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   ތަޢާރަފު  .1
 

 2010/7ނަްނބަރު މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ާޤނޫނު 

ގދ.  މަސްދުވަހު 6ެގ ފުރަތަމަ ނަ އަހަރުވ2022ަވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަީތްނ ލިޔެވުނު 109 ގެ

 ރިޕޯރޓެވެ. ތަފްޞީލް ންގި ޙަރަކާތްތަކުގެހި ލްގެ އިދާރާއިންއަތޮޅު ކައުންސި

 ހިމެނިފައިވާނެ ގެ ވަނަވަރުއަތޮޅުރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ މިޝަނާއި،  މި

ނޑައަޅާފައިވާ ކައުންސިލުން އަތޮޅު ތެރޭގައި މަސްދުވަހުގެ 6ފުރަތަމަ  ގެނަ އަހަރުވ2022ަ އެވެ. މީގެއިތުރުން ހިންގުމަށް ކަ

ތާވަލްކޮށްފައިާވ އަދި  ލްތަކާއިޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތަފްޞީ  ނަތީޖާ ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި، އެ ތަކާއި އެ ޕްރޮގްރާމްތަކުންޕްރޮގްރާމު

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ނުގެންދެވި ހުރި ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ނުގެންދުނު ސަބަުބތައް 

ކައުންސިލްގެ މާލީ އަތޮޅު ތެރޭގައި މަސްދުވަހުގެ 6ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2022ބަޔާންކޮށްދީފައި ވާނެއެވެ. މީެގ އިތުރުން 

 ހިސާބު ހިމަނާލެވިފައިވާނެއެވެ.  
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  ތަޞައްވަރު  ކައުންސިލްގެ  .2
 

މްރާނީ ތަރައްޤީ ކުރިއެރުވުމާއި، ޢިލްމީގޮތުންނާިއ، ަފންނީގޮތުްނނާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެޮގތުްނ ކުރިއަރާފައިވާ ޢުއަތޮޅުގެ 

ހުރި އިޖްތިމާޢީ ގޮތުންާނއި ޞިއްޙީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާ ބަޔަކު  އިޤްތިޞާދީގޮތުން ފުދުްނެތރިކަންއަދި 

އުޅޭ އެއްބައިވަންތަ  ުއފާވެރި ފާގަތި ތަނަވަސް ދިރިުއޅުމެއް ކީ،އަދި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަ ހެދުމެވެ.ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށް 

 ހެދުމެވެ.މަތްތަކެއް ދެވޭ ކައުންސިލަކަށް ރައްޔިތުން ހިތްހަމަޖެހޭ ޚިދު .ހެދުމެވެއެކުވެރި ބަޔަކަށް 

 

 
 

   އަމާޒު ކައުންސިލްގެ  .3
 

މަތް މިވަގުތުހުރި، ވަޞީލަތްތައް ޭބނުންކޮށްގެން ރައްޔިތުންނަށް ައވަހަށް ޚިދު ލިބިފައި އުންސިލުގައި،މި ކަ

ކަށް ހެދުމާއި، ތަމަދެމެހެއްެޓނިވި ޚިދު ބަލައިގަންަނ އިތުބާރު ލިބިފައިވާ،މަތަކީ، ރައްޔިތުން ޚިދު ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ދިނުމާއި،

 ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއާއި  ކުރުމާއި ކައުންސިރލަރުންނާއި، އްޒަފުންގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައިވަމި ކައުންސިލްގައި މަސައްކަތްކުރާ މު

  ހެދުމެވެ.ކައުންސިލަކަށް  މަސައްކަތްކުރާ އްޒަފުންނަކީ ގުޅިގެންވަމު
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 ކައުންސިލްގެ އޮނިގަނޑު    .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ރައީސް  ކައުންސިލްގެ   

هللاޙަސަން ފައިޙަތު ޤުދުރަތު   
 ްް 

ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލް ކައުންސިލްގެ   

 ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލް  އާދަމް ނަސީމް 
 

 ޙުސައިން ރަޝީދު 

 ރޯ އު ކައުންސިލްގެ ބި 

 ނުޒުހަތު 

 ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް 

 ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް 

  

 އަލީ މޫސާ 
 ފައިނޭންސްއޮފިސަރ

 ސެކްޝަން ހެޑް( ) 
 ފާތިމަތު ޘަނާ 

 އެކައުންޓް އޮފިސަރ
   

 ވަސީމާ އަލީ 
 ކައުންސިލްއޮފިސަރއ.

 ނަވާޒް އަޙްމަދު 
 ކައުންސިލްއޮފިސަރއ.

 
 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް 
 އިކޮނޮމިކްޑިވެލޮޕްމަންޓް 

މުޙައްމަދު ނިޒާރު )ސެކްޝަން 

ޕްލޭނިންގ، ރިސަރޗް ޕޮލިސީ 
 އެންޑް މޮނިޓަރިންގ

 

 މަދު އަލީވަޙީދު އަޙް 
   އ.ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް 

 ސެކްޝަން ހެޑް( )
 

 هللا މުޙައްމަދު އަބްދު 
 ކައުންސިލްއޮފިސަރ

 މަރިޔަމް ޝަފީޤާ 
 ކައުންސިލްއޮފިސަރއ.

 

 

 މަރިޔަމް ޝަޒުނާ 
 އެގްޒެކްޓިވް އ.ކައުންސިލް 

 ހެޑް(ސެކްޝަން  )
 

އަބްދުއްޝާމިން އަބްދުއްސައްތާރު 

 ކައުންސިލްއޮފިސަރއ.
  -ސަދޫޤު  މުޙައްމަދު މަންނާހު 
 ކައުންސިލްއޮފިސަރ

 

ހަމްނާ މުޙައްމަދު 

 ކައުންސިލްއޮފިސަރއ.
 

 މުހައްމަދު އަޒުހަމް 
 އ.ކައުންސިލް އޮފިސަރ

  

  ޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއެޗް އެ 
މޭޝާން ރް އެންޑް އިންފޮ އާ  

 

 ޢަލީ މޫސާ 

 ފައިނޭންސްއޮފިސަރ
 ( ސެކްޝަން ހެޑް  )

 ކައުންސިލް އޮފިސަރ - ނަޒުހަތު ނަޢީމް 
 ކައުންސިލް އޮފިސަރ - ޢާއިޝަތު ޙަބީބާ 

 ކައުންސިލްއޮފިސަރ -އަމީޒާ ޢަފީފު 
 ލިގަލްއޮފިސަރ -ޢާއިޝަތު ޝަރީފު 

ކޮމްޕިއުޓަރ - މުޙައްމަދު ރާއިޤު ރަމްޒީ
 ޓެކްނީޝަނ

 އ.ކައުންސިލް އޮފިސަރ -އަޙްމަދުޢާޞިމް 
 ކައުންސިލްއޮފިސަރް އ.- ޙިލްމީ ސައިން ޙު 

 

ަކއުންސިލް  އ. -މުޙައްމަދު ސަޢީދު 

  އޮފިސަރ

 ޑްރައިވަރ ޗްލޯން - ޙަސަންދީދީ 

 ފަޅުވެރި  -هللا ޚަލީލް އަބްދު 

 ފަޅުވެރި  -ޙަސަން މަނިކް 

 ފަޅުވެރި  -ޙުސައިން އަފީފް 

 ފަޅުވެރި  -މުޙައްމަދު އަހުމަދު 

 ފަޅުވެރި  -ޔޫސުފް އަބްދުއްރަޙްމާން 

 މަސައްކަތު  -އަނީސާ މުޙައްމަދު 

 މަސައްކަތު  -هللا ޝަހީމާ އަބްދު 

 މަސައްކަތު - هللاނާހިދު އަބްދު 

އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 
ސަރވިސަސް 



  ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ަހރަކާތްތަުކގެ ހިންގި ކައުްނސިލުންމަްސުދވަުހގެ 6އަަހުރގެ ފުރަތަމަ  ވަނ2222ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  8 

 ގެ ވަނަވަރު އަތޮޅު .5
 

 13135އަންހެނުްނނާއި، 12938 އުޅޭ އަތޮޅެކެވެ. އެއީ  މީހުން 26073އާބާދީގައި  މި އަތޮޅަކީ،

އަތޮޅަކީ  ރަށް ގދ. ތިަނދޫގައެވެ. ކުރީގައި މި މީހުން ދިރިއުޅެނީ އަތޮޅުގައި ވެރިކަންކުރާ 12049 ފިރިހެނުންނެވެ. މީގެތެރެއިން

 އަތޮޅު ހިމެނޭ ބައިގެ ނަމަކީ ހުވަދު އަތޮޅު  ދެބަޔަށް ބަހާލެވިފައެވެ. މިހާރު މިއަތޮޅުވަނީ މި  ،ގައ1962ިއަތޮޅެކެވެ.  ބޮޑު ވަރަށް

ރަށް  10އަތޮޅުގައި  ކުީރގައި، މި ރަށަކަށް ހެދުމުގެ ެދރަށް އެއް މާތޮޑާ މި ފަރެސް،ގދ. އަތޮޅަށް ިނސްބަތްވާ ދެކުނުބުރީއެވެ. 

ހޯޑެއްދޫ، ނަޑެއްލާ، ގައްދޫ، ރަތަަފންދޫ، ވާޫދ،  ެއއީ، މަޑަވެލި،ރަށުގައެވެ.  9އުޅެނީ  އަތޮޅުގައި މިހާރު މީހުން އޮވެއެވެ. މި

 ހިމެނޭ  އަތޮޅު އޮވެއެވެ. މި ރަށް 150ފަޅުރަށާއެކު، ޖުމްލަ  141އަތޮޅުގައި  ރަށްރަށެވެ. މި ފިޔޯރީ، ފަރެސްމާތޮޑާ، ތިނަދޫ، މި

ނޑުޮދށާއި ނޑުއަޑީގެ މަންޒަރުތަކާއި، ރަށްރަށުގެ ގޮ ރީތީ ތަންަތނެވެ. ރާޅާއެޅުމަށް  ކީ ވަރަށްތަކަފަޅުމޫދާއި ، ސަރަޙައްދުގެ ކަ

ނޑުއޮޅި ހިމެނިފައިވަީނ މި ނޑުއޮޅިއާއި، ވާދޫކަ އަތޮޅުގައެވެ. އަތޮޅުގައި ރިޒޯރޓް ހެދުމަށް އެކަށީގެންާވ  މަޝްހޫރު ފިޔޯރީ ކަ

ށިގެން ަމތީ ތަޢުލީުމ ިމ އަތޮޅުން ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމުން ފެވަރަށް ރީތި ފަޅުރަށްތައް ހުިރކަން ފާހަނގަ ކުރެވެއެވެ. 

މަތީަތޢުލީމަށް ކިޔެވުމުގެ ކޯސްތައް ހިންގަވަނީ ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޙާޞިލްކުރުމަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިފައިވެއެވެ. 

މި ައތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ރައްކާތެރިކޮްށ ޔުނިވަރސިޓީ ތިނަދޫ ކެމްޕަހުްނނާއި ވިލާކޮލެޖުން އަިދ އެމް އައި ކޮލެޖުންނެވެ. 

 ،ރައްޔިތުންނަކީ އިޖްތިމާޢީ، އިޤްިތޞާދީ، ަތޢުލީމީ އަތޮޅުގެ މި ހައްޓަންެޖހޭ އާޘާރީ ަތންަތންހުރިކަން ފާހަނގަވެއެވެ. ބަލަ

މަސައްކަތްތަކަކީ  އަތޮޅުގައި، ޢާންމުކޮށް ކުރާ ބަޔެކެވެ. މި އަދި ކުރިއަރާފައިވާ ދަންަނ ޤާބިލް ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތް

ނޑުވެރިކަން  ވަޑާންކުރުމާއި، މަދުމަދުން ރާވެރިކަމާއި، ނަމަވެސް ކޮންޓްރެކްޝަންގެ މަސައްކަތްވެ. އަދި މަސްވެރިކަން، ދަ

ނޑާ ބޯކޮށުމާިއ، ކުދި ެފހުމާއި، ބޮލިހިލުމާއި، ނެގުމާއި، ބޯޓްދަތުރު ކުރުމާިއ، ފާނަމަސްވެރިކަން، އަދި،  މަސްނެގުމާއި ހުއިފިލަ

 ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.
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    ތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދު ޙް ކައުންސިލުގެ އި
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 2202 ޑިސެމްބަރ  އާބާދީ   ރަށްރަށުގެ 

 

 ޖުމްލަ  ފިރިހެން  އަންހެން  ނަން 

 2060 1067 993 މަޑަވެލި

ނޑެއްދޫ  1339 704 635 ހޯ

 1133 580 553 ނަޑެއްލާ

 3151 1638 1513 ގައްދޫ

 1396 722 674 ރަތަފަންދޫ 

 1516 730 786 ވާދޫ

 1558 781 777 ފިޔޯރީ

 1871 948 923 ފަރެސްމާތޮޑާ

 12049 5965 6084 ތިނަދޫ 

 26073 13135 12938 ޖުމްލަ 
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 11 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު  .6
 

ޔަލަށް ޙާޞިލްވި ނި  މަސްދުވަހުގެ  6ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން     2022
 މިންވަރު 

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް 
 ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

ނަތީޖާ 
ޙާޞިލްކުރެވުނު 

 މިންވަރު 

Q1 Q2 
 

1 

 ކުރުމަށްޓަކައި  ގޮތެއްގައި  ދެމެހެއްޓެނިވި  އިޤްތިޞާދު  ދާއިރާގެ  އިދާރީ 
 އެކުލަވާލުން  އޮނިގަނޑު  ޤާނޫނީ  ބޭނުންވާ 

  %35 

 ގެންނަންޖެހޭ ޤާނޫނުތަކަށް  މަޝްވަރާކޮށްގެން ފަރާތްތަކާއި ކަމާބެހޭ 
 .ކުރުން މަސައްކަތް ގެނައުމަށް ބަދަލުތައް

 ފަޅުރަށްތަކުގެ ހިމެނޭ މިއަތޮޅުގައި ގުޅިގެން ފަރާތްތަކާއި ކަމާބެހޭ ދައުލަތުގެ
 .ހަމަޖެއްސުން ލިބޭނެގޮތް އަތޮޅުކައުންސިލަށް ސީދާ  ބެލެނިވެރިކަން 

 ވަރުވާއަށް ހޯދާދިނުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންނަށް އަތޮޅުގެ  ނަފާ ފަޅުރަށްތަކުގެ 
 .ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމް ދޫކުރެވޭނެ 

 .ހޯދުން ފައިދާ މާލީ ގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ލިބޭނަފާ ފަޅުރަށްތަކުން 

2 

 ގޮތެއްގައި  ދެމެހެއްޓެނިވި  ވަޞީލަތްތަކާއެކު  ޓެކްނޮލެޖީގެ  މަސްވެރިންނަކީ  
 .ހެދުން  ބަޔަކަށް  މަސްވެރިކަންކުރާ 

  

%30 

 ކުރެވޭނެ  މާކެޓް  ފެންވަރުގައި އަތޮޅު ތަކެތި އުފައްދާ  މަސްވެރިކަމުން  
 .ހަމަޖެއްސުން ޕްލެޓްފޯމެއް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި އިންތިޒާމް

 ތަކެތި އުފައްދާ އަތޮޅުފެންވަރުގައި ގުޅިގެން މުއައްސަސާތަކާއި ދައުލަތުގެ 
 .ހަމަޖެއްސުން ގޮތެއް ކުރެވޭނެ ޑިސްޓްރިބިއުޓް ގަނެގެން

ނޑުވެރިމާއި   ލިބޭނެ ލުއިލޯނު ފަރާތްތަކަށް ހަރަކާތްތެރިވާ  މަސްވެރިކަމުގައި ދަ
 .ފަހިކޮށްދިނުން ފުރުޞަތުތައް

 މަސްގަންނަން ހޯދާދިނުމަށްޓަކައި އަގެއް އެކަށީގެންވާ  މަހަށް ބާނާ  މަސްވެރިން
 ކަމާބެހޭ  ދައުލަތުގެ  ފުރުޞަތުތައް ފަހި އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް  ބޭނުންވާ

   .ހޯދާދިނުން ގުޅިގެން  ފަރާތްތަކާއި

 ބަދަލުގައި ބޭރުކުރުކުރުމުގެ ފިނިކޮށްގެން މަސް ބާނާ މަސްވެރިން އަތޮޅުގެ
 .ކުރުން ޤާއިމް ފެކްޓްރީއެއް ބަނުދުކުރާ ދަނޅު ފެންވަރުގެ ރަނގަޅު އަތޮޅުގައި

    އަދި އޮޑިވެރިންނާއި ،ދައުލަތާއި ފައިސާ ލިބޭ މަސްވެރިންނަށް 



  ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ަހރަކާތްތަުކގެ ހިންގި ކައުްނސިލުންމަްސުދވަުހގެ 6އަަހުރގެ ފުރަތަމަ  ވަނ2222ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  12 

 

 ބެލެހެއްޓޭނެ މެދުވެރިކޮށް ސިސްޓަމް ބޭންކިންގ ގުޅިގެން  މަސްވެރިންނާއި
 .ކުރުން ޤާއިމް އިންތިޒާމެއް

 ހިންގުން  ޕްރޮގްރާމް ތަމްރީން ބޭނުންވާ  މަސްވެރިންނަށް އަތޮޅުގެ

3 

 ވިޔަފާރި  ގެސްޓްހައުސް  ހިންގައި  ޓޫރިޒަމް  ލޯކަލް  ރަށްރަށުގައި  އަތޮޅުގެ 
 ކުރާނެގޮތް  ރައްޔިތުންނަށް  މުޅިއަތޮޅުގެ  ފައިދާ  ޓޫރިޒަމްގެ  ކޮށްގެން  ތަރައްޤީ 
 .ހެދުން 

  %45 

 ލޯކަލް އަތޮޅުގައި ގުޅިގެން ފަރާތްތަކާއި އެންމެހާ ކަމާބެހޭ ދައުލަތުގެ 
 ގާއިމްކުރުން  ދަށުން  ނިޒާމެއްގެ ހަރުދަނާ ޓޫރިޒަމް

 ފަންނީ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް  ބޭނުންވާ ކުރުމަށް ޤާއިމް ޓޫރިޒަމް ލޯކަލް
 ކަމަބެހޭ ދައުލަތުގެ ކޮށްދިނުމަށް މަގުފަހި ހޯދާދިނުމަށް  ވަޞީލަތްތައް ލަފަޔާއި

 .ދިނުން ފޯރުކޮށް އެފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން  ފަރާތްތަކުގެ

 ދާއިރާއަށް ގުޅިގެން ޔުނިވަސިޓީއާއި ކޮލެޖްތަކާއި ތަމްރީނުދޭ  މަތީތަޢުލީމާއި 
 .ބިނާކުރުން މީހުން ބޭނުންވާ

 ތަމްރީނު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލާ ބެލެހެއްޓުން.

 ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ތަމްރީން ތައުލީމާއި ބަލައި މަޢުލޫމާތުތަކަށް  ދަފްތަރުގެ 
 ފުރުޞަތުތައް ވަޒީފާގެ ގުޅިގެން ފަރާތްތަކާއި  ހިންގަވާ  ޓޫރިޒަމް ލޯކަލް

 .ހޯދާދިނުން

 ބެލުމާއި ނުހިނގާގޮތް  ހިނގާ ޓޫރިޒަމްގެކަންތައް ލޯކަލް ހިންގާ ރަށްރަށުގައި
 އެއްފަހަރު މަހަކުން 6 ކޮންމެ ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ސްޓޭންޑަޑް ތަނުގެ

 ހަމަޖެއްސުން ގޮތެއް ކުރެވޭނެ މޮނިޓަރ އަތޮޅުކައުންސިލުން

ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ހިންގުމުގައި އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކުން ޓީޓީ ހަދާކުދިންނާއި  
އެހެނިހެން ކުދިންގެ ތެރެއިންވެސް ޓޫރިޒަމަށް އިންޓްރެސްޓް ހުރި ކުދިންނަށް 
ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ރަށުގައި ތިބެގެން ކުރިއަށް 

ދެވޭނެގޮތަކަށް އެކިއެކި ކޮލެޖްތަކާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން އެމް.ކިއު.އޭ 
 ޤަބޫލްކުރާ ކޯސްތައް ހިންގުން.

4 

 ހިންގަމުން  ރިސޯޓް  ރަށްތަކާއި  ދޫކުރެވިފައިވާ  ހެދުމަށް  ރިސޯޓް  އަތޮޅުން 
 .ހޯދުން  ނަފާވެރިކަން  ރައްޔިތުންނަށް  އަތޮޅުގެ  ރަށްރަށުން  ގެންދާ 

  %20 
 ފަޅުރައްތަކުގައި ދޫކުރެވިފައިވާ ކުރުމަށް ޑިވެލޮޕް ޓޫރިޒަމް މިއަތޮޅުން
 .ސަރުކާރަށް އެމަޢުލޫމާތު ދެނެގަނެ މައްސަލަ  ނުނިމޭ ރިސޯޓްތައް

5 

 .އުފެއްދުން  ސޮސައިޓީ  ކޯޕަރޭޓިވް  އަތޮޅު  ޙިއްޞާވާ  ރަށުކައުންސިލްތައް 

  %30 
 އުފެއްދުން  ސޮސައިޓީ ކޯޕަރޭޓިވް

 ހިންގާނެ ކަންތައް އެންމެހާ ކުރަމުންދާ ގޮތުން އިޤްތިޞާދީ އަތޮޅުގައި
ނޑައަޅާ ގޮތްތައް އުޞޫލްތަކާއި  .ފާސްކުރުން ކަ



  ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ަހރަކާތްތަުކގެ ހިންގި ކައުްނސިލުންމަްސުދވަުހގެ 6އަަހުރގެ ފުރަތަމަ  ވަނ2222ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  13 

6 

 ކުރުން  ބޭނުން  ހެޔޮގޮތުގައި  ބިން  ރަށުގެ 

  %90 

 ކަންތައް އެންމެހާ ބިމާގުޅޭ އެކުލަވާލުމަށްފަހު ޕްލޭން  ޔޫސް ލޭންޑް  ރަށުގެ 
 .ގެންދިއުން ކުރިއަށް ދަށުން  ޕްލޭނުގެ ޔޫސް ލޭންޑް ރަށުގެ 

 ބަލައިގެން ނީޑްސްއަށް ކުރުމަށްފަހު ދިރާސާ ވެލިއު ބިމުގެ ރަށްރަށުގެ
 އަގު ލޮކޭޝްތަކަށް އެކި ރަށުގެ  މަތިން  ލަފާގެ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ

ނޑައެޅުން  .ކަ

   ކަނޑައެޅުން ބިން ޓޫރިޒަމަށް ލޯކަލް ޕްލޭންގައި ޔޫސް ލޭންޑް ރަށެއްގެ ކޮންމެ

7 

ތިސާސްގައި ހިމެނޭ ރަށްތަކާއި ތަންތަން ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންހިފައި ޙް ރަށުގެ އި 
 ނަފާވެރިކަން ހޯދުން 

  %45 

 ކުރަންޖެހޭ ހޯދުމަށްޓަކައި ނަފާ ތަންތަނުން ހިމެނޭ އިހްތިސާސުގައި ރަށުގެ 
 ހެދުން  ދިރާސާ އިގްތިޞާދީ އަދި ތިމާވެށި،މޫސުމީ

 ބަލައިގެން  ގޮތަކަށް ހޯދޭނެ ނަފާ  ރަގަޅު އެންމެ ރަށަށް އަލީގައި ދިރާސާގެ
ނޑައެޅުން  އޭރިޔާއަށް  އަގުކަ

 އަތޮޅު  އުސޫލެއް ޖަވާބުދާރިކުރެވޭނެ  މޮނިޓަރކޮށް  ބިންތަށް ދޫކުރެވިފައިވާ
 .ކުރުން ބޭނުން  އެއާއެއްގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު ފެންވަރުގައި

8 

ރޫޙު އާލާކުރުމަށާއި ދީނީ ހޭލުންތައް  އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި އިޖްތިމާޢީ 
 އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 

 ވޮލީ މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން. 2022އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ  %75  

 ކުރިއަށް ގެންދިއުން.  1444އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 

 މުބާރާތެއް ބޭއްވުން. އެތުލެޓިކްސްމުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން 

9 

 ހޯދާދިނުން  ރަށްރަށަށް  ނަފާ  ތަންތަނުގެ  އާސާރި  ހުރި  ރަށްރަށުގައި  އަތޮޅުގެ 

  %45 

 ފެންވަރުގައި ޤައުމީ ހޯދުމަށްފަހު  މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ތަންތަނުގެ  އާޘާރީ
ނޑައެޅޭނެ ގޮތުގައި ތަނެއްގެ އާޘާރީ  މަޢުލޫމާތު  ތަންތަނުގެ  ފަދަ ކަ

ނޑައެޅުން ފޮނުވައި ހެރިޓޭޖަށް  އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް  .ކަ

 ތަންތަނުގެ އާޘާރީ ބަލަހައްޓާނެ ލެވަލްގައި ރަށު ފެންވަރުގައާއި އަތޮޅު
 ޤާއިމް ނިޒާމެއް ބެލެހެއްޓުމަށް ޤާއިމްކޮށް ދަފްތަރެއް އެއްކޮށް  މަޢުލޫމާތު

 .ކުރުން

 އެންމެހާ ލިބެންހުރި ބެހޭގޮތުން ތަންތަނާއި  އާޘާރީ ހިމެނޭ އަތޮޅުގައި
 ދުވަސްވީ ރަށްރަށުގެ ،ފަރާތްތަކުންނާއި އެންމެހާ ކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު

 .ނެރުން ފޮތެއް  ދެބަހުން އެއްކޮށް ފަރާތްތަކުން

10 

 ފުރިހަމަ  ގުޅޭ  ކަމާ  މުވައްޒަފުންނަކީ  މަސައްކަތްކުރާ  ކައުންސިލްތަކުގެ 
 ބަޔަކަށްވުން  ލިބިފައިވާ  ތަމްރީން  ތަޢުލީމާ 

  %35 
 އިމާރާތްކުރުމާ ތެރެއިން މުވައްޒަފުންގެ  މަސައްކަތްކުރާ ކައުންސިލްތަކުގައި

 ކޯސްފުރިހަމަ އާކިޓެކްޗަރ މުވައްޒަފުންނަށް ދެ  މަދުވެގެން  ދާއިރާއިން ބެހޭ



  ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ަހރަކާތްތަުކގެ ހިންގި ކައުްނސިލުންމަްސުދވަުހގެ 6އަަހުރގެ ފުރަތަމަ  ވަނ2222ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  14 

 ކުރުން 

 މުވައްޒަފުންނަކީ  މުވައްޒަފުންނަކީ މަސައްކަތްކުރާ ކައުންސިލްތަކުގައި
 ބަޔަކަށް  ލިބިފައިވާ ތަމްރީން ފުރިހަމައަށް ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އިންފޮމޭޝަން

 .ހެދުން

11 

 ކުރުން  ޑިޖިޓަލް  ޚިދުމަތްތައް  ގެންދާ  ދެމުން  މިހާރު  ކައުންސިލްތަކުން 

  %70 

 ބެހޭގޮތުން ދިނުމާ ދުމަތްޚި  ރައްޔިތުންނަށް ޑިޖިޓަލައިޒްކޮށް މުޅިއަތޮޅު
 .ދިރާސާކުރުން އެއްކޮށް  މަޢުލޫމާތު

 ބޭނުންވާ ކުރަން ޑިޖިޓަލް  ތެރެއިން  ޚިދުމަތްތަކުގެ ދެމުންގެންދާ ކައުންސިލުން
 އިދާރާތަކަށް  ގުޅިގެން މުވައްސަސާތާކަ ކަމާބެހޭ  ދައުލަތުގެ  ވަސީލަތްތައް

 .އެހީތެރިކަންދިނުން ޓެކްނިކަލް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި

 .ބެލެހެއްޓުން ވިލަރެސްކޮށް ޚިދުމަތްތައް ދެމުންދާ ޑިޖިޓަލްކޮށް

12 

 ޤަވާއިދާއި  ޤާނޫންއާއި  ޚިދުމަތްތަކަކީ  ދެމުންގެންދާ  ކައުންސިލްތަކުން  ރަށު 
 ޚިދުމަތްތަކެއްކަން  ދެމުންގެންދާ  އެއްގޮތަށް  އުސޫލްތަކާއި  ހެދިފައިވާ 

 .ކަށަވަރުކުރުން 

 އެސްއޯޕީތައް ކުރުމަށް  އެއްގޮތް ހިންގުން އިދާރީ  އަތޮޅުގެ މުޅި %40  
 .ހިންގުން އެއްގޮތަށް އެއާއި އެކުލަވާލުމަށްފަހު

 ގޮތް ނުހިނގާ ހިނގާ  ކައުންސިލްތަށް ރަށު އެއްފަހަރު ހަމަހަކުން ކޮންމެ
 ބެލުން 

13 

 ބެލެހެއްޓުމާއި  ވިލަރެސްކޮށް  ހަރަކާތްތައް  ހިންގާ  ރަށުކައުންސިލްތަކުން 
 .ކަނޑައެޅުން  އުސޫލެއް  ކުރެވޭނެ  ޖަވާބުދާރީ 

 ކޮންމެ އެއްފަހަރު މަހަކު ކޮންމެ ދެނެގަތުމަށް ހާލަތު ކައުންސިލްތަކުގެ  ރަށު %30  
 އަދި ރައީސް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އާއި ޖީ.އެސް ،ކައުންސިލަރުންނާއި ރަށެއްގެ
 .އެއްބޭއްވުން މީޓިންގ އޮންލައިން ހިމެނޭގޮތުން ޖީ.އެސް

14 

 ރައްޔިތުންނަށް  ބޭނުންކޮށްގެން  ވަސީލަތްތައް  ޓެކްނޮލެޖީގެ  އިންފޮމޭޝަން 
 ނަމޫނާ  ދިނުމުގައި  ފޯރުކޮށް  މަޢުލޫމާތު  ،ހެދުމާއި ފެންނަގޮތް  ޖަލްސާތައް 

 ހެދުން  މުއައްސަސާއަކަށް 

  %25 
 ބޭނުންކޮށްގެން ވަޞީލަތްތައް މީޑިޔާގެ ސޯޝަލް  ޖަލްސާތައް ކައުންސިލްގެ

 ނިންމުންތައް  އަދި އެޖެންޑާ ބައްދަލުވުމުގެ ކައުންސިލް  ،ކުރުމާއި ލައިވް
 .ކުރުން ޢާއްމު

 ހުށަހެޅުމުން އެދި ހޯދުމަށް  މަޢުލޫމާތު އިދާރާއިން ރައްޔިތަކު ކޮންމެ އަތޮޅުގެ
 ދިނުން ފޯރުކޮށް އެމަޢުލޫމާތެއް ތެރެއިން އުޞޫލުގެ  ހަމަޖެހިފައިވާ އެކަމަށް

15 

 ފެހިކުރުން  ބިޔަގަސްތަކުން  ހޭޅިފަށް  ރަށުގެ 

 އިންދުމުގެ  ގަސް ބިޔަ އެއްލައްކަ ޓަކައި ހިމާޔަތްކުރުމަށް ހޭޅިފަށް %15  
 .ގެންދިއުން ކުރިއަށް ރަށުފެންވަރުގައި އަތޮޅާއި ޕްރޮގްރާމެއް



  ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ަހރަކާތްތަުކގެ ހިންގި ކައުްނސިލުންމަްސުދވަުހގެ 6އަަހުރގެ ފުރަތަމަ  ވަނ2222ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  15 

16 

 އިތުރުން  ތަކެތީގެ  ތަންތަނާއި  ހިމެނޭ  އިހްތިޞާސުގައި  އަތޮޅުގެ 
 ހިނގާނު  މަސައްކަތްތައް  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  ރަށުކައުންސިލްތަކާއި 

 ބެލެހެއްޓުން  މޮނިޓަރކޮށް  ނުހިނގާގޮތް 
  %75 

 ޑިޕާޓްމަންޓެއް ވަކި  މޮނިޓަރިންގއަށް އަދި  އޮޑިޓިންގ ކައުންސިލްގައި
 ހިންގުން  ކޮށްގެން ޤާއިމް ނިޒާމެއް ކުރެވޭނެ ރިޕޯޓް ކައުންސިލަށް  ޤާއިމްކޮށް

ނޑައެޅުން އުޞޫލެއް ކުރާނޭ  މޮނިޓަރ ދާއިރާތަކާއި މޮނިޓަރކުރާނެ  .ކަ

 
 
 

  

 
 

 ޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޙާ  .7
 

 2022 ްވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުނ 

ކައުންސިލް  ވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓް ފާސްކުރުމާ ބެހޭގޮުތނ2022ްގދ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިާދރާގެ 

