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 ބަޔާން  ރައީސްގެ  ކައުންސިލްގެ 
 

g 
 

ޙަމްދާއި، ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެން އަށް  وتعاىل سبحانههللا ޢުމަތްތަކުގެވެރި ގަދަކީރިތިވަްނތަ ނި
ައްށ  ى هللا عليه وسّلمحمّمد صلّ ޢަމަލީގޮުތން މަުގދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާތް ސާިހބާ  ،އުޅެންވީގޮތުގެ ރިވެތި ނަމ ނާއާއިގެން ވަޑައިގެން

ނަބިއްޔާގެ އިތުރު އާލުންނާއި،  އެ މާތްޞަލަވާތާއި، ސަލާމުގައި  މި ޞަލާވާތާއި، ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ.
 މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލްކުރަމެވެ.

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

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

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

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

އަދި އިތުރު ރޮނގުތަކުްނ އަތޮުޅގެ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ިދނުމަށް އާވިސްނުންތަކާިއ، އަުއ ޚިޔާލުތަކާއިއެކު 
 ހިކަމާއި ތަރައްޤީ އަތޮޅަށް ލިބިގެންާދނެ ކަމެކެވެ. ރޭވެމުންދާ ޕްރޮގްރާމްތައް ކައިރި ކުރިމަގުގައި ކާމިޔާބު ވެގެންދިއުމަކީ އިތުރު ފަ

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 

 ޔޮ ތަޢުފީޤް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. އާމީން.އަސާސްތަކުގެ މަތީގައި އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ކަންކަން ރޭއްވެވުމުގެ ހެ
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 ޝަރީފްهللا ޢަބްދު 

 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް  



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2019

 4 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

   ތަޢާރަފު  .1
 

 2010/7މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞ ލުން ހިންގުމާބެހޭ ާޤނ ނު ނަްނބަރު 
މަސްދުވަހު  6ަނ ައހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަ 2019 ނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެަމތީން ލިޔެވުށވަނަ މާއްދާގެ )109 ގެ  

 ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީުލ ރިޕޯރޓެވެ. ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން 

ހިެމނިފައިވާނެއެވެ.  ެގ ވަނަވަރުރަށުމިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ ިމޝަނާއި، 
ނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީޖާ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން  މަހުގެ 6ނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަ 2019 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 2019

 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  2019
 ކުރިއަރާފައިވާ އަތޮޅަކަށް ހެދުން.  65ގެ ކުރިއެރުމެއް ހޯދާ، މިހާރަށްވުރެ ތަރައްޤީގެ ރޮނގުން % 15އަދި މާލީ ގޮތުން %

 

  



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2019

 6 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

    ހިނގާ ސަރަހައްދު ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް  /ވަނަވަރު  އަތޮޅުގެ  .4
 

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

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

  E”.00”.14O73މަތީ ޠ ލުން އާއި އިރު  N.08’.00” O02އާއި  N’30”.46O01އަތޮޅަކީ އުތުރު އަރުޟުން 
މޭލެވެ. އެއީ އިސްދ  މުލީބޭރުން ފަރެސް މުލީ  26އާދެމެދެވެ. އަތޮޅުގެ ދިގުމިނަކީ ގާތްގަނޑަކަށް   E’.00”.35O73އާއި 

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

ރަށް  އެބައޮތެވެ.  13ހެކްޓަރު ހަމަނުވާ  1އަތޮޅުގެ އެންމެ ބޮޑު އަދި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑުރަށަކީ ގަމެވެ. އަތޮޅުގައި 
ކްޓަރެވެ. ހެ 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 
އެވެ.  18151 މަހުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ އާބާދީއަކީޖ ން ވަނަ އަހަރުގެ  2019. އިންސައްތައެވެ 16.2އުޅޭރަށްތަކުގެ ނިސްބަތަކީ 

 އަކީ އަންހެުނންނެވެ.  8860އަކީ ފިރިހެނުންނެވެ.  9291މީގެތެރެއިން 

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

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

ނެވެ. މުންޑ  '' ދާގަބާ '' އަކީ މިއަދާހަމައަްށވެސް ފެންނަންހުރި ތަްނތަނުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތަނެކެވެ. މީެގ ތަފާހަގަކޮށްލެވޭ ތަން 
 އަކީވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައިވާ އާޘާރީ ތަނެކެވެ. އިތުރުން މިއަތޮޅު ގަމުގެ ކުރުހިންނަ

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

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



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2019

 7 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

ތާރީޚީ ފަތްފުއްތަކުން އެނގޭގޮުތގައި ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްވެގެން އައިދުވަސްވަރު  އެންމެފަހުން އިސްލާމްވި 
 އަތޮޅަކީވެސް ހައްދުންމައްޗެވެ. 

ރުމިސްކިތް، ދަނބިދ  ުބންބެރު ) ބުދުކޯލު (، މުންޑ  ދާގަބާ، ގަމު ހަވިއްތަ، އިސްދ  ހަވިއްތަ، އިސްދ  ހުކު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚް ލިޔުއްވި އެންމެ މީގެއިތުރުން އަދި  އާޘާީރ ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެެވއެވެ.  ބުންބެރު، ބޮޑުފެންގަނޑު،

ތޮުޅގެ ބޭފުޅެކެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ަބއްޕާފުޅު ވަޅުލެވިފައިވަނީ ގަމު މަޝްހ ރު މުޙައްރިޚް ކަމަށްވާ ޙަސަންތާޖުއްދީނަކީ ވެސް ލ.އަ
 މާހިންނަތެރޭގައެވެ. މިތަނަކީ ގަމުގެ ޗާޓުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ތަނެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމަށް  މަސައްކަތް ކުރި ދަރިންގެ

 ަނދ ގައެވެ.  ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދަންނަ ޚަތީބުތަުކރުފާނު ފަސްތާނުލެވިފައިވަނީ ފޮ 

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

 ހިނގަމުން އަންނަ އޮފީހެކެވެ. 

 
 

 

 



  މަުހގެ ރިޕޯޓް ހަްއދުންަމތީ އަޮތޅުކައުްނސިލް  6ަވނަ އަަހރުގެ ފުަރތަމަ  2019

 

 8 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު  .5
 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޖ ން މަހުގެ ނިޔަލަށް ޙާޞިލްވި މިންވަރު  2019

 

 ަނީތޖ  

 

ޙ ިޞްލުކެރުވުނ 

 ިމްނަވރު 

ތް    ަޙަރކ 

 ިހްނުގަމްށ ޭރިވަފިއވ  

 ުމްއަދތު 
ތް  ިހްނުގަމށް   # ޭރިވަފިއވ  ަޙަރކ 

Q2 Q1 

 ރިޕޯޓް  ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް  2018
1 

100%    އެކުލަވާލުން. ރިޕޯޓް
 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  2018

2 
0%    އެކުލަވާލުން. ރިޕޯޓް

 ފައިދާހުރި ރަނގަޅު ކާނާ ކެއުމަށް ސަމާލުކަންދޭ ރައްޔިތަކު  ޞިއްޙީގޮތުން 
 އަތޮޅަކަށް ހެދުން.ދިރިއުޅޭ 

3 

0%  

 ބޭއްވުމާއި ސްކ ލްކުދިންނާއި ސިއްޙަތައް ފައިދާހުރި ކާނާ ހިމަނައިގެން ފުޑުފެއަރ އެއް
 މައުލ މާތު  ބެލެނިވެރިން ނަށް ރަނގަޅު ކާނާ ކެއުމުގެ މުހިއްމުކަމާއި ބެހޭގޮތުން

 ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުން.

 ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށް ހެދުން. މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ނުކުރާ 
4 

0%    ފެށުން. ޕްރޮގްރާމް" ބިންގާ" ޕޮލިސްއާއި ގުޅިގެން ލާމުގެ ހުރިހާ ސްކ ލެއްގައި ގަން
 އަތޮޅު ފެންވަރުގެ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ބޭއްވުން.

5 
100%    ފެންވަރުގެ ރަން އެއް ލާމު ލިންކް ރޯޑްގައި ބޭއްވުން.އަގްވާމީ  ބައިނަލް

0%    ކުދިންނަށް އެތުލެޓިކްސް މީޓެއް ބޭއްވުން. ސްކ ލް

0%    މުބާރާތެއް ބޭއްވުން. ފުޓްބޯޅަ
 ގައުމީ ފެންވަރުގެ މުބާރާތެއް ކާމިޔާބު ކުރުން.

6 50%  

 ގެ ނަމުގައި އަތޮޅު " ކޮމިއުނިޓީ ޔ ތު ފޯ ސޭފަރ " އެކު ފުލުހުންނާއި
 ފެންވަރުގައި ފުޓްސެލް މުބާރާތަކާއި ވޮލީ މުބާރާތެއް ހިންގުން.

0%    ރީތިނަން ހޯދައިދޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން. އަތޮޅަށް
 ޤާއިމްކުރުން. ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ތަމްރީން ދޭނެ މަރުކަޒެއް އަތޮޅުގައި 

7 
50%    ކައުންސިލްގެ އެދުރު އުމަރު މާލަމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުން. އަތޮޅު

 ރަށުކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
8 

10%    ތައްޔާރުކުރުން.ސްޓާފުންގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ކާޑުތައް  ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2019

 9 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

0%  

މުވައްޒަފުން ފޮނުވައިގެން ފަންނީ  ރަށުކައުންސިލްތަކަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ
 އެހީތެރިކަން 

 ފޯރުކޮށްދިނުން.

 ޖިންސީ، ޖިސްމާނީ އަދި  އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ   
  ނަފްސާނީ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުން.

9 

0%  

 ސަރވިސް ސެންޓަރ އަދި ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު  ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން 
 މަދުކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ  ކުއްތަކާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި މާރާމާރީ 
 ޕްރޮގްރާމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން. ހާއްޞައެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 

 ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ ނިޒާމެއް  ވާރޭފެނުގެ ރައްކާތެރިކަން ޔަޤީންކުރެވި،
 10 އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ޤާއިމްވުން.

0%    2ޒެޕްވިސް ޕްރޮޖެކްޓް ފޭސް 
 ހޯދައިދިނުން. އަތޮޅުގައި ތިބެގެން މަސައްކަތާއި ހުނަރު ދަސްކުރުމުގެ ފުރުސަތު 

11 
20%  

 ގުޅިގެން ޑައިވިންގ އިންސްޓްރެކްޓަރ އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ސެންޓްރަލް އޭރިޔާއާއި
 ކޯހަކާއި ކޯސްޓަލް ނެވިގޭޝަން ކޯސް އަތޮޅުގައި ހިންގުން.

 ގިނަ ރިސޯޓްތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތައް ހުޅުވި ގިނަ ބަޔަކަށް  އަތޮޅުގައި 
 ވަޒީފާ ލިބުން.

12 

0%  

 އޯޕަން ޑޭ  ނަމުގައި ލާމު ގެސްޓްހައުސް" ޑެސްޓިނީ ޓުއަރިސްޓް  -ލާމު 
 އަތޮޅުފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކުރުން.

 ހެދުން. ރީތިކޮށް ޤުރުއާން ކިޔަވަން ދަންނަ ގިނަބަޔަކުތިބި އަތޮޅަކަށް 

13 

100%    ގުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން. އަތޮޅު

0%  

 ބޭއްވުމާއި ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި  މުބާރާތުގެ އަތޮޅު އޮޑިޝަންޤައުމީ ޤުރުއާން 
 ދަރިވަރުން ބައިވެރިކުރުން.

0%  

މުބާރާތަށް ހޮވޭ ދަރިވަރުންނަށް  އަތޮޅު އޮޑިޝަނުން ޤައުމީ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ
 މާލޭގައި 

 ދިނުން.ފަރިތަކޮށްދިނުމާއި ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް އެލަވަންސެއް 

 އަތޮޅަކަށް ހެދުން. ދީނީ ކަންކަމަށް ހޭލުންތެރިވެފައިވާ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ 
14 

100%    މަހުގައި އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ދީނީ ނަޞޭހަތް ދިނުން. ރަމަޟާން
 ރައްކާތެރި އަމާން މުޖުތަމައުއެއް ޤާއިމްކޮށްދިނުން.

15 
0%    ސްކ ލް ޓްރެފިކް މޮނިޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ސްކ ލްތަކުގައި ފެށުން. ފުލުހުންގެ

 
 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2019

 10 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 

 ޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޙާ  .6
 

 ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުން   ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް  2018. 
ޖެނުއަރީ  20އެކުލަވާލައި ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލް ހިންގާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް  2018
 ދުވަހުގެ ކުރިން ފޮނުވިފައިވެއެވެ. 2019
 
 ރޯޑްގައި ބޭއްވުން  . ބައިނަލް އަގްވާމީ ފެންވަރުގެ ރަން އެއް ލާމު ލިންކް 2

ޖެނުއަރީ  27-26ރަން އިން ލާމު ނަމުގައި  ޓީ.އެފް.ޖީ އާއި ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުޅިގެން ލާމު ލިންކް ރޯޑްގައި ކޮކާ ކޯލާ
އަދި މިއިވެންޓްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހ ރިއްޔާ  ގައި ބައިނަލް އަގްވާމީ ފެންވަރުގައި ރަން އެއް ބޭއްވުނެއެވެ. 2019

 ފަޒުނާ އަހުމަދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް އާއި ފަސްޓް ލޭޑީ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ފެންވަރުގެ މުބާރާތެއް ކާމިޔާބު ކުރުން.  . ގައުމީ 3
އަދި ކޭބޯލާ ބޮޑުބެރު ގުރ ޕާއި ގުޅިގެން މަތިވަރު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ ފުލުހުންނާއި ތީމްގެ ދަށުން " ކޮމިއުނިޓީ ޔ ތު ފޯ ސޭފަރ"

 ބޭއްވިފައެވެ.ނަމުގައި އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ފުޓްސެލް މުބާރާތެއް ވަނީ 
 
