
 

ތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ / ލ. ފޮނަދ  ހައްދުންމަތީ އަ  1 ހައްދުންމަތީއަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ 
 www.laamu.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@laamu.gov.mv  އީމެއިލް ،6800713: ފޯން

 
 

  

mailto:info@laamu.gov.mv
http://www.laamu.gov.mv/


  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2020

 2 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

 

 ފިހުރިސްތު  

 

 3 ބަޔާން   ރައީސްގެ ކައުންސިލްގެ

 4 ތަޢާރަފު  .1

 5 ތަޞައްވަރު  ކައުންސިލްގެ .1

 5 އަމާޒު  ކައުންސިލްގެ .2

 6 އޮނިގަނޑު ކައުންސިލްގެ .2

 10 ސަރަހައްދު ހިނގާ  އިޚްތިޞާޞް ކައުންސިލުގެ/   ވަނަވަރު  އަތޮޅުގެ .3

 12 މިންވަރު  ޙަޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާ .4

 16 ތަފްޞީލް  ނަތީޖާގެ   ޙާޞިލްކުރެވުނު .5

  ގެންދެވިފައިނުވާ ކުރިއަށް  ތެރެއިން ޙަރަކާތްތަކުގެ  ރޭވިފައިވާ ހިންގުމަށް ނިޔަލަށް  އަހަރުގެ ވަނަ 2020 .6
 20 ހަރަކާތްތައް

 24 ވިޔަފާރި   ހަރަކާތްތަކާއި ހިންގާ ހޯދުމަށް އާމްދަނީ ކައުންސިލުން .7

 25 ހިސާބުތައް  މާލީ އަހަރުގެ  ވަނަ 2020  ކައުންސިލްގެ .8

 26 ބައްދަލުވުންތައް   ކައުންސިލްގެ އަހަރުގެ ވަނަ 2020 .9

 32 ކޮމެޓީތައް  ކުރާ މަސައްކަތް ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  ރަށްރަށުގެ ދާއިރާގެ އިދާރީ . 10

 33 ނިންމުން  . 11

 

 
 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2020

 3 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

 ބަޔާން  ރައީސްގެ  ކައުންސިލްގެ 
g 

 

ގަދަކީރިތިވަންތަ  ނި އަޅުގަނޑުމެން   وتعاىل  سبحانههللا  ޢުމަތްތަކުގެވެރި  ދަންނަވަމެވެ.  ޝުކުރު  ޙަމްދާއި،  އަށް 
އަށް   ى هللا عليه وسّلمحمّمد صلّ ޢަމަލީގޮތުން މަގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާތް ސާހިާބ    ،އުޅެންވީގޮތުގެ ރިވެތި ނަމ ނާއާއިގެން ވަޑައިގެން

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

ގޮތުގެމަތިން    ޤާނ ނުގައިވާ  ހިންގުމާއިެބހޭ  އުސ ލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މިއީ 
ވަނަ އަތޮޅު    3ލ. އަތޮޅުގެ  އިންޚާުބކުރެވުނު ކައުންސިލެވެ. މިކައުންސިލަކީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނ ނުގެ ދަށުން އިންތިޚާުބ ކުރެވުނު  

މެމްަބރަކު   1ވަނަދުވަހުއެވެ.    03މަހުގެ    ޖ ން  2017މެމްަބރުން މަޤާމުގެ ހުވާކުރައްވާފައިވަނީ    4ކައުންސިލެވެ. މިކައުންސިލްގެ  
 މެމްަބރުންނެވެ.   3އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާގުޅިގެން މިހާރު މިކައުންސިލްގައި ތިއްެބވީ 

އްޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސ ލުން ހިންގުމުގެ ޤާނ ނުން އަތޮޅުކައުންސިލުން މިކައުންސިލް ހިންގިފައިވާނީ ރާ
 ލިއްޔަތުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ. ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކާއި މަސްއ 

 

ފަރާތްތަކެއްގެ   މިކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ ހިންގުމުގައި ޝާމިލްވާ ހުރިހާ
އެއްގޮތަށް  ޕްލޭނާ  ކައުންސިލްގެ  އަހަރުގައި  އޮތް  ކުރިޔައް  އުންމީދަކީ  އަޅުގަނޑުގެ  އެހެންކަމުން  ލިބިގެންނެވެ.  އެއްާބރުލުން 

ރުގެ ހިންގުމުގައި  އެއްާބރުލުން ލިެބންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްާބރުލުން ލިިބގެން ދިއުމެވެ.  އަދި އެއާއިއެކު ސަރުކާ
އަދި އިތުރު ރޮނގުތަކުން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެއްާބރުލުން އެންމެ އެދެވޭގޮތުގައި ލިިބގެންދާނޭ ކަމަށްވެސް އުންމީދުކުރަމެވެ.  

