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 3 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 ބަޔާން  ރައީސްގެ  ކައުންސިލްގެ 
 

g 
 

އަށް ޙަމްދާއި، ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެން  وتعالى سبحانههللا ޢުމަތްތަކުގެވެރި ގަދަކީރިތިވަްނތަ ނި
 ى هللا عليه وسلّممحّمد صلّ ޢަމަލީގޮތުން މަގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާތް ސާހިބާ  ،އުޅެންވީގޮތުގެ ރިވެތި ނަމ ނާއާއިގެން ވަޑައިގެން

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

މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރި ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސ ލުން ހިންގުމާއިބެހޭ ާޤނ ނުގަިއވާ ގޮތުގެމަތިްނ  
ވަނަ އަތޮުޅ  3އިންޚާބުކުރެވުނު ކައުންސިލެވެ. މިކައުންސިލަކީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނ ނުގެ ދަށުން އިްނތިޚާބު ކުރެވުުނ ލ. އަތޮޅުގެ 

 ވަނަދުވަހުއެވެ.  03މަހުގެ  ޖ ން 2017ރުން މަޤާމުގެ ހުވާކުރައްވާފައިވަނީ މެމްބަ 4ކައުންސިލެވެ. މިކައުންސިލްގެ 

މިކައުންސިލް ހިންގިފައިވާނީ ރާްއޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސ ލުން ހިންގުމުގެ ޤާނ ނުން ައތޮޅުކައުންސިލުން 
  ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކާއި މަސްއުލިއްޔަތުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިްނނެވެ.

ފާއިތުވެދިޔަ މާޒީއިން އިބުރަތް ހާޞިލްކޮށް ކައުންސިލްގެ ހިންގުްނ ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އެޅުނު ފިޔަވަޅު ތަކާއި އެކު 
 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަކީ އެކަށީގެންވާ ހެޔޮ ބަދަލުަތކަކާއި އެކު އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިނގަމުންދާ ދުވަސްތަކެކެވެ.  6ނިމިގެންދާ 

އަތޮުޅގެ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ިދނުމަށް އާވިސްނުންތަކާިއ، އަުއ ޚިޔާލުތަކާއިއެކު  އަދި އިތުރު ރޮނގުތަކުން 
 ވެ. ރޭވެމުންދާ ޕްރޮގްރާމްތައް ކައިރި ކުރިމަގުގައި ކާމިޔާބު ވެގެންދިއުމަކީ އިތުރު ފަހިކަމާއި ތަރައްޤީ އަތޮޅަށް ލިބިގެންާދނެ ކަމެކެ

އަދި ފާއިތުވެ ދިޔަ އަހަރުތަކަށްުވރެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި ، ަކއުންސިލާއި އޮންނަގުޅުން އިތުރުވެ ހަރުދަނާ ވެގެން 
 ދިއުމަކީވެސް ކައުންސިލްގެ ހިންގުމަށް އިތުރު ބާރެއް ލިބިގެން ިދޔަ ކަމެއްކަމާ މެދަކު ޝައްކެއްނެތެވެ. 

ޤައުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގުމަށް ތިއްބެިވ އެންމެހާ މިهللا އަޅުގަންޑުގެ އިޚުލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ މާތް
 ފަރާތްތަކަށް ޤައުަމށް މަޞްލަޙަުތހުރި، ލާބަޔާއި މަްނފާ ިލބެނިވި، އަމާންކަމާއި ޞުލްޙަވެރިކަން ެދމެހެއްޓޭ، ދީމުޤްރާީތ ހަމަތަކާއި 
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 ޝަރީފްهللا ޢަބްދު 

 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް  



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2018

 4 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

   ތަޢާރަފު  .1
 

 2010/7މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞ ލުން ހިންގުމާބެހޭ ާޤނ ނު ނަްނބަރު 
މަސްދުވަހު  6ަނ ައހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަ 2018 ނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެަމތީން ލިޔެވުށވަނަ މާއްދާގެ )109 ގެ  

 ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީުލ ރިޕޯރޓެވެ. ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން 

ހިެމނިފައިވާނެއެވެ.  ވަނަވަރުެގ ރަށުމިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ ިމޝަނާއި، 
ނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީޖާ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން  މަހުގެ 6ނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަ 2018 މީގެއިތުރުން ހިންގުމަށް ކަ

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

  



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2018

 5 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

  ތަޞައްވަރު  ކައުންސިލްގެ  .2
 

ހައްދުންމައްޗަކީ ހުރިހާގޮތަކުްނވެސް ރައްޔިތުންނަށް އުފާާފގަތި ކަމާއިއެކު ދިރިއުޅެވޭނެ ވެއްޓެްއ 
ތަޢުީލމީގޮތުން ޤާބިުލ، ޞިއްހީގޮުތްނ ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ، އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާ ދީނީ އަޤީދާ ދެމެެހއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރާ، 

އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާ، އިޖުތިމާޢީ އަދި އުމްރާނީގޮތުން  ދުޅަހެޔޮ، ވިޔަފާރިއާއި ތަފާތު އެކިއެކި
 ރާއްޖޭގެ އެހެންއަތޮޅުތަކަށް ނަމ ނާ، ފަންނުވެރި ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށްވުން.

 
 

 ކައުންސިލްގެ މިޝަން   .3
 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހައްދުންމައްޗަކީ ރާއްޖޭގެ އެހެން އަތޮޅުތަކަށްވުރެ އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ  2018
 ކުރިއަރާފައިވާ އަތޮޅަކަށް ހެދުން.  65ގެ ކުރިއެރުމެއް ހޯދާ، މިހާރަށްވުރެ ތަރައްޤީގެ ރޮނގުން % 15އަދި މާލީ ގޮތުން %

 

  



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2018

 6 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

   ޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު / ކައުންސިލުގެ އިޚްތި ވަނަވަރު  އަތޮޅުގެ  .4
 

ހައްދުންމައްޗަކީ ކޮޅުމަޑުލުގެ ދެކުނުން އުފެދިފައިއޮތް އަތޮޅެކެވެ. މިއަތޮޅަށް އިހައްދުންމައްޗޭވެސް ކިޔައެވެ. އެނަން 
ގޮސްފައެވެ.  މިއަތޮޅަށް ކިޔުނީ އިސްދ  ފަޅުގެ މައިތޮށީގައި އޮތް " އިހައްދ  " ައށް ނިސްބަތް ޮކށެވެ. އިހައްދ  މިާހރުވަނީ ގިރައިގެން

އަތޮޅުގެ ހުޅަނގު އުތުރުގައި އޮތީ ހައްދ  ކަނޑެވެ. ) ވޭމަންޑ  ކަނޑު ( އަތޮޅުގެ ދެކުނު ދުނި ގުޅެނީ ހުވަދ  ކަނޑާއެވެ. އަތޮޅުގެ 
 އަނެއް ދެ ދެދުނި ގުޅުނީ އިންޑިޔާ ކަނޑާއެވެ .

  EO73”00.”14.ން އާއި އިރުމަތީ ޠ ލު  N O02”00.’08.އާއި  NO01”30’46.އަތޮޅަކީ އުތުރު އަރުޟުން 
މޭލެވެ. އެއީ އިސްދ  މުލީބޭރުން ފަރެސް މުލީ  26އާދެމެދެވެ. އަތޮޅުގެ ދިގުމިނަކީ ގާތްގަނޑަކަށް   EO73”00.’35.އާއި 

 11ރަށެވެ. އެއީ މީހުންއުޅޭ  74 މޭލެވެ. އަތޮޅުގައި އޮންނަނީ ޖުމްލަ 14ބޭރަށެވެ. އެންމެ ފުޅާދިމާލުގައި ހުރީ ގާތްގަނޑަކަށް 
 ރަށެވެ.  63ހުންނ ޅޭ ރަށާއި، މީ

ރަށް  އެބައޮތެވެ.  13ހެކްޓަރު ހަމަނުވާ  1އަތޮޅުގެ އެންމެ ބޮޑު އަދި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑުރަށަކީ ގަމެވެ. އަތޮޅުގައި 
ހެކްޓަރެވެ.  25.5ލާއިރު ރަށްރަށުެގ ސައިޒަކީ ބަނިސްބަތުން ބަލާއިރު އަތޮޅުގެ ގިނަ ރަށްރަށަކީ ކުދި ރަށްރަށެވެ. އެވްރެޖްކޮށް 

 އިން ސައްތައިގެ މިންވަރެވެ.  10އެއީ މުޅި ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުންބަލާއިރު 

ރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅެއެވެ. މުޅި އަތޮޅުގެ މީހުންއުޅޭ ޢަދަދަށް ބަލާއިރު މީހުން  11ރަށުގެ ތެރެއިން  74އަތޮޅުގެ 
 17942 ހުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ އާބާދީއަކީ މަޖަނަވަރީވަނަ އަހަރުގެ  2018އިންސައްތައެވެ.  16.2އުޅޭރަށްތަކުގެ ނިސްބަތަކީ 

 އަކީ އަންހެނުންނެވެ.  8715އަކީ ފިރިހެނުންނެވެ.  9227އެވެ. މީގެތެރެއިން 

މިއަތޮޅަކީ އާޘާރީގޮތުން ފާަހގަކޮށްލެވޭ އަތޮޅެކެވެ. މި ައތޮޅުގެ އިރުމަތީ ބިތުގައި ހިމެނޭ ރަްށަތކުގެ ތެރެއިން 
ފާަހގަކުރެވިފައިވާ ރަށްތަކެކެވެ. މިގޮތުން އިރުމަތީ ިބތުގައި ފާހަގަުކރެވޭ ޚާއްޞަރަށްތަކަކީ އިސްދ . ގިނަރަށްތަކަކީ އާޘާރީގޮތުްނ 

އަސަރު މިހާރުވެސް ފެންނަްނ  ގެ ދަނބިދ ، މުންޑ  އަދި ގަމެވެ.  އިސްދ ގައި ބުދުދީނުގެ ދުވަސްވަރު ހަދާފައިވާ ފައްޅިތަކު
ހަވިއްތަ '' ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މިގޮތުން ދަނބިދ  '' ދާގަބާ '' އާއި ބުންބެރަކީވެސް އެބަހުއްޓެވެ. މިގޮތުން އިސްދ ގައި ހުންނަ '' 

ނެވެ. މުންޑ  '' ދާގަބާ '' އަކީ މިއަދާހަމައަްށވެސް ފެންނަންހުރި ތަްނތަނުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތަނެކެވެ. މީެގ ތަފާހަގަކޮށްލެވޭ ތަން 
 ހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައިވާ އާޘާރީ ތަނެކެވެ. އިތުރުން މިއަތޮޅު ގަމުގެ ކުރުހިންނައަކީވެސް ދިވެ

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ރަސްކަންކުރި ދުވަސްވަރު އިސްދ  ދަރިކޮޅަކީ  ފާހަގަކުރެވޭފަދަ ވެރިކަމެއްކޮށްފައިވާ މިއަތޮޅަށް 
 ނިސްބަތްވާ ދަރިކޮޅެކެވެ. 

