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އަށް ޙަމްދާއި، ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަުޅގަނޑުމެން  وتعالى سبحانهالله ޢުމަތްތަކުގެވެރި ގަދަކީރިތިަވްނތަ ނި

 مى الله عليه وسلّ محّمد صلّ ޢަމަލީގޮތުން ަމގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާތް ސާހިބާ  ،އުޅެންވީގޮތުގެ ރިވެތި ނަމޫނާއާިއގެން ވަޑައިގެން

ނަބިއްޔާގެ އިތުރު އާުލންނާއި،  އެ މާތް ޞަލަވާތާއި، ސަލާމުގައި  މި  އަށް ޞަލާވާތާިއ، ސަލާމް ލެއްުވން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ.

 މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލްކުރަމެވެ.

ނިމިދިޔަ ހަމަސްދުވަހު ގއ. ނިަލންދޫ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންަނށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ެއންމެ ފުރިހަމަ 

 ގޮތުގައި ދިނުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގެ ދަތިކަން އިޙްސާސްކުރަން ޖެހިފައިވެއެވެ.

ބަޖެޓްގެ ދަތިކާމާއެކުވެސް ނިލަންދޫ ކައުންސިލް ވަނީ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ޚިދުމަތެއް 

ދާރާއިންދޭ ޚިދުމަތްތައް އެންމެ ހަލުވި މިނުގަިއ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނިޔަނެތި މަަސއްކަތްތަކެއްކޮށްފައެވެ. އެގޮުތން ކައުންސިލް އި

ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްަޓކައި ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބޭނުންވާނޭ ބައެއް ވަސީލަތްތައް އިތުރުކުރެވުނެވެ. އަދި ތަރައްޤީގެ 

މަސްދުވަހު ތަރައްޤީގެ  6ން ނިމިދިޔަ މަގުގައި ކުރި އެރުން ހޯދުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުންނާއި ސަުރކާރުގެ ވުޒާރާތައް ގުޅިގެ

 އެކިއެކި މަޝްރޫއުތައް ހިންގިފައިވާނެއެވެ. 

މިޤައުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގުމަށް ތިއްބެިވ އެންމެހާ هللا އަޅުގަންޑުގެ އިޚުލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ މާތް

ލްޙަވެރިކަން ެދމެހެއްޓޭ، ދީމުޤްރާީތ ހަމަތަކާިއ ފަރާތްތަކަށް ޤައުަމށް މަޞްލަޙަުތހުރި، ލާބަޔާއި މަްނފާ ިލބެނިވި، އަމާންކަމާއި ޞު

 އަސާސްތަކުގެ މަތީގައި އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ކަންކަން ރޭއްވެވުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. އާމީން.
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މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ އަހަރުގެ  2121 ނުލިޔެވު ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ށވަނަ މާއްދާގެ )119 ގެ   2111/7

ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ  ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންމަސްދުވަހު  6ފުރަތަމަ 

 ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެވެ.

 

 ރަށުގެ ވަނަވަރު މިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ މިޝަނާއި، 

ހިންގުމަށް ތެރޭގައި ކައުންސިލުން  މަހުގެ  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2121 ތުރުންހިމެނިފައިވާނެއެވެ. މީގެއި

ނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީޖާ ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި، އެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތަފްޞީލާއި،  މި އަހަރު  ކަ

 އިވާނެއެވެ.  ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި، ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު ހިމަނާލެވިފަ
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  ތަޞައްވަރު  ކައުންސިލްގެ  .2

 

ގއ. ނިލަންދޫ އަކީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާ، ތަހުޒީބީ މުޖުތަމައެއް ދިރިއުޅޭ ހިތްފަސޭހަ 

 ވެއްޓެއް ޤާއިމުވެފައިވާ ރަށަކަށްވުން.

 

 ކައުންސިލްގެ މިޝަން   .3

 

އްޔިތުންނަށް ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް ރަގަޅު ތަހުޒީބީ މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ރަ

ފެންވަރެއްގައި ހަލުވި ކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދީ، ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް، ސަރުކާރުން 

 ރުން.ރަށުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކަމާއެކު ކުރެވޭނެ ފަދަ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތްކު
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 6 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

   ރަށުގެ ވަނަވަރު / ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު  .4

 ޖިއޮގްރަފީ:  

  56.7ބޮޑުމިން ) ހެކްޓަރ (:    E ”51 ’26 71ލޮންޖިޓިއުޑް:     N  00 ”31 ’38ލެޓިޓިއުޑް:  

  ދުރުމިން )ކިލޯމީޓަރުން(: ރަށާއި މާލެއާއި ހުރި  0.475ފުޅާމިން) ކިލޯމީޓަރުން (:    1.575ދިގުމިން)ކިލޯމީޓަރުްނ(: 

392.6    

  475)އެންމެ ފުޅާ ހިސާބު(                1575)އެންމެ ދިގު ހިސާބު(  

)އެންހާސް  1128މިރަށަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދީ ކުޑަ ރައްތަކުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ރަށެކެވެ. މިރަށުގެ ޖުމްލަ އާބާދީ އަކީ 

އަންހެނުންނެވެ.  މިރަށުގެ ރައްޔިތުން އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކުރާ  545ރިހެނުންނާއި ފި 572އެވެ. އެއީ  އެއްސަތޭކަ ސަތާރަ(

މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމެވެ.  މީގެ އިތުރުން ވިޔަފާރި ކުރުމާއި، ވަޑާން ކުރުމާއި، އިމާރާތް ކުރުމުގެ 

