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 ބަޔާން  ރައީސްގެ  ކައުންސިލްގެ 
 

g 
 

މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރި ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމާއިެބހޭ ާޤނޫނުގަިއވާ ގޮތުގެމަތިްނ  
ވަނަ އަތޮުޅ  3އިންޚާުބކުރެވުނު ކައުންސިލެވެ. މިކައުންސިލަކީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިްނތިޚާުބ ކުރެވުުނ ލ. އަތޮޅުގެ 

 ވަނަދުވަހުއެވެ.  03މަހުގެ  ޖޫން 2017ރުން މަޤާމުގެ ހުވާކުރައްވާފައިވަނީ މެމްަބ 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 
އެއްާބރުލުން ލިިބގެްނނެވެ. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުގެ އުންމީދަކީ ކުރިޔައް އޮތް އަހަރުގައި ކައުންސިލްގެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް 

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

 
ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ހާިސލްކުރެވިއްޖަނަމަ ކައުންސިލް ހިންގުމަށްޓަކައި ުކރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ޕްލޭން 

އަތޮޅަށް ހެޔޮަބދަލުތަކެއް 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



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2019

 4 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

   ތަޢާރަފު  .1
 

 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގާދިޔަގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ިރޕޯޓެކެވެ.  2019މި 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  2019ހިންގުން ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައިވާނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން 
މަސައްކަތުގައި ދިމާވި   ،މާލީ ތަފްޞީލު އަދި ކައުންސިލް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތާއި ،މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލާއި

   ދަތިތަކަށް ަބާލލެވިފައިވާނެ އެވެ. 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2019

 5 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

  
  ތަޞައްވަރު  ކައުންސިލްގެ  .2

 

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

 އުމްރާނީގޮތުން ރާއްޖޭގެ އެހެން އަތޮޅުތަކަށް ނަމޫމާ އަތޮޅަކަށްވުަމށެވެ.
 

    އަމާޒު  ކައުންސިލްގެ   .3
 

އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހައްދުންމައްޗަކީ ރާއްޖޭގެ އެހެން އަތޮޅުތަކަށްވުރެ އިގުތިޞާދީ، އިޖުތިމާޢީ ވަނަ  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

 ×އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 
2 
 ×އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ •

3 
 ލޯންޗު ޑުރައިވަރ 

 2 ×ފަޅުވެރި 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، އެޗުއާރ އެންޑް އިންފޮމޭޝަން 

 އެިސސްޓެންޓް / ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކުޓަރ
 ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް 

 އެިސސްޓެންޓް / ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކުޓަރ

 ފައިނޭްނސް އޮފިަސރ 

 2× އެކައުންްޓސް އޮފިަސރ 

ރައީސް ކައުންސިލްގެ   

)ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ(ޑިރެކުޓަރ ޖެނެރަލް   

ކައުންސިލްގެ ނައިބު 

 ކައުންސިލަރުން 

 އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ ކައުންސިލްގެ ބިއުރޯ 
ޓިވް އެިސސްޓެންޓްއެްޑމިިނސްޓްރޭ•

 އޮފިަސރ
 ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއާޒު 
(1ޑިރެކުޓަރ ) އީ.އެްކސް   

އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 
 ސަރވިސް 

އިންޕްރާންސްޓަރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކު 
 ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 ޕޮލިސީ،ޕްލޭނިންގ،ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ
 އެިސސްޓެންޓް / ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކުޓަރ

އިކޮނޮމިކު ިޑވެލޮޕްމަންޓް އޮިފސަރ 



 

 7 )ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަން(  

 ވަޑައިގަންނަވާ މެމްބަރުންގެ މައުލޫމާތު  ކައުންސިލްގައި ހިމެނި

  އެޑްރެސް ،ނަން މަގާމު   #

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

 )ރައީސް(

   
   

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

 )ނާއިުބރައީސް(

 

   
 

 ލ. އިސްދޫޙުސައިން ނައީސް، އާޒާދުގެ، އިސްދޫ ދާއިރާގެކައުންސިލަރު  -3

 

    
 

 ލ. ފޮނަދޫ،މަލަސް ،ޝާހީން އިސްމާޢީލް ދާއިރާގެކައުންސިލަރުފޮނަދޫ  -4

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2019

 8 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ގެ މައުލޫމާތު  ކައުންސިލު އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން 
 

 # މަގާމު  ނަމާއި އެޑްރެސް 

 1 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  މުޙައްމަދު ޖަމީލު ލ. ފޮނަދޫ ޖަވާހިރުމާގެ

 2 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އާއިޝަތު އިލްމުއްނިސާ ލ. ފޮނަދޫ  ޝަބުނަމީގެ

 3 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އާތިފާ ޒާހިރު ރަންއަވި އދ. މާމިގިލި

 4 އޮފިސަރ ސް އެކައުންޓް ޝަމްސިއްޔާ ޙަސަން ލ. ފޮނަދޫ ދިލްސާދުގެ

 5 ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ  ޙުސައިން ރަފީއު  ލ.ފޮނަދޫ ޑޭޒީވިލާ

 6 އ. ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ އިްބރާހީމްއިސްމާޢީލް  ލ.ދަނިބދޫ  އަސްރަފީގެ

 7 އ. ފައިނޭންސް އޮފިސަރ  މުޙަންމަދު ޝިފާޢު ލ.ފޮނަދޫ  އަންނާރުގަސްދޮށުގެ

 8 އ. ޕްރޮޖެކްޓްއޮފިސަރ  އަޙުމަދު ޝިޔާޒް  ލ.ފޮނަދޫ  ދޯޅަނުބގެ

 9 އ.އިކޮނޮމިކުޑިވެލޮްޕމަންޓް އޮފިސަރ  ޢާއިޝަތު ސާދުނާ ވިލާރޯޅި ލ. ފޮނަދޫ

 10 އ.އިކޮނޮމިކުޑިވެލޮްޕމަންޓް އޮފިސަރ  ޢާއިޝަތު ނުޒުހާ  ފޮނަދޫ މުރިނގުލ. 

 11 އ.އިކޮނޮމިކުޑިވެލޮްޕމަންޓް އޮފިސަރ  ޢަލީ  ޝަރީފުهللا ޢަުބދު ލ. ފޮނަދޫ  އާފަތިސް

 12 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  ސެހެނާޒު ޙުސައިން  ލ. ފޮނަދޫ  ފަރުދާަބގީޗާގެ

 13 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  އިްބރާހީމް ޝާކިރު ލ.ފޮނަދޫ  ޝާޒް

 14 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  މުޙައްމަދު ޙަސަން މުނާޒް ލ. ފޮނަދޫ 

 15 އ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  ޙަފުޞާ އަލީ ލ. ފޮނަދޫ އާގަދަގެ

 16 އ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  މޫނިސާ ޖައުހަރީ ލ. ފޮނަދޫ  ހުވަނދުމާގެ

 17 އ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  މުޙައްމަދު ޒާހިރު  ފޮނަދޫލ.  އަލިމަސްގެ

 18 އ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  އާއިޝަތު ނާދިޔާ ނިޝާން ލ. ފޮނަދޫ 

 19 އ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  ޒުލްފާ އަޙްމަދު ލ.ފޮނަދޫ  އަންނާރުގަސްދޮށުގެ

 20 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އ.  ޝަމީމާ ޙުސައިން  ލ.ފޮނަދޫ  ޢަުބލައީގެ

 21 އ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  ޖަމީލް هللا ޢަްބދު ލ.ފޮނަދޫ  ހަވޭލި

 22 އ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  މަރިޔަމް ހަފީޒާ  ލ. ފޮނަދޫ  ގުލްހާރުގެ

 23 އ. ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން އަފީފު هللا ޢަުބދު ލ. ފޮނަދޫ އަލިމަސްގެ

 24 ޑުރައިވަރ  މުޙައްމަދު މޫސާ  ލ. ފޮނަދޫ ޖީޒާ



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2019

 9 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 25 ޑުރައިވަރ  އިުބރާހީމް ސުޖާއު  ފަހިއަލީ ލ. ފޮނަދޫ 

 26 ލާންޗު ޑުރައިވަރ  ޝުއައިުބ ޔޫސުފު  އިތާ ލ. ފޮނަދޫ 

 27 ފަޅުވެރި ޙުސައިން   އަުބދުލްމުޙްސިނު ލ. ކުނަހަންދޫ މަރިޔާޒުގެ

 28 ފަޅުވެރި  އާތިފު އަހުމަދު  އިރުދޭމާގެ ލ. ފޮނަދޫ 

 29 މަސައްކަތު ޖަމީލާ އާދަމް ލ. ފޮނަދޫ ދޫރެސް

 30 މަސައްކަތު މަރްޔާމް ސީތާ  ލ. ފޮނަދޫ  ވައިލެޓްވިލާ

 31 މަސައްކަތު هللاއާމިނަތު ޢަުބދު ލ. ފޮނަދޫ  އާާބދު

 32 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   

 ޕޮލިސީ،ޕްލޭނިންގ،ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސް  ސްޓެޓިސްޓިކްސް އޮފިސަރ  1

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

 އިންޕްރާންސްޓަރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކު ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސް  އ.އިކޮޮނމިކު ޑިެވލޮްޕމަންޓް އޮފިަސރ 1

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، އެޗުއާރ އެންޑް އިންފޮމޭޝަން  ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއާޒު  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓްވ އޮިފސަރ   1

 

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2019

 10 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

   ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު   / ގެ ވަނަވަރު  އަތޮޅު  .5
 

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

އަތޮޅުެގ ދެކުނު ދުނި ގުޅެނީ ހުވަޫދ ގޮސްފައެވެ. އަތޮޅުގެ ހުޅަނގު އުތުރުގައި އޮތީ ހައްދޫކަނޑެވެ. ) ވޭމަންޑޫ ކަނޑު ( 
 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

 75މޭލެވެ. ައތޮޅުގައި އޮންނަނީ ޖުްމލަ  14މުލީޭބރުން ފަރެސް މުީލ ޭބރަެށވެ. އެންމެ ފުޅާދިމާލުގައި ހުީރ ގާތްގަނޑަކަށް 
 ރަށެވެ.  64ރަށާއި، މީހުންނޫޅޭ  11ރަށެވެ. އެއީ މީހުންއުޅޭ 

ރަށް    13ހެކްޓަރު ހަމަނުވާ  1އަތޮޅުގެ އެންމެ ޮބޑު އަދި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ޮބޑުރަށަކީ ގަމެވެ. އަތޮޅުގައި             
  25.5އެަބއޮތެވެ. ނިސްބަތުން ަބލާއިުރ އަތޮޅުގެ ގިނަ ރަށްރަށަކީ ކުދި ރަށްރަށެވެ. އެވްރެޖްކޮށް ަބލާއިރު ރަށްރަށުގެ ސައިޒަކީ 

 އިން ސައްތައިގެ މިންވަރެވެ.  10ަބތުްނަބލާއިރު ހެކްޓަރެވެ. އެއީ މުޅި ރާއްޖޭގެ ނިސް

ރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅެއެވެ. މުޅި އަތޮޅުގެ މީހުންއުޅޭ ޢަދަދަށް ަބލާއިރު  11ރަށުގެ ތެރެއިން  75އަތޮޅުގެ             
އެވެ.   18045ާބދީއަކީ ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ އާ 2018އިންސައްތައެވެ.  16.2މީހުން އުޅޭރަށްތަކުގެ ނިސްަބތަކީ 

 އަކީ އަންހެުނންނެވެ. 8789އަކީ ފިރިހެނުންނެވެ.  9256މީގެތެރެއިން 

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

ދަނިބދޫ، މުންޑޫ އަދި ގަމެވެ.  އިސްދޫގައި ުބދުދީނުގެ ދުވަސްވަރު ހަދާފައިވާ ފައްޅިތަކުގެ އަސަރު މިހާރުވެސް ފެންނަްނ 
ލެވެއެވެ. މިގޮތުން ދަނިބދޫ '' ދާގަާބ '' އާއި ުބންެބރަކީވެސް  އެަބހުއްޓެވެ. މިގޮތުން އިސްދޫގައި ހުންނަ '' ހަވިއްތަ '' ފާހަގަކޮށް

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ަތންނެވެ. ުމންޑޫ '' ދާގަާބ '' އަކީ މިއަާދހަމައަށްެވސް ފެންނަންހުރި ތަންަތނުގެ ެތރޭގައި ހިމެނޭ ތަނެކެވެ. މީގެ 
 އާޘާރީ ތަނެކެވެ.  އިތުރުން މިއަތޮޅު ގަމުގެ ކުރުހިންނައަކީވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައިވާ

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

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

ތާރީޚީ ފަތްފުއްތަކުން އެނގޭގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްވެގެން އައިދުވަސްވަރު  އެންމެފަހުން އިސްލާމްވި               
 އަތޮޅަކީވެސް ހައްދުންމައްޗެވެ.  

