައްޔިތުން  1966 
ކުރަމުން ގެންދަމެވެ. މި ވިޔަފާރީގައި ޑީސަލާއި ޕެޓްރޯލާއި ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ އަޑީތެޔޮ 

 ވިއްކަމެވެ.

 

  ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުން   7.2

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

 ދޫކޮށްފައެވެ.
 

 
  ބިން ކުްއޔަށް ދިނުން  7.3

އިން ފެށިގެން  2018އެޕުރީލު  01މަސްކައްކާ ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 
 ބިމެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. 14ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭގޮތަށް 

 
 
 

  ފެން ވިްއކުން  7.4

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

 
 

 
  ރަްއޔިތުންގެ ރުްއގަސް ކުއްޔަށް ދިނުން  7.5

 ރުއްގަސް ބައިބަޔަށް ހުރި އެކި ސަރަޙައްދު ތަކުގައިނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި 
 ށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވެއެވެ.ބައިކޮ
 
 

 

  

 

 



މަހުގެ ރިޕޯޓު    6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2020ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ     [29ގ15ެ]    

 މަސްދުވަހުގެ މާލީ ހިސާބުތައް  06ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ  .9

ގެ  2020
ބަޖެޓްގައި ބާކީހުރި 

 ފައިސާ 

ގެ  2020
މަހުގެ  6ފުރަތަމަ 

 ޚަރަދު 

ގެ ލިބުނު  2020
 ބަޖެޓް 

 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ޖުމްލަ  ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ 5,590,246.00 2,141,930.13 3,448,315.87

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  3,696,979.00 239,286.00 3,457,693.00

 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު  2,621,497.00 805,310.68 1,816,186.32

 ބަޖެޓް މުޅި ޖުމްލަ 11,908,722.00 3,186,526.81 8,722,195.19

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު  4,623,982.00 2,030,526.81 2,593,323.49

144,776.54 54,293.46 199,070.00 
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި 

 ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ 

 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  0.00 0.00 0.00

 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު  60,000.00 19,846.87 40,153.13

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު  707,194.00 37,131.29 670,062.71

 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  00 00 00

 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  0.00 0.00 0.00

 ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް 0.00 0.00 0.00

 ޖުމްލަ  5,590,246.00 2,141,930.13 3,448,315.87

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       

 ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގުރާމް  1,404,472.00 0.00 1,404,472.00

 ވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުން  2,292,507.00 239,286.00 2,053,221.00

 ޖުމްލަ 3,696,979.00 239,286.00 3,457,693.00

 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޚަރަދު       

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު  364,008.00 102,607.42 261,400.58

 ރަކާތްތައް އެހެނިހެން ޙަ 2,257,489.00 702,703.26 1,554785.74

1,816,186.32 805,310.68 2,621,497.00  

 

 

 

 

 

 

 



މަހުގެ ރިޕޯޓު    6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2020ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ     [29ގ16ެ]    

 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  2020 .10

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #

ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް 
 ލަފާ ކުރާ ބަޖެޓު  ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

Q3 Q4 

01 
 ކަމާއި ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން އަސާސީ ފުދުންތެރި 

- --- 

02 

 ޞިއްޙަތު ރަނގަޅު، ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއްގައި ދިރިއުޅުން 

 10,000.00 ޓުބޯޅަ ކޯޗިން ކޭމްޕެއް ބޭއްވުން.ފ   2.1

ދުންފަތުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކަށް ސްކޫލު  ދަރިވަރުންނާއި ރައްޔިތުން  2.2
 ގްރާމެއް ހިންގުން.ހޭލުންތެރި  ކުރުވުމަށް ޕްރޮ 

5,000.00 

 20,000.00 ދިރި މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.މަ  2.3

03 

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު 

 ދަސްކޮށްދިނުމުގެ  ޅެންހަދަން  ރައިވަރާއި އަމާޒުކޮށް  ކުދިންނަށް  ސުކޫލު  3.1
 .ހިންގުން ޕްރޮގްރާމެއް

- 

 - ރިޔަށް ގެންދާ ޙިފުޒުކުލާސް ކުރިޔަށް ގެންދިއުން.ކައުންސިލުން ކު 3.2

އިސްލާމީ ރިވެތި އަދަބުތަކަށް ރައްޔިތުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް  3.3
 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.

- 

 ޕްރޮޕޯސަލް  ހެދުމާއި ޕްރޮޖެކްޓް ޕްލޭންނާއި، އެކްޝަން މުވައްޒަފުންނަށް  3.4
 .ހިންގުން ގްރާމެއްޕްރޮ  ކުރުމަށް ތައްޔާރު

- 

 ޕްރޮގްރާމެއް  ކުރުމަށް  އަހުލުވެރި ޤަވާޢިދަށް މާލިއްޔަތު މުވައްޒަފުންނަށް 3.5
 .ހިންގުން

- 

 ދެޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަން  04

05 

 ރައްކާތެރި ބޯފެނާ، ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތަކާ، ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތައް 

   570,000.00 އި ކުނި ނައްތާލުން.ރައްކައުތެރިގޮތުގަ  5.1

   20,000.00 .ފޮނުވުން މޯލްޑިވްސްއަށް  ޕާލޭ ޕްލާސްޓިކު އުފެދޭ  ރަށުގައި  5.2

ނޑުދޮށް ރަށުގެ  5.4    6,000.00 ކުރުމުގެ  ސާފު ވަށައި ގޮ

 ރަށުގެ މަގުގޯޅިތައް ދިއްލައި ބެލެހެއްޓުން. 5.5
  720,000.00 

ށުގެ މަގު ގޯޅިތަކާއި އިޖުތިމާޢި ސަރަޙައްދުތައް ސާފުކޮށް ރަށުތެރެއާއި ރަ 5.6
 ބެލެހެއްޓުން.

  55,000.00 

06 

 ކަރަންޓާއި ތިމާވެއްޓާއި ރަށްޓެހި ހަކަތަ 

 2,000.00 .ހިންގުން ޕްރޮގްރާމް ފަރުކޮއި ގުޅިގެން މަރުކަޒާއި  ތަޢުލީމީ އަތޮޅު. ފ 6.1

 - .ކުރުން  މުރާޖާ ޕްލޭން ގޮތުގެ  ޢަމަލުކުރާނެ ނުރައްކަލުގައި ކުއްލި 6.2

 ދެނެގަތުމަށް، ގޮތްތައް ހިފޭނެ  ހެޔޮގޮތުގައި އެންމެ  ބޭނުން ފަރުގެ ބިމާއި 6.3
 ބައްދަލުވުމެއް  ދިނުމުގެ މަޢުލޫމާތު  އެހީގައި ބޭފުޅުންގެ ފަންނީ ކަމާބެހޭ
 .ބޭއްވުން



4,000.00 



މަހުގެ ރިޕޯޓު    6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2020ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ     [29ގ17ެ]    

 ފަރުގެ  ފަޅާއި ޑާއި،ކަނ އުކާލުމުން  މޫދަށް ބާވަތްތައް ޕްލާސްޓިކުގެ  6.4
 ސްކޫލުގެ  ގެއްލުންތަކަށް، ލިބޭ މެއްސަށް މަސްމަހާ ދިރުންތަކާއި،
 ހިންގުން  ޕްރޮގްރާމެއް ކުރުމަށް ހޭލުންތެރި  ރައްޔިތުން ދަރިވަރުންނާއި

- 

 3,000.00 .ހިންގުން ޕްރޮގްރާމެއް އިންދުމުގެ މުރަކަ ފަރުގައި ރަށުގެ  6.5

07 

 ރަށުގެ އިޤްތިޞާދު ކުރިއެރުވުން  ވަޒީފާ އިތުރު ކުރުމާއި 

 305,925.00 ހިންގުން  ވިޔާފާރި  ތެލުގެ 7.1

 - ފޯރުކޮށްދިނުން  ފެން ބަނދަރުން ދަތުރުވެރިންނަށް 7.2

 - ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން. 4ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި  7.3

 - ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުން. 7.4

 - ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަސް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން. 7.5

އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ތަކަށް ނުރަނގަޅު އަސަރު ނުކުރާނެ  ކުދި  7.6
 ގޮތަކަށް ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތައް ބަދަލު ކުރުމަށް ބާރުއެޅުން.