  ކީޚިދުމަތް ދިނުމަށް އާވިސްނުންތަކާއި، އައު ޚިޔާލުތަކާއިއެކު ރޭވެމުންދާ ޕްރޮގްރާމްތައް ކައިރި ކުރިމަގުގައި ކާމިޔާުބ ވެގެންދިއުމަ
  އިތުރު ފަހިކަމާއި ތަރައްޤީ އަތޮޅަށް ލިިބގެންދާނެ ކަމެކެވެ. 

އަދި ފާއިތުވެ ދިޔަ އަހަރުތަކަށްވުރެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި ، ކައުންސިލާއި އޮންނަގުޅުން އިތުރުވެ ހަރުދަނާ ވެގެން  
 ކު ޝައްކެއްނެތެވެ. ދިއުމަކީވެސް ކައުންސިލްގެ ހިންގުމަށް އިތުރު ާބރެއް ލިިބގެން ދިޔަ ކަމެއްކަމާ މެދަ

މާތް ދުޢާއަކީ  އިޚުލާޞްތެރި  އެންމެހާ هللا އަޅުގަންޑުގެ  ތިއްެބވި  ހިންގުމަށް  ކަންކަން  އެންމެހާ  މިޤައުމުގެ 
  ފަރާތްތަކަށް ޤައުމަށް މަޞްލަޙަތުހުރި، ލާަބޔާއި މަންފާ ލިބެނިވި، އަމާންކަމާއި ޞުލްޙަވެރިކަން ދެމެހެއްޓޭ، ދީމުޤްރާތީ ހަމަތަކާއި 

 ފީޤް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. އާމީން.އުއަސާސްތަކުގެ މަތީގައި އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ކަންކަން ރޭއްވެވުމުގެ ހެޔޮ ތަ
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 ޙުސައިން ނައީސް 

   ރައީސްނ.ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2020

 4 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

   ތަޢާރަފު  .1
 

 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގާދިޔަގޮތުގެ މަޢުލ މާތު ހިމެނޭ ރިޕޯޓެކެވެ.  2020މި ރިޕޯޓަކީ 

ތަޞައްވުރާއި ކައުންސިލްގެ  ރިޕޯޓުގައި  އަތޮޅުގެކައުންސިލްގެ    ،މި  ކައުންސިލްގެ   އަމާޒާއި،  ވަނަވަރާއި، 
ޙަރަކާތްތަކާއިލަނޑުދަ  ،ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ހިންގި  ވާޞިލުވުމަށް  ޙަރަކާތްތަކާއި  ،ނޑިތަކަށް  އިދާރީ    ،ރޭވިފައިވާ  ކައުންސިލްގެ 

މީގެ އިތުރުން   އެވެ.  މަޢުލ މާތު ހިމަނާފައިވާނެ  ކުރެ  2020ހިންގުން ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ  ވުނު ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލުން 
މަސައްކަތުގައި ދިމާވި    ،މާލީ ތަފްޞީލު އަދި ކައުންސިލް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތާއި  ،މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލާއި

   ދަތިތަކަށް ަބލާލެވިފައިވާނެ އެވެ.  

  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2020

 5 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

  ތަޞައްވަރު  ކައުންސިލްގެ  .1
 

ނެ، އިސްލާމްދީނަށް ލޯިބކުރާ ކަމާއެކު ދިރިއުޅެވޭހައްދުންމައްޗަކީ ހުރިހާގޮތަކުންވެސް ރައްޔިތުންނަށް އުފާ ފާގަތި  
  ދީނީ އަޤީދާ ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރާ، ތަޢުލީމީ ގޮތުންނާއި ޞިއްޙީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ އިޤުތިޞާދީ އިޖުތިމާޢީ އަދި އުމްރާނީގޮތުން 

 އަތޮޅަކަށްވުމަށެވެ.  ނާރާއްޖޭގެ އެހެން އަތޮޅުތަކަށް ނަމ 
 

    އަމާޒު  ކައުންސިލްގެ   .2
 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހައްދުންމައްޗަކީ ރާއްޖޭގެ އެހެން އަތޮޅުތަކަށްވުރެ އިގުތިޞާދީ، އިޖުތިމާޢީ   2020
 ކުރިއަރާފައިވަ އަތޮޅަކަށް ހެދުމެވެ.  %65ގެ ކުރިއެރުމެއް ހޯދާ މިހާރަށްވުރެ ތަރައްޤީގެ ރޮގުން  %15އަދި މާލީގޮތުން 

 

 



 

 6 ހައްދުންމަތީއަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ 

 ކައުންސިލްގެ އޮނިގަނޑު    .2

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ×އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ   
 ލީގަލް އޮފިސަރ

 ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކުނީޝަން 
  މެއިންޓަނަސް އޮފިސަރ