 އަދި ވޮކޭޝަނަލް ތަމްރީން ދޭނެ މަރުކަޒެއް އަތޮޅުގައި ޤާއިމްކުރުން. ޓެކްނިކަލް . 4

 ކުގެ ތެރެއިން އެމާލަމަށް ބޭނުންވާ ގޮނޑި ވަނީ ހޯދިފައެވެ. ވަޞީލަތްތަ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އެދުރު އުމަރު މާލަމަށް ބޭނުންވާ
 
 . ރަށުކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.5

ހާވާލު ވަނީ ހައްދުންމަތީ ގަމު ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ ސްޓަފުންނަށް ކާކުކަން އަންގައިދޭ ކާޑް ތައްޔާރުކޮށް ގަމު ކައުންސިލާއި 
 ކާޑް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން އެބަދެއެވެ. ގެ ސްޓާފުންގެއަދި އަތޮޅުގެ ދެން ހުރި ކައުންސިލްތަކު  .ކުރެވިފައެވެ

 
 . އަތޮޅުގައި ތިބެގެން މަސައްކަތާއި ހުނަރު ދަސްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުން.6 

މަށް ކޯހުގައި ބައިވެރިވާނޭ ފަރާތްތަކުގެ މައުލ މާތު އި ހިންގުއެމް.އެން.ޑީ.އެފް ސެންޓްރަލް އޭރިޔާއާއި ގުޅިގެން ނެވިގޭޝަން ކޯސް އަތޮޅުގަ
 ވަނީ ހޯދިފައެވެ.



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2019

 11 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 
 
 
 . ރީތިކޮށް ޤުރުއާން ކިޔަވަން ދަންނަ ގިނަބަޔަކުތިބި އަތޮޅަކަށް ހެދުން.7 

 އަތޮޅު ގުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން.
 2019އޭޕްރިލް  20-17ވަނަ އަހަރު އަތޮޅު ޤްރުއާން މުބާރާތް  2019

 257ސަސާއަކުން މުއައް 27ގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މިމުބާރާތުގައި 
 ބައިވެރިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. 

 
 
 
 . ދީނީ ކަންކަމަށް ހޭލުންތެރިވެފައިވާ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށް ހެދުން.8 

 ރ ދެވުނެވެ.10000އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށަކަށް ށް މަރަމަޟާން މަހުގައި އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ދީނީ ނަޞޭހަތް ދިނު
 
 . އަތޮޅުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާއަކުންވެސް ފެންވަރު ރަނގަޅު އަވަސް ޚިދުމަތްތަކެއް ދިނުން.9 

 ޕްރޮގްރާމް ވަނީ ހިންގިފައެވެ. ޓްރޭނިން  04ތިރީގައިވާ އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށުކައުންސިލް ތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް 
އޭޕްރީލް  25 – 24އޭޝަން އެންޑް ޕްރޮކިޔުމެންޓް  ވެލު ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓާއި ގުޅިގެން ބިޑް އި -

2019  
  2019އޭޕްރީލް  27-25އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް  އިންސްޓިޓިއުޓާއި ގުޅިގެން ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ -
ޖ ން  29 – 27ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓާއި ގުޅިގެން އެޕްލިކޭޝަން ރިލޭޝަންޝިޕްސް ޓްރެއިނިންގ  -

2019   
ޓިވް ލީޑަރ ޝިޕް ސްކިލްސް ފޯރ ސްޕަވައިޒަރސް އިފެކް  ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓާއި ގުޅިގެން  -

    2019ޖ ން  27 – 26ޓްރެއިނިންގ 

 
 . އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން 10

 ވަނީ ހޯދިފައެވެ.ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސްބޯޑް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި 
 

ދަތުރެއް އަށް ވަނީ މަޝްވަރާކުރުމަށް މާލެ  ހިމެނޭގޮތަށް ޤައުމީ އިދާރާތަކާއިއަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ބޭފުޅުން 
 ވިފައެވެ. ކުރެ 
 
 . އަތޮޅުގައި ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުން.11

 މަރާމާތު ކުރުމަށް ވަނީ އިޢުލާން ކުރެވިފައެވެ.  1އަތޮޅު ގެސްޓްހައުސް 
 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2019

 12 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

. އިދާރީ ދާއިރާގެ އެންމެހައި ރަށްރަށާއި ބިންބިމުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވައި، އެ ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމާއި، ބިމާބެހޭ ޤައުމީ ދަފްތަރު 12
 އެކުލަވައި ބަލަހައްޓާ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާނެ މަޢުލ މާތު ފޯރުކޮށްދިނުން.

އެއްފޯމެޓަކަށް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފޯމެޓް ތައްޔާރުކޮށް، ހުރިހާ ސިލްތަކުގެ ބިމުގެ ދަފްތަރު ރަށުކައުން
 ރަށުކައުންސިލަކަށް ފޯމެޓް ފޮނުވިފައި. 

 
 . ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުންވާ ލަފާ ދިނުން.13
 ވަނަ އަހަރުގެ އެނުއަލް މޮނިޓަރިން ވަނީ ނިމިފައެވެ.  2018 ރަށުކައުންސިލެއް ފިޔަވާ އެހެން ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ 3
 

 

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

 

 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  2018: 1ޙަރަކާތް  •
 އެކުލަވާލުން ރިޕޯޓް 

 އޮޑިޓް އޮފީހުން އެމަސައްކަތް ކުރިއަށްނުގެންދާތީ  ސަބަބު/ދަތިތައް:
 

 ޞިއްޙީގޮތުން ފައިދާހުރި ރަނގަޅު ކާނާ ކެއުމަށް ސަމާލުކަންދޭ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށް ހެދުން. : 2ޙަރަކާތް  •
ބޭއްވުމާއި ސްކ ލްކުދިންނާއި ބެލެނިވެރިން ނަށް ރަނގަޅު ކާނާ ސިއްޙަތައް ފައިދާހުރި ކާނާ ހިމަނައިގެން ފުޑުފެއަރ އެއް 

 ކެއުމުގެ މުހިއްމުކަމާއި ބެހޭގޮތުން މައުލ މާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ތައް ކުރިއަށްގެންދިއުން.
 ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއާ މަޝްވަރާކުރެވިފައި ސަބަބު/ދަތިތައް:

 

 އަތޮޅު ފެންވަރުގެ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ބޭއްވުން. : 3ޙަރަކާތް  •
 ސްކ ލް ކުދިންނަށް އެތުލެޓިކްސް މީޓެއް ބޭއްވުން.

 ބަޖެޓް ހަމަޖެހިފައިނުވާތީ  ސަބަބު/ދަތިތައް:
 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބޭއްވުން.

 އިދާރީކަންތައްތައް އަދި ހަމަޖެހިފައިނުވާތީ  ސަބަބު/ދަތިތައް:
 

 ނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ ޖިންސީ، ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުން.އަންހެނުން  : 4ޙަރަކާތް  •
ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ އަދި ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކުއްތަކާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި މާރާމާރީ 

ކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމަށް އެހީތެރިކަން މަދުކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ  ހާއްޞައެހީތެރިކަން ފޯރު 
 މުއައްސަސާތަކުން އެދިފައިނުވާތީ ކުރިއަކަށް ނުގެންދެވޭ  ސަބަބު/ދަތިތައް:ފޯރުކޮށްދިނުން.