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުީރ  ށްއަހަރަށް ދައުލަތުގެ ބަެޖޓަ  ވަނަ 2022 ވަނީ، ފައިމިމެމްބަރުންނާ މަޝްވަރާކޮށް ނި

ނުވަމިލިއަން އެއްލައްަކ ރ )-/J-GOM "9,129,201އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދައުލަތުންދޭ "ްބލޮކް ގްރާންްޓ 

ރ 3,664,08.46ފަންޑްއިން  "L-CTPE"ތިންވަނަ ަފރާތުގެ ފައިސާ ގެ އިތުރުންރުފިޔާ( ނަވާވީސްހާސް ދުވިސައްތަ އެއް

" J-LCLކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ  ،އާއި ހަލައްކަ ފަސްޮދޅަސް ހަތަރުހާސް އަށްރުފިޔާ ސާޅީސްހަލާރި(ތިންމިލިއަން )

 އަށްމިލިއަން އަށްލައްކަ ތިރީސް އަށްހާސް ފައްސަތޭކަ ދިހަ ރުފިޔާ ބާވީސް ލާރި() ރ8,838,510/22 :ޖުމްލަފަންޑްއިން 

އެކާވީސް މިލިއަން ހަލައްކަ ތިރީސް ދެހާސް )ރ 21,632,319/68ޖުމްލަ  ލަފާކޮށްފައިވާ ލިބޭނެކަމަށް ފަންޑުތަކަށް އާއެކު 

 ކަމަށެވެ. ލާރި(ތިންސަތޭކަ ނަވާރަ ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް އަށް

ވަނަ އަހަރު ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުތަކަކީ 2022އަދި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރި ާއމްދަނީއަށް ބަލައި  

ނުވަމިލިއަްނ އެއްލައްކަ ނަވާވީސްހާސް ދުވިސައްތަ ރ )-/9,129,201" ފަންޑްއިން J-GOM"ދައުލަތުން ދޭ އެީހ 

ތިންމިލިއަން ަހތަރުލައްަކ ރ )-/3,450,000ފަންޑްއިން  "L-CTPE"ތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސާއާއި  ރުފިޔާ(އެއް

ހަމިލިއަން ) ރ-/6,631,944 ޖުމްލަފަންޑްއިން " J-LCLފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ( އާއި "ކައުންސިލް އާމްދަނީ ފަންޑް 

ޖުމްލަ އާއެކު ފަންޑުތަކުން ކުރެވޭ ޚަރަދުގެ މުޅި  ހަލައްކަ އެއްތިރީސްހާސް ނުވަސަތޭކަ ސާޅީސް ހަތަރު ރުފިޔާ(



  ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ަހރަކާތްތަުކގެ ހިންގި ކައުްނސިލުންމަްސުދވަުހގެ 6އަަހުރގެ ފުރަތަމަ  ވަނ2222ަ
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ލިބޭ  އެހެންކަމުން ށެވެ.މިލިއަން ދެލައްކަ އެގާރަހާސް ސާޅީސްފަސް ރުފިޔާ( ކަމަ  ނަވާރަ) ރ-/19,211,145

ދެ މިލިއަްނ ) ރ2,421,174/68 އެއީ އެވެ.އިންސައްތަ 11.19ެވނީ އާމްދަނީއަށްވުރެ ޚަރަދު ކުޑަވާނެކަމަށް ބެލެ

ވީމާ، ބަޖެުޓން ހުށަހެޅުއްިވ  ށެވެ.( ކަމަލާރިފަސްދޮޅަސް އަށް ހަތަރުލައްކަ އެކާވީސްހާސް އެއްސަތޭކަ ހަތްދިހަހަތަރު ރުފިޔާ 

. މި ގޮތަށް ަވނީ ާފސްކުރެވިފައެވެވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް 2222ގޮތަށް ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުުނބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ 

 ވަނަ 2022/002ވަނަ ދައުރުގެ 04ކައުންސިލްގެ  ޭބއްވުނުދުވަހު  ބުރާސްފަތި 2022ޖެނުއަރީ  13ބަޖެޓް ފާސްކުރެއްވީ 

 މެމްބަރުންގެ އިއްިތފާގުންނެވެ.  10ށް ާހޟިރުވެ ތިއްބެވި ންމު ބައްދަލުވުމަޢާ

 

 

 ޤާނޫނީ  ބޭނުންވާ  ކުރުމަށްޓަކައި ގޮތެއްގައި  ދެމެހެއްޓެނިވި  އިޤްތިޞާދު  ދާއިރާގެ އިދާރީ 

ނޑު   އެކުލަވާލުން  އޮނިގަ
 

ގދ. އަތޮޅަކީ އިޤްތިޞާދީގޮތުން ކުރިއަރާފައިވާ ފުދުންތެރި އަތޮޅުކަށް ހެދުމަށްޓަކައި، އިދާރީ ދާއިރާގެ 

ތާވަލްކުރެވުނެއެވެ. އެގޮތުން ގދ.  ގިނަ ޙަރަކާތްތަކެއް ޓަކައިއިޤްތިޞާދު ދެމެހެއްެޓނިވި ގޮތެްއގައި އަތޮޅުގައި ޤާއިމުކުރުމަށް

ފަޅުރަށްތަކުެގ ބެލެނިވެރިކަން ސީދާ އަތޮުޅ ކައުންސިލަށް ލިބޭނެޮގްތ އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ އިޙްތިސާސްތެރޭގައި ހިމެނޭ 

ނޑު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް  ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ  6ރަތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ ފ2022ުޤާނޫނީ ޮއިނގަ

 ކުރެވުނެއެވެ. 

ފަޅުރަށްތަކުގެ  ހިމެނޭ ނަޑެއްާލގެ އިޙްތިސާސްތެރޭގައިގދ. ރަތަފަންދޫ އަދި މިޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގދ.  

މިހާރު  90ކައުންސިލްތަަކށް ލިބޭނެގޮތް ެހދުމަށްޓަކައި ާޤނޫނީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްަކތްތައްތަކުގެ % ބެލެނިވެރިކަން އެ

 ވަނީ ނިމިފައެވެ. ހަމައެހެންެމ ގދ. ގައްދޫ ކައިރީގައި އޮންނަ ގަމުގެ ބެލެނިވެިރކަން ގައްދޫ ކައުންސިލަށް

ކައުންސިްލ އަދި ހަމައެހެންމެ ވެއެވެ. ގިނަ މަސަްއކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިާޤނޫީނގޮތުން ކުރަންޖެހުުނ ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ވެސް 

ކައުންސިލުން ޤަރާރެއް ފާސްކޮށް ގަމުެގ ންޖެޭހ ނިންމުންތަްއ ނިންމުނެއެވެ. ހަމައެހެންމެ ބައްދަލުވުންތަުކން ނިންމަ 

އަތޮުޅގެ އިޙްތިސާސްތެރޭގައިވާ މީގެއިތުރުން  ޮކށްފައިވެއެވެ.ބެލެނިވެރިކަން ގައްދޫ ކައުންިސލަށް ހޯދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް

އެގްރިކަލްޗަރށާއި އެލް.ޖީއޭއަށް ސިޓީތަކެއް ރިން ރިސޯސަސް އެންޑް މެގޮތުން މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  ފަޅުރަށްތަކާބެހޭ

   ނުވާފައިވެއެވެ. ފޮ
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 ދިނުން ތަމްރީން ތަޢުލީމާއި  ނަށް މުވައްޒަފުން  މަސައްކަތްކުރާ  ކައުންސިލްތަކުގެ
 

ތަޢުލީމާއި ގދ. އަތޮޅު ރަށްރަށު ކައުންސިލްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުނަކީ ކަމާގުޅޭ ފުރިހަމަ 

 އަމާޒުޮކށް  ތަމްރީނު ލިިބފައިވާ ބަޔަކަށްހެުދމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ކައުންސިލްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް

ވެއެވެ. އެގޮތުްނ ކުރިއަށް  ޓްރެއިނިންގ ތަކެއް ކުރިއަށްެގންދެވިފައި

ގްރާމަކާއި ގެންދެވުނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި އޮޓޯކޭޓް ތަމްރީން ޕްރޮ 

އިތުރުން މުވައްޒަފުން ވީހާވެްސ ބޮޑަށް ނެވިގޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއްގެ 

ޖެމްސަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދިަޔ ޖެމްސާބެހޭ 

އަކާއި ވަޒީފާއަްށ މީހުން ހޮވުމުެގ މަރުޙަލާތަކާބެހޭ ޓްރެއިނިންގ

 ހިމެނެއެވެ. ޓްރެއިނިންގއެއް 
 

 

  ްޓްރެއިނިންގބޭސިކް އޮޓޯކެޑ 

މުވައްޒަފުންނަށް ތަޢުލީމާއި ތަްމރީނު ދިނުމުގެގޮތުން އަތޮޅު ކަުއންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށާއި ރަށު 

 2022ޖޫން  19ބޭސިކް އޮޓޯކެޑް ޓްރެއިނިންގއެއް އަމާޒުކޮށް އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް  ގެކައުންސިލް

މި ްޓރެއިން ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްގެންދިޔައީ އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ ށް ކުިރއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.  2022ޖޫން  21ން 

ބޭނުންކުާރ  އިދާރާއާއި އެމް، އެން. ޔޫ ތިނަދޫ ކެމްޕަހާ ގުޅިގެންނެވެ. ްޓރެއިނިންގގައި ކިޔަވައިދެވުނީ އަލަށް އޮޓޯކޭޑް

މުވައްޒަފުން  26ފަރާތްތަކަށް ޓޫލްސް ބޭނުންކުރާޮގތާއި އޮޓޯކެޑްގެ ބޭސިކް ފަންގްޝަންތަކެވެ. މި ޓްރެއިނިންގ ގައި ޖުމްލަ 

 ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ. 
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 ޖެމްސް ޓްރެއިނިންގ 

ކުރިއަްށނުދާތީ މި  މި އަތޮޅުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި ޖެމްސްގެ މަސައްކަތް އެންމެ އެކަށީގެންވާގޮތަށް

މަސައްކަތަށް މުވަޒަފުން ވީހާވެސް ބޮޑަށް އަހުލުވެރިކޮށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ގދ. އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަްށ 

އަށް ކުރިއަށް  2022ޖޫްނ  09އިން  2022ޖޫން  08ޚާއްޞަކޮށްގެން ޖެމްސް ބޭނުްނކުރުމާބެހޭ ތަމްރީނުތަކެއް 

ކައުންސިލް  9 ިމ އަތޮޅުގެ ފުންގެ އިތުރުން. މި ތަމްީރނުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަގެންދެވިފައި ވެއެވެ

 އްޒަފުނާއި ިތނަދޫގެ މުއައްސަސާތަކުގެއިދާރާގެ މުވަ

މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މި ޓްރެއިނިންގގައި 

ކޭސްފައިލް ކުރާގޮތާއި  ޖެމްސްތެރެއިންކިޔައިދެވުނީ 

 އެންޓްރީކުާރ ގޮތެވެ. ނަގާގޮތާއި ނަމްބަރ 

 

 

 

 

  

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ަހރަކާތްތަުކގެ ހިންގި ކައުްނސިލުންމަްސުދވަުހގެ 6އަަހުރގެ ފުރަތަމަ  ވަނ2222ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  19 

  ްނިޔަމި ކޯސ 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އުޅަނދުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން އިތުރަށް ތަމްީރނުކުރުމުގެ ގޮުތްނ 

މުވައްޒަފުންނަށް ދީަފއިވެއެވެ. މި ޓްރެއިނިންގެ  އެއްއެމް. އެން. ޔޫ ތިނަދޫ ކެމްޕަހާ ގުޅިގެން ނިޔަމިކަމުގެ ޓްރެއިން

މި އެމް. އެން. ޔޫ ތިނަދޫ ކެމްޕަހުގައެވެ. އަށް  2022ފެބްރުއަރީ  09އިން  2022ޖެނުއަރީ  31ބާއްވާފައި ވަނީ 

 02)ކަފެނާ(ގެ . އެއީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ލޯންޗް މުވައްޒަފުންނެވެ 04ޓްރެއިނިންގ ގައި ބައިވެރިވެފައި ވަނީ 

 ފަޅުވެރިންނެވެ.  02ގެ  ފަޅުވެރިންނާއި އަތޮޅު ދޯނި )ހުަވދޫ(
 

 

  ްޓްރެއިނިންގ މީހުން ހޮވުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ މަރުޙަލާބެހޭ ވަޒީފާއަށ  

 އިތުރު މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްތެރެއިން، މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ 

 ޓްެގ ސިވިލްސަރވިސް ޓްރެއިނިންގެ އިނިސްޓިއު މިޓްރެއިނިން ކުރިއަށްގެންގޮސްފައި ވަނީ ޓްރެއިނިންގއެއް ބާއްވާފައިވެއެވެ.

މިޓްރެއިނިންގގައި ކިޔަވާދީފައި ވަނީ ވަޒީފާއަށް މީހުްނ  މި އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރޖެނަރަލް ޙުސައިން ރަޝީދެވެ. ފަރާތުން

އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ  ،ގައ2022ިޖޫން  21 ބެހޭޮގތުންނެވެ. ޓްރެއިިނންގ ބާއްވާފަިއ ވަނީހޮވުމުގެ މަރުޙަލާގެ ބައިތަކާ

ްޓރެއިނިންގގައި ބައިވެރިވެފައި ަވނީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެޗް.އާރު މުވައްޒަފުންގެ  މިއެވެ. ގަޓްރެއިނިންގ ރޫމް

  ރުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނެވެ.އެއްގެ އެޗް އާތިނަދޫގެ ހުރިހާ މުއަްއސަސާއިތުރުން 

  

 

 މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރުން 

އުލަކީ ހުރިހާ ުމވައްޒަފުން ޙަމުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އޮންަނ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ ގޮުތންނާިއ، އޮފީސް މާ

ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 2022ގުޅިގެން އެކުވެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރެވޭނެ މާޙައުލަކަށް ހެދުމަްށޓަކައި މި އިދާރާގެ ފަރާތުން 

 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޙަރަކާތްތަކެއް ހިންގާފައިވެއެވެ.  6

 

  ުމުވައްޒަފުންގެ ދަތުރ 

ަހރުދަނާކޮްށ އިހުނަށްވުރެ ބޮޑަށް މެދުގައި އޮންަނ ގުޅުން މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެ ކައުންސިލްމި ދަތުރަކީ 

މި އިދާރާގެ ވެރީންނާއި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި އިދާރާގެ ފަރާތުން ކުރި ދަތުރެކެވެ.  އަތޮޅު ކައުންސިލް ކުރުމަށްޓަކައިބަދަހި



  ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ަހރަކާތްތަުކގެ ހިންގި ކައުްނސިލުންމަްސުދވަުހގެ 6އަަހުރގެ ފުރަތަމަ  ވަނ2222ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  20 

ގދ.  ވަނީ ގދ. އަތޮޅުގެ ފަޅުރަށެއްކަމުގައިވާ ދަތުރުކޮށްފައިމި ވެ. ކުރިއަށްގެންދިޔައެ ޙަރަކާތްތަކެއްތަފާތު  މި ދަތުރުގައި

 އަށެވެ.ހުޅުއްދޫ

 

 

 

 

 

 
 

  ްމުވައްޒަފުންގެ ޑިނަރ ނައިޓ 

ގިނަ ދުވަހު  އަށްއަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ  ކުރުމަށާއިހަރުދަނާމުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން 

އިދާރާގެ  ކުރުމަށާއި އަދި މިައގު އަގުވަޒަން ކުގެފަރާތްތަޚިދުމަތްކުރެއްވި 

މުވައްޒަފުންނަށް ވޯކިން ޙަވާލުކުރުމުގެ ގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް 

ޑިނަރ ނައިޓެއް ބާއްވާފައިވެއެވެ. މި ޑިނަރ ނައިޓް  ގެންޚާއްޞަކޮށް

)އަތޮޅުގެ(  ގދ. އަތޮޅު ސްޓޭޓްހައުސް ގައ2022ިޖޫން  01 ބާއްވާފައި ވަނީ

މިޑިނަރ ަނއިޓްގައި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެރިންނާއި . ގެ ގޯތިތެރޭގައެވެ

މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން އަތޮުޅ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ގިނަ ދުވަހު 

 ޚިދުމަތްތައް ކުރެއްވި ފަރާތްތައް ބައިވެރިވިއެވެ. 



  ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ަހރަކާތްތަުކގެ ހިންގި ކައުްނސިލުންމަްސުދވަުހގެ 6އަަހުރގެ ފުރަތަމަ  ވަނ2222ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  21 

 

  ްމުވައްޒަފުންގެ ރޯދަވީއްލުނ 
 

އެކުވެރިކަން މުވައްޒަފުންގެ ގުޅުން ބަަދހިކޮށް  

ވަަނ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގައި 1443ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި 

ައތޮޅުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްެގން ރޯދަވީއްލުމެއް ވަނީ 

ބާއްވާފައެވެ. މި ރޯދަވީއްލުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

 ވިއެވެ. ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެރިންނާއި  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ

 

 

 

 

 ފެހިކުރުން  ބިޔަގަސްތަކުން  ހޭޅިފަށް  ރަށުގެ 

ރަށުގެ  ،)އެއްލައްކަ( ގަސް 100000ރަށުގެ ހޭޅިފަށް ބިޔަ ގަސްތަކުން ފެހިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން 

އިންދުމަށް ވަީނ  ުމހިއްމު ސަރަޙައްދުތަކުގައާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ގޯތިތެރޭގައިތިަނދޫގެ ހޭޅިފަށުގެ އިތުރުން 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވަނަ އަހަރުގެ ތިމާވެށި ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން 2022ވަނީ  މި ޕްރޮގްރާމް ފައްޓާފައިހަމަޖެހިފައެވެ. 

 އެވެ. هللا އިދާރާގެ ގޯތިތެރޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙަސަން ފައިޙަތު ޤުދުރަތު

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ަހރަކާތްތަުކގެ ހިންގި ކައުްނސިލުންމަްސުދވަުހގެ 6އަަހުރގެ ފުރަތަމަ  ވަނ2222ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  22 

 

  ެފަށް ފެހިކުރުން ހޭޅި ރަށުގ 

ގަސްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ރަށުގެ ހޭޅިފަށް ބިޔަ ގަސްތަކުން ފެހިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން 

މި ޙަރަކާތުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ ތިނަދޫގެ ހޭޅިފަށުގައި ގަސް ިއންދުމުގެ ޙަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ. 

 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ.  އިދާރާގެ ވެރިންނާއި

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ްއަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގޯތިތެރެ ފެހިކުރުނ 

ގަސް އިންދުމުގެ ޙަރަކާތެއް  އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގޯތިތެރޭގައިގަސްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން 

މި ޙަރަކާތުގައި އަތޮޅު މި ޙަރަކާތުގައި ތަފާތު ވައްތަރު މާއަޅާ ގަހާއި ރުއް އިންދާފައި ވެއެވެ. ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ. 

 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ. ހުރިހާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވެރިންނާއި 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ަހރަކާތްތަުކގެ ހިންގި ކައުްނސިލުންމަްސުދވަުހގެ 6އަަހުރގެ ފުރަތަމަ  ވަނ2222ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  23 

 

 އިޖްތިމާޢީ ރޫޙު އާލާކުރުމަށާއި ދީނީ ހޭލުންތައް އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 
 

ގދ. އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންގެ މެދުަގއި އިޖްތިމާޢީ ރޫޙު އާލާކޮށް ޒުވާނުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބާރުލުްނ 

ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ަތފާތު ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ކުރިއަށްގެންދެިވފައި ވެއެވެ. ހަމައެހެންމެ އަތޮުޅގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި 

ގޮތުން އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ޤުރުއާން މުބާރާތަކާއި ދީނީ ނަޞޭހަތްިދނުން ފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް  ދީނީ ހޭލުންތައް އިތުރުކުމުގެ

ކުރިއަށްގެންާދ އިންތިޒާމުކޮށް ސްކޫލްތަކުން އެކި ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ވެއެވެ. އަދި ރަށު ކައުންސިލްތަކުންނާއި އަތޮޅުގެ 

ދެވެންއޮތް މިންވަރަކަށް ދިނުމަށް ވެސް ވަނީ  އަތޮޅު ކައުންސިލުން މާލީއެހީމުާބރާތްތަކަށް  ފަދަމަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ

 ނިންމާފައެވެ. 

 

 

  ްވޮލީ މުބާރާތ 
 

ގދ. އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި އިޖްތިމާޢީ ރޫޙު 

އާލާކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި ގދ. ައތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ހަުރދަނާ 

މަޤުޞަދުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުން  ގުޅުމެއް އުފެއްދުމުގެ

ރާއްޖޭ "ށް 2022މާރޗް  29ން  2022މާރޗް  25އިންތިޒާމްކޮށް 

" 2022އެޓޯލް ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ގދ. އަތޮޅު މުބާރާތް 

މި  އެވެ.އި ވެބާއްވާފަނަމުގައި ވޮލީ މުބާރާތެއް ގދ. ވާދޫގައި 

 08ރަށަކުން  04އަތޮޅުގެ  ގދ.މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައި ވަީނ 

މުބާާރތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ޓީމްތަކަކީ ކޮންމެ ރަށަކުން ފިރިހެން ޓީމަކާއި ައްނހެން ޓީމެކެވެ. މި ބައިވެރިވި ޓީމެވެ. އެއީ 

)ނަޑެއްލާ އައިލޭންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީ(، ވާދޫ )ސޮސައިޓީ ފޮރ  ފަރެސްމާތޮޑާ )ޔޫތު ނިއު ޖެނަރޭޝަން(، ނަޑެއްލާ

- ތް ބޭއްވުމަށްފިޔޯރީ )ސޮސައިޓޯ ފޮރ ފިޔޯރީ ޔޫތް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް( އެވެ. މި މުބާރާ(، ވާދޫ ޔޫތު

ނޑައަޅާފައި ވެއެވެ. މި ަފއިސާ ޚަރަދުކޮށްފައ100000ި/  ކަންކަމަށާއި މުާބރާތުގެ އިދާރީ  ވަނީ ރ )އެއްލައްކަ ރުފިޔާ( ކަ

ޗެމްޕިއަން އަދި ރަނައަޕް ޓީމުގެ މުބާރާތުގެ ށާއި ބެނާފަދަ ތަކެތި ހޯދުމަ މުބާރާތަށް ބޭުނންވާ ޓްރޮފީއާއި މެޑަލް އަދި

 ފައިސާ ވަނީ މުބާރާތް ބޭއްވިފަިއވާ ވާދޫ ކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮށްފައެވެ.  މި އިނާމުގެގޮތުގައި ދިނުމަށެވެ.

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ަހރަކާތްތަުކގެ ހިންގި ކައުްނސިލުންމަްސުދވަުހގެ 6އަަހުރގެ ފުރަތަމަ  ވަނ2222ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  24 

 

 

  ުބައިވެރިވުން ވުމުގައި ކުޅިވަރު ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް މާލޭގައި ބޭއްވި މަޝްވަރާ ބައްދަލ  

 

 މާރޗް 16ން އި 2022މާރޗް  14އިޖްތިމާޢީ ރޫޙު އާލާކޮށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން 

މާލޭގައި ބޭއްވުނު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއްގައި އަތޮޅު އަށް 2022

هللا ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙަސަން ފައިޙަތު ޤުދުރަތު 

 އިންތިޒާމްކޮށް ބާއްވާަފއި މި ބައްދަލުވުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ  ވަނީ

މި ބައްދަލުވުމުގައި ނެވެ. އެމްޕަވަރމަންޓްގެ ފަރާތުން

މަޝްވަރާކޮށްފައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ތަރައްޤީކޮށް 

ކުރިއެރުވުމަށާއި އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ސަރަޙައްދަކުން ވެސް ޤާބިލް 

 ޒުވާނުން ބިނާކުރުމާެބހޭ ގޮތުންނެވެ.  ހުނަރުވެރި

 

 

  ްއިޖްތިމާޢީ ރޫޙުއާލާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން މާލީ އެހީތެރިކަން ދިނުނ 
 

  ްފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ފައިސާގެ އެހީދިނުނ 

ޖުލައި މަހު  2022ތެރެއިން  އިޖްތިމާޢީ ރޫޙު އާލާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެގދ. އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި 

 ވަނީ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދެވުުނ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާަތށް އަތޮޅު 

ގައި 2022ޖޫން  22 މި ފައިސާ ޙަވާލުކޮށްފައި ަވނީދީފައެެވ. ގެ ފައިސާގެ އެހީއެއް  ރ )ދިހަހާސް ރުފިޔާ(10000/-

 ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއެވެ. 

 
 

  ިސްކޫލްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަންދިނުން  ވި އެތްލެޓިކްސް މުބާރާތުގައި ބައިވެރ 
 

އަށް މާލެ  2022މެއި  27އިން  2022މެއި  23ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ކުޅިވަރުގެ ރޫޙު އާލާކުރުމުގެ 

ގދ. ވަނަ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތްލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އެންޑް ފިއެސްޓާ" ގައި ބައިވެރިވެފައިވާ 23"ސިޓީގައި ބޭއްވުނު 



  ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ަހރަކާތްތަުކގެ ހިންގި ކައުްނސިލުންމަްސުދވަުހގެ 6އަަހުރގެ ފުރަތަމަ  ވަނ2222ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  25 

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައި ވަނީ މާލީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކަށް ވަނީ 

އެތުލެޓިކްްސ  ލެވެ.ތިނަދޫ ސްކޫ ލާއިއަބޫބަކުރު ސްކޫ މަރުކަޒާއިގދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ  މިއަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ތެރެއިން،

 އެވެ.ރ )ދިހަހާސް ރުފިޔާ( ދީފ10000ަ/- ގެ ގޮތުގައިފައިސާގެ އެހީމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި މިއިން ކޮންމެ ސްކޫލަކަށް ވަނީ 

 
 

  ްސީ ލައިސަންސް ފުޓްބޯޅަ ކޯޗިން ކޯހަށް ފައިސާގެ އެހީދިނުނ 

ނޑެއްދޫ ފުޓްބޯޅަ އަކަޑަމީގެ ފަރާތުން ގދ. އަތޮޅަްށ ހުޅުވާަލއިގެން ސީ ލައިސަންސް ފުޓްޯބޅަ ކޯޗިން  ހޯ

ގައި 2022ޖޫން  05 ގޮުތން މާލީ ެއހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ކޯހެއް ވަނީ ހިންގާފައެވެ. މި ކޯސް ހިންގި ފަރާތަށް

 ޙަވާލުކޮށްފައެވެ. ފިޔާ( ވަނީ ރ )ދިހަހާސް ރ10000ު/- އަތޮޅުކައުނސިލްގެ އިދާރާއިން

 

 

  ްރާޅާއެރުމުގެ މުބާރާތަށް ފައިސާގެ އެހީދިނުނ 

ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ކުޅިވަރުގެ ރޫޙްއާލާކޮށް އެއްބައިވަންތަކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ސަރފިންގ 

އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ުމބާާރތް ވަނީ ގައްދޫގަިއ ބާއްވާަފއެވެ. މިމުބާރާތަށް ާމީލ 

ަވނީ ދީފައެވެ. މި ފައިސާ ރ )ދިހަހާސްރުފިޔާ( 10000-އިދާރާއިން  އަތޮުޅ ކައުންސިލްގެއެހީތެރިކަމެއްގެ ގޮތުގައި 

 ވަނަ ދުވަހު ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއެވެ. 2022މާރޗް  14ޙަވާލުކޮށްފައި ވަނީ 

 

  ްޓެއްކާސް ފުޓްސަލް މުބާރާތ 

ޓީްމ ފައިނަްލ ތުގައި ކުޅުނު ވާދޫ ޓެއްކާސް ފުޓްސަލް މުބާރާފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ 

ދަތުރެއް ފުވައްމުލަކު ސިޓީއަށް އިދާރާއިން ވަނީ  މިސަޕޯޓަރުން ގޮވައިގެން  ،ދިއުމާގުޅިގެން އެ ޓީމަށް ސަޕޯޓްކުރުމުގެ ގޮތުން

ސާދަހާސް ނުވަސަތޭކަ ހަތްދިހަތިން ރ )14,973/76ބަޖެޓުން ވަނީ ދަތުރަށް ހުވަދޫ ދޯނި ތައްޔާރުކުރުމަށް ކޮށްފައެވެ. މި 

 މިމުބާރާުތގެ ވަނަ ދުވަހުގައެވެ. 2022ޖޫްނ  15މިފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައި ވަނީ ޚަރަދުކޮށްފައެވެ.  ދިހަ ހަލާރި(ރުފިޔާ ހަތް

 ޓީމެވެ.  ގެގދ. ވާދޫ ވަނީ ޒޯން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައި

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ަހރަކާތްތަުކގެ ހިންގި ކައުްނސިލުންމަްސުދވަުހގެ 6އަަހުރގެ ފުރަތަމަ  ވަނ2222ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  26 

 1443 ްވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދު ފާހަގަކުރުމަށް މާލީ އެހީދިނުނ 

ޘަޤާފަތާިއ ދީނީ ވަހުދަތު އާލާކޮށް ދިވެހީންގެ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން ވަރުގަދަކޮށް 

ވަަނ 1443 މާތް މަޤުޞަދުގައި ޖީލުތަކަށް ފޯރުކޮށްދީ، އިސްލާމީ އުޞޫލުތަކާއެއްގޮތަށް ކުޅިވަރުގެ ރޫޙު އާލާކުރުމުގެ އާދަކާދަ

ހުރިހާ ރަށެއްގައި ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފައެވެ. ައޟްޙާ ޢީދުގެ ޙަރަކާތްތަްއ  އަހަރުގެ އަޟްޙާޢީދު ވަނީ ގދ. އަތޮޅު

ވަނީ ތެރިކަމެއް ރ )އަށްހާސް ރުފިޔާ(ގެ މާލީ އެހ8000ީ/-ރަށްރަށުގައި ކުރިއަށްގެންދިއުމަްށ އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކަށް 

 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.  2022ޖޫން  30އި ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. މި ފައިސާ ރަށު ކައުންސިލްތަކާ ޙަވާލުކޮށްފަ
 

 
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ަހރަކާތްތަުކގެ ހިންގި ކައުްނސިލުންމަްސުދވަުހގެ 6އަަހުރގެ ފުރަތަމަ  ވަނ2222ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  27 

  ްއިތުރުކުރުން ދީނީ ހޭލުންތެރިކަނ 
 

  ީއަށް ފައިސާގެ އެހީދިނުން  1443ޤުރުއާން މުބާރާތް ފޭސް ކައުންސިލްގެ  ފިޔޯރ 

ޤުރުއާން މުބާރާްތ ފޭސް ކައުންސިލްގެ  ފިޔޯރީ"ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން ިއތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން 

ޤުރުއާން މުާބރާތެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. ިމ ުމބާރާތް އިންތިޒާމްކޮްށ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ފިޔޯރީ " ނަމުގައި 1443

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންނެވެ. މި މުބާރާތަށް މާލީ އެހީގެގޮތުަގއި ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ 

   ވަނީ ޙަވާލުކޮށްފައެވެ. ގައި 2022އޭޕްރީލް  28ރ )ފަސްހާސް ރުފިޔާ( 5000/- އިދާރާއިން

 

  

  ްއަށް ފައިސާގެ އެހީދިނުން  1443ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ ޤުރުއާން މުބާރާތ 

" ނަމުގައި 1443"ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ ޤުރުއާން މުބާރާތް ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އާލާކުރުމުެގ ގޮތުން 

ޤުރުއާން މުބާރާތެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މި މުބާރާތް އިންތިޒާމްކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް  

  ފައެވެ.ޙަވާލުކޮށްވަނީ ގައި 2022ޖޫން  05ރ )ފަސްހާސް ރުފިޔާ( 5000/-އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

 

 

 ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އުފެއްދުން ރަށު ކައުންސިލްތައް ޙިއްސާވާ އަތޮޅު 

ވަނަ އަހަރުގެ ތާވަލްކޮށްަފއިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރަށު ކައުންސިލްތައް ޙިއްސާވާގޮތަށް އަތޮުޅ 2022

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 2022ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް 

ޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް އުފެއްދުމަށްޓަކައި ނިންމަންޖެހޭ ަކންތަްއ ކުރިއަށްގެންދެވިފައި ވެއެވެ. މި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކޯ

ނިންމުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑަރކުރެވި މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން 

މްޕެނީ އޮތޯރިޓީއެއް އުފެއްދުމަށެވެ. މި ގޮތަްށ ލޯކަލް ކޮކައުންސިލުން ނިމިފައިވަނީ އަތޮޅު ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ބަދަލުގައި 

ވާޢިދު އެކުލަވާލުމުގެ ކައުންސިލުން ނިންމުމާއެކު މި އޮތޯރިޓީ އުފެއްދުމަށް ބޭނުްނވާ ހިންގާ ޤަވާޢިދާއި އަސާސީ ޤަ

 . ެހން މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރިއަށެވެއަދި އޮތޯރިޓީ އުފެއްދުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެހެނި މަސައްކަތާއި

 

 
 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ަހރަކާތްތަުކގެ ހިންގި ކައުްނސިލުންމަްސުދވަުހގެ 6އަަހުރގެ ފުރަތަމަ  ވަނ2222ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  28 

 ބެލެހެއްޓުން  މޮނިޓަރކޮށް  ނުހިނގާގޮތް  ހިނގާނު  މަސައްކަތްތައް  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  ރަށުކައުންސިލްތަކާއި 
 

 

 

 ،ާވާދޫ، ގައްދޫ، ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މޮނިޓަރކުރުން   ،ރަތަފަންދޫ  ނަޑެއްލ 

މަސްދުވަހުގައި ރަށު ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުމަށް ތާވަލްޮކށްފައިާވ  6ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރު 2022 

 އަށް ވާދޫ، ގައްދޫ އަދި ފަރެސްމާތޮޑާ ،ރަތަފަންދޫ، ނަޑެއްލާ ރކުރުމަށްޓަކައިރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަޝެޑިއުލާ އެއްގޮތަށް 

އް ަބލެމުެގ މި ަދތުރުގައި އިދާރީ ކަންތައްތަ ކޮށްފައެވެ.ވަނީ ގެ ނިޔަލަށް ަދތުރެއް 2022ޫޖން  27އިން  2022ޖޫން  23

ގެ ޖެނަރަލް ދަތުރުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ސެކްރެޓަރީއިތުރުން ދޭންޖެހޭ އިރުޝާދުަތއް އެރުވިފައިވެއެވެ. 

 ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ.  މުވައްޒަފުން 08އިދާރާގެ އިތުރުން 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ަހރަކާތްތަުކގެ ހިންގި ކައުްނސިލުންމަްސުދވަުހގެ 6އަަހުރގެ ފުރަތަމަ  ވަނ2222ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  29 

 ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ބީޒޯން ލައިސަންސްދިނުން ގދ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށުގައި 
 

 
 

 

 

 

 

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދެމުންގެންާދ ޚިދުމަތްތަކަކީ ރައްޔިތުންނާ ވީހާވެސް ގާތުންދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަކަށް ހެދުމާއި 

އަިދ ރައްޔިތުން ހިތްހަމަޖެޭހ  ވާގޮތަށްއަދި ކައުންސިލުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ރައްޔިތުންނަށް ލުިއފަސޭހަ

ނޑު ބީޒޯން ލައިސަންސް ދިނުމުެގ ފެންވަރުގެ ފުރިހަމަ ޚިދުމަތްތަަކކަށް ހެދުމަށެވެ. ވުމާއެުކ މި  ޕްރޮގްރާމުގެ މައިގަ

ކަށް ރަށުގައި ތިބެގެން ލައިސަންސް ދިނުމުގެ މަޤުޞަދަކީ ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ލައިސަންސްނަގަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަ

 ޚަރަދުގެ ތިނަދޫއަށް އައިސް ލައިސަންސް ނެގުމަކީ  ތު ފަހިކޮށްދިނުމެވެ. ސަަބބަކީ ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތައްފުރުޞަ

 ދަތި އުނދަޫގ ކަމަކަށްވާތީއެވެ. ބަލާއިރު  ބަލާއިރުގައާއި ދަތުރުފަތުުރ ކުރުމަށް ގޮތުން

 

 

 

  ްފިޔޯރީ އަދި ވާދޫގައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް ލައިސަންސް ދިނުނ 
 

ގދ. ފިޔޯރީ އަދި ވާދޫގައި ދިރިއުޅޭ ލައިސަންސް 

ނަގަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލައިސަންސް ދިނުމުގެގޮތުން ބީޒޯން 

ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ވަނީ ދަުތރެއް 

ފަރާތަކަށާއި  11ކޮށްފައެވެ. މި ދަތުރުގައި ިފޔޯރީގައި ދިރިއުޅޭ 

 ފަރާތަަކށް ބީޒޯން ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައި  47ވާދޫގައި ދިރިއުޅޭ 



  ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ަހރަކާތްތަުކގެ ހިންގި ކައުްނސިލުންމަްސުދވަުހގެ 6އަަހުރގެ ފުރަތަމަ  ވަނ2222ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  30 

މި ދަތުރުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އަށެވެ.  2022އޮކްޓޮބަރ  15ން  2022 އޭޕްރީލް 14މި ދަތުރުކޮށްފައި ވަނީ ވެއެވެ. 

 02މުވައްޒަފުންނާއި  08ރައީސާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލާއި، ސީނިއަރ ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވްގެ އިތުރުން އިދާރީ 

 އެގްޒަމިނަރުން ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ.  

 

  ްމަޑަވެލި އަދި ހޯޑެއްދޫގައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް ލައިސަންސް ދިނުނ 
 

ރަށްރަށުގައި ތިބި ލައިސަންސް ނަގަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ބީޒޯން ލައިސަންސް ދިނުމަށް އަތޮޅު މި އަތޮޅުގެ 

ނޑެއްދޫއަށް ދަތުރެއް ކޮށްފައެވެ.  ން އި 2022މާރޗް  07މި ދަތުރުކޮށްފައި ވަީނ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ވަނީ މަޑަވެލި، ހޯ

ލްގެ ރައީސާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލާއި، ސީނިއަރ ކައުންސިލް މި ދަތުރުގައި އަތޮޅު ކައުންސިއަށެވެ.  2022މަރޗް  08

 އެގްޒަމިނަރުން ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ. 02މުވައްޒަފަކާއި  08އެގްޒެކްޓިވްގެ އިތުރުން އިދާރީ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ަހރަކާތްތަުކގެ ހިންގި ކައުްނސިލުންމަްސުދވަުހގެ 6އަަހުރގެ ފުރަތަމަ  ވަނ2222ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  31 

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ކުރެވުނު މަރާމާތުތައް

ވަނަ އަހަރުގެ 2022އް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކީ ކުރަމުންާދ ކަމެކެވެ. އެގޮތުން ތަކައުންސިލް އިދާރާ

 ވެއެވެ. ކޮށްފައިއަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި މަރާމާތުތަކެއް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސް  6ފުރަތަމަ 

  

  ްއިދާރާގެ ބޭރުފަރާތު އަސްކަނީގައި މުށިޖެހުނ 

އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭރުފަރާތު އަސްކަނީގައި ޖަހާފައިވާ ތަށިމުށިތައް ނެއްޓި ޙަލާކުވުމާގުޅިގެން އަލުްނ 

ވަނަ ދުވަހުފެށިގެން ކޮށްފައިވެއެވެ. މި މަސައްކަތްކޮށްފައި ވަނީ 2022މެއި  02ތަށިމުށި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް އަސްކަނީގައި 

 މި އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

  ަހެދުން  ން ގުދ 

އިދާރާގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ތަކެއްޗާއި، ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ލިޔެކިއުންތަްއ އަތޮޅު ކައުންސިލް  

ގެ އިދާރާގެ ގޯތިތެރޭމިރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމަށްަޓކައި 

ކޮށްފައި ގުދަނެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އިރުމަތީ ފަރާތުގައި

 2022މެއި  17 ވަނީ މަސައްކަތްފަށާފައިވެއެވެ. މި 

ގުދަން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް  ގައެވެ.

 ކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނެވެ.  
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  ން ކައުންސިލްތަކުންދޭ ޚިދުމަތްތައް ހަރުދަނާކުރު 
 

 އެއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށްދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު  ކައުންސިލްތަކުން ގެގދ. އަތޮޅު

ނޑު  ރަނގަޅުހަރުދަނާކޮށް  މަޤުޞަދަކަށް ވީހިނދު ިމ ޚިދުމަތްަތކެއް ރައްޔިތުންނާއި ގާތުންިދނުަމކީ ކައުންސިލްތަކުގެ މައިގަ

މުއައްސަސާތަކުެގ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާިއ  ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ކުރަންެޖހޭ ގިނަ ކަްނތައްތަކެއް ކުރުަމށް ދައުލަތުގެ

އެހީތެރިކަން ހޯދަންޖެހެއެވެ. އެގޮތުން ކައުންސިލްތަކުން ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ހުރި ދަތިތަާކގުޅޭ ގޮތުން ދައުލަތުގެ 

 އަތޮޅު މަސް ދުވަހުގެތެރޭގަިއ މާލެ ސިޓީއަށް  06ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަަތމަ 2022 ކާ މަޝްވަރާކުރުމަށްމުއައްސަސާތަ

 ދަތުރެއް ކޮށްފައިވެއެވެ. ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  ްމިނިސްޓްރީތަކާ ބައްދަލުކުރުނ 

ދައުލަތުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅިގެން ލްތަކުކައުންސި

އެންމެހާ މިނިސްޓްރީތަކާއި ބައެްއ ކުންފުނިތަކުގެ އިތުރުން ސިިވލްސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރެއްވުމަްށ  

މި ޓީމްގައި ހިމެނިފައިވަނީ މެމްބަރުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޓީމެއް މާލެސިޓީއަށް ވަނީ ދަތުރެއް ކޮށްފައިވެއެވެ.  11
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ސިލްގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސާއި އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ މެމްބަރުންގެ އިތުރުްނ ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލާއި އިދާރީ އަތޮޅު ކައުން

 ދެ މުވައްޒަފުންނެވެ. 
 

ަމޝްވަރާކުރެއްވި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްތަކުން ޚިދުމަތްދިނުމުަގިއ ބައްދަލުކޮށް މިނިސްޓްރީތަކާ 

ޮގތުންނާިއ  ްނަތކާއި އަތޮޅުގެ އިޙްތިސާސްތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަޅުރަށްތައް ެބލެހެއްޓުމާބެހޭއިދާރީގޮތުން ހުރި ގޮންޖެހު

ނޑުވެރިކަމާބެހޭގޮތުން  ފަތުރުވެރިކަްނ ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާއި ހިންގިާދެނ އަދި މަސްވެރިކަމާއި ދަ

ގެ ދަތިތަާކިއ އިމާމުންާނއި މުދިމުން ތައް ބެެލހެއްޓުމާއިކިތްގދ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ހުރި މިސްއިތުރުން  ތަކުގެޙަރަކާތް

ޖަމާޢަތްތެރިން ތަމްރީނުކުރުމާެބޭހ ގޮތުން އަދި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭލުންތައް އިތުރުކުރުމަށް ދީނީ ދަރުސް 

ވެ. ހަމައެހެްނމެ އަތޮޅު ކައުންސިލުން މަޝްވަރާކުރެވުނެ ފަދަ ަކންތައްތަކާޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމާބެހޭ ގޮތުން

ވެސް ކަމާގުޅުންހުރި މިނިސްޓްރީއާ ބައްދަލުކޮސް ދެމުންގެންދާ ޓްރާންޕޯރޓްގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ހުރި ދަތިތަކާބެޭހ ގޮތުން 

 ގެ ނިޔަލަށެވެ. 2022ފެބްރުއަރީ  19ން  2022އަރީ ފެބްރު 13 ކުރެވުނެވެ. މި ދަތުރުކޮށްފައި ވަނީމަޝްވަރާ 
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 ޙަރަކާތްތައް ފާހަގަކުރެވުނު ދުވަސްތަކާއި ކުރިއަށްގެންދެވުނު 

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަށުގެ އެހެްނ  6ފުރަތަމަ  ގެވަނަ އަހަރ2022ުއެހެން އަހަރުތެކެކޭ އެއްފަދައިން  

 މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން ޙަރަކާތްތަކެއް ގެންދެވުނެއެވެ.
 

  ްރަށުތެރެ ސާފުކުރުނ 

މޫސުމީ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުްނ ރަށުގެ އެތަން މިތަނުގައި ެފންހަރުލައި މަދިރި ގިނަވެ ބޭަރންހިންގުމާއި 

ރޯގާފަދަ ބަލިމަޑުކަން އިތުރުވެާދނެތީ ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށްގެންދެވިފައި ވެއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގައި 

ކުންނާއި ސްކޫލްތަކުގެ އިތުރުން ކުންފުިނތަކާއި އަމިއްަލ ޖަމިޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުްނ ތިނަދޫގައި ހުރި ދަުއލަތުގެ މުައއްސަސާތަ

 ގައެވެ. 2022މެއި  27ބައިވެރިވިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ  
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  ްފާހަގަކުރެވުނު ދުވަސްތައ 

  ަވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ގު ބައިނަލްއ 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި ވަނަ އަހަރުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް 2022

 ،ހުރިހާ އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށްއަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިދާރާއިން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. މި ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި 

ނެވުާމއެކު، އަންހެން މުވައްޒަފުންނަްށ ޚާއްޞަކޮށްގެން ކުލަގަދަ ތަހުނިޔާ ދެންނެއަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ 

އެރުވިއެވެ. އެއަށްފަހު އަންހެން މުވައްޒަފުންަނށް އަދި ތަފާތު ޝުޢޫރުތައް ހިމަނާފައިވާ ކާޑުތަކެއް  ޙަފްލާއެއް ބޭއްވިއެވެ.

ތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އަންހެނުންގެ ދުވަސް ހެނދުނުގެ ސައިފޮދެއް އަރުވިއެވެ. އައަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް 

 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.2022މާރޗް  08ފާހަގަކޮށްފައި ވަނީ 

 

 

  ްނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަސ 

ވަނަ ދުވަހު ައތޮޅު ކައުންސިލްެގ އިދާރާގައި 2022މެއި  08މިނިވަންކަމުގެ ދުވަސް ވަނީ ނޫސްވެރިކަމުގެ 

 ފާހަގަކޮށްފައެވެ. މި ދުވަހުގެ މުާނސަބަތުގައި ޙަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ވެއެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ަހރަކާތްތަުކގެ ހިންގި ކައުްނސިލުންމަްސުދވަުހގެ 6އަަހުރގެ ފުރަތަމަ  ވަނ2222ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  36 

 

  ްލައިސަންސް ޓްރެކް ތައްޔާރުކުނ 

ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދެުމންގެންދާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްގަމު ލައިސަންސް ދުއްވުމުެގ 

ވަނަ ދުވަހު ތިނަދޫގައި ފަށާފައެވެ. މި 2022ފެބްރުއަރީ  27އިމްތިހާން ހެދުމަށްޭބނުންވާ ޓްރެކް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ 

 ދަނީ ތިނަދޫ ޕަބްލިކްޯވރކްސް ޔުނިޓާ ގުޅިގެންނެވެ. ޓްރެކް އެޅުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ަހރަކާތްތަުކގެ ހިންގި ކައުްނސިލުންމަްސުދވަުހގެ 6އަަހުރގެ ފުރަތަމަ  ވަނ2222ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  37 

 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް 2022 .8

 ރަކާތްތައް ޙަގެންދެވިފައިނުވާ 
 

  ްސޯލާ އެނާޖީއަށް ބަދަލުކުރުން.  50ކައުންސިލްތަކުގައި ދުވާލު ގަޑީގައި ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓްގެ % :1ޙަރަކާތ  

ސޯލާ އެނާޖީއަށް ަބދަލުކުރުމަށް ާތވަލްކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި މި މަސައްކަތް ފެށިފަިއ  50ކަރަންޓްގެ %: ސަބަބު   

 ކަންތައްތަްއ ނިމިފައިނުވާތީއެވެ.ތާވަލްކޮށްފައިވާ މަސްދުވަހުގެތެރޭ  6ފުރަތަމަ ނުވަނީ 

 

  ްގދ. އަތޮޅުގެ މަސްވެރިންނަކީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަޞީލަތްތަކާއެކު ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި   :2ޙަރަކާތ

 މަސްވެރިކަންކުރާ ބަޔަކަށް ހެދުން. 