އިސްދޫ ހުކުރުމިސްކިތް، ަދނިބދޫ ުބންެބރު ) ުބދުކޯލު (، މުންޑޫ ދާގަާބ، ގަުމ ހަވިއްަތ،  އިސްދޫ ހަވިއްތަ،             



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2019

 11 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ުބންެބރު، ޮބޑުފެންަގނޑު، އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚް ލިޔުއްވި އެންމެ މަޝްހޫރު މުޙައްރިޚް ކަމަށްވާ ޙަސަންތާޖުއްދީނަކީ ވެސް  
ޅުލެވިަފއިވަނީ ގަމު މާހިްނނަތެރޭގައެެވ. މިތަނަކީ ގަމުގެ ޗާޓުގައި ލ.އަތޮޅުގެ ޭބފުޅެކެވެ. އެމަިނކުފާނުގެ ަބއްޕާފުޅު ވަ

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

 
ރަށް  4މުން އަންނަ އަތޮޅެކެވެ. މިައތޮޅުގައި އެއްފަސްކުރެވިފައި މިއަތޮޅަކީ ޢުމްރާނީގޮތުން ކުރިައރަ

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

ވަޒަންވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ތަރައްޤީކުރައްވަމުން ގެންދަވައެވެ. ޓްވަރިޒަމަްށ ބަލާލާއިރު އަިދ މިހާތަަނށް 
ވެމުން ދެއެވެ. އަދި އެންމެ ރިޒޯޓެއް މިއަތޮޅުގައި އޮތްނަމަވެސް އިތުރަށް ތިން ރަށް ރިޒޯޓްގެ ގޮތުގައި ތަރަށްޤީކުރެ

 ގެސްޓްހައުސްގެ ވިޔަފާރިކުރިއަރަމުންދެއެވެ. 
 

ގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް  3ޖ އޮފިޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓަރ 68/3މިއޮފީހަކީ ޤާނޫނު ނަންަބރު 
އެޓޮލްމިނިސްޓްރީތައް އުވާލައްވާ އަތޮޅު އޮފީސްތައް  ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ އަތޮޅުވެރިން މިސުރުޚީގެ ދަށުގައި ހިނގަމުންއައިސް 

ވަަނއަހަރު ަބދަލުކުރައްވާ އަދި  ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް  2008ހިންގުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯްމ އެފެއާޒްގެ ދަށަށް 
ތިޚާުބކުރެވި ގައި ލޯކަލް ކައުންސިލްތައް އިން 2011ފެުބރުއަރީ  05ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގެވުމަށްޓަކައި 

ންފެށިގެން އަތޮޅު އޮފީހުގެ ނަން  2011ފެުބރުއަރީ  22އިންތިޚާުބކުރެވިފައިވާ ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރާތައް އުފެއްދެވުމާގުޅިގެން 
  އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަމަށް ަބދަލުކުރެވި ހިންގަމުން ައންނަ އޮފީހެކެވެ. އޮފީސް އުފެދިފައިވާ ތާރީހެއް ކަނޑައެޅިގެން 

ގައި ހިތަދޫއަށް  13މެއި  1964އެނގޭކަންނެތެވެ. ނަމަވެސް މިއޮފީހަކީ ކުރީގައި މިއަތޮޅު ދަނިބދޫގައި ހިނގަމުން އައިސް 
ވަނަ އަހަރު މާރިޗު  1992ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ހިތަދޫގައި ިހންގުމަށްަފުހ  6ވަނަ އަހަުރ މާރޗުމަހުގެ  1992ަބދަލުކުރެވި 

  ރެވި ފޮނަދޫގައި ހިންގަމުން އަްނނަ އޮފީހެކެވެ.ގައި ފޮނަދޫއަށް ަބދަލުކު 6
 
 

 
 
 



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2018

 

 12 )ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަން(  

 ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު   .6
 

 މިންވަރު ޔަލަށް ޙާޞިލްވި  އަހަރުގެ ނި ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން    2019

 ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް   #

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ  
 މުއްދަތު 

ނަތީޖާ  
ޙާޞިލްކުރެވުނު  

 Q1 Q2 Q3 Q4 މިންވަރު 

1 

 ރިޕޯޓް   ތަފްސީލް   ގޮތުގެ   ހިންގާފައިވާ   ކައުންސިލުން   އަހަރުގެ   ވަނަ   2018

 . އެކުލަވާލުން ރިޯޕޓް

  
100% 

2 

 ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   އަހަރުގެ   ވަނަ   2018

 . އެކުލަވާލުން ރިޯޕޓް

  
0% 

3 

 ރިޕޯޓް   ތަފްސީލް   މަސްދުވަހުގެ   6  ފުރަތަމަ   އަހަރުގެ   ވަނަ   2019

 . އެކުލަވާލުން ރިޯޕޓް

  
100% 

4 

 ބަޖެޓް   ތާވަލާއި   މަސައްކަތު   އަހަރުގެ   ވަނަ   2020

 . އެކުލަވާލުން ބަޖެޓް ތާވަލާއި މަސައްކަތު

  
100% 

5 

 . ހެދުން   އަތޮޅަކަށް   ދިރިއުޅޭ   ރައްޔިތަކު   ސަމާލުކަންދޭ   ކެއުމަށް   ކާނާ   ރަނގަޅު   ފައިދާހުރި   ޞިއްޙީގޮތުން 

  ބޭއްވުމާއި އެއް ފުޑުފެއަރ  ހިމަނައިގެން ކާނާ  ފައިދާހުރި  ސިއްޙަތައް
  ކެއުމުގެ  ކާނާ  ރަނގަޅު  ނަށް  ބެލެނިވެރިން ސްކޫލްކުދިންނާއި

     ތައް ްޕރޮގްރާމް ދިނުމުގެ   މައުލޫމާތު ބެހޭގޮތުން  މުހިއްމުކަމާއި
 . ކުރިއަށްގެންދިއުން 





%100 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2019

 13 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

6 

 . ހެދުން   އަތޮޅަކަށް   ދިރިއުޅޭ   ރައްޔިތަކު   ނުކުރާ   ބޭނުން   މަސްތުވާތަކެތި 

"  ބިންގާ"  ސްކޫލެއްގައި ހުރިހާ ލާމުގެ  ގުޅިގެން   ޮޕލިސްއާއި ގަން
 . ފެށުން ްޕރޮގްރާމް





0% 

7 

 . ބޭއްވުން   މުބާރާތްތައް   ކުޅިވަރު   ފެންވަރުގެ   އަތޮޅު 

އެއް ލާމު ލިންކް ރޯޑްގައި   ބައިނަލް އަގްވާމީ ފެންވަރުގެ ރަން
 ބޭއްވުން. 



100% 

 ބޭއްވުން.  ރާޅާ އެޅުމުގެ މުބާރާތެއް


0% 

 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބޭއްވުން. 


0% 

 ބަށި މުބާރާތެއް ބޭއްވުން. 


100% 

8 

 . ކުރުން   ކާމިޔާބު   މުބާރާތެއް   ފެންވަރުގެ   ގައުމީ 

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





60% 

 . ފޯރުކޮށްދިނުން އެހީތެރިކަން ފަރާތްތަކަށް  ހޯދައިދޭ ރީތިނަން  އަތޮޅަށް
0% 

9 

 . ޤާއިމްކުރުން   އަތޮޅުގައި   މަރުކަޒެއް   ދޭނެ   ތަމްރީން   ވޮކޭޝަނަލް   އަދި   ޓެކްނިކަލް 

  ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންވާ މާލަމަށް  އުމަރު އެދުރު ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު
 . ޤާއިމްކުރުން





60% 

10 

 . ފޯރުކޮށްދިނުން   އެހީތެރިކަން   މަސައްކަތްތަކަށް   ރަށުކައުންސިލްގެ 

  ކާޑުތައް އަންގައިދޭ ކާކުކަން   ސްޓާފުންގެ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ
 . ތައްޔާރުކުރުން





20% 

  ފޮނުވައިގެން  މުވައްޒަފުން ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު ރަށުކައުންސިލްތަކަށް
 . ފޯރުކޮށްދިނުން  އެހީތެރިކަން ފަންނީ





0% 

 މަރާމާތުކުރުން  މަގުތައް ރަށްރަށުގެ
55% 

11 

 . ހުއްޓުވުން   އަނިޔާތައް   ނަފްސާނީ   އަދި   ޖިސްމާނީ   ، ޖިންސީ   ކުރިމަތިވާ   ކުޑަކުދިންނަށް   އަންހެނުންނާއި 

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





0% 

12 
 . ޤާއިމްވުން   ރަށެއްގައި   ކޮންމެ   އަތޮޅުގެ   ނިޒާމެއް   ފޯރުކޮށްދޭނެ   ބޯފެން   ސާފު   ، ޔަޤީންކުރެވި   ރައްކާތެރިކަން   ވާރޭފެނުގެ 

 2 ފޭސް  ްޕރޮޖެކްޓް ޒެްޕވިސް
0% 

13 
 . ޤާއިމްވުން   ފެންވަރުގައި   އަތޮޅު   ސެންޓަރެއް   މެނޭޖުމަންޓް   ވޭސްޓް 

 . ޤާއިމްކުރުން ސެންޓަރ މެނޭޖުމަންޓް  ވޭސްޓް
20% 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2019

 14 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

14 

 . ހޯދައިދިނުން   ފުރުސަތު   ދަސްކުރުމުގެ   ހުނަރު   މަސައްކަތާއި   ތިބެގެން   އަތޮޅުގައި 

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

 . ހިންގުން




40% 

 ކުރުން   ހަދިޔާ ފޮތް ލައިބްރަރީތަކަށް ސްކޫލްތަކުގެ  ހުރިހާ އަތޮޅުގެ
0% 

  ގަނެދޭނެ  ތަކެތި ރައްޔިތުންނަށް  އަތޮޅުގެ ފަންޑުން  ޓްރަސްޓް
 ތައާރަފުކުރުން  ސްކީމެއް





0% 

15 

 . ލިބުން   ވަޒީފާ   ބަޔަކަށް   ގިނަ   ހުޅުވި   ގެސްޓްހައުސްތައް   ރިސޯޓްތަކާއި   ގިނަ   އަތޮޅުގައި 

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





0% 

16 

 . ހެދުން   އަތޮޅަކަށް   ގިނަބަޔަކުތިބި   ދަންނަ   ކިޔަވަން   ޤުރުއާން   ރީތިކޮށް 

 . ބައިވެރިވުން މުބާރާތުގައި ގުރުއާން އަތޮޅު
100% 

  ޤައުމީ ބޭއްވުމާއި އޮޑިޝަން އަތޮޅު މުބާރާތުގެ  ޤުރުއާން ޤައުމީ
 . ބައިވެރިކުރުން ދަރިވަރުން   މުބާރާތުގައި ޤުރުއާން





100% 

  ހޮވޭ  މުބާރާތަށް ކިޔެވުމުގެ ޤުރުއާން  ޤައުމީ  އޮޑިޝަނުން އަތޮޅު
  ކުއްޖަކަށް ކޮންމެ ފަރިތަކޮށްދިނުމާއި މާލޭގައި ދަރިވަރުންނަށް
 . ދިނުން  އެލަވަންސެއް





100% 

17 

 . ހެދުން   އަތޮޅަކަށް   ދިރިއުޅޭ   ރައްޔިތަކު   ހޭލުންތެރިވެފައިވާ   ކަންކަމަށް   ދީނީ 

  ނަޞޭހަތް ދީނީ  ރަށެއްގައި  ހުރިހާ އަތޮޅުގެ މަހުގައި ރަމަޟާން
 . ދިނުން





100% 

18 

 . ޤާއިމްކޮށްދިނުން   މުޖުތަމައުއެއް   އަމާން   ރައްކާތެރި 

  ސްކޫލްތަކުގައި ްޕރޮގްރާމް މޮނިޓަރސް ޓްރެފިކް  ސްކޫލް  ފުލުހުންގެ
 . ފެށުން





0% 

  މުއައްސަސާތައް މުޖުތަމަޢުއަކަށް އަމާން ރައްކާތެރި ، ހައްދުންމަތި
 . ބޭއްވުން ފޯރަމެއް ގުޅިގެން 