 
 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2019

 13 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 

 ރީތިކޮށް ޤުރުއާން ކިޔަވަން ދަންނަ ގިނަބަޔަކުތިބި އަތޮޅަކަށް ހެދުން. : 5ޙަރަކާތް  •
 ވުމާއި ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ދަރިވަރުން ބައިވެރިކުރުން.ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އަތޮޅު އޮޑިޝަން ބޭއް 

 ޖުލައި މަހުގައި ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި  ސަބަބު/ދަތިތައް:
އަތޮޅު އޮޑިޝަނުން ޤައުމީ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތަށް ހޮވޭ ދަރިވަރުންނަށް މާލޭގައި ފަރިތަކޮށްދިނުމާއި ކޮންމެ 

  ދިނުން.ކުއްޖަކަށް އެލަވަންސެއް
 ޤުރުއާން މުބާރާތް ކުރިއަށްގެންދާއިރު ކުރިއަށްގެންދާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 

 ރައްކާތެރި އަމާން މުޖުތަމައުއެއް ޤާއިމްކޮށްދިނުން. : 6ޙަރަކާތް  •
 ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކޮރަޕްޝަނަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.

 ބޭއްވުމަށް މަޝްވަރާކުރެވެމުންދަނީ  ސަބަބު/ދަތިތައް:
 

 ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިން ގިނަކުރުން. : 7ޙަރަކާތް  •
 ވިޔަފާރިވެރިންގެ ނައިޓް މާކެޓެއް ބޭއްވުން.

 އަދި ބަޖެޓް ހަމަޖެހިފައިނުވާތީ  ސަބަބު/ދަތިތައް:
 

 މެނަށް އެނގިފައިއޮތުން.ކާރިޘާއެއް ކުރިމަތިވުމުން އަމަލުކުރަންވީގޮތް އެން  : 8ޙަރަކާތް  •
 ކާރިޘާތަކުން ރައްކާތެރިވުމާގުޅޭ ވޯކްޝޮޕްތައް އަތޮޅު އަދި ރަށު ފެންވަރުގައި ހިންގުން.

 އަދި ބަޖެޓް ހަމަޖެހިފައިނުވާތީ  ސަބަބު/ދަތިތައް:
 

 ޤާއިމްކުރުން. ކުއްލި ހާލަތްތަކުގެ މަޢުލ މާތު ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ހިއްސާކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް  : 9ޙަރަކާތް  •
 ރަށުކައުންސިލް ތަކުން ކޮންމެ ގެއެއްގެ އިސް ފަރާތަކަށް ބަލްކް އެސްއެމް އެސް  ފޮނުވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.

 ޝްވަރާކުރެވެމުންދަނީ ރަށްރަށަށް މަޢުލ މާތު ހޯދަން ލިޔެފައި، ރަށުކައުންސިލާ މަ ސަބަބު/ދަތިތައް:
 

 ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން އަތޮޅު  : 10ޙަރަކާތް  •
 އޮފީސް އެތެރޭގެ ޕާޓިޝަން ޖެހުން.

 މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްއެބަދޭ  ސަބަބު/ދަތިތައް:
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފްރަންޓް ޔާޑްގައި ގާއެތުރުމާއި، ޕާކިން އޭރިޔާ ހެދުމާއި، ބޭރުދޮރުގެ ގޭޓްލާ ފާރުރޭނުން.

 މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްއެބަދޭ  ސަބަބު/ދަތިތައް:
 ކައުންސިލްތަކުގެ ފަންނީ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް ތަޖުރިބާ ދަތުރެއް އއ އަތޮޅަށާއި ށ އަތޮޅަށް ކުރުން.

 އަދި ރޭވިފައެއްނުވާތީ ސަބަބު/ދަތިތައް:
 
 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2019

 14 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 ރަނގަޅުވެ މަސައްކަތްތައް އަވަސްވެގެންދިއުން.ކައުންސިލްތަކާއި އޮންނަ ގުޅުން  : 11ޙަރަކާތް  •
 އަތޮޅު ފެންވަރުގެ މަހާސިންތާއެއް ބޭއްވުން.

 ވަނަ އަހަރުގެ ރަށްރަށުގެ މޮނިޓަރިން ނިންމުމަށްފަހު ކުރިއަށްގެންދާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި 2018 ސަބަބު/ދަތިތައް:
 

 ންސިލްގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުން.އަތޮޅުގައި ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް ކައު  : 12ޙަރަކާތް  •
 ގަމުގައި ބޭސްފިހާރަ ހިންގި އިމާރާތް ތަޅާލާ، ހޮސްޕިޓަލަށް އަންނަ ބަލިމީހުންނަށް ތިބެވޭނެ ގެސްޓްހައުސްއެއް ހެދުން.

 ބިޑިން ޕްރޮސަސްގައި ސަބަބު/ދަތިތައް:
 
 

   ވިޔަފާރިއާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ކައުންސިލުން  .8
 

 ކައުންސިލްގެ ލޯންޗު 

 ކައުންސިލްގެ ޑެކޯރާ ލޯންޗުން ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބެއެވެ.  އެކިފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދަތުރު ކޮށްދީގެން 

 . ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ދ ކޮށްފައިވާ ލޯން 2

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

 . ޚިދުމަތުން ނަގާ އަގު 3

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

 . ފަޅުރަށްރަށުގެ ވަރުވާ 4

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

 . ކުއްޔަށް ދ ކުރެވިފައިވާ އިމާރާތްތަކުގެ ކުލި 5

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

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2019

 15 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 

 މަސްދުވަހުގެ މާލީ ހިސާބުތައް  06ފުރަތަމަ ކައުންސިލްގެ  .9
 

ގެ  2019
ހުރި  ބަޖެޓްގައި ބާކީ 
 ފައިސާ 

ގެ  2019
މަހުގެ  6ފުރަތަމަ 

 ޚަރަދު 

ގެ ލިބުނު  2019
 ބަޖެޓް 

 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

         
3,797,351  

       
3,086,533  6,468,393 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 

              
195,000                      -    

               
195,000  

  ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

         
2,931,887  

          
883,613  3,815,500 

  ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ 

         
6,924,238  

       
3,970,146  

          
10,478,893  

  މުޅިޖުމްލަ   

        

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު  4,392,914 2,312,758 2,098,498

102,311 99,033 201,344 

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

18,944 13,875 
               

55,500  
 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 

356,093 367,039 
             

448,153  
 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު  1,127,982 113,203 1,021,239

 ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު މަރާމާތު  242,500 180,625 200,266

  ޖުމްލަ  6,468,393 3,086,533 3,797,351

    
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       
              

195,000                      -    195,000 
 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 

195,000                     -    
               

195,000  
  ޖުމްލަ 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2019
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ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި  ވަނަ 2019 .10

  ހަރަކާތްތައް 
  

 ލަފާ ކުރާ 
 ބަޖެޓް 

  ޙަރަކާތް 
 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 

 މުއްދަތު 
 # ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތް  ހިންގުމަށް 

Q4 Q3 

  ޚަރަދެއް ނެތް 

 މަސްދުވަހުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2019
1 

 ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުން.