ގދ. އަތޮޅުގެ މަސްވެރިންނަކީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަޞީލަްތތަކާއެކު ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި  މަސްވެރިކަންކުރާ : ސަބަބު   

މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ބަޔަކަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ތާވަލްކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި ކުރިޔަށްގެންދެވިފައި ނުވަނީ 

  މިނިސްޓްރީތަކުން ލިބެންޖެހޭ އެއްބާރުުލން ލިބިފަިއުނވުމުނެވެ.   ރިނުިލބިގެންނާއި ކަމާގުޅުންހުބޭނުންވާ ބަެޖޓް 

 

 

 

   ވިޔަފާރިރަކާތްތަކާއި ޙަ  އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގި ކައުންސިލުން  .9
 

 

  ުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ލޯންޗުން ކުލީ ދަތުރުކުރުން  އަތޮޅ 

އާމްދަނީ ހޯދުަމށް ޙަރަކާތްތަކެްއ މަސް ދުވަހު، އަތޮޅު ކަުއންސިލުން  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 2022

ވެއެވެ. އެގޮތުން އަޮތޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ލޯންޗުން )ކަފެނާ ލޯންޗް( ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުން ގދ.  ހިންގާފައި

ޖެނުއަރީ  01އތޮޅުގެ ރަށްރަށަށާއި ގއ. ައތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ކުރަންޖެޭހ ަދތުރުތައް ކުލީގެ އުޞޫުލން ކޮްށދީގެން 

 )ތޭރަާހސް ހަސަތޭކަ ރުފިޔާ( ގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވެއެވެ.  ރ13,600/-ގެ ނިޔަލަށް 2022ޖޫން  30ން  2022

 
 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ަހރަކާތްތަުކގެ ހިންގި ކައުްނސިލުންމަްސުދވަުހގެ 6އަަހުރގެ ފުރަތަމަ  ވަނ2222ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  38 

  ްސްޓޭޓްހައުސްގެ އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް ކުއްޔަށް ދިނުނ  

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން " ހިންގިއަތޮޅު ކައުންސިލުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް 

ގެ އޮފީހަށް ކުއްޔަށްދީފައި ޖެނަރަލް ސްޓޭޓްހައުސްގެ އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް" ތިނަދޫގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޕްރޮސެކިއުޓަރ

-ކުލީގެ ގޮތުގައި  ގެ ނިޔަލަށ2022ް ޖޫން 30ން  2022 ޖަނަވަރީ 01ވެއެވެ. އެގޮތުން މި އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކުން 

 ލިބިަފއިވެއެވެ.ކައުންސިލަށް ވަނީ ރުފިޔާ(  ރ )ސާޅީސްއަށްހާސ48,000ް/

  ްސްޓޭޓްހައުސް ކުއްޔަށް ދިނުނ  

ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ބޭންތަކުގައި އަންަނ ފަރާތްތަކަްށ  ހޯދުމުގެގޮތުންއާމްދަނީ  ކައުންސިލަށްއަތޮޅު 

އެގޮތުން ދީގެން އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވެއެވެ. ކުއްޔަށް"ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ސްޓޭޓްހައުސް" 

 ޫޖން 30ން  2022 ަޖނަަވރީ 2022) ގައިމަސް ދުވަހުގެތެރޭ 6ގެ ފުރަތަމަ 2022ސްޓޭޓްހައުސް ކުއްޔަށް ދީގެން، 

 ނުވަރުފިޔާ( ރ )ފަނަހާސް ހަސަތޭކަ ނުވަދިހ15,699ަ/-ގޮތުގައި  އާމްދަނީގެއަތޮޅު ކައުންސިލަށް ( ގެ ނިޔަލަށ2022ް

 ލިބިފައިވެއެވެ.
  

 

  ްޕަބްލިކްވަރކްސްގެ ވެހިކަލްތައް ކުއްޔަށްދިނުނ  

ޕަބްލިކްވަރކްސްގެ ވެހިކަލްތަްއ  ޙަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައިއަތޮޅު ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ހޯދަން ހިންގާފައިވާ  

ގެ ނިޔަށް ވެހިކަލްތައް އެކި ފަރާތްތަކަށް 2022ޖޫން  30ން  2022ޖެނުއަރީ  01އެ ގޮތުން ކުއްޔަށްދިނުން ހިމެނެއެވެ. 

ގެ އާމްދަނީއެއް އަތޮޅު ރ )ތިންލައްކަ ފަނަރަހާސް ަހސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އަށްރުފިޔާ( 315,668/-ކުއްޔަށް ދީގެން 

 ލިބިފައިވެއެވެ. ކައުންސިލަށް 

 

  ްޓްރާސްޕޯޓުން ދެމުންގެންދާ ލައިސަންސްގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުނ 

ނޑުގެ  ހޯދުމަށްމަސްދުވަހު އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ  06ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 2022   އެއްަގމާއި ކަ

ދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޚި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދެމުންދާ ޓްރާންސްޕޯރޓްގެޚިދުމަތްތައް ދީފައިވެއެވެ. ދިނުންފަދަ  ލައިސަންސް

ސަލާމަތީ ރޯޑްވާދިނަސް ހެދުމާއި، ސަރވޭކުރުމާއި  ހެުދމާއި،ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް ދޫކުރުމާއި ޑްރައިވިންގ ޓެސްޓް

ެގ 2022ޖޫން  30ން  2022ޖެނުއަރީ  01މި ޚިދުމަތްތައް ދީގެން ހެދުންފަދަ ޚިދުމަތްަތއް ހިމެނެއެވެ. ސެޓްފިކެޓް 

 ވެއެވެ.  ލިބިފައިކައުންސިލަށް  މި ރުފިޔާ(ހަތްަލއްކަ ސާޅީސްފަސްހާސް ދުއިސައްތަ އަށްރ )745,248/- ނިޔަލަށް

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ަހރަކާތްތަުކގެ ހިންގި ކައުްނސިލުންމަްސުދވަުހގެ 6އަަހުރގެ ފުރަތަމަ  ވަނ2222ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  39 

 

 މާލީ ހިސާބުތައްވަނަ އަހަރުގެ 2022ކައުންސިލްގެ  .10
 

 10.1  ޭގްރާންޓް  ބްލޮކް  ދައުލަތުންދ (J-GOM)  ްރިޕޯޓ 
 

ގެ  2022
ބަޖެޓް  ނިޔަލަށް 
 ބާކީ 

ގެ 2022
ހިނގި  ނިޔަލަށް 

 ޚަރަދު 

ވަނަ 2022
އަހަރަށް ލިބުނު 

 ބަޖެޓް 
 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  9,129,201.00     2,899,982.88  6,229,218.12
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ - - -

 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު - - -

   
  

 ޖުމްލަ  9,129,201.00 2,899,982.88 6,229,218.12

        

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       
 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު  6,797.217.00    2,105,929.97  4,691,287.03

 198,057.61  70,624.39  268,682.00  
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން 

 ފައިސާގޮތުން ދޭ 
 ދަތުރުަފތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު   252,350.00  218,046.00  34,304.00 

 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު  682,000.00   214,203.98  467,796.02
 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު  907,000.00   247,327.46  659,672.54

 ކުރުމަށް ކުރެވޭ ަޚރަދުތަމްރީން  - - -
 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  221,952.00  43,851.08  178,100,92

    

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު      

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  - - -

- - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ަހރަކާތްތަުކގެ ހިންގި ކައުްނސިލުންމަްސުދވަުހގެ 6އަަހުރގެ ފުރަތަމަ  ވަނ2222ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  40 

 10.2  ިދުމަތުގެ ފަންޑު ޚ(J-LCL)  ްރިޕޯޓ 
 

 ގެ 2022
ބަޖެޓް  ނިޔަލަށް 
 ބާކީ 

ގެ 2022
ހިނގި  ނިޔަލަށް 

 ޚަރަދު 

ވަނަ 2022
އަހަރަށް ލިބުނު 

 ބަޖެޓް 
 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 3,668,224.00 327,224.16 3,340,999.84

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 1,893720.00 22,578.00 1,871,142.00
 މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދުކައުންސިލްގެ  - - -

   
  

 ޖުމްލަ  5,561944.00 349,802.16 5,212,141.84

   
  

   
 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 239,076.00 54,461.41 184,614.59

- - - 
ޚިދުމަތަކަށް ނޫން  ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި

 ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
 ދަތުރުަފތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  488,800.00 10,872.00  477,928.00

 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 326,200.00 53,172.28  273,027.72
 ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދުއޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ   1,488,600.00  125,335.76   1,363,264.24

 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ަޚރަދު 92,500.00 10,100.00 82,400.00
 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު - - -

    

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު      

 ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް 700,000.00 - 700,000.00
 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު   1,193,720.00 22,578.00  1,171,142.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ަހރަކާތްތަުކގެ ހިންގި ކައުްނސިލުންމަްސުދވަުހގެ 6އަަހުރގެ ފުރަތަމަ  ވަނ2222ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  41 

 
 10.3  ުތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސާގެ ފަންޑ(L-CTPF)  ްރިޕޯރޓ 

 

 ގެ 2022
ބަޖެޓް  ނިޔަލަށް 
 ބާކީ 

ގެ 2022
ހިނގި  ނިޔަލަށް 

 ޚަރަދު 

ވަނަ 2022
އަހަރަށް ލިބުނު 

 ބަޖެޓް 
 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 1,650,000.00 208,895.44 1,441,04.56

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ - - -
 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު - - -

   
  

 ޖުމްލަ  1,650,000.00 208,895.44 1,441,104.56

        

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު - - -

- - - 
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން 

 ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
 ދަތުރުަފތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  450,000.00 110,436.04 339,563.96
 ތަކެތީގެ އަގުއޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ  350,000.00 - 350,000.00

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 350,000.00 98,459.40 251,540.60
 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ަޚރަދު - - -

 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 500,000.00  500,000.00
- - -  

   
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު 

 ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ  - - -

- - -  



20XX ަރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ  

 

 42 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ހ 10

 ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް ވަނަ އަހަރުގެ 2022 11
 

 01  ީބޭއްވިފައިވާ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް  ށް  2022ޖޫން  30ން  2022ޖެނުއަރ  
 

 ްހައެއް(  06: ދަދުޢަ ބައްދަލުވުުމގެ ލާޒިމްކުރާ ޤާނޫނުނ( 
 ްނަވާރަ(  19 ދަދު:ޢަބަްއދަލުވުންތަކުގެ  ބާއްވައިފައިވާ ކައުންސިލުނ( 

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ނަމްބަރ
ޙާޟިރުވި 

 ޢަދަދު މެމްބަރުންގެ 
 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް 

 

ވަނަ ދައުރުގެ 04
 26ބައްދަލުވުން 

 

 މެމްބަރުން 10 

 

 ނިންމުން  .1
ޖެނުއަރީ  06ފާސްކުރުމަށް  25/2021ންމުބައްދަލުވުގެ ޔައުމިއްޔާ ޢާ

ވަނަ ދައުރުގެ 20ދުވަުހ އޮތް ކައުންސިލްގެ ބުރާސްފަތި  2022

 މަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް ެއއްސެވުމުން އެންމު ބައްދަލުވުޢާވަނަ 2222/226

މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން  ހާޖަލްސާއަށް ހާޟިރުވެތިއްބެވި ހުރިވަގުތު 

 ކޮށްފައެވެ.ޔައުމިއްޔާ ވަނީ ފާސް

 

 ނިންމުން  .2

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެްޓ ފާސްކުރުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ 2022 

ވޯރކްޕްލޭން ފާސްކުރުމާމެދު ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާ މަޝްަވރާކޮށް ގޮތެއް 

ވަނަ 04ވަނަ ދުވަހު އޮތް ކައުންިސލްގެ 2022ޖެނުއަރީ  06ނިންމުމަށް 

ދަލުވުމުގައި ަބއްބައްދަލުވުމަށް ހުަށހެޅި ންމު ޢާވަނަ 26/2022ދައުރުގެ 

ޕްލޭނުގެ  ހުށަހެޅިަފއިވާމެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްަވރާކޮށް ނިމިފައިވަނީ 

ލާޙް ގެނައުމަށެވެ. ިމ ޞްއަށް އި 2.2.1އަދި  1.2.12، 1.2.8، 1.2.6

"ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒްއިން މަސް  1.2.6.3މި އެކްޓިވިޓީއަށް  1.2.6ގޮތުން 

ސައްކަތް ކުރުން" މި ޕޮއިންޓް އިތުުރ ގަތުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންެމހައި މަ



  ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ަހރަކާތްތަުކގެ ހިންގި ކައުްނސިލުންމަްސުދވަުހގެ 6އަަހުރގެ ފުރަތަމަ  ވަނ2222ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  43 

 11.2.8.މި އެކްޓިވިޓީގެ ދަށުން ހެދިފަިއވާ  1.2.8ކުރުމަށެވެ. އަދި 

އިމްކުރާ ދަޅުބަނދުކުާރ ޤާ"ސަރުކާރުގެ ޕޮލިސީގައި ހިމެނޭ ތިނަދޫގައި 

ފެކްޓަރީގެ މަސައްކަތް އަވަސްކޮށް ދިނުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާްތތަކާ ގުޅިގެން 

އަދި ގައްދޫ ހިމެނުމަށެވެ. އަދި   މި ޕޮއިންޓަށް ތިނަދޫ މަސައްކަތްކުރުން" 

"މަސްވެރިން  1.2.12.5އަށް މި އެކްޓިވިޓީ 1.2.12ހަމަމިއާއެކު 

އްލުކުރުމަށްޓަކައި ގދ. އަތޮޅުގައި ޙަޑައިވްކޮށްގެން ލިބޭ ގެއްލުންަތއް 

މި  2.2.1ޗެމްބަރެއް ގާއިމްކުރުން" މި ޕޮއިންޓް އިތުރު ކުރެވުނެވެ. އަދި 

"އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން ލޭންޑް ޔޫސްޕްލޭން  2.2.1.2ވިޓީއަށް އެކްޓި

ނެހެދި ހުރި ރަށްތަކުގެ ލޭންޑް ޔޫސްޕްލޭން ހެދުމާއި، ކުރިން ހެދިފައިވާ 

ޕްލޭންތައް އަޕްޑޭޓް ކުރުމަށް ެއހީތެރިވެދިނުން" ިމ ޕޮއިންޓް ިއތުރުކުރެވުނެވެ. 

ލޭން ފާސްކުރުމަށް ރިޔާސަތުން ވަނަ އަހަރުގެ ވޯކްޕ2022ްލާޙްތަކާއެކު ޞްމި އި

ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން ޖަލްސާއަށް ހާޟިރުވެ ތިއްބެވި ހުރިހައި މެމްބަރުންގެ 

ވަނަ އަހަރުގެ ވޯކްޕްލޭން ވަީނ 2022އިއްތިފާގުން ގދ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

 ފާސްވެފައެވެ.
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 ނިންމުން  .1
ވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓް 2022އަތޮޅު ކައުންސިލް އިާދރާގެ  .ގދ

 ފައި މިމެމްބަރުންނާ މަޝްވަާރކޮށް ނި ގެކައުްނސިލް ފާސްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން

ހުވަދުައތޮޅު ދެކުނުބުީރ  ށްއަހަރަށް ދައުލަތުގެ ބަެޖޓަ ވަނ2022ަ ވަނީ،

" J-GOMއަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދައުލަތުން ދޭ "ބްލޮކް ގްރާްންޓ 

ނުވަމިލިއަން އެއްލައްކަ ނަވާވީސްހާސް ދުވިސައްތަ ރ )-/9,129,201

ފަންޑްއިން  "L-CTPE"ތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސާ  ގެ އިތުރުންރުފިޔާ( އެއް

ތިންމިލިއަްނ ހަލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތަރުހާސް އަށް ރުފިޔާ )ރ 3,664,08.46

 ޖުމްލަ" ފަްނޑްއިން  J-LCLއާއި ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ސާޅީސް ހަލާރި(



  ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ަހރަކާތްތަުކގެ ހިންގި ކައުްނސިލުންމަްސުދވަުހގެ 6އަަހުރގެ ފުރަތަމަ  ވަނ2222ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  44 

އަށްމިލިއަން އަށްލައްކަ ތިރީސް އަށްހާސް ފައްސަތޭކަ ދިަހ ) 8,838,510/22

ޖުމްލަ  ަލފާކޮްށފައިވާ ލިޭބނެކަމަށްަފންޑުތަކަށް އާއެކު  ރުފިޔާ ބާވީސް ލާރި(

އެކާވީސް މިލިއަން ހަލައްކަ ތިރީސް ދެާހސް ތިންސަތޭކަ ) 21,632,319/68

  ށެވެ.ކަމަ ލާރި(އަށް ނަވާރަ ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް 

ަވަނ 2022އަދި ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުިރ އާމްދަނީއަށް ބަލައި  

" J-GOMއަހަރު ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުތަކަކީ "ދައުލަތުން ދޭ އެީހ 