0% 

19 
 . މަދުކުރުން   މައްސަލަތައް   ކޮރަޕްޝަންގެ 

  ްޕރޮގްރާމްތައް ކުރުވުމުގެ  ހޭލުންތެރި  ކޮރަޕްޝަނަށް  ރަށެއްގައި  ހުރިހާ
 . ހިންގުން





0% 

20 
 . އިތުރުކުރުން   ބައިވެރިވުން   ޒުވާނުންގެ 

 . ބޭއްވުން މަހާސިންތާއެއް ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ
100% 

21 
 . ގިނަކުރުން   މަސައްކަތްތެރިން   ފަންނީ 

 .އަތޮޅުގެ ފަންނުވެރިން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް މާކެޓް ހޯދައިދިނުން


0% 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2019

 15 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 .ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަސް އަތޮޅުފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުން


75% 

 .ވިޔަފާރިވެރިންގެ ނައިޓް މާކެޓެއް ބޭއްވުން


20% 

22 

 . ދިނުން   ޚިދުމަތްތަކެއް   އަވަސް   ރަނގަޅު   ފެންވަރު   މުއައްސަސާއަކުންވެސް   ހުރިހާ   އަތޮޅުގެ 

ރަށުކައުންސިލް ތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް  އަތޮޅު ކައުންސިލާއި 
 .މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ޓްރޭނިން ތައް ދިނުން



90% 

 އަތޮޅުގެ ޚިދުމަތްދޭ މުއައްސަސާތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން 


10% 

23 

 . އެނގިފައިއޮތުން   އެންމެނަށް   އަމަލުކުރަންވީގޮތް   ކުރިމަތިވުމުން   ކާރިޘާއެއް 

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



0% 

ކާރިޘާތަކުން ރައްކާތެރިވުމާގުޅޭ ވޯކްޝޮްޕތައް އަތޮޅު އަދި ރަށު  
 .ފެންވަރުގައި ހިންގުން



0% 

24 

 . ޤާއިމްކުރުން   ނިޒާމެއް   ހިއްސާކުރެވޭނެ   ފަސޭހަކަމާއެކު   ރައްޔިތުންނަށް   މަޢުލޫމާތު   ހާލަތްތަކުގެ   ކުއްލި 

  ބަލްކް ފަރާތަކަށް އިސް ގެއެއްގެ  ކޮންމެ  ތަކުން ރަށުކައުންސިލް
 .ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމް ފޮނުވޭނެ  އެސް އެސްއެމް





0% 

25 

 ހަރުދަނާކުރުން   ހިންގުން   ކައުންސިލްގެ   އަތޮޅު 

އަހަރު ދުވަހުގެ ތަރައްޤީގެ ްޕލޭން މުރާޖަޢާކޮށް   05ކައުންސިލްގެ 
 .އެލްޖީއޭއަށް ފޮނުވުން



0% 

އަހަރު ދުވަހުގެ ފައިނޭންޝަލް ްޕލޭން   05ކައުންސިލްގެ 
 .މުރާޖަޢާކޮށް އެލްޖީއޭއަށް ފޮނުވުން



0% 

 .ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސްބޯޑެއް ހެދުން


100% 

 .މިނިވަންދުވަހާއި ޤައުމީ ދުވަސް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުން


0% 

 .އޮފީސް އެތެރޭގެ ާޕޓިޝަން ޖެހުން


10% 

އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ބޭފުޅުން ހިމެނޭގޮތަށް  
 .ޤައުމީ އިދާރާތަކާއި މަޝްވަރާކުރުމަށް މާލެ ދަތުރެއް ކުރުން



50% 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފްރަންޓް ޔާޑްގައި ގާއެތުރުމާއި، ާޕކިން އޭރިޔާ  
 .ހެދުމާއި، ބޭރުދޮރުގެ ގޭޓްލާ ފާރުރޭނުން



45% 

ކައުންސިލްތަކުގެ ފަންނީ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް ތަޖުރިބާ ދަތުރެއް  
0% 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2019

 16 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 .ކުރުން

 .ސްޓާފް ނައިޓެއް ބޭއްވުން


0% 

 .އިހައްދުންމަތީ ޝަރަފްވެރިކަމުގެ އެވޯޑް ހަފްލާ ބޭއްވުން


10% 

 .ޓާޓަލް ފެސްޓިވަލް ބޭއްވުން


100% 

 ދެކުނު މަހާސިންތާގައި ބައިވެރިވުން 


100% 

26 
 ކައުންސިލްތަކާއި އޮންނަ ގުޅުން ރަނގަޅުވެ މަސައްކަތްތައް އަވަސްވެގެންދިއުން. 

 ފެންވަރުގެ މަހާސިންތާއެއް ބޭއްވުން. އަތޮޅު 
0% 

27 

 އަތޮޅުގައި ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުން. 

ގަމުގައި ބޭސްފިހާރަ ހިންގި އިމާރާތް ތަޅާލާ، ހޮސްިޕޓަލަށް އަންނަ  
 .ބަލިމީހުންނަށް ތިބެވޭނެ ގެސްޓްހައުސްއެއް ހެދުން



0% 

 .ބޭނުންކުރަންފެށުން 1އަތޮޅު ގެސްޓްހައުސް  


35% 

28 

އިދާރީ ދާއިރާގެ އެންމެހައި ރަށްރަށާއި ބިންބިމުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވައި، އެ ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމާއި، ބިމާބެހޭ ޤައުމީ ދަފްތަރު  
 ފޯރުކޮށްދިނުން އެކުލަވައި ބަލަހައްޓާ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާނެ މަޢުލޫމާތު  

ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ބިމުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލާ މުޅިއަތޮޅުގެ ބިމުގެ  
 ދަފްތަރު ތައްޔާރުކޮށް އަްޕޑޭޓްކުރުން. 





60% 

29 

 . ދިނުން   ލަފާ   ބޭނުންވާ   ކައުންސިލްތަކަށް   ރަށު 

ވަނަ އަހަރުގެ އެނުއަލް   2018 ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކޮށް 
 މޮނިޓަރިންގ ރިޯޕޓް ޢާންމުކުރުން. 



90% 

މަސްދުވަހުގެ މޮނިޓަރިންގ ހަދާ   6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ   2019
 ރިޯޕޓް ޢާންމުކުރުން. 



85% 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2019

 17 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޙާ  .7
 

 ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުން    ތަފްސީލް ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ ގޮތުގެ   2018 •
ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލް ހިންގާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އެކުލަވާލައި ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީއަށް  2018

 ދުވަހުގެ ކުރިން ފޮނުވިފައިވެއެވެ. 2019ޖެނުއަރީ  20
 
 ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުން   ތަފްސީލް   މަސްދުވަހުގެ   6  ފުރަތަމަ   އަހަރުގެ   ވަނަ   2019 •

-240ރިޕޯޓް އެކުލަވާލައި މި އޮފީހުގެ ނަންަބރު  ތަފްސީލް މަސްދުވަހުގެ 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2019
CA/221/2019/39  ްވަނަ ދުވަހު ފޮނުވިފައިވެއެވެ. 17ޖުލައި  2019ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީއަްށ  ސިޓީއިނ 

 
 ބަޖެޓް އެކުލަވާލުން   ތާވަލާއި   މަސައްކަތު   އަހަރުގެ   ވަނަ   2020 •

ސިޓީއިން    ADS/221/2019/45-240ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލް އެކުލަވާލައި މި އޮފީހުގެ ނަންަބރު  2020
 ގައި ފޮނުވިފައިވެއެވެ. 2019އޮގަސްޓް  29ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް 

 25އީމެއިލްއަށް  info@lga.gov.mvވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓް އެކުލަވާލައި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮޯތރިޓީގެ  2020
 .ގައި ފޮނުވިފައިވެއެވެ 2019އޮގަސްޓް 

 
  ކާނާ   ރަނގަޅު   ނަށް   ބެލެނިވެރިން   ސްކޫލްކުދިންނާއި   ބޭއްވުމާއި   އެއް   ފުޑުފެއަރ   ހިމަނައިގެން   ކާނާ   ފައިދާހުރި   ސިއްޙަތައް  •

 . ކުރިއަށްގެންދިއުން   ޕްރޮގްރާމްތައް   ދިނުމުގެ   މައުލޫމާތު   ބެހޭގޮތުން   މުހިއްމުކަމާއި   ކެއުމުގެ 
 ކާނާ  ރަނގަޅު ނަށް ެބލެނިވެރިން  ސްކޫލްކުދިންނާއި ޭބއްވުާމއި އެއް ފުޑުފެއަރ ހިމަނައިގެން ކާނާ ފައިދާހުރިސިއްޙަތައް 

ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ ގޮތުން ހައްދުނަމަތީ ފޮނަޫދ  ޕްރޮގްރާމްތައް ދިނުމުގެ މައުލޫމާތު ެބހޭގޮތުން މުހިއްމުކަމާއި ކެއުމުގެ
ންމަީތ ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާިއ ިބޒްނަސް ސެންޓރ ކައުންސިލާއި، ހައްދުންމަތީ ަގމު ކައުންސިލާއި، ހައްދު

ގެ ނަމުގައި ާބއްވައި 2019ދުވަހުގައި ލާމު ފްޑް އެކްސްޕޯ 19އޮކްޓޯަބރ  2019ކޯޕަރޭޝަން ލާމުއާއި ގުޅިގެން  
މަދު  މައުލޫމާތު ދެވުނެވެ. އަދި މި ޕްރޮގްރާމް ހުޅުވައި ދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑޮކްޓަރ އަހު

 ޒާހިރުއެވެ.
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  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2019

 18 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

  
 އެއް ލާމު ލިންކް ރޯޑްގައި ބޭއްވުން.   އިނަލް އަގްވާމީ ފެންވަރުގެ ރަން ބަ  •

  27-26ކޮކާ ކޯލާ ރަން އިން ލާމު ނަމުގައި  ކް ރޯޑްގައިޓީ.އެފް.ޖީ އާއި ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުޅިގެން ލާމު ލިން
އަދި މިއިވެންޓްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލް   ގައި ބައިނަލް އަގްވާމީ ފެންވަރުގައި ރަން އެއް ބޭއްވުނެއެވެ.  2019ޖެނުއަރީ 

 ފަޒުނާ އަހުމަދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް އާއި ފަސްޓް ލޭޑީ
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ބަށި މުބާރާތެއް ބޭއްވުން.  •
 ބޭއްވުނެއެވެ.  21އިން  18ޓީމް ބައިވެރިވެ، ޖުލައި  05ގައި ޖުމްލަ   2019ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބަށި މުބާރާތް 

 
 

 . ހިންގުން   މުބާރާތެއް   ވޮލީ   މުބާރާތަކާއި   ފުޓްސެލް   ފެންވަރުގައި   އަތޮޅު   ނަމުގައި   ގެ "  ކޮމިއުނިޓީ   ސޭފަރ   ފޯ   ޔޫތު "   އެކު   ފުލުހުންނާއި  •
އަދި ކޭބޯލާ ބޮޑުބެރު ގުރޫޕާއި ގުޅިގެން މަތިވަރު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ  ފުލުހުންނާއި ތީމްގެ ދަށުން " ކޮމިއުނިޓީ ޔޫތު ފޯ ސޭފަރ"

 ނަމުގައި އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ފުޓްސެލް މުބާރާތެއް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. 

 
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2019

 19 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

އަހަރަށް  2020ގައި އިއުލާނުކޮށް ދިމާވިދަތިތަކާހެދި މުބާރާތް ބޭއްވުން    2019ޑިސެމްބަރ    1ލ. އަތޮޅު ވޮލީ މުބާރާތް  
 ވުނެވެ. ލަސްކުރެ 

 
 . ޤާއިމްކުރުން   ވަޞީލަތްތައް   ބޭނުންވާ   މާލަމަށް   އުމަރު   އެދުރު   ކައުންސިލްގެ   އަތޮޅު  •

ޤާއިމްކުރުމަށް ޭބނުންވާތަެކތީގެ މައުލޫމާތު ޝީްޓ  ަވޞީލަްތތައް ޭބނުންވާ މާލަމަށް އުަމރު އެދުރު ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު
ޑިސެމްަބރ  17ަވނަ ފަަހރަށް 2އެއްވެސް ފަރާތަުކން ކުރިމަތި ުނލާތީ ގަިއ އިއުލާނުކޮށް 2019ޑިސެމްަބރ  11ހަދާ 
ފަރާތުން ިބޑް ހުށަހަޅައި، ިބޑް އިވެލިއޭޓް ކުރުމަށް ިބޑް ކޮމެޓީއާއި ހަވާލު   2ގައި އިއުލާނުކޮށްގެން 2019

 ކުރެވިފައިވެއެވެ.
 