  ޚަރަދެއް ނެތް 

 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް  
2 

 މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް އެކުލަވާލުން.

 މުބާރާތްތައް ބޭއްވުން.ކުޅިވަރު  އަތޮޅު ފެންވަރުގެ   

3 10,000/-    އެޅުމުގެ މުބާރާތެއް ބޭއްވުން. ރާޅާ

50,000/-    މުބާރާތެއް ބޭއްވުން. ބަށި

 މުބާރާތެއް ކާމިޔާބު ކުރުން. ގައުމީ ފެންވަރުގެ   

4 100,000/-  

 ފެންވަރުގައި  ގެ ނަމުގައި އަތޮޅު" ޔ ތު ފޯ ސޭފަރ ކޮމިއުނިޓީ " އެކު ފުލުހުންނާއި
 ފުޓްސެލް މުބާރާތަކާއި ވޮލީ މުބާރާތެއް ހިންގުން.

50,000/-    ރީތިނަން ހޯދައިދޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން. އަތޮޅަށް

 މަސައްކަތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން. ރަށުކައުންސިލްގެ   

5 

9,000/-    ސްޓާފުންގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ކާޑުތައް ތައްޔާރުކުރުން. ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ

25,000/-  

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ފޮނުވައިގެން ފަންނީ ރަށުކައުންސިލްތަކަށް
 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

  ޚަރަދެއް ނެތް 

 ސެންޓަރެއް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ޤާއިމްވުން.މެނޭޖުމަންޓް  ވޭސްޓް 
6 

 ވޭސްޓް މެނޭޖުމަންޓް ސެންޓަރ ޤާއިމްކުރުން.

15,000/-  

 މައްސަލަތައް މަދުކުރުން. ކޮރަޕްޝަންގެ 
7 

 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން. ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކޮރަޕްޝަނަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ

50,000/-  

 ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން. ޒުވާނުންގެ 
8 

 ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ މަހާސިންތާއެއް ބޭއްވުން.

 މަސައްކަތްތެރިން ގިނަކުރުން. ފަންނީ   
9 

  ނެތް  ޚަރަދެއް  ފަންނުވެރިން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް މާކެޓް ހޯދައިދިނުން. އަތޮޅުގެ



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2019

 17 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

30,000/-    ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަސް އަތޮޅުފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުން. ދުނިޔޭގެ

75,000/-  

 ހުރިހާ މުއައްސަސާއަކުންވެސް ފެންވަރު ރަނގަޅު އަވަސް  އަތޮޅުގެ 
 ޚިދުމަތްތަކެއް ދިނުން.

10 

 މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތާއި އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށުކައުންސިލް ތަކުގެ
 ޓްރޭނިން ތައް ދިނުން.ގުޅޭ 

 ކުރިމަތިވުމުން އަމަލުކުރަންވީގޮތް އެންމެނަށް އެނގިފައިއޮތުން. ކާރިޘާއެއް   

11 15,000/-  

 އަދި ރަށްރަށުގެ ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ހަދާ، އަތޮޅު
 އަހުލުވެރިކުރުމަށް ޑްރިލް ބޭއްވުން.

10,000/-    ރައްކާތެރިވުމާގުޅޭ ވޯކްޝޮޕްތައް އަތޮޅު އަދި ރަށު ފެންވަރުގައި ހިންގުން. ކާރިޘާތަކުން 

 ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން  އަތޮޅު   

12 

3,000/-  

އަހަރު ދުވަހުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން މުރާޖަޢާކޮށް އެލްޖީއޭއަށް  05 ކައުންސިލްގެ
 ފޮނުވުން.

3,000/-  

 އަހަރު ދުވަހުގެ ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން މުރާޖަޢާކޮށް އެލްޖީއޭއަށް 05 ކައުންސިލްގެ
 ފޮނުވުން.

25,000/-    ނައިޓެއް ބޭއްވުން. ސްޓާފް

300,000/-    ޝަރަފްވެރިކަމުގެ އެވޯޑް ހަފްލާ ބޭއްވުން. އިހައްދުންމަތީ

50,000/-    ފެސްޓިވަލް ބޭއްވުން. ޓާޓަލް 

  ޚަރަދެއް ނެތް 

 ދާއިރާގެ އެންމެހައި ރަށްރަށާއި ބިންބިމުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވައި، އިދާރީ 
 ބަލަހައްޓާ  އެކުލަވައި އެ ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމާއި، ބިމާބެހޭ ޤައުމީ ދަފްތަރު 

 އިދާރާއަށް ބޭނުންވާނެ މަޢުލ މާތު ފޯރުކޮށްދިނުން.
13 

 މުޅިއަތޮޅުގެ ބިމުގެ ދަފްތަރު  ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ބިމުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލާ
 ތައްޔާރުކޮށް އަޕްޑޭޓްކުރުން.

27,000/-  

 ދިނުން.ކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުންވާ ލަފާ  ރަށު 
ހަދާ ރިޕޯޓް  މަސްދުވަހުގެ މޮނިޓަރިންގ 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2019 14

 ޢާންމުކުރުން.
 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2019

 

 18 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 ބައްދަލުވުންތައް ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލްގެ  .11
 

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

 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް  ޙާޟިރުވި ޢަދަދު  ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

 3 1ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 ވަނަ 56 އަހަރުގެ ވަނަ  2018 ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު ވަނަ  03 .1
 .ފާސްކުރެވުނު ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ

 
 މާވަށު ސްޕޯކްޕަރސަނަކަށް ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު ހައްދުންމަތީ .2

 ކަނޑައެޅުމަށް ފައިސަލް މ ސާ ކައުންސިލަރ ދާއިރާގެ 
 .ފާސްކުރެވުނު

 ކުއްޔަށް ގާދ .ލ އާދިލަށް ޙަސަން  އަސްރާރުގޭ މަރަދ .ސ .3
 ނިންމާފައިވާ ޖަލްސާއިން ވަނަ  54 ކައުންސިލްގެ ދިނުމަށް
 ބަލަހައްޓަމުންދާ ފަޅުރަށްތައް ބާޠިލުކޮށް  ނިންމުން

 އަލުން ބެލެހެއްޓުން ވަގުތީގޮތުން ގާދ  އުސ ލާއެއްގޮތައް
 .ފާސްކުރެވުނު ޙަވާލުކުރުމަށް އެހެންފަރާތަކާ

 
 ދަށުން  ޤަވާޢިދުގެ ޤާނ ނާއި ލިބިގަތުމުގެ ހޯދާ މަޢުލ މާތު  .4

 އުސ ލު  ޢަމަލުކުރާނެ ދިނުމުގައި  ހޯދައި ހޯދުމާއި މަޢުލ މާތު
 .ފާސްކުރެވުނު

 3 2ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 ވަނަ  01 އަހަރުގެ ވަނަ  2019 ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު ވަނަ  03 .1
 .ފާސްކުރެވުނު ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ

 
 9,799,153.00 ގޮތުގައި ބަޖެޓްގެ އަހަރުގެ ވަނަ 2019 .2

 އެއްސަތޭކަ  ނުވާހާސް ނުވަދިހަ ހަތްލައްކަ  ނުވަމިލިޔަން)
 .ފާސްކުރެވުނު ( ތިންރުފިޔާ  ފަންސާސް

 
 ކަމާބެހޭ  ސަރުކާރުގެ ގުޅޭގޮތުން މަސައްކަތްތަކާ ކައުންސިލްގެ .3

 ށް  25 ން  19 ޖަނަވަރީ  ކުރުމަށް މަޝްވަރާ ފަރާތްތަކާ
 އަދި  ސިލަރުކައުން ދާއިރާގެ  އިސްދ  ،ރައީސް ކައުންސިލްގެ



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2019

 19 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 މާލެދިޔުމަށް  މުވައްޒަފަކު އިދާރީ  އާއި ޒިންމާދާރުވެރިޔާ
 . ފާސްކުރެވުނު

 3 3ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 ވަނަ 02 އަހަރުގެ ވަނަ  2019 ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު ވަނަ  03 .1
 .ފާސްކުރެވުނު ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ

 
 ހަފްތާއެއްގެ  ކޮންމެ ދުވަސް ބާއްވާ ޖަލްސާ އާއްމު ކައުންސިލްގެ .2

 . ފާސްކުރެވުނު ބަދަލުކުރުމަށް ދުވަހަށް ހޯމަ

 ނުވޭ  ބޭއްވިފައެއް ޖަލްސާ ހަމަނުވާތީ ކޯރަމް .1 2 4ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 ކޯރަމް ހަމަނުވާތީ ޖަލްސާ ބޭއްވިފައެއް ނުވޭ  .1 0 5ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 3 6ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 ވަނަ  03 އަހަރުގެ ވަނަ  2019 ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު ވަނަ  03 .1
 .ފާސްކުރެވުނު ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ

 
 . ފާސްކުރެވުނު ޤަވާއިދު މުބާރާތުގެ ޤުރުއާން އަހަރުގެ ވަނަ 2019 .2

 3 7ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ވަނަ  06ވަނަ އަހަރުގެ  2019ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  03 . 1   
 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

 

 3 8ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 ވަނަ  07 އަހަރުގެ ވަނަ  2019 ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު ވަނަ  03 .1
 .ފާސްކުރެވުނު ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ

 
 އުޞ ލެއް  ކުއްޔަށްދ ކުރާނެ ތަކެތި ޔުނިޓްގެ މަގުހަދާ  .2

 ގޮތުގެ  ކުރިއަށްގެންދާނެ މަސައްކަތްތައް ޔުނިޓްގެ ،އެކުލަވާލުމާއި
 ކުރިން  ގެ 2019 މާރިޗް  15 އެކުލަވާލައި ޕްލޭނެއް  މެނޭޖްމެންޓް
 މެނޭޖްމެންޓް  ،އަމަލުކުރުމަށާއި އެއަށް  ފާސްކޮށް ކައުންސިލުން 

 ސްޓްރަކްޗަރ އެކުލަވާލެވިފައިވާ މިހާރު ފާސްކުރެވެންދެން ޕްލޭނެއް
 . ފާސްކުރެވުނު ގެންދިއުމަށް އަމަލުކުރަމުން އެއްގޮތަށް އާ

 ނުވޭ  ބޭއްވިފައެއް ޖަލްސާ ހަމަނުވާތީ ކޯރަމް .1 2 9ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 ނުވޭ  ބޭއްވިފައެއް ޖަލްސާ ހަމަނުވާތީ ކޯރަމް .1 2 10ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2019

 20 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 3 11ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 ވަނަ  08 އަހަރުގެ ވަނަ  2019 ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު ވަނަ  03 .1
 .ފާސްކުރެވުނު ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ

 
 ދިވެހި  ހާޟިލްކުރުމަށް ލަނޑުދަނޑިތަށް ތަރައްޤީގެ ދެމެހެއްޓެނިވި .2

 އަތޮޅު ހައްދުންމަތީ ،ސިޔާސަތަށާއި ތިމާވެއްޓާބެހޭ ސަރުކާރުގެ
 ގުޅިފައިވާ  ރިސޯޓާއި ލާމު ސެންސަސް  ސިކްސް ކައުންސިލާއި
 މަސައްކަތްތަކަށް  ފަށާފައިވާ މުއައްސަސާތައް ހައްދުންމަތީގެ
 ފެށިގެން  އިން  2019 މެއި 01 ދިނުމުގެގޮތުން  އެއްބާރުލުން
 ޕްލާސްޓިކް  ޔ ސް ސިންގަލް ކައުންސިލަކީ އަތޮޅު ހައްދުންމަތީ

 . ފާސްކުރެވުނު ކަނޑައެޅުމަށް ގޮތުގައި ތަނެއްގެ ފްރީ
 

 ނަގާފައިވާ  ލޯން  ރަސްޓްފަންޑުންޓް  ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު .3
 01 ފަރާތްތަކަށް  ނުދައްކާ ލޯން ޤަވާއިދުން ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ
 ލޯން  ޤަވާއިދުން ،ފޮނުވުމަށްފަހު ނޯޓިސް ފައިނަލް މަސްދުވަހުގެ

 މައްސަލަ  އެފަރާތްތަކުގެ  އާއްމުކުރުމާއި ނަން  ފަރާތްތަކުގެ  ނުދައްކާ 
 ކޯޓަށްހުށަހަޅާ  ،ފެންނަކަމަށާއި ހުށަހެޅުމަށް ކޯޓަށް

 އޮފިސަރެއް  ލީގަލް ތަމްސީލްކުރާނެ ކައުންސިލް މައްސަލަތަކުގައި
 ދުވަހަށް  އަހަރު 01 މީލާދީ  އުޞ ލުން  ކޮންޓްރެކްޓް

 . ފާސްކުރެވުނު އައްޔަންކުރުމަށް

 3 12ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 ވަނަ  11 އަހަރުގެ ވަނަ  2019 ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު ވަނަ  03 .1
 .ފާސްކުރެވުނު ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ

 
 ،ފަޅުރަށްތަކާއި ބަލަހައްޓަމުންގެންދާ ކައުންސިލުން  އަތޮޅު.ލ .2

 ތަރިކަތަކުގެ  ތާރީޚީ ،ވަޞީލަތްތަކާއި ޤުދުރަތީ ހުރި އަތޮޅުގައި.ލ
 ބޭނުންވާ  ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް އަތޮޅު .ލ ،ދެނެގަތުމަށާއި ހާލަތު

 ގްރަފީ  ވީޑިއޯ  އަދި  ފޮޓޯ  ދަތުރުކުރުކޮށް  ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކަންކަން
 ވެބްސައިޓެއް  ނަމުގައި ގެ " ލާމު  ވިޒިޓް، "ހެދުމަށާއި

