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 ބަޔާން  ރައީސްގެ  ކައުންސިލްގެ 
 

g 
 

މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރި ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމާއިބެހޭ ާޤނޫނުގަިއވާ ގޮތުގެމަތިްނ  
ވަނަ އަތޮުޅ  3އިންޚާބުކުރެވުނު ކައުންސިލެވެ. މިކައުންސިލަކީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިްނތިޚާބު ކުރެވުުނ ލ. އަތޮޅުގެ 

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

މިކައުންސިލް ހިންގިފައިވާީނ ރާއްޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުްނ 
 . ލިއްޔަތުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެއަތޮޅުކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކާއި މަސްއޫ

 
މިކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ ހިންގުމުގައި ޝާމިލްވާ ހުރިހައި ފަރާތްތަކެއްގެ 
އެއްބާރުލުން ލިބިގެްނނެވެ. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުގެ އުންމީދަކީ ކުރިޔައް އޮތް އަހަރުގައި ކައުންސިލްގެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް 

ން ިލެބންޖެހޭ ފަރާތްތަކުެގ އެހީތެރިކަމާިއ އެއްބާރުލުން ިލބިގެން ދިއުމެވެ.  އަދި އެއާއިއެކު ސަރުކާރުގެ ހިންގުމުގައި  އެއްބާރުލު 
 އެއްބާރުލުން އެންމެ އެދެވޭގޮތުގަިއ ލިބިގެންދާނޭ ކަމަށްވެސް އުންީމދުކުރަމެވެ. 

 
ތައްތައް ހާިސލްކުރެވިއްޖަނަމަ ކައުންސިލް ހިންގުމަށްޓަކައި ުކރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ޕްލޭން ކުރެވިފައިވާ ކަން

އަތޮޅަށް ހެޔޮބަދަލުތަކެއް އައިސް ތަރައްޤީގެ ރޮނގުން އިތުރުހަރުފަތެއް ގިރާކުރެވޭނެކަމާއިމެދަކު ޝައްކެއް ނުކުރަމެވެ. 
 މިކައުންސިލް އެންމެ އެދެވޭގޮތުގައި ހިންގުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤްދެއްާވށި. އާމިން!
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 ޝަރީފް هللا ޢަބްދު

  ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
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 4 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

   ތަޢާރަފު  .1
 

 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގާދިޔަގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ިރޕޯޓެކެވެ.  2018މި ރިޕޯޓަކީ 

ވަނަވަރާއި، ކައުންސިލްގެ  އަމާޒާއި، އަތޮޅުގެކައުންސިލްގެ  ،މި ރިޕޯޓުގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި
ނޑިތަކާއި ނޑުދަ ނޑުދަ ،ލަ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ  ،ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކާއި ،ނޑިތަކަށް ވާޞިލުވުމަށް ހިންގި ޙަރަކާތްތަކާއިލަ

ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލުން ކުރެވުނު  2018ހިންގުން ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައިވާނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން 
 މަސައްކަތުގައި ދިމާވި  ،މާލީ ތަފްޞީލު އަދި ކައުންސިލް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތާއި ،މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލާއި

   ދަތިތަކަށް ބަާލލެވިފައިވާނެ އެވެ. 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނަ 2018

 5 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

  
  ތަޞައްވަރު  ކައުންސިލްގެ  .2

 

ހައްދުންމައްޗަކީ ހުރިހާގޮތަކުންެވސް ރައްޔިތުންނަށް އުފާ ފާގަތި ކަމާއެކު ދިރިއުޅެވެނެ، އިސްލާމްދީނަށް 
ދުޅަހެޔޮ އިޤުތިޞާދީ އިޖުތިމާޢީ އަދި ލޯބިކުރާ ދީނީ އަޤީދާ ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރާ، ތަޢުލީމީ ގޮތުންނާއި ޞިއްޙީގޮތުން 

 އުމްރާނީގޮތުން ރާއްޖޭގެ އެހެން އަތޮޅުތަކަށް ނަމޫމާ އަތޮޅަކަށްވުަމށެވެ.
 

   އަމާޒު ކައުންސިލްގެ  .3
 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހައްދުންމައްޗަކީ ރާއްޖޭގެ އެހެން އަތޮޅުތަކަށްވުރެ އިގުތިޞާދީ، އިޖުތިމާޢީ  2019
 ކުރިއަރާފައިވަ އަތޮޅަކަށް ހެދުމެވެ.  %65ގެ ކުރިއެރުމެއް ހޯދާ މިހާރަށްވުރެ ތަރައްޤީގެ ރޮގުން  %15އަދި މާލީގޮތުން 

 



 

 6 )ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަން( 

 ކައުންސިލްގެ އޮނިގަނޑު    .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ×އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ   
 ލީގަލް އޮފިސަރ

 ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކުނީޝަން 
  މެއިންޓަނަސް އޮފިސަރ

 2 ×އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 
 3 ×އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 

 ލޯންޗު ޑުރައިވަރ  
 2 ×ފަޅުވެރި 

   2×ޑުރައިވަރ 

 4 ×މަސައްކަތު 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، އެޗުއާރ އެންޑް އިންފޮމޭޝަން 

 އެިސސްޓެންޓް / ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކުޓަރ
 ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް 

 އެިސސްޓެންޓް / ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކުޓަރ
) 

 ފައިނޭްނސް އޮފިަސރ 

 2× އެކައުންްޓސް އޮފިަސރ 

ރައީސް ކައުންސިލްގެ   

 ޑިރެކުޓަރ ޖެނެރަލް )ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ(

ރައީސް ކައުންސިލްގެ ނައިބު   

 ކައުންސިލަރުން 

 ކައުންސިލްގެ ބިއުރޯ 
 އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

ޭޓިވް އޮފިަސރއެިސސްޓެންޓްއެްޑމިިނސްޓްރ 

 ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއާޒު 
(1ޑިރެކުޓަރ ) އީ.އެްކސް   

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސް  އެޓޮލްސް  
 (1ޑިރެކުޓަރ )އީ.އެްކސް 

 އިންޕްރާންސްޓަރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކު ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 އެިސސްޓެންޓް / ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކުޓަރ
 ޕޮލިސީ،ޕްލޭނިންގ،ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ

 އެިސސްޓެންޓް / ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކުޓަރ
 

4 ×އިކޮނޮމިކު ިޑވެލޮޕްމަންޓް އޮިފސަރ   

 3 ×ޕްރޮޖެކްޓް އޮިފސަރ 

2× ޕްލޭނިން އޮފިަސރ   

 ރިަސރޗް އޮފިަސރ



 

 7 )ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަން( 

 ވަޑައިގަންނަވާ މެމްބަރުންގެ މައުލޫމާތު ކައުންސިލްގައި ހިމެނި

  އެޑްރެސް ،ނަން މަގާމު   #

1- ދާއިރާގެކައުންސިލަރު ގަމު    
ޝަރީފް، ލިންްކ،ލ.ގަން هللا ޢަބްދު  

 )ރައީސް(

   
   

 ދާއިރާގެކައުންސިލަރު މާވަށު -2
  މޫސާ ފައިޞަލް، ކުރިބޯށި،ލ.މާަވށް

 )ނާއިބުރައީސް(

 

   
 

 ލ. އިސްދޫޙުސައިން ނައީސް، އާޒާދުގެ، އިސްދޫ ދާއިރާގެކައުންސިލަރު  -3

 

    
 

 ލ. ފޮނަދޫ،މަލަސް ،ޝާހީން އިސްމާޢީލް ދާއިރާގެކައުންސިލަރުފޮނަދޫ  -4

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނަ 2018

 8 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ގެ މައުލޫމާތު ކައުންސިލު އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން 
 

 # މަގާމު  ނަމާއި އެޑްރެސް 

 1 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  މުޙައްމަދު ޖަމީލު ލ. ފޮނަދޫ ޖަވާހިރުމާގެ

 2 ޑިރެކްޓަރއެސިސްޓެންޓް  އާއިޝަތު އިލްމުއްނިސާ ލ. ފޮނަދޫ  ޝަބުނަމީގެ

 3 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އާތިފާ ޒާހިރު ރަންއަވި އދ. މާމިގިލި

 4 އޮފިސަރސް އެކައުންޓް ޝަމްސިއްޔާ ޙަސަން ލ. ފޮނަދޫ ދިލްސާދުގެ

 5 ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ  ޙުސައިން ރަފީއު  ލ.ފޮނަދޫ ޑޭޒީވިލާ

 6 ރިސާރޗު އޮފިސަރ ފާތުމަތު ޒައީމާ  ލ. ފޮނަދޫ  މުރިނގު

 7 އ. ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ އިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް ލ.ދަނބިދޫ  އަސްރަފީގެ

 8 އ. ފައިނޭންސް އޮފިސަރ މުޙަންމަދު ޝިފާޢު ލ.ފޮނަދޫ  އަންނާރުގަސްދޮށުގެ

 9 އ. ޕްރޮޖެކްޓްއޮފިސަރ އަޙުމަދު ޝިޔާޒް  ލ.ފޮނަދޫ  ދޯޅަނބުގެ

 10 އ.އިކޮނޮމިކުޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ ޢާއިޝަތު ސާދުނާ ވިލާރޯޅި ލ. ފޮނަދޫ

 11 އ.އިކޮނޮމިކުޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ ޢާއިޝަތު ނުޒުހާ  މުރިނގުލ. ފޮނަދޫ 

 12 އ.އިކޮނޮމިކުޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ ޢަލީ  ޝަރީފުهللا ޢަބުދު ލ. ފޮނަދޫ  އާފަތިސް

 13 އޮފިސަރއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  ސެހެނާޒު ޙުސައިން  ލ. ފޮނަދޫ  ފަރުދާބަގީޗާގެ

 14 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އިބްރާހީމް ޝާކިރު ލ.ފޮނަދޫ  ޝާޒް

 15 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޙަސަން މުނާޒް ލ. ފޮނަދޫ 

 16 އ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޙަފުޞާ އަލީ ލ. ފޮނަދޫ އާގަދަގެ

 17 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއ.  މޫނިސާ ޖައުހަރީ ލ. ފޮނަދޫ  ހުވަނދުމާގެ

 18 އ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޒާހިރު  ލ. ފޮނަދޫ އަލިމަސްގެ

 19 އ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އާއިޝަތު ނާދިޔާ ނިޝާން ލ. ފޮނަދޫ 

 20 އ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޒުލްފާ އަޙްމަދު ލ.ފޮނަދޫ  އަންނާރުގަސްދޮށުގެ

 21 އ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޝަމީމާ ޙުސައިން  ލ.ފޮނަދޫ  ޢަބުލައީގެ

 22 އ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޖަމީލް هللا ޢަބްދު ލ.ފޮނަދޫ  ހަވޭލި

 23 އ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަރިޔަމް ހަފީޒާ  ލ. ފޮނަދޫ  ގުލްހާރުގެ

 24 ޓެކްނީޝަން އ. ކޮމްޕިއުޓަރ އަފީފު هللا ޢަބުދު ލ. ފޮނަދޫ އަލިމަސްގެ



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނަ 2018

 9 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 25 ޑުރައިވަރ މޫސާ މުޙައްމަދު  ލ. ފޮނަދޫ ޖީޒާ

 26 ޑުރައިވަރ އިބުރާހީމް ސުޖާއު  ފަހިއަލީ ލ. ފޮނަދޫ 

 27 ލާންޗު ޑުރައިވަރ ޝުއައިބު ޔޫސުފު  އިތާ ލ. ފޮނަދޫ 

 28 ފަޅުވެރި ޙުސައިން  އަބުދުލްމުޙްސިނު ލ. ކުނަހަންދޫ މަރިޔާޒުގެ

 29 ފަޅުވެރި  އާތިފު އަހުމަދު  އިރުދޭމާގެ ލ. ފޮނަދޫ 

 30 މަސައްކަތު ޖަމީލާ އާދަމް ލ. ފޮނަދޫ ދޫރެސް

 31 މަސައްކަތު މަރްޔާމް ސީތާ  ލ. ފޮނަދޫ  ވައިލެޓްވިލާ

 32 މަސައްކަތު هللاއާމިނަތު ޢަބުދު ލ. ފޮނަދޫ  އާބާދު

 33 މަސައްކަތު މުޙައްމަދު ރަޝީދު  ވަލުކަފަގެ ލ.ފޮނަދޫ 

 

 އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ހުސްމަގާމުތަކުގެ މައުލޫމާތު 

 ޔުނިޓް  ސެކުޝަން  މަގާމުގެ ނަން  އަދަދު 
  ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއާޒު  ޑިރެކުޓަރ   1

  އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސް  ޑިރެކުޓަރ   1

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، އެޗުއާރ އެންޑް އިންފޮމޭޝަން  ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއާޒު  ލީގަލް އޮފިސަރ  1

ޕަރޭޓިވް އެފެއާޒު ކޯ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ 1  ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް  

 އިންޕްރާންސްޓަރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކު ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސް  އ. ފްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ 2

 އިންޕްރާންސްޓަރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކު ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސް  ޑިވެލޮްޕމަންޓް އޮފިަސރއ.އިކޮޮނމިކު  1

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، އެޗުއާރ އެންޑް އިންފޮމޭޝަން  ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއާޒު  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ   1

 

   ހިނގާ ސަރަހައްދު  / ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ގެ ވަނަވަރު އަތޮޅު .5
 

ހައްދުންމައްޗަކީ ކޮޅުމަޑުލުގެ ދެކުނުން އުފެދިފައިއޮތް އަތޮޅެކެވެ. މިއަތޮޅަށް އިހައްދުންމައްޗޭވެސް ކިޔައެވެ.            
ގިރައިގެން އެނަން މިއަތޮޅަށް ކިޔުނީ އިސްޫދ ފަޅުގެ މައިތޮށީގައި އޮތް " ިއަހއްދޫ " އަށް ނިސްބަްތ ކޮށެވެ. އިހައްދޫ މިހާރުވަނީ 

ގޮސްފައެވެ. އަތޮޅުގެ ހުޅަނގު އުތުރުގައި އޮތީ ހައްދޫކަނޑެވެ. ) ވޭމަންޑޫ ކަނޑު ( އަތޮޅުެގ ދެކުނު ދުނި ގުޅެނީ ހުވަޫދ 
 ކަނޑާއެވެ. އަތޮޅުގެ އަނެއް ދެ ދެދުނި ގުޅުނީ އިންޑިޔާ ކަނޑާއެވެ .

އާއި އިރުމަތީ ޠޫލުން   02O .08’.00”Nއާއި  01O.46’30”Nއަތޮޅަކީ އުތުރު އަރުޟުން            
73O.14”.00”E   ި73އާއO.35’.00”E   ްމޭލެވެ. އެއީ އިސްދޫ  26އާދެމެދެވެ. އަތޮޅުގެ ދިގުމިނަކީ ގާތްގަނޑަކަށ



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނަ 2018

 10 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 75މޭލެވެ. ައތޮޅުގައި އޮންނަނީ ޖުްމލަ  14މުލީބޭރުން ފަރެސް މުީލ ބޭރަެށވެ. އެންމެ ފުޅާދިމާލުގައި ހުީރ ގާތްގަނޑަކަށް 
 ރަށެވެ.  64ރަށާއި، މީހުންނޫޅޭ  11ންއުޅޭ ރަށެވެ. އެއީ މީހު

ރަށް   13ހެކްޓަރު ހަމަނުވާ  1އަތޮޅުގެ އެންމެ ބޮޑު އަދި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑުރަށަކީ ގަމެވެ. އަތޮޅުގައި             
 25.5ށުގެ ސައިޒަކީ އެބައޮތެވެ. ނިސްބަތުން ބަލާއިުރ އަތޮޅުގެ ގިނަ ރަށްރަށަކީ ކުދި ރަށްރަށެވެ. އެވްރެޖްކޮށް ބަލާއިރު ރަށްރަ

 އިން ސައްތައިގެ މިންވަރެވެ.  10ހެކްޓަރެވެ. އެއީ މުޅި ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުްނބަލާއިރު 

ރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅެއެވެ. މުޅި އަތޮޅުގެ މީހުންއުޅޭ ޢަދަދަށް ބަލާއިރު  11ރަށުގެ ތެރެއިން  75އަތޮޅުގެ             
އެވެ.  18045ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ އާބާދީއަކީ  2018އިންސައްތައެވެ.  16.2މީހުން އުޅޭރަށްތަކުގެ ނިސްބަތަކީ 

 އަކީ އަންހެނުންނެވެ. 8789އަކީ ފިރިހެނުންނެވެ.  9256މީގެތެރެއިން 

މިއަތޮޅަކީ އާޘާރީގޮތުން ފާހަގަކޮްށލެވޭ އަތޮޅެކެވެ. މި އަތޮޅުގެ އިރުމަތީ ބިތުގައި ހިމެނޭ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިްނ             
 ގިނަރަށްތަކަކީ އާޘާރީގޮތުްނ ފާަހގަކުރެވިފައިވާ ރަށްތަކެކެވެ. މިގޮތުން އިރުމަތީ ިބތުގައި ފާހަގަުކރެވޭ ޚާއްޞަރަށްތަކަކީ އިސްދޫ.

ޑޫ އަދި ގަމެވެ.  އިސްދޫގައި ބުދުދީނުގެ ދުވަސްވަރު ހަދާފައިވާ ފައްޅިތަކުގެ އަސަރު މިހާރުވެސް ފެންނަްނ ދަނބިދޫ، މުން
 އެބަހުއްޓެވެ. މިގޮތުން އިސްދޫގައި ހުންނަ '' ހަވިއްތަ '' ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މިގޮތުން ދަނބިދޫ '' ދާގަބާ '' އާއި ބުންބެރަކީވެސް 

ޑޫ '' ދާގަބާ '' އަކީ މިއަާދހަމައަށްެވސް ފެންނަންހުރި ތަންަތނުގެ ެތރޭގައި ހިމެނޭ ތަނެކެވެ. މީގެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ަތންނެވެ. ުމން
 އިތުރުން މިއަތޮޅު ގަމުގެ ކުރުހިންނައަކީވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައިވާ އާޘާރީ ތަނެކެވެ. 

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

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚީ ފަތްފުއްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އިސްދޫ ލޯމާފާނާއި، ދަނބިދޫ ލޯމާާފނު ހިމެނެއެވެ.             
 މީގެތެރެއިންވެސް ދަނބިދޫ ލޯމާާފނު ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. 

ތާރީޚީ ފަތްފުއްތަކުން އެނގޭގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްވެގެން އައިދުވަސްވަރު  އެންމެފަހުން އިސްލާމްވި              
 އަތޮޅަކީވެސް ހައްދުންމައްޗެވެ. 