 އިތުރުން ސަރުކާރުގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރުން ހިމެނެއެވެ. މަސައްކަތާއި، ރިޒޯޓްތަކުގައި ވަޒިފާ އަދާ ކުރުމުގެ

މިރަށުގައި ރައްޔިތުންނަށް ސިއްޚީ ޙިދުމަތް ދިނުމަށް ސިއްޙީ މަރުކަޒެއް ޤާއިމް ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިމަރުކަޒުގައި  

ޖެހުމާއި، ނެބްލައިޒޭަޝްނ  ހަމައެކަނި ފަރުވާ ދެވެނީ އާންމު ބަލިތަކަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ޭބސް އަޅާ ދިނުމާއި، އިންޖެކްޝަން

 ނަރުހުންނެވެ.  2ޑޮކްޓަރ އާއި  11ކޮއްދިނުން ހިމެނެއެވެ. މިމަރުކަޒުގައި ހަރަކާތްތެރި ވަމުންދަނީ 

އުޅަދާއި، އެހެނިހެން ކަންކަމުގައި ބޭނުްނ  2އުޅަދުއޮވެއެވެ. އެއީ މަސްވެރިކަން ކުރާ  14މިރަށުގައި ފުރާ ދުއްވާ  

 ޑިންގީއެވެ. 15 އިޗާ ލޯން 14އުޅުދާއި  13ކުރެވޭ 

ރަށުގެ ހުކުރު މިސްކިތާއި )މަސްޖިދުލް ޚަޠީބް އަޙްމަދު ތަކުރުފާނު(، މިސްކިތް ހުރެއެވެ. އެއީ  13މިރަށުގައި ޖުމްލަ  

ބައި މީހުްނނަށް އެރޭ ގޮތަށް ހަދާފަ ހުންަނ  12އަދި ައންހެން ފިރިެހން  )މަސްޖިދުލް ފަލާޙް( ފިރިހެނުންނަށް ޙާއްސަ މިސްކިތަކާއި

މިސްކިތެކެވެ. މިތަނުން އެއް މިސްކިތަކީ ވަރައް ޒަމާނުންސުރެ މިރަށު މީހުން ނަމާދު ކުރަމުން އަންނަ )މަސްޖިދުލް ބަދުރު( 

 ތަނެކެވެ. 

 61ކުދިންނެވެ. އެއީ  ތިރީސް()ސަތޭކަ  130މިއަހަރު މިރަށު ސްކޫލުގައި ތަޢުލީމް ހާސިލް ކުރަމުންދަނީ ޖުމްލަ  

ބިދޭސީ  18( އަންެހން ކުިދންނެވެ. މިރަށު ސުކޫލުގައި ޖުމްލަ ހަރަކާތްތެރި ވަނީ ހަތްދިހަ) 71ންާނއި ފިރިހެން ކުދި (ފަސްދޮޅަސް)

އަދި ކިޔަވައިދޭ މުއައްޒަފުން ހަރަކާްތތެރިވަމުންދެއެވެ.  11އިދާރީ މަސްއްކަތްކުރެްއވުމަށް ދިވެިހ ޓީޗަުރންނެވެ.  16ޓީޗަރުންނާއި 

  ވެ.އެ 11އެންމެ މަތީ ތަޢުލީމަކީ ގުރޭޑް 

މިރަށުގައި އިންޖީނުގެއެއް ހުރެއެވެ. މިއިންޖީނުގެ ހިންގަމުން ދަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ކުންފުނީގެ ފަރާުތންނެވެ.         

 މުވައްޒަފުން ހަރަކާތްތެރި ވަމުންދެއެވެ.  18މިރަށު އިންޖީނުގޭގައި ޖުމްލަ 

 ފަޅުގެ ހުރެއެވެ. 22ދިރި ނޫޅޭ  ގެ ހުރެއެވެ. އަދި މީހުން 132މިރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ        

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 7 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މިރަށުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ދީނީ، ޤައުމީ، އަދި އިޖުތިމާއީ ކަންކަމށް ޒަމާނުއްސުރެ ލޯބިކުރާ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ ރަށެކެވެ. 

ގެ ކިބައިން ފާހަަގ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އޮންނަ އެުކވެރިކަމާއި، އެއްބައިވަންތަ ކަމާއި. ސުލްޙަ މަސަލަސް ކަމިކީ މިރަށު ރައްޔިތުން

 ކުފެވޭ ރަނގަޅު އާދަތަކެކެވެ.

 

 

 

 



މަުހގެ ރިޕޯޓް           6ަވނަ އަަހރުގެ ފުަރތަމަ  6106

 

  ހުވަުދއަޮތޅު އުުތރުުބރީ ނިލަންދޫ ަކއުްނސިލްގެ ިއދާރާ  

 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ  8 

 ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު  .5

 

 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ޙާޞިލްވި މިންވަރު  2021

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #

ށް ޙަރަކާތް ހިންގުމަ 

 ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

ނަތީޖާ 

ޙާޞިލްކުރެވުނު 

 Q1 Q2 މިންވަރު 

 111%��3 މަސްޖިދުލް ޚަތީބް އަޙްމަދު ތަކުރުފާނު މިސްކިތް މަރާމާތްކުރުން  1

 111%��3 ފިތުރު އީދު ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން 2

 

3 

ނު މިސްކިތުގައި މަސްޖިދުލް ޚަތީބް އަޙްމަދު ތަކުރުފާ ރަމަޟާންމަހާއި ދިމާކޮށް 

 ތަރާވީސް ނަމާދުކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން 
�3�%111 

4 

ރަމަޟާންމަހާއި ދިމާކޮށް މަސްޖިދުލް ޚަތީބް އަޙްމަދު ތަކުރުފާނު މިސްކިތުގައި 

 ދަމު ނަމާދުކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން 
�3�%111 

 51%��3 ތް އާ އިންޖީނުގޭ އިމާރާތް އެޅުމުގެ މަސައްކަ  5

 51%��3 ކުލާސް ރޫމް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް  14ސްކޫލްގައި އިތުރު  6