- 

ނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ސުކޫލު ކުދިން ހޭލުންތެރި  7.7 މަސްވެރިކަމާއި ދަ
 ރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.ކު

1,500.00 

08 
 ޢުމުރާނީ ތަރައްޤީއާއި ސިނާޢަތްތައް 

 200,000.00 މަސައްކަތްކުރުން  ކުރުމުގެ ޤާއިމް ގިމަތަ ފެރީ 8.1

09 

 އަމަން އަމާންކަމާއި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމް ކުރުން 

ނޑުތަކާއި ޚިލާފު ޢަމަލުތައް  9.1 ހުއްޓުވުމުގެ ޢާއްމު އިޖުތިމާއީ މިންގަ
ޤާނޫނަށް، އިސްކޫލު ދަރިވަރުންނާއި ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ޚާއްޞަ 

 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.

10,000.00 

 ސަރވިސް  ޗިލްޑްރެންސް އެންޑް ފެމެލީ އަމާޒުކޮށް، ބެލެނިވެރިންނަށް 9.2
 ދަލުވުމެއް ބައް  ދިނުމުގެ މަޢުލޫމާތު އަނިޔާއާއިބެހޭ ގެވެށި ގުޅިގެން  ސެންޓަރާއި

 .ބޭއްވުން
- 

 - .ހިންގުން ޕްރޮގްރާމެއް ދިނުމުގެ ނަޞޭޙަތް  ދީނީ 9.3

އިސްލާމީ ރިވެތި އަދަބުތަކަށް ރައްޔިތުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް  9.4
 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.

- 

 ނިލަންދޫގެ  ނުރައްކައުތެރިކަމަށް ރިޝްވަތުގެ ކޮރަޕްޝަނާއި 9.5
 ޕްރޮގްރާމެއް  ޚާއްޞަ  ކުރުވުމަށް  ހޭލުންތެރި މުވައްޒަފުންނަށް އްސަސާތަކުގެމުއަ

 .ހިންގުން
- 

 2,500.00 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ރިވިއުކުރުން  10.1

 3,000.00 .އެކުލަވާލުން ޑާޓާބޭސްއެއް ރަޖިސްޓަރީގެ ބިންތަކުގެ  10.2

 ސްކޭލްކޮށް  ޗާޓު އައުޓްލައިން ރަށުގެ އެއްގޮތަށް ލޭނާޕް  ބިނާވެށި ރަށުގެ 10.3
 .ކުރެހުން 

5,000.00 

 - ނިލަންދޫގެ އާޘާރުތަކާއި ތާރީޚާއި ތަރިކައިގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުން. 10.4

11 

 ކާރިޘާތަކުން ރައްކާތެރިވުން 

 ޕްރޮގްރާމެއް  ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ  ރައްޔިތުން ބަދަލުތަކަށް  މޫސުމީ 11.1
 .ހިންގުން

2,500.00 



މަހުގެ ރިޕޯޓު    6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2020ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ     [29ގ18ެ]    

 ޓީމަށް  ރެސްޕޮންސް އެމަޖެންސީ ކޮމިއުނިޓީ އުފައްދާފައިވާ، މިހާރު 11.2
 .  ބޭއްވުން ބައްދަލުވުމެއް މަސައްކަތު  ދިނުމަށް  ތަމްރީނު އިތުރު

2,500.00 

 ގޮތްތަކަށް  ކުރަންޖެހޭނެ ޢަމަލު ޙާލަތުގައި ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި 11.3
 .ކުރުވުން ހޭލުންތެރި ރައްޔިތުން

2,500.00 

 2,500.00 .ކުރުން މުރާޖަޢާ ޕްލޭން ގޮތުގެ ކުރާނޭ ޢަމަލު  ނުރައްކަލުގައި ކުއްލި 11.4

12 

 އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ މުއްސަނދިކަން 

 - މަހަކު ދެފަހަރު ރަށް ވަށައިގެން ސާފުކުރުން. 12.1

 - .ހިންގުން ޕްރޮގްރާމް އިފަރުކޮ ގުޅިގެން  މަރުކަޒާއި ތަޢުލީމީ އަތޮޅު . ފ 12.2

ނޑާއި ފަޅުގެ ދިރުންތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކަށް، އިސްކޫލުގެ  12.3 ކަ
 ދަރިވަރުންނާއި ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން 

- 

13 

 ގުޅިގެން ނަތީޖާ ޙާޞިލް ކުރުން 

 5,000.00 މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުން. 13.1

އަޟުޙާ ޢީދު ނަމާދު ބޮޑުޖަމާޢަތުގައި ކުރުން. )އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީއާއި  13.2
 ކްލަބް ޖަމިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން(

40,000.00 

 30,000.00 އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން. 13.5

 ދުވަސް ފާހަގަކުރުން. ރާއްޖެ އިސްލާމުވީ  13.6
30,000.00 

 ސް ފާހަގަކުރުން.ޤައުމީ ދުވަ 13.7
30,000.00 

 .ކުރުން ފާހަގަ ދުވަސް ނަޞްރުގެ 13.8
30,000.00 

 .ފާހަގަކުރުން  ދުވަސް  ޖުމުހޫރީ 13.9
30,000.00 

 .ފާހަގަކުރުން  ދުވަސް މީހުންގެ ބޭނުންވާ ޚާއްޞައެހީއަށް 13.10
30,000.00 

 .ފާހަގަކުރުން ދުވަސް  މަސްވެރިންގެ 13.11
30,000.00 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޑިމޮކްރަސީ ދުވަސް )އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީއާއި ކްލަބް  13.12
 ޖަމިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން(

30,000.00 

 ކޮމެޓީއާއި، އަންހެނުންގެ. )ފާހަގަކުރުން ދުވަސް ކާބޯތަކެތީގެ ދުނިޔޭގެ 13.13
 (ގުޅިގެން  ޖަމިއްޔާތައް ކްލަބް

30,000.00 

14 

 ންތައްތައް އެހެނިހެން ކަ 

 ޕްލޭނަށް  ތަރައްޤީގެ ރަށުގެ މަހު 3ވަނަ  4މަހާއި  03 ތިންވަނަ 14.1
 .ކުރުން ޢާއްމު މަޢުލޫމާތު ގޮތުގެ  ގެނެވިފައިވާ ޢަމަލީސިފަ

- 

ވަނައަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓާއި މަސައްކަތު ތާވަލު  2021 14.2
 06ރުގެ ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަ 2020ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހަޅައި ޚިޔާލުހޯދުމާއި 
 މަހުގެ ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރުން 

- 

 ބައްދަލުވުމެއް  ދިނުމުގެ މަޢުލޫމާތު ގުޅޭގޮތުން ޑައިވާސިޓީއާއި ބަޔޯ 14.3
 .ބޭއްވުން

1,000.00 

 ޢަމަލީސިފަ  ޕްލޭނަށް ތަރައްޤީގެ ރަށުގެ މަހު 03 ހަތަރުވަނަ 14.4
 .ކުރުން އްމުޢާ މަޢުލޫމާތު ގޮތުގެ ގެނެވިފައިވާ 



- 



މަހުގެ ރިޕޯޓު    6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2020ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ     [29ގ19ެ]    

 ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހު ބޭއްވި، ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް  .11

 26ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ ޢަދަދު:  11.1
ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް  18)މާރިޗް މަހުގެ  17ކައުންސިލުން ބައްދަލުވުން ބޭއްވި އަދަދު:  11.2

 މާ  19އާއި ގުޅިގެން  19-ވިޑް ޤަވާއިދުން ނުބޭއްވި ކޮ
  

ބައްދަލުވުމުގެ 
 ނަންބަރު 

ޙާޟިރުވި 
 ޢަދަދު 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް 

1/2020 02 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ފާސްކުރުން. 2020ކައުންސިލްގެ . 1
ވަނައަހަރަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ދެއްވާނެކަމަށް  2020ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށް 

)ނުވަ މިލިއަން އަށްސަތޭކަ ހަތްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ އޮނަފަންސާސް(  -/9,807,449ފައިވާ، އަންގަވާ 
ވަނަ އަހަރު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާ،  2020އާއި ކައުންސިލަށް ޔާ ރުފި

ނައިގެން )ދެމިލިއަން ހަސަތޭކަ އެކާވީސްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ސަތާނަވައި( ރުފިޔާ ހިމަ -/2,621,497
)ބާރަ މިލިޔަން  -/12,428,946ވަނަ އަހަރަށް ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ބަޖެޓަކީ  2020

ކަމަށް،  ގެ، ތިލަފަތް ހަމަ ބަޖެޓެއްހަތަރުސަތޭކަ އަށާވީސްހާސް ނުވަސަތޭކަ ސަޔާޅީސް( ރުފިޔާ 
ންގެ އިއްތިފާޤުން ކައުންސިލަރު 2ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

  ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
 . އާސާރީ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ރުއްގަސް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން. 2

)ފަހެއް(  5)ސަހަތްތަރި( ރުކާއި ފޯދުނު  76ނިލަންދޫ އާސާރީ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ފޯދުނު 
މަށާއި ހުށަހެޅޭނެ އެންމެ ކުޑަކުއްޔަކީ މަހަކު )ފަހެއް( އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރު 5ބަނބުކެޔޮގަސް، 

ރުފިޔާކަމަށް ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި )އެއްހާސް އަށްސަތޭކަ(  -/1,800
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.  2ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

ރި ރުއްގަސް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާބެހޭ ގޮތުން . ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުގެ ރުއްގަހުގެ ނަމުގައި ހު 3
 ގޮތެއް ނިންމުން. 