ލޯމާާފނު ހިމެނެއެވެ.  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚީ ފަތްފުއްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އިސްދ  ލޯމާފާނާއި، ދަނބިދ 
 މީގެތެރެއިންވެސް ދަނބިދ  ލޯމާާފނު ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2018

 7 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

ތާރީޚީ ފަތްފުއްތަކުން އެނގޭގޮުތގައި ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްވެގެން އައިދުވަސްވަރު  އެންމެފަހުން އިސްލާމްވި 
 އަތޮޅަކީވެސް ހައްދުންމައްޗެވެ. 

ނބިދ  ުބންބެރު ) ބުދުކޯލު (، މުންޑ  ދާގަބާ، ގަމު ހަވިއްތަ، އިސްދ  ހަވިއްތަ، އިސްދ  ހުކުރުމިސްކިތް، ދަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚް ލިޔުއްވި އެންމެ މީގެއިތުރުން އަދި  އާޘާީރ ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެެވއެވެ.  ބުންބެރު، ބޮޑުފެންގަނޑު،

ކެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ަބއްޕާފުޅު ވަޅުލެވިފައިވަނީ ގަމު މަޝްހ ރު މުޙައްރިޚް ކަމަށްވާ ޙަސަންތާޖުއްދީނަކީ ވެސް ލ.އަތޮުޅގެ ބޭފުޅެ
 މާހިންނަތެރޭގައެވެ. މިތަނަކީ ގަމުގެ ޗާޓުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ތަނެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމަށް  މަސައްކަތް ކުރި ދަރިންގެ

 ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދަންނަ ޚަތީބުތަުކރުފާނު ފަސްތާނުލެވިފައިވަނީ ޮފަނދ ގައެވެ.  

ގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ 3ޖ އޮފިޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓަރ 68/3މިއޮފީހަކީ ޤާނ ނު ނަންބަރު 
އަތޮޅުވެރިން މިސުރުޚީގެ ދަށުގައި ހިނގަމުންއައިސް އެޓޮލްމިނިސްޓްރީތައް އުވާލައްވާ އަތޮޅު އޮފީސްތައް ހިންގުން މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ާދއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސ ލުން ވަނައަހަރު ބަދަލުކުރައްވާ ައދި   2008ހޯމް އެފެއާޒްގެ ދަށަށް 
ގައި ލޯކަލް ކައުންސިލްތައް އިންތިޚާބުކުރެވި ިއންތިޚާުބކުރެވިފައިވާ ކައުންސިލްތަކުގެ  2011ެފބުރުއަރީ  05ހިންގެވުމަށްޓަކައި 

ންފެށިގެން އަތޮޅު އޮފީހުގެ ަނން އަތޮުޅ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަމަށް  2011ފެބުރުއަރީ  22އިދާރާތައް އުފެއްދެވުމާގުޅިގެން 
އޮފީސް އުފެދިފައިވާ ތާރީހެއް ކަނޑައެޅިގެން އެނގޭަކންނެތެވެ. ނަމަވެސް މިއޮީފހަކީ ބަދަލުކުރެވި ހިންގަުމން އަންނަ އޮފީހެކެވެ. 

ވަނަ އަހަރު މާރޗުމަހުގެ  1992ހިތަދ އަށް ބަދަލުކުރެވި  ގައި 13މެއި  1964ކުރީގައި މިއަތޮޅު ދަނބިދ ގައި ހިނގަމުން އައިސް 
ގައި ފޮނަދ އަށް ބަދަލުކުރެވި ފޮނަދ ގަިއ  6ަވނަ އަހަރު މާރޗު  1992ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ިހަތދ ގައި ހިންގުމަށްފަހު  6

 ހިނގަމުން އަންނަ އޮފީހެކެވެ. 
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  ހައްުދންމަތީ ައތޮޅުަކއުންސިލް  

 

 8 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު  .5
 ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޖ ން މަހުގެ ނިޔަލަށް ޙާޞިލްވި މިންވަރު ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި  2018

ނަތީޖާ 
ޙާޞިލްކުރެވުނު 

 މިންވަރު 

ޙަރަކާތް 
ހިންގުމަށް 
ރޭވިފައިވާ 
 މުއްދަތު 

 # ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް 

Q2 Q1 

 ކާބޯތަކެތީގެ ގިނަ ބާވަތްތަކެއް އުފައްދާ އަތޮޅަކަށްވުން.

1 
0%   

ގުޅޭގޮތުން ދަނޑުވެރިންނަށް  ހެއްދުމާ އަތޮޅުގައި ބާވަތްތައް ދަނޑުވެރިކަމުގެ އިމްޕޯޓްކުރާ -
ދަނޑުވެރިކަމާއި، ކާނާގެ ބާވަތްތައް  ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމާއި އޯރގަނިކް

 ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން. ތަޢާރަފްކޮށް އޯރގަނިކް ދަނޑުވެރިކަމުގެ
 .ތަކެތިކަމުގައިވުން ރައްކާތެރި ޞިއްހަތަށް ބާވަތްތަކަކީ ކާނާގެ ކުރެވޭ  އިމްޕޯޓް ތަކެއްޗާއި ހައްދާ އުފައްދާ، ރާއްޖޭގައި

2 
0%   - ްހިންގުން ޕްރޮގްރާމް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ އާންމުނ. 

 ދިރިއުޅުން  ދިރިއުޅުމެއްގައި ދުޅަހެޔޮ  ރަނގަޅު ތުޙިސިއް

3 
0%   - ިފާހަގަކުރުން ދުވަސް ޞިއްޙަތު ދުނިޔޭގެ އަތޮޅުފެންވަރުގައ. 

0%   - ެ2018 - ފެސްޓިވަލް ކުޅިވަރު  ޒުވާނުންގ 

100%   -  ްމެރަތަންއެއް ބޭއްވުނ 

 .ވުން އަތޮޅަކަށް މަސައްކަތްކުރާ  ރައްކާތެރިވުމަށް ބަލިތަކުން  ޒަރީއާއިންޖެހޭ މަދިރީގެ 
4 

0%   - ޓާސްކްފޯސްތައް ރަށްރަށުގެ ހިންގުމާއި ޕްރޮގްރާމްތައް ކޮންޓްރޯލް  ވެކްޓަރ 
 ހަރަކާތްތެރިކުރުވުން 

 ބަލިތަކަށް ފަދަ ދިޔުން  ލޭމައްޗަށް މައްސަލަތަކާއި، ހިތުގެ ހަކުރުބަލި، ކެންސަރު، ހިމެނޭ  ތެރޭގައި ބަލިތަކުގެ ނުރައްކާ ނާރާ ގައިންގަޔަށް
 5 .އަތޮޅަކަށްވުން މަދު ބަލިތައް މިފަދަ އުފެދި  ރައްޔިތުންތަކެއް ހޭލުންތެރި

0%   - ެހިންގުން  ކޭމްޕްތައް މެޑިކަލް ރަށްރަށުގައި އަތޮޅުގ 

 6 މަދުވުން  ނިސްބަތް ޒުވާނުންގެ ވަބާގައިޖެހޭ ގެ މަސްތުވާތަކެތީ



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2018

 9 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

0%   - ްހޭލުންތެރިކުރުވުން ދެކޮޅަށް މަސްތުވާތަކެއްޗާ ޒުވާނުން ކުދިންނާއި ސްކ ލ 

0%   އަތޮޅުގައި ޕްރޮގްރާމްތައް ތަފާތު  ހިންގޭ ދެކޮޅަށް މަސްތުވާތަކެއްޗާ  ފެންވަރުގައި ޤައުމީ - 
 ހިންގުން 

 

 ވެގެންދިއުން  އަތޮޅަކަށް ހާސިލްކުރެވޭ ވަނަ  ރަން   ފެންވަރުގައި ޤައުމީ
7 

30%   - ުހިންގުން  ޕްރޮގްރާމްތައް ތަމްރީން އިތުރުކުރުމަށް  ހުނަރ 

 ގާއިމްވުން  އަތޮޅުގައި މަރުކަޒެއް ދޭނެ ތަމްރީނު  ވޮކޭޝަނަލް އަދި ޓެކްނިކަލް  ބޭނުންވާ މަސައްކަތްތަކަށް 
8 

10%   -  ްމަރުކަޒެއް ދޭނެ ތަމްރީނު  ވޮކޭޝަނަލް އަދި ޓެކްނިކަލް  ބޭނުންވާ މަސައްކަތްތަކަށ 
 މަސައްކަތްތައްކުރުން  ކުރަންޖެހޭ ގާއިމްކުރުމަށް އަތޮޅުގައި

 .ވުން މުޖުތަމައަކަށް  ރައްކާތެރިވެފައިވާ އަނިޔާއިން  ނަފްސާނީ  އަދި ޖިސްމާނީ ޖިންސީ، ކުޑަކުދިން އަންހެނުންނާއި
9 

100%   - ،ީޤާނ ނާއި ހެދިފައިވާ ހުއްޓުވުމަށް އަނިޔާތައް ނަފްސާނީ އަދި ޖިސްމާނީ ޖިންސ 
 .ހޭލުންތެރިކުރުވުން ރައްޔިތުން  ޤަވާޢިދުތަކަށް 

 .ޔަގީންވުން ރައްކާތެރިކަން ވާރޭފެނުގެ  ނެގޭ
10 

0%   -  ެމޮނިޓަރކުރުން  ޓެސްޓްކުރޭތޯ  ކޮލިޓީ ވާރޭފެނުގ 

 ހިމާޔަތްކުރެވުން  ތިމާވެށި ބޭނުންކުރުމާއި ތަޢާރަފްކޮށް ހަކަތަ ރައްޓެހި ތިމާވެއްޓާއި ގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި

11 25%   - ެމެނޭޖުމަންޓް ވޭސްޓް ފެންވަރުގެ އަތޮޅު މަޝްވަރާކޮށް  ފަރާތްތަކާއި ކަމާއިގުޅޭ ސަރުކާރުގ 
 .މަސައްކަތްކުރުން ޤާއިމްކުރުމަށް ސެންޓަރު

0%   - ެމޮނިޓަރކުރުން ސެންޓަރތައް މެނޭޖުމަންޓް ވޭސްޓް ރަށްރަށުގ. 

 .ވުން އަތޮޅަކަށް ދިރިއުޅޭ ބަޔަކު ކިޔަވާ ޤުރުއާން ރީތިކޮށް  އަދި ލޯބިކުރާ ކިޔެވުމަށް ޤުރުއާން

12 100%   - ްބޭއްވުން  މުބާރާތް އަތޮޅު ކިޔެވުމުގެ ޤުރުއާނ 

50%   - ީމުބާރާތުގައި ޤުރުއާން ޤައުމީ ބޭއްވުމާއި އޮޑިޝަން އަތޮޅު މުބާރާތުގެ  ޤުރުއާން ޤައުމ 
 ބައިވެރިކުރުން  ދަރިވަރުން

 .ވުން މުޖުތަމައަކަށް ހޭލުންތެރިވެފައިވާ  ދީނީގޮތުން  ލޯބިކުރާ ކަންކަމަށް ދީނީ
13 

100%   - ްހިންގުން ރަށްރަށުގައި އަތޮޅުގެ ޕްރޮގްރާމް ދިނުމުގެ  ނަސޭހަތް ދީނީ މަހުގައި ރަމަޞާނ. 