7 

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކައުންސިލަރުން ތިބޭ ކޮޓަރި އަދި ކޮންފަރެންސް ރޫމް 

 މަރާމާތްކުރުން 
�3�%111 

 111%��3 ތިމާވެށި ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮޤްރާމެއް ހިންގުން  8

  �3�%111 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 9 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 �� ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮޤްރާމްތަށް ހިންގުން ރަށުތެރެ  9

11  3�� 

 111%�� ގުޅިގެން ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ޕްރޮޤްރާމްތަށް ހިންގުން ކޮވިޑާއި  

 111%��3 ހުވަނި ނައްތާލުމުގެ ޕްރޮޤްރާމެއް ހިންގުން ރަށުގައި  12

13 

އިދާރާގެ ކޮންފަރެންސް ރޫމް އަދި ރައީސްގެ ކޮޓަރީގެ އޭސީ ކައުންސިލް 

 ބަދަލުކުރުން 
�3�%111 

 111%��3 އިދާރާގެ ޕިކަޕް މަރާމާތްކުރުން ކައުންސިލް  14

 

 

 

 ނޯޓް: ކައުންސިލްގެ އަހަރީ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނޭ އެކްޓިވިޓީތަކާއި )ހަރަކާތްތަކާއި( އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް  *** 

6. 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 10 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ޙާޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް 

 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން  2121

 ގައެވެ.  2121ޖެނުއަރީ  14ޖެޓް ފާސްކޮށްފައިވަނީ ވަނަ ކައުންސިލްގެ ބަ 2021

 

 މަސްޖިދުލް ޚަތީބް އަޙްމަދު ތަކުރުފާނު މިސްކިތް މަރާމާތްކުރުން 

 ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރުވުމުގު ގޮތުން މަސްޖިދުލް ޚަތީބް އަޙްމަދު ތަކުރުފާނު 

 މިސްކިތް ވަނީ މަރާމާރްކޮއްފައެވެ.
 

 

 

 

 ރުންފިތުރު އީދު ދުވަސް ފާހަގަ ކު
ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރި ޢީދު ދުވަސް ކުލަ ގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ވަނީ  1442

ރަށުގެ ހުރިހާ ރައްޔތުންނަށް ޢީދު ނަމާދަށްފަހު ސައެއް އިންތިޒާމްކޮށްފައެވެ. މިސައިގެ ބޭނުމަކީ 

ޔަށް ފަހު އެކިއެކި ރައްޔިތުން ޢީދު ސަލާމްކޮށް އެއްބައިވަންތަ ކަން އާލާކުރަމެވެ. އަދި އީދު ސަ 

 އިދު ކުޅިވަރުތަށްވެސް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.

 

 

ނު މިސްކިތުގައި ތަރާވީސް ތަކުރުފާ މަސްޖިދުލް ޚަތީބް އަޙްމަދު ރަމަޟާންމަހާއި ދިމާކޮށް  

  ނަމާދުކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން 

ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން މަސްޖިދުލް ޚަތީބް އަޙްމަދު ތަކުރުފާނު އ.ގ 

ކުރުމުގެ އިންތިޒާމްވަނީ މިސްކިތުގައި ރަމަޟާން މަހާއި ދިމާކޮށް ތަރާވީސް ނަމާދު 

 ހަމަޖައްސާފައެވެ.

 

 

 

 

 މު ދަ ނު މިސްކިތުގައި މަސްޖިދުލް ޚަތީބް އަޙްމަދު ތަކުރުފާ ރަމަޟާންމަހާއި ދިމާކޮށް 

  ނަމާދުކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން 

ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން މަސްޖިދުލް ޚަތީބް އަޙްމަދު ތަކުރުފާނު އ.ގ 

 ކުރުމުގެ އިންތިޒާމްވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.ނަމާދު  މު ދަ މިސްކިތުގައި ރަމަޟާން މަހާއި ދިމާކޮށް 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 11 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 

 

 އާ އިންޖީނުގޭ އިމާރާތް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް  

ވަނަ އަހަރުން  2119ގއ.ނިލަންދޫގައި އާ އިންޖީނުގެއެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް 

އިގެން ދަނީ ކުރިއަށް ދަމުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އާ އިންޖީނުގޭގެ ފަށަ 

 ވަނީ ނިމިފައެވެ. 75މަސައްކަތުގެ %

 

 

 

 ކުލާސް ރޫމް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް  14ސްކޫލްގައި އިތުރު 

ކުލާސް ރޫމް އެޅުމުގެ  14ގައި މިނިސްޓްރީއިން ގއ.ނިލަންދޫ ސްކޫލް އެޑިއުކޭޝަން 

މިހާރު ވަނީ  51%މިމަސައްކަތުގެ އެބަދެއެވެ.  މަސައްކަތް މިހާރު ފަށައިގެން ކުރިއަށް 

 ނިމިފައެވެ.