 

 2019ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުގެ ރުއްގަހުގެ ނަމުގައި ކުރިން ބަލަމުންއައި ރުއްތަކުގެތެރެއިން  
)ތިނެއް(  3)ތިންސަތޭކަ ސާދަ( ރުކާއި ފޯދުނު  314ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހުރި ފޯދުނު 

 )ފަހެއް( އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށާއި ހުށަހެޅޭނެ އެންމެ ކުޑަކުއްޔަކީ މަހަކު  5، ބަނބުކެޔޮގަސް
( ރުފިޔާކަމަށް ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި )ހަތަރުހާސް އަށްސަތޭކަ ފަންސާސް -/4,850

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.  2ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
ގެ މަގުތަކުގެ ފަސްގަނޑު އެއްވަރުކޮށް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތެއް . ނިލަންދޫ 4

 ނިންމުން. 
 

ނޑު  ނޑު އެއްވަރުކޮށް ފަސްގަ ނިލަންދޫގެ މަގުތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެފައި ވުމާއެކު މަގުތަކުގެ ފަސްގަ
)ފަންސަހަތްތަރިހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ  -/75,000ހަރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދައިގެން 

ބޮޑު ނުވާނެ ގޮތަކަށް އެ މަސައްކަތްކުރެވޭތޯ ބެލުމަށް، ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި 
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 2ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

. ނިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ދެފަރާތު އަޑިގުޑަންކޮށްއޮތްބަޔަށް ވެލިއަޅައި އެއްވަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 5
 ކުރިޔަށްގެންދާނެ ނިންމުން.

 

ނޑުގައި ޓާފުއެޅުމަށްޓަކައި މިހާރު މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު ހުޅަނގުފަރާތުގައި  ނިލަންދޫ ބޯޅަ ދަ
ނޑު އެއްވަރުނުކޮށްފިނަމަ އެތަނުގައި ފެންބޮޑުވެ އަޑިގުޑަންކޮށް އޮތް ސަރަޙައްދަށް  ވެލި އަޅައި ފަސްގަ

ތެޔޮދީގެން އެ  ވެހިކަލަށް 2ވަރަށް ބޮޑަށް ހަޑިވާނެތީ، މިހާރު އެތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ 
ލިޓަރު ތެޔޮ ދީގެން އެ  505މަސައްކަތްކުރެވެން އޮތުމާއެކު ކައުންސިލުން އެކަމަށް ބޭނުންވާ 

 ކައުންސިލަރުންގެ  2ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ، މަސައްކަތްކުރުމަށް
 އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.



މަހުގެ ރިޕޯޓު    6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2020ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ     [29ގ20ެ]    
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ޔަށް . ނިލަންދޫ އޯކިޑުވިލާ އަޙްމަދު ޢަލީ އާއި އާސާރީއުފާ އިބްރާހީމް ޢަލީ، ބަކަރި ގެންގުޅުމަށް ކުއް 1
 ބިމާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ނިންމުން.  2ދޫކުރި ބިން ދޫކޮށްލާފައިވުމާއެކު އެ 

ބިމަކީ ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތަށް ނުވަތަ ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ  2ސުރުޚީގައިވާ 
ކުޑަނޫން އަގަކަށް  )ފަނަރަ( ލާރި އަށްވުރެ 15ފަތްޕިލާވެލީގެ ބާވަތްތައް ހެއްދުމަށް މަހަކު އަކަފޫޓަކަށް 

ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި )ދިހައެއް( އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް،  10
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 3
  . ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރި ބޭނުންނުކޮށް ހުންނަ ބިންތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެގޮތެއް ނިންމުން.2

ކުއްޔަށް ދޫކުރި ބޭނުންނުކޮށް ހުންނަ ބިންތަކުގެތެރެއިން މުއްދަތު ހަމަނުވާ ބިންތައް އެއްބަސްވުމާ 
 ،އެއްގޮތަށް ބޭނުންކުރުމަށް އެންގުމަށް، އަދި މުއްދަތު ހަމަވެފައި ހުރި ބިންތައް ކައުންސިލަށް ނެގުމަށް

ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން  3ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
 ފާސްކުރެއްވިއެވެ.

. ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ބިނާވެށި ޕްލޭނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަންތަން ފިޔަވައި އެހެން ތަންތަނުން 3
 ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އެކަމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތެއް ނިންމުން. 

ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތާއި ޚިލާފަށް އެހެން  އެކި ބޭނުންތަކަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ބިނާވެށި ޕްލޭނުގައި ކަ
ބޭނުންތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގެތެރެއިން ބިން ކުއްޔަށް ހިފި މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ބިންތަކުގައި ކުރާ 

)ބާރަ(  12ސް ދުވަހާއި )ހައެއް( މަ 6މަސައްކަތުގެ ބާވަތާއި މަސައްކަތުގެ ކުޑަ،ބޮޑު މިނަށް ބަލައި 
ކައުންސިލްގެ މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއްދީ ބިންސާފުކޮށް، ކައުންސިލާއި ބިންޙަވާލުކުރަން އެންގުމަށް، 

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 3މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
 ފެންއަޅާ ކަޅުހަންތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ނިންމުން.. ކުރިން ބޭނުންކުރުމަށްފަހު ނަގާފައިހުރި، ބޯ 4

)ދެހާސް ފަސްސަތޭކަ( ލިޓަރުގެ ހަންތައް  2,500ޢާއްމު ފެންތާނގީތަކުގެ ގޮތުގައި ކުރިން ބޭނުންކުރި 
އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފިނަމަ މަޞްލަޙަތު ގެއްލިދާނެތީ އެ ހަންތައް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދޫނުކޮށް 

ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ސިލްގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ބެހެއްޓުމަށް، ކައުން
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 3
. ވޯޓަރސްޕޯޓްސް އަށް ބިން ދޫކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުން ބިން ބޭނުންވާ ފަރާތަތަކަށް 5 

 ތެއް ހަމަޖެއްސުން.ބިންދޫކުރާނެ ގޮ 
ވޯޓަރސްޕޯޓްސްގެ ބޭނުންމަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރަން، މިހާރު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބިނާވެށި ޕްލޭނުގައިވާ 

)ދޭއް( ރުފިޔާއަށްވުރެ  -/2ސަރަޙައްދުން، ބިންސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން ޝަރުޠުކޮށް އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު 
ރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް އެއްހާސް އަކަފޫޓަށްވުރެ )އެކެއް( އަހަރަށްވު  1ކުޑަނޫން ކުއްޔަކަށް 

 3ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ކުޑަނޫން މިންވަރަކަށް ބިން ދޫކުރުމަށް، 
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.