 .އަތޮޅަކަށްވުން މުއްސަނދި ކަނޑުގެ  ފަޅުގޮވާންކުރާ
14 

30%   - ްފޯރުކޮށްދިނުން މަޢުލ މާތު  ގޮތްތަކުގެ  ހޯދޭނެ  ޢާމްދަނީ ފަޅުގޮވާންކޮށްގެނ. 

 15 ކަމުގައިވުން  ތަންތަން ބެލެހެއްޓޭ ހިމާޔަތްކުރެވި ތަންތަނަކީ އާޘާރީ ހުރި އަތޮޅުގައި



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2018

 10 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

20%   - ީތަންތަން އެފަދަ  ހުރި އަތޮޅުގައި ލިސްޓުގައި ތަންތަނުގެ  އާޘާރީ ތަރިކައާއި ޤައުމ 
 ހިމެނުން 

 ފެށިގެންދިއުން  އަތޮޅުގައި ކޯސްތައް ދާއިރާގެ ޓީ.ސީ.އައި
16 

100%   - ިކޮލެޖްތަކާ އެކި  ހުރި މިހާރު އަތޮޅުގައި ފެށުމަށްޓަކައި ކޯސްތައް ޓީ.ސީ.އައ 
 .މަޝްވަރާކުރުން

 އޮތުން ޕްލޭނެއް މެނޭޖްމަންޓް ރިސްކް ޑިޒާސްޓަރ ރަށްރަށުގެ އަދި އަތޮޅު
17 

70%    .ހެދުން  ޕްލޭން މެނޭޖްމަންޓް ރިސްކް ޑިޒާސްޓަރ އަތޮޅުގެ -

 ހަރުދަނާކުރުން  ހިންގުން  އިދާރާގެ ކައުންސިލް އަތޮޅު

18 

15%    އެކުލަވާލުން  ތައް.ޕީ.އޯ.އެސް ބޭނުންވާ މަސައްކަތްތަކަށް  ކައުންސިލްގެ -

100%  
 ރިޕޯޓް   ތަފްޟީލް ޙަރަކާތްތަކުގެ ހިންގި އަހަރު ވަނަ  2017 ކައުންސިލުން  އަތޮޅު -

 ފޮނުވުން  އެލްޖީއޭ ތައްޔާރުކޮށް 

100%  
 ހޯދާ  ރިޕޯޓް  ތަފްޟީލް ޙަރަކާތްތަކުގެ ހިންގި އަހަރު ވަނަ  2017 ކައުންސިލްތަކުން ރަށު -

 ފޮނުވުން  އަށް އޭ. ޖީ. އެލް

100%  
 ރިޕޯޓް މޮނިޓަރިންގ އަހަރުގެ ވަނަ 2017 މޮނިޓަރކޮށް ކައުންސިލްތައް ރަށު -

 ޢާންމުކުރުން 
0%   - ެފޮނުވުން  އަށް އޭ.ޖީ.އެލް މުރާޖަޢާކޮށް ޕްލޭން  ތަރައްޤީގެ އަހަރުގެ  05 ކައުންސިލްގ 

0%   - ެފޮނުވުން  އަށް އޭ.ޖީ.އެލް މުރާޖަޢާކޮށް ޕްލޭން ފައިނޭންޝަލް އަހަރުގެ  05 ކައުންސިލްގ 

25%   - ީމަޝްވަރާކުރުން  ކަންކަމުގައި އެކިއެކި  ބަދަހިކުރުމާއި ގުޅުން އޮންނަ އިދާރާތަކާއި ޤައުމ 

 ބަދަހިކުރުން  ގުޅުން ފެންވަރުގައި ގައުމީ އަދި އަތޮޅު ރަށާއި
19 

100%   - ުބޭއްވުން  ބައްދަލުވުމެއް ވެރިންނާއެކު ކައުންސިލްތަކުގެ ރަށު ފަހަރު 2 އަހަރަކ 

 މަގުފަހިކުރުން  އިތުރުވާނޭ ޢާމްދަނީ ކައުންސިލަށް  އަތޮޅު

20 0%   - ިދިނުން  ކުއްޔަށް ވިޔަފާރިއަށް 1 އަތޮޅުވެހ 

10%   - ްއުފެއްދުން  ގްރީންފަންޑ 

 އިތުރުވުން  އިންވެސްމަންޓްތައް ކައުންސިލްގެ
21 

10%   - ުބިމާއި ރަށްރަށުން ހިންގުމަށް ރަށްރަށުގައި އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކައުންސިލްގެ އަތޮޅ 
 .ހޯދުން ފަޅުރަށްތައް ފަޅާއި

 22 އުފެއްދުން  މީހުން ޤާބިލް ފަންނީ



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2018

 11 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 

0%   - ްކޯސް  މެނޭޖުމަންޓް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޕަބްލިކް ޑިޕްލޮމާއިނ 

20%   - ްހިންގުން  ޓްރެއިނިންގ އިންހައުސ 

 ކުރިއެރުވުން ތަރައްޤީކޮށް މަސްވެރިކަން 
23 

100%   - ެނޭދެވޭ ކުރާ ފަރުތަކަށް ސަބަބުން ބަދަލުތަކުގެ އަންނަ  މ ސުމަށް ހ ނުވުމާއި ދުނިޔ 
 ފޯރުކޮށްދިނުން  ރައްޔިތުންނަށް ހުރިހާ  އުޅޭ ދާއިރާގައި މަސްވެރިކަމުގެ  މަޢުލ މާތު އަސަރުގެ



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2018

 12 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 ތަފްޞީލް  ޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ޙާ  .6
 

 

 މެރަތަންއެއް ބޭއްވުން 

އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ޓީ.އެފް.ޖީ ގުޅިގެން ކޮކާ ކޯލާ ރަން އިން ލާމު ގެ ނަމުގައި އިންޓަރނޭޝަަނލް ލޯންގް ރަންއެއް  
ބައިވެރިންގެ  ޖެނުއަރީ މަހު ވަނީ ބޭއްވާފައެވެ. މި ރަންގައި ސްކ ލް ދަރިވަރުންނާއި މި އަތޮޅާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދު ތަކުގެ

 އިތުރުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތައްވެސް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

 

 ކުރަންޖެހޭ  ގާއިމްކުރުމަށް  އަތޮޅުގައި  މަރުކަޒެއް  ދޭނެ  ތަމްރީނު  ވޮކޭޝަނަލް  އަދި  ޓެކްނިކަލް  ބޭނުންވާ  މަސައްކަތްތަކަށް 
 މަސައްކަތްތައްކުރުން 

ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކަިއ  އަތޮޅުގައި  މަރުކަޒެއް ދޭނެ ތަމްރީނު ވޮކޭޝަނަލް އަދި ޓެކްިނކަލް ބޭނުންވާ މަސައްކަތްތަކަށް 
 ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް ެއޑިއުކޭޝަން އެންޑް ޓްރޭނިންގ އޮތޯރިޓީ )ޓިވެޓް( އާއިއެކު ވަނީ މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ.

 ޤާއިމްކުރުމަށް  ސެންޓަރު  މެނޭޖުމަންޓް  ޓް ވޭސް  ފެންވަރުގެ  އަތޮޅު  މަޝްވަރާކޮށް  ފަރާތްތަކާއި  ކަމާއިގުޅޭ  ސަރުކާރުގެ 
 މަސައްކަތްކުރުން 

އަތޮޅު ފެންވަރުގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓްރެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ލެކްރެޑް އަދި ޔ .އެން.ޑީ.ޕީ އާއި ވަނީ އެކި  
 ފަހަރުމަތިން މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2018

 13 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 

 ބޭއްވުން  މުބާރާތް  އަތޮޅު  ކިޔެވުމުގެ  ޤުރުއާން 

ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތްަވީނ  09މި ކައުންސިލާއި ލާމު އެޑްވާންސް މ ވްމަންޓް ގުޅިގެން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  
 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.  94ރަށުކައުންސިލަކުން ޖުމްލަ  07ބާއްވާފައެވެ. މި މުބާރާތުގައި 

 

 

 

 

 

 

 

 ބައިވެރިކުރުން  ދަރިވަރުން  މުބާރާތުގައި  ޤުރުއާން  ޤައުމީ  އި ބޭއްވުމާ  އޮޑިޝަން  އަތޮޅު  މުބާރާތުގެ  ޤުރުއާން  ޤައުމީ 

 06ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ައތޮޅުގެ ނަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އޮޑިޝަން ބާއްވާ އަތޮޅު ތަމްީސލް ކުރުމަށް  
 ކުދިން ވަނީ ހޮވާފައެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2018

 14 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 

 ހޭލުންތެރިކުރުވުން  ރައްޔިތުން  ޤަވާޢިދުތަކަށް  ޤާނ ނާއި  ހެދިފައިވާ  ހުއްޓުވުމަށް  އަނިޔާތައް  ނަފްސާނީ  އަދި  ޖިސްމާނީ  ޖިންސީ،

ހައްދުންމަތީ ފޮނަދ  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްނެގުމާއި އެކު މިކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ގަން އަދި ފޮނަދ  އަށް  
އްސަސާތަކައް ގުޅިގެން" މި ޝިއާރުެގ މުއަ -ނިސްބަތްވާ މުއައްސަސާތަކާއި އެކު "ހައްދުންމަތި ރައްކާތެރި އަމާން މުޖުތަމަޢުއަކަށް

   ދުވަހުގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއްވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. 01ދަށުން 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ހިންގުން  ރަށްރަށުގައި  އަތޮޅުގެ  ޕްރޮގްރާމް  ދިނުމުގެ  ނަސޭހަތް  ދީނީ  މަހުގައި  ރަމަޞާން 

މަހު އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގަިއ  އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ލާމު އެޑްވާންސް މ ވްމަންޓް ގުޅިގެން ރަމަާޞން 
 ދީނީ ނަސޭޙަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ވަނީ ހިންގާފައެވެ.