 

 

 

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކައުންސިލަރުން ތިބޭ ކޮޓަރި އަދި ކޮންފަރެންސް ރޫމް 

 މަރާމާތްކުރުން 

ންސިލް އަންނަންވާއިރަށް ކައުންސިލަރުން ތިބޭ ކޮޓަރި އަދި އިންތިޙާބްވާ ކައު އަލަށް 

 ކުރެވިފައެވެ.ކޮންފަރެންސް ރޫމް ވަނީ މަރާމާތް 

 

 

 

 ތިމާވެށި ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮޤްރާމެއް ހިންގުން 

ގުޅުވައިގެން ބަނދަރު ދެކުނު ފަރާތްގައި ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮޤްރާމެއް ވަނީ  ތިމާވެށިދުވަހާއި 

 ވެ.ހިންގާފައެ 

 

 

 

 ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮޤްރާމްތަށް ހިންގުން ރަށުތެރެ 

ފަހަރެއްގެ މަތިން ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ  12އިސްނަގައިގެން އުންސިލުން ކަ

 ޕްރޮޤްރާމްވަނީ ހިންގާފައެވެ.

 

 

 

ފޮޓ  

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 12 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ގުޅިގެން ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ޕްރޮޤްރާމްތަށް ހިންގުން ކޮވިޑާއި 

 ރާމްތަށް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.ދިނުމުގެ ޕްރޮޤް ގުޅިގެން ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް އެކިފަހަރުމަތިން މަޢުލޫމާތްކޮވިޑާއި 

 

 ހުވަނި ނައްތާލުމުގެ ޕްރޮޤްރާމެއް ހިންގުން ރަށުގައި 

 ޤްރާމެއް ވަނީ ހިންގާފައެވެ. އާދަޔާ ޚިލާފަށް ހުވަނި ގިނަވެފައިވާތީ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ހުވަނު ނައްތާލުމުގެ ޕްރޮ ށުގައި ރަ

 

 އިދާރާގެ ކޮންފަރެންސް ރޫމް އަދި ރައީސްގެ ކޮޓަރީގެ އޭސީ ބަދަލުކުރުން ކައުންސިލް 

ޓަރިކޮޅުގެ އޭސީތަކުގައި މައްސަލަޖެހިފައިވާތީ މި އޭސީތަށް ރޫމް އަދި ރައީސްގެ ކޮކޮންފަރެންސް 

 ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައިއެވެ. 

 

 

 

 އިދާރާގެ ޕިކަޕް މަރާމާތްކުރުން ކައުންސިލް  

އިދާރާގެ ޕިކަޕްގައި މައްސަލަ ޖެހިފައިވާތީ ޕިކަޕް ވަނީ މަރާމާތްކުރެވިފައެވެ.އުންސިލް ކަ  

 

 

 

 
 

 

 ނޯޓް: ކައުންސިލަށް ނަތީޖާ ހާސިލް ކުރެވުނު މިންވަރާއި އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް  *** 

  



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 13 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފަ 2120 .7
 ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިނުވާ ހަރަކާތްތައް

 

x  ްހައްދާ ތަކެތި ގަންނަ ފަންޑެއް ޤާއިމްކުރުން  ނޑުވެރިންދަ: 1ޙަރަކާތ 

 ށީގެންވާ ބަޖެޓްވެސް ނެތުން އަދި އެކަ އާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ނުގެންދެވިފައި 19ކޮވިޑް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 

 ލީ މުބާރާތް ވޮ ކައުންސިލް : 2ޙަރަކާތް 

 ސް ކުރެވިފައިފައާއި ގުޅިގެން  19ކޮވިޑް  ތައް:ސަބަބު/ދަތި 

 

x  ްބައްތިތަށް އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮޤްރާމް ގުމަ  : 3ޙަރަކާތ 

 ސްކުރެވިފައި ފައާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް  19ކޮވިޑް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 

x  ްސްބިން ބެހެއްޓުން ޑަ : 4ޙަރަކާތ 

 ން މަށް ބޭނުންވާ ޖަބެޓް ނެތުކަ ސަބަބު/ދަތިތައް:

 

x  ްދީނީ ދަރުސް ދިނުމުގެ ޕްރޮޤްރާމް  : 5ޙަރަކާތ 

 އާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ނުގެންދެވިފައި  19ކޮވިޑް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 

x  ްބުރު މަރާމާތްކުރުން  : 6ޙަރަކާތ 

 މުން ކުރިއަށް ނުގެންދެވިފައި އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓް ނެތު ސަބަބު/ދަތިތައް:

 

x  ްބްލިކް ފާހާނާ ހެދުން ޕަ : 7ޙަރަކާތ  

 މުން ކުރިއަށް ނުގެންދެވިފައި އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓް ނެތު ސަބަބު/ދަތިތައް:

 

x  ްކްނިކް އޭރިޔާ ތަރައްޤީކުރުން ޕި : 8ޙަރަކާތ  

 މުން ކުރިއަށް ނުގެންދެވިފައި އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓް ނެތު ސަބަބު/ދަތިތައް:

 

x  ްއުޓްޑޯރ ޖިމެއް ޤާއިމްކުރުންއަ : 9ޙަރަކާތ   

 މުން ކުރިއަށް ނުގެންދެވިފައި އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓް ނެތު ސަބަބު/ދަތިތައް:

 

 

x  ްލްޓި ޕާޕަސް ހޯލެއް ޤާއިމްކުރުންމަ  : 11ޙަރަކާތ   

 މުން ކުރިއަށް ނުގެންދެވިފައި އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓް ނެތު ސަބަބު/ދަތިތައް:

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 14 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

x  ްނޑުތަށް މަރާމާތްކުރުން ދަ : 11ޙަރަކާތ 

 ށީގެންވާ ބަޖެޓްވެސް ނެތުން އަދި އެކަ އާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ނުގެންދެވިފައި 19ކޮވިޑް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 

x  ްފަސްއެޅުން  ފެންހެދޭ މަގުތަކަށް  : 12ޙަރަކާތ   

 އާއި ގުޅިގެން އެހެން ކަންތަކުގައި މުވައްޒަފުން މާ ބުރަކޮށް އުޅޭތީ ކުރިއަށް ނުގެންދެވިފައި  19ކޮވިޑް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 

x  ްޅިވަރު އެކުވެނީގައި ފާޚާނާއަކާއި ސްޓޯރެއް ހެދުންކު : 13ޙަރަކާތ     

 މުން ކުރިއަށް ނުގެންދެވިފައި އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓް ނެތު ސަބަބު/ދަތިތައް:

 

x  ްސްކަނޑާ ތަނެއް ބަނދަރުގައި ހެދުންމަ : 14ޙަރަކާތ     

 މުން ކުރިއަށް ނުގެންދެވިފައި އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓް ނެތު ސަބަބު/ދަތިތައް:

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 15 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ކައުންސިލުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ވިޔަފާރި  
 

 ކުލި ނަގާ އުސޫލުން ކުނި އުކައިދިނުން 

ރުފިޔާ  211ޔާ އަދި މުއައްސަސާތަކުން ރުފި 151ގެއަކުން 

މަހަކަށް ދައްކާ އުސޫލުން ކައުންސިލުން އެތަންތާގައި އުފެދޭ ކުނި ކުނިގޮޑަށް 

އިލުމުގެ މަސައްކަތް ތަނި ގެނެސް ނައްގެންގޮސްދީރައްކާތެރިކަމާއި އެކު ނައްތައި ދިނުން. 

 ކުރެއެވ

 

 

 

 ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމަށް ވެލިދޫކުރުން 

ގެ ދޮރު އިމާރާތް ކުރުމަށް މިރަށުގެ މޫދުން ހުއްދަދެވިފައިވާ 

ރުފިޔާ ދެއްކުމަށް  1ހސާބުން ނަގާ ކޮންމެ ވެލި ބަސްތާއަކުން ކައުންސިލަށް 

ރާތްތައް އިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެފައިވއެވެ. އަދި ރަށުގައި އިމާރާތްކުރެވޭ ބޮޑެތި އިމާ

ރުފިޔާ  3ވިޔަފާރި އުސޫލުން ކޮންޓްރެކްޓަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތުން ބަސްތާއަކުން 

 ކައުންސިލަށް ދައްކަމުން ދެއެވެ.
 

 

 

 ދިރާގު އެންޓަނާ ކުލި 

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގޯތިތެރޭގައި ހުރި ދިރާގުގެ އެންޓަނާއަށް 

 ރުފިޔާ ކައުންސިލަށް ދައްކަމުން ދެއެވެ. 4111މަހަކަށް ދިރާގުން ކޮންމެ 

 

 

 

 

 

 ޕޯސްޓްގެ ޚިދުމަތް ކައުންސިލުން ދިނުން 

ކައުންސިލް އިން ޕޯސްޓް އެޖެންސީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީގެން 

 ރުފިޔާ ކައުންސިލަށް ޕޯސްޓްއޮފީހުން ދައްކަމުން ދެއެވެ. 511ކޮންމެ މަހަކަށް 

 

 

 

 

 

 

 

 ފޮޓ  

 ފޮޓ  

 ފޮޓ  

 ފޮޓ  



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 16 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ދޫކުރުން  ދަރުމަކޮޅު ވަރުވާއަށް 

މިރަށުގައި ހުސްކޮށް އޮންނަ އުތުރުކޮޅު ގެ ޞަރަޙައްދު ވަރުވާއަށް 

 ރުފިޔާ ކައުންސިލަށް ލިބެމުންދެއެވެ. 2111ދޫކޮށްގެން މަހަކަށް 

 

  

 ފޮޓ  



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 17 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 މަސްދުވަހުގެ މާލީ ހިސާބުތައް 10ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ  .8
 

ގެ  2021

ހުރި  ބަޖެޓްގައި ބާކީ 

 ފައިސާ 

ގެ  2021

މަހުގެ  6ފުރަތަމަ 

 ރަދު ޚަ 

ގެ ލިބުނު  2021

 ބަޖެޓް 

 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

             
2,203,712.79 

          
 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 3,905,968.00 1,702,255.21

-                          
-    

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ -

506,108.90 198,527.10 
           

704,636.00 
 ލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދުކައުންސިލްގެ މާ

        

 ބަޖެޓް މުޅި ޖުމްލަ  4,610,604.00 1,900,782.31 2,709,821.69

        

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 2,922,450.00 1,233,342.33 1,689,107.67

75,302.89 28,603.11 103,906.00 
ޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ޕެން

 ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

 ދަތުރުަފތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  18,548.00 9,000.00 9,548.00

 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 32,563.00 21,106.10 21,656.90

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 488,202.00 381,868.67 156,333.33

 ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު -  

 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ަޚރަދު - - -

 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 145,000.00 22,585.00 62,215.00

 އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބުސިޑީޒް ސަރުކާރުން ދޭ  195,299.00 5,750.00 189,549.00

 ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ  -  -

 ޖުމްލަ  3,905,968.00 1,702,255.21 2,203,712.79

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       

     -             
                         

-    
 ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު އޮފީސް             - 

        

 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޚަރަދު       



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 18 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ބިދޭސީންނަށް ދެވޭ ދަތުރު ޚަރަދު 15,000.00 - 15,000.00

 ނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި ފިއުލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި ިއންޖީ 28,000.00 12,325.00 15,675.00

 ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި  އިލެކްޓްރިކާ 60,000.00 - 24,000.00

 ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ހޯދުމަށް 8,000.00 5,649.80 5,649.80