އިސްދޫ ހަވިއްތަ، އިސްދޫ ހުކުރުމިސްކިތް، ަދނބިދޫ ބުންބެރު ) ބުދުކޯލު (، މުންޑޫ ދާގަބާ، ގަުމ ހަވިއްަތ،              
ބުންބެރު، ބޮޑުފެންަގނޑު، އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚް ލިޔުއްވި އެންމެ މަޝްހޫރު މުޙައްރިޚް ކަމަށްވާ ޙަސަންތާޖުއްދީނަކީ ވެސް 
ލ.އަތޮޅުގެ ބޭފުޅެކެވެ. އެމަިނކުފާނުގެ ބައްޕާފުޅު ވަޅުލެވިަފއިވަނީ ގަމު މާހިްނނަތެރޭގައެެވ. މިތަނަކީ ގަމުގެ ޗާޓުގައި 

ތަނެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމަށް  މަސައްކަތް ކުރި ދަރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދަންނަ ޚަތީބުތަކުރުފާނު ފާހަގަކުރެވިފައިވާ 
 ފަސްތާނުލެވިފައިވަނީ ފޮނަޫދގައެވެ.

 
ރަށް  4މިއަތޮޅަކީ ޢުމްރާނީގޮތުން ކުރިައރަމުން އަންނަ އަތޮޅެކެވެ. މިައތޮޅުގައި އެއްފަސްކުރެވިފައި 

ކައްދޫއަކީ އެއާޕޯޓާ، އެމް.އެން.ޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިޔާ ހިންގަމުން ައންނަ ރަށެވެ. އަދި މާންދޫއަކީ  އޮތްއިރު އޭގެތެރެއިން
މަސްބަންދުކުރުމަށް ފެކްޓްރީއެްއ ހެދިފައިވާ ރަށެކެވެ. ގަމާއި، ފޮނަދޫއަކީ އެއްފަސްކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން މީހުން 

ތައް ތަރައްޤީކުރައްވަމުން ގެންދަވައެވެ. ޓްވަރިޒަމަްށ ބަލާލާއިރު އަިދ މިހާތަަނށް ވަޒަންވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި ހައުސިންގ ޔުނިޓް
އެންމެ ރިޒޯޓެއް މިއަތޮޅުގައި އޮތްނަމަވެސް އިތުރަށް ތިން ރަށް ރިޒޯޓްގެ ގޮތުގައި ތަރަށްޤީކުރެވެމުން ދެއެވެ. އަދި 

 ގެސްޓްހައުސްގެ ވިޔަފާރިކުރިއަރަމުންދެއެވެ. 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނަ 2018

 11 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 
ގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް 3ޖ އޮފިޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓަރ 68/3ންބަރު މިއޮފީހަކީ ޤާނޫނު ނަ

ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ އަތޮޅުވެރިން މިސުރުޚީގެ ދަށުގައި ހިނގަމުންއައިސް އެޓޮލްމިނިސްޓްރީތައް އުވާލައްވާ އަތޮޅު އޮފީސްތައް 
ރައްވާ އަދި  ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ވަަނއަހަރު ބަދަލުކު 2008ހިންގުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯްމ އެފެއާޒްގެ ދަށަށް 

ގައި ލޯކަލް ކައުންސިލްތައް އިންތިޚާބުކުރެވި  2011ފެބުރުއަރީ  05ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގެވުމަށްޓަކައި 
އޮފީހުގެ ނަން  ންފެށިގެން އަތޮޅު 2011ފެބުރުއަރީ  22އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވާ ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރާތައް އުފެއްދެވުމާގުޅިގެން 

އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރެވި ހިންގަމުން ައންނަ އޮފީހެކެވެ. އޮފީސް އުފެދިފައިވާ ތާރީހެއް ކަނޑައެޅިގެން 
ގައި ހިތަދޫއަށް  13މެއި  1964އެނގޭކަންނެތެވެ. ނަމަވެސް މިއޮފީހަކީ ކުރީގައި މިއަތޮޅު ދަނބިދޫގައި ހިނގަމުން އައިސް 

ވަނަ އަހަރު މާރިޗު  1992ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ހިތަދޫގައި ިހންގުމަށްަފުހ  6ވަނަ އަހަުރ މާރޗުމަހުގެ  1992ރެވި ބަދަލުކު
  ގައި ފޮނަދޫއަށް ބަދަލުކުރެވި ފޮނަދޫގައި ހިންގަމުން އަްނނަ އޮފީހެކެވެ. 6

 
 

 
 
 



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2018

 

 12 )ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަން( 

 ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު  .6
 

 މިންވަރު ޔަލަށް ޙާޞިލްވި އަހަރުގެ ނި ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  2018

ނަތީޖާ 
ޙާޞިލްކުރެވުނު 

 މިންވަރު 

ޙަރަކާތް 
ހިންގުމަށް 
ރޭވިފައިވާ 
 މުއްދަތު 

 # ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް 

Q2 Q1 

 ބާވަތްތަކެއް އުފައްދާ އަތޮޅަކަށްވުން.ކާބޯތަކެތީގެ ގިނަ 

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 

 މަދުވުން  ނިސްބަތް ޒުވާނުންގެ ވަބާގައިޖެހޭ ގެ މަސްތުވާތަކެތީ
6 

0%   - ްހޭލުންތެރިކުރުވުން ދެކޮޅަށް މަސްތުވާތަކެއްޗާ ޒުވާނުން ކުދިންނާއި ސްކޫލ 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނަ 2018

 13 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

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%   - ،ީޤާނޫނާއި 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 މަޢުލޫމާތު  ގޮތްތަކުގެ  ހޯދޭނެ  ޢާމްދަނީ ފަޅުގޮވާންކޮށްގެނ. 

 ކަމުގައިވުން  ތަންތަން ބެލެހެއްޓޭ ހިމާޔަތްކުރެވި ތަންތަނަކީ އާޘާރީ ހުރި އަތޮޅުގައި
15 

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



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނަ 2018

 14 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 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

 އުފެއްދުން  މީހުން ޤާބިލް ފަންނީ

22 0%   - ްކޯސް  މެނޭޖުމަންޓް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޕަބްލިކް ޑިޕްލޮމާއިނ 

20%   - ްހިންގުން  ޓްރެއިނިންގ އިންހައުސ 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނަ 2018

 15 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 

 

 ކުރިއެރުވުން ތަރައްޤީކޮށް މަސްވެރިކަން 
23 

100%   - ެނޭދެވޭ ކުރާ ފަރުތަކަށް ސަބަބުން ބަދަލުތަކުގެ އަންނަ  މޫސުމަށް ހޫނުވުމާއި ދުނިޔ 
 ފޯރުކޮށްދިނުން  ރައްޔިތުންނަށް ހުރިހާ  އުޅޭ ދާއިރާގައި މަސްވެރިކަމުގެ  މަޢުލޫމާތު އަސަރުގެ



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނަ 2018

 16 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޞިލްކުރެވުނު ޙާ  .7
 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން  2018
 

 6,606,988.00ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން  02ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ކައުންސިލްގެ  2018ޖަނަވަރީ  08
 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގެ ގޮތުގައި ފާސްކުރެވުނެވެ.  2018ރުފިޔާ 

 

 މެރަތަންއެއް ބޭއްވުން 

ޓީ.އެފް.ޖީ ގުޅިގެން ކޮކާ ކޯލާ ރަން އިން ލާމު ގެ ނަމުގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޯްންގ އަތޮޅު ކައުންސިލާއި  
ރަންއެއް ޖެނުއަރީ މަހު ވަނީ ބޭއްވާފައެވެ. މި ރަންގައި ސްކޫލް ދަރިވަރުންނާއި މި އަތޮޅާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދު 

 އިވެރިވެފައިވެއެވެ.ތަކުގެ ބައިވެރިންގެ އިތުރުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތައްވެސް ބަ 

 

 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  ވޭސްޓް  ފެންވަރުގެ  އަތޮޅު  މަޝްވަރާކޮށް  ފަރާތްތަކާއި  ކަމާއިގުޅޭ  ސަރުކާރުގެ 
 ރުން މަސައްކަތްކު 

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

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނަ 2018

 17 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 ބޭއްވުން  މުބާރާތް  އަތޮޅު  ކިޔެވުމުގެ  ޤުރުއާން 

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

 

 

 

 

 

 

 

 ބައިވެރިކުރުން  ދަރިވަރުން  މުބާރާތުގައި  ޤުރުއާން  ޤައުމީ  ބޭއްވުމާއި  އޮޑިޝަން  އަތޮޅު  މުބާރާތުގެ  ޤުރުއާން  ޤައުމީ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނަ 2018

 18 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 ހޭލުންތެރިކުރުވުން  ރައްޔިތުން  ޤަވާޢިދުތަކަށް  ޤާނޫނާއި  ހެދިފައިވާ  ހުއްޓުވުމަށް  އަނިޔާތައް  ނަފްސާނީ  އަދި  ޖިސްމާނީ  ޖިންސީ،

ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްނެގުމާއި އެކު މިކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ގަން އަދި ފޮނަދޫ އަށް  
މުއައްސަސާތަކައް ގުޅިގެން" މި  -މުޖުތަމަޢުއަކަށްނިސްބަތްވާ މުއައްސަސާތަކާއި އެކު "ހައްދުންމަތި ރައްކާތެރި އަމާން 

   ދުވަހުގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއްވަނީ ބޭްއވިފައެވެ. 01ޝިއާރުގެ ދަށުން 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ހިންގުން  ރަށްރަށުގައި  އަތޮޅުގެ  ޕްރޮގްރާމް  ދިނުމުގެ  ނަސޭހަތް  ދީނީ  މަހުގައި  ރަމަޞާން 

މަހު އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ  މޫވްމަންޓް ގުޅިގެން ރަމަޞާންއަތޮޅު ކައުންސިލާއި ލާމު އެޑްވާންސް  
ނަސޭޙަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް  ރަށެއްގައި ދީނީ 

 ވަނީ ހިންގާފައެވެ.