" ލާމު  ވިޒިޓް " ދުވަހަށް  އަހަރު 1 މީލާދީ  އަދި ޤާއިމްކުރުމަށާއި
 . ފާސްކުރެވުނު ހަޔަރކުރުމަށް  ކޮންސަލްޓެންޓެއް ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް

 ޖަލްސާ ބޭއްވިފައެއްނުވޭ.ވާތީ ކޯރަމް ހަމަނު  .1 2 13ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 ވަނަ  12 އަހަރުގެ ވަނަ  2019 ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު ވަނަ  03 .1 4 14ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
 .ފާސްކުރެވުނު ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2019

 21 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 
 ،ޝަރީފް هللاޢަބްދު އަލްފާޟިލް ރައީސް ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު.ލ .2

 ހުއްދަދިނުމާއި ޚަރަދުކުރުމަށް ފައިސާ ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު
 ޤަރާރު  ބަދަލުކުރުމުގެ ސޮއި ކުރައްވާ މިހާރު ޗެކްތަކުގައި
 . ފާސްކުރެވުނު

 
 2 މައިގަނޑު  ފަންޑްގެ ޓްރަސްޓް  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު.ލ .3

 ލާމު" އާއި" ފަންޑު  ގްރީން ލާމު " ގޮތުގައި ކޮމްޕޮނެންޓްގެ
" ފަންޑް ގްރީން ލާމު" ކަނޑައަޅާ" ފައިނޭންސް  އިސްލާމިކް
 ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު ހައްދުންމަތީ އަދި ފެންނަކަމަށާއި އުފެއްދުމަށް
 އާއްމުދަނީ  ބަޔަށްވާ 3/1 ދަނީގެއާއްމު ލިބޭ ފަންޑަށް ޓްރަސްޓް

 ލާމް " ފައިސާއަކީ އެހީގެ ލިބޭ " ފަންޑަށް  ގްރީން ލާމް" އާއި
 ކަނޑައެޅުމަށް  ގޮތުގައި އާއްމުދަނީގެ ގެ" ފަންޑް  ގްރީން

 . ފާސްކުރެވުނު

 3 15ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 ވަނަ  14 އަހަރުގެ ވަނަ  2019 ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު ވަނަ  03 .1
 .ފާސްކުރެވުނު ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ

 
 އެހީތެރިކަން  ޤާނ ނީ ކައުންސިލަށް އަތޮޅު ހައްދުންމަތީ .2

 6 މީލާދީ ވަކާލާތުކުރުމަށް ކޯޓްތަކުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި
 . ފާސްކުރެވުނު ހޯދުމަށް  އެހީތެރިކަން  ލޯފާމެއްގެ މަސްދުވަހަށް

 
 ޚިދުމަތަށްނަގާ  ލައިސަންސްގެ ކައުންސިލުން އަތޮޅު ހައްދުންމަތީ .3

 އެހެނިހެން  ފިޔަވައި ފީ ނަގާ ޓެސްޓަށް ތިއަރީ  ތެރެއިން  ފީތަކުގެ
 ގޮތުގައި  އާމްދަނީގެ ކައުންސިލްގެ  ފީއަކީ ނަގާ  ޚިދުމަތްތަކަށް

 އާމްދަނީގެ  ކައުންސިލްގެ އެފައިސާއަކީ  އަދި ކަނޑައެޅުމަށާއި
 ކަނޑައެޅުމަށް  ގޮތުގައި ފައިސާގެ  ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތުގައި

 . ފާސްކުރެވުނު
 

 އޮފް  މިނިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުން ވަގުތީގޮތުން ރުއްގަނޑު މާންދ  .4
 ސިލާ ކައުން އަތޮޅު އިން އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް ފިޝަރީޒް 

 ބަލަހައްޓައިދޭނެ  ވަގުތީގޮތުން ރުއްގަނޑު  ،ޙަވާލުކޮށްފައިވުމާއެކު
 އިޖާބައެއް އެކަށީގެންވާ އިޢުލާނަށް ފުރަތަމަކުރި ހޯދުމަށް ފަރާތެއް



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2019

 22 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އިޢުލާންކޮށްގެން އަލުން ލިބިފައިނުވާތީ
 . ފާސްކުރެވުނު

 3 16ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 ވަނަ  15 އަހަރުގެ ވަނަ  2019 ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު ވަނަ  03 .1
 .ފާސްކުރެވުނު ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ

 
 ރޯދައިނާޔަތް  މުވައްޒަފުންނަށް  ބަޖެޓަށް ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު .2

 ހޭދަކުރުމަށް  ކަންކަމުގައި ދީނީ ،ކޯޑާއި ދިނުމުގެ
 ،އިތުރުކޮށް ކޯޑް ދިނުމުގެ އެހީ  ފައިސާގެ ރަށުކައުންސިލްތަކަށް

 ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު މަހަށް ރަމަޟާން އަހަރުގެ ވަނަ 2019
 ރޯދަ  މުވައްޒަފަކަށް ކޮންމެ އިދާރީ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން

 ،ދިނުމަށާއި( ރުފިޔާ ދެހާސް ) ރ2,000/- ގޮތުގައި  އިނާޔަތެއްގެ 
 ހޭދަކުރުމަށް  ކަންކަމުގައި ދީނީ ރަށުކައުންސިލަކަށް ރަށެއްގެ ކޮންމެ

 ދިނުމަށް  އެލަވަންސެއް ގެ ( ރުފިޔާ ދިހަހާސް ) ރ10,000/-
 . ފާސްކުރެވުނު

 
 ޤާއިމްކުރުމަށް  އެއް ލެބޯރެޓަރީ ރިއަރިން ބީޓްލް ހިސްޕިޑް .3

 އެންޑް  ރިސޯސަސް  މެރިން ،ފިޝަރީޒް އޮފް  މިނިސްޓްރީ
 ގެ  03 ގެސްޓްހައުސް ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު އަށް އެގްރިކަލްޗަރ
 ހަވާލްކުރުމަށް  ބިން  ހިމެނޭ ކޮޓަރި  ބޭސްފިހާރައާއި ވާގޯތިތެރޭގައި 
 . ފާސްކުރެވުނު

 
 އަތޮޅު  ހައްދުންމަތީ ބަޖެޓުން ސަރވިސްގެ  ވާރކްސް ޕަބްލިކް .4

 226001 ތެރެއިން ފައިސާގެ ޖަމާކޮށްދީފައިވާ ކައުންސިލަށް 
- ގައިވާ ކޯޑު( މަރާމާތުކުރުން  އިކްއިޕްމަންޓް ވެހިކިއުލަރ)
 ތެރެއިން  ގެ( ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސްހާސް އެއްލައްކަ ) ރ160,000/
 222003 ،އުނިކޮށް( ރުފިޔާ އެއްލައްކަ) ރ100,000/-
 ތެޔޮފަދަ  އިންޖީނުގެ ،ތަކެއްޗާއި ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތުގައި ފިއުލްގެ)

(، ރުފިޔާ ފަންސާސްހާސް ) ރ50,000/- ކޯޑަށް( ތަކެތި 
 ދަތުރުގެ  ކުރާ ވައިގެމަގުން އެތެރޭގައި  ރާއްޖޭގެ)  221003