 އުފުލުމުގެ ޚަރަދު 14,000.00 7,270.00 6,730.00

 މަށް ކުރާ ޚަރަދު އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްަތކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރު 140,000.00 - 78,284.90

 ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތާއި،ތަރުޖަމާކުރުން ަފދަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށް ދޭ ފައިސާ  15,000.00 52,256.50 -

 މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 5,000.00 2,145.00 2,855.00

 ކާޑް ހެއްދުމަށް  ޓް ފީ އަދި އައިޑީބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސާފީ،ވޯކްޕާމި 17,000.00 26,850.00 -

 އެކިކަންކަމަށް ސަުރކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީތައް  5,000.00 - 5,000.00

 ޗާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާބޭންކް 900.00 - 900.00

 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚީދުމަތުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދު 7,000.00 9,342.10 7,132.90

 މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާ ކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާުތކުރުން  30,000.00 5,250.00 24,750.00

 ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް މަރާމާތުކުރުން 5,000.00 430.00 4,570.00

 ކަރަންޓް ވިއުގަ މަރާމާތުކުރުން  4,000.00 750.00 3,250.00

 ކްޗަރ މަރާމާުތކުުރންސްޓްރައެހެނިހެން އިންފްރާ 94,000.00 - 94,000.00

 އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި މަރާމާތުކުރުން  7,000.00 6,800.00 200.00

 އަމިއްލަ ފަރާތްަތކަށް ލިބޭ ގެއްލުމެއް ހަމަޖައްސައި ދިނުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ  25,000.00 7,500.00 17,500.00

 މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު 80,0000.00 - 80,0000.00

 ކަރަންޓް ވިއުގަ 45,000.00 - 45,000.00

 އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 45,000.00 - 45,000.00

 ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް  15,736.00 17,570.00 -

 އައި.ޓީ. އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ 39,000.00 18,550.00 3,611.30

 ޔާއި ބިމުގެ ކުލި ޢިމާރާތުގެ ކުއް  25,838.70 27,000.00

 ޖުމްލަ: 704,636.00 198,527.10 506,108.90

 

  



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 19 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

  ތާވަލުގައި ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ހަރަކާތްތައްކަތު ވަނަ އަހަރުގެ މަސައް 2121 .9
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20XX ަރިޕޯޓް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނ  

 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ  20 

 ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް 
 

 23: ބައްދަލުވުމުގެ އަދަދު  ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ

 

 23 ކައުންސިލުން ބައްދަލުވުން ބޭއްވި އަދަދު:

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 21 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ނިންމުންތައް ކައުންސިލްގެ  ރުވި ޢަދަދު ޙާޟި  ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 
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 ބަޖެޓް ފާސްކުރުން  .2

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  .3

 

2121/12 3 

 ޚަރަދުކުރުމަށް ފާސްކުރުން  .1

  ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  .2

2121/13 3 

 ޚަރަދުކުރުމަށް ފާސްކުރުން  .1

  ރުން ޔައުމިއްޔާ ފާސްކު .2

2121/14 3 

 ޚަރަދުކުރުމަށް ފާސްކުރުމަށް  .1

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް  .2

 ޕެނަލެއް އެކުލަވާލުމަށް މަޝްވަރާކުރުން ންޓަރވިއު އި .3

މަލްޓި ޕާޕަސް  ދެއްވާ ދެލައްކަ ރުފިޔާއިން ކައުންސިލުން އަތޮޅު  .4

އެޅުމަށް  ހޯލެއް އެޅުމުގެ ބަދަލުގައި ރަސްމީ ފާލަން

 މަޝްވަރާކުރުން 

2121/15 3 

 ޚަރަދުކުރުމަށް ފާސްކުރުން  .1

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް  .2

2121/16 3 

 ޚަރަދުކުރުމަށް ފާސްކުރުމަށް  .1

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް  .2

 ދަލުކުރާނެ ތާރީޚެއް ކަނޑައެޅުން ބައްއްޔިތުންނާއި ރަ .3

 ނިންމުން  ރައީސް ޗުއްޓީއާމެދު ގޮތެއްކައުންސިލްގެ  .4

2121/17 2 

 ހަރަދުކުރުމަށް ފާސްކުރުން  .1

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  .2

3.  

  އުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ޔަ .1 2 2121/18



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 22 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

2121/19 3 

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  .1

 ޚަރަދުކުރުމަށް ފާސްކުރުން  .2
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 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  .1

 ޚަރަދުކުރުމަށް ފާސްކުރުން  .2

 އިރިގޭޝަން ޕްރޮޤްރާމް ހިންގުމަށް ފާސްކުރުން  .3

2121/11 3 

 ޙަރަދުކުރުމަށް ފާސްކުރުން  .0
  ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  .6

 ހާއި ދިމާކޮށް ހާފިޒަކު ގެނައުމަށް ނިންމުން މަރަމަޟާން  .3

2121/12 3 

 ޙަރަދުކުރުމަށް ފާސްކުރުން  .0
  ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  .2

2121/13 2 
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ށް ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ބާކީ އާމްދަނީއަ 2121 .3

 ޖަމާކުރުމަށް ނިންމުން 
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ތަރާވީސް ނަމާދު އަދި ދަމު ނަމާދު އެލަވެންސް ހާފިޒްއަށް  .3

 ދިއުމަށް ފާސްކުރުން 

2121/17 2 

 ޚަރަދުކުރުމަށް ފާސްކުރުން  .1

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  .2

2121/18 5 

 ނާއިބް ރައީސް އިންތިޚާބްކުރުން ކައުންސިލްގެ  .1

 ހިންގާ ޤަވާއިދު ފާސްކުރުން ކައުންސިލްގެ  .2

 ސޮއިކުރާނެ ފަރާތްތަށް ކަނޑައެޅުންއެކައުންޓްތަކުގައި  .3



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 23 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