 . ތައްޔާރުކުރުން  ކާޑުތައް   އަންގައިދޭ   ކާކުކަން   ސްޓާފުންގެ   ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ  •
މަތީ ގަމު ކައުންސިލްގެ  ހައްދުން ތައްޔާރުކުރުމުގެ ގޮތުން  ކާޑުތައް  އަންގައިދޭ ކާކުކަން ސްޓާފުންގެ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ

އަިދ  ކުރެވިފައެވެ.ހާވާުލ ވަނީ ހުރިހާ ސްޓަފުންަނށް ކާކުކަން އަންގައިދޭ ކާޑް ތައްޔާރުކޮށް ގަމު ކައުންސިލާއި 
ރުމުގެ މަސައްކަތް  ހުރިހާ ސްޓަފުންނަށް ކާކުކަން އަންގައިދޭ ކާޑް ތައްޔާރުކުހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިްލގެ 
ކާްޑ ހެދުމުގެ މަސައްކަްތ  ގެ ސްޓާފުންގެއަދި އަތޮޅުގެ ދެން ހުރި ަކއުންސިލްތަކުނޮވެމްަބރ މަހު ވަީނ ކުރެވިފައެވެ. 

 ކުރެވެމުން އެަބދެއެވެ.
 

 މަރާމާތުކުރުން   މަގުތައް   ރަށްރަށުގެ  •
މަރާމާތުކުރުމުގެ ގޮތުން އެކައުންސިލަކުން އެދޭ ތަރުތީުބން އެކައުންސިލަކުން ޚަރަދު ކުރާގޮތަށް   މަގުތައް ރަށްރަށުގެ

 ކުރެވެމުންދެއެވެ.ޕަްބލިކް ވާކްސްގެ ވެހިކަލްއާއި މުއައްޒަފުން އެރަށަކަށް ފޮނުވައިގެން މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތް 
 

 
 
 

 . ޤާއިމްކުރުން   ސެންޓަރ   މެނޭޖުމަންޓް   ވޭސްޓް  •
 ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު ޤާއިމްކުރުމަށް މައުލޫމަތު ހޯދުމަްށ ކުޑަހުވަދޫއަށް ދަތުރެއް ކުރެވުނެއެވެ.

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2019

 20 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

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

ަބއިވެރިންނާއެކު ކޯސް ކާމިޔާްބ ކަމާއެކު   31އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ސެންޓްރަލް އޭރިޔާއާއި ގުޅިގެން ނެވިގޭޝަން ކޯސް 
އަިދ  ކޯހަކާއި އިންސްޓްރެކްޓަރ ޑައިވިންގމާލަމްގައިވަނީ ާބއްވާފައެެވ. އަދި  އުމަރު އެދުރު ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު

   މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ.އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ސެންޓްރަލް އޭރިޔާއާއި  މިނޫންވެސް އިތުރު ކޯސްތައް ޭބއްވުމަށް

 
 

 . ބައިވެރިވުން   މުބާރާތުގައި   ގުރުއާން   އަތޮޅު  •
 27ގައި ވަނީ ޭބއްވިފައެވެ. މިމުާބރާތުގައި  2019އޭޕްރިލް  20-17ވަނަ އަހަރު އަތޮޅު ޤްރުއާން މުާބރާތް  2019
 ަބއިވެރިން ަބއިވެރިވެފައިވެއެވެ.  257ސަސާއަކުން މުއައް

 
 
 
 
 
 
 

 . ބައިވެރިކުރުން   ދަރިވަރުން   މުބާރާތުގައި   ޤުރުއާން   ޤައުމީ   ބޭއްވުމާއި   އޮޑިޝަން   އަތޮޅު   މުބާރާތުގެ   ޤުރުއާން   ޤައުމީ  •
 މުާބރާތުގައި ޤުރުއާން ދަރިވަރުން ޤައުމީ 10އެްނމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ލިުބނު އަތޮޅު ޤްރުއާން މުާބރާތުން 

 ަބއިވެރިކުރެވުނެވެ.
 

  ކޮންމެ   ފަރިތަކޮށްދިނުމާއި   މާލޭގައި   ދަރިވަރުންނަށް   ހޮވޭ   މުބާރާތަށް   ކިޔެވުމުގެ   ޤުރުއާން   ޤައުމީ   އޮޑިޝަނުން   އަތޮޅު  •
 . ދިނުން   އެލަވަންސެއް   ކުއްޖަކަށް 
ކިޔެވުމުގެ މުާބރާތައް ހޮވުނު ދަރިވަރުންނަށް މާލެދިއުމަްށ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ހުރުމާއި ޤުރުއާން 

 ދަތުރު އެލަވަންސް ދެވުނެވެ.
 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2019

 21 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 ރަމަޟާން މަހުގައި އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ދީނީ ނަޞޭހަތް ދިނުން.  •
ަނޞޭހަްތ ދިނުމަށް އަތޮޅުގެ މީުހން ދިިރއުޅޭ ކޮންމެ ރަށަކަްށ ރަމަޟާން މަހުގައި އަތޮޅުގެ ުހރިހާ ރަށެއްގައި ދީނީ 

 ރ ދެވުނެވެ.10000
 

 ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ މަހާސިންތާއެއް ބޭއްވުން.  •
ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ މަހާސިންތާއެއް ޭބއްވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫްތ، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްއާއި 

އިން   22ޑިސެމްަބރ  2019ޖަމިއްޔާއަކުން ަބއިވެރިވެ  14 ޖަމިއްޔާތަކަށް ދައުވަތުދީގެން ގުޅިގެން މިއަތޮޅުގެ ހުރިހާ 
 އަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އެދުރު އުމަރު މާލަމްގައިވަނީ ާބއްވާފައެވެ. 24

 
 
 

 .ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަސް އަތޮޅުފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުން •
އަތޮޅުފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ފޮނަދޫ ކައުންސިލިން އިސްނަގައިގެން ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަސް 

 މިކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ފޮނަދޫގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުގެ މުއައްޒަފުންނަށް ހެލްތީ ްބރެކްފާސްޓެްއ ދެވުނެވެ.

 
 
 
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2019

 22 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 
 .ވިޔަފާރިވެރިންގެ ނައިޓް މާކެޓެއް ބޭއްވުން •

ިބޒްނަސް ސެންޓރ ކޯޕަރޭޝަން ލާމުއާއި ގުޅިގެްނ ހައްދުނަމްތީ ގަމުގަިއ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ނައިޓް މާކެޓެްއ ޭބއްވުމަށް 
 އަށް ޭބއްވުމަށް އިޢުލާނު ކުރެވުނެވެ. 14އިން  12ޑިސެމްަބރ 

 
 .ތައް ދިނުންއަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށުކައުންސިލް ތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ޓްރޭނިން  •

 ޓްރޭނިން ޕްރޮގްރާމް ވަނީ ހިންގިފައެވެ.  04އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށުކައުންސިލް ތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަްށ ތިރީގައިވާ     
 – 24ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓާއި ގުޅިގެން ިބްޑ އިވެލުއޭޝަން އެންޑް ޕްރޮކިޔުމެންޓް   -

   2019އޭޕްރީލް  25
  2019އޭޕްރީލް   27-25ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓާއި ގުޅިގެން އިންަޓރނަލް އޮޑިޓް  -
 27ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓާއި ގުޅިގެން އެޕްލިކޭޝަން ރިލޭޝަންޝިޕްސް ްޓރެއިނިންގ  -

    2019ޖޫން  29 –
ްނ އިފެކްޓިވް ލީޑަރ ޝިޕް ސްކިލްސް ފޯރ  ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓާއި ގުޅިގެ -

     2019ޖޫން  27 – 26ސްޕަވައިޒަރސް ޓްރެއިނިންގ 
 

 އަތޮޅުގެ ޚިދުމަތްދޭ މުއައްސަސާތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން  •
ހޮސްޕިޓަލުން އަތޮޅުގައި ޚިދުމަތްދޭ މުއައްސަސާތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްުވމުގެ ގޮތުން ހައްދުންމަތީ ގަމު ރީޖަނަލް 

 ަބއެއް ތަކެތި ހޯދުމަށް އެދުމުން އެތަކެތި މިކައުންސިލްގެ ޚަރަދުގައި ގަނެފައި ހަވާލުކުރެވުނެވެ.
 

 .ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސްބޯޑެއް ހެދުން •
ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސްޯބޑެއް ހެދުމުެގ ގޮތުން ޯނޓިސް ޯބޑައް ޭބނުްނވާ ތަކެތި ހޯާދ ނޯޓިސް ޯބޑް އޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަްނ 

 އޭރިޔާގއި ހަރުކުރެވުނެވެ. އަދި ނޯޓީސް ޯބޑްއަކީ ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ހިސާެބއްގައިހުރެ ަބލާލެވޭނެ ޮގތައް ހެދުނެވެ. 
 

 .އޮފީސް އެތެރޭގެ ޕާޓިޝަން ޖެހުން •
 ތެރޭގެ ޕާޓިޝަން ޖެހުމަށް އޮފީހުގެ އިންޓީރިޔާ ޑިޒައިން ކުރެވުނެވެ.އޮފީސް އެ

 
އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ބޭފުޅުން ހިމެނޭގޮތަށް ޤައުމީ އިދާރާތަކާއި މަޝްވަރާކުރުމަށް މާލެ ދަތުރެއް   •

 .ކުރުން
ށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓީމެއް މާލެގޮސް ޤައުމީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރުންނާއި ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ހިމެނޭގޮތަ

އިދާރާތަކާއި އަތޮޅުގެ ހުރި ދަތިތކާއި ހުރި ފުރުސަތުތަކާބެހޭގޮތުްނ ހުރިހާ މިނިސްޓްރީތަކާ މަޝްަވރާ ަބއްދަލުވުންތަކެްއ 
 ޭބއްވުނެވެ.

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2019

 23 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 
 .ދޮރުގެ ގޭޓްލާ ފާރުރޭނުންއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފްރަންޓް ޔާޑްގައި ގާއެތުރުމާއި، ޕާކިން އޭރިޔާ ހެދުމާއި، ބޭރު  •

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފްރަންޓް ާޔޑްގައި ގާއެތުރުމާއި، ޕާކިން އޭރިޔާ ހެދުމާއި، ޭބރުދޮރުގެ ގޭްޓލާ ފާރުރޭނުމަށް މައުލޫމާުތ 
 31ގައި އިއުލާނުކޮށް އެއްެވސް ފަރާތަކުން ކުރިމަތި ނުލާތީެވ ދެވަނަ ފަހަރަށް  2019ޑިސެމްަބރ  16ޝީޓް ހަދާ 
 ގައި އިއުލާނުކުރެވުނެވެ.2019 ޑިސެމްަބރ

 
 .އިހައްދުންމަތީ ޝަރަފްވެރިކަމުގެ އެވޯޑް ހަފްލާ ބޭއްވުން •

އިހައްދުންމަތީ ޝަރަފްވެރިކަމުގެ އެވޯޑް ހަފްލާ ޭބއްވުމަށް ކުރީގެ ކައުންސިލުންހެދި އުސޫލު މުރާޖާކޮށް އުސޫލެއް  
 ފާސްކުރެވުނެވެ.

 
 .ޓާޓަލް ފެސްޓިވަލް ބޭއްވުން •

 26ފެސްޓިވަލް ޭބއްވުމަށް ލާމާފަރު ފެސްޓިވަލްގެ ނަމުގަިއ މިއަތޮޅުގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތައް ަބއިވެރިވެގެން ޓާޓަލް 
ރ ގެ ފައިސާގެ  3500އަދި ކޮންމެ ސްކޫލަކަށް   ގައި ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫގައި ެބއްުވނެވެ.2019ސެޕްޓަމްަބރ 

 އެހީއެއް ދެވުނެވެ.

   
 

 މަހާސިންތާގައި ބައިވެރިވުން. ދެކުނު   •
ދެކުނު މަހާސިންތާގައި ަބއިވެރިވުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގ ކައުންސިލަރުންނާއި ކައުންސިލްގެ ަބއެއް އިދާރީ މުވައްޒަފުން 

 ގައި ދިޔައެވެ.2019އޮކްޓޯަބރ  31ހިމެނޭ ޓީމެއް ގއ. ވިލިގިއްޔަށް 

  
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2019

 24 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 
 .ބޭނުންކުރަންފެށުން  1އަތޮޅު ގެސްޓްހައުސް   •

ބޭނުންކުރުމުގެ ގޮތުން އެއިމާރާތުގައި ހުރި މާރާމާތުތައް ކުރުމަށް އިއުލާނުކޮށް ަބއެކާ ހަވާލުކޮށް  1އަތޮޅު ގެސްޓްހައުސް 
 މަސައްކަތް ކުރަމުން ދެއެވެ.  