އި އެކަންކަމުގެ ފައިސާ ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ކަންކަން ކަނޑައެޅުމާ . ކައުންސިލަށް 6 

 ބަލައިގަތުމާބެހޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން.
ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭގޮތަށް މިހާރުހުރި ކަންތައްތަކަކީ، ވިޔަފާރީގެ ޑިވިޑެންޑުގެ ގޮތުގައި ލިބޭ 

ގޮތުގައި ލިބޭ  ފައިސާ، ބިމުކުލި،ޢިމާރާތުގެކުލި، ކުނީފީ، ތަކެތީގެކުލި، ހިއްސާގެ ފައިދާ، ހިލޭއެހީގެ
ނޑައެޅުމަށާއި މިކަންކަމަށް ކައުންސިލަށް  ފައިސާ، އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފައިސާ، ކަމަށް ކަ

)ދެމިލިއަން  -/2,621,497އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި އަހަރަކު ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ފައިސާގެ ޢަދަދަކީ 
މަށާ، މި ކަންކަމަށް ލިބޭ ފައިސާ ހަސަތޭކަ އެކާވީސްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ސަތާނަވައި( ރުފިޔާކަ

ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ކައުންސިލުން ބަލައިގަންނަމުން ގެންދިއުމަށް، 
  ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 3
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 ގެ އޮނިގަނޑު ފާސްކުރުން. . އަލަށް އެކުލަވާލި، ކައުންސިލްގެ ވަޒީފާ 1

ނޑުގައި   3ޑިރެކްޓަރ،  1ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް،  1ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަ
 1ކައުންސިލް އޮފިސަރ،  11ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ،  3އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، 
މަޤާމު  45ޖުމުލަ  ،ތުމަސައްކަ 21ޑްރައިވަރު،  3އިލެކްޓްރީޝަން،  1އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރ، 

ނޑު ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި  ،ހިމަނައިގެން ކައުންސިލްގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަ
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.  2ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

އް ނިންމުމަށް . ކައުންސިލްގެ ފައިސާގެ މަސައްކަތްތައް ރަނގަޅަށް ނުނިމި ހުރުމުން އެ މަސައްކަތްތަ 2
 ވަގުތީގޮތުން މީހަކު ހޯދުމާބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން. 

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ފައިސާގެ މަސައްކަތްތައް ރަނގަޅަށް ނުނިމި ހުރުމާއެކު އެ މަސައްކަތްތައް 
)ތިނެއް( މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ވަގުތީ  3މާރިޗުން ފެށިގެން  2020ރަނގަޅަށް ނިންމުމަށްޓަކައި، 

ަޑިއެގްނެނިވ ، ކޮންޓްރެކްޓުގައި މީހަކު ގެންގުޅުމަށް  ެގ ަޖްލާސަގިއ ަބިއެވިރެވަވ ްނިސްލެގ ިމައދ   2ަކއ 
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.  

. ކައުންސިލުން އެކި އެކި ޚިދުމަތްތައް ހޯދައި ނުވަތަ ކައުންސިލުން ކުރެޑިޓަށް މުދާ ނަގާފައިވާ 3
ރެއިން ކައުންސިލަށް ފައިސާ ނުދައްކައި ހުރި ފަރާތްތަކުން ފައިސާހޯދުމުގެ މައްސަލަތައް ފަރާތްތަކުގެ ތެ 

 ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމާ ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން. 
ކައުންސިލުން އެކި އެކި ޚިދުމަތްތައް ހޯދައި ޚިދުމަތުގެ އަގު ނުދައްކައި ނުވަތަ ކައުންސިލުގެ "އައްޑަނަ" 

ނަގައި ފައިސާ ނުދައްކައި ހުރުމުން، ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް އަންގާ  އިން ދަރަންޏަށް މުދާ
މުއްދަތުގައި ނުވަތަ ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތުގައި ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ އެފަދަ 

މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި  ފަރާތްތަކުން ފައިސާ ހޯދުމުގެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށް، ކައުންސިލްގެ
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.   2ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

4/2020 02 

. ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ވަށައިގެން ދަނޑުގެ އިމުގެ ބޭރުފަރާތުގައި ހުރި ރުއްތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާ 1
 ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން.

މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ވަށައިގެން ދަނޑުގެ އިމުގެ ސުރުޙީގައިވާ މައްސަލާގައި 
ނޑު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް  6ބޭރުފަރާތުގައި ހުރި ރުއްތަކަށް  ނޑުކަމަށް ނަންބަރުދީ، ރުއްގަ ނަންބަރު ރުއްގަ

ނޑު  500/-ހުށަހެޅޭނެ އެންމެ ކުޑަ ކުއްޔަކީ މަހަކު  އް( )ހައެ 06)ފައްސަތޭކަ( ރުފިޔާ ކަމަށާއި، ރުއްގަ
ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އިޢުލާނު ކުރުމަށެވެ. މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ 

 މެމްބަރުން އިންތިފާޤުންނެވެ. 20ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 

5/2020 
 
 
 
 
 

03 
 
 
 
 
 

ކުރަން ކުރި އިއުލާނާގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެ . ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތު ރުއްގަސް ކުއްޔަށް ދޫ 1
 ރުއްގަސް ކުއްޔަށް ހިފަން އެދިފައި ނުވާތީ އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

-374(IUL) ނަމްބަރު:، ކުރިނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތު ރުއްގަސް ކުއްޔަށް ދޫކުރަން 
C/374/2020/02  ްއެ ރުއްގަސް ކުއްޔަށް ހިފަން އެދިފައި އިއުލާނާގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުނ

 5)ތިންހާސް ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަނޫންކުއްޔަކަށް  -/3,500ނުވާތީ، އެ ރުއްގަސް މަހަކު 
 3އަހަރު ދުވަހަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރަން އަލުން އިޢުލާނުކުރުމަށް، މިއަދުގެ ޖަލްސާ ގައި ބައިވެރިވި 

 ކުރެއްވިއެވެ. ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސް 
 . ނިލަންދޫ ކުނިކޮށީގައިހުރި ކުނިތައް ބޭރުކުރާނެގޮތެއް ކަނޑައެޅުން. 2

ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ބޭރުކޮށްދޭނެ  ،ނިލަންދޫ ކުނި ކޮށްޓަށް ޖަމާކުރާ ކުނީގެތެރެއިން ނައްތާނުލެވި ހުންނަކުނި
އިން އެންމެ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުމަށާއި، އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެތެރެ

)އެކެއް( އަހަރުދުވަހަށް ޙަވާލުކޮށްގެން ކުނި ބޭރުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް، މިއަދުގެ  1ހުށަހަޅާ ފަރާތަކާއި 
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 3ޖަލްސާ ގައި ބައިވެރިވި 
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03 

އިވާ ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތެއް . ނިލަންދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގައި ހަދަންފަށާފަ 3
 ކަނޑައެޅުން.

 2ނިލަންދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގައި ހަދަންފަށާފައިވާ ޢިމާރާތް )ޕާކުތެރެއިން ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް، ޢާއްމު 
ން ފަދަ ފާޚާނާއާއެކު( އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ހަދައިގެން އެތަނުގައި، ހޮޓާ، ކެންޓީނު، ރެސްޓޯރަންޓް ހިންގު

 5,184.96މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް، އެ ޢިމާރާތް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުން ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގެ އުތުރުކޮޅުން 
 15)ފަސްހާސް އެއްސަތޭކަ ސައުރަޔާހި ޕޮއިންޓް ނުވައެއްހައެއް( އަކަފޫޓުގެ ބިން ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް 

އެންމެ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ  )ފަނަރަ( އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރަން އިޢުލާނު ކުރުމަށާއި
ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން  3ފަރާތަކަށް އެތަން ދޫކުރުމަށް، މިއަދުގެ ޖަލްސާ ގައި ބައިވެރިވި 

 ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 
ރަށުގައި ޖަނަވާރާއި ދޫނި ސޫފާސޫފި ގެންގުޅުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު" " R/2014-93: ނަމްބަރު  .1

)ސާދަ( ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެކުލަވާލި  14ޓަކައި، އެ ޤަވާޢިދުގެ ނަގަހައްޓައި ހިންގުމަށް 
 އުޞޫލު ފާސްކުރުން. 

ރަށުގައި ޖަނަވާރާއި ދޫނި ސޫފާސޫފި ގެންގުޅުމާބެހޭ ޤަވައިދު ނަގަހައްޓައި ހިންގުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލި 
ކައުންސިލަރުންގެ  3އި ބައިވެރިވި އުޞޫލު، މިހާރު ލިޔެފައިވާގޮތަށް ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ގަ

 އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 
ލައުޑްސްޕީކަރު ބޭނުންކުރުމާއި އަޑުގަދަކޮށް ލަވަޖެހުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު" ގެ " R/2014-96. ނަމްބަރު: 2
 އުޞޫލު. )އަށެއް( ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ޤަވާޢިދު ނަގަހައްޓައި ހިންގުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލި  8

ލައުޑިސްޕީކަރު ބޭނުންކުރުމާއި އަޑުގަދަކޮށް ލަވަޖެހުމާބެހޭ ޤަވައިދު ނަގަހައްޓައި ހިންގުމަށްޓަކައި 
 3އެކުލަވާލި އުޞޫލު، މިހާރު ލިޔެފައިވާގޮތަށް ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ގައި ބައިވެރިވި 

