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ެމވެ. އިންސާނުން ންނަވަސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ދަهللا ކީރިތިަވންތަ  ނިޢުމަތްތަކުގެވެރި ަގދަ

އުްނމަތުގެ މާތް ސާހިބާ މުޙައްމަުދ  އުޅެންވީ ގޮތުގެ ރީތި ނަމޫނާާއއިގެން ވަޑަިއގެން އިްނސާނުްނނަށް ތެދުމަގު ދެްއކެވި މި 

 ޢަލައި ަވސައްަލަމށް ޞަލަވާތާއި ސަާލމު ލެއްވުްނއެދި ދުޢާ ދަްނނަވަެމވެ. މިަޞަލވާތާއި ސަލާުމގައި އެ މާތްهللا ޞައްލަ 

 އްޔާގެ އާލުައސްހާބުން ާޝމިލްކުަރމެވެ. ނަބި

ގެ  2010/7 ޤާނޫން ނަންބަރ ލާަމރުކަޒީ ުއޞޫލުން ިއދާރީ ދާިއރާތައް ހިްނގުމުގެ ޤާނޫނު އިދާީރދާއިރާތައް 

 ވަނަ އަހަރުގައިވެސް ަމސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނޭ ގިނަކަންކަން ކާމިޔާބު  2022ފާއިތުވި  ނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮތުގެމަިތންވ106ަ

  ކަމާއެކު ނިންާމލެވުނު ައހަރެެކެވ. 

މިކައުންިސލްގެ މަިއގަނޑު މަސައްކަތަކީ އިދާރީ ދާިއރާގެ ތަރައްީޤގެ މަޝްޫރއުތައް ރޭވުާމއި ރައްޔިތުންެގ 

ޚިޔާލާއި މަްޝވަރާ ކަމާބެހޭ ަފރާތްތަކަށް ދިނުމާއި ކައުންސިްލތަކުން ހިންގާ ހަރަކާތްތައް ވިަލރެސް ކުރުާމއި އެކަންތައްތަްއ 

ހިނގާ ނުހިާގގޮތެއް ބެލުން ފަަދ މަސައްކަތްތަކެވެ. އަދި ލަަމުރކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ލިބިފަިއވާ ބާރާއި 

މަސްޫއލިއްޔަތުތައް އަދާުކރުމަްށޓަކައި އެކައުންިސލެއްގެ އިޚްތިޞާްޞގައި ިހމެނޭ ކަންތައްަތއް ތަންފީޛުކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

ށުކައުްނސިލްތައް މޮނީޓަރކޮށް ބެލެހެްއޓުމުގެ އިތުރުން ކައުންސިލްތަުކގެ މުވައްޒަުފންނަށް ބޭނުންވާ ޕްލޭންތައް ހެދުމާއި ރަ

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިްނުގމެވެ. މިގޮތުން ރަށުކައުންިސްލތަކުގެ މުވައްޒަފުްނނަށް އަމާޒުޮކށްގެން އެކިއެކި ޓްރެއިނިންގ 

މީގެއިތުރުން  އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ އިޖުތިާމޢީ ދުަޅހެޔޮކަން އިތުރުުކރުމަށް ިހންިގ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންިގފައިވާެނއެެވ. އަދި 

ިއ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް މާލީ ެއހީތެރިަކން ފޯރުކޮށްދިނުން ަފދަކަންކަމަށް ބޮޑުހޭދައެއް ނިމިިދޔަ އަހަރު ުކރެވިފަިއވާކަން ހިތްަހމަޖެުހމާ

 އެކު ފާހަނގަ ކުރަެމވެ. 
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 މުވައްަޒފުންގެ އަުގނުކުރެވޭ ފަަދ ބުރަމަސައްކަތުންކަން ިމފުުރަސތުގައި އުފަާލއެކު ާފހަގަކުަރމެވެ. 

 މިންވަރުުކރެވުެމވެ. هللا ތަކެއް އަޅުގަނޑު އެދެނީ މިއަތޮޅަށް އަދަށްވުރެ ާފގަތިދުވަސް
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   ތަޢާރަފު  .1
 

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

 ލްގެ އިދާރާއިން ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިގެ ނަ އަހަރުވ2022ަވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަީތން ލިެޔވުނު 109 ގެ

 ރިޕޯރޓެވެ. ތަފްޞީލް ންގި ޙަރަކާތްތަކުގެހި

އެވެ.  ހިމެިނަފއިވާނެ ގެ ވަނަވަރުއަތޮޅުރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ މިޝަނާއި،  މި

ނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުކައުންސިލުން އަތޮޅު  ނަ އަހަރުވ2022ަ މީގެއިތުރުން ނަތީޖާ  ތަކާއި އެ ޕްރޮގްރާމްތަކުންހިންގުމަށް ކަ

ތާވަލްކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ނުގެންދެވި އަދި  ލްތަކާއި ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތަފްޞީޙާޞިލުވި މިންވަރާއި، އެ

 އަހަރު ވަނަ 2022ހުރި ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ނުގެންދުނު ސަބަބުތައް ބަޔާންކޮށްދީފައި ވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން 

 އެވެ.   ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު ހިމަނާލެވިފައިވާނެއަތޮޅު 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 6 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 
 

 

  ތަޞައްވަރު  ކައުންސިލްގެ  .2
 

މްރާނީ ތަރައްޤީ ކުރިއެރުވުމާއި، ޢިލްމީގޮތުންނާިއ، ަފންނީގޮތުްނނާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެޮގތުްނ ކުރިއަރާފައިވާ ޢުއަތޮޅުގެ 

ތިމާޢީ ގޮތުންާނއި ޞިއްޙީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާ ބަޔަކު ހުރި އިޖް އަދި އިޤްތިޞާދީގޮތުން ފުދުްނެތރިކަން

އުޅޭ އެއްބައިވަންތަ އެކުވެިރ  އުފާެވރި ފާގަތި ތަނަވަސް ދިރިއުޅުމެއް ކީ،އަދި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަ ހެދުމެވެ.ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށް 

 ހެދުމެވެ.ދެވޭ ކައުންސިލަކަށް މަތްތަކެއް ރައްޔިތުން ހިްތހަމަޖެހޭ ޚިދު ހެދުމެވެ.ބަޔަކަށް 
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 މަތް ދިނުމާއި،މިވަގުތުހުރި، ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންޮކށްގެން ރައްޔިތުންނަށް އަވަހަށް ޚިދު ލިބިފައި އުންސިލުގައި،މި ކަ

ކަށް ހެދުމާއި، ިމ ތަމަޓެނިިވ ޚިދުދެމެހެއް މަތަކީ، ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަ އިުތބާރު ލިބިފައިވާ،ޚިދު ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ

 ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއާއި  ކުރުމާއި ކައުންސިލަރުންނާއި، އްޒަފުންގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައިވަކައުންސިލްގައި މަސައްކަތްކުރާ މު

  ހެދުމެވެ.ކައުންސިލަކަށް  މަސައްކަތްކުރާ އްޒަފުންނަކީ ގުޅިގެންވަމު



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 7 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 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 
 ންސްއޮފިސަރފައިނޭ

 ސެކްޝަން ހެޑް( ) 
 ފާތިމަތު ޘަނާ 

 އެކައުންޓް އޮފިސަރ
   

 ވަސީމާ އަލީ 
 ކައުންސިލްއޮފިސަރއ.

 ނަވާޒް އަޙްމަދު 
 ކައުންސިލްއޮފިސަރއ.

 
 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް 
 އިކޮނޮމިކްޑިވެލޮޕްމަންޓް 

މުޙައްމަދު ނިޒާރު )ސެކްޝަން 

ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ، ރިސަރޗް 
މޮނިޓަރިންގ އެންޑް   

 

 މަދު އަލީވަޙީދު އަޙް 
   އ.ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް 

 ސެކްޝަން ހެޑް( )
 

 هللا މުޙައްމަދު އަބްދު 
 ކައުންސިލްއޮފިސަރ

 މަރިޔަމް ޝަފީޤާ 
 ކައުންސިލްއޮފިސަރއ.

 

 

 މަރިޔަމް ޝަޒުނާ 
 އ.ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް 

 ހެޑް(ސެކްޝަން  )
 

ބްދުއްޝާމިން އަބްދުއްސައްތާރު އަ 
 ކައުންސިލްއޮފިސަރއ.

  -ސަދޫޤު މުޙައްމަދު މަންނާހު 
 ކައުންސިލްއޮފިސަރ

 

ހަމްނާ މުޙައްމަދު 
 ކައުންސިލްއޮފިސަރއ.

 

 މުހައްމަދު އަޒުހަމް 
 އ.ކައުންސިލް އޮފިސަރ

  

  ޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއެޗް އެ 
މޭޝާން ރް އެންޑް އިންފޮ އާ  

 

 މޫސާ  ޢަލީ 
 ފައިނޭންސްއޮފިސަރ

 ( ސެކްޝަން ހެޑް  )
 ކައުންސިލް އޮފިސަރ - ނަޒުހަތު ނަޢީމް 
 ކައުންސިލް އޮފިސަރ - ޢާއިޝަތު ޙަބީބާ 

 ކައުންސިލްއޮފިސަރ -އަމީޒާ ޢަފީފު 
 ލިގަލްއޮފިސަރ -ޢާއިޝަތު ޝަރީފު 

ކޮމްޕިއުޓަރ - މުޙައްމަދު ރާއިޤު ރަމްޒީ
 ޓެކްނީޝަނ

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

 

ކައުންސިލް  އ. -މުޙައްމަދު ސަޢީދު 

  އޮފިސަރ

 ޑްރައިވަރ ޗްލޯން - ޙަސަންދީދީ 

 ފަޅުވެރި  -هللا ޚަލީލް އަބްދު 

 ފަޅުވެރި  -ޙަސަން މަނިކް 

 ފަޅުވެރި  -ޙުސައިން އަފީފް 

 ފަޅުވެރި  -މުޙައްމަދު އަހުމަދު 

 ޅުވެރި ފަ -ޔޫސުފް އަބްދުއްރަޙްމާން 

 މަސައްކަތު  -އަނީސާ މުޙައްމަދު 

 މަސައްކަތު  -هللا ޝަހީމާ އަބްދު 

 މަސައްކަތު - هللاނާހިދު އަބްދު 

 މަސައްކަތު  -ޙީދާ ފާޠުމަތު ވަ 

އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 
ސަރވިސަސް 



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 8 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ގެ ވަނަވަރު އަތޮޅު .5
 

 6826އަންހެނުންނާއި އަތޮޅެކެވެ. އެއީ ދިރިއުޅޭ މީހުން 14،034  ގައި ތިނަދޫގެ އާބާީދނުލައިޅުމި އަތޮ

އަތޮޅުވަނީ ދެބަޔަށް ބަހާލެވިފައެވެ. މިހާުރ މި  ،ގައ1962ިއަތޮޅެކެވެ.  ބޮޑު އަތޮޅަކީ ވަރަށް ފިރިހެނުންނެވެ. ކުރީގައި މ7208ި،

ރަށަކަށް  ދެރަށް އެއް މާތޮޑާ މި ފަރެސް،ގދ. އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ދެކުނުބުރީއެވެ.   ހިމެނޭ ބައިގެ ނަމަކީ ހުވަދު އަތޮޅުއަތޮޅު މި

ހޯޑެއްދޫ،  ރަށުގައެވެ. އެއީ، މަޑަވެލި، 9އުޅެނީ  އަތޮޅުގައި މިހާރު މީހުން ރަށް އޮވެއެވެ. މި 10އަތޮޅުގައި  ކުރީގައި، މި ހެދުމުގެ

 ހެކްޓަރެވެ.  14578.35މިއަތޮޅުގެ ބޮޑުިމނަކީ  ރަށްރަށެވެ. ދޫ، ރަތަަފންދޫ، ާވދޫ، ފިޔޯރީ، ފަރެސްމާތޮޑާ، ތިނަޫދ، މިނަޑެއްލާ، ގައް

ރަށް  5ނަމަވެސް މިހާރު ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރ ޕޯޓްއެޅުމަށް ވަނީ  އޮވެއެވެ.  ރަށް 186ފަޅުރަށާއެކު، ޖުމްލަ  176އަތޮޅުގައި  މި

ސަރަޙައްދުގެ ކަނޑުއަޑީގެ މަންޒަރުތަކާއި،  ހިމެނޭ އަތޮޅު މިއެއާރޕޯޓްއޮވެއެވެ.  02މިހާރު ޑޮމެސްޓިކް ނަގާފައެވެ.  މިއަތޮޅުގައި 

ރީތީ ތަންތަނެވެ. ރާޅާއެޅުމަށް މަޝްހޫރު ފިޔޯރީ ކަނޑުއޮޅިއާއި، ވާދޫކަނޑުއޮޅި  ކީ ވަރަށްތަކަމޫދާއި ފަޅު، ރަށްރަށުގެ ގޮނޑުދޮށާއި

އަމާރީ ރިސޯޓާއި ރަފަލްސް ރިސޯޓް އޮވެއެވެ. އެއީ އަޔާޑާ ރިސޯޓާއި  03 ތޮޅުގައި މިހާރުއަ އަތޮޅުގައެވެ.  ހިމެނިފައިވަނީ މި

މި ރިޒޯރޓް ހެދުމަށް އެކަށީގެންާވ ވަރަށް ރީތި ފަޅުރަށްތައް ހުރިކަން ފާހަނގަ ކުރެވެއެވެ.   އަތޮޅުގައި އަދިވެސް ރިސޯޓެވެ.

ޞިލްކުރުމަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިފައިވެއެވެ. މަތީތަޢުލީމަްށ އަތޮޅުން ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމުން ފެށިގެން މަތީ ަތޢުލީމު ޙާ

އަދި އެމް އައި ވިލާކޮލެޖާއި އެވިޑްކޮލެޖާއި،ކިޔެވުމުގެ ކޯސްތައް ހިންގަވަނީ ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ތިނަދޫ ކެމްޕަހުންނާއި 

 އަތޮޅުގެ  މިޖެހޭ އާޘާރީ ތަންތަންހުރިަކން ފާހަނގަވެއެވެ. ކޮލެޖުންނެވެ. މި އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ރައްކާތެރިކޮށް ބަލަހައްޓަން

 ބަޔެކެވެ. މި  އަިދ ކުރިއަރާފައިވާ ދަންނަ ޤާބިލް ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތް ،ރައްޔިތުންނަކީ އިޖްތިމާޢީ، އިްޤތިޞާދީ، ތަުޢލީމީ

 ނަމަވެސް ޓްރެކްޝަންގެ މަސައްކަތްވެ.ކޮން އަދި ަމސައްކަތްތަކަކީ މަސްވެރިކަން، ދަނޑުވެރިކަން އަތޮޅުގައި، ޢާންމުކޮށް ކުރާ

ނެގުމާއި، ބޯޓްދަތުުރ  މަސްނެގުމާއި ހުއިފިލަނޑާ ބޯކޮށުމާއި، ކުދި ފެހުމާއި، ބޮލިހިލުމާއި، ވަޑާންކުރުމާއި، މަދުމަދުން ރާވެރިކަމާއި،

  ކުރުމާއި، ފާނަމަސްވެރިކަން، އަދި، ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.

 

 

 

 

 

 



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 9 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 ތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދު ޙް  އިކައުންސިލުގެ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 10 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 2022 ޑިސެމްބަރ  އާބާދީ   ރަށްރަށުގެ 

 

 

 ޖުމްލަ  ފިރިހެން  އަންހެން  ނަން 

 2037 1059 978 މަޑަވެލި

 1325 701 624 ހޯނޑެއްދޫ

 1144 559 585 ނަޑެއްލާ

 3171 1645 1526 ގައްދޫ

 1399 725 674 ރަތަފަންދޫ 

 1530 788 742 ވާދޫ

 1549 779 770 ފިޔޯރީ

 1879 952 927 ފަރެސްމާތޮޑާ

 އާބާދީ ލިބިފައިނުާވތީ  ނުހިމަނާ  ތިނަދޫ 

 14،034 7208 6826 ޖުމްލަ 

 
 

 
 
 
 



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 11 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު  .6
 

 މިންވަރު ލްވި ޙާޞި  މުޅި އަހަރުގައި ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން     2022

 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 ހޭކަމާބެ 
 .ކުރުން މަސައްކަތް ގެނައުމަށް ބަދަލުތައް

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

 ވަރުވާއަށް ހޯދާދިނުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންނަށް އަތޮޅުގެ  ނަފާ ރަށްތަކުގެފަޅު 
 .ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމް ދޫކުރެވޭނެ 

 .ހޯދުން ފައިދާ މާލީ ގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ލިބޭނަފާ ފަޅުރަށްތަކުން 

2 

 ގައި ގޮތެއް  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 ގެންގަނެ 

 ލިބޭނެ ލުއިލޯނު ފަރާތްތަކަށް ހަރަކާތްތެރިވާ  މަސްވެރިކަމުގައި ދަނޑުވެރިމާއި 
 .ފަހިކޮށްދިނުން ފުރުޞަތުތައް

 މަސްގަންނަން ހޯދާދިނުމަށްޓަކައި އަގެއް އެކަށީގެންވާ  މަހަށް ބާނާ  މަސްވެރިން
 ކަމާބެހޭ  ދައުލަތުގެ  ފުރުޞަތުތައް ފަހި އެފަދަ ކަށް ފަރާތްތަ 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 

  
 

 ބެލެހެއްޓޭނެ މެދުވެރިކޮށް ސިސްޓަމް ބޭންކިންގ ގުޅިގެން  މަސްވެރިންނާއި
 .ކުރުން ޤާއިމް އިންތިޒާމެއް



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 12 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 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 ރިޒަމްޓޫ  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 
 ޞަތުތައްފުރު 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

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

އު.އޭ ދެވޭނެގޮތަކަށް އެކިއެކި ކޮލެޖްތަކާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން އެމް.ކި
 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 ޓްތައްރިސޯ

5 

 .އުފެއްދުން  ސޮސައިޓީ  ކޯޕަރޭޓިވް  އަތޮޅު  ޙިއްޞާވާ  ރަށުކައުންސިލްތައް 

  %30 
 އުފެއްދުން  ސޮސައިޓީ ކޯޕަރޭޓިވް

 ހިންގާނެ ކަންތައް އެންމެހާ ކުރަމުންދާ ގޮތުން އިޤްތިޞާދީ އަތޮޅުގައި
 .ފާސްކުރުން ކަނޑައަޅާ ތްތައްގޮ  އުޞޫލްތަކާއި

6 

 ކުރުން  ބޭނުން  ހެޔޮގޮތުގައި  ބިން  ރަށުގެ 

 ކަންތައް އެންމެހާ ބިމާގުޅޭ އެކުލަވާލުމަށްފަހު ޕްލޭން  ޔޫސް ލޭންޑް  ރަށުގެ  %90  
 .ގެންދިއުން ކުރިއަށް ދަށުން  ޕްލޭނުގެ ޔޫސް ލޭންޑް ރަށުގެ 



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 13 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

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

 .ކަނޑައެޅުން

   ކަނޑައެޅުން ބިން ޓޫރިޒަމަށް ލޯކަލް ޕްލޭންގައި ޔޫސް ލޭންޑް ރަށެއްގެ ކޮންމެ

7 

ނުންހިފައި ތިސާސްގައި ހިމެނޭ ރަށްތަކާއި ތަންތަން ހެޔޮގޮތުގައި ބޭ 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
 ން އަގުކަނޑައެޅު އޭރިޔާއަށް

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

8 

އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި އިޖްތިމާޢީ ރޫޙު އާލާކުރުމަށާއި ދީނީ ހޭލުންތައް 
 އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 

 ވޮލީ މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން. 2022އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ  %100  

 ކުރިއަށް ގެންދިއުން.  1444އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 

 އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތެއް ބޭއްވުން.މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން 

 
 ހަރަކާތްތަކުގައި  އެކިއެކި ހިންގާ އަތޮޅުގައި ޖަމާޢަތްތަކުން  ޖަމިއްޔާ ކްލަބް

 ދިނުން  ފޯރުކޮށް  އެހީތެރިކަން  ބޭނުންވާ އެފަރާތްތަކަށް ބައިވެރިވެ 
   

 
 ބައިވެރި މުބާރާތުގައި ޤައުމީ ކުދިން ހޮވޭ  މުބާރާތަށް ޤުރުއާން ޤައުމީ

 ގުޅިގެން ކައުންސިލްތަކާއި ސްކޫލްތަކާއި ކަންތައް ކުރަންޖެހޭ ކުރުމަށްޓަކައި
 ކުރުން 

   

9 

 ހޯދާދިނުން  ރަށްރަށަށް  ނަފާ  ތަންތަނުގެ  އާސާރި  ހުރި  ރަށްރަށުގައި  ގެ އަތޮޅު 

  %45 

 ފެންވަރުގައި ޤައުމީ ހޯދުމަށްފަހު  މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ތަންތަނުގެ  އާޘާރީ
 މަޢުލޫމާތު  ތަންތަނުގެ  ފަދަ ކަނޑައެޅޭނެ ގޮތުގައި ތަނެއްގެ އާޘާރީ

 .ންކަނޑައެޅު ފޮނުވައި ހެރިޓޭޖަށް  އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް

 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 މެހާއެން ކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު

 .ނެރުން ފޮތެއް  ދެބަހުން އެއްކޮށް ފަރާތްތަކުން

10 
 ފުރިހަމަ  ގުޅޭ  ކަމާ  މުވައްޒަފުންނަކީ  މަސައްކަތްކުރާ  ކައުންސިލްތަކުގެ 

 ބަޔަކަށްވުން  ލިބިފައިވާ  ތަމްރީން  ތަޢުލީމާ 
  %65 



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 14 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 އިމާރާތްކުރުމާ ތެރެއިން ފުންގެ މުވައްޒަ މަސައްކަތްކުރާ ކައުންސިލްތަކުގައި
 ކޯސްފުރިހަމަ އާކިޓެކްޗަރ މުވައްޒަފުންނަށް ދެ  މަދުވެގެން  ދާއިރާއިން ބެހޭ

 ކުރުން 

 މުވައްޒަފުންނަކީ  މުވައްޒަފުންނަކީ މަސައްކަތްކުރާ ކައުންސިލްތަކުގައި
 ބަޔަކަށް  ލިބިފައިވާ ތަމްރީން ފުރިހަމައަށް ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އިންފޮމޭޝަން

 .ންހެދު

11 

 ކުރުން  ޑިޖިޓަލް  ޚިދުމަތްތައް  ގެންދާ  ދެމުން  މިހާރު  ކައުންސިލްތަކުން 

  %70 

 ބެހޭގޮތުން ދިނުމާ ދުމަތްޚި  ރައްޔިތުންނަށް ޑިޖިޓަލައިޒްކޮށް މުޅިއަތޮޅު
 .ދިރާސާކުރުން އެއްކޮށް  މަޢުލޫމާތު