2121/19  5 

 ސްކުރުން ޚަރަދުކުރުމަށް ފާ .1

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  .2

 މަސައްކަތްތަށް ހަވާލުކުރުން އުންސިލަރުންނާއި ކަ .3

 އުސޫލަށް ބަދަލުގެނައުމަށް ހުށަހެޅުންވެލި  .4

މާލީ ބަޔާން ރައްޔިތުންނަށް ފެންނާނެހެން ކައުންސިލަރުންގެ  .5

  ޙިއްސާކުރުން

2121/21  5 

 ޚަރަދުކުރުމަށް ފާސްކުރުން  .1

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  .2

 ފަސް އެޅުމަށް ނިންމުން'މަގުތަކަށް  .3

 ސާފުކުރުމަށް ނިންމުން މަގުތަށް  .4

 ދިނުމަށް ނިންމުން  ސެންޓަރަށް ކޭބަލްގެ ޚިދުމަށްޔޫތް  .5

 އްގަހުގެ ބަދަލު ހަމަޖެއްސުންނިލަންދޫ އައްސޭރި ރުގއ. .6

2121/21  5 

 ޚަރަދުކުރުމަށް ފާސްކުރުން  .1

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  .2

ސެންޓަރގައި ހުސްވެފައިވާ މަގާމަށް މުވައްޒަފަކު ނެގުމަށް ޔޫތް  .3

 ހުށަހެޅުން 

 ސާފުކުރުމަށް އެންގުން ފަލުގޯތިތަށް  .4

 ސާފުކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމުން ރުއްގަނޑުތަށް  .5

 އުސޫލަށް ބަދަލުގެނައުމަށް ހުށަހެޅުންވެލި  .6

2121/22 5 

 ޚަރަދުކުރުމަށް ފާސްކުރުން  .1

 ން ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރު .2

2121/23 5 

 ފާސްކުރުން  ޚަރަދުކުރުމަށް .1

 ން އުމިއްޔާ ފާސްކުރުޔަ .2

 ނޭޝަނަލްގެ އެގްރިމެންޓް ފާސްކުރުން އެގްރޯ  .3

 ޑެސްކުގެ އެގްރިމެންޓް ބާޠިލްކުރުން ޕޮލިސް  .4

 

 ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު 

  އެްއވެސް ބަދަެލއް ައިއސްފައިުނެވއެެވ.



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 24 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ  .11

 

 : ކޮމެޓީ ހިންގާ އިދާރާއަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލު  �

 

 ވަނަ ދުވަުހގެ އާ ކޮމެީޓއެއް ވަނީ އިންތިާޚބް ކުރެވިފަެއވެ. 17މެއި  2121

 

 ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުންތައް    �



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 25 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ނިންމުންތައް  ކޮމިޓީގެ  ޢަދަދު ބަރުންގެ މެން ރުވި ޙާޟި  ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

11/2121 

ވަނަ އަހަރުގައި ހިންގާނެ ކަންތަށް  2121 .1 4

   މަޝްވަރާކުރުން

12/2121 

ކޮމެޓީއިން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުާރނެ މަސައްކަތެއް  .1 4

 ކަނޑައެޅުމަށް މަޝްވަރާކުރުން

 އަންހެނުންގެ ދުވަހާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  .1 4 13/2121

14/2121 

އަންހެނުންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެްނ ބަނދަރުމަތީގައި  .1 4

 ހަޓެއް ހެދުމަށް މަޝްވަރާކުރުން 

15/2121 

އަންހެނުންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ަބނދަރުމަތީގައި  .1 4

ހަޓެއް ހެދުމަށް އަންހެން ަކނބަުލންނާއިއެކު 

 މަޝްވަރާކުރުން

16/2121 

 ކާތްތަކަށްހަރަ ހިންގާ ގުޅިގެން ދުވަހާއި އަންހެނުންގެ .1 4

 މަޝްވަރާކުރުން ކަނޑައެޅުމަށް ބަޖެޓެއް

17/2121 

 ާރވާފައިވާ ހިންގުމަށް ތަރައްޤީއަށް ރަށުގެ .1 4

 މަޝްަވރާކުރުން ގޮުތން ހަރަކާތްތަކާއިބެހޭ

18/2121 

ހިންގުމަށް ާރވާފައިވާ  ތަރައްޤީއަށް ރަށުގެ .1 4

 ހަރަކާތްތަކާއިބެހޭ ގޮުތން މަޝްަވރާކުރުން

19/2121 

 ހެދި ގުޅުވައިެގން ދުވަހާއި ންގެއަންހެނު .1 4

 ސާފުކުރުން މައިޒާނާ ކަނބަލުްނނަގެ

11/2121 

 ހެދި ގުޅުވައިެގން ދުވަހާއި އަންހެނުންގެ .1 4

 ސާފުކުރުން މައިޒާނާ ކަނބަލުްނނަގެ



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 26 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

11/2121 

4 
ެގ ކަނބަލުންނަ ހެދި ގުޅުވައިގެން ދުވަހާއި އަންހެނުންގެ

ކު ހިއްސާކުރުމަްށ މައިޒާނާއަށް ހިނގި ޚަރަދު ކަނބަލުންނާއެ

 ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން 

 މަޝްވަރާކުރުން ހަރަކާތްތަކާއިެމދު ހުންގާނޭ އިތުރަށް 4 12/2121

 ބެލެހެއްޓުމާއިގުޅޭ  ސާފުކޮށް މައިޒާން ކަނބަލުންގެ 4 13/11

 ޓުމާއިގުޅޭ ބެލެހެއް ސާފުކޮށް  މައިޒާން ކަނބަލުންގެ 4 14/2121

 ހިންގުމަށް  ޕްރޮޤްރާމެއް ސާފުކުރުމުގެ ރަށުތެރެ 4 15/2121

 އެޖެންޑާގައި ކަމެއް ހިމެނިފައިނެތް  4 16/2121

17/2121 

 ހިންގުމާއިބެހޭ ޕްރޮޤްރާމެއް÷ ހޭުލންތެރިކުރުމަށް އަންހެނުން 4

 