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 

7/2020 
03 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  8"މަގުމަތި ކުނިކެހުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު" ގެ  R/2014-109. ނަމްބަރު: 1
 ވަނަ ނަމްބަރު އިޞްލާޙުކުރުން.  3އެ ގަވައިދު ނަގަހައްޓައި ހިންގުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ އުޞޫލުގެ 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ  8ޢިދު" ގެ "މަގުމަތި ކުނިކެހުމާބެހޭ ޤަވާ  R-109/2014ޤަވައިދު ނަމްބަރު: 
ނަގަހައްޓައި ހިންގުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލި އުޞޫލަށް ފުރަތަމަ ގެންނަ އިޞްލާޙުގެ  ގޮތުގެމަތިން އެ ގަވައިދު
ވަނަ ނަމްބަރު، މިހާރު ލިޔެފައިވާގޮތަށް ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ގައި  3ގޮތުގައި އެ އުޞޫލުގެ 

 އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.  ކައުންސިލަރުންގެ 2ބައިވެރިވި 
ޕްރޮފެސަރ ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސއްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި . ނިލަންދޫ ކައުންސިލާއި 2

އުގައިލް ފައުންޑޭޝަނާއި ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ ކޯޑިންގ ލެބުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ 
 ވަރު ކަނޑައެޅުން. އަތުން ނަގާނެ ފީގެ މިން 

ނިލަންދޫ ކައުންސިލާއި ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސއްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި އުޤައިލް 
ފައުންޑޭޝަނާއި ގުޅިގެން ހިންގަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކޯޑިންގ ލެބާއި އިނގިރޭސި ކުލާހުގައި ބައިވެރިވާ 

ދައްކާގޮތަށް ހަމަޖައްސަން ކައުންސިލްގެ  )ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާ -/500ކޮންމެ ދަރިވަރަކު މަހަކު 
 ކައުންސިލަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 2މިއަދުގެ ޖަލްސާ ގައި ބައިވެރިވި 

. އެކި ފަރާތްތަކުން ކައުންސިލަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކައި ހުރި ފަރާތްތަކުން، ފައިސާ 3
 ދިނުމަށް އެދެމުންދާތީ އެކަމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ނިންމުން. ދެއްކުމުގައި ލުއި ގޮތެއް ހަމަޖައްސައި 

އެކި ފަރާތްތަކުން ކައުންސިލަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކައި ހުރި ފަރާތްތަކުން، ފައިސާ ދެއްކުމުގައި 
ދެން ވަޑައިގެންފިނަމަ ފައިސާ ދައްކައި ނިމެން އެދި ކައުންސިލްގައި ލުއި ގޮތެއް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް 

)ދިހައެއް( އިންސައްތަ ކޮންމެ މީލާދީ މަހަކު ދައްކަމުން ގެންދާގޮތަށް  %10ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ 
ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން  3ހަމަޖެއްސުމަށް، ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ގައި ބައިވެރިވި 

 ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 
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 އެތަކެތި  ނެތުމުން  ލިބެން  ގަންނަން  ރާއްޖެއިން  ތަކެތި  ބޭނުންވާ  މަރާމާތަށް  ޕިކަޕުގެ  ކައުންސިލްގެ 
 . ނިންމުން  ގޮތެއް  ބެހޭގޮތުން  ފޮނުވުމާ  ބޭރަށް  ރާއްޖެއިން  މީހަކު  2 ގަތުމަށް 

 ނެތުމުން  ލިބެން ގަންނަން ރާއްޖެއިން ތަކެތި ބޭނުންވާ މަރާމާތަށް ޕިކަޕުގެޕަވަރގޭޑް  ކައުންސިލްގެ
ރާއްޖެއިން ބޭރުންކަމަށްވާތީ އެތަކެތިން ގަންނަން ލިބެން ހުރި ތަންތަނާއި  ގަންނަންޖެހޭނީ  އެތަކެތި

ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދާއިރު އިތުރު ބެލުންތަކެއް ނުބަލައި  ބޭނުންވާތަކެތި  ގަންނަން ލިބެންހުރިނަމަ 
ގެން ތަކެތި ގަތުމަށާއި ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ލިބުން ދަތިވެއްޖެނަމަ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފަކު ފޮނުވައި 

ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފޮނުވައިގެން ތަކެތި ގަތުމަށް، ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފަކާއި ފަންނީ މީހަކު 
 ކައުންސިލަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.  2ގައި ބައިވެރިވި 

ލުކުރާ އެކި އެކި މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ތަކުރާރުކޮށް މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމާ ކައުންސިލުން ޙަވާ  .1
ކޮށްފައި ހުންނަ މަސައްކަތް ރަނގަޅުކުރަން އެންގުމުން އެންގުމާ  ،ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާއި ފެންވަރު ދައްކޮށް 

  ން.އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ރަނގަޅު ނުކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ނިންމު 
 

ކައުންސިލުން ޙަވާލުކުރާ އެކި އެކި މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ތަކުރާރުކޮށް މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވާ 
ކޮށްފައި ހުންނަ މަސައްކަތް ރަނގަޅުކުރަން އެންގުމުން އެންގުމާ  ،ފަރާތްތަކާއި ފެންވަރު ދައްކޮށް

 2 ންސިލުން ކުރާ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ށް، ކައުއެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ރަނގަޅު ނުކުރާ ފަރާތްތަކަ
 3ޙަވާލުނުކުރުމަށް، ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ގައި ބައިވެރިވި )ދޭއް( އަހަރުވަންދެން 

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 

 ނަމްބަރު ރުއްގަނޑު ކުއްޔަށް ދޫކުރާނެ އަގު ކަނޑައެޅުން. 1. ކައުންސިލްގެ 2

)އެއްހާސް ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ރުފިޔާއަށް  -/1,250ނަމްބަރު ރުއްގަނޑު މަހަކު  1ލްގެ ކައުންސި
ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ގައި )ފަހެއް( އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް،  5ވުރެ ކުޑަނޫން އަގަކަށް 

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 3ބައިވެރިވި 

 ގެ މާލިއްޔަތު ރުއްގަސް ކުއްޔަށް ދޫކުރާނެ އަގު ކަނޑައެޅުން.. ކައުންސިލު 3
)ތިންހާސް ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާއަށް ކުއްޔަށް  -/3,500ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުގެ ރުއްގަސް މަހަކު 

ގައި ކުރި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެ ރުއްގަސް  2020ފެބުރުވަރީ  5ދޫކުރުމަށް 
)ދެހާސް(  -/2,000ން އެދިފައި ނުވާތީ ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުގެ ރުއްގަސް މަހަކު ކުއްޔަށް ހިފަ

)ފަހެއް( އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް، ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ  5ރުފިޔާއަށް ވުރެ ކުޑަނޫން އަގަކަށް 
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 3ޖަލްސާ ގައި ބައިވެރިވި 

 

ންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތަށް "އައްޑަނަ" އިން ދަރަންޏަށް ނަގާފައިވާ ތެލުގެ އަގަށް . ނިލަ 4
 ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ މާފުކޮށް ދިނުމަށް ޑޭލައިޓް ކުލަބުން އެދި ފައިވާތީ އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުން.

  
އިވާ ތެލުގެ އަގަށް ނިލަންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތަށް "އައްޑަނަ" އިން ދަރަންޏަށް ނަގާފަ

މައްސަލައަކީ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި  ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ މާފުކޮށް ދިނުމަށް ޑޭލައިޓް ކުލަބުން އެދި ފައިވާ 
މަޝްވަރާކޮށްގެން ގޮތެއް ނިންމަންޖެހޭ ފަދަ ކަމަކަށްވާތީ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާ ހޯދުމަށްފަހު 

ކައުންސިލަރުންގެ  2ންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ގައި ބައިވެރިވި ކައުކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް، 
 ފާސްކުރެއްވިއެވެ. އަޣްލަބިއްޔަތުން
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. ރައްޔިތުންނާއެކު މަޝްވަރާކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ އުޞޫލު 1

 ފާސްކުރުން. 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް  7/2010ޤާނޫނު ނަމްބަރު: 

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ލޯކަލް  107-1ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  8
އެކު ރައްޔިތުންނާގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ މަޝްވަރާއާއެކު ކައުންސިލުން އެކުލަވާލި "ކައުންސިލުން 

" ލިޔެފައިވާ ގޮތަށް މަޝްވަރާކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ އުޞޫލު
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 3ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ގައި ބައިވެރިވި 

  



މަހުގެ ރިޕޯޓު    6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2020ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ     [29ގ24ެ]    
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  ންމުން.. ރަށުގެ މަގުތައް ހެދުމާއި ޚަރަދު ހަމަޖައްސާނެގޮތެއް ނި 2
ވަނަ  2020ނިލަންދޫގެ މަގުތައް ހެދުމާއި އެކަމާގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ 

ނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާގެތެރެއިން  )އެއްލައްކަ(  -/100,000އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ތެޔޮބައުޒަރެއް ގަތުމަށް ކަ
އެފައިސާއިން މަގުހެދުމުގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް  ރުފިޔާ، ނިލަންދޫ މަގުހެދުމުގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށް
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 3ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ގައި ބައިވެރިވި 

ޑޭލައިޓު ކުލަބުގެ ގޯއްޗާއި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގޯއްޗާއި ދެމެދުން ކަނޑަން ނިންމާފައިވާ ގޯޅި . 1
  ންވާތީ އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުން.ބޭނު  ބައްދާލުމަށް 

ގޯތީ  2ޑޭލައިޓް ކުލަބުގެ ގޯތި ބައިކޮށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ގޯތީގެ އެއްބައި ދިންއިރު އެ 
ނޑަން ހަމަޖައްސާފައިވާ  ތީ އެ ފޫޓުގެ ގޯޅި ބޭއްވުމަކީ ބޭނުންތެރިކަމެއް ކަމަށް ނުފެންނާ 10ދެމެދުން ކަ

 3މިއަދުގެ ޖަލްސާ ގައި ބައިވެރިވި ލައިޓު ކުލަބުގެ ގޯއްޗަށް އިރުކޮށްދިނުމަށް، ޑޭގޯޅި ބައްދާލައި، އެބައި 
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.

 

 ސިއްތިފަންނު ކުނިކަހާ ބަލަހައްޓާނެ ގޮތެއް ނިންމުން. . 2
ޤްތިޞާދަށް ކުރަމުންދާ ގެ ވަބާއާއި ގުޅިގެން،ރާއްޖޭގެ އި 19-ދުނިޔޭގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް 

ނޭދެވޭ އަސަރާއި ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް ތަބަޢަވުމުގެ 
ގޮތުން، ސިއްތިފަންނު ބަލަހައްޓަން ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތުން މަސައްކަތްފެށުން މަޑުޖައްސާލަން 

ފަހަރު  2ތް ފެށެންދެން ސިއްތި ފަންނު ހަފުތާއަކު އެދިފައިވާތީ ޢާއްމުޙާލަތަށް ބަދަލުވެ މަސައްކަ
ކުނިކަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުމަށާއި، އެފަރާތަށް ދެވޭ އުޖޫރައިގެ ތެރޭގައި އެތަނުގައިހުރި 

ކައުންސިލަރުންގެ  3މިއަދުގެ ޖަލްސާ ގައި ބައިވެރިވި ރުއްތަކުން ލިބޭ ތަކެތި،  ދޫކޮށްލުމަށް، 
 ސްކުރެއްވިއެވެ.އިއްތިފާޤުން ފާ

 

ކުނީގެ މަސައްކަތަށް ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީންގެ މަސައްކަތު ވަގުތުގައި ކެއްކުމަށް ވަގުތު ދޭނެ . 3
 މިންވަރެއް ކަނޑައެޅުން. 

އިން  10:30 ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ، ގައިކުނީގެ މަސައްކަތަށް ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީންގެ މަސައްކަތު ވަގުތު
ންނަގަޑިއަކީ ވަގުތު ދިނުމަށާއި އެކަމަށް ދޫކުރާ މުވައްޒަފު ކުނިކޮށިން ނުކުއްކުމަށް ކެ އަށް 12:00
ކަމަށް ހަމަޖެއްސުމަށް،  13:00ކުނިކޮށްޓަށް މަސައްކަތަށް ދާންޖެހޭ ގަޑިއަކީ  ކަމަށާ އެނބުރި 10:30

ޔަތުން ކައުންސިލަރުންގެ އަޣްލަބިއް 2 ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން  3 މިއަދުގެ ޖަލްސާ ގައި ބައިވެރިވި
 ފާސްކުރެއްވިއެވެ.

 

. ކުނީގެ މަސައްކަތަށް ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން، އަހަރީ ޗުއްޓީގައި މިވަގުތު 4
މުވައްޒަފުން ރާއްޖެއަށް އެނބުރި އައުމަށް ހުރަސްތައް  2ބިދޭސީ  2ބަނގުލަދޭޝްއަށް ގޮސްތިބި 

 މުން.މުވައްޒަފުންނާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ނިން  2ހުރުމާއެކު އެ 
ކުނީގެ މަސައްކަތަށް ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން، އަހަރީ ޗުއްޓީގައި މިވަގުތު ބަނގުލަދޭޝްއަށް 

)ކޮރޯނާ ވައިރަސް( ގެ ވަބާއާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް  19-މުވައްޒަފުން، ކޮވިޑް  2ގޮސްތިބި  ބިދޭސީ 
އާއިގުޅިގެން  19-ދުވެސް، ކޮވިޑް މުވައްޒަފުންނާމެ 2އެނބުރި އައުމަށް ހުރަސްތައް ހުރުމާއެކު އެ 

ސިވިލްސަރވިސް މުވައްޒަފުންނާމެދު  ޢަމަލުކުރުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށާއި ޙާލަތު 
ނޑައެޅިފައިވާ  2ބަދަލުވެގެން އެ  މުވައްޒަފުން މަސައްކަތު ނުކުންނަ ދުވަހާ ހަމައަށް އެ މީހުންނަށް ކަ

ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން  3މިއަދުގެ ޖަލްސާ ގައި ބައިވެރިވި  މުސާރަ ދޫކުރަމުން ގެންދިއުމަށް،
 ފާސްކުރެއްވިއެވެ.

  

 މަޢުލޫމާތަށް  ޕިކަޕުގެ  ،ކަނޑައަޅާފައިވާ ގެންނަން  ސެންޓަރަށް  ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް  ކައުންސިލްގެ  .1
 .ނިންމުން  ގޮތެއް  ލާނުކުރުމާބެހޭގޮތުން އިޢު  އަލުން  ހޯދުމަށް  ޕިކަޕެއް  ބަދަލުގެނެސް 

މާރިޗް  9ޕިކަޕް ގެންނަން  2ގައި އުފައްދާފައިވާ  2019ކައުންސިލްގެ ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް 
ގައި ކުރި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީއާއި  2020
ވަތުގެ އެއްޗެތި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެނައުމަށް ދަތިތަކެއްހުރުމާއި އަދި އާއި ގުޅިގެން އެބާ  19-ކޮވިޑް 
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ކައުންސިލްގައި ކުނި އުކުމަށް މިހާރު ބޭނުންކުރާ، ރަށުޕިކަޕުތައް ހަލާކުވެފައި ވުމާއެކު ކުނި އުކުމަށް 
ދުގެ ޖަލްސާ ގައި މިއައަވަހަށް ޕިކަޕެއް ހޯދަން ޖެހޭތީ ސެކަންޑްހޭންޑް ޕިކަޕެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުމަށް، 

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 3ބައިވެރިވި 

ހޯދަންޖެހޭ ވެހިކަލްތަކާއި މެޝިންތައް ރާއްޖެއިން  ސެންޓަރަށް  މެނޭޖްމަންޓް  ވޭސްޓް  ކައުންސިލްގެ  .2
 ތެއް ނިންމުން.ބޭރުން ގެނައުމަށްޓަކައި  ކޮންސަލްޓެންސީގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭގޮތުން ގޮ 

ކައުންސިލްގެ ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ ވެހިކަލްތަކާއި މެޝިނަރީ، ރާއްޖެއިން 
ބޭރުން ގެންނަން ބޭނުންވާތީ، ކޮންސަލްޓެންސީގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުމަށް، 

 ގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.ކައުންސިލަރުން 3މިއަދުގެ ޖަލްސާ ގައި ބައިވެރިވި 

ބިމުގެ ބޭނުންނުކޮށް އަދި ބިމުގެ ކުލިވެސް ނުދައްކާހުރި ބިންތަކުގެ ބިން ކުއްޔަށް ހިފުމަށްފަހު . 3
 މައްސަލާގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ނިންމުން. 