 ބޭނުންވާ ރަންކު 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 %80  
 .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 ،އުންސިލަރުންނާއިކަ ރަށެއްގެ
 .އެއްބޭއްވުން މީޓިންގ އޮންލައިން ހިމެނޭގޮތުން ޖީ.އެސް

14 

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

 ހެދުން  މުއައްސަސާއަކަށް

  %75 
 ބޭނުންކޮށްގެން ވަޞީލަތްތައް މީޑިޔާގެ ސޯޝަލް  ޖަލްސާތައް ކައުންސިލްގެ

 ނިންމުންތައް  އަދި އެޖެންޑާ ބައްދަލުވުމުގެ ކައުންސިލް  ،ކުރުމާއި ލައިވް
 .ކުރުން ޢާއްމު

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

 35%   ފެހިކުރުން  ބިޔަގަސްތަކުން  ހޭޅިފަށް  ރަށުގެ  15



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 15 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 އިންދުމުގެ  ގަސް ބިޔަ އެއްލައްކަ ޓަކައި ހިމާޔަތްކުރުމަށް ހޭޅިފަށް
 .ގެންދިއުން ށްކުރިއަ ރަށުފެންވަރުގައި އަތޮޅާއި ޕްރޮގްރާމެއް

16 

 އިތުރުން  ތަކެތީގެ ތަންތަނާއި ހިމެނޭ އިހްތިޞާސުގައި އަތޮޅުގެ
 ހިނގާނު  މަސައްކަތްތައް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރަށުކައުންސިލްތަކާއި

 ބެލެހެއްޓުން މޮނިޓަރކޮށް ނުހިނގާގޮތް 
  %85 

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

 .ކަނޑައެޅުން އުޞޫލެއް ކުރާނޭ  މޮނިޓަރ ދާއިރާތަކާއި މޮނިޓަރކުރާނެ

 
%  50 ކަރަންޓުގެ ބޭނުންކުރާ  ގަޑީގައި ދުވާލު ރަށުކައުންސިލްތަކުގައި

 .ކުރުން  ބަދަލު އެނާޖީއަށް ސޯލާރ
   

17 

 ރަށަކަށް  އިތުރުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ކުރުމަށް ޤާއިމް ސިސްޓަމް ލާސޯ
 ދެނެގަތުން  ކުރަންޖެހޭނެގޮތް  މަސައްކަތް  ،ތަކެއްޗާއި ބޭނުންވާނެ 

  20% 

 ދެނެގަތުމަށްފަހު މިންވަރު ބޭނުންވާ ކަރަންޓް ދުވާލު ރަށުކައުންސިލްތަކުގައި
 .ދެނެގަތުން ޚަރަދު ހިނގާނެ 

   

    ނެގުން  ހުއްދަތައް ނަގަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ބެހޭކަމާ ދައުލަތުގެ 

 
 ދަށުން  ކޯޕަރޭޓިވްގެ  އަތޮޅު ތަކެތި އެންމެހާ ބޭނުންވާ އެނާރޖީއަށް ސޯލާ

 ކުރުން  އިމްޕޯޓް
   

 
 

 ޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޙާ  .7
 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން 2022 ✓

ކައުންސިލް މެމްބަރުްނާނ  ރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމާ ބެހޭގޮތުންވަނަ އަހ2022ަގދ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ 

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް  ށްއަހަރަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަ ވަނ2022ަ ވަނީ، ފައިމިމަޝްވަރާކޮށް ނި

ރުފިޔާ( ވީސްހާސް ދުވިސައްތަ އެއްނުވަމިލިއަން އެއްލައްކަ ނަވާރ )-/J-GOM "9,129,201ދައުލަތުންދޭ "ބްލޮކް ގްރާންޓް 

ތިންމިލިައން ހަލައްކަ ފަސްދޮޅަސް )ރ 3,664,08.46ފަންޑްއިން  "L-CTPE"ތިންވަނަ ފަރާތުެގ ފައިސާ ގެ އިތުރުން

 ރ8,838,510/22 :ުޖމްލަ" ފަންޑްއިްނ J-LCLކައުންސިލްގެ އާްމދަނީ  ،އާއި ހަތަރުހާސް އަށްރުފިޔާ ސާޅީސްހަލާރި(

 ލަފާކޮށްފަިއވާ  ލިބޭނެކަމަށްފަންޑުތަކަށް އާއެކު  ށްލައްކަ ތިރީސް އަށްހާސް ފައްސަތޭކަ ދިހަ ރުފިޔާ ބާވީސް ލާރި(އަށްމިލިއަން އަ)

 ލާރި(އެކާވީސް މިލިއަން ހަލައްކަ ތިރީސް ދެހާސް ތިންސަތޭކަ ނަވާރަ ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް އަށް)ރ 21,632,319/68ޖުމްލަ 

 ކަމަށެވެ.



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 16 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ވަނަ އަހަރު ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުތަކަކީ 2022ާއމްދަނީއަށް ބަލައި  އަދި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރި 

 ރުފިޔާ(ނުވަމިލިއަން އެއްލައްކަ ނަވާވީސްހާސް ދުވިސައްތަ އެއްރ )-/9,129,201" ފަންޑްއިން J-GOM"ދައުލަތުން ދޭ އެހީ 

އަން ހަތަރުލަްއކަ ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ( ތިންމިލިރ )-/3,450,000ފަންޑްއިން  "L-CTPE"ތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސާއާއި 

ހަމިލިއަން ހަލައްކަ އެއްތިރީސްހާސް ) ރ-/6,631,944 ޖުމްލަ ފަންޑްއިން " J-LCLއާއި "ކައުންސިލް އާމްދަނީ ފަންޑް 

ްނ މިލިއަ  ނަވާރަ) ރ-/19,211,145ޖުމްލަ އާއެކު ފަންޑުތަކުން ކުރެވޭ ޚަރަދުގެ މުޅި  ނުވަސަތޭކަ ސާޅީސް ހަތަރު ރުފިޔާ(

ލިބޭ އާމްދަނީއަށްވުރެ ޚަރަދު ކުޑަވާނެކަމަށް ބެލެވެީނ  އެހެންކަމުން ށެވެ.ދެލައްކަ އެގާރަހާސް ސާޅީސްފަސް ރުފިޔާ( ކަމަ

 ދެ މިލިއަން ަހތަރުލައްކަ އެކާވީސްހާސް އެއްސަތޭކަ ހަތްދިހަހަތަރު ރުފިޔާ) ރ2,421,174/68 އެއީ އެވެ.އިންސައްތަ 11.19

ވީމާ، ބަޖެޓުން ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ  ށެވެ.( ކަމަލާރިފަސްދޮޅަސް އަށް

ދުވަުހ  ބުރާސްފަތި 2022ޖެނުއަީރ  13. މި ގޮތަށް ަބޖެޓް ފާސްކުރެއްވީ ވަީނ ފާސްކުރެވިފައެވެވަނަ އަހަރުގެ ބަެޖޓް 2022

މެމްބަރުންގެ  10ށް ހާޟިރުވެ ތިއްބެވި ންމު ބައްދަލުވުމަޢާ ވަނަ 2022/002ވަނަ ދައުރުގެ 04ކައުންސިލްގެ  ބޭއްވުނު

 އިއްތިފާގުންނެވެ. 

 ލައިސަންސްޓްރެކްގެ މަސައްކަތް 

ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން 

ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްގަމު 

އިމްތިހާްނ ޕްރެކްޓިކަލް ލައިސަންސް ދުއްވުމުގެ 

 27މުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ހެދުމަށްބޭުނންވާ ޓްރެކް ހެދު

ވަނަ ދުވަހު ތިނަދޫގައި ފަށާފައެވެ. 2022ފެބްރުއަރީ 

ގައި ވަނީ ޓްރެކްގެ  2022ޑިސެމްބަރުގައި  28އަދި 

ނިމިފައެވެ. މި މަސައްކަތުގެ އަމަލީ  ވަނީތްމަސައްކަ

 އިންނެވެ.ތިނަދޫ ޕަބްިލކްވޯކްސް އަތޮޅުކައުންސިލާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ

 

 ޤާނޫނީ  ބޭނުންވާ  ކުރުމަށްޓަކައި ގޮތެއްގައި  ދެމެހެއްޓެނިވި  އިޤްތިޞާދު  ދާއިރާގެ ދާރީ އި

 އެކުލަވާލުން  އޮނިގަނޑު 
 



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 17 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ގދ. އަތޮޅަކީ އިޤްތިޞާދީގޮތުން ކުރިއަރާފައިވާ ފުދުންތެރި އަތޮޅުކަށް ހެދުމަށްޓަކައި، އިދާރީ ދާއިރާގެ 

ތާވަލްކުރެވުނެއެވެ. އެގޮތުން ގދ.  ގިނަ ޙަރަކާތްތަކެއް ޓަކައިއިމުކުރުމަށްއިޤްތިޞާދު ދެމެހެއްެޓނިވި ގޮތެްއގައި އަތޮޅުގައި ޤާ

ފަޅުރަށްތަކުެގ ބެލެނިވެރިކަން ސީދާ އަތޮުޅ ކައުންސިލަށް ލިބޭނެޮގްތ އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ އިޙްތިސާސްތެރޭގައި ހިމެނޭ 

 އަހަރުގެ  ތެރޭގައި ކުރެވުނެއެވެ.  ވަނ2022ަޤާނޫނީ އޮިނގަނޑު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް  ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި

ފަޅުރަށްތަކުގެ  ހިމެނޭ ނަޑެއްާލގެ އިޙްތިސާސްތެރޭގައިގދ. ރަތަފަންދޫ އަދި މިޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގދ.  

މިހާރު  90ކައުންސިލްތަަކށް ލިބޭނެގޮތް ެހދުމަށްޓަކައި ާޤނޫނީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްަކތްތައްތަކުގެ % ބެލެނިވެރިކަން އެ

ހޯދައިދިނުމަށްޓަކަިއ  ނީ ނިމިފައެވެ. ހަމައެެހންމެ ގދ. ގައްދޫ ކައިރީގައި އޮންނަ ަގމުގެ ބެލެނިވެރިކަން ގައްދޫ ކައުްނސިލަށްވަ

ކައުންސިލް ބައްދަލުވުންތަކުްނ އަދި ހަމައެހެންމެ ވެއެވެ. ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިޤާނޫނީގޮތުން ކުރަންޖެހުުނ ވެސް 

ކައުންިސލުން ޤަރާރެއް ފާސްކޮށް ގަމުގެ ބެލެނިވެރިކަން ގައްޫދ މުންތައް ނިްނމުނެއެވެ. ހަމައެހެންމެ ނިންމަންޖެހޭ ިނން

ގޮތުްނ  އަތޮޅުގެ އިޙްތިސާސްތެރޭގައިވާ ފަޅުރަށްތަކާބެހޭމީގެއިތުރުން  ކޮށްފައިވެއެވެ.ކައުންސިލަށް ހޯދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް

   ނުވާފައިވެއެވެ. އެގްރިކަލްޗަރށާއި އެލް.ޖީއޭއަށް ސިޓީތަކެއް ފޮސް އެންޑް މެރިން ރިސޯސަމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް 
   

  



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 18 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ދިނުން ތަމްރީން ތަޢުލީމާއި  ނަށް މުވައްޒަފުން  މަސައްކަތްކުރާ  ކައުންސިލްތަކުގެ
 

މްރީުނ ގދ. އަތޮޅު ރަށްރަށު ކައުންސިްލތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުނަކީ ކަމާގުޅޭ ފުރިހަމަ ަތޢުލީާމއި ތަ

ޓްރެއިނިންގ  އަމާޒުކޮށް ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށްހެދުމުގެ ޕްރޮްގރާމްގެ ތެރެއިން ކައުންސިލްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް

ވެއެވެ. އެގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު  ތަކެއް ކުރިއަށްގެންދެވިފައި

ކާއި ބޭސިކް ޕްރޮޤްރާމަޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި އޮޓޯކޭޓް ތަމްރީން 

އިތުރުން ނެވިގޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއްގެ  އެޑްވާންސް ޕްރޮގްރާމެއް އަދި 

މުވައްޒަފުން ވީހާވެސް ބޮޑަްށ ޖެމްސަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން 

މީހުްނ ހޮވުމުގެ  އަކާއި ވަޒީފާއަށްކުރިއަށްގެންދިޔަ ޖެމްސާބެހޭ ޓްެރއިނިންގ

އިބެހޭ ޓްރެއިނިންގ، އިމާރާތްކުރުމާ ،ޓްރެއިނިންގެއއްމަރުޙަލާތަކާބެހޭ 

ނިމިދިޔަ އަހަރުގައި މުވައްޒަފުން ޓްރެއިން ކުރުމަށްޓަކައި މިއިދާރާއިން   ތައްކެޕަރސިޓީ ބިލްޑިންގ ޕްރޮގްރާމް ފަދަޓްރެއިނިންގް

 ހިންގާފައިވެއެވެ. 

 ބޭސިކް އޮޓޯކެޑް ޓްރެއިނިންގ •

މުވައްޒަފުންނަށް ތަޢުލީމާއި ތަްމރީނު ދިނުމުގެގޮތުން އަތޮޅު 

އިދާރާތަކުގައި  ގެސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށާއި ރަށު ކައުންސިލްކައުން

ބޭސިކް އޮޓޯކެޑް ޓްރެއިނިންގއެއް އަމާޒުކޮށް މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް 

މި ށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.  2022ޖޫން  21ން  2022ޖޫން  19

ސިލްގެ އިދާރާއާއި އެމް، ޓްރެއިން ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްގެންދިޔައީ އަތޮޅު ކައުން

އެން. ޔޫ ތިނަދޫ ކެމްޕަހާ ގުޅިގެންނެވެ. ޓްރެއިނިންގގައި ކިޔަވައިދެވުނީ އަލަްށ 

އޮޓޯކޭޑް ބޭނުންކުރާ ފަރާްތތަކަށް ޓޫލްސް ބޭުނންކުރާގޮތާއި އޮޓޯކެްޑގެ ބޭސިކް 

މުވައްޒަފުން  26ފަންގްޝަންތަކެވެ. މި ޓްރެއިނިންގ ގައި ޖުމްލަ 

 ވެ. ބައިވެރިވެފައި ވެއެ

 

 
 

 

  



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 19 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ޖެމްސް ޓްރެއިނިންގ •

މި އަތޮޅުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި ޖެމްސްގެ މަސައްކަތް އެންމެ އެކަށީގެންވާގޮތަށް ކުރިއަށްނުދާތީ މި މަސައްކަތަށް 

ން މުވަޒަފުން ވީހާވެސް ބޮޑަށް އަުހލުވެރިކޮށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ގދ. އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެ

އަށް ކުރިައށް ގެންދެވިފައި ވެއެވެ. ިމ  2022ޖޫން  09އިްނ  2022ޖޫން  08ޖެމްސް ބޭނުންކުރުމާބެހޭ ތަމްރީނުތަކެއް 

އްޒަފުނާއި ތިނަދޫގެ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވަ 9 މި އަތޮޅުގެ ފުންގެ އިތުރުންތަމްރީނުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަ

ކޭސްފައިލް ކުރާގޮތާއި  ޖެމްސްތެރެއިންޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މި ޓްރެއިނިންގގައި ކިޔައިދެވުނީ މުވައް މުއައްސަސާތަކުގެ

 އެންޓްރީކުާރ ގޮތެވެ. ނަމްބަރ ނަގާގޮތާއި 
 

 ނިޔަމި ކޯސް  •

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 

އުޅަނދުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން 

އެމް. އެން. ޔޫ ތުން އިތުރަށް ތަމްރީނުކުރުމުގެ ގޮ

 އެއްތިނަދޫ ކެމްޕަހާ ގުޅިގެން ނިޔަމިަކމުގެ ޓްރެއިން

މުވައްޒަފުންނަށް ދީފައިވެއެވެ. މި ޓްރެއިނިންެގ 

 09އިން  2022ޖެނުއަރީ  31ބާއްވާފައި ވަނީ 

އެމް. އެން. ޔޫ ތިނަޫދ އަށް  2022ފެބްރުއަރީ 

މި ޓްރެއިނިންގ ގައި ބައިވެރިވެފައި ކެމްޕަހުގައެވެ. 

. އެއީ އަތޮޅު މުވައްޒަފުންނެވެ 04 ވަނީ

 ފަޅުވެރިންނެވެ.  02ގެ  ފަޅުވެރިންނާއި އަތޮޅު ދޯނި )ހުވަދޫ( 02ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ލޯންޗް )ކަފެނާ(ގެ 
 

 ޓްރެއިނިންގ  މީހުން ހޮވުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ މަރުޙަލާބެހޭ ވަޒީފާއަށް  •

 އިތުރު މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްތެރެއިން، ރޮގްރާމްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު އިތުރުކުރުމުގެ ޕް

 ްޓެގ ސިވިލްސަރވިސް ޓްރެއިނިންގެ އިނިސްޓިއު މިޓްރެއިނިން ކުރިއަށްގެްނގޮސްފައި ވަނީ ޓްރެއިނިންގއެއް ބާއްވާފައިވެއެވެ.

ފައި ވަނީ ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޮވުމުެގ މިްޓރެއިނިންގގައި ކިޔަވާދީ މި އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރެޖނަރަލް ޙުސައިން ރަޝީދެވެ. ފަރާތުން

އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޓްރެއިނިްނގ  ،ގައ2022ިޖޫން  21 މަރުޙަލާގެ ބައިތަކާބެހޭގޮުތންނެވެ. ޓްރެއިނިންގ ބާއްވާފައި ވަނީ



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 20 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ތިނަދޫެގ ންގެ އިތުރުން ޓްރެއިނިންގގައި ބައިވެރިވެފައި ވަނީ ައތޮޅު ކައުްނސިލްގެ އިދާރާގެ އެޗް.އާރު މުވައްޒަފު މިއެވެ. ގަރޫމް

  އެއްގެ އެޗް އާރުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނެވެ.ހުރިހާ މުއައްސަސާ
 

 ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް އިން ފީލްޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ފޮރ ސީނިއަރ ސިވިލް ސަރވަންޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް  •

ޕްރޮގްރާމްގެ  ތަމްރީނު އިތުރުކުރުމުގެ ހުނަރާއިމާިއ މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީ އިދާރާގެ ވެރިންނާއި އަތޮޅު ކައުންސިލް

ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް އިން ފީލްޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ފޮރ މި އިދާރާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލް އާދަމް ނަސީމް "ތެރެއިން 

ޓްރެއިނިންގ ސްފައިވާ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަްށ ެގންގޮ 5" ނަމުގައި ސީނިއަރ ސިވިލް ސަރވަންޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް

 2022ޖުލައި  29އިން  2022ޖުލައި  25ާބއްވާފައި ވަނީ  ޕްރޮގްރާމް ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މި ޓްރެއިނިން

 ގެ ނިޔަލަށް އިންޑިއާގައެވެ. 

 

 އެމެޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް  •

 27ނޮވެމްބަރ  2022ސެންޓަރގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ތިނަދޫ ހެލްތް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  އަށް ޓްރެއިނިންގ އެއް ބާއްވާފައިވެއެވެ. މި ޓްރެއިނިންގ ގައި ބައިވެރިވެފައި ވަނީ  28އިން 

 ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލް ޙުސައިން ރަޝީދުއެވެ.

 އެންރިޗްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް އެގްޒެކްޓިވް އެންހެންސްމެންޓް އެންޑް 

އެގްޒެކްޓިވް ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކުގެ ވެރިން ތަމްރީނުކުރުމުެގ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން "

ގައި 2022ސެޕްޓެމްބަރ  28"ގެ ނަމުގައި އޮންލައިން ޕްރޮގްރާމެއް އެންހެންސްމެންޓް އެންޑް އެންރިޗްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް

މި އިދާރާގެ ވާފައި ވެއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި މި އިދާރާގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެފައި ވަނީ ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބާއް

 އ.ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް މަރިޔަމް ޝަޒުނާއެވެ.  ،ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލް އާދަމް ނަސީމާއި

 ވިޔަ މޮޑިއުލް ޓްރެއިނިންގ  •

 ވީހާވެސް ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމުގެ ގޮތުން، ބަޖެޓްަގިއ ސަރުކާރުގެ އެންމެހައި އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓްގެ މަސައްކަތްތައް

ވިޔަ މޮޑިއުލް "އަށް  2022އޮކްޓޯބަރ  06އިން  2022އޮކްޓޯބަރ  02މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް 

މި ވެއެވެ. ބާއްވާފައިމާޭލގައި ލޯކަލް ގަވަރމަްނޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން  ،ޓްރެއިނިންގ" ނަމުގައި ޓްރެިއނިންގއެއް

އަދި ވިޔަ  ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތާއިމާލީ ބަޔާންތައް އޮފީސްތަކުން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ޓްރެއިނިންގގައި ކިޔަވާދެއްވާފައި ވަނީ 



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 21 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ބައިވެރިވެފައި ވަނީ އެކައުންޓްއޮފިސަރ ޓްރެއިނިންގގައި އަހުލުެވރިކުރުމެވެ. މި އިދާރާގެ ފަރާތުްނ މޮޑިއުލަށް މުވައްޒަފުން 

 ޘަނާ މުޙައްމަދުއެވެ.  ފާތިމަތު

 އިމާރާތްކުރުމުގެ ޤަވާޢިދުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް  •

އޮކްޓޯބަރ  10ގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޤަވާޢިުދތަކަށް" އަހުލުވެރިކުރުމަށްޓަކައި 2017/4"ޤާނޫނު ނަމްބަރ: 

އަށް، 2022އޮކްޓޯބަރ  11އިން  2022

 ނޭޝިނަްލ ޓްރެއިނިންގއެއް މިނިސްޓްީރ އޮފް

ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 

އިން ބާއްވާފައިވެއެވެ. މި ޓްރެއިނިންގ 

ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ އެންމެ ބޮޑު މަޤުޞަދަކީ 

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ކުރެހުްނ ފާސްކުރުމާއި 

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުމުގެ މަސައްކަތް ޤާނޫނާއި 

މަށް މުވައްޒަފުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމެވެ. މި ޓްރެއިންގގައި މި އަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ޖުމްލަ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ކުރުވު

  މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ޓްރެއިން ބާއްވާފައި ވަނީ ތިނޫ ކެމްޕަހުގައެވެ.  19

 

 ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ޕްރޮގްރާމް 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ 

އި ހުންނަންޖެހޭ އަޚްލާީޤ ސިފަތައް ދަމަހައްޓާ ކިބައިގަ

މަސައްކަތު މާހައުލުގައި ރަނގަޅު މުވައްޒަފަކަށްވުމަށް 

، ބޭނުންވާ އުކުޅުތަްއ ދަސްކޮށްދިނުމަށް

"ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ  ިސިވްލަސރިވްސ ޮކިމަޝުނން 

އޮކްޓޯބަރ  10ޕްރޮގްރާމް" ނަމުގައި ޓްރެއިނިންގ އެއް 

އަށް ތިނަދޫ  2022އޮކްޓޯބަރ  12އިން  2022

ފަރާތެއް ބައިވެރިވެފައި  81މި ޓްރެއިނިންގގައި ގދ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ މުވައްސަސާއަކުން ޖުމްލަ ކެމްޕަހުގައި ބާއްވާފައިވެއެވެ. 