 
 

 ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ބިމުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލާ މުޅިއަތޮޅުގެ ބިމުގެ ދަފްތަރު ތައްޔާރުކޮށް އަޕްޑޭޓްކުރުން.  •
ށުކައުންސިލްތަކުގެ ިބމުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލާ މުޅިއަތޮޅުގެ ބިމުގެ ދަފްތަރު ތައްޔާރުކޮށް އަޕްޑޭޓްކުރުމަށް އަތޮޅުގެ  ރަ

ކޮންމެ ރަށަކުން މަސްނިމުމުން ެއރަށެއްގެ ިބމުގެ ދަފްތަރު އަތޮލު ކައުންސިލަށް ފޮނުވުމުން މުޅިއަޮތޅުގެ ިބމުގެ ދަފްތަުރ 
 އަޕްޑޭޓް ކުރެވެއެވެ. 

 
 ވަނަ އަހަރުގެ އެނުއަލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް ޢާންމުކުރުން.   2018 ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކޮށް  •

ވަނަ އަހަރުގެ އެނުއަލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް ހައްދުްނމަތީ މާަބއިދޫ، މުންޫޑ  2018 ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކޮށް 
 ޕޯޓް ހެދިފައިވެއެވެ.އަދި ގަމު ކައުންސިލް ފިޔަވައި ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކުގެ ރި

 
 މަސްދުވަހުގެ މޮނިޓަރިންގ ހަދާ ރިޕޯޓް ޢާންމުކުރުން.  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ    2019 •

ވަނައަހުރު އެނެއަލް މޮނިޓަރިން ނުކުެރޭވ  2018މަސްދުވަހުގެ މޮނިޓަރިންގ ަހދާ  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2019
ކައުންސިލްތަކުގެ މޮނިޓަރިންޮކްށ ރިޕޯޓް އަށް ކޮމެންްޓ ކުރުމަްށ ކައުންސިލްތަކަށް ޮފނުވައި ކަުއންސިލްގެ ކޮމެންޓާއެކު 

 އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ލިިބފައިވެެއވެ. 

 
 
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2019

 25 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް    2019 .8
 ހަރަކާތްތައް ގެންދެވިފައިނުވާ  

 

 

 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް   2018 •
 : ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުން 1ޙަރަކާތް  

 އޮޑިޓް އޮފީހުން އޮޑިޓް ކުރުން ކުރިޔަށް ނުގެންދާތީ ސަބަބު/ދަތިތައް: 
 

 މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ނުކުރާ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށް ހެދުން.  •
 ގަން ޕޮލިސްއާއި ގުޅިގެން ލާމުގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި "ބިންގާ" ޕްރޮގްރާމް ފެށުން. :   2ޙަރަކާތް  

 އެހަރަކާތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ަބޖެޓް ކުޑަކަމުން ކުރިޔައް ނުގެންދެވިފައި. ސަބަބު/ދަތިތައް: 
 

 އަތޮޅު ފެންވަރުގެ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ބޭއްވުން.  •
  މުާބރާތެއް ޭބއްވުން.ރާޅާ އެޅުމުގެ :   3ޙަރަކާތް             

ރާޅާ އެޅުމުގެ މާުބރާތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ަބޖެޓް މަދުވެގެން ޖެހިގެން އަންނަ އަަހރަށް  ސަބަބު/ދަތިތައް: 
 ލަސްކުރެވިފައި.

 
 ފުޓްޯބޅަ މުާބރާތެއް ޭބއްވުން. :   4ޙަރަކާތް  

 ށް ތަރުހީެބއް ނުިލުބނު.ތަރުހީްބ އޮތްތޯ ެބލިއިރު ފުޓްޯބޅަ މުާބރާތެއް ޭބއްވޭވަރަ ސަބަބު/ދަތިތައް: 
 

 ގައުމީ ފެންވަރުގެ މުބާރާތެއް ކާމިޔާބު ކުރުން.  •
 އަތޮޅަށް ރީތިނަން ހޯދައިދޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަްނ ފޯރުކޮށްދިނުން. :   5ޙަރަކާތް  

 ރަނގަޅު އުސޫލެއް ހެދިފައި ނެތުމުން އަތޮޅަށް ީރތިނަން ހޯދައިދޭ ފަރާްތތަކަށް އެީހތެރިކަން ސަބަބު/ދަތިތައް: 
 ފޯރުކޮށްނުދެވޭ.  

 
 ރަށުކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.  •

ރަށުކައުންސިލްތަކަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ފޮނުވައިގެން ފަްނނީ އެހީެތރިކަން  :   6ޙަރަކާތް  
 ފޯރުކޮށްދިނުން.
ތީ ރަށުަކއުންސިލްތަކަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މާލީހާލަތު ތަްނނުދޭ ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 މުވައްޒަފުން ފޮނުވައިގެން ފަންީނ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްނުދެވޭ.
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2019

 26 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 
 އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ ޖިންސީ، ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުން.  •

އަދި ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކުއްތަކާއި  ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ :   7ޙަރަކާތް  
އަނިޔާވެރިކަމާއި މާރާމާރީ މަދުކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ  ހާއްޞައެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ 

 ޕްރޮގްރާމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
 އެހަރަކާތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ަބޖެޓް ކުޑަކަމުން ކުރިޔައް ނުގެންދެވިފައި. ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 
ވާރޭފެނުގެ ރައްކާތެރިކަން ޔަޤީންކުރެވި، ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ ނިޒާމެއް އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި   •

 ޤާއިމްވުން. 
 2ޒެޕްވިސް ޕްރޮޖެކްޓް ފޭސް  :   8ޙަރަކާތް  

ރަށްރަށުގެ މަގުތައް ވަރަށް ޮބޑަށް ހަލާކުވެގެން ޒެޕްވިސް ޕްރޮޖެކްޓް ކަނޑައަޅާފައިވާ ަބޖެޓް  ސަބަބު/ދަތިތައް: 
ކުރިއަށް  2ަބދަލުކުރުމުން ޒެޕްވިސް ޕްރޮޖެކްޓް ފޭސް   70ރަށަރަށުގެ މަގު ހެދުމުގެ ހަރަކާތައް އެހަރާކާތުގެ %

 ނުގެންދެވުނު.
 

 އި ހުނަރު ދަސްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުން. އަތޮޅުގައި ތިބެގެން މަސައްކަތާ  •
 އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކުގެ ލައިްބރަރީތަކަށް ފޮތް ހަދިޔާ ކުރުން. :   9ޙަރަކާތް             
ސްކޫލްތަކަށް ބޭނުންވާ ޮފތްތައް ނޭގޭތީ ޖެހިގެން އަންނައަހަރު ްސކޫލްތައް ހުޅުވުމުން ސަބަބު/ދަތިތައް:             

 އުލޫމާތު ހޯދުމަްށފަުހ ކުރިޔައް ގެންދިއުމަށް ލަސްކުރެވިފައި.ފޮތްތަކުގެ މަ
 

 ޓްރަސްޓް ފަންޑުން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ތަކެތި ގަެނދޭނެ ސްކީމެއް ތައާރަފުކުރުން:    10ޙަރަކާތް             
 ސްކުރެވިފައި.ހަރަކާތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ަބޖެޓް މަދުކަމުން ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރަށް ލަސަބަބު/ދަތިތައް:  

 
 އަތޮޅުގައި ގިނަ ރިސޯޓްތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތައް ހުޅުވި ގިނަ ބަޔަކަށް ވަޒީފާ ލިބުން.  •

ޓުއަރިސްޓް ޑެސްޓިނީ" ނަމުގައި ލާމު ގެސްޓްހައުސް އޯޕަން ޑޭ އަތޮޅުފެންވަރުގައި  -ލާމު  :   11ޙަރަކާތް  
 ފާހަގަ ކުރުން.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއިން ގެސްޓްހައުސްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން މާލޭގައި ަބއްދަުލވުމެއް  ސަބަބު/ދަތިތައް: 
 ފަސްކޮްށލެވިފައިާބއްވާފައިވާތީ މިހަރަކާތް 

 
 ރައްކާތެރި އަމާން މުޖުތަމައުއެއް ޤާއިމްކޮށްދިނުން.  •

 ފުލުހުންގެ ސްކޫލް ޓްރެފިކް މޮނިޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ސްކޫލްތަކުގައި ފެށުން. :   12ޙަރަކާތް  
 ހަރަކާތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ަބޖެޓް މަދުކަމުން ކުރިޔައް ނުގެންދިއުމަށް ޭބއްވިފައި. ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2019

 27 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ހައްދުންމަތި، ރައްކާތެރި އަމާން މުޖުތަމަޢުއަކަށް މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން ފޯރަމެއް ޭބއްވުން.  :   13ޙަރަކާތް  
 ން އަންނަ އަހަރަށް ލަސްކުރެވިފައި.ހަރަކާތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ަބޖެޓް މަދުކަމުން ޖެހިގެ ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 
 ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް މަދުކުރުން.  •

 ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކޮރަޕްޝަނަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން. :   14ޙަރަކާތް  
ކުރިޔައް ހަރަކާތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ަބޖެޓައްވުރު ޮބޑު ހަރަދެއް ދާތީވެ އެހަރަކާތް  ސަބަބު/ދަތިތައް: 
 ނުގެންދެވިފައި. 

 
 ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިން ގިނަކުރުން.  •

 .އަތޮޅުގެ ފަންނުވެރިން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް މާކެޓް ހޯދައިދިނުން :   15ޙަރަކާތް  
 ހަރަކާތައް އެއްވެސް ަބޖެޓެއް ކަނޑައަޅާފައިނުވާތީ އެހަރަކާތް ކުރިޔައް ނުގެންދެވިފައި.  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 
 ކާރިޘާއެއް ކުރިމަތިވުމުން އަމަލުކުރަންވީގޮތް އެންމެނަށް އެނގިފައިއޮތުން.  •

އަތޮޅު އަދި ރަށްރަށުގެ ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ހަދާ، އަހުލުވެިރކުރުމަށް :    16ޙަރަކާތް  
 .ޑްރިލް ޭބއްވުން

ަބޖެޓައްވުރު ޮބޑު ހަރަދެއް ދާތީވެ އެހަރަކާތް ކުރިޔައް ހަރަކާތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަބަބު/ދަތިތައް:  
 ނުގެންދެވިފައި.

 
 ކާރިޘާތަކުން ރައްކާތެރިވުމާގުޅޭ ވޯކްޝޮޕްތައް އަތޮޅު އަދި ރަށު ފެންވަރުގައި ހިންގުން. :   17ޙަރަކާތް  

ތް ކުރިޔައް ހަރަކާތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ަބޖެޓައްވުރު ޮބޑު ހަރަދެއް ދާތީވެ އެހަރަކާ ސަބަބު/ދަތިތައް: 
 ނުގެންދެވިފައި.

 
 ކުއްލި ހާލަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ހިއްސާކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.  •

ރަށުކައުންސިލް ތަކުން ކޮންމެ ގެއެއްގެ އިސް ފަރާތަކަށް ަބލްކް އެސްއެމް އެސް  ފޮނުވޭނެ  :   18ޙަރަކާތް  
 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.

 މަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވިފައި ނުވާތީ ކުރިއަށްނުގެންެދވި ސަބަބު/ދަތިތައް: 
 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން  •
 .އަހަރު ދުވަހުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން މުރާޖަޢާކޮށް އެލްޖީއޭއަށް ފޮނުވުން 05ކައުންސިލްގެ   :   19ޙަރަކާތް             
ގައި މުއްދަތު ހަމަވާތީ ކުރިޔައް ނުގެންދިޔުމަށް  2021 ހަދާފައިވާ ތަރައްޤީ ޕްލޭން މިހާރު  ސަބަބު/ދަތިތައް:           

 ކައުންސިލަށް ފެންނާތީ ހަރަކާތް ކުރިޔައް ނުގެންގޮސްފައި. 
   