ބޭނުމެއް ނުކޮށްހުރި އެކި ބޭނުންތަކަށް ބައެއް ބޭފުޅުން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ބިންތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް 
ބިންތައް ބޭނުންނޫންކަމަށް ލިއުމުން ހުށަހަހަޅައިފިނަމަ އެފަދަ ބިންތައް ބާޠިލުކުރުމަށާއި އަދި ބިމުގެ ކުލި 
 3ނުދައްކާ ދުވަސްތަކަށް ބިމު ކުލި ނުނަގާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް، މިއަދުގެ ޖަލްސާ ގައި ބައިވެރިވި 

 އްވިއެވެ. ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެ
. ކުނީގެ މަސައްކަތަށް ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން، އަހަރީ ޗުއްޓީގައި މިވަގުތު 4

މުވައްޒަފުން ރާއްޖެއަށް އެނބުރި އާދެވޭނެ ދުވަހެއް  2ބަނގުލަދޭޝްއަށް ގޮސްތިބި ބިދޭސީ 
 މުވައްޒަފުންނާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ނިންމުން. 2ނޭނގޭތީއާއެކު އެ 

މުވައްޒަފުން ޗުއްޓީގައި ޤައުމަށް  2ިބދޭީސ ، މަސައްކަތަށް ކައުންސިލުން ގެނެސްފައިވާކުނީގެ 
އާއި ގުޅިގެން ޗުއްޓީ ނިމުނުއިރު ރާއްޖެއަށް އައުދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތުމުން  19-ދިޔަފަހުން ކޮވިޑް 

 މަސައްކަތަށް ނާދެވި ދާ ދުވަސްތަކަކީ މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ޚާއްޞަ ޗުއްޓީއެއްގެ ގޮތުގައި 
މިއަދުގެ ޖަލްސާ ގައި ހަމަޖެއްސުމަށާއި ރާއްޖެ އައުދެވޭގޮތްވުމުން އަތުވެއްޖެނަމަ މަސައްކަތަށް ނެރުމަށް، 

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 3ބައިވެރިވި 
 .ކަނޑައެޅުން  އަގު  ދޫކުރާނެ  ކުއްޔަށް  ރުއްގަނޑު  ނަމްބަރު  1 . ކައުންސިލްގެ 5

 -/1,250ބަރު ރުއްގަނޑުގެ ކުއްޔަށް ހުށަހެޅޭ އެންމެ ކުޑަ އަގަކީ މަހަކު ނަމް 1ކައުންސިލްގެ 
)ފަހެއް( އަހަރު ދުވަހަށް އެ  5)އެއްހާސް ދުއިސައްތަ ފަންސާސް( ރުފިޔާ ކަމަށް ހަމަޖައްސައި 

ނޑު ކުއްޔަށް ދޫކުރަން އިޢުލާނުކުރުމަށް، މިއަދުގެ ޖަލްސާ ގައި ބައިވެރިވި  ކައުންސިލަރުންގެ  3ރުއްގަ
 އްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. އި
 ނަމްބަރު ރުއްގަނޑު ކުއްޔަށް ދޫކުރާނެ އަގު ކަނޑައެޅުން. 2 . ކައުންސިލްގެ 6

 -/1,250ނަމްބަރު ރުއްގަނޑުގެ ކުއްޔަށް ހުށަހެޅޭ އެންމެ ކުޑަ އަގަކީ މަހަކު  2ކައުންސިލްގެ 
އް( އަހަރު ދުވަހަށް އެ )ފަހެ 5)އެއްހާސް ދުއިސައްތަ ފަންސާސް( ރުފިޔާ ކަމަށް ހަމަޖައްސައި 

ނޑު ކުއްޔަށް ދޫކުރަން އިޢުލާނުކުރުމަށް، މިއަދުގެ ޖަލްސާ ގައި ބައިވެރިވި  ކައުންސިލަރުންގެ  3ރުއްގަ
 އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 

 . ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތު ރުއްގަސް ކުއްޔަށް ދޫކުރާނެ އަގެއް ކަނޑައެޅުން.7
)އެއްހާސް -/1,500ނޑުގެ ކުއްޔަށް ހުށަހެޅޭ އެންމެ ކުޑަ އަގަކީ މަހަކު ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތު ރުއްގަ

ނޑު ކުއްޔަށް ދޫކުރަން  5ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާ ކަމަށް ހަމަޖައްސައި  )ފަހެއް( އަހަރު ދުވަހަށް އެ ރުއްގަ
 ވިއެވެ.ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއް 3އިޢުލާނުކުރުމަށް، މިއަދުގެ ޖަލްސާ ގައި ބައިވެރިވި 

13/2020 03 

 ނަމްބަރު ރުއްގަނޑު ކުއްޔަށް ދޫކުރާނެ އަގު ކަނޑައެޅުން. 4ކައުންސިލްގެ 
 -/800ނަމްބަރު ރުއްގަނޑުގެ ކުއްޔަށް ހުށަހެޅޭ އެންމެ ކުޑަ އަގަކީ މަހަކު  4ކައުންސިލްގެ 

ނޑު 5)އަށްސަތޭކަ( ރުފިޔާ ކަމަށް ހަމަޖައްސައި  ކުއްޔަށް ދޫކުރަން  )ފަހެއް( އަހަރު ދުވަހަށް އެ ރުއްގަ
  ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 3މިއަދުގެ ޖަލްސާ ގައި ބައިވެރިވި ، އިޢުލާނުކުރުމަށް

 



މަހުގެ ރިޕޯޓު    6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2020ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ     [29ގ26ެ]    

14/2020 03 

 ކުރިޔަށް  ކަންތައް  ގެނައުމުގެ  ޖިއޯބޭގްސް  ބޭނުންވާ  ތޮށިޖަހަން  މޫދު  ކުނިކޮށީގެ  ކުރީގެ  ނިލަންދޫގެ 
 . ނިންމުން  ގޮތެއް  ގެންދާނެ 

އޯބޭގްސް ވިއްކާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު އިޢުލާނުކޮށްގެންވެސް އެކަން ކޮށްދޭނެފަރާތެއް ޖި
ނުވުމާއެކު ރާއްޖެއިން ބޭރުން ޖިއޯބޭގްސް ގެނައުމަށްޓަކައި ކޮންސަލްޓެންސީ ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

  ންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.ކައުންސިލަރު 3އިޢުލާނުކުރުމަށް މިއަދުގެ ޖަލްސާ ގައި ބައިވެރިވި 

15/2020 03 

 ކުރިޔަށް  ކަންތައް  ގެނައުމުގެ  ޖިއޯބޭގްސް  ބޭނުންވާ  ތޮށިޖަހަން  މޫދު  ކުނިކޮށީގެ  ކުރީގެ  ނިލަންދޫގެ 
 . ނިންމުން  ގޮތެއް  ގެންދާނެ 

ށްދޭނެފަރާތެއް ޖިއޯބޭގްސް ވިއްކާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު އިޢުލާނުކޮށްގެންވެސް އެކަން ކޮ 
ނުވުމާއެކު ރާއްޖެއިން ބޭރުން ޖިއޯބޭގްސް ގެނައުމަށްޓަކައި ކޮންސަލްޓެންސީ ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.  3އިޢުލާނުކުރުމަށް މިއަދުގެ ޖަލްސާ ގައި ބައިވެރިވި 

16/2020 
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 ކުރީގެ ކުނިގޮނޑު ސަރަޙައްދަށް ކިޔާނެ ނަމެއް ކަނޑައޅުން.. 1
ނިލަންދޫ އަމީނީ މަގުން ފެށިގެން އިރުމަތީ ބަނދަރާއި ހަމައަށް އޮތް ކުރީގެ ކުނިގޮނޑު ސަރަޙައްދަށް 

ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން  3ކަނބޯރަނި މައިޒާން ކިއުމަށް، މިއަދުގެ ޖަލްސާ ގައި ބައިވެރިވި 
 ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 

 

 ރަށުގެ ވަށައިގެން ހިނގާ މަގަށް ކިޔާނެ ނަމެއް ކަނޑައެޅުން.. 2
 3މިއަދުގެ ޖަލްސާ ގައި ބައިވެރިވި ނިލަންދޫގެ ވަށައިގެން ހިނގާ މަގަށް ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ކިއުމަށް، 

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 
 

 ންވާ މަގުތަކަށް ކިޔާނެ ނަންތައް ކަނޑައެޅުން. . ފަޔަރސްޓޭޝަންގެ ވަށައިގެ 3
ނިލަންދޫ ފަޔަރސްޓޭޝަންގެ އިރުމަތީ މަގަށް ކުރެދިމަގު ، ދެކުނު ގޯޅިއަށް ބުރެވިގޯޅި، ހުޅަނގު މަގަށް 

ކައުންސިލަރުންގެ  3ކިއުމަށް، މިއަދުގެ ޖަލްސާ ގައި ބައިވެރިވި  ހަލަވެލި މަގު، އުތުރު މަގަށް ފުނަމަގު
 ފާސްކުރެއްވިއެވެ. އިއްތިފާޤުން 