 ވެއެވެ. 



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 22 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 އެޑްވާންސް އޮޓޯކޭޑް ޓްރެއިނިންގ 

އެމް. އެން.ޔޫ ތިނަދޫ ކެމްޕަހާއި 

 04ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން 

ޑިސެމްބަރ  06އިން  2022ރ ޑިސެމްބަ

ގެ ނިޔަލަށް" އެޑްވާންސް އޮޓޯކޭޑް 2022

ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް" އެއް ތިނަދޫ ކެމްޕަހުގައި 

މި ބާއްވާފައިވެއެވެ. މި ޓްރެއިިނންގގައި، 

އަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކުންނާއި ތިނަދޫ 

ން އަދި ތިނަދޫ ކެމްޕަހު އިންޕަބްލިކްވޯރކްސް

 ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ.  މުވައްޒަފުން 19ޖުމްލަ 

 

 ޓްރާންސްޕޯޓް ޓްރެއިނިންގ 

މިކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ ޙިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޓްރާންޕޯްޓގެ ޙިދުމަތް ދިނުމުގައި ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިަމިތ 

އޮކްޓޯބަރ  18އިން  2022ބަރ އޮކްޓޯ 12ރުދަނާކޮށް އަވަސް ޙިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިޙިދުމަތް އިތުރަށް ހަ ،ވަމުންދާތީ

އަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށް މިއިދާރާއިން  2022

ތަޖްރިބާ ދަތުރެއްކޮށްފައިވެއެވެ. މި ދަތުރުގައި 

މިއިދާރާގެ ްޓރާންސްޕޯޓް ފްރޮންޓާިއ ބައިވެރިވެފައިވަނީ 

މުވައްޒަފެކެވެ. މި  03ބެކްއޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރާ 

މުގެ ތެރޭގައި ސިސްޓަމުގެ ދަތުރުގައި ހާސިލްވި ކަންކަ

ތެރެއިން އަލަށް ހުށަހެޅޭ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކުރިއަށް 

ގެންދާނެ ގޮތާއި ، ލައިސަންސް ކާޑު ކްރިއޭޓް ކުރުމާއި އެންކޯޑް ކުރަން އަދި ޕްރިންޓް ކުރުން، ކަނޑުބައިގައި މަސައްކަތްތައް 

 އެކު ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ދަސްވެގެން ދިޔައެވެ. ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތުގެ އިތުރުނ މަސައްކަތް ހަލުވިކަމާ ފަސޭހަކަމާ

 

  



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 23 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރުން 

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

ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 2022ކަށް ހެދުމަްށޓަކައި މި އިދާރާގެ ފަރާތުން ގުޅިގެން އެކުވެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރެވޭނެ މާޙައުލަ

 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޙަރަކާތްތަކެއް ހިންގާފައިވެއެވެ.  6

 މުވައްޒަފުންގެ ދަތުރު  •

ަހރުދަނާކޮްށ އިހުނަށްވުރެ ބޮޑަށް މެދުގައި އޮންަނ ގުޅުން މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެ ކައުންސިލްމި ދަތުރަކީ 

އިދާރާގެ  އަތޮޅު ކައުންސިލް ކުރުމަށްޓަކައިދަހިބަ

މި އިދާރާގެ ފަރާތުން ކުރި ދަތުރެކެވެ. 

ވެރީންނާއި މުވައްޒަފުން ަބއިވެރިވި މި 

 ޙަރަކާތްތަކެއްތަފާތު  ދަތުރުގައި

ވަީނ  ދަތުރުކޮށްފައިމި ކުރިއަށްގެންދިޔައެވެ. 

 އަށެވެ.ގދ. ހުޅުއްދޫ ގދ. އަތޮޅުގެ ފަޅުރަށެއްކަމުގައިވާ 

 ވައްޒަފުންގެ ޑިނަރ ނައިޓް މު  •

ގިނަ ދުވަހު  އަށްއަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ ކުރުމަށާއިހަރުދަނާމުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން 

އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވޯކިން ޙަވާލުކުރުމުގެ ގޮތުން  ކުރުމަށާއި އަދި މި އަގު އަގުވަޒަން ކުގެފަރާތްތަޚިދުމަތްކުރެއްވި 

 ގައި 2022ޖޫން  01 ޑިނަރ ނައިޓެއް ބާއްވާފައިވެއެވެ. މި ޑިނަރ ނައިޓް ބާއްވާފައި ވަނީ ގެންނަށް ޚާއްޞަކޮށްމުވައްޒަފުން

މިޑިނަރ ނައިޓްގައި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ގެ ގޯތިތެރޭގައެވެ. )އަޮތޅުގެ(  ގދ. އަތޮޅު ސްޓޭޓްހައުސް

 އަށް ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތްތައް ކުރެއްވި ފަރާތްތައް ބައިވެރިވިއެވެ. އިތުރުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 24 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 މުވައްޒަފުންގެ ރޯދަވީއްލުން 
 

މުވައްޒަފުންގެ ގުޅުން ބަދަހިކޮްށ  

ވަނަ އަހަރުެގ 1443އެކުވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކަިއ 

ރަމަޟާން މަހުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްެގްނ 

ތޮޅުގެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އަރޯދަވީއްލުމެއް ވަނީ 

ބާއްވާފައެވެ. މި ރޯދަވީއްލުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ. ވެރިންނާއި  އިދާރާގެ

 މުވައްޒަފުންގެ އެނުއަލް ނައިޓް 

ަވނަ ދުވަހުގެ ރޭ  2022ރ ނޮވެމްބަ 07ކުރުމުގެ ގޮތުން ވަނަ އަހަރު މުވައްޒަފުންގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގ2022ަ   

 ރ ނައިޓްގައި ގިނަދުވަހު އޮފީހުގެގައި މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ޑިނަރ ނައިޓެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މި ޑިނާ 20:15

ޚިދުމަތުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ އަގުވަޒަންކޮށް 

ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުން ހަާދނީ ިފލާއެއް 

ންސިލުން ރާވާހިންގާ އަރުވާފައިވެއެވެ. އަދި ކައު

އެކިކިއެކި ހަރަކާތްތަކުގައި ހީވާގި ކަމާއެކު ބައިވެރިވާ 

 ވެސްމުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަންކޮށް އެ މުވައްޒަފުން

ސެޓްފިކެޓް ދީފައިވެވެ. މި ޑިނާރ ނައިޓްގައި 

ބައިވެރިވެފައިވަނީ މި އިދާރާގެ އިސްވެރިންނާއި 

 މުވައްޒަފުންނެވެ. 

 ފެހިކުރުން  ތަކުން ބިޔަގަސް  ހޭޅިފަށް  ރަށުގެ 

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

އިންދުމަށް ވަީނ  ުމހިއްމު ސަރަޙައްދުތަކުގައާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ގޯތިތެރޭގައިތިަނދޫގެ ހޭޅިފަށުގެ އިތުރުން 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވަނަ އަހަރުގެ ތިމާވެށި ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން 2022ވަނީ  ރޮގްރާމް ފައްޓާފައިމި ޕްހަމަޖެހިފައެވެ. 

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

 



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 25 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 

 ފަށް ފެހިކުރުން ރަށުގެ ހޭޅި  •

ކުން ރަށުގެ ހޭޅިފަށް ބިޔަ ގަސްތަ

ގަސްއިންދުމުގެ ފެހިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން 

ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ތިނަދޫެގ ހޭޅިފަށުގައި ގަސް 

ިމ އިންދުމުގެ ޙަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ. 

ޙަރަކާތުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވެރިންނާއި 

 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ. 

 

 ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގޯތިތެރެ ފެހިކުރުން އަތޮޅު  •

ގަސްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގޯތިތެރޭގައި ގަސް އިންދުމުގެ ޙަރަކާތެއް ކުރިއަށް 
އި އަތޮޅު ގެންދެވިފައިވެއެވެ. މި ޙަރަކާތުގައި ތަފާތު ވައްތަރު މާއަޅާ ގަހާއި ރުއް އިންދާފައި ވެއެވެ. މި ޙަރަކާތުގަ

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވެރިންނާއި ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައި ވެއެވ

 

  

  



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 26 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 އިޖްތިމާޢީ ރޫޙު އާލާކުރުމަށާއި ދީނީ ހޭލުންތައް އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 
 

މާއި އެއްބާރުލުްނ ގދ. އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންގެ މެދުަގއި އިޖްތިމާޢީ ރޫޙު އާލާކޮށް ޒުވާނުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަ

ނީ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ތަފާތު ކުޅިަވރު މުބާރާތްތައް ކުރިއަށްެގންދެވިަފއި ވެއެވެ. ހަމައެހެންމެ ައތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދީ

މްތައް ކުރިއަށް ހޭލުންތައް އިތުރުކުމުގެ ގޮުތން ައތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ޤުރުއާން ުމބާރާތަކާއި ދީނީ ނަޭޞހަތްދިުނން ފަދަ ޕްރޮގްރާ

ކުރިއަށްގެންދާ މަތީގައި އިންތިޒާުމކޮށް ސްކޫލްތަކުން އެކި ގެންދެވިފައި ވެއެވެ. އަދި ރަުށ ކައުންސިލްތަކުންނާއި އަތޮޅުެގ 

 ދެވެންއޮތް މިންވަރަކަށް ދިނުމަށް ެވސް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.  މުބާާރތްތަކަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން މާލީއެހީ ފަދަދެންނެވިފައިވާ

 

 ވޮލީ މުބާރާތް  •
 

އާލާކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި ގދ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ގދ. އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި އިޖްތިމާޢީ ރޫޙު 

ށް 2022މާރޗް  29ން  2022މާރޗް  25މަޤުޞަދުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށް  ހަރުދަނާ ގުޅުމެއް އުފެއްދުމުގެ

އި ބާއްވާފަ" ނަމުގައި ވޮލީ މުބާރާތެއް ގދ. ވާދޫގައި 2022ބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ގދ. އަތޮޅު މުބާރާތް ރާއްޖޭ އެޓޯލް ވޮލީ "

ކޮންމެ ރަށަކުން ފިރިެހްނ ބައިވެރިވި ޓީމެވެ. އެއީ  08ރަަށކުން  04ައތޮޅުގެ  ގދ.މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައި ވަނީ  އެވެ.ވެ

 އި ބައިވެރިވެފައިވާ ޓީމްތަކަކީ ފަރެސްމާތޮޑާ )ޔޫތު ނިއު ޖެނަރޭޝަން(، ނަޑެއްލާމުބާރާތުގަޓީމަކާއި އަންހެން ޓީމެކެވެ. މި 

)ނަޑެއްލާ އައިލޭންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީ(، ވާދޫ )ސޮސައިޓީ ފޮރ ވާދޫ ޔޫތު(، ފިޔޯރީ )ސޮސައިޓޯ ފޮރ ފިޔޯރީ ޔޫތް 

- ތް ބޭއްވުމަށް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަްނޓް( އެވެ. މި ުމބާރާ

ރ )އެއްލައްކަ ރުފިޔާ( ކަނޑައަޅާފައި ވެއެވެ. މި ފައިސާ 100000/

މުބާރާަތށް  ކަންކަމަށާއިމުބާރާތުެގ އިދާރީ  ވަނީ ޚަރަދުކޮށްފައި

މުބާރާތުެގ ށާއި ބޭނުންވާ ޓްރޮފީއާއި މެޑަލް އަދި ެބނާފަދަ ތަކެތި ހޯދުމަ 

 މި ޗެމްޕިއަން އަދި ރަނައަޕް ޓީމުގެ އިނާމުގެގޮތުގައި ދިނުމަށެވެ.

 އިސާ ވަނީ މުބާރާތް ބޭއްވިފައިވާ ވާދޫ ކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮށްފައެވެ. ފަ
 

  ވުމުގައި ބައިވެރިވުން ކުޅިވަރު ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް މާލޭގައި ބޭއްވި މަޝްވަރާ ބައްދަލު  •

 

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

هللا މާލޭގައި ބޭއްވުނު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއްގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙަސަން ފައިޙަތު ޤުދުރަތުއަށް 2022

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ  ވަނީ މި ބައްދަލުވުން އިންތިޒާމްކޮށް ބާއްވާފައިބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. 



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 27 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކޮށްފައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށާއި . ނެވެއެމްޕަވަރމަންޓްގެ ފަރާތުން

 އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ސަރަޙައްދަކުން ވެސް ޤާބިލް ހުނަރުވެރި ޒުވާނުްނ ބިނާކުރުމާބެހޭ ގޮތުްނނެވެ. 

 

 އެތްލެޓިކްސް މުބާރާތް  •

ރައުހަތު ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި  ގެންއިންތިޒާމްކޮށް ން ސިލުލައިގެން ގދ. އަތޮޅު ކައުންމުޅިރާއްޖެއަށް ހުޅުވާ 

ގެ ނަމުގައި  " 2022"ގދ. އަތޮޅުކައުންސިލް އެތްލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ގުޅިގެން ގދ. އަތޮޅުކައުންސިުލން 

 އަށް 2022ސެޕްޓެމްބަރ  15ން  2022ސެޕްޓެމްބަރ  09މުބާރާތެއް ބާއްވާފައިވެއެވެ. މި މުބާރާތް ބާއްވާފައިވަނީ 

އެތްީލޓުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މި މުބާާރްތ  849ސްކޫލަކުން  26ތިނަދޫ ސްޓޭޑިއަމްގައެވެ. މި މުާބރާތުގައި މުޅިރާއްޖޭގެ 

ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. މިފައިސާ  ރ )އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ( -/150000 ބޭއްވުމަށް މިއިދާރާއިން

ންކަމަށާއި ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ މުބާރާތުގެ އިދާރީ ކަ

މުބާރާތަށް ބޭނުންވާ ޓްރޮފީާއއި މެޑަލް އަދި 

ބެނާހެދުމާއި ސްޓޭޑިއަމް ޒީނަތްެތރި ކުރުމަށާއި ރަށް 

ޒީނަތްތެރިކުމަށެވެ.  މިފައިސާ ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ 

 ރައުހަތު ސްޕޯޓްސް ޕޭމަންޓަކަށް ބަހާލައިގެން 03

 އެވެ. ކްލަބާ

 

 ޤުރުއާން މުބާރާތް  •

  ޤުރުއާން ޤައުމީ  ވަނަ  35      

ގދ.  މުބާރާތަށް ކުދިން ހޮވުަމށްޓަކައި

 ޤުރުއާްނ  އަތޮޅުކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން

ބާއްވާފައިެވއެވެ. މި މުބާރާތް  ތިނަދޫގައި މުބާރާތެއް

ތިނަޫދ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 

ގދ. އަތޮޅުަކއުންސިލް ޤުރުއާން  ނެވެ.ކައުންސިލުން

މި މުބާރާތުގަިއ  ވި ބޭއް ގެ ނަމުގައި  1444މުބާރާތް 



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 28 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ދަރިވަރަކާއެުކ  14ދަރިވަރުންނާއި އަމިއްލަޮގތުން  142އަދި ޤުރުއާން ކުލާހުން  ސުކޫލަކާއި 09ރަށެއްގެ  07ގދ. އަތޮޅުގެ 

 ވަނަ ޤައުމީ 35ދަރިވަރުން  22މި މުބާރާތުން ހޮވުނު މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެ ފައިވެއެވެ.  ދަރިވަރުން  156މުޅިޖުމްލަ 

ރ  -/75000މި މު ބާރާތަްށ މިއިާދރާއިން  ން މުބާރާތުގައި ކިޔަވާފައިަވނީ ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ަނމުގައެވެ. ޤުރުއާ

)ހަތްދިހަ ފަސްހާސް ރުފިޔާ ( ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. މި ފައިސާ ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލާއި 

 ނެވެ. ޕޭމަންޓަކަށް ބަހާލައިގެން  3ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ 

 އިޖްތިމާޢީ ރޫޙުއާލާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން މާލީ އެހީތެރިކަން ދިނުން  ✓
 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ފައިސާގެ އެހީދިނުން  •

ޖުލައި މަހު  2022އިޖްތިމާޢީ ރޫޙު އާލާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ގދ. އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި 

- ވަނީ ކައުްނސިލްގެ އިދާރާއިންމާތޮޑާ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދެުވނު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާަތށް އަތޮޅު ފަރެސް

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

 ވެ. ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއެ
 

 ސްކޫލްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަންދިނުން  ވި އެތްލެޓިކްސް މުބާރާތުގައި ބައިވެރި  •
 

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

ގދ. " ގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ވަނަ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތްލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އެންޑް ފިއެސްޓ23ާ"ސިޓީގައި ބޭއްވުނު 

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

ޓިކްްސ އެތުލެ 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 އެހީދިނުން  •

ކޯހެއް ންސް ފުޓްބޯޅަ ޯކޗިން ހޯނޑެއްދޫ ފުޓްބޯޅަ އަކަޑަމީގެ ަފރާތުން ގދ. އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިެގން ސީ ލައިސަ

އަތޮޅުކައުނސިލްގެ ގައި 2022ޖޫން  05 ގޮތުން މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ވަނީ ހިންގާފައެވެ. މި ކޯސް ހިންގި ފަރާތަށް

 ޙަވާލުކޮށްފައެވެ. ރ )ދިހަހާސް ރުފިޔާ( ވަނީ 10000/- އިދާރާއިން

  



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 29 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ރާޅާއެރުމުގެ މުބާރާތަށް ފައިސާގެ އެހީދިނުން  •

ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ކުޅިވަރުގެ ރޫޙްއާލާކޮށް އެއްބައިވަންތަކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ސަރފިންގ 

އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ 

މުބާރާތް ވަނީ ގައްދޫގައި ބާއްާވފައެވެ. މިމުބާރާތަްށ 

ގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްމާލީ އެހީތެރިކަމެއްގެ ގޮތުގައި 

ވަނީ ރ )ދިހަހާސްރުފިޔާ( 10000-އިދާރާއިން 

މާރޗް  14ދީފައެވެ. މި ފައިސާ ޙަވާލުކޮށްފައި ވަނީ 

 ވަނަ ދުވަހު ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއެވެ. 2022

 ޓެއްކާސް ފުޓްސަލް މުބާރާތް  •

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި 

ޓެއްކާސް ފުޓްސަލް ކުރިއަށްގެންދިޔަ 

ޓީމް ފައިނަލް  ތުގައި ކުޅުނު ވާދޫމުބާރާ

 ،ދިއުމާގުޅިގެން އެ ޓީމަށް ސަޕޯޓްކުރުމުގެ ގޮތުން

އިދާރާއިން ވަނީ  މިސަޕޯޓަރުން ގޮވައިގެން 

ދަތުރެއް ކޮށްފައެވެ. މި ފުވައްމުލަކު ސިޓީއަށް 

ބަޖެޓުްނ ވަީނ ތައްޔާރުކުރުމަށް  ލޯންޗުދަތުރަށް 

މިފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައި ވަނީ ޚަރަދުކޮށްފައެވެ.   ހަލާރި(ސާދަހާސް ނުވަސަތޭކަ ހަތްދިހަތިން ރުފިޔާ ހަތްދިހަ) ރ14,973/76

 ޓީމެވެ.  ގެގދ. ވާދޫ ވަނީ ޒޯން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައި މިމުބާރާތުގެވަނަ ދުވަހުގައެވެ. 2022ޖޫން  15

 އިންޓަރ އޮފީސް ވޮލީ މުބާރާތަށް ފައިސާގެ އެހީދިނުން 

އި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފަރާތުން ގދ. ގައްދޫ ގަ

ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ވަނީ  ވޮލީމުބާރާތެއްވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މި މުބާރާތަށް

ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދީފައެވެ. މި މުބާރާތައް ގދ. 

)ދިހަހާސް ރ 10،000އަތޮޅުކައުންސިލުން މާލީ އެހީތެރިކަމެއްގެ ގޮތުގައި  

 2022އޮކްޓޯބަރ  20ވަނީ ވަނީ ދީފައެވެ. މި ފައިސާ ހަވާލުކޮށްފައި ރުފިޔާ( 

  ވަނަ ދުވަހު        ގައި ގަ 



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 30 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 2022ގައްދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސެލް ޗެލެންޖް 

ޒުވާނުންގެ މެދުގައި އިޖްތިމާއީ ޫރޙް 

އިތުރުކުރުމަށް ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލުން 

އިންތިޒާމްކޮށްގެން މިއަހަރު ޑިސެމްބަރ މަހު ބޭއްވުނު  

 "2022ޖް "ގައްދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސެލް ޗެލެން 

ނަމުގައި މުބާރާތެއް ގދ. ގައްދޫ ގައި ބާއްވާފައިވެއެވެ.  

ރ. )ވިހިހާސް ރުފިޔާ( ގެ 20,000.00މި މުބާރާތަސް 

މާލީއެހީތެރިކަން އަތޮޅުކައުންސިލުން ފޯރުކޮށް 

 ދީފައިވެއެވެ 

 ހިޔަލަ އެކްސްޕޯ 

ގދ. އަތޮޅުކައުންސިލާއި ގދ. ތިނަދޫ         

ގައި ގދ.  2022ސްޕޯ ޑަބްލިޔު.ޑީ.ސީ ހިޔަލަ އެކް

އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުން ބައިވެރިވާ ޑަބްލިޔު.ޑީ ސީތަކަށް 

ޓްރާންސްޕޯރޓް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުމަށްޓަކައި 

ރ. )ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ( ގެ މާލީ 50،000.00

އެހީތެރިކަން ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށް 

މި ފައިސާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ދީފައިވެއެވެ. 

ންޓަކަށް ބަހާލައިގެން ގދ. ތިނަދޫ އަންހެނުން ތިންޕޭމަ

 ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއިއެވެ. 