 

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2018

 15 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 

 މަޝްވަރާކުރުން  ކޮލެޖްތަކާ  އެކި  ހުރި  މިހާރު  އަތޮޅުގައި  ފެށުމަށްޓަކައި  ކޯސްތައް  ޓީ .ސީ .އައި 

އައި.ސީ.ޓީ ކޯސްތައް އަތޮޅުގައި ފެށުމަށް ބާރުއަޅާ ޒުވާނުންނަށް އެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް  
 ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރެވިފައެވެ.ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ ލާމު ގަން ކެމްޕަސް އަދި އެމް.އައި ކޮލެޖާއި 

 ހެދުން  ޕްލޭން  މެނޭޖްމަންޓް  ރިސްކް  ޑިޒާސްޓަރ އަތޮޅުގެ 

އަތޮޅުގެ ކާރިސާގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޕްލޭން ވެލިޑޭޓް ުކރުމުގެ ގޮތުން ނެަޝނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންްޓ ލ.  
ވަނަ ދުވަހު ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ  14އޭޕްރީލް  2018ސެންޓަރާއި ޔުނިސެފް އަދި މިކައުންސިލް ގުޅިގެން ފޮނަދ ގައި 

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ސެންޓަރަލް އޭރިާއ  ،އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ،ގެ ރަށުކައުންސިލްތަކާއިބާއްވާފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މި އަތޮޅު
 ލ. ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އަދި ކައްދ  އެއަރޕޯޓްސް އިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. ،އާއި

 ،މެުދ މަޝްވަރާކޮށްމި ބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅު ފެންވަރުގެ ހާދިސާ އަދި ކާރިސާއަށް އިޖާބަ ދިނުން ރޭވިފައިވާ ގޮތާއި 
ހާދިސާ އަދި ކާރިސާއަށް އިޖާބަ ދިނުމުގެ މަސައްކަތް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި މަސައްކަތްތައް ގެންދާނެގޮުތެގ 

 އެކްޝަން ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށްފައިވެއެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2018

 16 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 

 އެކުލަވާލުން  ތައް .ޕީ .އޯ .އެސް  ބޭނުންވާ  މަސައްކަތްތަކަށް  ކައުންސިލްގެ 

އޮފީސް ހުޅުވާލެއްޕުމުގެ އުސ ލު އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އެސް.އޯ.ޕީ ތަކުގެ ތެރެއިން 
 ވަނީ އެކުލަވާލެވިފައެވެ. ލޯންޗް ކުއްޔައްދ ކުރުމުގެ އުސ ލު 

 ފޮނުވުން  އެލްޖީއޭ  ތައްޔާރުކޮށް  ރިޕޯޓް   ތަފްޟީލް  ޙަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގި  އަހަރު  ވަނަ  2017 ކައުންސިލުން  އަތޮޅު 

ޖެނުއަީރ  2018 ތައްޔާރުކޮށް ރިޕޯޓް  ތަފްޟީލް ޙަރަކާތްތަކުގެ ހިންގި އަހަރު ަވނަ 2017 ކައުންސިލުން އަތޮޅު
 ފޮނުވިފައެވެ.  ވަނަ ދުވަހު ވަނީ އެލް.ޖީ.އޭ 18

 ފޮނުވުން  އަށް  އޭ . ޖީ . އެލް  ހޯދާ  ރިޕޯޓް   ތަފްޟީލް  ޙަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގި  އަހަރު  ވަނަ  2017 ކައުންސިލްތަކުން  ރަށު 

 17ޖެނުއަރީ  2018 ހޯދާ ރިޕޯޓް  ތަފްޟީލް ޙަރަކާތްތަކުގެ ހިންގި އަހަރު ވަނަ 2017 ކައުންސިލްތަކުން ރަށު
 ފޮުނވިފައެވެ.  ވަނަ ދުވަހު ވަނީ އެލް.ޖީ.އޭ

 ޢާންމުކުރުން  ރިޕޯޓް  މޮނިޓަރިންގ އަހަރުގެ  ވަނަ  2017 މޮނިޓަރކޮށް  ކައުންސިލްތައް  ރަށު 

ގައި  2018އޭޕްރީލް  19ވަނަ އަހަރުގެ އެނުއަލް މޮނިޓަރިންގ ކޮށް  2017ހުރިހާ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ  
 މޮނިޓަރިންގ ރެޕޯޓްތައް ވަނީ ާއންމު ކުރެވިފައެވެ.

 ބޭއްވުން  ބައްދަލުވުމެއް  ވެރިންނާއެކު  ކައުންސިލްތަކުގެ  ރަށު  ފަހަރު  2 އަހަރަކު 

ގައި ވަނީ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ވެރިންނާއި އެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައެވެ. މި  2018މެއި  03 
 ބައްދަލުވުމުގައި ރަށުކައުންސިލްަތކަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ގުޅޭގޮތުްނ މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ.

 

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2018

 17 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 އުފެއްދުން  ގްރީންފަންޑް 

އި ގުޅިގެން ގްރީންފަންޑް އުފެއްދުމަށްޓަކަިއ އެކަމާއި ގުޅޭ މިކައުންސިލާއި ސިކްސް ސެންސަސް ލާމު ރިޒޯޓާ 
 ލިޔެކިއުންތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.

 

 ހޯދުން  ފަޅުރަށްތައް  ފަޅާއި  ބިމާއި  ރަށްރަށުން  ހިންގުމަށް  ރަށްރަށުގައި  އިންވެސްޓްމަންޓްތައް  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު 

ހުރި އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ބަދަލުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  2ގެސްޓްހައުސް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބަދަލު ބިން ދިނުން ލަސްވާތީ ބިން ހޯދުން އަވަސް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމާއި 

އަދި އަތޮޅުގައި ހުރި ފަޅުރައްތަކުގެ ތެރެއިން އަތޮޅުކައުންސިލުން  ގުޅުން ހުރި މުއައްސަސާތަކާއި ވަނީ މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ.
ހޯދުމަށް ޭބނުންވާ ފަޅުރަށްަތށް ައތޮޅު ކައުންސިލާއި ހަވާލުކުރަމަށް އެދި ވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ިފަޝރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 

 އަށް ހުށަހެޅިފައެވެ.

 ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ތަދުރެއްކުރުން  އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށާއި 

ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުްނ ހަރުަދނާ ކުރުމަށާއި އަތޮޅު ކައުންސިްލތަކާއި އޮންނަ ގުޅުްނ ބަދަހިޮކށް ކައުންސިލްތަކުގެ  
އުންސިލްތަކުގެ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުމަށް ކުާރނެ މަސައްކަތް ދެނެގަތުމަްށ ިމކައުންސިލާއި އަދި އަތޮޅުގެ ބަެއއް ރަށު ކަ

 އަށް އައްޑ  އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލަށް ވަނީ ދަތުރެއްކޮށްަފއެވެ. 08 – 03ބޭފުޅުން މާރިޗު 

   

 

 

 

 

 

 

 ފަޅުގޮވާންކޮށްގެން ޢާމްދަނީ ހޯދޭނެ ގޮތްތަކުގެ މަޢުލ މާތު ފޯރުކޮށްދިނުން 

މެރިކަލްޗަރ އެންޓަރޕްރައިޒް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން  
ފަޅުގޮވާންކޮށްގެން ޢާމްދަނީ ހޯދޭނެ ގޮްތތަކުެގ އިސްދ  އަދި ކަލައިދ  ރައްޔިތުންނަށް  ،ދަނބިދ  ،ގުޅޭގޮތުން މި އަތޮޅު މާވަށް

 ފައިވެއެވެ.މަޢުލ މާތު ފޯރުކޮށްދީ



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2018

 18 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 

 ލިސްޓުގައި އަތޮޅުގައި ހުރި އެފަދަ ތަންތަން ހިމެނުން ޤައުމީ ތަރިކައާއި އާޘާރީ ތަންތަނުގެ 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް އާއި އޮކްސްފޯޑް ސެންޓަރ ފޮރ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީސް ގުޅިގެން ތައްޔާރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ 
މާއްދީ ތަރިކަ ލިސްޓް ކުރުމުގެ  "އޯޕަން އެކްސެސް އޮންލައިން ހެރިޓޭޖް ޑޭޓާބޭސް" ގައި ހިމެނުމަށް މިއަތޮޅުގައި ހުރި އާސާރީ

 މަސައްކަތްދަނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖުން ކުރަމުންނެވެ.

  

 

 

 އިންހައުސް ޓްރެއިނިންގ ހިންގުން 

ކޯހުގައި  02އަތޮޅު ކައުންސިލާއި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ގުޅިގެން ހިންގާފައިވާ ކޯސްޓަލް ނެވިގޭޝަން ލެވެލް  
 ފަޅުވެރިން ބައިވެރިކޮށް ޓްރޭނިންގ ދެވިފައިވެއެވެ. 3ގެ ލޯންޗް މިކައުންސިލް

 

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2018

 19 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 

އުޅޭ ދުނިޔެ ހ ނުވުމާއި މ ސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ފަރުތަކަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުގެ މަޢުލ މާތު މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި 
 ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން 

ސިކްސް ސެންސަސް ލާމު އަދި  ،ޔ .ކޭ ގެ ޖަމިއްޔާއެއްކަމުގައިވާ ބްލ  މެރައިން ފައުންޑޭޝަންމި ކައުންސިލާއި  
މެރައިން ރިސަރޗް ސެންޓަރ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ފާނައިގެ ވަސީލަތްތައް ދިރުވާ އާލާކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން 

ުބން ަފރުތަކަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުގެ މަޢުލ މާތު މަސްވެރިކަމުގެ ދުނިޔެ ހ ނުވުމާއި މ ސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަ
 ވިފައިވެއެވެ.ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެގިނަ ދާއިރާގައި އުޅޭ 

 

 

 

 

 

 

 ހުނަރު އިތުރުކުރުމަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 

ގެ ކޯހެއްވަނީ ކުރިއަށް  02ކޯސްޓަލް ނެވިގޭޝަން ލެވެލް އަތޮޅު ކައުންސިލާއި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ގުޅިގެން  
 ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. 31ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާ މިކޯހުގައި ޖުމްލަ  04ގެންދެވިފައެވެ. 

  

 

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2018

 20 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 ޒެޕްވިސް ޕްރޮޖެކްޓް ފެށުން 

ލ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ސްކ ލްތަކަށް ވޯޓަރ ޕިޔުރިފައިން މެޝިން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މިކައުްނސިލާއި ސިކްސް 
ސެންސަސް ލާމު ގުޅިގެން ޒެޕްވިސް "ޒީރޯ ޕްލާސްޓިކް ވޭސްޓް އިނިޝިއޭޓިވް އެޓް ސްކ ލްސް" ގެ ނަމުގައި ޕްރޮޖެކްޓެއް 

ދިއުމާއި ގުޅޭގޮތުން އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ސްކ ލްތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުޮކްށ ވަނީ ފެށިފައެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށްގެން
 އެބޭފުޅުންގެ މަޝްވަރާ ވަނީ ހޯިދފައެވެ. 

 

 ގާދ  ވެލާއަރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން 

 ،ލާމު ރިޒޯޓާއި މަޝްވަރާކޮށް މިއަތޮޅު ގާދ  ވެލާއަރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ސިކްސް ސެންސަސް 
 އެސަރައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2018

 21 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން 

ބާއްވާފައެެވ. މި ކޮމިޓީގައި ގައި ވަނީ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުން  2018މޭ  03 
 ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނާއި ޖެންޑާ އިން ބޭފުޅޭކެވެ.