 ×އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 
2 

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް •
 3 ×އޮފިސަރ 

 ލޯންޗު ޑުރައިވަރ 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، އެޗުއާރ އެންޑް އިންފޮމޭޝަން 

 އެިސސްޓެންޓް / ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކުޓަރ
 ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް 

 އެިސސްޓެންޓް / ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކުޓަރ

 ފައިނޭްނސް އޮފިަސރ 

 2× އެކައުންްޓސް އޮފިަސރ 

ރައީސް ކައުންސިލްގެ   

 ޑިރެކުޓަރ ޖެނެރަލް )ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ(

ކައުންސިލްގެ ނައިބު 

 ކައުންސިލަރުން 

 އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ ކައުންސިލްގެ ބިއުރޯ 

އެިސސްޓެންޓްއެްޑމިިނސްޓްރޭ •

 ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއާޒު 
(1ޑިރެކުޓަރ ) އީ.އެްކސް   

ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެޓޮލްސް 
 ސަރވިސް 

އިންޕްރާންސްޓަރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކު 
 ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 ޕޮލިސީ،ޕްލޭނިންގ،ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ
 އެިސސްޓެންޓް / ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކުޓަރ

ިޑވެލޮޕްމަންޓް އޮިފސަރ އިކޮނޮމިކު 



 

 7 ހައްދުންމަތީއަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ 

 ވަޑައިގަންނަވާ މެމްބަރުންގެ މައުލ މާތު  ކައުންސިލްގައި ހިމެނި

  އެޑްރެސް ،ނަން މަގާމު   #

ދާއިރާގެކައުންސިލަރު ގަމު  1  
ޝަރީފް، ލިންކް،ލ.ގަން هللا ޢަްބދު  

 )ރައީސް(

   
   

 އިސްދ  ދާއިރާގެކައުންސިލަރު  2
 ލ. އިސްދ ޙުސައިން ނައީސް، އާޒާދުގެ،
 ) ނާއިްބ ރައީސް (

 

    
 

 ލ. ފޮނަދ ،މަލަސް ،ޝާހީން އިސްމާޢީލް ފޮނަދ  ދާއިރާގެކައުންސިލަރު 3

 
 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2020

 8 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

 ގެ މައުލ މާތު  އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ކައުންސިލު  
 

 # މަގާމު  ނަމާއި އެޑްރެސް 

 1 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  މުޙައްމަދު ޖަމީލު ލ. ފޮނަދ  ޖަވާހިރުމާގެ

 2 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އާއިޝަތު އިލްމުއްނިސާ ލ. ފޮނަދ   ޝަބުނަމީގެ

 3 ޑިރެކްޓަރއެސިސްޓެންޓް  އާތިފާ ޒާހިރު ރަންއަވި އދ. މާމިގިލި

 4 އޮފިސަރ ސް އެކައުންޓް ޝަމްސިއްޔާ ޙަސަން ލ. ފޮނަދ  ދިލްސާދުގެ

 5 ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ  ޙުސައިން ރަފީއު  ލ.ފޮނަދ  ޑޭޒީވިލާ

 6 އ. ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ އިސްމާޢީލް އިްބރާހީމް ލ.ދަނިބދ   އަސްރަފީގެ

 7 ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އ.  މުޙަންމަދު ޝިފާޢު ލ.ފޮނަދ   އަންނާރުގަސްދޮށުގެ

 8 އ. ޕްރޮޖެކްޓްއޮފިސަރ  އަޙުމަދު ޝިޔާޒް  ލ.ފޮނަދ   ދޯޅަނުބގެ

 9 އ.އިކޮނޮމިކުޑިވެލޮްޕމަންޓް އޮފިސަރ  ޢާއިޝަތު ސާދުނާ ވިލާރޯޅި ލ. ފޮނަދ 

 10 އ.އިކޮނޮމިކުޑިވެލޮްޕމަންޓް އޮފިސަރ  ޢާއިޝަތު ނުޒުހާ  މުރިނގުލ. ފޮނަދ  

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

 12 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  ހެނާޒު ޙުސައިންޝެ ލ. ފޮނަދ   ފަރުދާަބގީޗާގެ

 13 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  އިްބރާހީމް ޝާކިރު ލ.ފޮނަދ   ޝާޒް

 14 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  މުޙައްމަދު ޙަސަން މުނާޒް ލ. ފޮނަދ  

 15 އ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  ޙަފުޞާ އަލީ ލ. ފޮނަދ  އާގަދަގެ

 16 އ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  މ ނިސާ ޖައުހަރީ ލ. ފޮނަދ   ހުވަނދުމާގެ

 17 އ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  މުޙައްމަދު ޒާހިރު  ލ. ފޮނަދ  އަލިމަސްގެ

 18 އ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  އާއިޝަތު ނާދިޔާ ނިޝާން ލ. ފޮނަދ   