 

 . އިރުމަތީ ބަނދަރުގެ ސަރަޙައްދެއް ކަނޑައެޅުމާއި އެ ސަރަޙައްދު ބޭނުންކުރާނެ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސުން.4
ބަނަދަރުގެ ހަދާފައިވާ ގާފޮޅާއި ބަނދަރާއި ދެމެދުގައިވާ މަގާއި  ނިލަންދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރުގައި 

އިރުމަތީ ބަނދަރުގެ މަގާއި ގަމު ތޮށްޓާއި ދެމެދުގައިވާ ފަރާތުގައި ހުރި ރުއްތަކާއި ބަނދަރުގެ އެއްހުޅަނގު
 އްދުގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައި،ފޫޓު ފުޅާމިނުގެ ސަރަޙައްދެއް ބަނދަރު ސަރަޙަ 50ކަނުންފެށިގެން އިރަށް 

އަދި އެ ސަރަޙައްދަށް ވަދެވޭނީ ލަފާ، ކަލް ވަނުން މަނާކުރުމަށާއި އެ ސަރަޙައްދަށް ބައިސްކަލާއި ސައި
ނދުފަހަރަށް މުދާ އަރުވާ ބާލަން ވަންނަންޖެހޭ އުޅަނދުފަހަރާއި ކުއްލި ޙާދިސާއެއް ދިމާވެގެން ފުރާ އުޅަ

އެސަރަޙައްދަށް ވަންނަންޖެހޭ، އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ ވެހިކަލްތަކަށް ކަމަށް 
 ފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތި 3ހަމަޖެއްސުމަށް، މިއަދުގެ ޖަލްސާ ގައި ބައިވެރިވި 

 

 . ކުރެޑިޓަށް ވިއްކާ ތެލަށް އިތުރު ޗާޖެއް ނެގުމާބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން. 5
ކައުންސިލުގެ އައްޑަނައިން ތެޔޮ ވިއްކުމުގައި ވަގުތުން ފައިސާ ދިނުމުން ވިއްކާ އަގަކާއި ކުރެޑިޓަށް 

ނޑައަޅައިގެން ތެޔޮ ވިއްކަމުން ގެންދިއުމަ  3ށް މިއަދުގެ ޖަލްސާ ގައި ބައިވެރިވި ވިއްކާ އަގެއް ކަ
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 

 

 .ކަނޑައޅުން  ކަންތައްތައް  ކުރާނެ  ރައްކައުތެރިކަމަށް  ސެންޓަރުގެ  . ތެޔޮ 6
ކޮންމެހެން އަޅަންޖެހޭ  ވަގުތަށް ކައުންސިލްގެ ތެޔޮސެންޓަރު އައްޑަނައިގެ ރައްކައުތެރިކަމަށް މި 

ކެމެރާ  ސީ.ސީ.ޓީ.ވީއެތަނުގައި ތަކުގެ ގޮތުގައި ތެޔޮސެންޓަރު އިންސްއަރެންސް ކުރުމާއި ފިޔަވަޅު
މިއަދުގެ ޖަލްސާ  ހަރުކުރުމަށާއި މިކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ތެޔޮސެންޓަރުގެ ފައިސާއިން ހަމަޖެއްސުމަށް،

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.  3ގައި ބައިވެރިވި 
 

 ރުމަތީ ބަނދަރުތެރެއަށް ފައިބާ ވެލި ނަގާނެ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސުން. . އި 7
ނިލަންދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރުތެރެއަށް ފައިބާފައިވާ ވެލިތައް ، ވެލިބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ނެގުމަށް 



މަހުގެ ރިޕޯޓު    6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2020ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ     [29ގ27ެ]    

  ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 3މިއަދުގެ ޖަލްސާ ގައި ބައިވެރިވި އިޢުލާނުކުރުމަށް،

17/2020 03 

ގުދަނުގެ މައިދޮރާއި ތެޔޮސެންޓަރު ގޯތީގެ ގޭޓް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ފާޚާނާއާއި  އައްޑަނައިގެ 
  ކުރާނެ ގޮތެއް ނިންމުން.

ކައުންސިލްގެ ތެޔޮސެންޓަރުގެ ޓޭންކުތައް ބަހައްޓާފައިހުރި ބައިގެ ގޯތީގެ ގޭޓާއި އެތަނުގެ ފާޚާނާއާއި 
ކޮށް ރަނގަޅުކުރުމަށާއި އެކަންކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކޮށްގެން ބަޔަކު ގުދަނުގެ ދޮރު މަރާމާތު 

ހޯދައި އެންމެ ކުޑަ އަގެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކާއި ޙަވާލުކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި އެކަމަށް ހިނގާ 
 3 ޚަރަދު ތެލުގެ ވިޔަފާރީގެ ފައިސާއިން ހަމަޖެއްސުމަށް މިއަދުގެ ޖަލްސާ ގައި ބައިވެރިވި 

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 

 ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު: .12

މި ކައުންސިލަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް  މަސްދުވަހު 6ގެ ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރު 2020
 ނުވެއެވެ.

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ  .13

  ަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލު: ކޮމެޓީ ހިންގާ އިދާރާއ 
 

އަލަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ކޮމެޓީއެކެވެ. އިންތިޚާބަށްފަހު އެއްވެސް ވަނަ އަހަރު  2019މިހާރުއޮތް ކޮމެޓީއަކީ 
 ބަދަލެއް ނާދެއެވެ.

  ްކޮމެޓީ ބައްދަލުވުންތައ:    

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 
ޙާޟިރުވި 
މެމްބަރުންގެ 

 ޢަދަދު 
 ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް 

 .އަންހެނުން ކޮމެޓީގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  - 07 23ބައްދަލުވުން  04ދައުރު 

 .އަންހެނުން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  - 07 24ބައްދަލުވުން  04ދައުރު 

 06 25ބައްދަލުވުން  04ދައުރު 
ފައިވާ ކަންތައްތައް ކައުންސިލާއި އަންހެނުން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ނިންމާ -

ނޑައެޅުން    .މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތެއް ކަ

 :ްކޮމިޓީގެ އުޞޫލުތަކަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުތައ  

 އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެވިފައެއް ނުވޭ 

 :ްކޮމިޓީއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައ 

 ބަދަލެއް އައިސްފައެއްނުވޭ 

  ެއާއި ޚަރަދުގެ މަޢުލޫމާތު: އާމުދަނީ ކޮމިޓީގ 



މަހުގެ ރިޕޯޓު    6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2020ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ     [29ގ28ެ]    

 ޖުމްލަ  ތަފްޞީލް 

 28,833.00  އާމްދަނީ 

  އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކައުންސިލުން ލިބުނު 

 28,833.00 ޖުމްލަ އާމްދަނީ 

  ޚަރަދު 

 867.00 ކްލާސްރޫމު ފޮޅާ ސާފުކުރުމަށް ގަނެފައިވާ ތަކެތީގެ ޚަރަދަށްވާ  02ލާނިންގ ސެންޓަރ 

 27,966.00 ބާކީ 

 

 :ުއަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ހަރުމުދާ ވާނަމަ ހަރުމުދަލުގެ ތަފްޞީލ 

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

 ނިންމުން  .14

ހިންގުމަށް މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމަނާފައިވާ  ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހު 2020ލުގެ މިކައުންސި

ކޮރޯނާ  ގެ ފަހުން ހިންގުމަށް ހިމަނާފައިވާ ޙަރަކާތްތަށް ނުހިންގިފައިވަނީ ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވި 15ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން މާރިޗް 

ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތު  ރުގެ އޮފީސްތައް ބަންދުކުރުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ވައިރަސް ޕެންޑަމިކްގެ ސަބަބުން ސަރުކާ

ގިނަކަންތައްތަކެއްގެ ނަތީޖާ ޙާޞިލް  ރޓަރގައި ހިމަނާފައިވާފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ފުރަތަމަ ކުއަ ތާވަލުގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން 

 ކުރެވުނުކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި ދުޢާ އަކީ އަތޮޅާއި ޤައުމަށް ވަފާތެރި ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ތިބެ، ރައްޔިތުންގެ  އަޅުގަ

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

 ينـــــــــآمـވައި، ކާމިޔާބީ އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ. މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް ލައް
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 މުޙައްމަދު ޖަލީލު 
 ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

 



މަހުގެ ރިޕޯޓު    6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2020ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ     [29ގ29ެ]    

 

 

 

 

 