18/2121 

 ޕްރޮޤްރާމެއް  ކުރުމުގެ ދަނޑުވެރިކަން  އަންހެނުންަނށް 4

 ބެހޭ ހިންގުމާއި

 

19/2121 

 އަދި ނާއިބް ރައީސާ އިންތިޚާބްކުރުންރައީސާ  5

 ހިންޤާ ގަވާއިދު ފާސްކުރުންކޮމެޓީގެ 

21/2121 

 އިވެންޓެއް ބޭއްވުން ފަލަސްތީނަށް އެހީވުމަށް ންޑްރައިސް ފަ 5

 ތާވަލާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުންއްކަތް ސަމަ

21/2121 

 ބަށި ބޯޅަ ގަތުމަށް ިނންމުން  11 5

 ފިޓްނަސް ޕްރޮޤްރާމެއް ހިންގުން ޕިޒިކަލްކުދިންނަށް ކުޑަ



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 27 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

22/2121 

 ޖަމިއްޔާއެއް ހެދުމަށް މަޝްވަރާކުރުންނޑުވެރިންގެ ދަ 5

 ސާފުކުރމުގެ ޕްރޮޤްރާމެއް ހިންގުން ރަށުތެރެ 

23/2121 

 ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއަށް ގޮތެއް ނިންމުން ކޫލުން ސް 5

މާއި ފިޓްަނސް ޕްރޮޤްރާމެއް ހިންގު ޕިޒިކަލްކުޑަކުދިންނަށް 

 ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

 

 

 ލްތަކަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތަށް ކޮމެޓީގެ އުސޫ  �

 

 ނެތް 

 

 ށް ކޮމިޓީއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަ  �

 

 ނެތް 

 

 ކޮމިޓީގެ ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ މައުލޫމާތު  �

 

 ތަފްޞީލް  ޖުމްލަ 

 އާމްދަނީ  

xxxxxx - )ްހޮޓާ ހިންގައިގެނ( 

xxxxxx - )ްމިސާލަކަށް ކުނި ކަހައިގެނ( 

  

xxxxxxx  ީޖުމްލަ އާމްދަނ 

  

 ޚަރަދު  

(xxxx)  - ުމުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދ 

(xxxx)  - ުފަތުރު ުކރުމުގެ ޚަރަދުދަތުރ 

(xxxx)  -  ުމަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދ 

  



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 28 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

  

  

(xxxxxx)  ަޚަރަދު  ޖުމްލ 

xxxxx  ީބާކ 

 

 

ތަފްސީލް  މުދަލުގެ  ހަރު  ވާނަމަ  ހަރުމުދައު  ދަށުގައި  ބެލުމުގެ  ކޮމިޓީގެ  އަންހެނުންގެ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 29 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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އާއި ގުޅިގެން ބޮޑެތި  19ކޮވިޑް މަ ހަ މަސްދުވަހަކީ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަ 2121މިކައުންސިލުގެ 

ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ރާވާފަިއވާ ގިނަ މަޝްރޫޢުތަށް ވަނީ  ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިވެފައިވާ ދުވަސްތަކެކެވެ. މިގޮތުން

 ކުރިއަށް ގެންދެވޭގޮތް ނުވެފައެވެ.

ވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލް މަސްދުވަހު ހު 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6160މިރިޕޯޓަކީ 

މަސްދުވަހު މިކައުންސިލުން ހިންގި ަބއެއް މަސައްކަތްތަކާއި އަދި  6ހިގައިދިޔަގޮތުގެ ރިޕޯޓެވެ. މި ރިޕޯޓުގައި ނިމިދިޔަ 

 ޖަލްސާތަކުން ނިންމި ނިންުމންަތއް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 

ކެއް ކޮށްދެއްވާ އަދި ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި އެީހތެރިކަމާއި މިރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބުރަ މަސައްކަތްތަ

އެއްބާރުލުން ދެއްވިކަމަށްޓަކައި ކައުންސިލްއިދާރާގެ އެންމެހާ މުއައްޒަފުންނަށް ޝުކުރުދަްނނަވަމެެވ. އަދި މިރަށުގެ އެންމެާހ 

ދުވަސްތަކަީކ ނިމިދިޔަ ދުވަސްތަކަށްވުރެ  މުއައްސަސާތަކުން މިކައުންސިލަށް ދެއްވާ އެއްބާރުލުން ފާހަގަޮކށް ކުރިޔަށް އޮތް

 މާފާގަތި، މާ ތަނަވަސް ދުވަސްަތކެއްކަމުގައި މިންވަރުކުރެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމުން މިރިޕޯޓް ނިންމާލަމެވެ.

އަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި ދުޢާ އަކީ އަތޮޅާއި ޤައުމަށް ވަފާތެރި ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ތިބެ، 

هللا އި މަންފާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް މިްނވަރުކުރެއްވުމެވެ. ކީރިތިރައްޔިތުންގެ ލާބައާ

ـــآمـ އަޅަމެންގެ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް ލައްވައި، ކާމިޔާބީ އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ. ـــ ــ   ينـ

  1442ޛުލްޤައިދާ     29
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