 

 

  



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2018

 22 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

ވަނަ އަހަރުގެ ޖ ން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ  2018 .7
 ހަރަކާތްތައް ގެންދެވިފައިނުވާ ތެރެއިން ކުރިއަށް 

 

  ްގުޅޭގޮތުން ދަނޑުވެރިންނަށް ތަމްރީުނ  ހެއްދުމާ އަތޮޅުގައި ބާވަތްތައް ދަނޑުވެރިކަމުގެ އިމްޕޯޓްކުރާ  :1ޙަރަކާތ
 ދަނޑުވެރިކަމާއި، ކާނާގެ ބާވަތްތައް ތަޢާރަފްކޮށް އޯރގަނިްކ ދަނޑުވެރިކަމުގެ  ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމާއި އޯރގަނިކް

 ންގ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.ޓްރެއިނި
 މާލީ ފުދުންތެރިކަން ނެތުމުން ކުރިއަށް ނުގެްނދެވިފައި.  ސަބަބު/ ދަތިތައް:

 
  ަރައްކާތެރި ޞިއްަހތަށް ބާވަތްތަކަކީ ކާނާގެ ކުރެވޭ އިމްޕޯޓް ތަކެއްޗާއި ހައްދާ އުފައްދާ، ރާއްޖޭގައި :2ރަކާތް ޙ 

 .ހިންގުން ޕްރޮގްރާމް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ތަކެތިކަމުގައި ހެދުމަށް އާންމުން
 މާލީ ފުދުންތެރިކަން ނެތުމުން ކުރިއަށް ނުގެްނދެވިފައިސަބަބު/ ދަތިތައް: 

 
  ްފާހަގަކުރުން ދުވަސް ޞިއްޙަތު ދުނިޔޭގެ އަތޮޅުފެންވަރުގައި :3ޙަރަކާތ 

 މާލީ ފުދުންތެރިކަން ނެތުމުން ކުރިއަށް ނުގެްނދެވިފައިސަބަބު/ ދަތިތައް: 
 

  ް2018 - ފެސްޓިވަލް ކުޅިވަރު  ޒުވާނުންގެ :4ޙަރަކާތ 
 މާލީ ފުދުންތެރިކަން ނެތުމުން ކުރިއަށް ނުގެްނދެވިފައި.ސަބަބު/ ދަތިތައް: 

 
  ަހަރަކާތްތެރިކުރުވުން ޓާސްކްފޯސްތައް ރަށްރަށުގެ ހިންގުމާއި ޕްރޮގްރާމްތައް ކޮންޓްރޯލް ވެކްޓަރ :5ރަކާތް ޙ 

 ފުދުންެތރިކަން ނެތުމުން ކުރިއަށް ނުގެްނދެވިފައި./ ދަތިތައް: މާލީ ސަބަބު
 

  ްހިންގުން ކޭމްޕްތައް މެޑިކަލް ރަށްރަށުގައި  އަތޮޅުގެ :6ޙަރަކާތ 
 މާލީ ފުދުންެތރިކަން ނެތުމުން ކުރިއަށް ނުގެްނދެވިފައި.  ސަބަބު/ ދަތިތައް:

 
  ްހިންގުން  އަތޮޅުގައި ޕްރޮގްރާމްތައް ތަފާތު ހިންގޭ ދެކޮޅަށް މަސްތުވާތަކެއްޗާ ފެންވަރުގައި ޤައުމީ :7ޙަރަކާތ 

 މާލީ ފުދުންެތރިކަން ނެތުމުން ކުރިއަށް ނުގެްނދެވިފައި.  ސަބަބު/ ދަތިތައް:
 

  ްކޯސްހިންގުން  މެނޭޖުމަންޓް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޕަބްލިކް  ޑިޕްލޮމާއިން: 8ޙަރަކާތ 
މުވައްޒަފުން އެކި ކޮލެޖުތަކުގެ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވެ ކޯސްތައް އަތޮޅުގެ ގިނަ މުއައްސަސާތަކުގެ ސަބަބު/ ދަތިތައް: 

ކޯސް ހިންގުްނ  މެނޭޖުމަންޓް  އެންޑް އެޑްމިނިސްްޓރޭޝަން ޕަބްލިކް ފުރިހަމަކުރަމުން ގެންދާތީ ޑިޕްލޮމާއިން
 މަޑުޖައްސާލެވިފައި. 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2018

 23 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 
  ްމޮނިޓަރކުރުން ޓެސްޓްކުރޭތޯ ކޮލިޓީ ވާރޭފެނުގެ :9ޙަރަކާތ 

ވާރޭފެނުގެ ކޮލިޓީ ޓެސްޓް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ކިޓްތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ފޯރުކޮށްދީފަިއ ތައް: ސަބަބު/ ދަތި 
 ޓެސްްޓ ކުރެވެމުންނުދޭ. ކޮލިޓީ ނުވާތީ ވާރޭފެނުގެ

 
  ްމޮިނޓަރކުރުން ސެންޓަރތައް މެނޭޖުމަންޓް ވޭސްޓް ރަށްރަށުގެ :10ޙަރަކާތ. 

 ކުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި ނުވާތީ މޮނިޓަރ ނުކުރެވި.ސެންޓަރތަ މެނޭޖުމަންޓް ވޭސްޓް ރަށްރަށުގެ ސަބަބު/ ދަތިތައް:
 

  ްފޮނުވުން  އަށް އޭ.ޖީ.އެލް މުރާޖަޢާކޮށް ޕްލޭން ތަރައްޤީގެ އަހަރުގެ 05 ކައުންސިލްގެ :11ޙަރަކާތ 
ކުރުމަށް  މުރާޖަޢާ ޕްލޭން ތަރައްޤީގެވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލް ތައްޔާރުކުރާއިރު  2019 ސަބަބު/ ދަތިތައް:
 މަޑުޖައްސާލެވިފައި.

 
  ްފޮނުވުން އަށް އޭ.ޖީ.އެލް މުރާޖަޢާކޮށް ޕްލޭން ފައިނޭންޝަލް އަހަރުގެ 05 ކައުންސިލްގެ :12ޙަރަކާތ 

ކުރުމަށް މުރާޖަޢާ ޕްލޭން ފައިނޭންޝަލްވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެްޓ ތައްޔާރުކުރާއިރު  2019 ސަބަބު/ ދަތިތައް:
 މަޑުޖައްސާލެވިފައި.

 
  ްދިނުން ކުއްޔަށް ވިޔަފާރިއަށް 1 އަތޮޅުވެހި :13ޙަރަކާތ 

އެފަދަ ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުރުމުގެ   ،މަރާމާތު ކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑ  ޚަރަދެއް ހިނގާނެތީ 1އަތޮޅުވެހި  ސަބަބު/ ދަތިތައް:      
  މާލީ ޤާބިލްކަން ެނތުމުން ކުރިއަްށ ނުގެންދެވި.  



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2018

 24 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

   ވިޔަފާރިއާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ކައުންސިލުން  .8
 

 ކައުންސިލްގެ ލޯންޗު 

 ކައުންސިލްގެ ޑެކޯރާ ލޯންޗުން ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބެއެވެ.  އެކިފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދަތުރު ކޮށްދީގެން 

 . ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ދ ކޮށްފައިވާ ލޯން 2

 ފަހަރެއްގެ މަތިން ދ ޮކށްފައިވާ ލޯނުން ކައުންސިަލށް ާއމްދަނީ ލިބެއެވެ. 3 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑުން 

 . ޚިދުމަތުން ނަގާ އަގު 3

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ އެކި އެކި ޚިދުމަތްތަކަށް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޚިދުމަތުގެ އަުގ  
 ނެގެމުންދެއެވެ. 

 . ފަޅުރަށްރަށުގެ ވަރުވާ 4

ލުން އެކި އެކި ފަރާތްތަކަށް ވަރުވާއަށް ދ ކޮްށފައިވާ ފަޅުރަށްތަކުން ވަރުވާގެ ފައިސާ އަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސި 
 ކައުންސިލަށް ލިބެއެވެ. 

 . ކުއްޔަށް ދ ކުރެވިފައިވާ އިމާރާތްތަކުގެ ކުލި 5

 ކައުންސިލަށް ލިބެއެވެ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުއްޔަށް ދ ކޮށްފައިވާ އިމާރާތްތަކުން ކުލީގެ ގޮތުގައި އާމްދަނީ އަތޮޅު  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2018

 25 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 

 މަސްދުވަހުގެ މާލީ ހިސާބުތައް  06ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ  .9
 

ގެ  2018
ހުރި  ބަޖެޓްގައި ބާކީ 
 ފައިސާ 

ގެ  2018
މަހުގެ  6ފުރަތަމަ 

 ޚަރަދު 

ގެ ލިބުނު  2018
 ބަޖެޓް 

 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

         

3,133,329  

       

2,568,837  

          

5,702,166  
 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 

              

17,000                      -    

               

17,000  
  ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

         

1,161,520  

          

328,302  

          

1,489,822  
  ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ 

         

4,311,849  

       

2,897,138  

          

7,208,988  
  މުޅިޖުމްލަ   

        

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       
         

1,972,011  

       

2,283,885  

          

4,255,896  
 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 

            

108,846  

          

100,549  

             

209,395  

އަދި ވަކި  ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި
 ޚިދުމަތަކަށް ނ ން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ 

              

38,240  

            

17,260  

               

55,500  
 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 

              

61,333  

            

54,970  

             

116,303  
 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 

            

928,057  

          

102,415  

          

1,030,472  
 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 

              

24,842                9,758  

               

34,600  
 ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު މަރާމާތު 

         

3,133,329  

       

2,568,837  

          

5,702,166  
  ޖުމްލަ 

    



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2018

 26 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       
              

17,000                      -    

               

17,000  
 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 

              

17,000                      -    

               

17,000  
  ޖުމްލަ 

        

 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޚަރަދު       
              

36,867  

            

19,383  

               

56,250  
 ލޯންގެ ބާކީ ޕޭމަންޓް  ސްޓ ޑަންޓް

              

35,000                      -    

               

35,000  

 ޑިޕްލޮމާއިން ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް މެނޭޖުމަންޓް

 ކޯސް 

              

48,710                1,290  

               

 އިންހައުސް ޓްރައިނިން ހިންގުން   50,000

              

21,087  

            

51,913  

               

 ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ އަތޮޅު މުބާރާތް ބޭއްވުން   73,000

              

20,000                      -    

               

20,000  

 ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އަތޮޅު އޮޑިޝަން ބޭއްވުމާއި ޤައުމީ

 ބައިވެރިކުރުން ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ދަރިވަރުން 

              

10,000                      -    

               

10,000  

 އަތޮޅު އޮޑިޝަނުން ޤައުމީ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތަށް ހޮވޭ

ދަރިވަރުންނަށް މާލޭގައި ފަރިތަކޮށްދިނުމާއި ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް 
 ދިނުން  އެލަވަންސެއް

              

45,000                      -    

               

45,000  

ވަނަ އަހަރުގެ  2017ރަށު ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކޮށް 
 ރިޕޯޓް ޢާންމުކުރުން  މޮނިޓަރިންގ

                6,320                   680  

                 

7,000  

 ފަހަރު ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ވެރިންނާއެކު 2އަހަރަކު 

 އްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން ބަ

                5,000                      -    

                 

 ސްޓާފް ރެކްރިއޭޝަން އިވެންޓް   5,000

              

50,000                      -    

               

50,000  

 ޤައުމީ އިދާރާތަކާއި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ކައުންސިލަރުން މާލެ

 ދަތުރެއްކުރުން 

              

(4,076) 

            

54,076  

               

50,000  

ކޮންމެވެސް  އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި ގުޅުންބަދަހި ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ
 އަތޮޅަކަށް ތަޖުރިބާ ދަތުރެއް ކުރުން 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2018

 27 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

            

200,384  

            

29,616  

             

  ކައުންސިލްގެ ލޯންޗް ދުއްވުން  230,000

              

91,461  

            

58,539  

             

 ގެ ޚަރަދުތައް  1ގެސްޓް ހައުސް   150,000

              

51,019  

            

48,553  

               

 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު   99,572

              

50,000                      -    

               

 ސްކ ލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް އިތުރު ތަމްރީނު ދިނުން.  50,000

              

89,100  

            

10,900  

             

  ސްޓާފް ލޯން ދ ކުރުން  100,000

              

40,648                9,352  

               

 އަތޮޅަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މެހެމާނުންނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުން   50,000

                4,000  

            

33,000  

               

37,000  

 ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކައުންސިލްއިން މުވައްޒަފުންނަށް

 ދޭ އެލަވަންސް 

              

10,000                5,000  

               

 އެކިއެކިފަރާތްތަކަށް ދޭ ފައިސާގެ އެހީ  15,000

            

150,000                      -    

             

 އެދުރު އުމަރު މާލަމް ތަރައްގީކުރުން   150,000

            

200,000                      -    

             

200,000  

އެހީވުމާއި  ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓަށްސްކ ލްތަކުގައި ސާފު 
 ގާދ  ވެލާ އަރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން.