ނަޑެއްލާ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ވޮލީ 

 ބޯޅަ މުބާރާތް 

ރަށުގެ ދެޖިންސުގެ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި    

 ކުޅިވަރުގެ ރޫޙު އާލާކުރުމަށްޓަކައި ނަޑެއްލާ 

ދެޖިންސުގެ  އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކައުންސިލުން

ބޯޅަ ވޮލީ ބޭއްވުނު ހުޅުވާލައިގެން ޒުވާނުންނަށް 



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 31 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 )ދިހަހާސް ރުފިޔާ( ގެ މާލީ އެހީތެރިކަން އަތޮޅުކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ.  10,000.00މުބާރާތަށް 

 އިންޓަރ އެޓޯލް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް 

އަށް އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭއްވުނު ިއންޓަރ އެޓޯލް ބެޑްމިންޓްްަން  2022 ނޮވެމްބަރ 25އިން  2022ނޮވެމްބަރ  19           

އުންސިލުން މުބާޜާތުގައި މިއަތޮޅުން "ހުވަދޫ ބެޑްމިންޓަން ކްލަބް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މި ޓީމަށް މާލީ އެހީތެރިކަމުގެ ގޮތުގައި ގދ. އަތޮޅު ކަ

 ދީފައިވެއެވެ. ރ. )ފަނަރަހާސް ރުފިޔާ( ގެ އެހީއެއ15,000.00ް

 

 ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދު ފާހަގަކުރުމަށް މާލީ އެހީދިނުން 1443 

ޘަޤާފަތާިއ ދީނީ ވަހުދަތު އާލާކޮށް ދިވެހީންގެ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން ވަރުގަދަކޮށް 

ވަަނ 1443 މާތް މަޤުޞަދުގައި ޙު އާލާކުރުމުގެޖީލުތަކަށް ފޯރުކޮށްދީ، އިސްލާމީ އުޞޫލުތަކާއެއްގޮތަށް ކުޅިވަރުގެ ރޫ އާދަކާދަ

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

ވަނީ ތެރިކަމެއް ހީރ )އަށްހާސް ރުފިޔާ(ގެ މާލީ އ8000ެ/-ރަށްރަށުގައި ކުރިއަށްގެންދިއުމަްށ އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކަށް 

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

 

 

 

 

 

 



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 32 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން  ✓
 

 އަށް ފައިސާގެ އެހީދިނުން  1443ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ ފޭސް ޤުރުއާން މުބާރާތް  •

ޤުރުއާން މުބާރާްތ ފޭސް ކައުންސިލްގެ  ފިޔޯރީ"ތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އި 

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

ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިްނ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންނެވެ. މި މުބާރާތަށް މާލީ އެހީގެގޮތުގައި

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

 

  

 އަށް ފައިސާގެ އެހީދިނުން  1443ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ ޤުރުއާން މުބާރާތް  •

" ނަމުގައި 1443ފަންދޫ ކައުންސިލްގެ ޤުރުއާން މުބާރާތް "ރަތަދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އާލާކުރުމުެގ ގޮތުން 

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

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

 ވަނަ ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ގދ. އަތޮޅުތަމްސީލުކުރި ދަރިވަރުންނަށް ފައިސާގެ އެހީދިނުން  35

ދަރިވަރުންނާއި ދަރިވަރުން ގޮވައިގެން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުންދާ  22 ގދ. އަތޮޅު ތަމްސީލް ކުރާ އުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތަށްޤަ

ރުފިޔާ ( މިއިދާރާގެ  ރ )އެއްލައްކަ ސާދަހާސް ނުވަސަތޭކަ ސާޅީސް ދ114942ެލަވަންސް ދިނުމަށްޓަކައި އޮފިޝަލަކަށް ޓިކެޓާއި އެ

 ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ. 

 ރަށު ކައުންސިލްތައް ޙިއްސާވާ އަތޮޅު ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އުފެއްދުން 

 ކައުންސިލްތައް ޙިއްސާވާގޮތަށް އަތޮުޅ ވަނަ އަހަރުގެ ތާވަލްކޮށްަފއިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރަށ2022ު

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށްގެންދެވިފަިއ  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 2022ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް 

ނިންމުމަށްޓަކަިއ  ވެއެވެ. މި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް އުފެއްދުމަށްޓަކައި ނިންމަންޖެހޭ ކަންތައް

ކައުންސިުލްނ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަށް ެއޖެންޑަރކުރެވި މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން 

ލޯކަލް ކޮމްޕެނީ އޮތޯރިޓީއެއް އުފެއްދުމަށެވެ. މި ގޮތަށް ކައުންސިލުން ނިމިފައިވަނީ އަތޮޅު ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ބަދަލުގައި 

އަދި އޮތޯރިޓީ  ވާޢިދު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތާއިމުމާއެކު މި އޮތޯރިޓީ އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ހިންގާ ޤަވާޢިދާއި އަސާސީ ޤަނިން

ވަނަ އަހަރަށް ވަީނ  2023އަދި މި ހަރަކާތް ހެން މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރިއަށެވެ. އުފެއްދުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެެހނި

 . ތާވަލް ކުރެވިފައެވެ



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 33 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ބެލެހެއްޓުން. މޮނިޓަރކޮށް  ނުހިނގާގޮތް  ހިނގާނު  މަސައްކަތްތައް  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  ރަށުކައުންސިލްތަކާއި 
 

 ވާދޫ، ގައްދޫ، ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މޮނިޓަރކުރުން   ،ރަތަފަންދޫ  ނަޑެއްލާ، •

ާވ ޝެޑިއުާލ އެއްގޮތަްށ ރަށު ަކއުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުމަްށ ތާވަލްކޮށްފައި ވަނަ އަހަރ2022ު

އިްނ  2022ޖޫން  23ވާދޫ، ގައްދޫ އަދި ފަރެސްމާތޮޑާއަށް  ،ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުމަށްޓަކައި ރަތަފަންދޫ، ނަޑެއްލާ

ގެ ނިޔަލަށް ދަތުރެއް ވަނީ ކޮށްފައެވެ. މި ދަތުރުގައި އިދާރީ ކަންތައްތައް ބަލެމުގެ އިތުރުން ދޭންޖެހޭ 2022ޖޫން  27

 08ދުތައް އެރުވިފައިވެއެވެ. ދަތުރުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލްގެ އިތުރުން އިދާރާގެއިރުޝާ

  މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ.

 

 

 



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 34 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 .އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ބީޒޯން ލައިސަންސްދިނުން ގދ

 
ޚިދުމަތްތަކަކީ ރައްޔިތުންނާ ވީހާވެސް ގާތުންދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަކަށް ހެދުމާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދެމުންގެންާދ 

އަިދ ރައްޔިތުން ހިތްހަމަޖެޭހ  ވާގޮތަށްއަދި ކައުންސިލުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ރައްޔިތުންނަށް ލުިއފަސޭހަ

ފެންވަރުގެ ފުރިހަމަ ޚިދުމަތްތަކަކަށް ހެދުމަށެވެ. 

 ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ބީޒޯންވުމާއެކު މި 

ޕްރޮގްރާމުގެ މައިގަނޑު މަޤުޞަދަކީ ރަށްރަށުގައި 

ކަްށ ދިރިއުޅޭ ލައިސަންސްނަގަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަ

ރަށުގައި ތިބެގެން ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ފުރުޞަުތ 

 ގޮތުން ޚަރަދުގެމަކީ ތިނަދޫއަށް އައިސް ލައިސަންސް ނެގު ފަހިކޮށްދިނުމެވެ. ސަބަބަކީ ރަްށރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތައް

 ދަތި އުނދަގޫ ކަމަަކށްވާތީއެވެ. ބަލާއިރު  ބަލާއިރުގައާއި ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް
 

 ފިޔޯރީ އަދި ވާދޫގައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް ލައިސަންސް ދިނުން  •
 

ްނ ގދ. ފިޔޯރީ އަދި ވާދޫގައި ދިރިއުޅޭ ލައިސަންސް ނަގަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލައިސަންސް ދިނުމުގެގޮތު

ބީޒޯން ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ވަނީ ދަތުރެއް ކޮްށފައެވެ. މި ަދތުރުގައި ފިޔޯރީގައި ދިރިއުޅޭ 

 14މި ދަތުރުކޮށްފައި ވަނީ ވެއެވެ.  ފަރާތަކަށް ބީޒޯން ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައި 47ފަރާތަކަށާއި ވާދޫގައި ދިރިއުޅޭ  11

މި އަށެވެ.  2022އޮކްޓޮބަރ  15ން  2022 އޭޕްރީލް

ދަތުރުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ސެކްރެޓަރީ 

ޖެނަރަލާއި، ސީނިއަރ ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވްގެ އިތުރުން 

އެގްޒަމިނަރުން  02މުވައްޒަފުންނާއި  08އިދާރީ 

 ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ.  

 

 

 



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 35 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ންސް ދިނުން މަޑަވެލި އަދި ހޯޑެއްދޫގައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް ލައިސަ  •
 

މި އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ިތބި ަލއިސަންސް ނަގަން ބޭުނންވާ ފަާރތްތަކަށް ބީޒޯން ލައިސަންސް ދިުނމަށް އަތޮުޅ 

ކައުންސިލް އިދާރާއިން ވަނީ ަމޑަވެލި، ހޯނޑެއްދޫއަްށ 

މާރޗް  07މި ދަތުރުކޮށްފައި ވަނީ ދަތުރެއް ކޮށްފައެވެ. 

 ދަތުރުގައި މިއަށެވެ.  2022މަރޗް  08ން އި 2022

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލާއި، 

ސީނިއަރ ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވްގެ އިތުރުން އިދާރީ 

އެގްޒަމިނަރުން ބައިވެރިވެފައި  02މުވައްޒަފަކާއި  08

 ވެއެވެ.

 

 މަޑަވެލި، ހޯނޑެއްދޫ ،ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މޮނިޓަރކުރުން  •

ށު ކަުއންސިލްތައް ވަނަ އަހަރު ރ2022ަ

މޮނިޓަރކުރުމަށް ތާވަލްކޮށްފައިާވ ޝެޑިއުލާ އެއްގޮތަށް 

މަޑަވެލި، ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުމަށްޓަކައި 

އިން  2022 އޯގަސްޓް 08 ހޯނޑެއްދޫ އަދި ފިޔޯރީއަށް

ގެ ނިޔަލަށް ދަތުރެއް ވަީނ 2022 އޯގަސްޓް 10

މުެގ ބެލު ކޮށްފައެވެ. މި ދަތުރުގައި އިދާރީ ކަންތައްތައް

 ދެވިފައިވެއެވެ.އިތުރުން ދޭންޖެހޭ އިރުާޝދުތައް 

ދަތުރުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ސެކްރެޓަރީ 

 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ. 08ޖެނަރަލްގެ އިތުރުން އިދާރާގެ 

 

 

 
 



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 36 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ކުރެވުނު މަރާމާތުތައް

ރާމާތުކޮްށ އް މަ ތަކައުންސިލް އިދާރާ

ަވަނ 2022ބެލެހެއްޓުމަކީ ކުރަމުންާދ ކަމެކެވެ. އެގޮތުން 

އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ތެރޭގައި އަހަރުގެ 

 ވެއެވެ. ކޮށްފައިމަރާމާތުތަކެއް 

 އިދާރާގެ ބޭރުފަރާތު އަސްކަނީގައި މުށިޖެހުން  •

މުށިތައް ނެއްޓި ޙަލާކުވުމާގުޅިގެން އަލުްނ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭރުފަރާތު އަސްކަނީގައި ޖަހާފައިވާ ތަށި

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

 މި އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނެވެ. 

 ހެދުން  ން ގުދަ  •

އްޗާއި، ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ލިޔެކިއުންތަްއ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ތަކެ

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމަށްަޓކައި މިއިދާރާގެ ގޯތިތެރޭގެ 

އިރުމަތީ ފަރާތުގައި ގުދަނެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފައި 

 ގައެވެ. 2022މެއި  17ވެއެވެ. މި މަސައްކަތްފަށާފައި ވަނީ 

އްކަތްތައް ގުދަން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އެންމެހައި މަސަ

 ކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނެވެ.  

 

  ން ކައުންސިލްތަކުންދޭ ޚިދުމަތްތައް ހަރުދަނާކުރު 
 

ހަރުދަނާކޮށް  އެއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށްދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންަވރު  ކައުންސިލްތަކުން ގެގދ. އަތޮޅު

މަޤުޞަދަކަްށ ވީހިނދު މި ޚިދުމަތްތައް ންނާއި ގާތުންދިނުމަކީ ކައުންިސލްތަކުގެ މައިގަނޑު ޚިދުމަތްތަކެއް ރައްޔިތު  ރަނގަޅު

ދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ ގިނަ ކަްނތައްތަކެއް ކުރުމަށް ދައުލަތުެގ މުއައްސަސާތަކުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން 

ކާ ގައި ހުރި ދަތިތަކާގުޅޭ ގޮތުން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަހޯދަންޖެހެއެވެ. އެގޮތުން ކައުްނސިލްތަކުން ޚިދުމަތްދިނުމު

 ދަތުރެއް ކޮށްފައިވެއެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ގެތެރޭގައި މާލެ ސިޓީއަށް އަހަރު ވަނަ 2022 މަޝްވަރާކުރުމަށް



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 37 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 މިނިސްޓްރީތަކާ ބައްދަލުކުރުން  •

ދައުލަތުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅިގެން ލްތަކުކައުންސި

އެންމެހާ މިނިސްޓްރީތަކާއި ބައެްއ ކުންފުނިތަކުގެ އިތުރުން ސިިވލްސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރެއްވުމަްށ  

މި ީޓމްގައި ހިމެނިފައިވަނީ ައތޮޅު  މެމްބަރުގެ މައްޗަށް އެކުލަާވލާފައިވާ ޓީމެއް މާލެސިޓީއަށް ަވނީ ދަތުރެއް ކޮށްފައިވެއެވެ. 11

ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ސެކްރެަޓރީ ޖެނަރަލާއި އިދާރީ ދެ 

 މުވައްޒަފުންނެވެ. 

މަތްދިނުމުަގިއ މިނިސްޓްރީތަކާ ބައްދަލުކޮށް ަމޝްވަރާކުރެއްވި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްތަކުން ޚިދު

 އިދާރީގޮތުން ހުރި ގޮންޖެހުްނތަކާއި އަތޮޅުގެ އިޙްތިސާސްތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަޅުރަށްތައް ބެލެހެްއޓުމާބެހޭ ގޮތުންނާއި މަސްވެރިކަމާއި 

  ރުން ގދ.ދަނޑުވެރިކަމާބެހޭގޮތުން އަދި ފަުތރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާއި ހިންގިދާނެ ޙަރަކާތްތަކުގެ އިތު

އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ހުރި މިްސކިތްތައް ބެެލހެއްޓުމާއި އިމާމުްނާނއި މުދިމުންގެ ދަިތތަކާއި ޖަމާޢަްތތެރިން ތަމްރީނުކުރުމާެބހޭ 

 ގޮތުން އަދި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭލުންތައް އިތުުރކުރުމަށް ދީނީ ދަރުސް ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމާެބހޭ 

ދިނުމުގައި  ގޮތުންފަދަ ކަންތަްއތަކާ މަޝްވަާރކުރެވުނެވެ. ހަމައެހެންމެ އަތޮޅު ަކއުންސިލުން ދެމުންގެންދާ ޓްރާންޕޯރޓްގެ ޚިދުމަތް

 13ހުރި ދަތިތަކާބެހޭ ޮގތުން ވެސް ކަމާގުޅުންހުރި މިނިސްޓްރީއާ ބައްދަލުކޮސް މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ. މި ދަތުރުކޮށްފައި ވަނީ 

 ގެ ނިޔަލަށެވެ.2022ފެބްރުއަރީ  19ން  2022ފެބްރުއަރީ 



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 38 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 މާލެއަތޮޅަށް ކުރި ތަޖްރިބާ ދަތުރު 

ރަށަަކށް ތަޖްިރާބ  09އަށް މި އިާދރާއިން ކ. އަތޮޅުގެ  2022އޮގަސްޓް  29ން  2022އޮގަސްޓް  21

ރުން މިއިދާރާގެ ސީނިއަރ ދަތުރެއް ކޮށްފައިވެއެވެ. މިދަތުރުގައި ކައުންސިލްރައީސާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ އިތު

ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މި ދަތުރުގެ މައިގަނދު މަގްޞަދަކީ  17މެނޭޖްމަންޓާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުނާއިއެކު ޖުމްލަ 

ށްވާތީ، ދެކައުންސިލުންކުރާ ކަންކަން ބަްއލަވާލެއްވުމަށްފަހު ލޯކަލް ޓުވަރިަޒމް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރަމުންގެންދާ އެއް އަތޮޅަކަ

ގދ. އަތޮޅުގައި ޓުވަރިޒަމް ފެށުމުގެ ކުރިން ޓުވަރިޒަމް ކުރިއެރުވުމަށްހުރި ގޮންޖެހުންތަކަކީ ކޮބައިޯތ ކ. އަތޮޅުކައުމަށްވާތީ، 

ބަލައި، އެކަން ކުރުމުގެ ކުރިން އެކަމަށް ބޭނުންވާ ޤަވާއިދުތަކާއި އުސޫލްތަކާބެހޭ ގޮތުން އޮޅުންފިުލވައި އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން 

އަދި މީގެ އިތުރުން ދެކައުންސިލް މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމުގެ އިތުުރްނ ޮކބައިތޯ ބެލުެމވެ.  ބޭ މަންފާތަކަކީލި

 އެމަސައްކަތްތައް ހިއްސާކުރެވުނެވެ. ދެކައުންސިލް އިން ކުރާ މަސައްކަތްތަކީ ކޮބައިތޯަބލައި 

 

 ރު ށ. އަތޮޅަށް މުވައްޒަފުން ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް ކުރިދަތު 

 2022ނޮވެްމބަރ  23ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނާއި ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލް 

ރަށަކަށް  12އަށް ށ. އަތޮޅަށް ތަޖުރިބާ ދަތުރެއްކޮށްފައިވެއެވެ. މިދަތުރުގައި ށ. އަތޮޅުގެ  2022ޑިސެމްބަރ  03ން 

ތޮޅު ޒިޔާރާތްކޮށްފައިވެއެވެ. މި ދަތުރުގައި ށ. އަ

ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި 

ރަށުކައުންސިލުންކުރާ މަސައްކަތްތަށް މުވައްޒަފުންނަްށ 

ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުްނ ކޮންމެކަމަކަށް އުސޫލެއް 

ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަމަށާއި ކަންކަން ކުރަމުންދަނީ އުސޫލުގެ 

ރުގައި ތެރެއިން ކަމަށް އެގިގެން ދިޔައެވެ. އަދި މި ދަތު

ރަށުކައުންސިލްގެ އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކާއި ބައްދަލުކޮށް ކޮމެޓީން ކުރާމަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުންވެސް 

 މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ.  
 

 

 

 



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 39 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ފާހަގަކުރެވުނު ދުވަސްތަކާއި ކުރިއަށްގެންދެވުނު ޙަރަކާތްތައް 

ތެރޭގައި ރަށުގެ އެހެން މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން  ގެވަނަ އަހަރ2022ު އެހެން އަހަރުތެކެކޭ އެއްފަދައިން 

 ޙަރަކާތްތަކެއް ގެންދެވުނެއެވެ.

 ރަށުތެރެ ސާފުކުރުން  •

މޫސުމީ ވިއްސާރައިގެ 

ސަބަބުން ރަށުގެ އެަތން މިތަނުގަިއ 

ފެންހަރުލައި މަދިރި ގިނަވެ 

ބޭރަންހިންގުމާއި ރޯގާފަދަ ބަިލމަޑުކަން 

ށުތެރެ ސާުފކުރުމުގެ އިތުރުވެދާނެތީ ރަ

ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށްގެންދެވިފައި ވެއެވެ. 

މި ޕްރޮގްރާމުގައި ތިނަދޫގައި ހުރި 

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުންނާއި 

ސްކޫލްތަކުގެ އިތުރުން ކުންފުނިތަކާއި 

އަމިއްލަ ޖަމިޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުްނ 

 ބައިވެރިވިއެވެ. މި 

  ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 

 ގައެވެ. 2022މެއި  27

 

 

  



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 40 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ފާހަގަކުރެވުނު ދުވަސްތައް  ✓

 ބައިނަލްއަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް  •

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިްނ ކުލަަގދަ ގޮތެއްގައި ވަނަ އަހަރުގެ ބައިނަލްއަުގވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް 2022

 ،ހުރިހާ ައންހެން މުވައްޒަފުްނނަށްކައުންސިލް އިދާރާގެ ައތޮޅު ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. މި ދުަވހުގެ މުނާސަބަތުގައި 

ނެވުާމއެކު، އަންހެން މުވައްޒަފުންނަްށ ޚާއްޞަކޮށްގެން ކުލަގަދަ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ދެންނެބައިނަލްއަގުވާމީ 

އެރުވިއެވެ. އެއަށްފަހު ފުންަނށް އަންހެން މުވައްޒައަދި ތަފާތު ޝުޢޫރުތައް ހިމަނާފައިވާ ކާޑުތަކެއް  ޙަފްލާއެއް ބޭއްވިއެވެ.

ހެނދުނުގެ ސައިފޮދެއް އަރުވިއެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އަންހެނުންގެ ދުވަސް އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް 

 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.2022މާރޗް  08ފާހަގަކޮށްފައި ވަނީ 

 

 ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަސް  •

ންކަމުގެ މިނިވަނޫސްވެރިކަމުގެ 

ވަނަ ދުވަހު އަތޮޅު 2022މެއި  08ދުވަސް ވަނީ 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ފާހަގަކޮށްފައެވެ. މި 

ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ޙަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް 

 ގެންދެވިފައި ވެއެވެ. 

 މިނިވަންދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު  •

ވަނަ ދުވަުހ 2022ޖުލައި  26ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން  ށްރަސްމީކޮ ދުވަސް ވަނަ މިނިވަން 58ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 އަށް ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބާއްވާފައި 6:10އިން  5:50ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއް އެ ދުވަހު ފަތިހު 

ގެ ދަރިވަރު ހަސީފް 9ޭރޑް ވެއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ޤުރުއާންގެ ބަރަކާތުން ފަްއޓަވާދެއްވީ ގދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގް

ސަޢީދު ޙުސައިންއެވެ. މި ނަމްބަރަށްފަހު މިނިވަންދުވަހުގެ ދިދަ ނަންގަވާދެއްވީ ރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފުވެރި މެހްމާން ގދ. 

ނެީވ އެއަށްފަހު މި ރަސްމިއްޔާތު ތަޢާރަފުކޮށްދެއްވައި ޝުކުރުދެއްއެވެ. هللاފައިޙަތު ޤުދުރަތު ހަސަންއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް 



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 41 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ކައުންސިލްއޮފިސަރ އަމީޒާ  ގެއަތޮޅު ކައުންސިލް

ޢަފީފެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ތިނަދޫގެ އެކިއެކި 

އިދާރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މުއައްސަސާތަކުންނާއި 

މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން ރަށުގެ ކަންވޮށިގެންާވ 

ފަރާތަކުން  40ފަރާތްތަކާއެކު ގާތްގަނޑަކަްށ 

 .  ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ

   މެންޓަލް ހެލްތް ޑޭ  •

މެންޓަލް ެހލްތް ޑޭ ވަނަ އަހަރުގެ 2022

އަތޮުޅ ކައުންސިލްގެ ވަރަށް ފުރިހަމަކޮށް ވަނީ 

މި ދުވަސް އިދާރާގައި ފާހަގަކޮށްފައެވެ. 

ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން، ދުވަހާގުޅިގެން 

ކުރިއަށްގެންދިޔަ ތަފާތު ޙަރަކާތްތަކުގައި މި 

އިދާރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައި 

ވެއެވެ. މެންޓަލް ހެލްތްޑޭ ފާހަގަކޮށްފައި ވަނީ 

 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.  2022އޮކްޓޯބަރ  13

 ޔާތު ޤައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއް 

ވަނަ ޤައުމީ ދުވަސް ރަސްމީކޮށް  79ދިވެހިރާއްޖޭ 

 2022ސެޕްޓެމްބަރ  27ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން 

 6:00ގައި އިން  5:50ވަނަ ދުވަހު ގެ ފަތިހު 

އަށް ދިދަނެގުމުގެ ރަސްިމއްޔާތެއް ގދ. 

އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ބާއްވާފައިވެއެވެ. މި 

ޓަާވ ގެ ޤުރުއާންގެ ބަރަކާތުން ފައްރަސްމިއްޔާތު



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 42 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

މިނަންބަރަށްފަހު ޤައުމީ    އެވެ.هللاއަބްދު އުލްފާފާތިމަތު ގެ ދަރިވަރު  12ގްރޭޑް ގދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު  ދެއްވީ 

ދުވަހުގެ ދިދަނަންގަވާދެއްވީ ރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފްވެރި މެޙްމާން ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހަސަން ފައިހަތު 

 ޔާތުގައި ތިނަދޫގެ އެކިމުވައްސަސާތަކުންނާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. އެވެ. މި ރަސްމިއްهللاޤުދުރަތު

  އެމް.އެން.ޔޫ ފަހިފުރުސަތު  •

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ 

ޔުނިވަރސިޓީން ކުރިއަށްގެންދިޔަ 

"އެމްއެންޔޫ ފަހި ފުރުސަތު" ޖޮބް 

ފެސްޓިވަލްގައި ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ 

ކައުންސިލުން ބައިވެރިވެ އަތޮޅު

މިއިދާރާއިން ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތަކާއި 

ބެހޭގޮތުން ސްޓޯލަށް ޒިޔާރާތް ކުރެއްވި 

ފަރާތްތަކަށް ހިއްސާކުރެވުނެވެ. މި 

 ގެ ނިޔަލަށެވެ.  2022ނޮވެމްބަރ  12ން  2022ނޮވެމްބަރ  10ފެސްޓިވަލް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 

 

  ރުން ރަށްތަކަށް އުދައެ  ގދ. އަތޮޅުގެ 

 ރަށްރަށަށް އުދައެރުން 

ވަނަ އަހަރު ހުޅަނގު  2022

ޖުލައި  01މޫސުމްގެ ވިއްސާރައާގުޅިގެން 

ވަނަ ދުވަހު ގދ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށް 2022

އުދައަރައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަްއ ލިބުނެވެ. ެއ 

ރަށްތަކަށް ލިބިފައިވާ ގެއްުލންތައް ބަލާލުމަށްޓަކަިއ 

ންނާއި ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވެރި

މުވައްޒަފުން ހިމަނައިގެން އެކުލަވާލާފައިވާ 



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 43 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ވަނަ ދުވަހު އެ ރަށްރަށަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ. ހުޅަނގު މޫސުމްގެ ވިއްސާރައާ ގުޅިގެން 2022ޖުލައި  03ޓީމެއްވަނީ 

ވެ. މިގޮުތްނ ރ )ދިހަހާސް ރުފިޔާ( ގެ އެހީތެރިކަމެއް ދިނުމަށް ަވނީ ނިންމާފައ10000ެ/-ގެއްލުންލިބުނު ޮކންމެ ރަށަކަށް 

ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ދީފައިވާ ރަށްތަކުގެ ތެރޭގައި މަޑަވެލި، ޯހނޑެއްދޫ، ނަޑެއްލާ، ރަތަފަންޫދ، ފިޔޯރީ އަދި ފަރެސްމާތޮޑާ 

 ހިމެނެއެވެ. 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް 2022 .8
 ރަކާތްތައް ޙަގެންދެވިފައިނުވާ 

 
 

ގދ. އަތޮޅުގެ މަސްވެރިންނަކީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަޞީލަްތތަކާއެކު ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި  މަސްވެރިކަންކުރާ  :1ޙަރަކާތް  ❖

 ބަޔަކަށް ހެދުން. 

ގދ. އަތޮޅުގެ މަސްވެރިންނަކީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަޞީލަްތތަކާއެކު ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި  މަސްވެރިކަންކުރާ : ސަބަބު   

މަސައްކަތް ނިންމުމަށް  ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ތާވަލްކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި ކުރިޔަށްގެންދެވިފައި ނުވަނީ ބަޔަކަށް

  މިނިސްޓްރީތަކުން ލިބެންޖެހޭ އެއްބާރުުލން ލިބިފަިއުނވުމުނެވެ.   ނުިލބިގެންނާއި ކަމާގުޅުންހުރިބޭނުންވާ ބަެޖޓް 

   ވިޔަފާރިކާތްތަކާއި ރަ ޙަ  އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގި ކައުންސިލުން  .9
 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ލޯންޗުން ކުލީ ދަތުރުކުރުން  އަތޮޅު  •

ވެއެވެ. އެޮގތުން އަތޮުޅ  ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ކަުއންސިލުން އާމްދަނީ ޯހދުމަށް ޙަރަކާތްތަކެއް ހިންގާފައި 2022

ން ގދ. އތޮޅުގެ ރަށްރަށަށާއި ގއ. އަތޮޅުގެ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ލޯންޗުން )ކަފެނާ ލޯންޗް( ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކު

ގެ ނިޔަލަްށ 2022 ޑިސެމްބަރ 31ން  2022ޖެނުއަރީ  01ރަށްރަށަށް ކުރަންޖެހޭ ަދތުރުތައް ކުލީގެ އުޞޫލުން ކޮށްދީެގން 

 ވެ. ގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވެއެ އަށްޑިހަ ފަސްހާސް ހަތްސަތޭކަ ތިރީސް ހަރުފިޔާ އަށްޑިހަ ނުވަލާރި () ރ85،736.89/-
 

  ސްޓޭޓްހައުސްގެ އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް ކުއްޔަށް ދިނުން  •

ސްޓޭޓްހައުސްެގ ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން " ހިންގިއަތޮޅު ކައުންސިލުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް 

ށްދީފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން މި ގެ އޮފީހަށް ކުއްޔަޖެނަރަލް އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް" ތިނަދޫގަިއ ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޕްރޮސެކިއުޓަރ



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 44 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ނުވަިދަހ ރ )96000/-ކުލީގެ ގޮތުގައި  ގެ ނިޔަލަށ2022ް ޑިސެމްބަރ 31ން  2022 ޖަަނވަރީ 01އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކުން 

 ލިބިފައިވެއެވެ.ކައުންސިލަށް ވަނީ ރުފިޔާ(  ހަހާސް

  ސްޓޭޓްހައުސް ކުއްޔަށް ދިނުން  •

"ހުވަދުއަތޮޅު ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ބޭންތަކުގައި އަންނަ ފަރާތްތަކަށް  ންހޯދުމުގެގޮތުއާމްދަނީ  ކައުންސިލަށްއަތޮޅު 

އެގޮތުން ސްޓޭޓްހައުސް ކުއްޔަށް ދީގެން އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވެއެވެ. ކުއްޔަށްދެކުނުބުރީ ސްޓޭޓްހައުސް" 

( ގެ ނިޔަލަށް 2022 ޑިެސމްބަރ 31 ން 2022 ޖަނަވަރީ 2022) ގައިމަސް ދުވަހުގެތެރޭ 6ގެ ފުަރތަމަ 2022ދީގެން، 

 ލިބިފައިވެއެވެ. ރުފިޔާ( ރ )ތިރީސް ހަތުރުހާސް ފަސްސަތޭކަ 34500/-ގޮތުގައި  އާމްދަނީގެއަތޮޅު ކައުންސިލަށް 
  

 

  ޕަބްލިކްވަރކްސްގެ ވެހިކަލްތައް ކުއްޔަށްދިނުން  •

ޕަބްލިކްވަރކްސްގެ ވެހިކަލްތަްއ  ޙަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައިއަތޮޅު ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ހޯދަން ހިންގާފައިވާ  

ގެ ނިޔަށް ވެހިކަލްތައް އެކި ފަރާތްތަކަށް 2022ޑިސެމްބަރ  31ން  2022ޖެނުއަރީ  01އެ ގޮތުން ކުއްޔަށްދިނުން ހިމެނެއެވެ. 

ށް ގެ އާމްދަނީއެއް އަތޮޅު ކައުންސިލަރުފިޔާ( ެދލައްކަ ދިހަ ހާސް ނުވަސަތޭކަ ަފންސާސް އަށް) 210958/-ކުއްޔަށް ދީގެން 

 ލިބިފައިވެއެވެ. 

 

 ޓްރާސްޕޯޓުން ދެމުންގެންދާ ލައިސަންސްގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން  •

ދިނުންފަަދ  ލައިސަންސް އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ  ހޯދުމަށްވަނަ އަހަރު އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ 2022  

ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް ތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދެމުންދާ ޓްރާންްސޕޯރޓްގެޚިދުމަތްތައް ދީފައިވެއެވެ. 

ހެދުންފަދަ ޚިދުމަތްތައް ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ރޯޑްވާދިނަސް ހެދުމާއި، ސަރވޭކުރުމާއި  ހެދުމާއި،ދޫކުރުމާއި ޑްރައިވިންގ ޓެސްޓް

 914,655.00  ނިޔަލަށްގެ 2022ޑިސެމްބަރ   31ްނ  2022ޖެނުއަރީ  01މި ޚިދުމަތްތައް ދީެގން ހިމެނެއެވެ. 

 ވެއެވެ.  ލިބިފައިކައުންސިލަށް  މި ނުވަލައްކަ ސައުދަހާސް ހަސަތޭކަ ފަންސާސް ފަސްރުފިޔާ()

 

 

 

 

 



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 45 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 މާލީ ހިސާބުތައްވަނަ އަހަރުގެ 2022ކައުންސިލްގެ  .10
 

 ރިޕޯޓް  (J-GOM) ގްރާންޓް  ބްލޮކް  ދައުލަތުންދޭ  10.1 •
 

ގެ  2022
ބަޖެޓް  ނިޔަލަށް 
 ބާކީ 

ގެ 2022
ހިނގި  ނިޔަލަށް 

 ޚަރަދު 

ނަ ވަ 2022
އަހަރަށް ލިބުނު 

 ބަޖެޓް 
 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

2,126,561.09 7,002,639.91 
   

9,129,201.00  
 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

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

 ޖުމްލަ  9,129,201.00 7,002,639.91 2,126,561.09

        

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       
 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 455,295.06 5,242,026.23 1,555,190.37

89,111.62 1979,570.78 31,781.80 
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން 

 ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
 ދަތުރުަފތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  16,753.00 269,264.00 43,086.00

 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 21,626.85 354,748.38 327,251.62

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 37,316.33 553455.58 53,544.42
 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ަޚރަދު   

 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 37,316.33 553,455.58 53,544.42
    
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު      

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  - - -
 ޖުމަލް  918،456.64 17،002،639.9 2,126,561.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ
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 ރިޕޯޓް  (J-LCL)ދުމަތުގެ ފަންޑު ޚި  10.2 •
 

 ގެ 2022
ބަޖެޓް  ޔަލަށް ނި 

 ބާކީ 

ގެ 2022
ހިނގި  ނިޔަލަށް 

 ޚަރަދު 

ވަނަ 2022
އަހަރަށް ލިބުނު 

 ބަޖެޓް 
 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 316,650.99 2,569,240.45 1,316,701.55
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 126,899.42 917,103.42 822,898.58

 ންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދުކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހި - - -
     

 ޖުމްލަ  443,550.41 3,486,343.87 2,139,600.13
     
 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު    

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 16,784.77 200,073.30 39002.70

   
 ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން

 ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
 ދަތުރުަފތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  79,353.60 428,453.65 360,346.35
 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 2,282.40 247,590.60 121,327.40

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 136,927.00 1,414,334.98 249,265.02
 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ަޚރަދު 51,531.05 75,042.30 17,457.70

 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 29,772.17 203,745.62 529,302.38
 ޖުމްލަ  316،650.99 2,569,240.45 1,316,701.55

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު    

 ގްރާމްޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮ 113,399.42 425,596.12 274,403.88

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  13,500.00 491,507.30 548,494.70
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 ރިޕޯރޓް  (L-CTPF)ތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސާގެ ފަންޑު  10.3 •

 

 ގެ 2022
ބަޖެޓް  ނިޔަލަށް 
 ބާކީ 

ގެ 2022
ހިނގި  ނިޔަލަށް 

 ޚަރަދު 

ވަނަ 2022
އަހަރަށް ލިބުނު 

 ބަޖެޓް 
 ޖެޓުގެ ތަފްޞީލު ބަ 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 39,517.00 892,378.45 757,621.55
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ - - -

 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު - - -
     

 ޖުމްލަ  39,517.00 892,378.45 757,621.55

        

 ދު ރިކަރަންޓް ޚަރަ       
 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު - - -

- - - 
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން 

 ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
 ދަތުރުަފތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  37,917.00 375,019.23 274,980.77

 ގެ އަގުއޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީ - - 176,512.34
 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 1,600.00 517,359.22 6,128.44

 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ަޚރަދު   
 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު   300,000.00

 ޖުމްލަ: 39،517.00 892،378.45 757،621.55
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު    

 ށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމަ - - -
- - -  
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 ހ

 ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް ވަނަ އަހަރުގެ 2022 10
  ބޭއްވިފައިވާ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް  ށް  2022ޖޫން  30ން  2022ޖެނުއަރީ  01 •

 

  ބާރަ() 12: ދަދުޢަ ބައްދަލުވުުމގެ ލާޒިމްކުރާ ޤާނޫނުން ✓
 ( ސާޅީސް ފަސްޖަލްސާ) 45 ދަދު:ޢަބަްއދަލުވުންތަކުގެ  ވައިފައިވާބާއް ކައުންސިލުން ✓

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ނަމްބަރ
ޙާޟިރުވި 
 ޢަދަދު މެމްބަރުންގެ 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް 
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 ނިންމުން  .1

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެްޓ ފާސްކުރުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ 2022 

ވޯރކްޕްލޭން ފާސްކުރުމާމެދު ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާ މަޝްަވރާކޮށް ގޮތެއް 

ވަނަ 04ވަނަ ދުވަހު އޮތް ކައުންިސލްގެ 2022ޖެނުއަރީ  06ނިންމުމަށް 

ަބއްދަލުވުމުގައި ބައްދަލުވުމަށް ހުަށހެޅި ންމު ޢާވަނަ 26/2022ދައުރުގެ 

ޕްލޭނުގެ  ހެޅިަފއިވާހުށަމެމްބަރުންގެ 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 

ގަތުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންެމހައި މަސައްކަތް ކުރުން" މި ޕޮއިންޓް އިތުުރ 

 11.2.8.ޓިވިޓީގެ ދަށުން ހެދިފަިއވާ މި އެކް 1.2.8ކުރުމަށެވެ. އަދި 

އިމްކުރާ ދަޅުބަނދުކުރާ ފެކްޓަރީގެ ޤާ"ސަރުކާރުގެ ޕޮލިސީގައި ހިމެނޭ ތިނަދޫގައި 

މަސައްކަތް އަވަސްކޮށް ދިނުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން" 

ިމ  1.2.12 އަދި ގަްއދޫ ހިމެނުމަށެވެ. އަދި ހަމަމިއާއެކު  މި ޕޮއިންޓަށް ިތނަދޫ

"ަމސްވެރިން ޑައިވްކޮށްގެން ލިޭބ ގެއްލުންތަްއ  1.2.12.5އަށް އެކްޓިވިޓީ

އްލުކުރުމަށްޓަކައި ގދ. އަތޮޅުގައި ޗެމްބަރެއް ގާއިމްކުރުން" މި ޕޮއިންޓް އިތުރު ޙަ

"އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުެގ  2.2.1.2މި އެކްޓިވިޓީއަށް  2.2.1ކުރެވުނެވެ. އަދި 



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ
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ނެހެދި ހުރި ރަށްތަކުގެ ލޭންޑް ޔޫސްޕްލޭން ހެދުމާއި،  ތެރެއިން ލޭންޑް ޔޫސްޕްލޭން

ކުރިން ހެދިފައިވާ ޕްލޭންތަްއ އަޕްޑޭޓް ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިުނން" މި ޕޮއިންްޓ 

ވަނަ އަހަރުގެ ވޯކްޕްލޭން 2022ާލޙްތަކާއެކު ޞްއިތުރުކުރެވުނެވެ. މި އި

ވެ ތިއްބެވި ފާސްކުރުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން ޖަލްސާއަށް ހާޟިރު

ވަނަ އަހަރުގެ 2022ހުރިހައި މެމްބަރުންގެ އިއްިތފާގުން ގދ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

 ވޯކްޕްލޭން ވަނީ ފާސްވެފައެވެ.

 
  27ވަނަ ދައުރުގ04ެ

 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުން 
 

  
 މެމްބަރުން  10
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ވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓް 2022އަތޮޅު ކައުންސިލް އިާދރާގެ  .ގދ

 ވަނީ، ފައިމިމެމްބަރުންނާ މަޝްވަރާކޮށް ނި ގެކައުންސިލް ބެހޭގޮތުން ފާސްކުރުމާ

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  ށްއަހަރަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަ ވަނ2022ަ

" J-GOMއަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދައުލަތުން ދޭ "ބްލޮކް ގްރާްންޓ 

 ނުވަމިލިއަން އެއްލައްކަ ނަވާވީސްހާސް ދުވިސައްތަރ )-/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(

ހާސް ފަްއސަތޭކަ ދިަހ އަށްމިލިއަން އަށްލައްކަ ތިރީސް އަށް) 8,838,510/22

ޖުމްލަ  ަލފާކޮްށފައިވާ ލިޭބނެކަމަށްަފންޑުތަކަށް އާއެކު  ރުފިޔާ ބާވީސް ލާރި(

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

  ށެވެ.ކަމަ ލާރި(ނަވާރަ ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް އަށް

ވަނަ އަހަުރ 2022 އަދި ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރި އާމްދަނީއަށް ބަލައި 

" J-GOMކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުތަކަކީ "ދައުލަތުން ދޭ އެހީ 

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

"ފަންޑްއިން  L-CTPE"ތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސާއާއި  ރުފިޔާ(އެއް

ންސާސްހާސް ރުފިޔާ( އާއި ތިންމިލިއަްނ ހަތަރުލައްކަ ފަރ )-/3,450,000



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 50 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

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

 ހަމިލިއަން ހަލައްކަ އެއްތިރީސްހާސް ނުވަސަތޭކަ ސާޅީސް ހަތަރު ރުފިޔާ() ރުފިޔާ

ރުފިޔާ  -/19,211,145ޖުމްލަ އާއެކު ފަންޑުތަކުން ކުރެވޭ ޚަރަދުގެ މުޅި 

 ށެވެ.ކަ އެާގރަ ހާސް ސާޅީސް ފަސް ރުފިޔާ( ކަމަނަވާރަ މިލިއަން ދެލައް)

ލިބޭ އާމްދަނީައށްވުރެ ޚަރަދު ކުޑަވާނެކަމަށް ބެލެވެީނ  އެހެންކަމުން

ދެ މިލިއަްނ ހަތަރުލައްކަ ) ރ2,421,174/68 އެއީ އެވެ.އިންސައްތ11.19ަ

 ށެވެ.( ކަމަލާރިފަސްދޮޅަސް އަށް އެކާވީސްހާސް އެއްސަތޭކަ ހަތްދިހަހަތަރު ރުފިޔާ

ހުށަހެޅުއްވިގޮތަށް ުހވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ޓް މާ، ބަޖެވީ

ވެފައި މި ގޮތަށް ބަެޖޓް ފާސް އެވެ.ަވނީ ފާސްކުރެވިފަ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓ2022ް

ވަނަ 04ކައުންސިލްގެ  ބޭއްވުނުދުވަހު  ބުރާސްފަތި 2022ޖެނުއަރީ  13 ވަނީ

ްށ ހާޟިުރވެ ތިއްބެިވ އްދަލުވުމަންމު ބަޢާ ވަނ2022/002ަދައުރުގެ 

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ. 