 އަދި ( ރުފިޔާ ހާސް ސާޅީސް) ރ40,000/- ކޯޑަށް( ޚަރަދު
- ކޯޑަށް ( ހޯދާތަކެތި ބެހޭގޮތުން ލިޔެކިޔުމާއި ) 222001

 ފެންނަކަމަށާއި  އިތުރުކުރުމަށް( ރުފިޔާ ދިހަހާސް) ރ10,000/
 ކައުންސިލުން  ކުރަންވާނީ ޚަރަދުތަށް  ދަތުރުފަތުރުގެ  އަދި



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2019

 23 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 ހިމެނުމަށް  ގޮތުގައި ރިކަމަންޑޭޝަނެއްގެ މަށްކަ ފާސްކޮށްގެން
 . ފާސްކުރެވުނު

 3 17ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 ވަނަ  16 އަހަރުގެ ވަނަ  2019 ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު ވަނަ  03 .1
 .ފާސްކުރެވުނު ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ

 
 ޔ ތް " ފާހަގަކޮށްފައިވާ ތާވަލްގައި  މަސައްކަތު އަހަރީ ކައުންސިލްގެ .2

 ކޭބޯލަ  ފުލުހުންނާއި މުބާރާތް ފުޓްސެލް  ގެ"ކޮމިޔުނިޓީ  ސޭފަރ ފޯ
 އެފުޓްސެލް  ހަމަޖެހިފައިވާތީ ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް  ގުރ ޕުން ބޮޑުބެރު

 ހާސް  ސާޅީސް) ރ40,000/- ގޮތުގައި އެހީއެއްގެ  މުބާރާތަށް
 .ފާސްކުރެވުނު މަޖައްސަވައިދެއްވުމަށްހަ( ރުފިޔާ

 .ބޭއްވިފައެއްނުވޭ ޖަލްސާ ހަމަނުވާތީ ކޯރަމް .1 1 18ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ވަނަ  19ވަނަ އަހަރުގެ  2019 ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު ވަނަ  03 .1 3 19ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

 .ބޭއްވިފައެއްނުވޭ ޖަލްސާ ހަމަނުވާތީ ކޯރަމް .1 2 20ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

  .ބޭއްވިފައެއްނުވޭ ޖަލްސާ ހަމަނުވާތީ ކޯރަމް .1 1 21ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

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

 3 23ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 ވަނަ  19 އަހަރުގެ ވަނަ  2019 ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު ވަނަ  03 .1
 .ފާސްކުރެވުނު ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ

 
 ފޯނަށް  ޕީ.އައި ފޯންތައް ހުރި އިދާރާގައި  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު .2

 . ފާސްކުރެވުނު  ބަދަލުކުރުމަށް
 

 SI/2009/01 (03 ނަންބަރު އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ސަންކްސަން .3
 ގޮތުގެމަތިން  އެދިވަޑައިގެންފައިވާ  ސިޓީގައި( 2019 ޖ ން

 އިތުރުކޮށްދިނުމަށް  ދުވަސް 10 މުއްދަތަށް މަސައްކަތުގެ
 . ފާސްކުރެވުނު

 
 ކައުންސިލް  އަތޮޅު  އޮތޯރިޓީން ޓްރާންސްޕޯޓް  މޯލްޑިވްސް .4

 ތެރެއިން  ފީތަކުގެ ޚިދުމަތްތަކުންނަގާ ދެމުންގެންދާ މެދުވެރިކޮށް



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2019

 24 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 އަގު  ފޮތުގެ ލައިސަންސް ކަނޑުގެ އެއްގަމާއި ،ޓެސްޓަށާއި ތިއަރީ
 ކައުންސިލްގެ  ފީއަކީ ނަގާ ޚިދުމަތްތަކަށް  އެހެނިހެން ފިޔަވައި

 އެފައިސާއަކީ  އަދި ކަނޑައެޅުމަށާއި ގޮތުގައި އާމްދަނީގެ
 ފައިސާގެ  ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތުގައި  އާމްދަނީގެ ކައުންސިލްގެ

 . ފާސްކުރެވުނު  ކަނޑައެޅުމަށް ގޮތުގައި

 3 24ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 ވަނަ  23 އަހަރުގެ ވަނަ  2019 ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު ވަނަ  03 .1
 .ފާސްކުރެވުނު ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ

 
 ވެހިކަލްތައް ސައިޓްގެ ޕަބްލިކުވަރކްސް އިސްދ  އަދި ފޮނަދ  .2

 ހޯދުމާގުޅޭގޮތުން  ސްޕެއަރޕާޓްސް ބޭނުންވާ  މަރާމާތުކުރުމަށް
 މަޝްވަރާކުރުމަށް  އިސްބޭފުޅުންނާ މިނިސްޓްރީގެ  ޕްލޭނިންގ

 މާލެވަޑައިގަތުމަށް  ރައީސް ކައުންސިލްގެ  އަވަހަށް ވެސް ވީހައި
 . ފާސްކުރެވުނު

 
 ޢިމާރާތްކުރުމަށް  އަތޮޅުގައި.ލ ދަށުން  މަޝްރ ޢުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ  .3

 ރަށްތައް  އެޅުމަށް ހައުސިންޔުނިޓު 1200 ހަމަޖެހިފައިވާ
 ހެދުމަށްފަހު  ނީޑުއެސެސްމެންޓެއް ކުރިން ކަނޑައެޅުމުގެ
 .ފާސްކުރެވުނު ޖަވާބެއްދޭން

 
 ސޯލާޕެނަލްތައް  ހަދިޔާކޮށްފައިހުރި އަތޮޅުކައުންސިލަށް ލެކްރެޑުއިން .4

 .ފާސްކުރެވުނު ފެންނަކަމަށް ހަރުކުރުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގައި
 

 

 ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު 
 

  .އައިސްފައެއްނުވެއެވެކައުންސިލަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2019

 25 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 

 ނިންމުން  .12
 

މަސްދުވަްސ  6ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރި  ރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހަކީ އަހަ ވަނަ 2019މިކައުންސިލުގެ 
ފުރިހަމައަްށ އޭގެތެރެއިން ބައެއްކަްނތައްތަކުގެ ނަތީޖާ  ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގެ ގިނަކަންތައްތަކެއް ފެށި، ،ނަމަވެސް

  ހާޞިލްވެފައިވާ ކަންތައްތަކެއް ަކމަށް ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.

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

އަތޮޅުކައުންސިލާއި ރަށުކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެއްވާ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުން 
މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ  ރަނަގޅުކުގައި އެކަށީގެންވާ ކައުންސިލަތަބޭނުންވާގޮަތށް ދިނުމަްށޓަކައި އަތޮޅުކައުންސިލާއި ރަށު

 ކުރެވިފައެވެ. 

 ތިބެ،އަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި ދުޢާ އަކީ އަތޮޅާއި ޤައުމަށް ވަފާތެރި ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި 
هللا ރުކުރެއްވުމެވެ. ކީރިތިރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް މިންވަ

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

 

 1440 ޒުލްޤައިދާ 12
 

 2019ޖުލައި  15
 