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނަ 2018

 19 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 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 ވެިލޑޭޓް ކުރުމުގެ ގޮތުން ނެޝަަނލް ޑިޒާސްޓަރ ލ.  
ވަނަ ދުވަހު ބައްދަލުވުމެްއ  14އޭޕްރީލް  2018މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރާއި ޔުނިސެފް އަދި މިކައުންސިލް ގުޅިގެން ފޮނަދޫގައި 

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ސެންޓަރަްލ  ،އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ،ގެ ރަށުކައުންސިްލތަކާއިވަނީ ބާއްވާފައެވެ. ިމ ބައްދަލުވުުމގައި މި އަތޮޅު
 ލ. ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އަދި ކައްދޫ އެއަރޕޯޓްސް އިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. ،އޭރިއާ އާއި

މެދު މި ބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅު ފެންވަރުގެ ހާދިސާ އަދި ކާރިސާއަށް އިޖާބަ ދިނުން ރޭވިަފއިވާ ގޮތާއި 
ހާދިސާ އަދި ކާރިސާއަށް އިޖާބަ ދިނުމުގެ މަސައްކަތް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގަިއ  ،މަޝްވަރާކޮށް

 މަސައްކަތްތައް ގެންދާނެގޮތުގެ ެއކްޝަން ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށްފައިވެއެވެ. 

 

 

 

 

 

 ޓާޓަލް ފެސްޓިވަލް ބޭއްުވން.

ޓާޓަލް ފެސްޓިވަލް ސިކްސް ސެންސަސް ރިސޯޓާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދެވިފައިވެއެވެ. އެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްގޮތަށް 
 މިއަހަރު ޓާޓަސް ފެސްޓިވަލް ބާއްވާފައިވަނީ ލ. މާބައިދޫގައެވެ. ިމ ފެސްޓިވަލްގައި ސްކޫލްތަކުން ަބއިވެރިވެފައިވެއެވެ.

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނަ 2018

 20 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 ހެދުން.ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ އެސްއޯޕީތައް 

 ސަލާމާއި އާއިލީޒިންމާ ޗުއްޓީ ނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އެސް.އޯ.ޕީ. .1
 އެސް.އޯ.ޕީ.އޮފީސް ހުޅުވާލެއްޕުމުގެ  .2
 އެސް.އޯ.ޕީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލޯންޗް ކުއްޔައްދޫކުރުމުގެ  .3
 .އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އެސް.އޯ.ޕީ .4
 ވެހިކަލް ބޭޏުންކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުުމގެ އެސް.އޯ.ޕީ.އިދާރާގައި ބޭނުންކުރާ އެއްގަމު  .5
 ޗުއްޓީ ނެގުމުގައި މުވައްޒަފާއި އިދާރާއިން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އެސް.އޯ.ޕީ. .6

މިއެސްއޯޕީތައް އެކުލަވާލާއި، ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށް ހުރިހާ މުވައްޒަފުންަނށް ިލޔުމުން އެންގުމަށްފަުހ 
 .އޯ.ޕީތަކަށް ޢަމަލުކުރަންވަނީ ފެށިފައެވެ. ވަނަ އަހަރު އެސް 2018

 

 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  2018ޕްރީލް އޭ 19ވަނަ އަހަރުގެ އެނުއަލް މޮނިޓަރިންގ ކޮށް  2017ހުރިހާ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ  
 ކުރެވިފައެވެ. ޕޯޓްތައް ވަނީ ާއންމުމޮނިޓަރިންގ ރި

 

 ޢާންމުކުރުން  ރިޕޯޓް  މޮނިޓަރިންގމަސްދުވަހުގެ  06ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ  ވަނަ  2018 މޮނިޓަރކޮށް  ކައުންސިލްތައް  ރަށު 

ޖެނުއަރީ އިން ފެށިގެން ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަްށ މަސައްކަތްތަްއ ވަނަ އަހަރުގެ  2018ހުރިހާ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ  
 ޕޯޓްތައް ވަނީ އާންމު ކުރެވިފައެވެ.ގައި މޮނިޓަރިންގ ރި 2018ޑިސެމްބަރ  13 މޮނިޓަރކޮށް

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނަ 2018

 21 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް އެލްޖީއޭއަށް ފޮނުވުން. އަހަރުގެ  ވަނަ  2019

ދާއިރާތައް ވަލާއި ބަޖެޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާ 2019ބިނާކޮށް  ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް 
ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންޮކށްފައިާވ ގޮތުގެމަތިން ލޯަކލްގަވަރުމަްނޓް އޮތޯރިޓީއަށް ވަީނ 

 ހުށަހެޅިފައެވެ.

 

 ބޭއްވުން  ބައްދަލުވުމެއް  ވެރިންނާއެކު  ކައުންސިލްތަކުގެ  ރަށު  ފަހަރު  2 އަހަރަކު 

ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ވެރިންނާއި އެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައެވެ. މި ގައި ވަނީ  2018މެއި  03 

 ބައްދަލުވުމުގައި ރަށުކައުންސިލްަތކަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ގުޅޭގޮތުްނ މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ.

 

 

 

 

 

 

 އުފެއްދުން  ގްރީންފަންޑް 

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

 

 ހޯދުން  ފަޅުރަށްތައް  ފަޅާއި  ބިމާއި  ރަށްރަށުން  ހިންގުމަށް  ރަށްރަށުގައި  އިންވެސްޓްމަންޓްތައް  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު 

ހުރި އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ބަދަލުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  2އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ގެސްޓްހައުސް  
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ަބދަލު ިބްނ ދިނުން ލަސްވާތީ ބިން ހޯުދްނ އަވަސް ކުރުމުގެ ގޮތުން 

ހުރި ފަޅުރައްތަކުގެ ތެރެއިން  ކަމާއި ގުޅުން ހުރި މުއައްސަސާތަކާއި ވަނީ މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ. އަދި އަތޮޅުގައި
އަތޮޅުކައުންސިލުން ހޯދުމަށް ޭބނުންވާ ފަޅުރަށްަތށް އަތޮޅު ަކއުންސިލާއި ހަވާލުކުރަމަށް އެިދ ވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮްފ 

 ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އަށް ހުށަހެޅިފައެވެ.



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނަ 2018

 22 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ރެއްކުރުން ހޯދުމުގެ ގޮތުން ދަތު އި ތަޖުރިބާ އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށާ 

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

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

   

 

 

 

 

 

 

 ފަންނީ ޤާބިލް މީހުން އުފެއްދުން 

 މް މޯޓިވޭޝަން ރަނގަޅުކުރުމާއި ގުޅޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާ ބޭއްވި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން 

 

ގަޑިއިރުގެ ތަމްރީން  06އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މޯޓިޭވޝަން ރަނގަޅުކުރުމާއި ގުޅޭ 
މިތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި މި  ބޭއްވުނެވެ.ވަނަ ދުވަހު ކައުންސިލްގެ އެދުރު އުމަރު މާލަމުގައި  03ޕްރޮގްރާމެއް ނޮވެންބަރު 

 .އިވެރިވެފައިވެއެވެމުވައްޒަފުން ބަ 27ކައުންސިލްގެ 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނަ 2018

 23 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 ސްކިލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ބޭއްވި ކައުންސިލްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން 

ން ފެށިގެން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އެދުރު ޢުމަރު  10:00ސްކިލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ހެނދުނު 
މުވައްފުން  3ޕްރޮގްރާމްގައި އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ކައުންސިލަކުން  މާލަމުގައި ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. މިތަމްރީން

ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ކައުންސިލްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ މިޕްރޮގްރާމުގައި 
 .ވެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޕްލޭނިންގ، ބަޖެޓް އަދި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދާއިރާއިންނެ

 

 ފަޅުގޮވާންކޮށްގެން ޢާމްދަނީ ހޯދޭނެ ގޮތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ެއންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން މެރިކަލްޗަރ އެންޓަރޕްރައިޒް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްްޓ  
ފަޅުގޮވާންކޮށްގެން ޢާމްދަނީ ހޯދޭެނ އިސްދޫ އަދި ކަލައިދޫ ރައްޔިތުންނަށް  ،ދަނބިދޫ ،އާއި ގުޅޭގޮތުން މި އަތޮޅު މާވަށް

 ަފއިވެއެވެ.ގޮތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ

 

 ޤައުމީ ތަރިކައާއި އާޘާރީ ތަންތަނުގެ ލިސްޓުގައި އަތޮޅުގައި ހުރި އެފަދަ ތަންތަން ހިމެނުން 

ސެންޓަރ ފޮރ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީސް ގުޅިގެން ތައްޔާރު ކުރުަމްށ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް ާއއި އޮކްސްފޯޑް 
ހަމަޖެހިފައިވާ "އޯޕަން އެކްސެސް އޮންލައިން ހެރިޓޭޖް ޑޭޓާބޭސް" ގައި ހިމެނުމަށް މިއަތޮޅުގައި ހުރި އާސާރީ މާއްދީ ތަރިކަ 

 ލިސްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްދަނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖުން ކުރަމުންނެވެ.