 

 
  28 ވަނަ ދައުރުގ04ެ

 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުން 
 

 
 މެމްބަރުން  10

 

 ނިންމުން  -1
ލުން މީޑިއާ އޮފިސަރަކު ޞޫއިދާރާއަށް ކޮންޓްރެކްޓް އު ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ

ވަީނ  ގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިމިފައިނެގުމާބެހޭގޮުތން ކައުންސިލް މެްމބަރުންގެ މެދު

އިދާރާއިން އިޢުލާންކޮށްފައިާވ ސިވިލް މަޤާމްތަކަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމުްނ  މި

ޓްރާންސްޕޯޓް ފްރޮންޓުގައި ަމސައްކަތްކުރުމަށް ސިވިލްސަރވިސް ދާއިމީ 

ލުން ޓްރާންސްޕޯޓް ޞޫމުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު މިހާރު ކޮންޓްރެކްޓް އު

ގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ނެގިފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ހުސްވެފައިވާ ފްރޮންޓު

ރެވެނިއު  JLCLއިދާރާގެ  މަޤާމް މީޑިއާ އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކޮށް މި 

ގެ ޓްރާންސްޕޯޓް  4.2.9.1.1.2ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އެކައުންޓުގެ  1

ޞޫލުން މީޑިއާ ރެކްޓް އުޑެސްކުގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ކުރާ ޚަރަދުން ކޮންޓް

 2022ޖެނުއަރީ  13ފާސްވެފައި ވަނީ  އޮފިސަރަކު ނެގުމަށެވެ. މި ހުށަެހޅުން



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 51 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ވަނ2022/003ަވަނަ ދައުރުގެ 04ކައުންސިލްގެ  ބޭއްުވނުދުވަހު  ބުރާސްފަތި

 ށް ާހޟިރުވެ ތިއްބެވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާުގްނނެވެ.ންމު ބައްދަލުވުމަޢާ

 
  29ވަނަ ދައުރުގ04ެ
 ނަ އާއްމު ބައްދަލުވުން ވަ

 

 
 މެމްބަރުން 08

 

 ނިންމުން  -1
ދުވަހުގެ  6އްޤުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ތެރެއިން ޙައަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސްއަށް 

ޗުއްޓީ  ،ވަނަ ދުވަހުން ފެށިެގން ނެގުަމށްފަހ2022ުފެބުރުވަރީ  01ޗުއްޓީއެއް 

ވަގުތީ ގޮތުން އިދާރާ  ގެނިންމާ އޮފީހަށް ނުކުންނަަވންެދން އަތޮޅުކައުންސިލް

ީރ ނަވަޖަ 31ހިންގެވުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސްއާ ޙަވާލުކުރުމަށް 

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

 މުން ވަނީ ފާސްވެފައެވެ. މިހުށަހެޅުން ފާސްވެފައި ވަނީންމު ބައްދަލުވުޢާ ވަނަ

  އިއްތިފާގުންނެވެ. ގެ ހާޟިރުވެ ތިއްބެވި މެމްބަރުން

 

 
  30ވަނަ ދައުރުގެ 04

 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުން 

 

 
 މެމްބަރުން 09

 

 ނިންމުން  -1
ތިނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ޮއމްބަޑްސް ޕަރސަންގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 

މައްސަލާގައި އެ އޮފީހުން ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން އެދިލައްވާ ކަންކަމުގައި 

ދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ޚިއިދާރީގޮތުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ  ،އުންސިލުންއަތޮޅުކަ

ކައުންސިލްގެ  ބޭއްވުނުދުވަހު  ބުރާސްފަތި 2022ފެބުރުވަރީ  10ބެހޭގޮތުން 

ހުށަހެޅި، މެްމބަރުންގެ މެދުގަިއ  ށްންމު ބައްދަލުވުމަ ޢާވަނ30ަވަނަ ދައުރުގެ 04

ާހޟިރުވެ ތިްއބެިވ މެމްބަރުންގެ  މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، ުހށަހެުޅން ވަނީ

 ލަބިއްޔަތުން ފަސްވެފައެވެ.ޣުއަ

 

 ނިންމުން  -2
 

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

ތިސާސް ތެރޭގައި ޙްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ އި( މެސެޖުގައިވ2021ާޑިސެމްބަރ 

ނދު ދުއްވުމުގެ ނުހިމެނޭ ރަށްތަކުގެ ފަރާތްތަަކށް އެއްގަމާއި ކަނޑު އުޅަ



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 52 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 10ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް ހުރަހެއްނެތްކަމަށް އަންގާފައިާވތީވެ ިމއަދުން )

 10 ( ފެށިގެން ޓްރާންސްޕޯޓް މެސެޖަށް ޢަމަލުކުރުމަށ2022ްފެބުރުވަރީ 

 ވަނަ ދައުރުގ04ެކައުންސިލްގެ  ބޭއްވުނުދުވަހު  ބުރާސްފަތި 2022ފެބުރުވަރީ 

ހެޅި، މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ހުށަ ށްންމު ބައްދަލުވުމަޢާ ވަނ30ަ

ލަބިއްޔަތުްނ ޣުހާޟިރުެވ ތިއްބެވި މެމްބަރުންގެ އަ  މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު

 ވަނީ ފަސްވެފައެވެ.ހުށަހެޅުން 

 

 

  31ވަނަ ދައުރުގ04ެ
 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުން 

 

 

 މެމްބަރުން 09
 
 ނިންމުން  -1

 

އިދު ފާސްކުރުމާ ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާ

 23ނިްނމުމަށް ބެހޭގޮތުން ކައުންސިލް މެމެބަުރނާ މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް 

ވަނަ ދައުރުގެ 04ކައުންސިލްގެ  ބޭއްވުނުދުވަހު  ބުދަވަނަ 2022ފެބުރުވަރީ 

ބައްދަލުވުމުަގއި މަޝްވަރާކޮށް ނިމިފައިވަީނ ހުވަދުއަތޮުޅ  ންމުޢާ ވަނ31ަ

ނަ ދައުރުގައި ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ ވ3ަދެކުނުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

ވަނަ ދައުރަްށ ހޮވިފައިވާ 4"އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހިންގާ ަޤވާއިދު" އަށް 

 ފާސްކުރުމަށެވެ.ތަކާއެކު ޙުއަތޮޅުކައުންސިލް މެމްބަރުން ެގނެސްފައިވާ އިސްލާ

 ވަނީ ހުށަހެޅުން ފާސްވެފައި ވުމުން،ވޯޓަށް އެއްސެމި ހުށަހެޅުން ރިޔާސަތުން 

 ނެވެ.ަލބިއްޔަތުންޣުމެމްބަރުން އަ 7މެމްބަރުްނގެ ތެރެއިން  9ރުވެ ތިއްބެވި ޙާޟި

 
 ނިންމުން  -2

 

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

( ސިޓީއާ ބެހޭގޮތުން ކައުންސިލް މެމެބަރުނާ މަޝްވަރާކޮށް 2021ޑިސެމްބަރ 

ކައުންސިލްގެ  ބޭއްވުނުދުވަހު  ބުދަ 2022ފެބުރުަވރީ  23 ގޮތެއް ނިންމުމަށް

ަބއްދަލުވުމުގައި ބައްދަލުވުމަށް ހުަށހެޅި،  ްނމުޢާ ވަނ31ަވަނަ ދައުރުގެ 04

-88މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ނަންބަރ: މަޝްވަރާކޮށް ނިމިފައިވަނީ 



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 53 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

PS/242/2021/8 (08  ސިޓީގައި އެދ2021ިޑިސެމްބަރ ) ާގޮތަްށ  ފައިވާލައްވ

ފޮނުވުމަށެވެ. މި ހުށަހެޅުން  ޅާޓުއަރިޒަމަށް ކަނޑައަ ރަށެއް ގދ. އަތޮޅުން ދެ

ނަޑެއްލާ މެމްބަރުްނގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިމިފައިވަނީ  ބައްދަލުވުމަށް ހުަށހެޅި

ކައިރީގައިވާ ގދ. ކަޅެހުއްޓާއާއި ރަތަފަންދޫއާއި ފިޔޯރީއާ ދެމެދުގައިވާ ގދ. ހާދޫ 

ތުން ވޯޓަށް އެއްސެވިވަގުތު ހާޒިރުެވ ުހށަހަޅާފައިވާ ުހށަހެޅުމަށް ރިޔާސަހިމެނުމަށް 

މެމްބަރުން އަޢުލަބިއްޔަތުން ވަީނ  08މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން  09ތިއްބެވި 

 ފާސްވެފައެވެ.

 
 ނިންމުން  -3

 

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

މަޝްވަރާކޮށް ( ސިޓީއާ ބެހޭގޮތުން ކައުންސިލް މެމެބަރުނާ 2022ޖަނަވަރީ  27)

 ބޭއްވުނު ދުވަހު  ބުދަ ވަނަ 2022ފެބުރުވަރީ  23 ގޮތެއް ނިންމުމަށް 

 ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅި ންމުޢާ ވަނ31ަވަނަ ދައުރުގެ 04ކައުންސިލްގެ 

ވަނީ ގދ. ވާދޫގަިއ ބާްއވާ ޓީ.އެން.ީޓ  ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކޮށް ިނމިފައި

ރ 5000.00 އެންޑޯޒްމަންޓާއެކުފުޓްސަލް ޗެލެންޖަށް ައތޮޅުކައުންސިލްގެ 

އިދާރީ ހިންގުްނ  J-LCL)ފަސްހާސްރުފިޔާ( އެހީއެއް )ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ 

މަށް ކުރާޚަރަދު އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ާފހަގަކުރު 223013

އެއްސެވުމުން، ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް  ންހުށަހެޅުމި  ކޯޑުން( ދިނުމަށެވެ.

މެމްބަރުންެގ  06 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 08ތިއްބެިވ  ޟިރުވެބައްދަލުވުމަށް ޙާ

 ވަނީ ފާސްވެފައެވެ. އަޣުލަބިއްޔަތުން ހުަށހެޅުން

 

   32ވަނަ ދައުރުގ04ެ
 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުން 
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މޯލްޑިވްސް ސަރފިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްެގން ގދ. ގައްދޫގައި 

ވެހިރާއްޖޭގެ ރާޅާއެޅުމުގެ ޤައުމީ ލީގުގެ ފުރަތަމަ ުމބާރާތް "ގައްދޫ ޕްރޯ ބާއްވާ ދި



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 54 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

" ބޭއްވުމަށް މާލީ އެހީެތރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ބެހޭގޮުތން ކައުންސިލް 2022

 2022ފެބުރުވަރީ  24މެމްބަރުންނާއި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް 

 ންމު ޢާ ވަނ32ަ ދައުރުގެ ވަނ04ަކަުއންސިލްގެ  ބޭއްވުނުދުވަހު  ބުރާސްފަތި

މޯލްޑިވްސް ސަރފިންގ ވަނީ  ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކޮްށ ނިމިފައި

އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ގދ. ގައްދޫގައި ބާއްވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

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

ރ )ދިހަހާސް ރުފިޔާ( 10000.00އި އަތޮޅުކައުންސިލުން އެހީތެރިކަމެއްގެ ގޮތުގަ

 223014އިދާރީ ހިންގުން  J-LCLގެ އެހީއެއް )ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ 

އިޖްތިމާއީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު ކޯޑުން( 

ތިއްބެވި  ޙާޟިރުވެ އެއްސެވުމުން،ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް  މި ށެވެ.ދިނުމަ

ވަީނ ުހށަހެޅުން ލަބިއްޔަތުން ޣުއަ ގެމެމްބަރުން 06މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން  08

 ފާސްވެފައެވެ.

 

  33ގެވަނަ ދައުރ04ު
 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުން 
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ހުރި ފަޅުރަށްަތކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވާރިޔާދޫ ިކޔާ ފަޅުރަށާއި  ގދ. އަތޮޅުގައި

ކައުންސިލް ބެހޭގޮތުްނ ކިޔާ ފިނޮޅު ވާދޫ ކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރުމަށް  މައޮޑެގަލާ

ވަނަ 2022މާރްޗ  03މެމްބަރުންނާ މަޝްވަރާކޮށް ޮގތެއް ނިންމުމަށް 

 ންމު ޢާ ވަނ33ަދައުރުގެ ވަނ 04ކަުއންސިލްގެ  ބޭއްވުނުދުވަހު  ބުރާސްފަތި

ދޫ ކިޔާ ފަޅުރަށާއި ވާރިޔާ ވަނީ މަޝްަވރާކޮށް ނިމިފައި ހުށަހެޅި ބައްދަލުވުމުގައި

ރިޔާސަތުން  ންހުށަހެޅު  މި ކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރުމަށެވެ. މައޮޑެގަލާ ކިޔާ ފިނޮޅު ވާދޫ 

 06ތެރެއިން  މެމްބަރުންގެ  10ތިއްބެވި  އެވަގުތު ޙާޟިރުވެ އެއްސެވުމުންވޯޓަށް 

 ފާސްވެފައެވެ. ހުށަހެޅުން ވަނީ  ލަބިއްޔަތުން ޣުމެމްބަރުން އަ

 

  34ވަނަ ދައުރުގެ 04
 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުން 

 

 

 މެމްބަރުން 10
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   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 55 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

އައިޓަމް  2ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުން  34ވަނަ ދައުރުގެ  4ގދ. އަތޮޅުގެ 

އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް އެއްވެސް މި ބައްދަލުވުމުގައި އެއްވެސް 

 އައިޓަމެއް ނިންމާފައިނުވޭ 

 

  35 ވަނަ ދައުރުގ04ެ
 ލުވުން ވަނަ އާއްމު ބައްދަ

 

 

 މެމްބަރުން 09

 

 ނިންމުން  -1

ރަށުކައުންސިލްތަކުން އަތޮޅުކައުންސިލަށް ދެއްވާ ދަޢުަވތު ތަކަްށ 

ކުރުމާއި އަތޮޅުކައުންސިލުން ރަށްރަށައް ދަތުރުކުރުމާއިބެހޭ އުސޫލު ފާސް

ބެހޭގޮތުން ކަުއންސިލް މެމްބަރުްނގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެްއ ނިންމުމަްށ 

ވަނަ  04ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ  2022މާރޗް  17

ވަނަ އާންމު ބައްަދލުވުމުގައި މަޝްވަރާކޮށް  އަތޮޅުކައުންސިލުން  35ދައުރުގެ 

ރަށްރަށަށް ދަތުރުމާއި ބެހޭ އުސޫލު ފާސްކުރުމަށެވެ. މި ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން 

ްނގެ ތެރެއިން މެމްބަރު 09ވޯޓެއް އެއްސެވެމުން އެވަގުތު ހާޒިރުވެ ތިއްބެވި 

 މެމްބަރުންގެ އަޢުލަބިއްޔަތުްނ ހުށަހެޅުންވަނީ ފާސްވެފައެވެ.  06

  ނިންމުން  02

ގދ. ތިނަދޫ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ އާއި 

އަތޮޅުކައުންސިލާއި ގުޅިގެން "ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ އެކްޝަން ޕްލޭން" ކުރިއަށް 

މްބަރުނާ މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ގެންދިއުމާއި ބެހޭގޮތުން ކަުއްނސިލް މެ

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ  2022މާރޗް  17ނިންމުމަށް 

ވަނަ އާންމު ބައްދަލު ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކޮށް  35ވަނަ ދައުރުގެ  04

ނިމިފައިވަނީ ގދ. ތިނަދޫ ފެމިީލ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ 

ގުޅިގެން " ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ އެކްޝަން ޕްލޭން" އާއި އަތޮޅު ކައުންސިލާއި 

ގައި މި އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުން ބައިވެރިވާ ފަާރތްތަްއ ތިނަދޫއަްށ )ވޯކްޝޮޕް( 

ގެނައުމާއި އަބުރާ ރަށްރަށަށް ގެންދިމަށް ކަޑުމަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު 

 އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރުމަށް ށެވެ. މި ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް 



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 56 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

މެމްބަރަކު  1މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން  8އެއްސެވެވިވަގުތު ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި 

  ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ ހުށަހެޅުން ާފސްވެފައި ނުވެއެވެ. 

 

 36ވަނަ ދައުރުގ04ެ
 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުން 

 

 

 މެމްބަރުން 07

 

 ނިންމުން  -1

ަކން ދިނުމުގެ ވަނަ އަހަރުގެ އަޟުޙާ ޢީދު ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި އެހީތެރ1443ި

ގޮތުން ގދ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށު ކައުންސިލްތަކަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން، 

( JLCL223014ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށްދޭ އެހީތެރިކަމުގެ ކޯޑުން )

ަވަނ ބުރާސްފަތި 2022ޖޫން  02ރ )އަށްހާސް ރުފިޔާ( ދިނުމަށް 8000.00

ވަނަ އާންމު 36ރުގެ ވަނަ ދައ4ުދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ 

ވޯޓަށް ން ރިޔާސަތު މި ހުށަހެޅުންބައްދަލުވުމުންވަނީ ފާސްކޮށްފަެއވެ. 

މެމްބަރުންެގ  07ތިއްބެވި  ޙާޟިރުވެއެވަގުތު ބައްދަލުުވމުގައި  މުންއެއްސެވު

 ވަނީ ހުށަހެޅުން ާފސްވެފައެވެ.  އިއްތިފާގުން

 

 

  37 ވަނަ ދައުރުގ04ެ
 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުން 

 

 

 މެމްބަރުން 08

 

 ނިންމުން  -1
ރާއްޖެއެޓޯލް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓު ޚަރަދު ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން 

 2022މާރިޗު  31ބެހޭގޮތުން ކައުންސިލް މެމެބަރުނާ މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް 

އާންމު  ވަނަ 37ވަނަ ދައުރުގެ  04ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ ބުރާސްފަތި 

ރާއްޖެ އެޓޯލް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތަށް ވޮލީބޯޅަ ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިމިފައިވަނީ 

)އެއްލައްކަ ދިވެހި ރުފިޔާ( އިން މުބާރާތުގެ  100،000.00އެސޯސިއޭޝުނުން ދީފައިވާ 

)ތިރީސް ހާސް( ރުފިޔާ  30،000.00ޗެމްޕިއަން އަދި ރަނަރަޕް ހޯދި ޓީމް ތަކަށް 

ގެ ޓްރޮފީ އާއި މެޑަލް އާއި ބެނާރ ޕްރިންޓިންގ އަދި އިދާރީ ޚަރަދު ދިނުމަށާއި، މުބާރާތު

)ބާވީސްހާސް( ހޭދަ ކުރުމަށާއި، އެހެނިހެން ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި  22،000.00ތަކަށް 

ރިޔާސަތުން )ސާޅީސް އަށްހާސް( ހޭދަކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް  48،000.00

މެމްބަރުން  7މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން  8ބެވި ވޯޓަށް އެއްސެވިވަގުތު ހާޒިރުވެ ތިއް

 އަޢުލަބިއްޔަތުން ވަނީ ހުށަހެޅުން ފާސްވެފައެވެ.



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 57 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 

  38ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުން 

 

 

 މެމްބަރުން 08

 

 ނިންމުން  -1

ޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ނިމި ތަން ހުޅުވިގެންދާއިރު ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރ

ރާފޭބޭނެ ޖެޓީއެއް އެއަރޕޯްޓވީ ފަރާތުގައި ޕޯަޓށް އަރމީހުންނަށް ފަސޭހައިން އެއަ

ކައުންސިލް  މާމެދުކަމާބެހޭ މިިނސްޓްރީތަކާ ސުވާލުކުރުބެލުމަށް ވޭތޯ ލެ

 އޭޕްރިލް 07ނިންމުަމށް ގޮތެއް  ކޮށްމެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްަވރާ

ވަނަ ދައުރުގެ 04ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ ބުރާސްފަތި  ވަނ2022ަ

 ،ވަނީ މަޝްވަރާކޮށް ނިމިފައިމަްށ ހުށަހެޅި ންމު ބައްދަލުވުޢާ ވަނ38ަ

 ޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ނިމި ތަން ހުޅުވިގެންދާއިރުގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރ

ޯޕޓަށް އަރާފޭބޭނެ ެޖޓީއެއް އެއާޕޯޓް ފަޅިގައި މީހުންނަށް ފަސޭހައިން އެއަރ

 ހުށަހަޅާފައިވާ މި .ސުވާލުކުރުމަށެވެ ބެލުމަށް ކަމާއިބެހޭ މިނިްސޓްރީތަކާ ލެވޭތޯ

އެއްސެވުމުން، ހުށަހެޅުން ފާްސވެފައި ވަނީ ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް 

 ގެ މެމްބަރުން 07މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން  08ތިއްބެވި  ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ

 ނެވެ.އަޢުލަބިއްޔަތުން

 

   39ވަނަ ދައުރުގ04ެ
 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުން 

 

 

 މެމްބަރުން 09

 

 މުން ނިން  -1

ބޮޑުކުރުމަށް  މީޓަރުގެ 1800 ރަންވޭ އެއާޕޯޓުގެ  ފަރެސްމާތޮޑާ.ގދ

 މެމްބަރުންނަ  ކައުންސިލްގެ ދެއްވުމަށްއެދި ދަންނަވައި ސަރުކާރުގައި

ދުވަުހ ބުރާސްފަތި  ވަނ2022ަ އޭޕްރިލް 14ނިންމުމަްށ  ގޮތެއް މަޝްވަރާކޮށް

އްދަލުުވމަށް ހުށަހެިޅ ބަންމު ޢާ ވަނ39ަަވނަ ަދއުރުގެ 04ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ 

 ޑާތޮފަރެސްމާ.ގދ ،މަްޝވަރާކޮށް ނިމިފައިވަނީމެމްބަރުންގެ މެދުގައި 

 ދަންނަވައި  ސަރުކާރުގައި ބޮޑުކުރުމަށް ރަށްމީޓަ 1800 ރަންވޭ ޕޯޓުގެއެއަރ

 އެއްސެވުމުންރިޔާސަތުން ވޯޓަށް  މި ހުށަހެޅުން ފާސްވެފައި ވަނީ ވުމަށެވެ.ދެއް



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 58 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

މެމްބަރުން  08މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން  09ތިްއބެިވ  ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ

  ނެވެ.ލަބިއްޔަތުންޣުއަ

 

  40ވަނަ ދައުރުގެ 04
 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުން 

 

 

 މެމްބަރުން 09

 

 ނިންމުން  -1

ްއާޔިއްނ ިއްނިތާޒްމޮކްށެގްނ ާބްއާވ "ީޓެއްނީޓ ްމޢި ްކަލްބ ީޓެއްނީޓ ޖަ 

ުކ ޕާރްޓަނރ" ުމާބާރުތެގ ަޓިއަޓްލ 2022ުފްޓަސްލ ެޗެލްނުޖ 

ެނުގާމެމުދ ަކުއްނިސްލ ެމްމަބުރްނެގ ެމުދަގިއ ަމްޝަވާރޮކްށ ޮގެތްއ 

ދުަވހު ބޭއްވުނު ބުރާސްފަތި ވަނަ 2022 އޭޕްރިލް 21ށް މަ ިންނމު 

 ބައްދަލުވުަމށް ހުށަހެޅި  ންމުޢާ ވަނ40ަވަނަ ދައުރުގެ 04ކައުންސިލްގެ 

ީޓެއްނީޓ  ްކަލބް  ،މަޝްވަރާކޮށް ނިމިފައިވަނީ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި

ަޖިމްއާޔިއްނ ިއްނިތާޒްމޮކްށެގްނ ާބްއާވ "ީޓެއްނީޓ ުފްޓަސްލ ެޗެލްނުޖ 

ހުށަހެޅިފައިވާ  ެށެވ.ެނުގަމށް  ކު " ުމާބާރުތެގ ަޓިއަޓްލ ޕާރްޓަނރ2022

އެއްސެވުމުން ހުށަހެޅުން ފާސްވެފައި ވަީނ ރިޔާސަތުން ވޯަޓށް ހުށަހެޅުމަށް މި 

މެމްބަރުްނ  06 ެމމްބަރުންގެ ތެރެއިން 09 ޙާޟިވެ ތިއްބެވި

  ނެވެ.ލަބިއްޔަތުންޣުއަ

 

 41ވަނަ ދައުރުގެ 04
 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުން 

 

 

 މެމްބަރުން 09

 

 ނިންމުން  -1

މުމެއް ނިމިފައި އެއްވެސް ނިން މައްސަލައެއް، 3އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވަނީ 
 އެވެ. ނުވެ

 

 42  ވަނަ ދައުރުގެ 04
 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުން 

 

 

 މެމްބަރުން 07

 

 ނިންމުން  -1
ހުވަދުއަތޮޅުގެ މަސްވެރިންނަށް ދިމާވެފައިވާ މަސްނުކިރުމުގެ މައްސަލައަށް އަވަސް 

ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒް އިން ގދ. ހޯނޑެއްދޫގައި ހަދަން 

ފަށާފައިވާ ހުވަދޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް އޮޕަރޭޝަނަށް ގެނައުމުގެ މުޙިއްމުކަން 

މާބެހޭ މުވައްސަސާތަކުގެ ސަމާލުކަން ގެނައުމަށް ޤަރާރެއް ސަރުކާރަށާއި، ކަ

 19 ފާސްކުރުމާމެދު ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 59 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ވަނަ  42ވަނަ ދައުރުގެ  4ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ ބުރާސްފަތި  2022މެއި 

ވަދުއަތޮޅުގެ މަސްވެރިންނަށް ދިމާވެފައިވާ ހުށް ހުށަހެޅި ނިމިފައިވަނީ އާންމު ބައްދަލުވުމަ

މަސްނުކިރުމުގެ މައްސަލައަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒް 

އިން ގދ. ހޯނޑެއްދޫގައި ހަދަން ފަށާފައިވާ ހުވަދޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް 

ސަސާތަކަށް އޮޕަރޭޝަނަށް ގެނައުމުގެ މުޙިއްމުކަން ސަރުކާރަށާއި، ކަމާބެހޭ މުވައް

 ހުށަހެޅުމަށް ވެ. ހުށަހެޅިފައިވާ މިސަމާލުކަން ގެނައުމުގެ ގޮތުން ޤަރާރެއް ފާސްކުރުމަށެ

މެމްބަރުންގެ  9ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެ ތިއްބެވި 

 އިއްތިފާގުން ހުށަހެޅުންވަނީ ފާސްވެފައެވެ.