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2019

 28 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 .އަހަރު ދުވަހުގެ ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން މުރާޖަޢާޮކށް އެލްޖީއޭއަށް ފޮނުވުން 05ކައުންސިލްގެ   :   20ޙަރަކާތް             
ގައި މުއްދަތު ހަމަވާތީ ކުރިޔައް   2021މިހާރު ހަދާފައިވާ ފައިނޭންޝަްލ ޕްލޭން   ސަބަބު/ދަތިތައް:           

 ނުގެންދިޔުމަށް ކައުންސިލަށް ފެްނނާތީ ހަރަކާތް ކުރިޔައް ނުގެންގޮސްފައި. 
 

 މިނިވަންދުވަހާއި ޤައުމީ ދުވަސް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުން. :   21ޙަރަކާތް  
 ހަރަލާތް ހިންގާނެ ފައިސާ ަބޖެޓްގައި ނެތުމުން.  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 
 ކައުންސިލްތަކުގެ ފަންނީ ޤާިބލްަކން އިތުރުކުރުމަށް ތަޖުރިާބ ދަތުރެއް ކުރުން. :   22ޙަރަކާތް  

 ގައި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި.   2020ދަތުރު  ސަބަބު/ދަތިތައް: 
 

 ސްޓާފް ނައިޓެއް ޭބއްވުން. :   23ޙަރަކާތް  
ސްޓާފް ނައިޓެއް ޭބއްވުމަކީ ކައުންސިލުން އެހާ އިސްކަމެއްދޭ ކަމަކަށްނުވާތީ ހަރަކާތް  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ކުރިޔައް ނުގެންގޮސް މަޑުޖައްސާފައި.  
 

 ކައުންސިލްތަކާއި އޮންނަ ގުޅުން ރަނގަޅުވެ މަސައްކަތްތައް އަވަސްވެގެންދިއުން.  •
 ތޮޅު ފެންވަރުގެ މަހާސިންތާއެއް ޭބއްވުން.އަ :   24ޙަރަކާތް  

 ަބޖެޓް ނެތުމުގެ ސަަބުބން.  ސަބަބު/ދަތިތައް: 
 

 އަތޮޅުގައި ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުން.  •
 ތިބެވޭނެ ގަމުގައި ޭބސްފިހާރަ ހިންގި އިމާރާތް ތަޅާލާ، ޮހސްޕިޓަލަށް އަންނަ ބަލިމީހުްނނަށް  :   25ޙަރަކާތް  

 ގެސްޓްހައުސްއެއް ހެދުން.
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒްއިން ހިސްޕިޓް ބީޓަލް ރެއަރިން ސެންޓަރެއް ޤާއިމްކުރުމަށް އެ  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 އިމާރާތް ދިނުމަށް މަޝްވަރާކުރެވިފަވާތީ. 
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 29 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

     ވިޔަފާރިއާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި  ކައުންސިލުން   .9
 

 ކައުންސިލްގެ ލޯންޗު 

 ކައުންސިލްގެ ޑެކޯރާ ލޯންޗުން ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިެބއެވެ.  އެކިފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދަތުރު ކޮށްދީގެން 

 . ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯން 2

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

 . ޚިދުމަތުން ނަގާ އަގު 3

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

 . ފަޅުރަށްރަށުގެ ވަރުވާ 4

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

 ކުލި   އި ބިމުގެ . ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ އިމާރާތްތަކާ 5

 ނީ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ލިެބއެވެ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ އިމާރާތްތަކުން ކުލީގެ ގޮތުގައި އާމްދަ 

 ނީލަން ކިޔައިގެން ލިބޭ ފައިސާ .  6

އަތޮޅު ކައުންސިލްގައިހުރި ބާތަކެތި ނީލަންކިޔައިގެްނ ލިޭބފައިސާ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އާއްމުދަނީގެ ގޮތުގަިއ       
 ލިެބއެވެ. 

 .ދިރާގު ހިއްސާ  7

 ދިރާގު ހިއްސާގެ ފައިސާ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އާއްމުދަނީގެ ގޮތުގައި ލިެބއެވެ.       

 .ޕަބްލިކް ވާރކްސްގެ ވެހިކަލް ކުއްޔަށްދީގެން ލިބޭ ފައިސާ 8

 ޕަްބލިކްވާރކްސް ގެ ވެހިކަލްތައް ކުއްޔަށްދީގެން އާމްދަީނ އަތޮޅު ކައުންސިލށް ލިެބއެވެ.       

 

  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2019

 30 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 މާލީ ހިސާބުތައް ވަނަ އަހަރުގެ    2019ކައުންސިލްގެ   .10
 

  ގ2019ެ
ނިޔަލަްށ 
 ބަޖެޓް ބާކީ

  ގެ  2019
ނިޔަލަށޤ 
 ހިނގި ހަރަދު 

ވަނަ   2019
އަހަރަްށ 
 ލިބުނު ބަޖެޓް 

 

  އައިޓަމްަތއް

  

4,246,431  

   

6,641,123  

   

10,887,554  
 1 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު   

       

10,000  

      

185,000  

        

195,000  
 2  ކެޕިޓަލް ޚަރަދު  

  

4,256,431  

   

6,826,123  

   

11,082,554  
      ޖުމްލަ 

  

4,256,431  

   

6,826,123  

   

11,082,554  

  

   މުޅިޖުމްލަ
 4 

      

  ރިކަރަންޓް ޚަރަދު     

       

31,248  

   

4,361,666  

     

4,392,914  
 210 މުވައްޒަފުންނަްށ ހިނގާ ޚަރަދު  

         

8,199  

      

193,145  

        

201,344  
 

ވަކި ޚިދުމަތަކަްށ ނޫން ގޮުތން ދޭ   ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަާށއި އަދި
 ފައިސާ

213 

     

(27,577) 

        

83,077  

          

55,500  
 221 ދަތުރުަފތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު   

     

(67,305) 

      

855,458  

        

788,153  
 222 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަްށ ހޯދާ ތަކެީތގެ އަގު  

     

688,432  

      

451,830  

     

1,140,262  
 223 އޮފީސް ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ ޚިދުމަުތގެ ޚަރަދު  

  

3,613,434  

      

695,947  

     

4,309,381  
 226 މަރާމާުތ ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  

  

4,246,431  

   

6,641,123  

   

10,887,554  
 1    ޖުމްލަ 

      

  ކެޕިޓަލް ޚަރަދު     

       

10,000  

      

185,000  

        

195,000  
 421 ޚަރަދު  ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމްަށ ކުރާއޮފީސް ހިންގުމަްށ   

       

10,000  

      

185,000  

        

195,000  
 2    ޖުމްލަ 

      

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2018

 

 31 )ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަން(  

 ބައްދަލުވުންތައް  ކައުންސިލްގެ  ވަނަ އަހަރުގެ    2019 .11
 

 52: އަދަދު  ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ 
 

  34 އަދަދު:ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ބާއްވައިފައިވާ ކައުންސިލުން 
 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް  ޙާޟިރުވި ޢަދަދު  ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

 ކޯރަމް ހަމަނުވާތީ ޖަލްސާ ބޭއްވިފައެއްނުވޭ   3 1ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 

 3 2ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސްޯޕކްަޕރސަނަކަށް މާވަށު ދާއިރާގެ  
 ކައުންސިލަރ މޫސާ ފައިސަލް ކަނޑައެޅުމަށް ފާސްކުރެވުނު. 

ސ.މަރަދޫ އަސްރާރުގޭ ޙަސަން އާދިލަށް ލ.ގާދޫ ކުއްޔަށް ދިނުމަށް  
ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާޠިލުކޮށް   54އުންސިލްގެ ކަ

ފަޅުރަށްތައް ބަލަހައްޓަމުންދާ އުސޫލާއެއްގޮތައް ގާދޫ ވަގުތީގޮތުން ބެލެހެއްޓުން  
 އަލުން އެހެންފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު. 

ތު ހޯދުމާއި  މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާ 
 ހޯދައި ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު ފާސްކުރެވުނު. 

 3 3ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 

)ނުވަމިލިޔަން   9,799,153.00ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގެ ގޮތުގައި  2019
ހަތްލައްކަ ނުވަދިހަ ނުވާހާސް އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް ތިންރުފިޔާ(  

 ފާސްކުރެވުނު. 

ތަކާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ  ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް 
ށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް، އިސްދޫ   25ން  19މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ޖަނަވަރީ 

ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު އަދި ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އާއި އިދާރީ މުވައްޒަފަކު  
 މާލެދިޔުމަށް ފާސްކުރެވުނު.  

 ހަމަނުވާތީ ޖަލްސާ ބޭއްވިފައެއްނުވޭ. ކޯރަން   0 4ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 

 ކޯރަން ހަމަނުވާތީ ޖަލްސާ ބޭއްވިފައެއްނުވޭ.  0 5ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 

 3 6ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 

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

 ބާރާތުގެ ޤަވާއިދު ފާސްކުރެވުނު.  ވަނަ އަހަރުގެ ޤުރުއާން މު  2019



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2019

 32 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 3 7ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 
ވަނަ ޖަލްސާގެ   06ވަނަ އަހަރުގެ  2019ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  03 1

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 

 3 8ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 

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

މަގުހަދާ ޔުނިޓްގެ ތަކެތި ކުއްޔަށްދޫކުރާނެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލުމާއި، ޔުނިޓްގެ  
މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތުގެ މެނޭޖްމެންޓް ްޕލޭނެއް އެކުލަވާލައި  

ގެ ކުރިން ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް އެއަށް  2019މާރިޗް  15
ށާއި، މެނޭޖްމެންޓް ްޕލޭނެއް ފާސްކުރެވެންދެން މިހާރު  އަމަލުކުރުމަ

އެކުލަވާލެވިފައިވާ ސްޓްރަކްޗަރ އާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް 
 ފާސްކުރެވުނު.  

 ކޯރަން ހަމަނުވާތީ ޖަލްސާ ބޭއްވިފައެއްނުވޭ.  2 9ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 

 ތީ ޖަލްސާ ބޭއްވިފައެއްނުވޭ. ކޯރަން ހަމަނުވާ  2 10ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 

 3 11ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 

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

ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތަށް ހާޟިލްކުރުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ  
ންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ސިކްސް  ތިމާވެއްޓާބެހޭ ސިޔާސަތަށާއި، ހައްދު

ސެންސަސް ލާމު ރިސޯޓާއި ގުޅިފައިވާ ހައްދުންމަތީގެ މުއައްސަސާތައް 
  2019މެއި  01ފަށާފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެގޮތުން 

އިން ފެށިގެން ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލަކީ ސިންގަލް ޔޫސް ްޕލާސްޓިކް  
 ތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ފާސްކުރެވުނު.  ފްރީ ތަނެއްގެ ގޮ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓްރަސްޓްފަންޑުން ލޯން ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  
މަސްދުވަހުގެ ފައިނަލް ނޯޓިސް   01ޤަވާއިދުން ލޯން ނުދައްކާ ފަރާތްތަކަށް 

ފޮނުވުމަށްފަހު، ޤަވާއިދުން ލޯން ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ނަން އާއްމުކުރުމާއި  
ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް ފެންނަކަމަށާއި، ކޯޓަށްހުށަހަޅާ  އެ

މައްސަލަތަކުގައި ކައުންސިލް ތަމްސީލްކުރާނެ ލީގަލް އޮފިސަރެއް ކޮންޓްރެކްޓް  
 އަހަރު ދުވަހަށް އައްޔަންކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު.   01އުޞޫލުން މީލާދީ 

 

 3 12ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 
ވަނަ ޖަލްސާގެ   11ވަނަ އަހަރުގެ  2019ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  03

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2019

 33 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ލ.އަތޮޅުގައި ހުރި   ، ލ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓަމުންގެންދާ ފަޅުރަށްތަކާއި
ލ.އަތޮޅު  ، ތާރީޚީ ތަރިކަތަކުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށާއި ، ޤުދުރަތީ ވަޞީލަތްތަކާއި

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

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

 ކޯރަމް ހަމަނުވާތީ ޖަލްސާ ބޭއްވިފައެއްނުވޭ.  2 13ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 

 4 14ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 

ވަނަ ޖަލްސާގެ   12ވަނަ އަހަރުގެ  2019ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 

އަތޮޅު  ، ޝަރީފްهللا ލ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު
ކައުންސިލްގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދިނުމާއި ޗެކްތަކުގައި މިހާރު  

 ކުރައްވާ ސޮއި ބަދަލުކުރުމުގެ ޤަރާރު ފާސްކުރެވުނު.  