  

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނަ 2018

 24 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 އިންހައުސް ޓްރެއިނިންގ ހިންގުން 

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

 

 

 

 

 

 

އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ފަރުތަކަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުގެ މަޢުލޫމާތު މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި އުޅޭ  ދުނިޔެ ހޫނުވުމާއި މޫސުމަށް 
 ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން 

ސިކްސް ސެންސަސް ލާމު އަދި  ،މި ކައުންސިލާއި ޔޫ.ކޭ ގެ ޖަމިއްޔާއެއްކަމުގައިވާ ބްލޫ މެރައިން ފައުންޑޭޝަން 
މެރައިން ރިސަރޗް ސެންޓަރ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ފާނައިގެ ވަސީލަތްތައް ދިރުވާ އާލާކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ 

ދުނިޔެ ހޫނުވުމާއި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ފަރުތަކަށް ކުރާ ޭނދެވޭ އަސަރުގެ މަޢުލޫމާތު ދަށުން 
 ިވފައިވެއެވެ.ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެގިނަ މުގެ ދާއިރާގައި އުޅޭ މަސްވެރިކަ

 

 

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނަ 2018

 25 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 ހުނަރު އިތުރުކުރުމަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 

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

  

 

 

 

 

 

 ޒެޕްވިސް ޕްރޮޖެކްޓް 

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

ދިއުމާއި ގުޅޭގޮތުން އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުޮކްށ ވަނީ ފެށިފައެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށްގެން
ވަނީ ނިމިފައެވެ.  90ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ސްޫކލްތަކުގައި މެޝިން ހަރުކުރުމުގެ %އެބޭފުޅުންގެ މަޝްވަރާ ވަނީ ހޯިދފައެވެ. 

 ދޫ ސްކޫލްގައި ބޭއްވިފައެވެ.އަދި ޕްރޮޖެކްޓް އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުވެސް ވަނީ އިހައް 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނަ 2018

 26 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 

 ގާދޫ ވެލާއަރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން 

 ،މިއަތޮޅު ގާދޫ ވެލާއަރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ސިކްސް ސެންސަސް ލާމު ރިޒޯޓާއި މަޝްވަރާކޮށް 
އަދި ލ. ާގދޫއަކީ ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ އެސަރައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ދަީނ ކުރެވެމުންނެވެ. 

 ރަށެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅާ ރަށުގެ މެނޭޖުމަންޓް ޕްލޭން އެކުލަވާލުުމގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނަ 2018

 27 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 ފާހަގަކުރުން ޔުނިވަރސަލް ޗިލްޑްރަންސް ޑޭ 

ފުލުހުންނާއި މިކައުންސިލް އަދި ގަން ފޮނަދޫ ސަރަހައްދުގައި ހުރި މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން ޔުނިވަރސަލް ޗިލްޑްރަންސްޑޭ 
 އަތޮޅުފެންވަރުގައި ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނަ 2018

 28 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން 

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

 ބޭފުޅޭކެވެ.

 

 

  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނަ 2018

 29 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިން  2018 .8
 ހަރަކާތްތައް ގެންދެވިފައިނުވާ 

 

  ްގުޅޭގޮތުން ދަނޑުވެރިންނަށް ތަމްރީުނ  ހެއްދުމާ އަތޮޅުގައި ބާވަތްތައް ދަނޑުވެރިކަމުގެ އިމްޕޯޓްކުރާ :1ޙަރަކާތ
 ާބވަތްތައް ތަޢާރަފްކޮްށ އޯރގަނިކް ދަނޑުވެރިކަމުގެދަނޑުވެރިކަމާއި، ކާނާގެ  ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމާއި އޯރގަނިކް

 ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.
 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 

 ރިކަން ނެތުމުން ކުރިއަށް ނުގެްނދެވިފައިމާލީ ފުދުންތެސަބަބު/ ދަތިތައް: 
 

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

 
  ަހަރަކާތްތެރިކުރުވުން ޓާސްކްފޯސްތައް ރަށްރަށުގެ ހިންގުމާއި ޕްރޮގްރާމްތައް ކޮންޓްރޯލް ވެކްޓަރ :5ރަކާތް ޙ 

 / ދަތިތައް: މާލީ ފުދުންެތރިކަން ނެތުމުން ކުރިއަށް ނުގެްނދެވިފައި.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 
އަތޮޅުގެ ގިނަ މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުން އެކި ކޮލެޖުތަކުގެ ކޯސްތަުކގައި ބައިވެރިެވ ސަބަބު/ ދަތިތައް: 

ކޯސް  މެނޭޖުމަންޓް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޕަބްލިކް ކޯސްތައް ފުރިހަމަކުރަމުން ގެންދާތީ ޑިޕްލޮމާއިން
 ހިންގުން މަޑުޖައްސާލެވިފައި. 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނަ 2018

 30 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 
  ްމޮނިޓަރކުރުން ޓެސްޓްކުރޭތޯ ކޮލިޓީ ވާރޭފެނުގެ :9ޙަރަކާތ 

ވާރޭފެނުގެ ކޮލިޓީ ޓެސްޓް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ކިޓްތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ސަބަބު/ ދަތިތައް: 
 ޓެސްޓް ކުރެވެމުންނުދޭ. ކޮލިޓީ ފޯރުކޮށްދީފައި ނުވާތީ ވާރޭފެނުގެ

 
  ްމޮިނޓަރކުރުން ސެންޓަރތައް މެނޭޖުމަންޓް ވޭސްޓް ރަށްރަށުގެ :10ޙަރަކާތ. 

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

 
  ް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 ބޮޑޫ ޚަރަދެއް ހިނގާނެތީ 1އަތޮޅުވެހި  ސަބަބު/ ދަތިތައް:      
 މާލީ ޤާބިލްކަން ެނތުމުން 

 
 

  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނަ 2018

 31 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

   ވިޔަފާރިއާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ކައުންސިލުން  .9
 

 ކައުންސިލްގެ ލޯންޗު 

 ކައުންސިލްގެ ޑެކޯރާ ލޯންޗުން ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބެއެވެ.  އެކިފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދަތުރު ކޮށްދީގެން 

 ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯން . 2

ފަހަރެއްގެ މަތިން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުން ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ  3އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑުން  
 ލިބެއެވެ.

 . ޚިދުމަތުން ނަގާ އަގު 3

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

 . ފަޅުރަށްރަށުގެ ވަރުވާ 4

އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެކި އެކި ފަރާތްތަކަށް ވަރުވާއަށް ދޫކޮްށފައިވާ ފަޅުރަށްތަކުން ވަރުވާގެ ފައިސާ އަތޮޅު  
 ކައުންސިލަށް ލިބެއެވެ. 

 . ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ އިމާރާތްތަކުގެ ކުލި 5

 ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ އިމާރާތްތަކުން ކުލީގެ ގޮތުގައި އާމްދަނީ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ލިބެއެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން 

 
 

  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނަ 2018

 32 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 މާލީ ހިސާބުތައް ވަނަ އަހަރުގެ  2018ކައުންސިލްގެ  .10
 ގ2018ެ

ނިޔަލަށް 
 ބަޖެޓް ބާކީ

 ގ2018ެ
ނިޔަލަށް 
ހިނގި 
 ހަރަދު

ވަނަ  2018
އަހަރަށް 
 ލިބުނު ބަޖެޓް 

  

   އައިޓަމްތައް

      

598,445  

      

465,749  

   

5,702,166  
 1 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު   

        

17,000  

                

-    

        

17,000  
 2  ކެޕިޓަލް ޚަރަދު  

      

615,445  

      

465,749  

   

5,719,166  
      ޖުމްލަ 

      

615,445  

      

465,749  

   

5,719,166  
 4    މުޅިޖުމްލަ  

   
  

   

   
   ރިކަރަންޓް ޚަރަދު   

     

(137,580) 

      

348,920  

   

4,255,896  
 210 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު  

          

7,876  

        

16,835  

      

209,395  
  

ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން  ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި
 213 ދޭ ފައިސާ

          

4,803  

          

7,060  

        

55,500  
 221 ދަތުރުަފތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު   

        

20,896  

        

18,797  

      

158,759  
 222 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު  

      

700,047  

        

66,609  

      

983,416  
 223 ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދުއޮފީސް   

          

2,404  

          

7,528  

        

39,200  
 226 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  

      

598,445  

      

465,749  

   

5,702,166  
 1    ޖުމްލަ 

   
  

   

   
   ކެޕިޓަލް ޚަރަދު   

        

17,000  

                

-    

        

17,000  
 421 ޚަރަދު  އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ  

        

17,000  

                

-    

        

17,000  
 2    ޖުމްލަ 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2018

 

 33 )ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަން( 

 ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް ވަނަ އަހަރުގެ  2018 .11
 

 52: އަދަދު  ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ 
 

 36 އަދަދު:ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ބާއްވައިފައިވާ ކައުންސިލުން 

 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް  ޙާޟިރުވި ޢަދަދު  ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

 ކޯރަމް ހަމަނުވާތީ ޖަލްސާ ބޭއްވިފައެއްނުވޭ  .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

 

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

 ހައްދުންމަތީ  މިހިސާބަށް ،އުފައްދާ ކޯޑެއް" އާއްމުދަނީ  ކުލަބުގެ
 ލިބިފައިވާ  ރުއްގަހުން ދަށުގައިވާ ބެލުމުގެ ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު
 ފައިސާ  އެގޮތުންލިބޭ މީގެފަހުން ،ޖަމާކުރުމަށާއި އެކޯޑަށް ފައިސާ