 

  43ވަނަ ދައުރުގެ 04
 ދަލުވުން ވަނަ އާއްމު ބައް

 

 

 މެމްބަރުން 09

 

 ނިންމުން  -1

ހޯނޑެއްދޫ ފުޓްބޯޅަ އެކަޑަމީގެ ފަރާތުން ގދ. އަތޮޅަށް ހުޅުވައިގެން ހިންގުމަްށ 
ހަމަޖެހިފައިވާ ސީ ލައިސަންސް ފުޓްބޯޅަ ކޯޗިން ކޯހަްށ އެހީތެރިަކން ފޯރުކޮްށ 

ްނ ދިނުމާއިމެދު ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް ގޮެތއް ނިންމު
ވަނަ ދައުރުގެ  4ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ  2022މެއި  26
ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅި މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް  43

ނިމިފައިވަނީ ޯހނޑެއްދޫ ފުްޓޯބޅަ އެކަޑަމީގެ ފަރާތުން ގދ. އަތޮޅަށް 
އިސަންސް ފުޓްބޯޅަ ކޯޗިން ކޯހަްށ ހުޅުވައިގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިަފއިވާ ސީ ލަ

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެގޮުތން، ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށްދޭ އެހީތެރިކަމުގެ 
ރ )ދިހަހާސް ރުފިޔާ( ދިނުމަށެވެ. މި 10000.00( JLCL223014ކޯޑުން )

 09ހުށަހެޅުން ފާސްވެފައި ވަނީ ބައްދަލުވުމުގައި ޙާޟިރުވެ ތިއްބެވި 
 މެމްަބރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ. 08ރެއިން މެމްބަރުންގެ ތެ

 

 44 ވަނަ ދައުރުގެ 04
 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުން 

 

 

 މެމްބަރުން 07

 

 ނިންމުން  -1

ގދ. އަތޮޅުކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ގދ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގަިއ 

މަސައްކަތްކުރާ މުދިމުންނާއި އިމާމުން ތާޒާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައި 

 02ނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގައި ދަންނަވައި ދެއްވުމަށް ދި

ވަނަ ދައުރުގެ 4ވަނަ ބުރާސްފަތި ުދވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ 2022ޖޫން 



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 60 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުންަވނީ ނިންމާފައެވެ. މި ހުށަހެޅުްނ ރިޔާސަތުން 44

ބައްދަލުވުމުގައި ޙާޟިރުވެ  ަވނީ ުހަށެހުޅްނ ފްާސެވަފިއ ، ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން

 މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްަޔތުންނެވެ. 06މެމްބަރުންގެ ތެރެިއން  07ތިއްބެވި 

  45ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުން 

 

 1ނިންމުން  މެމްބަރުން  09

ވަނަ އަހަރުގެ އަޟުޙާ ޢީދު ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި އެހީތެރިަކން ދިނުމުގެ 1443

ގދ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށު ކައުންސިލްތަކަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން، ގޮތުން 

( JLCL223014ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށްދޭ އެހީތެރިކަމުގެ ކޯޑުން )

ަވަނ ބުރާސްފަތި 2022ޖޫން  02ރ )އަށްހާސް ރުފިޔާ( ދިނުމަށް 8000.00

ވަނަ އާންމު 45ވަނަ ދައުރުގެ 4ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ 

ދަލުވުމުންވަނީ ފާސްކޮށްފަެއވެ. މި ހުށަހެޅުން ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް ބައް

މެމްބަރުންެގ  07އެއްސެވުމުން އެވަގުތު ބައްދަލުުވމުގައި ޙާޟިރުވެ ތިއްބެވި 

 އިއްތިފާގުން ވަނީ ހުށަހެޅުން ާފސްވެފައެވެ. 

 2ނިންމުން 

އިސާ ޕަބްލިކް ވޯކްސްގެ ޕަބްލިކް ވޯކްސްގެ ވެހިކަލްތައް ކުއްޔަށްދީގެން ލިބޭ އާމްދަނީ ފަ

ވަނަ އާންމު  45ވަނަ ދައުރުގެ  4ރިކަރެންޓް ޚަރަދު ކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ 

ބައްދަލުވުމުންވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. މިގޮތަށް ފާސްވެފައިވަނީ ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް 

 7މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން  8އެއްސެވުމުން އެވަގުތު ބައްދަލުވުމުގައި ހާޒިރުވެ ތިއްބެވި 

 މްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.  މެ

 3ނިންމުން 

ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުން ފާސްކޮށްފައިވާ  36ވަނަ ދައުރުގެ  4އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

އެތްލެޓިކްސް މުބާރާތް އެތްލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަން އިން ލަފާދެއްވާފައިވާ ގޮތަށް 

ޖޫން  09 ބޭއްވުމަށް އަށް 2022ސެޕްޓެމްބަރ  15އިން  2022ސެޕްޓެމްބަރ  11

ވަނަ އާންމު  45ވަނަ ދައުރުގެ  4ވަނަދު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ   2022



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 61 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ވޯޓަށް ން ރިޔާސަތުމިގޮތަށް ފާސްވެފައިވަނީ  ވެފައެވެ. ބައްދަލުވުމުންވަނީ ފާސް 

 8 ތެރެއިން  މެމްބަރުންގެ  9ހާޒިރުވެ ތިއްބެވި އެވަގުތު ބައްދަލުވުމުގައި  މުންއެއްސެވު

   ގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.މެމްބަރުން

 4ނިންމުން 

ވަނަ  4ގދ. އަތޮޅުކައުންސިލްގައި މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންގެންދާ ލޯގޯ ކައުންސިލްގެ 

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުން މެމްބަރުންނާއި މަޝްވަރާކޮށް ގެނެސްފައިވާ  19ދައުރުގެ 

ވަނަ އާންމު  45ވަނަ ދައުރުގެ  4ބަދަލުތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ 

ވޯޓަށް ން ރިޔާސަތުބައްދަލުވުމުންވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. މިގޮތަށް ފާސްވެފައިވަނީ 

 މެމްބަރުންގެ  8ހާޒިރުވެ ތިއްބެވި އެވަގުތު ބައްދަލުވުމުގައި  މުންއެއްސެވު

    އިއްތިފާގުންނެވެ.

ވަނަ ދައުރުގެ  04
  46ބައްދަލުވުން 

 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުން 
 

  1ނިންމުން  ން މެމްބަރު 09

މިއަހަރު ޖުލައި މަހު ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ފުޓްބޯޅަ 

މުބާރާތަށް ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން، ޖަމްއިއްޔާ 

ރ. 10000.00( JLCL223014ޖަމާޢަތްތަކަށްދޭ އެހީތެރިކަމުގެ ކޯޑުން )

ވަނަ އާންމު  46ވަނަ ދައުރުގެ  4ޔާ( ދިނުމަށް ކައުންސިލްގެ )ދިހަހާސް ރުފި

ވޯޓަށް ން ރިޔާސަތުބައްދަލުވުމުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. މިގޮތަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ 

 7ތެރެއިން މެމްބަރުންގެ  9ހާޒިރުވެ ތިއްބެވި އެވަގުތު ބައްދަލުވުމުގައި  މުންއެއްސެވު

 މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.  

 2ނިންމުން 

ރަށް ހޯދުމުގެ ގދ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެންމެ ސާފުތާހިރު 

އެންމެ ސާފުތާހިރު ރަށަކަށް  މަޤްޞަދުގައި ގދ. އަތޮޅުކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުން  46ވަނަ ދައުރުގެ  4 އެވޯޑެއް ދިނުމަށް ކައުންސިލްގެ 

 މުންވޯޓަށް އެއްސެވުން ރިޔާސަތުށްފައެވެ. މިގޮތަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ ވަނީ ފާސްކޮ

 އިއްތިފާގުންނެވެ.މެމްބަރުންގެ  9ހާޒިރުވެ ތިއްބެވި އެވަގުތު ބައްދަލުވުމުގައި 



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 62 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 3ނިންމުން   

ވަނަ  3ވަނަ ދައުރުގެ  4ވަނަ ދުވަހު ބެއްވުނު ކައުންސިލްގެ  2022ޖޫން  09

ވޮޑިގަލާ ވަގުތީގޮތުން ބެލެހެއްޓުން ތިނަދޫ ކައުންސިލާ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުން ގދ. ހަ 

ހަވާލު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ރިވައިޒް ކުރުމަށްފަހު ގދ. ހަވޮޑިގަލާ 

ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާބިލްކަމާއި ތަނަވަސްކަން ގދ. އަތޮޅުކައުންސިލުގައި ހުރުމާއެކު 

 2022ޖޫން  16ބޭއްވުމަށް  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބެލެމުގެ ދަށުގައި ގދ. ހަވޮޑިގަލާ

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުން  46ވަނަ ދައުރުގެ  4ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ 

 މުންވޯޓަށް އެއްސެވުން ރިޔާސަތުވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. މިގޮތަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ 

ބަރުންގެ މެމް 8ތެރެއިން މެމްބަރުންގެ  9ހާޒިރުވެ ތިއްބެވި އެވަގުތު ބައްދަލުވުމުގައި 

 އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.  

ވަނަ ދައުރުގެ  04
  47ބައްދަލުވުން 

 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުން 
 

 1ނިންމުން  މެމްބަރުން  07

ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުން ގދ.  03ވަނަ ދައުރުގެ  04ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

ހަވާލުކުރުމަށް  ހަވޮޑިގަލާ ވަގުތީ ގޮތުން ބެލެހެއްޓުން  ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލާއި

މަސްދުވަހަށް ގދ. ހަވޮޑިގަލާ  06ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާތިލްކޮށް ކުރިއަށް އޮތް 

)އެއްލައްކަ ރުފިޔާ( ގދ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން  100,000ބެލެހެއްޓުމަށް 

ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވުނު  ކައުންސިލްގެ  2022ޖޫން  23ޚަރަދު ކުރުމަށް 

މިގޮތަށް ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.  47ގެ ވަނަ ދައުރު  04

 ހާޒިރުވެ އެވަގުތު ބައްދަލުވުމުގައި  މުންވޯޓަށް އެއްސެވުން ރިޔާސަތުފާސްކޮށްފައިވަނީ 

 މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.   05ތެރެއިން މެމްބަރުންގެ  07ތިއްބެވި 

ވަނަ ދައުރުގެ  04
  48ބައްދަލުވުން 

 ނަ އާއްމު ބައްދަލުވުން ވަ
 

  1ނިންމުން  މެމްބަރުން  07

 އެދި  ހިމަނައިދިނުމަށް ތެރޭގައި އިޚްތިޞާސްގެ ގައްދޫގެ  ގަން .ގދ
ވަނަ  2022ޖުލައި  1ފާސްކުރުމަށް  ޤަރާރު  ދަންނަވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

މުންވަނީ ބައްދަލުވު އާއްމުވަނަ  48ވަނަ ދައުރުގެ  4އުންސިލްގެ  ދުވަހުގެ ބޭއްވި ކަ
މިގޮތަށް ފާސްވެފައިވަނީ ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފާސްކޮށްފައެވެ. 

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާގޮތަށް ގަރާރު ފާސްކުރުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓެއް ނެންގެވެމުން 



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 63 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

މެމްބަރުންގެ ވޯޓާއެކު ވަނީ  6މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން  7ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ތިއްބެވި 
 ފާސްވެފައެވެ.

 ދައުރުގެ ވަނަ  04
  49 ބައްދަލުވުން 

 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުން 
 

 މެމްބަރުން  07
 

 1ނިންމުން 

 ފުޓްސަލް ޕޮންސަރކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޓީއެންޓީއަތޮޅު ކައުންސިލުން ސް .ގދ

ބައިވެރިވެފައިވާތީ ، މަޑަވެލީ ޓީމްކުޅޭ ދުވަސްތަކުގެ  މުބާރާތުގައި މަޑަވެލީގެ ޓީމެއް

ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޖައްސުމާއި ބެހޭގޮތުން ޓްރާންސްޕޯރޓް ހަ

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވުނު  2022ޖުލައި  07މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުމަށް 

ވަނަ އަންމު ބައްދަލުމުގައި މަޝްވަރާކޮށް  49ވަނަ ދައުރުގެ  04ކައުންސިލްގެ 

ޓީ.އެން.ޓީ ފުޓްސަލް ނިމިފައިވަނީ، މަޑަވެލީ ކައުންސިލުން އެދިފައިވާގޮތަށް 

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ މަޑަވެލީޓީމް ގދ. ވާދޫއަށް ދަތުރުކުރުމަށް މި އިދާރާގެ 

( ހަމަޖެއްސުމަށެވެ. މި ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން 1-ދޯނި )ހުވަދޫ 

މެމްބަރުންގެ  4މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން  7ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެތިއްބެވި 

 ބިއްޔަތުން ވަނީ ފާސްވެފައެވެ.  އަޢުލަ

 2ނިންމުން 

ގދ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން  އުދައަރައި ގެއްލުންވީ ރަށްތަކަށް އެހީވުމަށް ގދ. 

ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން هللا ވާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙަސަން ޢަބްދު

ދުވަހު ބޭއްވުނު ފަތި ބުރާސް  2022 ޖުލައި  07މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް 

އާންމު ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކޮށް  ވަނަ 49ވަނަ ދައުރުގެ  4ކައުންސިލްގެ 

ރަށަށް ކޮންމެ  06ގދ. ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން އުދައަރައި ގެއްލުންވެފައިވާ  ،ނިމިފައިވަނީ

ރ )ފަނަރަ ހާސް ރުފިޔާ( ގެ ރޭޓުން ބަޖެޓް ކޯޑް ނަންބަރ  -/15000ރަށަކަށް 

ޖަމިއްޔާތަކާއި މުއައްސަސާތަކަށް ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތެރިކަން ) 223014

( ދިނުމަށެވެ.  މި ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަކަށް އެއްސެވެމުން ޖަލްސާގައި 

މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން  6މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން  7އެވަގުތު ހާޒިރުވެތިއްބެވި 

 ވަނީ ފާސްވެފައެވެ.

 



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 64 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

އުރުގެ ވަނަ ދަ 04
ވަނަ  50ބައްދަލުވުން 

 އާއްމު ބައްދަލުވުން 
 
 

 މިބައްދަލުވުމުން އެއްވެސް ނިންމުމެއް ނިމިފައިނުވޭ  

ވަނަ ދައުރުގެ  04
ވަނަ  51ބައްދަލުވުން 

 އާއްމު ބައްދަލުވުން 
 

 1ނިންމުން  މެމްބަރުން  09

ރަން ( މިއަހަރު ހދ. އަތޮޅަށް ކ2022ުގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން )

 30ހަމަޖެހިފައިވާ ތަޖުރިބާ ދަތުގައި ރަށުކައުންސިލްގެ އެސް.ޖީންނާއިއެކު ޖުމްލަ 

ރ )ހަތަރު ލައްކަ ސާޅީސް  443,730.00ބައިވެރިންގެ ދަތުރުޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 

ވީ  2022އޮގަސްޓް  11 ތިންހާސް ހަތްސަތޭކަ ތިރީސްރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުމަށް (

ވަނަ އާންމު  51ވަނަ ދައުރުގެ  4ންސިލްގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައު

ބައްދަލުވުމުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. މި ގޮތަށް ފާސްވެފައިވަނީ އެވަގުތު ޖަލްސާގައި 

 މެމްބަރުންގެ ވޯޓާއެކުއެވެ.  6މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން  09ތިއްބެވި 

  52ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުން 

 

 1ނިންމުން  

ނިސްޓްގެ ސިޓީ އާއިއެކު ފޮނުވާފައިވާ ލިސްޓްގައިވާ ފަޅުރަށްތައް ކުއްޔަށް ފިޝަރީޒް މި

ދިނުމާއިބެހޭގޮތުން އިތުރަށް މަޝްވަރާކޮށް އަދި ފިޝަރީޒްމިނިސްޓްރީއާއިކު 

ވީ ބުރާސްފަތި  2022އޮގަސްޓް  11ބައްދަލުވުމެއްބާއްވައި ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް 

ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުންވަނީ  52އުރުގެ ވަނަ ދަ 04ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ 

 ފާސްވެފައެވެ. މިގޮތަށް ފާސްވެފައިވަނީ ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

  53ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުން 

 

 1ނިންމުން  މެމްބަރުން   08

ބޭނުންވާ ފަރަތްތަކަށް ކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރަތްތަކާއި ހާއްސަ ރައްކާތެރިކަން ނު 

މަދަދު މޮޑިއުލް އެކްސަސްވުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ކިއޮސްކް މެޝިން ތިނަދޫގައި 

ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ  2022އޮގަސްޓް  17ބެހެއްޓުމަށް ފަންނަ ކަމަށް 

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުންވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. މި ގޮތަށް  53ވަނަ ދައުރުގެ  04



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 65 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 05މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން  08އިވަނީ އެވަގުތު ޖަލްސާގައި ތިއްބެވި ފާސްވެފަ

 އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ. މެމްބަރުންގެ 

  54ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުން 

 

 ނިންމުމެއް ނިންމާފައިވޭ  

  55ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުން 

 

 1ނިންމުން  މެމްބަރުން  09

 223017)ބައްދަލުވުންތަކަށް ޚަރަދުކުރާ( ކޯޑުން  221001ސީ.އެލް ޖޭ.އެލް.

 ރ )ތިރީސްފަސް ހާސް ރުފިޔާ( ބަދަލުކުރުމަށް 35000/-)މެޙްމާންދާރީ( ކޯޑަށް 

މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން  9ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ބައްދަލުވުމަށް ހާޟިރުވެތިއްބެވި 

ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވުނު  2022 ސެޕްޓެމްބަރ 8ފެންނަ ކަމަށް  މެމްބަރުން  8

ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުންވަނީ ފާސްވެފައެވެ.  55ވަނަ ދައުރުގެ  04ކައުންސިލްގެ 

މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން  9ބައްދަލުވުމަށް ހާޟިރުވެތިއްބެވި މިގޮތަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ 

 ގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ. މެމްބަރުން 8

 2ނިންމުން 

ގައި  2022ޅުކައުންސިލާއި ގދ. ތިނަދޫ ޑަބްލިޔު.ޑީ.ސީ ހިޔަލަ އެކްސްޕޯ ގދ. އަތޮ

ގދ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުން ބައިވެރިވާ ޑަބްލިޔު.ޑީ ސީތަކަށް ޓްރާންސްޕޯރޓް 

ރ. )ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ( ގެ 50،000.00ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުމަށްޓަކައި 

ވަނަ  2022ސެޕްޓެމްބަރ  8ބަޖެޓެއް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުމަށް ފެންނަ ކަމަށް 

ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުންވަނީ  55ވަނަ ދައުރުގެ  04ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ 

 8ބައްދަލުވުމަށް ހާޟިރުވެތިއްބެވި ފާސްވެފައެވެ. މިގޮތަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ 

ން މެމްބަރު 4މެމްބަރުން ފެންނަ ކަމަށް އަދި ނުފެންނަކަމަށް  4މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 

ވޯޓް ދިނުމާއި ގުޅިގެން ވޯޓް އެއްވަރުވެފައިވާތީ، ރިޔާސަތުން ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް 

  ދެއްވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. 



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 66 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

  56ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުން 

  56ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުން 
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ބައްދަލުވުންތަކުގައި ވޯޓް ދެއްވަންވާނީ އަތްއުފުލައިގެން  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފިޒިކަލް 

ކަމަށާއި ވާޗުއަލްކޮށް ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ވޯޓް ދެއްވާނީ ޗެޓްބޮކްސްގައި 

 4ކައުންސިލްގެ ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު  2022ސެޕްޓެމްބަރ  15ޓައިޕްކޮށްގެން ކަމަށް 

ވަނީ ނިންނާފައެވެ. މިގޮތަށް ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުން 56ވަނަ ދައުރުގެ 

މެމްބަރުންގެ  9ނިންމާފައިވަނީ އެވަގުތު ބައްދަލުވުމަށް ހާޟިރުވެ ތިއްބެވި 

 އިއްތިފާގުންނެވެ. 