ކޮމްޕޮނެންޓްގެ   2ލ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ މައިގަނޑު 
ސް"  ގޮތުގައި "ލާމު ގްރީން ފަންޑު" އާއި "ލާމު އިސްލާމިކް ފައިނޭން

ކަނޑައަޅާ "ލާމު ގްރީން ފަންޑް" އުފެއްދުމަށް ފެންނަކަމަށާއި އަދި  
  3/1ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑަށް ލިބޭ އާއްމުދަނީގެ 

ބަޔަށްވާ އާއްމުދަނީ އާއި "ލާމް ގްރީން ފަންޑަށް" ލިބޭ އެހީގެ ފައިސާއަކީ 
  ކަނޑައެޅުމަށް ފާސްކުރެވުނު.  "ލާމް ގްރީން ފަންޑް" ގެ އާއްމުދަނީގެ ގޮތުގައި

 3 15ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 

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

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި 
މަސްދުވަހަށް ލޯފާމެއްގެ އެހީތެރިކަން   6 ކޯޓްތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުމަށް މީލާދީ 

 ހޯދުމަށް ފާސްކުރެވުނު.  

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ލައިސަންސްގެ ޚިދުމަތަށްނަގާ ފީތަކުގެ  
ތެރެއިން ތިއަރީ ޓެސްޓަށް ނަގާ ފީ ފިޔަވައި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތަކަށް ނަގާ  

މަށާއި އަދި އެފައިސާއަކީ ފީއަކީ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅު
ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި  

 ކަނޑައެޅުމަށް ފާސްކުރެވުނު.  

މާންދޫ ރުއްގަނޑު ވަގުތީގޮތުން ބެލެހެއްޓުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  
އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން އަތޮޅު ކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮށްފައިވުމާއެކު، 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2019

 34 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ރުއްގަނޑު ވަގުތީގޮތުން ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފުރަތަމަކުރި  
އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާ އިޖާބައެއް ލިބިފައިނުވާތީ އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން  

 ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފާސްކުރެވުނު.  

 3 16ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 

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

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށް މުވައްޒަފުންނަށް ރޯދައިނާޔަތް ދިނުމުގެ ކޯޑާއި، 
ދީނީ ކަންކަމުގައި ހޭދަކުރުމަށް ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމުގެ  

ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ   2019 ކޯޑް އިތުރުކޮށް، 
ބަޖެޓުން ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ރޯދަ އިނާޔަތެއްގެ  

ރ )ދެހާސް ރުފިޔާ( ދިނުމަށާއި، ކޮންމެ ރަށެއްގެ  2,000/-ގޮތުގައި 
  ރ )ދިހަހާސް 10,000/-ރަށުކައުންސިލަކަށް ދީނީ ކަންކަމުގައި ހޭދަކުރުމަށް 
 ރުފިޔާ( ގެ އެލަވަންސެއް ދިނުމަށް ފާސްކުރެވުނު.  

ހިސްިޕޑް ބީޓްލް ރިއަރިން ލެބޯރެޓަރީ އެއް ޤާއިމްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް  
ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އަށް އަތޮޅު 

ގެ ގޯތިތެރޭގައިވާ ބޭސްފިހާރައާއި ކޮޓަރި   03ކައުންސިލްގެ ގެސްޓްހައުސް 
 ފާސްކުރެވުނު.   ބިން ހަވާލްކުރުމަށް ހިމެނޭ 

ަޕބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސްގެ ބަޖެޓުން ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް  
)ވެހިކިއުލަރ އިކްއިޕްމަންޓް   226001ޖަމާކޮށްދީފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން 

ރ )އެއްލައްކަ ފަސްދޮޅަސްހާސް 160,000/ -މަރާމާތުކުރުން( ކޯޑު ގައިވާ 
  222003ރ )އެއްލައްކަ ރުފިޔާ( އުނިކޮށް، 100,000/-ން  ރުފިޔާ( ގެ ތެރެއި

)ފިއުލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި، އިންޖީނުގެ ތެޔޮފަދަ ތަކެތި(  
) ރާއްޖޭގެ   221003ރ )ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ(، 50,000/-ކޯޑަށް 

ރ )ސާޅީސް 40,000/-އެތެރޭގައި ވައިގެމަގުން ކުރާ ދަތުރުގެ ޚަރަދު( ކޯޑަށް 
-)ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި( ކޯޑަށް  222001 ރުފިޔާ( އަދި ހާސް

ރ )ދިހަހާސް ރުފިޔާ( އިތުރުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށާއި އަދި  10,000/
ދަތުރުފަތުރުގެ ޚަރަދުތަށް ކުރަންވާނީ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްގެން ކަމަށް  

 ރިކަމަންޑޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނުމަށް ފާސްކުރެވުނު.  

 

 3 17ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 
ވަނަ ޖަލްސާގެ   16ވަނަ އަހަރުގެ  2019ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  03

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2019

 35 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

ކައުންސިލްގެ އަހަރީ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ "ޔޫތް ފޯ ސޭފަރ  
ބޮޑުބެރު ގުރޫޕުން  ކޮމިޔުނިޓީ"ގެ ފުޓްސެލް މުބާރާތް ފުލުހުންނާއި ކޭބޯލަ 

ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ އެފުޓްސެލް މުބާރާތަށް އެހީއެއްގެ ގޮތުގައި  
ރ )ސާޅީސް ހާސް ރުފިޔާ( ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް  40,000/-

 ފާސްކުރެވުނު.  

 ކޯރަން ހަމަނުވާތީ ޖަލްސާ ބޭއްވިފައެއްނުވޭ.  1 18ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 

 3 19އްދަލުވުން ބަ –  3ދައުރު 
ވަނަ ޖަލްސާގެ   19ވަނަ އަހަރުގެ  2019ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  03

    ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

 ކޯރަން ހަމަނުވާތީ ޖަލްސާ ބޭއްވިފައެއްނުވޭ.  2 20ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 

   ބޭއްވިފައެއްނުވޭކޯރަން ހަމަނުވާތީ ޖަލްސާ  1 21ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 

 ކޯރަމް ހަމަނުވާތީ ޖަލްސާ ބޭއްވިފައެއްނުވޭ.  2 22ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 

 3 23ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 

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

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ހުރި ފޯންތައް އައި.ީޕ ފޯނަށް ބަދަލުކުރުމަށް  
 ފާސްކުރެވުނު.  

ޖޫން   SI/2009/01 (03ސަންކްސަން އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ނަންބަރު 
( ސިޓީގައި އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މަސައްކަތުގެ މުއްދަތަށް  2019

 ރެވުނު.  ދުވަސް އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ފާސްކު 10

 

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޯޕޓް އޮތޯރިޓީން އަތޮޅު ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް  
ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތަކުންނަގާ ފީތަކުގެ ތެރެއިން ތިއަރީ ޓެސްޓަށާއި، 
އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ ލައިސަންސް ފޮތުގެ އަގު ފިޔަވައި އެހެނިހެން  

ގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށާއި ޚިދުމަތްތަކަށް ނަގާ ފީއަކީ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ 
އަދި އެފައިސާއަކީ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ ފައިސާގެ  

 ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ފާސްކުރެވުނު. 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2019

 36 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 3 24ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 

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

ފޮނަދޫ އަދި އިސްދޫ ަޕބްލިކުވަރކްސް ސައިޓްގެ ވެހިކަލްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް  
ބޭނުންވާ ސްޕެއަރާޕޓްސް ހޯދުމާގުޅޭގޮތުން ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީގެ  

ގެ ރައީސް އިސްބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާކުރުމަށް ވީހައިވެސް އަވަހަށް ކައުންސިލް 
 މާލެވަޑައިގަތުމަށް ފާސްކުރެވުނު.  

ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ލ.އަތޮޅުގައި ޢިމާރާތްކުރުމަށް  
ހައުސިންޔުނިޓު އެޅުމަށް ރަށްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން   1200ހަމަޖެހިފައިވާ 

 ނީޑުއެސެސްމެންޓެއް ހެދުމަށްފަހު ޖަވާބެއްދޭން ފާސްކުރެވުނު. 

ލެކްރެޑުއިން އަތޮޅުކައުންސިލަށް ހަދިޔާކޮށްފައިހުރި ސޯލާޕެނަލްތައް  
 އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ހަރުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ފާސްކުރެވުނު. 

 3 25ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 

ވަނަ ޖަލްސާގެ   24ވަނަ އަހަރުގެ  2019ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  03
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 

ރކްސް މަގުހަދާޔުނިޓުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  ަޕބްލިކްވަ 
 ފާސްކުރެވުނު.  އިޢުލާންކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް 

ފެއަރ ޓްރޭޑާއި ގުޅިގެން ލ.މާމެންދޫގެ ކުނިގޮނޑު ސާފުކުރުމަށް  
 ފާސްކުރެވުނު. ަޕބްލިކްވަރކްސްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

ރުކުރުމަށް "ވިޒިޓް ލާމް" އާއެކު އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގައި ލ.އަތޮޅު އިސްތިހާ
ސޮއިކުރުމަށާއި، "ވިޒިޓް ލާމް" އިން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތުގެމަތިން  

 އެންޑޯސްމެންޓް ލެޓަރ ދިނުމަށް ފާސްކުރެވުނު. 

 3 26ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 

ގެ  ވަނަ ޖަލްސާ 25ވަނަ އަހަރުގެ  2019ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  03
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 

"ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބަށިބޯޅަ މުބާރާތުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު  
 ފާސްކުރެވުނު.  "  2019

 

" ހޯސްޓްކުރުން  2019"ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބަށިބޯޅަ މުބާރާތް 
 ފާސްކުރެވުނު. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބާ ހަވާލްކުރުމަށް 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2019

 37 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 3 27ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 

ވަނަ ޖަލްސާގެ   26ވަނަ އަހަރުގެ  2019ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  03
 ނު. ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވު

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް ކަމަށް އިސްދޫ ދާއިރާގެ  
 ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ނައީސް އިންތިޚާބު ކުރެވުނު.  

 3 28ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 

ވަނަ ޖަލްސާގެ   27ވަނަ އަހަރުގެ  2019ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  03
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 

"ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބަށިބޯޅަ މުބާރާތުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު  
 " އިސްލާހުކޮށް ފާސްކުރެވުނު. 2019

 3 29ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 
ވަނަ ޖަލްސާގެ   28ވަނަ އަހަރުގެ  2019ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  03

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 

 ކޯރަމް ހަމަނުވާތީ ޖަލްސާ ބޭއްވިފައެއްނުވޭ.  2 30ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 

 ކޯރަން ހަމަނުވާތީ ޖަލްސާ ބޭއްވިފައެއްނުވޭ.  2 31ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 

 3 32ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 

ވަނަ ޖަލްސާގެ   29ވަނަ އަހަރުގެ  2019ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  03
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 

ހައުސިންގ ޔުނިޓް،   1200ލ.އަތޮލުގައި އިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 
ރިކަމެންޑޭޝަން ތަކަކާއެކު ތިރީގައި   ، އިމާރާތްކުރާނެ ރަށްތަކެއް

 މިދަންނަވާގޮތަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމަށް ފާސްކުރެވުނު.  

އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް އިމާރާތްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ  
 ޢަދަދުތައް 

ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ   ރަށް  ދާއިރާ  #
 ޢަދަދު 

 

1 

 

 އިސްދޫ ދާއިރާ 

 80 އިސްދޫ  

 60 ކަލައިދޫ 

 20 ދަނބިދޫ 

 20 މާބައިދޫ

 600 ގަން  ގަމު ދާއިދާ  2



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2019

 38 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 20 މުންޑޫ

 

3 

 

 މާވަށް ދާއިރާ 

 30 މާވަށް 

 40 ހިތަދޫ 

 30 ކުނަހަންދޫ 

 280 ފޮނަދޫ  ފޮނަދޫ ދާއިރާ  4

 20 މާމެންދޫ

 

"ސެލެކްޓެޑް އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓު" އިން އަތޮޅު އޮފީސް 
އަދި އާއްމު ، އިސްދޫ( އިން  ދޫކުރައްވާފައިވާ، މެދުވެރިކޮށް )ގަން، ފޮނަދޫ

އުޞޫލުން ދޫކުރެވި ބެލެހެއްޓެމުންނުދާ ބަންޑާރަ ގޯތިތަކާމެދު ގޮތްތަކެއް  
ކަނޑައެޅުމާބެހޭގޮތުން ސަރކިއުލަރ އެއް އެކުލަވާލާ ރަށުކައުންސިލްތަކަށް  

 ފޮނުވުމަށް ފާސްކުރެވުނު.  