 ކޯޑަށް " އާއްމުދަނީ  ކުލަބުގެ އޭޝަންރެކްރި ސްޓާފް "
 ގޮތުގައި  އެހީގެ ކުލަބަށް ރެކްރިއޭޝަން ސްޓާފް ،ޖަމާކުރުމަށާއި
 ވެސް  ފައިސާ ގޮތުގައިލިބޭ ސްޕޮންސާގެ ލިބޭފައިސާއާއި



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނަ 2018

 34 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ކޯޑަށް " އާއްމުދަނީ  ކުލަބުގެ ރެކްރިއޭޝަން ސްޓާފް "
 ކުލަބުގެ  ރެކްރިއޭޝަން  ސްޓާފް  އަދި  ފެންނަކަމަށާއި ޖަމާކުރުމަށް

 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

 
 ނައިރާ  ކުރުމަށް ވޭންމަރާމާތު ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު .2

 ކައުންސިލާ  އަތޮޅު ހައްދުންމަތީ ވޯކްޝޮޕާ އިންޖިނިއަރިން
 އިތުރުކޮށްދިނުމަށް  މުއްދަތު  އެއްބަސްވުމުގެ  ވެވިފައިވާ  ދެމެދު 

 އެދުނުއިރު  ވޯކްޝޮޕުން ނައިރާއިންޖިނިއަރިން
 ކޮށް އިތުރު  މުއްދަތު އެއްބަސްވުމުގެ އެ މުއްދަތުހަމަވެފައިވާތީ

 ދީފައިވާތީ  ޖަވާބު  ކުރިން ކައުންސިލުން  މި ނުދެވޭނެކަމަށް 
 .ފާސްކުރެވުނު ކުރުމަށް  ޢަމަލު އެގޮތަށް މިއަދުވެސް

 
 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

 މުގެ ބެލު މިނިސްޓްރީތަކުގެ ފަޅުރަށްތަކާއި  ޙަވާލުކުރެވިފައިނުވާ
 ހައްދުންމަތީ  ބެލެހެއްޓުމަށް ވަގުތީގޮތުން  ފަޅުރަށްތައް ދަށުގައިވާ

 .ފާސްކުރެވުނު ޙަވާލުވުމަށް  ކައުންސިލުން  އަތޮޅު

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

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



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނަ 2018

 35 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 
 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

 
 އަދި  އައްޑޫ ހޯދުމަށް ތަޖުރިބާ  ކައުންސިލުން އަތޮޅު .2

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

 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 މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާ  ،ބެލެހެއްޓުމާއި
 ޢަމަލުކުރާނޭގޮތުގެ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެމަޢުލޫމާތު އިދާރާތަކަށް
 ހައްދުންމަތީ  ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލުގައި
 މިހާރު   ނަމޫނާ ތަރުގެ ދަފު  ބިމުގެ ރަށްރަށުގެ

 . ފާސްކުރެވުނު  އެކުލަވާލެވިފައިވާގޮތަށް

އެއްވެސްވޭފުޅަކު ޖަލްސާއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާތީ ޖަލްސާ  .1 0 10ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
 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 ދޫކޮށްފައިވާ ފަންޑުން ޓްރަސްޓް .3
 .ފާސްކުރެވުނު ރިޕޯޓްހުށަހެޅުމަށް މޮނިޓަރކޮށް  އެއްމަހު

 3 12ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
 ވަނަ  11 އަހަރުގެ ވަނަ  2018 ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު ވަނަ  03 .1

 .ފާސްކުރެވުނު ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނަ 2018

 36 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ކޯސްތަކުގެ  އެކިއެކި މުވައްޒަފުންގެ ކައުންސިލް  އަތޮޅު .2
 އަށްވުރެ ( ރުފިޔާ  ދެލައްކަ ) ރ200،000/- ކޯސްފީދެއްކުމަށް 

 ފާސްކޮށްގެން  ބަޖެޓެއް  ސަޕްލިމެންޓްރީ ޢަދަދަކަށް  ބޮޑުނުވާ 
 .ފާސްކުރެވުނު ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް 

 ބޭއްވިފައެއްނުވޭ.ކޯރަމް ހަމަނުވާތީ ޖަލްސާ  .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 ފޮނަދޫ  ގޮތުގައި ރަމްޒީއެހީއެއްގެ
 އެންހާސް ) ރ1000/- ކައުންސިލަށް ގަމު ،(ރުފިޔާ ފައްސަތޭކަ )

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

 
 ހައްދުންމައްޗަށް  ކައުންސިލުން އަތޮޅު  ދެކުނުބުރީ އަރިއަތޮޅު .3

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

 ޚަރަދުކުރުމަށް  ބޮޑުނުވާގޮތަށް އަށްވުރެ( ރުފިޔާ ތޭރަހާސް)
 .ފާސްކުރެވުނު

 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/-

 4 16ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 ވަނަ  15 އަހަރުގެ ވަނަ  2018 ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު ވަނަ  03 .1
 .ފާސްކުރެވުނު ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ

 
 މޮނިޓަރިން  އަހަރީ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ އަހަރުގެ ވަނަ 2017 .2

 . ފާސްކުރެވުނު އެކުލަވާލެވިފައިވާގޮތަށް  ރިޕޯޓްތައް
 

 ލ،ތ މުބާރާތުގެ ފުޓްބޯޅަ  ޗެމްޕިއަންޝިފް މިނިވަން އޯ.ޓީ.އެސް .3



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނަ 2018

 37 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ފުޓްބޯޅަޓީމް  ކައުންސިލްގެ މާބައިދޫ  މުބާރާތުގައި ޒޯން ހިމެނޭ
 ޓީމަށް  ފުޓްބޯޅަ ކައުންސިލްގެ  މާބައިދޫ  ،ވާދަކުރުމާއިގުޅިގެން

 ކައުންސިލުން  އެ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެހީތެރިކަމެއް މާލީ
 ގޮތުން  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ލީއެހީތެރިކަމެއްމާ އެޓީމަށް  ،އެދިފައިވާތީ

 . ފާސްކުރެވުނު ދިނުމަށް( ރުފިޔާ  ފަސްހާސް ) ރ5000/-
 

 4 17ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

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

 
 ދަތުރެއްކުރުމަށް  ތަޖުރިބާ  ނިލަންދުއަށް.ފ ކައުންސިލުން  ކަލައިދޫ  .2

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

 އެކުލަވާލެވިފައިވާ  ކައުންސިލުން ޢަމަލުކުރުމަށް ކަންކަމުގައި
 ޖަވާބުދިނުމަށް  މިކަމަށް އިދާރީގޮތުން  އެއްގޮތަށް އުޞޫލާ

 . ފާސްކުރެވުނު
 

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

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޕްރޮޕޯސަލްގައި ހުށަހަޅާފައިވާ އެފަރާތުން
 ،ދިނުމަށްފަހު މުއްދަތެއް ދުވަހުގެ  މަސް 3 ކުރުމަށް  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

 
 ފޮނަދޫގެ  ގަން ގާއިމުކުރުމަށް މުޖުތަމައެއް އަމާން ރައްކާތެރި) .2

 ބައްދަލުވުމުގެ  މަޝްވަރާ ބާއްވާ  މެދުގައި މުއައްސަސާތަކުގެ
 އަންހެނުންނާއި  އެކްސަންޕްލޭންގެ ( ހަވީރުސައި ކެއުމާއި މެންދުރު 

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

 ފާސްކުރެވިފައިވާ  އަހަރު ވަނަ  2018 ގޮތުގައި  ޚަރަދެއްގެ 
 7000.00 މިކޯޑުން ޚަރަދު މުބާރާތުގެ  ޤުރުއާން ބަޖެޓްގެ
 . ފާސްކުރެވުނު ގެންދިއުމަށް ކުރިޔަށް ބަދަލުކޮށްގެން ރުފިޔާ



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނަ 2018

 38 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 3 19ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

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

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

 ކައުންސިލުން  އަތޮޅު ހައްދުންމަތީ ސްކީމުގައި ކުރެޑިޓް ގެ
 . ފާސްކުރެވުނު ފެންނަކަމަށް ބައިވެރިވުމަށް 

 ވަނަ  19 އަހަރުގެ ވަނަ  2018 ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު ވަނަ  03 .1 3 20ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
 .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 ުއެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ  ކާރ 
 . ފާސްކުރެވުނު ނީލަންކިޔުމަށް ހުއްދައާއެކު ޓްރެޜަރީގެ

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

 ކޯރަމް ހަމަނުވާތީ ޖަލްސާ ބޭއްވިފައެއްނުވޭ.  .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 
 ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު ހައްދުންމަތީ ކަންކަމަށް ދަތުރުގެ

 ދަރިވަރުންނަށް  ސްކޫލްތަކުގެ" ބަޖެޓުގެ ސަޕްލިމެންޓްރީ
 ރ50،000/- ކޯޑުން މި " ދިނުން އިތުރުތަމްރީން 

 .ފާސްކުރެވުނު ދިނުމަށް އެހީއެއް  ގެ( ރުފިޔާ  ސްހާސްފަންސާ)
 

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

 ފައިސާ  ދޭންޖެހޭ  އެގްޒަމިނަރަށް ،ކުރިއަށްގެންދިއުމަށާއި



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނަ 2018

 39 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 މަހުންމަހަށް  ތެރެއިން ފައިސާގެ ޓެސްޓަށްނަގާ ޕްރެކްޓިކަލް
 . ފާސްކުރެވުނު ދިނުމަށް

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

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

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

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

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

 ކޯރަމް ހަމަނުވާތީ ޖަލްސާ ބޭއްވިފައެއްނުވޭ. .1 1 30ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 3 31ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ވަނަ  27ވަނަ އަހަރުގެ  2018ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  03 .1
 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

 

" ހިމެނޭ 2ންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ "ގެސްޓްހައުސް ހައްދު .2
ގޯތީގެ ބަދަލުގައި ބިމެއްދޭގޮތަށް ޕަބްލިކް ވާރކްސްގެ ރީޖަނަލް 
އޮފީސް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ދޫކުރެވިފައިވާ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

ދު އަލުން މިނިސްޓްރީ " ހިމެނޭ ގޯއްޗާއިމ2ެ"ގެސްޓްހައުސް 
އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި 
މަޝްވަރާކޮށް މިމައްސަލައަށް ހައްލުހޯދުމަށް މަސައްކަތްކޮށް، 
ގަން ފޮނަދޫ ކައުންސިލާއި ރަސްމީކޮށް ބައްދަލުކޮށް މިކަމާމެދު 

 މަޝްވަރާކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު. 