                1,000                6,000  

                 

7,000  

 ޖިންސީ، ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށް

 ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން.ހެދިފައިވާ ޤާނ ނާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް 

         

1,161,520  

          

328,302  

          

 ޖުމްލަ  1,489,822

 
  



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2018

 28 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި  ވަނަ 2018 .10
  ހަރަކާތްތައް 

 ލަފާކުރާ ބަޖެޓް 

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް 
 # ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ  ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

Q4 Q3 

 ކާބޯތަކެތީގެ ގިނަ ބާވަތްތަކެއް އުފައްދާ އަތޮޅަކަށްވުން.

1 
-   

ގުޅޭގޮތުން ދަނޑުވެރިންނަށް  ހެއްދުމާ އަތޮޅުގައި ބާވަތްތައް ދަނޑުވެރިކަމުގެ އިމްޕޯޓްކުރާ -
ބާވަތްތައް ދަނޑުވެރިކަމާއި، ކާނާގެ  ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމާއި އޯރގަނިކް

 ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން. ތަޢާރަފްކޮށް އޯރގަނިކް ދަނޑުވެރިކަމުގެ
 ދިރިއުޅުން  ދިރިއުޅުމެއްގައި ދުޅަހެޔޮ  ރަނގަޅު ތުޙިސިއް

2 -   - ެ2018 - ފެސްޓިވަލް ކުޅިވަރު  ޒުވާނުންގ 

-   - ްބޭއްވުން  ރޭހެއް ބައިސްކަލ 

 .ވުން އަތޮޅަކަށް މަސައްކަތްކުރާ  ރައްކާތެރިވުމަށް ބަލިތަކުން  ޒަރީއާއިންޖެހޭ މަދިރީގެ 
3 

-   - ޓާސްކްފޯސްތައް ރަށްރަށުގެ ހިންގުމާއި ޕްރޮގްރާމްތައް ކޮންޓްރޯލް  ވެކްޓަރ 
 ހަރަކާތްތެރިކުރުވުން 

 ބަލިތަކަށް ފަދަ ދިޔުން  ލޭމައްޗަށް މައްސަލަތަކާއި، ހިތުގެ ހަކުރުބަލި، ކެންސަރު، ހިމެނޭ  ތެރޭގައި ބަލިތަކުގެ ނުރައްކާ ނާރާ ގައިންގަޔަށް
 4 .އަތޮޅަކަށްވުން މަދު ބަލިތައް މިފަދަ އުފެދި  ރައްޔިތުންތަކެއް ހޭލުންތެރި

-   - ެހިންގުން  ކޭމްޕްތައް މެޑިކަލް ރަށްރަށުގައި އަތޮޅުގ 

 މަދުވުން  ނިސްބަތް ޒުވާނުންގެ ވަބާގައިޖެހޭ ގެ މަސްތުވާތަކެތީ

5 -   - ްހޭލުންތެރިކުރުވުން ދެކޮޅަށް މަސްތުވާތަކެއްޗާ ޒުވާނުން ކުދިންނާއި ސްކ ލ 

-   - ީއަތޮޅުގައި ޕްރޮގްރާމްތައް ތަފާތު  ހިންގޭ ދެކޮޅަށް މަސްތުވާތަކެއްޗާ  ފެންވަރުގައި ޤައުމ 
 ހިންގުން 

 ވެގެންދިއުން  އަތޮޅަކަށް ހާސިލްކުރެވޭ ވަނަ  ރަން   ފެންވަރުގައި ޤައުމީ

6 
50,000.00 

 
  - ުހިންގުން  ޕްރޮގްރާމްތައް ތަމްރީން އިތުރުކުރުމަށް  ހުނަރ 

-    ބޭއްވުން  ބުކްފެއަރއެއް -



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2018

 29 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 .ޔަގީންވުން ރައްކާތެރިކަން ވާރޭފެނުގެ  ނެގޭ
7 

-   -  ެމޮނިޓަރކުރުން  ޓެސްޓްކުރޭތޯ  ކޮލިޓީ ވާރޭފެނުގ 

 ހިމާޔަތްކުރެވުން  ތިމާވެށި ބޭނުންކުރުމާއި ތަޢާރަފްކޮށް ހަކަތަ ރައްޓެހި ތިމާވެއްޓާއި ގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި

8 -   - ެމެނޭޖުމަންޓް ވޭސްޓް ފެންވަރުގެ އަތޮޅު މަޝްވަރާކޮށް  ފަރާތްތަކާއި ކަމާއިގުޅޭ ސަރުކާރުގ 
 .މަސައްކަތްކުރުން ޤާއިމްކުރުމަށް ސެންޓަރު

-   - ެމޮނިޓަރކުރުން ސެންޓަރތައް މެނޭޖުމަންޓް ވޭސްޓް ރަށްރަށުގ. 

200,000.00     ކުރުން  މަސައްކަތް ހެދުމަށް އަތޮޅަކަށް ބޭނުންނުކުރާ ޕްލާސްޓިކް -

 .ވުން އަތޮޅަކަށް ދިރިއުޅޭ ބަޔަކު ކިޔަވާ ޤުރުއާން ރީތިކޮށް  އަދި ލޯބިކުރާ ކިޔެވުމަށް ޤުރުއާން

9 20,000.00   - ީމުބާރާތުގައި ޤުރުއާން ޤައުމީ ބޭއްވުމާއި އޮޑިޝަން އަތޮޅު މުބާރާތުގެ  ޤުރުއާން ޤައުމ 
 ބައިވެރިކުރުން  ދަރިވަރުން

10,000.00   - ުމާލޭގައި ދަރިވަރުންނަށް ހޮވޭ މުބާރާތަށް ކިޔެވުމުގެ ޤުރުއާން  ޤައުމީ އޮޑިޝަނުން އަތޮޅ 
 ދިނުން  އެލަވަންސެއް ކުއްޖަކަށް  ކޮންމެ ފަރިތަކޮށްދިނުމާއި

 .އަތޮޅަކަށްވުން މުއްސަނދި ކަނޑުގެ  ފަޅުގޮވާންކުރާ
10 

-   - ކަނޑައެޅުން އަތޮޅުގައި ރިޒަރވެއް ބަޔޮސްފިޔަރ. 

 ހަރުދަނާކުރުން  ހިންގުން  އިދާރާގެ ކައުންސިލް އަތޮޅު

11 

-    އެކުލަވާލުން  ތައް.ޕީ.އޯ.އެސް ބޭނުންވާ މަސައްކަތްތަކަށް  ކައުންސިލްގެ -

-  
 ތައްޔާރުކޮށް ބަޖެޓް  ތާވަލާއި މަސައްކަތު އަހަރުގެ ވަނަ 2019 ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު -

 .ފޮނުވުން އޭއަށް.ޖީ.އެލް

-  
. ޖީ. އެލް ހޯދާ ބަޖެޓް ތާވަލާއި މަސައްކަތު އަހަރުގެ  ވަނަ  2019 ކައުންސިލްތަކުގެ  ރަށު -

 ފޮނުވުން  އަށް އޭ
45,000.00 

 
   ޢާންމުކުރުން  ރިޕޯޓް ހަދާ  މޮނިޓަރިންގ  މަސްދުވަހުގެ 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ނަވަ 2018 -

-   - ުހިންގި ދުވަހު  މަސް 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ  2018 ކައުންސިލުން  އަތޮޅ 
 ފޮނުވުން  އަށް އޭ. ޖީ. އެލް  ރިޕޯޓް ތަފްޞީލް ޚަރަކާތްތަކުގެ

-   - ްހިންގި ދުވަހު  މަސް 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2018 ރަށުކައުންސިލްތަކުނ 
 ފޮނުވުން  އަށް އޭ. ޖީ. އެލް ހޯދާ ރިޕޯޓް  ތަފްޞީލް ޚަރަކާތްތަކުގެ

 ބަދަހިކުރުން  ގުޅުން ފެންވަރުގައި ގައުމީ އަދި އަތޮޅު ރަށާއި
12 

7000.00   - ުބޭއްވުން  ބައްދަލުވުމެއް ވެރިންނާއެކު ކައުންސިލްތަކުގެ ރަށު ފަހަރު 2 އަހަރަކ 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2018

 30 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

  

 

 އިތުރުވުން  އިންވެސްމަންޓްތައް ކައުންސިލްގެ
13 

-   - ުބިމާއި ރަށްރަށުން ހިންގުމަށް ރަށްރަށުގައި އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކައުންސިލްގެ އަތޮޅ 
 .ހޯދުން ފަޅުރަށްތައް ފަޅާއި

 އުފެއްދުން  މީހުން ޤާބިލް ފަންނީ

14 
   - ްކޯސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސްޕޯޓްސ 

35,000.00    ކޯސް  މެނޭޖުމަންޓް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޕަބްލިކް ޑިޕްލޮމާއިން -

50,000.00   - ްހިންގުން  ޓްރެއިނިންގ އިންހައުސ 

 ބަދަހިކުރުން  ގުޅުން  މުވައްޒަފުންގެ 

15 5000.00    އިވެންޓް  ރެކްރިއޭޝަން ސްޓާފް -

-    ބައިވެރިވުން  ނަމުގައި  ކައުންސިލްގެ  ހަރަކާތްތަކުގައި ހިންގާ މުއައްސަސާތަކުން އެހެން -

 ކުރިއެރުވުން ތަރައްޤީކޮށް މަސްވެރިކަން 
16 

-   - ެނޭދެވޭ ކުރާ ފަރުތަކަށް ސަބަބުން ބަދަލުތަކުގެ އަންނަ  މ ސުމަށް ހ ނުވުމާއި ދުނިޔ 
 ފޯރުކޮށްދިނުން  ރައްޔިތުންނަށް ހުރިހާ  އުޅޭ ދާއިރާގައި މަސްވެރިކަމުގެ  މަޢުލ މާތު އަސަރުގެ



20XX ަރިޕޯޓް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނ  

 

 31 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް  .11
 

 26: އަދަދު ޤާނ ނުން ލާޒިމް ކުރާ ބައްދަލުުވމުގެ
 20 ކައުންސިލުން ބައްދަލުވުން ބޭއްިވ އަދަދު:

 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް  ރުވި ޢަދަދު ޙާޟި  ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

 ޖަލްސާ ބޭއްވިފައެއްނުވޭ ކޯރަމް ހަމަނުވާތީ  .1 1 1ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 3 2ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 ވަނަ  31 އަހަރުގެ ވަނަ  2017 ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު ވަނަ  03 .1
 .ފާސްކުރެވުނު ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ

 

 ބަޖެޓްގެ  އަހަރުގެ ވަނަ  2018 ،އެކު ރިކަމަންޑޭޝަނާއި ބަޖެޓް .2
 . ފާސްކުރެވުނު ރުފިޔާ 6,606,988/- ގޮތުގައި

 

 މަޝްވަރާކުރެވި  ވޯކްޕްލޭން އަހަރުގެ ވަނަ 2018 .3
 . ފާސްކުރެވުނު  ބަދަލުގެނެވިފައިވާގޮތަށް

 3 3ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 ވަނަ 02 އަހަރުގެ ވަނަ  2018 ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު ވަނަ  03 .1
 .ފާސްކުރެވުނު ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ

 

 ތެރެއިން  ގްރާންޓްގެ  ދިން ދަޢުލަތުން  އަހަރަށް  ވަނަ  2017 .2
 އާއްމުދަނީގެ  ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު  ހައްދުންމަތީ ފައިސާ ބާކީހުރި
 .  ފާސްކުރެވުނު  ޖަމާކުރުމަށް ގޮތުގައި

 

 ،އުފެއްދުމަށާއި ކުލަބު ރެކްރިއޭޝަން ސްޓާފް  ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު .3
 އާއްމުދަނީގެ  ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު ހައްދުންމަތީ ހިންގުމަށް ކުލަބު

 ކޯޑެއް " އާއްމުދަނީ  ކުލަބުގެ ރެކްރިއޭޝަން ސްޓާފް" ގޮތުގައި
 ބެލުމުގެ  ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު ހައްދުންމަތީ މިހިސާބަށް ،އުފައްދާ
 ،ޖަމާކުރުމަށާއި އެކޯޑަށް  ފައިސާ ލިބިފައިވާ ރުއްގަހުން ދަށުގައިވާ 
 ކުލަބުގެ  ރެކްރިއޭޝަން  ސްޓާފް" ފައިސާ އެގޮތުންލިބޭ  މީގެފަހުން 
 ކުލަބަށް  ރެކްރިއޭޝަން ސްޓާފް ،ޖަމާކުރުމަށާއި ކޯޑަށް" އާއްމުދަނީ

 ފައިސާ  ގޮތުގައިލިބޭ ސްޕޮންސާގެ ލިބޭފައިސާއާއި ގޮތުގައި އެހީގެ
 ކޯޑަށް " އާއްމުދަނީ  ކުލަބުގެ ރެކްރިއޭޝަން ސްޓާފް" ވެސް

 ކުލަބުގެ  ރެކްރިއޭޝަން  ސްޓާފް  އަދި  ފެންނަކަމަށާއި ޖަމާކުރުމަށް



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2018

 32 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 ޚަރަދުކުރާނެ  ގޮތްތަކާއި ހޯދާނެ އާއްމުދަނީ ޤަވައިދުގައި ހިންގާ
 .ފާސްކުރެވުނު ބަޔާންކުރަންވާނެކަމަށް ސާފުކޮށް  ގޮތްތައް

 3 4ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 ވަނަ  03 އަހަރުގެ ވަނަ  2018 ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު ވަނަ  03 .1
 .ފާސްކުރެވުނު ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ

 
 އިންޖިނިއަރިން  ނައިރާ ކުރުމަށް ވޭންމަރާމާތު ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު .2

 ވެވިފައިވާ  ދެމެދު ކައުންސިލާ އަތޮޅު ހައްދުންމަތީ ވޯކްޝޮޕާ
 ނައިރާއިންޖިނިއަރިން  އިތުރުކޮށްދިނުމަށް މުއްދަތު  އެއްބަސްވުމުގެ
 އެއްބަސްވުމުގެ  އެ  މުއްދަތުހަމަވެފައިވާތީ އެދުނުއިރު  ވޯކްޝޮޕުން 
 ޖަވާބު  ކުރިން ކައުންސިލުން މި  ނުދެވޭނެކަމަށް އިތުރުކޮށް މުއްދަތު
 .ފާސްކުރެވުނު ކުރުމަށް ޢަމަލު އެގޮތަށް މިއަދުވެސް ދީފައިވާތީ

 
 ހިންގާ  ކުލަބުގެ  ރެކްރިއޭޝަން ސްޓާފުންގެ އަތޮޅުކައުންސިލް .3

 މެދުގައި  މެންބަރުންގެ ބެހޭގޮތުން ޤަވާޢިދާ އަސާސީ ޤަވާޢިދާއި
 އަސާސީ ޤަވާޢިދާ  ހިންގާ  އެއްބަސްވެވޭގޮތަކަށް  މަޝްވަރާކޮށް 

 ޖަލްސާއަކަށް  އޮންނަ ދެން ބޭނުންވާތީ  އެކްލަވާލުމަށް ޤަވާޢިދު 
 . ނުފާސްކުރެވު  ފަސްކުރުމަށް 

 3 5ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 ވަނަ  04 އަހަރުގެ ވަނަ  2018 ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު ވަނަ  03 .1
 .ފާސްކުރެވުނު ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ

 
 ކައުންސިލް  އަތޮޅު  މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާގޮތަށް ކޮމެޓީމަރުހަލާގައި  .2

 އަސާސީ  ޤަވާއިދާއި ހިންގާ ކުލަބުގެ  ރެކްރިއޭޝަން ސްޓާފުންގެ
 . ފާސްކުރެވުނު ޤަވާއިދު

 
 ވަކިފަރާތަކާ  ތެރެއިން ފަޅުރަށްތަކުގެ  ހުރި އަތޮޅުގައި .3

 ބެލުމުގެ  މިނިސްޓްރީތަކުގެ ފަޅުރަށްތަކާއި  ޙަވާލުކުރެވިފައިނުވާ
 ހައްދުންމަތީ  ބެލެހެއްޓުމަށް ވަގުތީގޮތުން  ފަޅުރަށްތައް ދަށުގައިވާ

 .ފާސްކުރެވުނު ޙަވާލުވުމަށް  ކައުންސިލުން  އަތޮޅު

 ޖަލްސާ ބޭއްވިފައެއް ނުވޭ ކޯރަމް ހަމަނުވާތީ  .1 2 6ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 ވަނަ  05 އަހަރުގެ ވަނަ  2018 ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު ވަނަ  03 .1 3 7ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
 .ފާސްކުރެވުނު ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2018

 33 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 
 ބޭނުންވާ  މާލަމަށް އުމުރު އެދުރު ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު .2

 ހިނގާނެ  ވަސީލަތްތަކަށް ގޮތުން ފުރިހަމަކުރުމުގެ ވަސީލަތްތައް
 ޤާއިމްކޮށްގެން  ބަޖެޓެއް ސަފްލިމެންޓްރީ ،އަގެއްހަދާ އަންދާސީ
 . ފާސްކުރެވުނު ގެންދިއުމަށް ކުރިއަށް

 4 8ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 ވަނަ  07 އަހަރުގެ ވަނަ  2018 ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު ވަނަ  03 .1
 .ފާސްކުރެވުނު ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ

 
 ފުވައްމުލަކަށް  އަދި އައްޑ  ހޯދުމަށް ތަޖުރިބާ ކައުންސިލުން އަތޮޅު .2

 ބަޖެޓުން  ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު ،ފެންނަކަމަށާއި ކުރުމަށް ދަތުރެއް
 . ފާސްކުރެވުނު ފެންނަކަމަށް  ޚަރަދުކުރުމަށް މިކަމަށް

 4 9ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 ވަނަ  08 އަހަރުގެ ވަނަ  2018 ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު ވަނަ  03 .1
 .ފާސްކުރެވުނު ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ

 
 ދަފުތަރު  ބިމުގެ ރަށްރަށުގައި ހިމެނޭ ދާއިރާތަކުގައި އިދާރީ .2

 ކަމާބެހޭ  ،އެއްކުރުމާއި މަޢުލ މާތު ބޭނުންވާ  ،ބެލެހެއްޓުމާއި
 ޢަމަލުކުރާނޭގޮތުގެ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެމަޢުލ މާތު އިދާރާތަކަށް
 ރަށްރަށުގެ  ހައްދުންމަތީ  ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އުޞ ލުގައި

 އެކުލަވާލެވިފައިވާގޮތަށް  މިހާރު  ނަމ ނާ ތަރުގެދަފު  ބިމުގެ
 . ފާސްކުރެވުނު

 0 10ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
ޖަލްސާ އެއްވެސްވޭފުޅަކު ޖަލްސާއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާތީ  .1

 ބޭއްވިފައެއްނުވޭ 

 3 11ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 އެޖެންޑާ  އުނިކުރުމަށްފަހު މައްސަލަ  ގައިވާ 5.2 އެޖެންޑާގެ .1
 .ފާސްކުރެވުނު

 
 ވަނަ  09 އަހަރުގެ ވަނަ  2018 ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު ވަނަ  03 .2

 .ފާސްކުރެވުނު ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ
 

 މަހުން  3 ކޮންމެ ލޯންތައް ދ ކޮށްފައިވާ ފަންޑުން ޓްރަސްޓް .3
 .ފާސްކުރެވުނު ރިޕޯޓްހުށަހެޅުމަށް މޮނިޓަރކޮށް  އެއްމަހު



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2018

 34 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 3 12ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 ވަނަ  11 އަހަރުގެ ވަނަ  2018 ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު ވަނަ  03 .1
 .ފާސްކުރެވުނު ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ

 
 ކޯސްތަކުގެ  އެކިއެކި މުވައްޒަފުންގެ ކައުންސިލް  އަތޮޅު .2

 އަށްވުރެ ( ރުފިޔާ  ދެލައްކަ ) ރ200،000/- ކޯސްފީދެއްކުމަށް 
 ފާސްކޮށްގެން  ބަޖެޓެއް  ސަޕްލިމެންޓްރީ ޢަދަދަކަށް  ބޮޑުނުވާ 

 .ފާސްކުރެވުނު ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް 

 ބޭއްވިފައެއްނުވޭ.ޖަލްސާ ކޯރަމް ހަމަނުވާތީ  .1 2 13ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 3 14ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 ވަނަ  12 އަހަރުގެ ވަނަ  2018 ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު ވަނަ  03 .1
 .ފާސްކުރެވުނު ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ

 
 ބައިވެރިވާ  މުބާރާތުގައި  ޤުރުޢާން ވަނަ  09 ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު .2

 ޤުރުއާން  ބަޖެޓުގައި ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު  ،ތަކަށް ކައުންސިލް 
 ތެރެއިން  ބަޖެޓްގެ ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުރުމަށް ޚަރަދު  މުބާރާތަށް

 ރ500/-    ކައުންސިލަށް ފޮނަދ   ގޮތުގައި ރަމްޒީއެހީއެއްގެ
 އެންހާސް ) ރ1000/- ކައުންސިލަށް ގަމު ،(ރުފިޔާ ފައްސަތޭކަ )

 ރ2000/- ކައުންސިލަކަށް ކޮންމެ ދެންބައިވެރިވާ އަދި( ރުފިޔާ
 . ފާސްކުރެވުނު ދިނުމަށް( ރުފިޔާ ދެހާސް )