 ކޯރަން ހަމަނުވާތީ ޖަލްސާ ބޭއްވިފައެއްނުވޭ.  2 33ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 

 3 34ބައްދަލުވުން  –  3ރު ދައު

ވަނަ ޖަލްސާގެ   32ވަނަ އަހަރުގެ  2019ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  03
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 

"ވިޒިޓް ލާމް އެޓޯލް" ގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ފަރާތަކުން ލ.އަތޮޅު 
ނަމެއް އިސްތިހާރުކުރުމަށް އެހެން ފަރާތަކުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ 

ސައްހަނޫން މަޢުލޫމާތު މިކައުންސިލާ ހިއްސާކޮށް، ލ.އަތޮޅު ، ބޭނުންކޮށް
އިސްތިހާރުކުރުމުގެ ކެންޕެއިނާއި ގުޅުންހުރި ކަމެއްގައި "ވިޒިޓް ލާމް އެޓޯލް"  
ގެ އިސް ފަރާތަކުން ސިޔާސީ ގޮތުން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި  

"ވިޒިޓް ލާމް އެޓޯލް" އަށް   ، ފައިވާތީހިތްނުތަނަވަސްކަން އުފެދޭގޮތަށް އަމަލުކޮށް 
 އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދީފައިވާ އެންޑޯސްމެންޓް ބާތިލް ކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު.  

ކައުންސިލްގެ ރައީސް އެލް.ޖީ.އޭ ގެ "ކަންގަތި އެވޯރޑް" ދިނުމުގެ  
  ، ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް މާލެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު

ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ  02ގެ ސެްޕޓެމްބަރ މަހު
 މަސައްކަތުގައި މާލޭގައި މަޑުކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު.  

 3 35ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 
ވަނަ ޖަލްސާގެ   34ވަނަ އަހަރުގެ  2019ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  03

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2019

 39 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ސްކުރެވުނު. ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލް ފާ  2020

 ޖަލްސާ ބޭއްވިފައެއްނުވޭ.  ހަމަނުވާތީކޯރަމް  2 36ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 

 3 37ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 

ވަނަ ޖަލްސާގެ   35ވަނަ އަހަރުގެ  2019ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  03
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 

ޑިވެލޮޕްމަންޓަލް ްޕލޭން ރިވިއުކުރުމަށާއި، އައުޓްސޯސް ކުރެވިގެން އަތޮޅު 
ރަށްރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ްޕލޭންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމަށް 

 ފެންނަކަމަށް ފާސްކުރެވުނު. 

 3 38ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 

ވަނަ ޖަލްސާގެ   37ވަނަ އަހަރުގެ  2019ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  03
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 

ގައި   2020ޖަނަވަރީ  17އިހައްދުންމަތީ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އެވޯރޑް، 
 ލ.ފޮނަދޫ ގައި ބޭއްވުމަށް ފާސްކުރެވުނު.

 3 39ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 

ވަނަ ޖަލްސާގެ   38ވަނަ އަހަރުގެ  2019ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  03
 . ނުޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވު

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލުންދޭ ޚިދުމަތްތަކުން އަގު ނެގުމުގެ އުސޫލުގެ  
 01ރުފިޔާ  50.00ތެރޭގައިވާ ރޯޑުވާދިނަސް ހެއްދުމަށް ދައްކަންޖެހޭ 

 އިން ފެށިގެން އުނިކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު.   2019އޮކްޓޯބަރު 

 ރަށްރަށަށް އެ  ަޕބުލިކްވާރކްސްގެ ޚިދުމަތް އަތޮޅުގައި ގާއިމުވެފައިވާ ނެތް
ޚިދުމަތްދޭނެ އުސޫލެއް އެކުލަވާލާ، އެ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތްފޯރުކޮށް  

 ދިނުމަށް ފާސްކުރެވުނު. 

ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ އިހައްދުންމަތީ   38ވަނަ އަހަރުގެ  2019
ގެ ބަދަލުގައި   2020ޖަނަވަރީ  17ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އެވޯރޑް ބާއްވާ ތާރީޚު 

 އަށް ބަދަލުކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު.  2020ރީ ޖަނަވަ  31

 3 40ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 

ވަނަ ޖަލްސާގެ   39ވަނަ އަހަރުގެ  2019ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  03
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 

އަހަރު ދުވަހުގެ   3މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސް އަށް  1އަތޮޅުވެހި 
ރ )ތިރީސް ހާސް ރުފިޔާ( އަށްވުރެ ކުޑަނޫން  30،000/-މުއްދަތަށް، މަހަކު 

 އަގަކަށް ކުއްޔަށްދިނުމަށް ފާސްކުރެވުނު.  

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2019

 40 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ބޭއްވިފައެއްނުވޭ. ކޯރަން ހަމަނުވާތީ ޖަލްސާ  2 41ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 

 3 42ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 

ވަނަ ޖަލްސާގެ   40ވަނަ އަހަރުގެ  2019ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  02
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 

ވަނަ ބާބުގެ ކައުންސިލްގެ ޢާއްމު  03ކައުންސިލްހިންގާ ގަވާޢިދުގެ 
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން   16ބައްދަލުވުމުގެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މެންބަރަކު އިސްތިއުފާދީ، އެހެންމެންބަރަކު  
ނީ މުވާޞަލާތީ  ޗުއްޓީގައި، އަތޮޅުންބޭރުގައިހުރި ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ޒަމާ

ނިޒާމެއްބޭނުންކޮށްގެން ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވިދާނެކަމަށާއި އަދި )ށ( ގެ  
 ތިރިއަށްހުރި އަކުރުތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު.  

 ޖަލްސާ ބޭއްވި ފައެއްނުވޭ. ކޯރަމް ހަމަނުވާތީ 2 43ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 

 3 44ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 

ވަނަ ޖަލްސާގެ   42ވަނަ އަހަރުގެ  2019ތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވަނަ އަ 03
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 

ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލް ރިވިއުކުރެވިފައިވާ ގޮތައް   2019
 ފާސްކުރެވުނު.  

 3 45ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 

ވަނަ ޖަލްސާގެ   44ވަނަ އަހަރުގެ  2019ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  03
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 

ލ.މާވަށުގައި ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއާއިބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް  
އެންވަޔަރަމަންޓް ްޕރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ްޕލޭނިންގ  
އާއެކު ބާއްވާ މީޒާންކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލުން  

 ފާސްކުރެވުނު.   ށް ބައިވެރިވުމަ

އަށް ބާއްވާ   14ން  13މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުން ނޮވެންބަރު 
ވެލިޑޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ޖީ.ސީ.އެފް ކަންޓްރީ ްޕރޮގުރާމް އެންޑް 
  އެން.ޑީ.އޭ ްޕރޮސީޖަރސް، ވޯރކްޝްޮޕގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބައިވެރިވުމަށް 

 ފާސްކުރެވުނު. 

  GRH-A/MIS/2019/132ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްިޕޓަލްގެ ނަންބަރު 
 ސިޓީގައި އެދިލައްވާފައިވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފާސްކުރެވުނު.  

ގަން،ފޮނަދޫގައި ބޭނުންކުރާ ޕަބްލިކްވޯރކްސްގެ ބައެއް ވެހިކަލްތައް  
ގެންގޮސްގެން އިސްދޫ ކަލައިދޫގެ ަޕބްލިކްވަރކްސް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތަށް  

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފާސްކުރެވުނު.  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2019

 41 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ކޯރަން ހަމަނުވާތީ ޖަލްސާ ބޭއްވިފައެއްނުވޭ.  1 46ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 

 ކޯރަން ހަމަނުވާތީ ޖަލްސާ ބޭއްވިފައެއްނުވޭ.  1 47ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 

 3 48ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 

ވަނަ ޖަލްސާގެ   45ވަނަ އަހަރުގެ  2019ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  03
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 

ލ.ލޯކަލް ޓްއާރސް އިން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިވެންޓަށް އިދާރީގޮތުން  
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފެންނަކަމަށާއި، އަންނަ އަހަރަށް އަތޮޅު ކައުންސިލާ  

 ފާސްކުރެވުނު.   ކެއް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ލަފާދޭން ގުޅިގެން ހަރަކާތްތަ 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  
މުހައްމަދު ޖަމީލް ހަމަޖެއްސުމަށާއި،  ްޕރިންސިަޕލް އެކައުންޓިންގ  
އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުގައި އ.ފައިނޭންސް އޮފިސަރ މުހައްމަދު ޝިފާއު  

 ފާސްކުރެވުނު.  ސުމަށްހަމަޖެއް

އަހަރު ފުރުން   50ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒުގެ ޚިދުމަތަށް 
ފާހަގަކުރުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

ރ )ސޯޅަ ހާސް  16,000/-އެދިފައިވާތީ، މިކަމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން 
 ދުކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު.  ރުފިޔާ( އަށްވުރެ ބޮޑުނުވާގޮތަށް ޚަރަ 

 3 49ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 
ވަނަ ޖަލްސާގެ   48ވަނަ އަހަރުގެ  2019ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  03

 . ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު

 3 50ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 

ވަނަ ޖަލްސާގެ   49ވަނަ އަހަރުގެ  2019ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  03
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 

 " ފާސްކުރެވުނު. 2019"ލ.އަތޮޅު ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު 

 3 51ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 

ވަނަ ޖަލްސާގެ   50ވަނަ އަހަރުގެ  2019ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  03
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 

ކައުންސިލްގެ ލޯގޯ އާއި ދިދަ ފަރުމާކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  
 އިޢުލާންކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފާސްކުރެވުނު.  

ކައުންސިލްގެ ކުލަ ކަނޑައެޅުމަށް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން، ލިބޭ  
 ޚިޔާލުތަކަށްބިނާކޮށް ކުލައެއް ކަނޑައެޅުމަށް ފާސްކުރެވުނު.  

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2019

 42 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ކޯރަމް ހަމަނުވާތީ ޖަލްސާ ބޭއްވިފައެއްނުވޭ.  2 52ލުވުން ބައްދަ –  3ދައުރު 

 ހަމަނުވާތީ ޖަލްސާ ބޭއްވިފައެއްނުވޭ.  މްކޯރަ 2 53ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 

 ހަމަނުވާތީ ޖަލްސާ ބޭއްވިފައެއްނުވޭ  މްކޯރަ 2 54ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 

 

 

   ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު
ދާއިރާެގ ކައުންސިލަުރ  ަރއީސް ކަުމެގ މަާގުމގައި ހުންނެިވ މާަވށު އިބު ެގ ނާަވނަ އަހަރު މި ަކުއންސިލު 2019

ެއ  އިުގޅިެގންމުން އިސްތިުއފާ ދެއްުވމާާގރައީސްކަުމެގ މައިބު ަވނަ ދުަވހު ނާ 2019ޖުލައި  01މޫސާ ފައިޞަލް 
އަދި  ަގިއ އިްނތިޚާބު ކުރެުވެނެވ. 2019އި ޖުލަ 08ސައިން ނަީއސް ޙުމަާގމަށް އިސްދޫ ާދއިރާެގ ަކުއންސިލަރު 

ން ކައުންސިލަުރކަމުަވނީ ަވނަ ދުަވހު  2019އޯަގސްޓް  27ދާއިރާެގ ަކއުންސިލަުރ މޫސާ ފައިޞަލް  މާަވށު

   ެއެވ. ދެްއާވފައިސްތިއުފާ



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2019

 43 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

   ތައް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ އިދާރީ ދާއިރާގެ ރަށްރަށުގެ  .12
 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލައިފައިވާ އިދާރީ ދާއިރާގެ ރައްތައް   ❖

 ނަން  ސ.ނ. 

 އިސްދޫ 1

 ކަލައިދޫ  2

 ދަނބިދޫ  3

 މާބައިދޫ 4

 މުންޑޫ 5

 ގަން  6

 ފޮނަދޫ  7

 މާމެންދޫ 8

 ހިތަދޫ  9

 ކުނަހަންދޫ  10
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ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމުގެ ހެޔޮތައުފީޤު  2019ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 
 ސުުބޙާނަހޫވަތަޢާލާއަށް 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 ޭބނުންވާގޮަތްށ 
 ވާ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. ދިނުމަށްޓަކައި އަތޮޅުކައުންސިލާިއ ރަށުކައުންސިލަތަކުގައި އެކަށީގެން

 
މިފެށޭ އާ އަހަރަކީ މި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލާަބއާ 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 ައަބދުެގ هللا ކީރިތި ވަންތަ މާތް
އެއްަބއިވަންތަކަމާއެކު ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި   ،އަަބދަށް ލަހައްޓަާވށިއެވެ. ދިވެހި ޤައުމުގެ އެންމެހައި އަފުރާދުންަނކީ އެކުވެރިކަމާއި

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