 

ވަސް އާދީއްތަ ދުވަހަށް ކައުންސިލްގެ އާއްމު ޖަލްސާ ބާއްވާ ދު .3
 ބަދަލުކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު.

 

 3 32ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ވަނަ  31ވަނަ އަހަރުގެ  2018ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  03 .1
 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

 

ޙުސައިން ޝަފީޤް ، ބިނާ ފޮނަދޫ .ލ ގައި 2018 ޖޫން 18 .2
ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލ.ގާދޫގެ ކުއްޔާއި 
ބެހޭގޮތުން ފަހުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުމަށާއި، އަދި ގާދޫގެ 

 އެއްމަސްދުވަހުގެ ކުލި މާފުކޮށްދިނުމަށް ފާސްކުރެވުނު.  
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނަ 2018

 40 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހުޅުވާ ލެއްޕުމުގެ  .3
 އުޞޫލަށް ގެނެވުނު އިސްލާހާއެއްގޮތަށް ފާސްކުރެވުނު.

 

 އަށް  2019 ޖުން 02 އިން  2018 ޖޫން 03 .4
 ތާވަލް  ޗުއްޓީ އަހަރީ ކައުންސިލަރުންގެ  އެކުލަވާލެވިފައިވާ

 . ފާސްކުރެވުނު
 

 3 33ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ވަނަ  32ވަނަ އަހަރުގެ  2018ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  03 .1
 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

 
ވަނަ  2016މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް އިން  .2

އަހަރު އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ބެހުމަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަދުރުގެ 
ތެރެއިން ބާކީހުރި ކަދުރު، ކާބޯތަކެތި ނައްތާލުމަށް 
ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލްގެ ދަށުން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް 

 ފާސްކުރެވުނު.  ނައްތާލުމަށް 
ވަނަ ދުވަހަކީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހަކަށްވާތީ  2018ޖުލައި  29 .1 0 34ދަލުވުން ބައް – 3ދައުރު 

 ޖަލްސާ ބޭއްވިފައެއްނުވޭ.

 3 35ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ވަނަ  33ވަނަ އަހަރުގެ  2018ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  03 .1
 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

 

ޙަލީމް هللا ގައި ލ.ގަމު ރަދީފް، ޢަބްދު 2018ޖޫން  24 .2
ގައި ލ.ގަމު  2018އޭޕްރީލް  19ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި، 

    ޙަލީމަށް ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު هللا ަޢްބދ  ، ރަދީފް
(MISL)240-ADS/INDIV/2018/16  ްސިޓީގައިވާގޮތުގެމަތިނ

 ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފާސްކުރެވުނު. 
 

 2 36ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
 ޖަލްސާ ބޭއްވިފައެއްނުވޭ. ހަމަނުވާތީކޯރަމް 

 2 37ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
 ޖަލްސާ ބޭއްވިފައެއްނުވޭ. ކޯރަމް ހަމަނުވާތީ

 2 38ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
 ޖަލްސާ ބޭއްވިފައެއްނުވޭ. ކޯރަމް ހަމަނުވާތީ

 1 39ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
 ޖަލްސާ ބޭއްވިފައެއްނުވޭ. ކޯރަމް ހަމަނުވާތީ

ވަނަ  35ވަނަ އަހަރުގެ  2018ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  03 .1 3 40ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނަ 2018

 41 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށް ސަރުކާރުން  2019 .2
ބޭނުންވާ ފައިސާގެ ޢަދަދެއްގެގޮތުގައި ކައުންސިލުން މިހާރު 

ރ )ހަމިލިޔަން 6,000,000/-ނިންމާފައިވާ އަދަދާ އެއްގޮތަށް 
 ރުފިޔާ( ބަޖެޓްގައި ހިމެނުމަށް ފާސްކުރެވުނު.  

 
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސައުންޑް ސިސްޓަމް، ކައުންސިލްގެ  .3

 ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބާ ޙަވާލުކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު.  
   
ޙަލީމް هللا ގައި ލ.ގަމު ރަދީފް، ޢަބްދު 2018އޮގަސްޓް  05 .4

ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީގެ ޖަވާބެއްގެގޮތުގައި، މިމައްސަލައާގުޅިގެން 
މިހާރު ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާއެއްގޮތަށް 

 އިދާރީގޮތުން ޖަވާބުދިނުމަށް ފާސްކުރެވުނު.
 

 3 41ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ވަނަ  40ވަނަ އަހަރުގެ  2018ންސިލްގެ ވަނަ އަތޮޅު ކައު 03 .1
 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

 
ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުގޭ ގޯތީގެ އުތުރުގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ  .2

އަހަރަށްވުރެ ދިގުނުވާ  10ގުދަނާއި، ގުދަންހިމެނޭ ސަރަޙައްދު 
 މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށްދިނުމަށް ފާސްކުރެވުނު. 

 

 3 42ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ވަނަ  41ވަނަ އަހަރުގެ  2018ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  03 .1
 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

 
އަތޮޅު ސްޓޭޓް ހައުސްގެ އިންޓީރިއާ ޑެކަރޭޝަނާ ގުޅޭގޮތުން  .2

އެކުލަވާލެވިފައިވާ ވޯކްވޭ ޕްލޭން ފާސްކޮށް، އަތޮޅު ސްޓޭޓް 
ހުސްބިންތައް އިންޓީރިއާ ހައުސްގެ ގޯތިތެރޭގައިހުރި 

ޑެކަރޭޝަންގެ އެކްސްޕަޓީސް ބޭނުންކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް 
 ފާސްކުރެވުނު.

 0 43ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
 ޖަލްސާ ބޭއްވި ފައެއްނުވޭ. ކޯރަމް ހަމަނުވާތީ .1

 2 44ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
 ޖަލްސާ ބޭއްވި ފައެއްނުވޭ. ހަމަނުވާތީކޯރަމް  .1

 2 45ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
 ޖަލްސާ ބޭއްވި ފައެއްނުވޭ. ކޯރަމް ހަމަނުވާތީ .1

ވަނަ  42ވަނަ އަހަރުގެ  2018ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  03 .1 4 46ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނަ 2018

 42 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 
ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގައި މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ ވޭން  .2

މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން މަރާމާތުކޮށް، އަތޮޅު 
 ކާރު ނީލަންކިޔުމަށް ފާސްކުރެވުނު.  3ކައުންސިލްގެ 

 
ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯންތަކުގެ ތެރެއިން ލޯން  .3

އިވާ މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ލޯން ދެއްކުމަށް ކަނޑައެޅިފަ
ނުދައްކާތިބި ފަރާތްތަކާމެދު، ލ.ގަމު ނިލަވެލި، ޢަބްދުލްހަކީމް 
ޢާމިރު ގެ މައްސަލައިގައި ކޯޓުން ނިންމާފައިވާގޮތަށް 
-ރިޔާއަތްކޮށް، ލޯން ނުދައްކާ ތިބި ފަރާތްތަކުން ކޮންމެ މަހަކު 

ރ )ތިންހާސް 3000/-ރ )ދެހާސް ރުފިޔާ( އާއި 2000/
އާދެމެދުގެ ޢަދަދެއް ދައްކާ ލޯން ހަލާސްކުރުމަށް  ރުފިޔާ(

 ފާސްކުރެވުނު. 
 

 3 47ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ވަނަ  46ވަނަ އަހަރުގެ  2018ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  03 .1
 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

 
ގައިވާ އެސް.އޯ.ޕީ ތައް  5.4، 5.3، 5.2، 5.1އެޖެންޑާގެ  .2

 ފާސްކުރެވުނު.

 4 48ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ވަނަ  47ވަނަ އަހަރުގެ  2018ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  03 .1
 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

 
ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯންތަކުގެ ތެރެއިން  .2

މުއްދަތުހަމަވިއިރު ހަލާސްކޮށްފައިނުވާ ލޯންތަކާމެދު ޢަމަލުކުރުމަށް 
ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ނިންމުމަށް  46ވަނަ އަހަރުގެ  2018

-ޢަމަލުކުރުމާއެކު، ލޯން އެއްބަސްވުމުގައި މަހުފީއެއްގެ ގޮތުގައި 
( އަށްވުރެ ކުޑަ ޢަދަދެއް ދެއްކުމަށް ރ )ދެހާސް ރުފިޔ2000ާ/

އެއްބަސްވެފައިވާ ފަރާތްތަކުން، އެއްބަސްވުމުގައި ދެއްކުމަށް 
ރ )އެންހާސް 1000/-ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދު ނުވަތަ މަހަކު 

ރުފިޔާ( އަށްވުރެ މަދުނޫން ޢަދަދެއް ދައްކާ ލޯން ހަލާސްކުރުމަށް 
 ފާސްކުރެވުނު.