 
 ހައްދުންމައްޗަށް  ކައުންސިލުން އަތޮޅު  ދެކުނުބުރީ އަރިއަތޮޅު .3

 މެހެމާންދާރީ  ،ދެންނެވުމާއި މަރުޚަބާ  ދަތުރުގައި ތަޖުރިބާ  ކުރައްވާ 
 ތޭރަހާސް ) ރ13000/- ބަޖެޓުން ކައުންސިލްގެ  އަދާކުރުމަށް 

 .ފާސްކުރެވުނު ޚަރަދުކުރުމަށް ބޮޑުނުވާގޮތަށް އަށްވުރެ( ރުފިޔާ

 3 15ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 ވަނަ  14 އަހަރުގެ ވަނަ  2018 ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު ވަނަ  03 .1
 .ފާސްކުރެވުނު ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ

 
 ވަނަ  2018 ގޮތުގެމަތިން އެކުލަވާލެވިފައިވާ  މަޝްވަރާކޮށް  .2

-          ގޮތުގައި ބަޖެޓުގެ ސަޕްލިމެންޓްރީ ފުރަތަމަ އަހަރުގެ
 . ފާސްކުރެވުނު(  ރުފިޔާ ދެހާސް ހަލައްކަ)  ރ602000/

 ވަނަ  15 އަހަރުގެ ވަނަ  2018 ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު ވަނަ  03 .1 4 16ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
 .ފާސްކުރެވުނު ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2018

 35 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 
 މޮނިޓަރިން  އަހަރީ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ އަހަރުގެ ވަނަ 2017 .2

 . ފާސްކުރެވުނު ވާލެވިފައިވާގޮތަށް އެކުލަ ރިޕޯޓްތައް
 

 ލ،ތ މުބާރާތުގެ ފުޓްބޯޅަ  ޗެމްޕިއަންޝިފް މިނިވަން އޯ.ޓީ.އެސް .3
 ފުޓްބޯޅަޓީމް  ކައުންސިލްގެ މާބައިދ   މުބާރާތުގައި ޒޯން ހިމެނޭ

 މާލީ  ޓީމަށް ފުޓްބޯޅަ ކައުންސިލްގެ މާބައިދ  ،ވާދަކުރުމާއިގުޅިގެން
 ،އެދިފައިވާތީ ކައުންސިލުން އެ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެހީތެރިކަމެއް

 ރ5000/- ގޮތުން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ލީއެހީތެރިކަމެއްމާ އެޓީމަށް
 . ފާސްކުރެވުނު ދިނުމަށް( ރުފިޔާ  ފަސްހާސް)

 4 17ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 ވަނަ  16 އަހަރުގެ ވަނަ  2018 ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު ވަނަ  03 .1
 .ފާސްކުރެވުނު ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ

 
 ދަތުރެއްކުރުމަށް  ތަޖުރިބާ  ނިލަންދުއަށް.ފ ކައުންސިލުން  ކަލައިދ   .2

 އެދި  ހައްދަވައިދެއްވުމަށް ލިބޭނެގޮތް ލޯންޗް ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު
 މިފަދަ  ،މައްސަލައިގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ކައުންސިލުން  ކަލައިދ  

 އެކުލަވާލެވިފައިވާ  ކައުންސިލުން ޢަމަލުކުރުމަށް ކަންކަމުގައި
 ޖަވާބުދިނުމަށް  މިކަމަށް އިދާރީގޮތުން  އެއްގޮތަށް އުޞ ލާ

 . ފާސްކުރެވުނު
 

 ބިމުން  ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ 3 ގެސްޓްހައުސް ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު .3
 ހޯދުމަށް  ބިން ދ ކޮށްފައިވާ ޙަލީމަށް  هللاޢަބްދު ،މާރެސް ގަމު.ލ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޕްރޮޕޯސަލްގައި ހުށަހަޅާފައިވާ އެފަރާތުން
 ،ދިނުމަށްފަހު މުއްދަތެއް ދުވަހުގެ  މަސް 3 ރުމަށް ކު ކަންތައްތައް
 ،ނުކޮށްފިނަމަ އެކަންތައްތައް ތެރޭގައި އެމުއްދަތުގެ 

 ވަކިކުރުމަށް  އެބިން  އެފަރާތުން ގޮތުގެމަތިން އެއްބަސްވުމުގައިވާ
 . ފާސްކުރެވުނު

 3 18ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 ވަނަ  17 އަހަރުގެ ވަނަ  2018 ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު ވަނަ  03 .1
 .ފާސްކުރެވުނު ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ

 
 ފޮނަދ ގެ  ގަން ގާއިމުކުރުމަށް މުޖުތަމައެއް އަމާން ރައްކާތެރި) .2

 ބައްދަލުވުމުގެ  މަޝްވަރާ ބާއްވާ  މެދުގައި މުއައްސަސާތަކުގެ
 އަންހެނުންނާއި  އެކްސަންޕްލޭންގެ ( ހަވީރުސައި ކެއުމާއި މެންދުރު 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2018

 36 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 އަނިޔާއިން  ނަފުސާނީ އަދި ޖިސްމާނީ ،ޖިންސީ ކުޑަކުދިންނަށް
 މިޙަރަކާތުގެ  ހެދުމަށް މުޖުތަމައަކަށް އަމާން ރައްކާތެރިވެފައިވާ

 ބަޖެޓްގެ  ފާސްކުރެވިފައިވާ އަހަރު ވަނަ 2018 ގޮތުގައި ޚަރަދެއްގެ
 ރުފިޔާ  7000.00 މިކޯޑުން ޚަރަދު  މުބާރާތުގެ ޤުރުއާން

 . ފާސްކުރެވުނު ގެންދިއުމަށް  ކުރިޔަށް  ބަދަލުކޮށްގެން

 3 19ބައްދަލުވުން  – 3އުރު ދަ

 ވަނަ  18 އަހަރުގެ ވަނަ  2018 ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު ވަނަ  03 .1
 .ފާސްކުރެވުނު ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ

 
 ގެ ( ސީ.އެލް.އެފް.އެމް) ކޮމްޕެނީ ލީޒިންގ ފައިނޭންސް މޯލްޑިވްސް .2

 ކައުންސިލުން  އަތޮޅު  ހައްދުންމަތީ ސްކީމުގައި ކުރެޑިޓް 
 . ފާސްކުރެވުނު ފެންނަކަމަށް ބައިވެރިވުމަށް 

 3 20ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
 ވަނަ  19 އަހަރުގެ ވަނަ  2018 ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު ވަނަ  03 .1

 .ފާސްކުރެވުނު ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ

 3 21ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 ވަނަ  20 އަހަރުގެ ވަނަ  2018 ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު ވަނަ  03 .1
 .ފާސްކުރެވުނު ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ

 
 ކައުންސިލްގެ  ގޮތުގައި އިނާޔަތެއްގެ ރޯދަ މުވައްޒަފުންނަށް .2

 ދިނުމަށް  އެހީއެއް ގެ ( ރުފިޔާ އެންހާސް) ރ1000/- ބަޖެޓުން
 .ފާސްކުރެވުނު

 
 ނަންބަރު  ކުރެވިފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ ނަމުގައި ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު .3

B1A1880 ުޓްރެޜަރީގެ  އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ ކާރ 
 . ފާސްކުރެވުނު ނީލަންކިޔުމަށް ހުއްދައާއެކު

 ޖަލްސާ ބޭއްވިފައެއްނުވޭ.ކޯރަމް ހަމަނުވާތީ  .1 2 22ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 ޖަލްސާ ބޭއްވިފައެއްނުވޭ. ކޯރަމް ހަމަނުވާތީ  .1 2 23ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 3 24ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 ވަނަ  21 އަހަރުގެ ވަނަ  2018 ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު ވަނަ  03 .1
 .ފާސްކުރެވުނު ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ

 
 ނަންބަރު  ހުށަހަޅާފައިވާ  މަރުކަޒުން  ތަޢުލީމީ  އަތޮޅު.ލ .2

GS17/LETT/240/2018/01 ިބަޔާންކޮށްފައިވާ  ސިޓީގައ 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2018

 37 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު ހައްދުންމަތީ ކަންކަމަށް ދަތުރުގެ
 ދަރިވަރުންނަށް  ސްކ ލްތަކުގެ" ބަޖެޓުގެ ސަޕްލިމެންޓްރީ
 ސްހާސް ފަންސާ) ރ50،000/- ކޯޑުން މި" ދިނުން  އިތުރުތަމްރީން

 .ފާސްކުރެވުނު ދިނުމަށް އެހީއެއް ގެ ( ރުފިޔާ
 

 ލައިސަންސްގެ  އުޅަނދުގެ އިންޖީނުލީ  ދުއްވާ އެއްގަމުގައި .3
 ފެށިގެން  އިން 13:00 މެންދުރުފަހު  ޓެސްޓް  ޕްރެކްޓިކަލް

 ފައިސާ  ދޭންޖެހޭ  އެގްޒަމިނަރަށް ،ކުރިއަށްގެންދިއުމަށާއި
 މަހުންމަހަށް  ތެރެއިން ފައިސާގެ ޓެސްޓަށްނަގާ ޕްރެކްޓިކަލް
 . ފާސްކުރެވުނު ދިނުމަށް

 ޖަލްސާ ބޭއްވިފައެއްނުވޭ.ކޯރަމް ހަމަނުވާތީ  .1 2 25ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 3 26ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
 ވަނަ  24 އަހަރުގެ ވަނަ  2018 ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު ވަނަ  03 .1

 .ފާސްކުރެވުނު ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ

 3 27ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
 ވަނަ  26 އަހަރުގެ ވަނަ  2018 ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު ވަނަ  03 .1

 .ފާސްކުރެވުނު ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ

 ބޭއްވިފައެއްނުވޭ ޖަލްސާ ކޯރަމް ހަމަނުވާތީ  .1 2 28ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 ޖަލްސާ ބޭއްވިފައެއްނުވޭ.ކޯރަމް ހަމަނުވާތީ  .1 1 29ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 

 ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު 
 

  .ކައުންސިލަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއްނުވެއެވެ



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2018

 38 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 

 ނިންމުން  .12
 

މަސްދުވަްސ  6ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރި  ރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހަކީ އަހަ ވަނަ 2018މިކައުންސިލުގެ 
އޭގެތެރެއިން ބައެއްކަްނތައްތަކުގެ ނަތީޖާ ފުރިހަމައަްށ  ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގެ ގިނަކަންތައްތަކެއް ފެށި، ،ނަމަވެސް

  ހާޞިލްވެފައިވާ ކަންތައްތަކެއް ަކމަށް ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.

ތެރޭގައިވެސް މިއަތޮޅުގެތަރައްޤީއާ ކުރިއެރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރާ މަސްދުަވހުގެ  6ފުރަތަމަ މިއަހަރުގެ 
ރައްޔިތުންނާ އަތޮޅުކައުންސިލާ ރަށްރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްތައްގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީކުރެވިފައެވެ. 

ރުކޮށްދެއްވާ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުން އަތޮޅުކައުންސިލާއި ރަށުކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯ
މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ  ރަނަގޅުކައުންސިލަތަކުގައި އެކަށީގެންވާ ބޭނުންވާގޮަތށް ދިނުމަްށޓަކައި އަތޮޅުކައުންސިލާއި ރަށު

 ކުރެވިފައެވެ. 

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

  ينـــــــــآمـ ކާމިޔާބީ އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ. ބަރަކާތް ލައްވައި،އަޅަމެންގެ މަސައްކަތުގައި 
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