ނުވަމިލިއަން އެއްލައްކަނަވާވީސްހާސް ދުވިސައްތަ ރ )-/9,129,201ފަންޑްއިން

"ފަންޑްއިން  L-CTPEފަރާތުގެ ފައިސާ"ތިންވަނަ އާއި  ރުފިޔާ(އެއް

ތިންމިލިއަްނ ހަތަރުލައްކަ ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ( އާއި ރ )-/3,450,000

 -/6,631,944 ޖުމްލަފަންޑްއިން " J-LCL"ކައުންސިލް އާމްދަނީ ފަންޑް 

ހަމިލިއަން ހަލައްކަ އެއްތިރީސްހާސް ނުވަސަތޭކަ ސާޅީސް ހަތަރު ) ރުފިޔާ

 -/19,211,145ޖުމްލަ ކުން ުކރެވޭ ޚަރަދުގެ މުޅި އާއެކު ފަންޑުތަ ރުފިޔާ(

ނަވާރަ މިލިއަން ދެަލއްކަ އެގާރަ ހާސް ސާޅީސް ފަސް ރުފިޔާ( )ރުފިޔާ 

ލިބޭ އާމްދަނީއަށްވުރެ ޚަރަދު ކުޑަވާނެކަމަށް ބެލެވެީނ  އެހެންކަމުން ށެވެ.ކަމަ

ދެ މިލިއަން ހަތަރުލައްަކ ) ރ2,421,174/68 އެއީ އެވެ.އިންސައްތ11.19ަ

( ލާރިފަސްދޮޅަސް އަށް އެކާވީސްހާސް އެއްސަތޭކަ ހަތްދިހަހަތަރު ރުފިޔާ

ހުށަހެޅުއްވިގޮތަށް ހުވަދުއަތޮުޅ ދެކުނުބުރީ ޓް ވީމާ، ބަޖެ ށެވެ.ކަމަ

 އެވެ.ވަނީ ފާސްކުރެވިފަ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓ2222ްއަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ 

ދުވަުހ  ބުރާސްފަތި 2022ޖެނުއަރީ  13 ވެފައި ަވނީމި ގޮތަށް ބަޖެޓް ފާސް

ންުމ ޢާ ވަނ2022/002ަވަނަ ދައުރުގެ 04ކައުންސިލްގެ  ބޭއްވުނު

 ށް ހާޟިރުވެ ތިްއބެިވ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ. ބައްދަލުވުމަ
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 ނިންމުން  -1

ލުން މީޑިއާ ޞޫއިދާރާއަށް ކޮންޓްރެކްޓް އު ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ



  ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ަހރަކާތްތަުކގެ ހިންގި ކައުްނސިލުންމަްސުދވަުހގެ 6އަަހުރގެ ފުރަތަމަ  ވަނ2222ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  45 

އޮފިސަރަކު ނެގުމާބެހޭގޮތުން ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް 

އިދާރާއިން އިޢުލާންކޮްށފައިވާ ސިވިްލ މަޤާމްތަކަްށ  ވަނީ މި  ނިމިފައި

މުވައްޒަފުން ނެގުމުން ޓްާރންސްޕޯޓް ފްރޮންޓުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް 

މަޖެއްސުމަށްފަހު މިހާރު ކޮންޓްރެކްްޓ ސިވިލްސަރވިސް ދާއިމީ މުވައްޒަފުން ހަ

ލުން ޓްރާންސްޕޯޓް ފްރޮންޓުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ނެގިފައިވާ ޞޫއު

މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމް މީޑިއާ އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމަްށ 

ކައުންސިލްގެ އާމްދަީނ  1ރެވެނިއު  JLCLއިދާރާގެ  ބަދަލުކޮށް މި

ގެ ޓްރާންސްޕޯޓް ޑެސްކުގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ކުާރ  4.2.9.1.1.2އެކައުންޓުގެ 

 ޞޫލުްނ މީޑިއާ އޮފިސަރަކު ނެގުމަށެވެ. މި ހުށަހެޅުން ޚަރަދުން ކޮންޓްރެކްޓް އު

 ބޭއްވުނު ދުވަހު  ބުރާސްފަތި 2022ޖެނުއަރީ  13ފާސްވެފައި ވަނީ 

ްށ ންމު ބައްދަލުވުމަޢާ ވަނ2022/003ަވަނަ ދައުރުގެ 04ކައުންސިލްގެ 

 ހާޟިރުވެ ތިއްބެވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.
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 ނިންމުން  -1
ދުވަހުގެ  6އްޤުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ތެރެއިން ޙައަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސްއަށް 

ޗުއްޓީ  ،ވަނަ ދުވަހުން ފެށިެގން ނެގުަމށްފަހ2022ުފެބުރުވަރީ  01ޗުއްޓީއެއް 

އިދާރާ ވަގުތީ ގޮތުން  ގެނިންމާ އޮފީހަށް ނުކުންނަަވންެދން އަތޮޅުކައުންސިލް

ީރ ނަވަޖަ 31ހިންގެވުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސްއާ ޙަވާލުކުރުމަށް 

 2022/04ވަނަ ދައުރުގެ 04ކައުންސިލްގެ  ބޭއްުވނު ދުވަހު  ހޯމަ ވީ 2022

 ފާސްވެފައެވެ. މިހުށަހެޅުން ފާސްވެފައި ވަނީމުން ވަނީ ންމު ބައްދަލުވުޢާ ވަނަ

  އިއްތިފާގުންނެވެ. ހާޟިރުވެ ތިއްބެވި މެމްބަރުންގެ 

 

 
ވަނަ ދައުރުގެ 04

 30ބައްދަލުވުން 

 
 މެމްބަރުން 09

 

 ނިންމުން  -1
ތިނަދޫ ކައުންސިލް އިދާާރއިން އޮމްބަޑްސް ޕަރސަންގެ އޮފީހަްށ 



  ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ަހރަކާތްތަުކގެ ހިންގި ކައުްނސިލުންމަްސުދވަުހގެ 6އަަހުރގެ ފުރަތަމަ  ވަނ2222ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  46 

ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން އެދިލައްވާ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލާގައި އެ އޮފީހުން

ދުމަތްތައް ޚިއިދާރީގޮތުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ  ،ކަންކަމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލުން

ދުވަުހ  ބުރާސްފަތި 2022ފެބުރުވަރީ  10ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ބެހޭޮގތުން 

 ށް ންުމ ބައްދަލުވުމަޢާ ވަނ30ަވަނަ ދައުރުގެ 04ކައުންސިލްގެ  ބޭއްވުނު

 ހުށަހެޅި، މެމްބަުރންގެ މެދުަގއި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، ުހަށހެޅުން ވަނީ

 ލަބިއްޔަތުން ފަސްވެފައެވެ.ޣުހާޟިރުވެ ތިއްބެވި މެމްބަރުންގެ އަ

 

 ނިންމުން  -2
 

 202-A/202/2021/4 (02(MSG)ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ނަްނަބރ: 

ތިސާސް ތެރޭގައި ޙްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ އި( މެސެޖުގައިވ2021ާޑިސެމްބަރ 

ނޑު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ  ނުހިމެނޭ ރަށްތަކުގެ ފަރާްތތަަކށް އެއްގަމާއި ކަ

 10ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް ހުރަހެއްނެތްކަމަށް އަންގާފައިާވތީވެ ިމއަދުން )

 10 ( ފެށިގެން ޓްރާންސްޕޯޓް މެސެޖަށް ޢަމަލުކުރުމަށ2022ްފެބުރުވަރީ 

 ވަނަ ދައުރުގ04ެކައުންސިލްގެ  ބޭއްވުނުދުވަހު  ބުރާސްފަތި 2022ފެބުރުވަރީ 

ހުށަހެޅި، މެމްބަރުންގެ މެދުގައި  ށްންމު ބައްދަލުވުމަޢާ ވަނ30ަ

ލަބިއްޔަތުްނ ޣުހާޟިރުެވ ތިއްބެވި މެމްބަރުންގެ އަ  މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު

 ވަނީ ފަސްވެފައެވެ.ހުށަހެޅުން 

 

 

ވަނަ ދައުރުގެ 04

 31ބައްދަލުވުން 

 

 މެމްބަރުން 09
 

 ނިންމުން  -1
 

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު ފާސްކުރުމާ 

 23ނިްނމުމަށް ބެހޭގޮތުން ކައުންސިލް މެމެބަުރނާ މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް 

ވަނަ ދައުރުގެ 04ކައުންސިލްގެ  ބޭއްވުނުދުވަހު  ބުދަވަނަ 2022ފެބުރުވަރީ 

ބައްދަލުވުމުަގއި މަޝްވަރާކޮށް ނިމިފައިވަީނ ހުވަދުއަތޮުޅ  ންމުޢާ ވަނ31ަ



  ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ަހރަކާތްތަުކގެ ހިންގި ކައުްނސިލުންމަްސުދވަުހގެ 6އަަހުރގެ ފުރަތަމަ  ވަނ2222ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  47 

ވަނަ ދައުރުގައި ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ 3ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

ވަނަ ދައުރަްށ ހޮވިފައިވާ 4"އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހިންގާ ަޤވާއިދު" އަށް 

 ފާސްކުރުމަށެވެ. ތަކާއެކުޙުއަތޮޅުކައުންސިލް މެމްބަރުން ެގނެސްފައިވާ އިސްލާ

ވަނީ  ހުށަހެޅުން ފާސްވެފައި ވުމުން،ވޯޓަށް އެއްސެމި ހުށަހެޅުން ރިޔާސަތުން 

މެމްބަރުން  7މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން  9ރުވެ ތިއްބެވި ޙާޟި

 ނެވެ.ލަބިއްޔަތުންޣުއަ

 

 ނިންމުން  -2
 

 PS/242/2021/8 (08-88މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ނަންބަރ: 

( ސިޓީއާ ބެހޭގޮތުން ކައުންސިލް މެމެބަރުނާ މަޝްވަރާކޮށް 2021ޑިސެމްބަރ 

ކައުންސިލްގެ  ބޭއްވުނު ދުވަހު  ބުދަ 2022ފެބުރުަވރީ  23 ގޮތެއް ނިންމުމަށް

ަބއްދަލުވުމުގައި ބައްދަލުވުމަށް ހުަށހެޅި،  ްނމުޢާ ވަނ31ަވަނަ ދައުރުގެ 04

-88މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ނަންބަރ: މަޝްވަރާކޮށް ނިމިފައިވަނީ 

PS/242/2021/8 (08  ސިޓީގައި އެދ2021ިޑިސެމްބަރ )ާފައިވާ ލައްވ 

ނޑައަ  ގޮތަށް ގދ. އަތޮޅުން ދެ ފޮނުވުމަށެވެ. މި  ޅާރަށެއް ޓުއަރިޒަމަށް ކަ

މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮްށ  ހުށަހެޅުން ބައްދަލުވުމަށް ހުަށހެޅި

އްލާ ކައިރީގަިއވާ ގދ. ކަޅެހުއްޓާއާއި ރަތަފަްނދޫއާއި ފިޔޯރީއާ ނަޑެނިމިފައިވަނީ 

ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ދެމެދުގައިވާ ގދ. ހާދޫ ހިމެނުމަށް 

 28މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން  29ވޯޓަށް އެއްސެވިވަގުތު ހާޒިރުވެ ތިއްބެވި 

 މެމްބަރުން އަޢުލަބިއްޔަތުން ަވނީ ފާސްވެފައެވެ.

 
 ނިންމުން  -3

 

 421/242/2022/1ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ވާދޫ ކައުންސިލްގެ ނަންބަރ: 

( ސިޓީއާ ބެހޭގޮތުން ކައުންސިލް މެމެބަރުނާ 2022ޖަނަވަރީ  27)



  ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ަހރަކާތްތަުކގެ ހިންގި ކައުްނސިލުންމަްސުދވަުހގެ 6އަަހުރގެ ފުރަތަމަ  ވަނ2222ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  48 

ދުވަހު  ބުދަ ވަނ2022ަފެބުރުވަރީ  23 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް 

ބައްދަލުވުމަްށ  ންމުޢާ ވަނަ 31ވަނަ ދައުރުގެ 04ކައުންސިލްގެ  ބޭއްވުނު

ވަނީ ގދ. ާވދޫގައި ބާއްާވ  ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްަވރާކޮށް ނިމިފައި ހުށަހެޅި

 ޓީ.އެން.ޓީ ުފޓްސަލް ޗެލެްނޖަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެްނޑޯޒްމަންޓާއެކު

 J-LCLރ )ފަސްހާސްރުފިޔާ( އެހީއެއް )ކައުންސިލްގެ އާމްަދނީ 5000.00

ސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަުތ އެކިއެކި ރަ 223013އިދާރީ ހިންގުން 

ރިޔާސަތުން  ން ހުަށހެޅުމި  މަށް ކުރާޚަރަދު ކޯޑުން( ދިނުމަށެވެ.ފާހަގަކުރު

މެމްބަރުންގެ  08ތިއްބެވި  އެއްސެވުމުން، ބައްަދލުުވމަށް ޙާޟިރުވެވޯޓަށް 

 ވަނީ ފާްސވެފައެވެ. އަޣުލަބިއްޔަތުން ހުށަހެޅުންމެމްބަރުންގެ  26 ތެރެއިން

 

ވަނަ ދައުރުގެ 04
 32ބައްދަލުވުން 

 

 މެމްބަރުން 09

 

 ނިންމުން  -4
 

މޯލްޑިވްސް ސަރފިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްެގން ގދ. ގައްދޫގައި 

ބާއްވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރާޅާއެޅުމުގެ ޤައުމީ ލީގުގެ ފުރަތަމަ މުާބރާތް "ގައްދޫ 

" ބޭއްވުމަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާިއ ބެހޭގޮތުްނ 2022ޕްރޯ 

ފެބުރުވަރީ  24ނިންމުމަށް  ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި ަމޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް

 ވަނަ 32ވަނަ ދައުރުގެ 04ކައުންސިލްގެ  ބޭއްުވނުދުވަހު  ބުރާސްފަތި 2022

މޯލްޑިވްސް ސަރފިންގ ވަނީ  ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްަވރާކޮށް ނިމިފައި ންމުޢާ

އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ގދ. ގައްދޫގައި ބާއްވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އަށް މާީލ " 2022ރާޅާއެޅުމުގެ ޤައުމީ ލީގުގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތް "ގައްދޫ ޕްރޯ 

ރ )ދިހަހާސް 10000.00އެހީތެރިކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޮތޅުކައުންސިލުން 

އިދާރީ ހިންގުން  J-LCLސިލްގެ އާމްދަނީ ރުފިޔާ( ގެ އެހީއެއް )ކައުން 

އިޖްތިމާއީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު  223014

 އެއްސެވުމުން،ހުަށހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް  މި ށެވެ.ކޯޑުން( ދިނުމަ

 ގެމެމްބަރުން 26މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން  28ތިއްބެވި  ޙާޟިރުވެ



  ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ަހރަކާތްތަުކގެ ހިންގި ކައުްނސިލުންމަްސުދވަުހގެ 6އަަހުރގެ ފުރަތަމަ  ވަނ2222ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  49 

 ވަނީ ފާސްވެފައެވެ.ަށހެޅުން ހުލަބިއްޔަތުން ޣުއަ
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ހުރި ފަޅުރަށްަތކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވާރިޔާދޫ ިކޔާ ފަޅުރަށާއި  ގދ. އަތޮޅުގައި

ކައުންސިލް ބެހޭގޮތުްނ މައޮޑެގަލާ ކިޔާ ފިނޮޅު ވާދޫ ކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރުމަށް 

ވަނަ 2022މާރްޗ  03މެމްބަރުންނާ މަޝްވަރާކޮށް ޮގތެއް ނިންމުމަށް 

 ންމުޢާ ވަނ32ަދައުރުގެ ވަނ 04ކަުއންސިލްގެ  ބޭއްވުނުދުވަހު  ބުރާސްފަތި

ވާރިޔާދޫ ކިޔާ ފަޅުރަށާއި  ވަނީ މަޝްަވރާކޮށް ނިމިފައި ހުށަހެޅި ބައްދަލުވުމުގައި

 ން ހުށަހެޅު މިކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރުމަށެވެ. މައޮޑެގަލާ ކިޔާ ފިނޮޅު ވާދޫ 

 މެމްބަރުންގެ  22ތިއްބެވި  އެވަގުތު ޙާޟިރުވެ އެއްސެވުމުން ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް 

 ފާސްވެފައެވެ. ހުށަހެޅުން ވަނީ ލަބިއްޔަތުންޣުމެމްބަރުން އަ  26ތެރެއިން 
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ާވލުކޮށްފައިވާ ޙަހަވޮޑިގަލާ ވަގުތީ ގޮުތން ބެެލެހއްޓުން އަތޮޅުކައުންސިލުން 

ރަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އެ ހަވަރު ސްޕޯރޓްސް ޖަމިއްޔާއިން 

ބަލަހައްޓަމުްނ ނުދާީތ، ހަވަރު ސްޕޯރޓްސް ޖަމިއްޔާއެކު ހެދިފައިވާ ހަވޮޑިގަލާ 

ބުރާސްފަތި ދުަވހު ބޭއްވުުނ  2022 މެއި 26އެއްބަސްވުން ބާޠިލް ކުރުމަށް 

ވަީނ  ންމު ބައްދަލުވުމުންޢާވަނަ 34ވަނަ ދައުރުގެ 4ކައުންސިލްގެ 

މި ހުށަހެޅުން ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން، ފާސްވެފައި  ނިންމާފައެވެ.