 3 49ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ވަނަ  48ވަނަ އަހަރުގެ  2018ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  03 .1
 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

 
އިންތިޚާބީ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް  .2

އާއި ނާއިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ހުވާކުރުމުގެ 
ވެރިޔާ ރަސްމިއްޔާތުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލަރުންނާއި ޒިންމާދާރު 

ބައިވެރިވުމަށާއި، އެކަމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ޚަރަދެއް އަތޮޅު 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނަ 2018

 43 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ފާސްކުރެވުނު.  ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ކުރުމަށް 
 

 4 50ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ވަނަ  49ވަނަ އަހަރުގެ  2018ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  03 .1
 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

 
ކައުންސިލުން އެހީގެ ގޮތުގައި ދޫކުރާ ތަކެތި  ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު .2

ބެޓްރީ  ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމެއް އެކުލަވާލާ އެފޯމު މެދުވެރިކޮށް
ސައިކަލްތަކަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ރަށުކައުންސިލްތަކަށް 

 ހުޅުވާލުމަށް ނިންމުނު.
 

-395އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ ނަންބަރު  .3
02/240/2018/29(MSG ްސިޓީގައިވާ މައްސަލައަށ ) 

 އިދާރީގޮތުން ޖަވާބެއްދިނުމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމުނު.
 

ޔުނިވަރސަލް ޗިލްޑްރެންސްޑޭ ފާހަގަކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  .4
ސަރވިސްގެ ފެމެލީ ޗައިލްޑް ޕްރޮޑަކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން 
ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯޝަލާގުޅިގެން ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު 

ހާސް( ރުފިޔާގެ )ދިހ10000.00ަކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން 
 ކޮންޓްރި ބިއުޝަނެއް ދިނުމަށް ނިންމުނު.

 
 ވަނަ  50 އަހަރުގެ ވަނަ  2018 ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު ވަނަ  03 .1 4 51ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 .ފާސްކުރެވުނު ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ
 2 52ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 ކޯރަމް ހަމަނުވާތީ ޖަލްސާ ބޭއްވިފައެއްނުވޭ. .1

 3 53ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ވަނަ  51ވަނަ އަހަރުގެ  2018ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  03 .1
 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

 
ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ "ލާމަރުކަޒީ ޖަޒީރާ ރާއްޖެ"  .2

 ރިޕޯޓް ފާސްކުރެވުނު.
 

އަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  22އިން  19ނޮވެމްބަރ މަހުގެ  .3
ރައީސް މާލޭގައި ހުރި މުއްދަތަކީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން 
ނިންމައިގެން ރަސްމީ ބޭނުމަށް މާލޭގައި މަޑުކުރި 

  ދުވަސްތަކެއްކަމަށް ފާސްކުރެވުނު.
 

ވަނަ  53ވަނަ އަހަރުގެ  2018ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  03 .1 3 54ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނަ 2018

 44 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 
 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2018ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ  .2

މަސްދުވަހުގެ މޮނިޓަރިން ރިޕޯޓު މިހާރު ރިޕޯޓްކުރެވިފައިވާގޮތައް 
 ފާސްކުރެވުނު.

 
ލ.ގާދޫ ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދި ސ.މަރަދޫ އަސްރާރުގޭ ޙަސަން  .3

 06މަހާއި  03އާދިލު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕޮރޮޕޯސަލް ބަލައިގަނެ 
ދުގެ ގުރޭސްޕީރިޔަޑެއް ދޭން ފެންނަކަމަށް މަހާ ދެމެ 
 ފާސްކުރެވުނު.

 
 2 55ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 ކޯރަމް ހަމަނުވާތީ ޖަލްސާ ބޭއްވިފައެއްނުވޭ.  .1

 3 56ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ވަނަ  54ވަނަ އަހަރުގެ  2018ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  03 .1
 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

 
އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުމަށާއި އިޖުތިމާޢީ ކުރިއެރުން ހޯދުމަށްޓަކައި  .2

އަތޮޅުގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަކީ ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރެވޭ، 
ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ އުޞޫލުތަކުގެމަތިން ކުރެވޭ 
ކަންތައްތައް ކަމަށްހެދުމަށާއި، ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލެއް ނެތިގެން 

މާވެށި ހަލާކުވިޔަނުދިނުމަށާއި، ޤުދުރަތީ ދިޔަނުދިނުމަށާއި، ތި
ވަޞީލަތްތައް ބޭކާރުވިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި ޤުދުރަތީ ނުވަތަ 
ޠަބީޢީގޮތުގައި ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ތަންތަނާއިބެހޭގޮތުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް  93/4ޤާނޫނު ނަންބަރު 
އްދާގެ ދަށުން ވަނަ މާ 4ދެމެހެއްޓުމާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

ނަންބަރު ގަވާއިދުގެ  R-78/2018ބާރުލިބިގެން އެކުލަވާލާފައިވާ 
ލ. އަތޮޅުގައި ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ޚާއްޞަ ސިފަ ، ދަށުން

)ފަހެއް(  05ލިބިގެންވާ ސަރަޙައްދުތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައިމިވާ 
ސަރަހައްދަކީ ގިންތިކުރެވިފައި އެވާގޮތުގެމަތިން 

ސަރަހައްދު ތަކެއްގެ ގޮތުގައި  ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ
ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަރާރު ފާސްކުރެވުނު. )ހިމާޔާތް ކުރެވުނު ފަސް 

ހިތަދޫ -ސަރަހައްދު: ގާދޫ )މުޅިރަށް( ފުށިކަނޑު، ގާދޫ 
ކަނޑުއޮޅި، މާބައިދޫ ޗަސްބިން، ގަމު ބޮޑުފެންގަޑު )ޕަރީ 

 ފެންގަޑު(
 

 .ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލް ފާސްކުރެވުނު 2019  .3
 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނަ 2018

 45 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

  ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު
  ވަނަ އަހަރު މި ކައުްނސިލަށް އެްއވެސް ބަދަލެއް އަިއސްފައެއްުނވެ ެއވެ.  2018



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނަ 2018

 46 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

  ތައް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ އިދާރީ ދާއިރާގެ ރަށްރަށުގެ  .12
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 ނަން  ސ.ނ.

 އިސްދޫ 1

 ކަލައިދޫ  2

 ދަނބިދޫ  3

 މާބައިދޫ 4

 މުންޑޫ 5

 ގަން  6

 ފޮނަދޫ  7

 މާމެންދޫ 8

 ހިތަދޫ  9

 ކުނަހަންދޫ  10

 
 
 

  ެކުރިއެރުވުމަށް ހިންގާފައިވާ ޚަރަދު  ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތައް އިދާރީ ދާއިރާގެ އަންހެނުންގ 

 ތަފްޞީލް  ޖުމްލަ 

 ޚަރަދު  0.00

 
 

 ޖުމްލަ ޚަރަދު  0.00
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 ނިންމުން  .13
 

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމުގެ ހެޔޮތައުފީޤު  2018ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 
 ސުބުޙާނަހޫވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާ ޝުކުރު ކުރަމެވެ.هللا ދެއްވި ކީރިތި ވަންތަ

މިއަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް މިއަތޮޅުގެތަރައްޤީއާ ކުރިއެރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރާ ރައްޔިތުންނާ 
އްގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީކުރެވިފައެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލާއި އަތޮޅުކައުންސިލާ ރަށްރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްތަ

ރަށުކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެއްވާ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާގޮަތްށ 
 ވާ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. ދިނުމަށްޓަކައި އަތޮޅުކައުންސިލާިއ ރަށުކައުންސިލަތަކުގައި އެކަށީގެން

 
މިފެށޭ އާ އަހަރަކީ މި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލާބައާ މަންފާކުރަނިވިގޮތަކަށް ތަފާތު ގިނަުގަނ 

ނަުގަނ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ރޭވި ފެށިގެން ދާނެއަހަރެއްކަމުގައި  އަޅުގަނޑު ދެކެމެވެ. އަދި ނިމިދިޔަ އަހަރަށްވުރެ ހަރުދަނާ ގި
 ފައިދާކުރި ހަރަކާތް ތަކެއް ހިންގޭނެކަމަށްވެސް އަޅުގަނޑު ދެކެމެވެ.

ދިވެހި ަޤއުމު މާތްވެގެންވާ އިސްލާދީނުގެ ހިދާޔަތުގައި މިނިވަންކަންަމތީ ައބަދުެގ هللا ކީރިތި ވަންތަ މާތް
އެއްބައިވަންތަކަމާއެކު ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި  ،އަބަދަށް ލަހައްޓަާވށިއެވެ. ދިވެހި ޤައުމުގެ އެންމެހައި އަފުރާދުންަނކީ އެކުވެރިކަމާއި

ކުރިއެރުމަށްޓަކައި ޞުލްޙަމަސަލަސްކަމާއެކު ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާ ބައެއްކަމުގައި ލައްވާށިއެވެ. ދިވެހި ޤައުމަްށ ހުރިހާ 
  آمــــــــــينމިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ. هللا ރޮނގަކުންވެސް ފަސްމަގަށްވުރެ ކާމިޔާބު ކުރިމަގެއް މާތް
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