 1ނިންމުން 

ގދ. ނަޑައްލާ ކައިރީގައިވާ ގދ. ކަޅެހުއްޓާއަކީ ރިޒޯޓެއްހަދަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ށަކަށްވާތީ، އެރަށް މިލިސްޓުން އުނިކުރުމާއި، ރިޔާސީ ވައުދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާ ރަ

އަދި އެރަށް ރިސޯޓަކަށް ހެދުމުގެ އިންތިޒާމް ކުރިއަސްގެންދިއުމަށް ސިޓީގައި ބަޔާން 

ކުރުމާއި، ގދ. ފިޔޯރީ އިޙްތިސާސްތެރޭގައި ހިމެނޭ ކާޅެހުއްޓާ ލިސްޓުން އުނިކުރުމާއި، 

ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ގދ. ވާރެއާދުވާއަކީ ވާދޫކައުންސިލަށް ދިނުމަށް އަތޮޅު 

ރަށަކަށްވާތީ، އެރަށް ލިސްޓުން އުނިކުރުމާއި، ގދ. ނޭމާހުއްޓާ، ގދ.ފޮނަހިގިއްލާ އަދި 

ރަށަކަށްވާތީ އެރަށްރަށް  3ގދ.ރޮނޑައިދުވާ މި ތިންރަށަކީ ވަރުވާ ދައްކަމުގެންދާ 

ރަށްރަށް ސަރުކާރަށް ނަންގަވާކަމުގައިވާނަމަ އެފަރާތްތަކަށް ބަދަލު ދިނުން ނުވަތަ އެ

މިހާރު ތިބިގޮތަށް ބެހެއްޓުމަށާއި، އަދި މިއަތޮޅުގައި ތިބި ފަޅުރަށްތަކުން ވަރުވާގެ ކުލީގެ 

އަތޮޅުކައުންސިލަށް ލިބޭގޮތަށް ހެދުމަށް ފމިނިސްޓްރީ  %30ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީގެ 

އޮފް ފިޝަރީޒްއަށް ފޮނުވާ ސިޓީގައި ހިމެނުމަށްފަހު އެ ސިޓީއަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް 

ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ  2022ސެޕްޓެމްބަރ  15ންނަކަމަށް ފެ

ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުންވަނީ ފާސްވެފައެވެ. މިގޮތަށް  56ވަނަ ދައުރުގެ  04

މެމްބަރުންގެ  9ބައްދަލުވުމަށް ހާޟިރުވެތިއްބެވި ފާސްކޮށްފައިވަނީ އެވަގުތު 

 އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

 1ނިންމުން 



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 67 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ގދ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު އިދާރާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް 

ވީ ވުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވުނު  2022ސެޕްޓެމްބަރ  15ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް 

ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުން ވަނީ ފާސްވެފައެވެ.  56ވަނަ ދައުރުގެ  04ކައުންސިލްގެ 

މެމްބަރުންގެ  08ފައިވަނީ އެވަގުތު ބައްދަލުވުމަށް ހާޟިރުވެތިއްބެވި މިގޮތަށް ފަސްކޮށް

 އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ. 

  57ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުން 
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އަތޮޅުތެރޭގެ ސިއްޚީ މަރުކަޒުތައް އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ދަށުން ހިންގުމުގެ ބަދަލުގައި 
ސްޕްޓެމްބަރ  22ފެންނަ ކަމަށް ޓްރީގެ ދަށުން ހިންގުމަށް ބަދަލުކުރަން ސީދާ މިނިސް

ވަނަ  57ވަނަ ދައުރުގެ  04ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ  2022
އާއްމު ބައްދަލުވުމުންވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. މިގޮތަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ އެވަގުތު 

މެމްބަރުންގެ  8ރުންގެ ތެރެއިން މެމްބަ 9ބައްދަލުވުމަށް ހާޟިރުވެތިއްބެވި 
   އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

 2ނިންމުން 

 ދެ  ޢަމާޒުކޮށްގެން ޒުވާނުންނަށް ރަށުގެ އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކައުންސިލުން ނަޑެއްލާ

 މުބާރާތަށް  ވޮލީ ބޯޅަ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހުޅުވާލައިގެން  ބޭފުޅުންނަށް ޖިންސުގެ

ތަކާއި މުވައްސަސާތަކަށް ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތް 223014

)ދިހަހާސް ރުފިޔާ( ގެ ފައިސާގެ އެހީތެރިކަމެއް ރ 10،000 އެހީތެރިކަމުގެ ކޯޑުން 

ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު  2022ސްޕްޓެމްބަރ  22ފެންނަ ކަމަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް 

ލުވުމުންވަނީ ވަނަ އާއްމު ބައްދަ 57ވަނަ ދައުރުގެ  04ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ 

 9ފާސްކޮށްފައެވެ. މިގޮތަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ އެވަގުތު ބައްދަލުވުމަށް ހާޝިރުވެތިއްބެވި 

 މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ. 8މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 

 1ނިންމުން 

 އަތޮޅުތެރޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ބަނދަރާއި މަގު ބައްތިތައް މަރާމާތްކޮށް ބެލެހެއްޓުން ފެނަކަ 

ކޯޕަރޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުމާއި، ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތަކުގެ ކަރަންޓް ބިލްތައް 

މިހާރު ބިލްކުރަމުންދާ ރޭޓަށްވުރެ ދަށްކޮށް ދިނުމަށް އެދި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް 

ކައުންސިލް ށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހެޅުމަށް ރައީސްގެ ސަމާލުކަމަށް މިކަން ގެނައުމަ

  58ދައުރުގެ  ވަނަ  04
 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުން 

 

 މެމްބަރުން  09



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 68 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ވީ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވުނު  2022ސެޕްޓެމްބަރ  28، ދުގައި މަޝްވަރާކޮށްމެމްބަރުންގެ މެ

ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުންވަނީ ފާސްވެފައެވެ.  58ވަނަ ދައުރުގެ  04ކައުންސިލްގެ 

މެމްބަރުންގެ  9ބައްދަލުވުމަށް ހާޟިރުވެތިއްބެވި މިގޮތަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ އެވަގުތު 

 އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ. 

  58ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުން 

 

 1ނިންމުން  މެމްބަރުން  09

އަތޮޅުތެރޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ބަނދަރާއި މަގު ބައްތިތައް މަރާމާތްކޮށް ބެލެހެއްޓުން ފެނަކަ 

އި، ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތަކުގެ ކަރަންޓް ބިލްތައް ކޯޕަރޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުމާ

މިހާރު ބިލްކުރަމުންދާ ރޭޓަށްވުރެ ދަށްކޮށް ދިނުމަށް އެދި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް 

ހުށަހެޅުމަށް ރައީސްގެ ސަމާލުކަމަށް މިކަން ގެނައުމަށް ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލް 

ވީ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވުނު  2022ސެޕްޓެމްބަރ  28، މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް

ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުންވަނީ ފާސްވެފައެވެ.  58ވަނަ ދައުރުގެ  04ކައުންސިލްގެ 

މެމްބަރުންގެ  9މިގޮތަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ އެވަގުތު ބައްދަލުވުމަށް ހާޟިރުވެތިއްބެވި 

 އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ. 

  59ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުން 

 

 ނިންމުމެއް ނިންމާފައިނުވޭ  މެމްބަރުން  07

  60ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުން 

 

 1ނިންމުން  މެމްބަރުން  09

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފަރާތުން ގދ. ގައްދޫ ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 

)އިދާރީ  LCL އިންޓަރ އޮފީސް ވޮލީ މުބާރާތައް ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ 

އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު  223014ހިންގުން 

ރ )ދިހަހާސް ރުފިޔާ( އެހީތެރިކަމެއްގެ ގޮތުގައި 10،000ކޯޑު( ބަޖެޓް ކޯޑުން 

 13، ޚަރަދުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް

ވަނަ ދައުރުގެ  04ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ  2022އޮކްޓޯބަރ 

ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުންވަނީ ފާސްވެފައެވެ. މިގޮތަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ އެވަގުތު  60



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 69 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

މެމްބަރުންގެ  6މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން  9ބައްދަލުވުމަށް ހާޟިރުވެތިއްބެވި 

 އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ. 

  61 ވަނަ ދައުރުގެ 04
 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުން 

 

 ނިންމުމެއް ނިންމާފައިނުވޭ  

  62ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުން 

 

 ނިންމުމެއް ނިންމާފައިނުވޭ  

  63ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުން 

 

 1ނިންމުން  

ގެން ބޭއްވުމަށް މިއަހަރު ޑިސެމްބަރ މަހު ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށް 

ފުޓްސެލް މުބާރާތަށް،   "2022"ގައްދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސެލް ޗެލެންޖް ހަމަޖެހިފައިވާ 

ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލަށް، ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި މުވައްސަސާތަކަށް ކައުންސިލުން 

ރ. 20,000.00( ކޯޑުން JLCL223014ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތެރިކަމުގެ އެކްޓިވިޓީން )

ވަނަ އާންމު  63ވަނަ ދައުރުގެ  4ރުފިޔާ( ދިނުމަށް ކައުންސިލްގެ )ވިހިހާސް 

ވޯޓަށް ން ރިޔާސަތުބައްދަލުވުމުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 

 5ތެރެއިން މެމްބަރުންގެ  9ހާޒިރުވެ ތިއްބެވި އެވަގުތު ބައްދަލުވުމުގައި  މުންއެއްސެވު

 މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.  

 2ނިންމުން 

މިއަހަރު ޑިސެމްބަރ މަހު ގދ. ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވަން 

ހަމަޖެހިފައިވާ ފުޓްސެލް މުބާރާތަށް ގދ. ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލަށް، ޖަމިއްޔާ 

ޖަމާޢަތްތަކާއި މުވައްސަސާތަކަށް ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތެރިކަމުގެ އެކްޓިވިޓީން 

(JLCL223014 ްކޯޑުނ )ރ. )ދިހަހާސް ރުފިޔާ( ދިނުމަށް 10000.00

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.  63ވަނަ ދައުރުގެ  4ކައުންސިލްގެ 

އެވަގުތު ބައްދަލުވުމުގައި  މުންވޯޓަށް އެއްސެވުން ރިޔާސަތުމިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 

 މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.  5ތެރެއިން މެމްބަރުންގެ  9ހާޒިރުވެ ތިއްބެވި 

 3ނިންމުން 



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 70 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

އަށް هللاރައީސް އަލްފާޟިލް ޙަސަން ފައިޙަތު ޤުދުރަތުއަތޮޅުކައުންސިލްގެ ގދ. 

އިން  2022ނޮވެމްބަރ  08ދުވަސް ) 03ޙައްޤުވެފައިވާ އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ތެރެއިން 

އްޓީ ( އިތުރު ކުރުމަށް އެދިލައްވާފައިވާތީ، މި ޗ2022ުނޮވެމްބަރ  10

އަށް ދިނުމަށްފަހު ޗުއްޓީގައި هللاއަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙަސަން ފައިޙަތު ޤުދުރަތު

އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުން  ހުންނަވާ ދުވަސްތަކުގައި ގދ.

ޙަވާލުކުރުމަށް  އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ވާރިޝްއާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް

ވަނަ  04ކައުންސިލްގެ ގދ. އަތޮޅު ދުވަހު ބޭއްވުނު ހޯމަ  2022 ނޮވެމްބަރ 08

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުންވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. މިގޮތަށް  63ދައުރުގެ 

މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން  8ފާސްކޮށްފައިވަނީ އެވަގުތު ބައްދަލުވުމަށް ހާޟިރުވެތިއްބެވި 

 މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ. 6

  64ރުގެ ވަނަ ދައު 04
 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުން 

 

 1ނިންމުން  މެމްބަރުން  09

އަށް އައްޑޫގައި ބޭއްވުމަށް  2022ނޮވެމްބަރ  25އިން  2022ނޮވެމްބަރ  19

ހަމަޖެހިފައިވާ އިންޓަރ އެޓޯލް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ " ހުވަދޫ 

ކާއި މުވައްސަސާތަކަށް ބެޑްމިންޓަން ކްލަބް" ގެ ޓީމަށް، ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަ

( ކޯޑުން JLCL223014ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތެރިކަމުގެ އެކްޓިވިޓީން )

 64ވަނަ ދައުރުގެ  4ރ. )ފަނަރަހާސް ރުފިޔާ( ދިނުމަށް ކައުންސިލްގެ 15,000.00

ން ރިޔާސަތުވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 

މެމްބަރުންގެ  9ހާޒިރުވެ ތިއްބެވި އެވަގުތު ބައްދަލުވުމުގައި  މުންއެއްސެވުވޯޓަށް 

 އިއްތިފާގުންނެވެ. 

 1ނިންމުން 

ދަރިވަރުންނާއި ދަރިވަރުން ގޮވައިގެން  22ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ދާ 

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުންދާ އޮފިޝަލަކަށް ޓިކެޓާއި އެލަވަންސް ދިނުމަށްޓަކައި 

ރ )އެއްލައްކަ ސާދަހާސް ނުވަސަތޭކަ 114942ފައިވާ ގޮތަށް ރީ މޭޒުން ހުށަހަޅާއިދާ

ވީ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވުނު  2022ނޮވެމްބަރ  15ސާޅީސް ދެ( ރުފިޔާ ދިނުމަށް 

ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުންވަނީ ފާސްވެފައެވެ.  64ވަނަ ދައުރުގެ  04ކައުންސިލްގެ 



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 71 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

މެމްބަރުންގެ  9ތު ބައްދަލުވުމަށް ހާޟިރުވެތިއްބެވި މިގޮތަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ އެވަގު

 މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ. 8ތެރެއިން 

  64ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުން 

 

 މެމްބަރުން  08
 

 1ނިންމުން 

ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު  2022ޖޫން  23ގދ. ހަވޮޑިގަލާ ބެލެހެއްޓުންމަށްޓަކައި 

ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުން ނިންމަފައިވާ  47ވަނަ ދައުރުގެ  4ކައުންސިލްގެ 

ކައުންސިލް  02ރ )އެއްލައްކަ ރުފިޔާ ( ތެރެއިން ދެ މުވައްޒަފުން ) -/1,00000

 06ގެ ރޭންކަށް ކުރިއަށް އޮތް   ss1އެސިސްޓުން ( ކޮންޓެކްޓް އުސޫލުން 

 ބޭއްވުނު ވީ އަންގާރަ ދުވަހު 2022ނޮވެމްބަރ  17މަސްދުވަހަށް ނެގުމަށް 

ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުން ވަނީ ފާސްވެފައެވެ.  65ވަނަ ދައުރުގެ  04ކައުންސިލްގެ 

މެމްބަރުންގެ  08މި ގޮތަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ އެވަގުތު ބައްދަލުވުމަށް ހާޟިރުވެތިއްބެވި 

 މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.  05ތެރެއިން 

  65ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ބައްދަލުވުން ވަނަ އާއްމު 

 

 ނިންމުމެއް ނިންމާފައިނުވޭ  މެމްބަރުން  09

  66ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުން 

 

 ނިންމުމެއް ނިންމާފައިނުވޭ  މެމްބަރުން  09

  67ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުން 

 

 ނިންމުމެއް ނިންމާފައިނުވޭ  މެމްބަރުން  09

  68ވަނަ ދައުރުގެ  04
 އާއްމު ބައްދަލުވުން  ވަނަ
 

 ނިންމުމެއް ނިންމާފައިނުވޭ  މެމްބަރުން  09

  69ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުން 

 

 ނިންމުމެއް ނިންމާފައިނުވޭ  މެމްބަރުން  09

  70ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުން 

 

 1ނިންމުން  މެމްބަރުން  06



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 72 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ންސިލްގެ "ކަފެނާ ލޯންޗުގެ ޤަވާއިދު" ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުކައު

ޖެނުއަީރ  31ފާސްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް 

 70ވަނަދައުރުގެ  4ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ގދ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  2022

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުން އިދާރީ މޭޒުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާޙްތަކާއެކު 

ޗުގެ ޤަވާއިދު" ވަީނ ފާސްކޮށްފައެވެ. މިގޮތަށް ފާސްކޮށްފައިވަީނ  "ކަފެނާ ލޯން

 4މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން  6އެވަގުތު ބައްދަލުވުމަށް ހާޟިުރވެ ތިއްބެވި 

 މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުްނނެވެ. 

 2ނިންމުން 

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުަކއުންސިލްގައި ބޭނުންކުރާ "ހުަވދޫ ދޯނީގެ 

" ފާސްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލް މެމްބަރުންެގ މެދުގަިއ ޤަވާއިދު

ވަނަ ދުަވހު ބޭއްވުުނ  2022ޖެނުއަރީ  31މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ިނންމުމަށް 

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުްނ  70ވަނަދައުރުގެ  4ގދ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

" ވަނީ އިދާރީ މޭޒުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް "ހުވަދޫ ދޯނީގެ ޤަވާިއދު

ފާސްކޮށްފައެވެ. މިގޮތަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ އެވަގުތު ބައްދަލުވުމަްށ ހާޟިރުވެ 

 މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުްނނެވެ. 4މެމްބަރުންގެ ތެރެއިްނ  6ތިއްބެވި 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 73 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 
 ކުއްލި ބައްދަލުވުން 

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ނަމްބަރ
ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ 

 ޢަދަދު 
 މުންތައް ކައުންސިލްގެ ނިން 

 1ވަނަ ދައުރުގެ  04
ވަނަ ކުއްލި  

 ބައްދަލުވުން 

 
 

 2ވަނަ ދައުރުގެ  04
ވަނަ ކުއްލި  

 ބައްދަލުވުން 

 1ނިންމުން  މެމްބަރުން  09
ގދ. ހަވޮޑިގަލާ ވަގުތީ ގޮތުން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ބެލެހެއްޓުން ތިނަދޫ 

 ކުއްލިވަނަ  02ގެ ވަނަ ދައުރު  4ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ  
ވޯޓަށް ން ރިޔާސަތުބައްދަލުވުމުންވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. މިގޮތަށް ފާސްވެފައިވަނީ 

 8 ތެރެއިން މެމްބަރުންގެ  9ހާޒިރުވެ ތިއްބެވި އެވަގުތު ބައްދަލުވުމުގައި  މުންއެއްސެވު
 މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.  

 3ވަނަ ދައުރުގެ  04
ވަނަ ކުއްލި  

 ވުން ބައްދަލު 

  1ނިންމުން  މެމްބަރުން  07
އަހަރީ ޗުއްޓީ هللا ލް ހަސަން ފައިހަތު ޤުދުރަތު ޟިގދ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާ 

( އަށް 2022ނޮވެމްބަރ  07ން  2022ނޮވެމްބަރ  03ދުވަސް ) 02ގެ ތެރެއިން 
ފައިޙަތު ނެންގެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ، މި ޗުއްޓީ އަތޮޅުކައުންސިލް ގެ ރައީސް ޙަސަން 

އަށް ދިނުމަށްފަހު ޗުއްޓީގައި ހުންނަވާ ދުވަސްތަކުގައި ގދ. އަތޮޅު هللا ޤުދުރަތު
ކައުންސިލް ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް އަލްފާޟިލް 

ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ގދ.  2022އޮކްޓޯބަރ  31ހުސައިން ވާރިޝާއި ހަވާލުކުރުމަށް 
ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުން ވަނީ  04ވަނަ ދައުރުގެ  04 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ

އެވަގުތު  މުންވޯޓަށް އެއްސެވުން ރިޔާސަތު ފާސްކޮށްފައެވެ. މިގޮތަށް ފާސްވެފައިވަނީ 
 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  07 ހާޒިރުވިބައްދަލުވުމުގައި 

 04ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުން 

 1ނިންމުން  މެމްބަރުން  06
-242(IUL) ގދ. އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއިން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ޑިރެކްޓަރ 

A/242/2022/27  ،ިމަޤާމަށް މީހަކު ހަމަޖެއްސުމަށް ކުރިއަށްދިޔަ އިންޓަވިއުގައ
އިންޓަވިއު ޕެނަލުގައި ސިޔާސީ މަޤާމެއްގައި ހުރި ފަރާތެއް ހިމެނިފައިވުމުން، އެކަމަކީ 

ވަނަ މާއްދާގެ ށ. ގައިވާ ގޮތާއި ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ  97ވާއިދުގެ ސިވިލް ސާވިސް ޤަ 
ކަމެއް ކަމަށާއި، މަޤާމަށް އިޢުލާންކޮށް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޓެސްޓް 
ޕޭޕަރު ތަކާއި އެހެނިހެން ކަންތައް އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެޗް.އާރު ސެކްޝަނުގައި 

ނުބެހޭ އެހެން މުވައްޒަފުން އި މެދުވެރިނުކޮށް ކަމާމަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން 
ބައިވެރިކޮށްގެން ޕޭޕަރުތައް މާރކް ކުރުންފަދަ ކަންތައް ކޮށްފައިވާތީ، މިކަމަކީ އެންމެ 
ރަނގަޅަށް ކުރެވިފައި އޮތް ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ، މި މަޤާމަށް މީހަކު 



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 74 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު  2022ޑިސެމްބަރ  22 ހޮވުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން ބާޠިލް ކުރުމަށް
ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުންވަނީ  04ވަނަ ދައުރުގެ  04ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 06ބައްދަލުވުމަށް ހާޟިރުވެތިއްބެވި ފާސްކޮށްފައެވެ. މިގޮތަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ އެވަގުތު 
 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ. 

 
 ނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތައް ކުރިއެރުވުމަށް ހިންގާފައިވާ ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލް އިދާރީ ދާޢިރާގެ އަންހެ 

 

 ޖުމްލަ ޚަރަދު  އެހެނިހެން  ފައިސާގެ އެހީ  ތަމްރީން  ނަން #

މަޑަވެލި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  1
 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ 

  382،516.03 382،516.03 

ގެ ތަރައްޤީއަށް ހޯޑެއްދޫ އަންހެނުން 2
 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ 

    

ނަޑެއްލާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  3
 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ 

  17،708.00 17،708.00 

ރަތަފަންދޫ އަންހެނުންގެ  4
 ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ 

46،340.00  274،892.00 274،892.00 

ވާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  5
 ސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ މަ

  503،010.11 503،010.11 

ގައްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  6
 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ 

    

ފިޔޯރީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  7
 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ 

  156,000.00 156,000.00 

ފަރެސްމާތޮޑާ އަންހެނުންގެ  8
 ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ 

  284452.21 284452.21 

ތިނަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  9
 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ 

    

 
 
 
 
 

  



   ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި  ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ2022ަ

 75 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ނިންމުން   11
 

ކައުންސިލްގެ ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް  ކުރީކޮޅުގައި ގެ ރުއަހަ ވަނ2022ަމިކައުންސިލުގެ 

އި ހަމަޔަށް ފޯރުކޮށްދެިވފައިވާ ކަން އުފަލާއެކު ތުންނާޔިނިމި އެކަންތައްތައް ރަށް މަސައްކަތު ތާވަލުގެ ގިނަ ކަންަތއްތަކެއް 

ގޮތުން ބައިވެރިިވ މަލީއަފާހަނގަކުރަމެވެ. އެކަމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ އެންމެހައި ހަރަކާްތތައް ވިލަރެސްކޮށް ހިންގުމުގައި 

ލަވާލެުވމުގައި އެހީތެރިވެދެއްވި ާފހަނގަކޮށް އެފަާރްތތަކަށް ހައްޤު ޝުކުރު އަދާކުރަެމވެ. އަދި މި ރިޕޯޓް އެކުފަރާތްތަށް 

 އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށްވެސް ުޝކުރުދަންނަވަމެވެ. 

 ތިެބ،އަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި ދުޢާއަކީ އަތޮޅާއި ޤައުމަށް ވަފާތެރި ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި 

هللا ޅަމެންނަށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. ކީރިތި ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އަ

  آمــــــــــين ކާމިޔާބީ އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ. ބަރަކާތް ލައްވައި،އަޅަމެންގެ މަސައްކަތުގައި 

  1444 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 28
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