 06ތެެރއިން މެމްބަރުންގެ  10ތިއްބެވި  ވަނީ ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ

 ލަބިއްޔަތުްނނެވެ.ޣުމެމްބަރުންގެ އަ
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ގދ. އަތޮޅުކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ގދ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި 

މަސައްކަތްކުރާ މުދިމުންނާއި އިމާމުން ތާޒާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައި 



  ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ަހރަކާތްތަުކގެ ހިންގި ކައުްނސިލުންމަްސުދވަުހގެ 6އަަހުރގެ ފުރަތަމަ  ވަނ2222ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  50 

އާޒްގައި ދަންނަވައި ދެއްވުމަށް ފެދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެ

ވަނަ 4ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ  ވަނ2022ަޖޫން  02

 ިމ ހުށަހެޅުންންމު ބަްއދަލުވުމުންވަނީ ނިންާމފައެވެ. ޢާވަނަ 35ދައުރުގެ 

 ުހަށެހުޅްނ ފްާސެވަފިއ ަވނީ ، މުންވޯޓަށް އެއްސެވުން ރިޔާސަތު

 06ތެރެއިން މެމްބަރުންގެ  07 ތިއްބެވި ޙާޟިރުވެބައްދަލުވުމުގައި 

 ލަބިއްޔަތުްނނެވެ.ޣުމެމްބަރުންގެ އަ

 

ވަނަ ދައުރުގެ 04
 36ބައްދަލުވުން 

 

 މެމްބަރުން 07
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ވަނަ އަހަރުގެ އަޟުޙާ ޢީދު ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި އެހީތެރިަކން ދިނުމުގެ 1443

ައތޮޅުކައުންސިލްގެ ގޮތުން ގދ. ައތޮޅުގެ ރަްށރަށު ކައުންސިލްތަކަށް 

ބަޖެޓުން، ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށްދޭ އެހީތެރިކަމުެގ ކޯޑުން 

(JLCL223014 )8000.00 ޖޫން  02ރ )އަށްހާސް ރުފިޔާ( ދިނުަމްށ

ވަނަ ދައުރުގެ 4ބުރާސްފަތި ދުވަުހ ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ  ވަނ2022ަ

ން ރިޔާސަތު ހުށަހެޅުން މި ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުުމންަވނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. 36

 07ތިއްބެވި  ޙާޟިރުވެއެވަގުތު ބައްދަލުވުމުގައި  މުންވޯޓަށް އެއްސެވު

 ވަނީ ުހށަހެޅުން ފާސްވެފައެވެ.  އިއްތިފާގުންމެމްބަރުންގެ 
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ކައުންސިލްގެ  އަށްބޭނުންކުރަމުންގެންދާ ލޯގޯގދ. އަތޮޅުކައުންސިލްގައި މިހާރު 

މެމްބަރުްނނާ މަޝްވަރާކޮށް  މުގައިންުމ ބައްދަލުވުޢާވަނަ 19ވަނަ ދައުރުގެ 4

ވަނަ ދައުރުގެ 4ކައުންސިލްގެ  ،ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް

ބައްދަލުވުމަްށ ހުށަހެޅި މެމްބަރުނެގ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް،  ންމުޢާވަނަ 37

ން ރިޔާސަތުފާސްވެފައި ަވީނ  މި ހުށަހެޅުންފާސްކޮށްފައެވެ.  ހުށަހެޅުން ވަނީ

 އިއްިތފާގުންނެވެ.    މެމްބަރުންގެ 08ތިއްބެވި  ާޙިޟުރވެ ، މުންވޯޓަށް އެއްސެވު



  ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ަހރަކާތްތަުކގެ ހިންގި ކައުްނސިލުންމަްސުދވަުހގެ 6އަަހުރގެ ފުރަތަމަ  ވަނ2222ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  51 
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ޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ނިމި ތަން ހުޅުވިގެންދާއިރު ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރ

ރާފޭބޭނެ ޖެޓީއެއް އެއަރޕޯޓްވީ ޕޯޓަށް އަމީހުންނަށް ފަސޭހައިން އެއަރ

 މާމެދުކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީތަކާ ސުވާލުކުރުބެލުމަށް ވޭތޯ ފަރާތުގައި ލެ

 07ނިްނމުމަށް ގޮތެއް  ކޮށްކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ މެދުަގއި މަޝްވަރާ

ވަަނ 04ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ ބުރާސްފަތި  ވަނ2022ަ އޭޕްރިލް

 މަޝްވަރާޮކށް ނިމިފައި މަށް ހުށަހެޅި ންމު ބަްއދަލުވުޢާ ވަނ38ަދައުރުގެ 

 ހުުޅވިގެންދާއިރު ޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ނިމި ތަންގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރ ،ވަނީ

ޯޕޓަށް އަރާފޭބޭނެ ެޖޓީއެއް އެއާޕޯޓް ފަޅިގައި މީހުންނަށް ފަސޭހައިން އެއަރ

ހުށަހަޅާފައިވާ  ސުވާލުކުރުމަށެވެ. ބެލުމަށް ކަމާއިބެހޭ މިިނސްޓްރީތަކާ ލެވޭތޯ

އެއްސެވުމުން، ހުށަހެޅުްނ ފާސްވެފައި ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް  މި

 07މެމްބަރުންގެ ތެެރއިން  08ތިއްބެވި  ޟިރުވެވަނީ ބައްދަލުވުމަށް ޙާ

 ނެވެ.އަޢުލަބިއްޔަތުން  ގެމެމްބަރުން
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ބޮޑުކުރުމަށް  މީޓަރުގެ 1800 ރަންވޭ އެއާޕޯޓުގެ  ފަރެސްމާތޮޑާ.ގދ

 މެމްބަރުންނަ  ކައުންސިލްގެ ދެއްވުމަށްއެދި ދަންނަވައި ސަރުކާރުގައި

ދުވަުހ ބުރާސްފަތި  ވަނ2022ަ އޭޕްރިލް 14ނިންމުމަްށ  ގޮތެއް މަޝްވަރާކޮށް

ބައްދަލުވުމަްށ ންމު ޢާ ވަނ39ަވަނަ ދައުރުގެ 04ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ 

 ޑާ ތޮފަރެސްމާ.ގދ ،މަޝްވަރާކޮށް ނިމިފައިވަނީހުށަހެޅި މެމްބަރުންގެ މެދުގައި 

 ދަންނަވައި  ސަރުކާރުގައި ބޮޑުކުރުމަށް ރަށްމީޓަ 1800 ރަންވޭ ޕޯޓުގެއެއަރ

 އެއްސެވުމުންރިޔާސަތުން ވޯޓަށް  މި ހުށަހެޅުން ފާސްވެފައި ވަނީ ވުމަށެވެ.ދެއް

މެމްބަރުން  08މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން  09ތިްއބެިވ  ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ

  ނެވެ.ލަބިއްޔަތުންޣުއަ



  ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ަހރަކާތްތަުކގެ ހިންގި ކައުްނސިލުންމަްސުދވަުހގެ 6އަަހުރގެ ފުރަތަމަ  ވަނ2222ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  52 
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އްޔާއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ "ޓީއެްނޓީ ފުޓްސަްލ މްޢިކްލަބް ޓީއެންޓީ ޖަ

ނެގުމާމެުދ ކައުންސިްލ ކު " މުބާރާތުގެ ޓައިޓަލް ޕާރޓްނަރ2222ޗެލެންޖު 

 އޭޕްރިލް 21ށް މަ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްަވރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމު

ވަނަ ދައުރުގެ 04ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ ބުރާސްފަތި ވަނަ 2022

މަޝްވަރާކޮށް  މެމްބަރުންެގ މެދުގައި ބައްދަލުވުމަްށ ހުށަހެޅި ންމުޢާ ވަނ40ަ

ކްލަބް ޓީއެްނީޓ ޖަމިއްޔާއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ  ،ނިމިފައިވަނީ

 ކު " މުބާރާތުގެ ޓައިޓަލް ޕާރޓްނަރ2222"ޓީއެންޓީ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު 

އެއްސެވުމުން ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް މި ހުށަހެޅިފައިވާ  ށެވެ.ނެގުމަށް

 06މެްމބަރުންެގ ތެރެއިން  09 ހުށަހެޅުން ފާސްވެފައި ވަނީ ާޙޟިވެ ތިއްބެވި

  ނެވެ.ލަބިއްޔަތުން ޣުމެމްބަރުން އަ
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ވަނަ 3ވަނަ ދައުރުގެ 4ވަނަ ދުވަހު ބެއްވުނު ކައުންސިލްގެ 2022ޖޫން  9

ކުއްލި ބައްދަލުވުމުން ގދ. ހަވޮޑިގަލާ ވަގުތީގޮތުން ބެލެހެއްުޓން ތިނަދޫ 

ވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ރިވައިޒް ކުރުމަށްފަހު ގދ. ޙަކައުންސިލާ 

ކަން ގދ. ހަވޮޑިގަލާ ބެލެހެއްޓުމުެގ ޤާބިލްކަމާއި ތަނަވަސް 

އަތޮޅުކައުންސިލުގައި ހުރުމާއެކު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބެލެމުގެ ދަށުގައި ގދ. 

ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ 2022ޖޫްނ  16ހަވޮޑިގަލާ ބޭއްވުމަށް 

ޢާއްމު ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅި މެމްބަރުްނގެ މެދުގައި ވަނަ 46ވަނަ ދައުރުގެ 4

ިމ ހުށަހެޅުްނ ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.  މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ހުށަހެޅުން 

 ބައްދަލުވުމަްށ ޙާޟިރުވެ މުންވޯޓަށް އެއްސެވުން ރިޔާސަތު ފާސްވެފައި ވަނީ

 ލަބިއްަޔތުންނެވެ.  ޣުމެމްބަރުންގެ އަ 08ތެރެިއން މެމްބަރުންގެ  09ތިއްބެވި 



  ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ަހރަކާތްތަުކގެ ހިންގި ކައުްނސިލުންމަްސުދވަުހގެ 6އަަހުރގެ ފުރަތަމަ  ވަނ2222ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  53 
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މިއަހަރު ޖުލައި މަހު ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްާވ 

ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

( JLCL223014ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަަކށްދޭ އެހީތެރިކަމުގެ ކޯޑު )ބަޖެޓުން 

ވަނަ ދައުރުގެ 4ކައުންސިލްގެ  މާމެދުރ. )ދިހަހާސް ރުފިޔާ( ދިނ10000ު/-

ބައްދަލުވުމަްށ ހުށަހެޅި މެމްބަރުންެގ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް  ންމުޢާވަނަ 46

. ރ )ދިހަހާސް ރުފިޔާ( ދިނުމަށެވ10000ެ/-ނިމިފައިވަނީ ފުްޓބޯޅަ މުބާރާތަށް 

 މުން ވޯޓަށް އެއްސެވުން ރިޔާސަތު ވަނީ މި ހުށަހެޅުން ފާސްވެފައި

 07ތެެރއިން މެމްބަރުންގެ  09 ވެ ތިްއބެވިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރު

 ލަބިއްޔަތުްނނެވެ.  ޣުމެމްބަރުންގެ އަ
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ގދ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެންމެ ސާފުތާހިރު ރަށް ހޯދުމުގެ 

މަޤްޞަދުގައި ގދ. އަތޮޅުކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްެގން އެންމެ 

ވަނަ ދައުރުގެ 4ސާފުތާހިރު ރަށަކަށް އެވޯޑެއް ދިނުމަށް ކައުންސިލްގެ 

އި މަޝްވަރާކޮށް ބައްދަލުވުމަްށ ހުށަހެޅި މެމްބަރުންެގ މެދުގަންމު ޢާވަނަ 46

ން ރިޔާސަތު ހުށަހެޅުން ފާސްވެފައި ވަނީ ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. މި ހުށަހެޅުން

މެމްބަރުންގެ  09ތިއްބެވި  ބައްދަލުުވމަށް ޙާޟިރުވެ މުންވޯޓަށް އެއްސެވު

 އިއްތިފާގުންނެވެ.
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ވަނަ 3ވަނަ ދައުރުގެ 4ވަނަ ދުވަހު ބެއްވުނު ކައުންސިލްގެ 2022ޖޫން  9

ކުއްލި ބައްދަލުވުމުން ގދ. ހަވޮޑިގަލާ ވަގުތީގޮތުން ބެލެހެއްުޓން ތިނަދޫ 



  ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ަހރަކާތްތަުކގެ ހިންގި ކައުްނސިލުންމަްސުދވަުހގެ 6އަަހުރގެ ފުރަތަމަ  ވަނ2222ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  54 

ވާލު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ރިވައިޒްކުރުމަށްފަހު ގދ. ޙަކައުންސިލާ 

ކަން ގދ. ހަވޮޑިގަލާ ބެލެހެއްޓުމުެގ ޤާބިލްކަމާއި ތަނަވަސް 

އަތޮޅުކައުންސިލުގައި ހުރުމާއެކު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބެލެމުގެ ދަށުގައި ގދ. 

ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ 2022ޖޫން  16 ބޭއްވުމާމެދުހަވޮޑިގަލާ 

ބައްދަލުވުމަށް ުހށަހެޅި މެމްބަރުްނގެ މެދުގައި ންމު ޢާވަނަ 46ވަނަ ދައުރުގެ 4

ުޅން ފާސްވެފައި ވަނީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ހުށަހެ

 މި ހުށަހެޅުން ފާސްވެފައި ވަނީ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހަވޮޑިގަލާ ބޭއްވުމަށެވެ.

 08ތެރެއިން މެމްބަރުންގެ  09ތިއްބެވި  ޙާޟިރުވެބައްދަލުވުމުގައި 

 ލަބިއްޔަތުްނނެވެ. ޣުމެމްބަރުންގެ އަ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ަހރަކާތްތަުކގެ ހިންގި ކައުްނސިލުންމަްސުދވަުހގެ 6އަަހުރގެ ފުރަތަމަ  ވަނ2222ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  55 

 

 ނިންމުން  12
 

ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް  މަސްދުވަހުގައި  6ގެ ފުރަތަމަ ރުއަހަ ވަނ2022ަމިކައުންސިލުގެ 

ހަލުވި ސްޕީޑެއްގައި ދަނީ  ،ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގެ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ފެށި،  މަދު ކަމެއް މެނުވީ

މަސްދުވަހުގެ ދެ ކުއާޓާގައި ކުރުމަށް ތާވަލްކޮށްފައިވާ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް  6ފުރަތަަމ އެދެނީ، ކުރެވެމުންނެވެ. 

ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ނިންމާލުމުެގ ހެޔޮ ތައުފީޤު ދެއްވުމެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ދެ ކުއާޓަރުގައި ނުެފށި ހުރި މަސައްކަތްތައް 

ރުމަށް ތާވަލްކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ވެސް ފެށި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ފެށިގެންދިއުމާއެކު މިއަހަރުގެ ފަހު ދެ ކުއާޓާގައި ކު

ވަނަ އަހަރަށް އެކުލަވާލި 2022ުއއްމީދަކީ ކައުންސިލުން މަސައްކަތްތައް އެންމެ އެކަށޭނަގޮތަށް ނިމިގެންދިއުމެވެ. އެ 

 މުވެ. މަސައްކަތު ތާވަލްގައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވެ، ކައުންސިލްގެ އަމާޒަށް ވާޞިލް

ނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި ދުޢާއަކީ އަތޮޅާއި ޤައުމަށް ވަފާތެރި ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި   ތިެބ،އަޅުގަ

ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަްށ އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަްށ މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. 

  آمــــــــــين ކާމިޔާބީ އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ. ލައްވައި، ބަރަކާތްއަޅަމެންގެ މަސައްކަތުގައި هللا ކީރިތި

 1443ޛުލްޙިއްޖާ  20
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