 19 އ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  ޒުލްފާ އަޙްމަދު ލ.ފޮނަދ   އަންނާރުގަސްދޮށުގެ

 20 އ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  ޝަމީމާ ޙުސައިން  ލ.ފޮނަދ   ގެޣީުބލައަ

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

 22 އ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  މަރިޔަމް ހަފީޒާ  ލ. ފޮނަދ   ގުލްހާރުގެ

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

 24 ޑުރައިވަރ  މ ސާ މުޙައްމަދު  ލ. ފޮނަދ  ޖީޒާ



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2020

 9 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

 25 ޑުރައިވަރ  އިުބރާހީމް ސުޖާއު  ފަހިއަލީ ލ. ފޮނަދ   

 26 ލާންޗު ޑުރައިވަރ  ޝުއައިުބ ޔ ސުފު  އިތާ ލ. ފޮނަދ   

 27 ފަޅުވެރި ޙުސައިން   އަުބދުލްމުޙްސިނު ލ. ކުނަހަންދ  މަރިޔާޒުގެ

 28 ފަޅުވެރި  އާތިފު އަހުމަދު  އިރުދޭމާގެ ލ. ފޮނަދ  

 29 މަސައްކަތު ޖަމީލާ އާދަމް ލ. ފޮނަދ  ދ ރެސް

 30 މަސައްކަތު މަރްޔާމް ސީތާ  ލ. ފޮނަދ   ވައިލެޓްވިލާ

 31 މަސައްކަތު هللاއާމިނަތު ޢަުބދު ލ. ފޮނަދ   އާާބދު

 32 މަސައްކަތު މުޙައްމަދު ރަޝީދު  ވަލުކަފަގެ ލ.ފޮނަދ  

 

 އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ހުސްމަގާމުތަކުގެ މައުލ މާތު  

 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   އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސް  އ. ފްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ  2
 ޑިވެލޮޕްމަންޓް  

 އިންޕްރާންސްޓަރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކު ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސް  އ.އިކޮޮނމިކު ޑިެވލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ  1

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، އެޗުއާރ އެންޑް އިންފޮމޭޝަން  ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއާޒު  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިްވ އޮފިސަރ    1

 

 

 

 

 

 

  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2020

 10 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

   ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު   / ގެ ވަނަވަރު  އަތޮޅު  .3
 

ކިޔައެވެ.   އިހައްދުންމައްޗޭވެސް  މިއަތޮޅަށް  އަތޮޅެކެވެ.  އުފެދިފައިއޮތް  ދެކުނުން  ކޮޅުމަޑުލުގެ  ހައްދުންމައްޗަކީ 
މިއަތޮޅަށް ކިޔުނީ އިސްދ  ފަޅުގެ މައިތޮށީގައި އޮތް " އިހައްދ  " އަށް ނިސްަބތް ކޮށެވެ. އިހައްދ  މިހާރުވަނީ ގިރައިގެން  އެނަން  

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

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

ރަށެވެ. އެއީ    75މޭލެވެ. އަތޮޅުގައި އޮންނަނީ ޖުމްލަ    14ފަރެސް މުލީ ޭބރަށެވެ. އެންމެ ފުޅާދިމާލުގައި ހުރީ ގާތްގަނޑަކަށް  
 ރަށެވެ.   64ރަށާއި، މީހުންނ ޅޭ  11މީހުންއުޅޭ 

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

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

ރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅެއެވެ. މުޅި އަތޮޅުގެ މީހުންއުޅޭ ޢަދަދަށް ަބލާއިރު   11ރަށުގެ ތެރެއިން    75އަތޮޅުގެ              
އެވެ.    18521ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ އާާބދީއަކީ    2020އިންސައްތައެވެ.    16.2މީހުން އުޅޭރަށްތަކުގެ ނިސްަބތަކީ  

 އަކީ އަންހެނުންނެވެ.  9034އަކީ ފިރިހެނުންނެވެ.  9487މީގެތެރެއިން 

މިއަތޮޅަކީ އާޘާރީގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ އަތޮޅެކެވެ. މި އަތޮޅުގެ އިރުމަތީ ިބތުގައި ހިމެނޭ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން              
 ގިނަރަށްތަކަކީ އާޘާރީގޮތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ރަށްތަކެކެވެ. މިގޮތުން އިރުމަތީ ިބތުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ޚާއްޞަރަށްތަކަކީ އިސްދ .

މުން ފެންނަން ދަނބިދ ،  މިހާރުވެސް  އަސަރު  ފައްޅިތަކުގެ  ހަދާފައިވާ  ދުވަސްވަރު  ބުދުދީނުގެ  އިސްދ ގައި  ގަމެވެ.   އަދި  ޑ  
  އެަބހުއްޓެވެ. މިގޮތުން އިސްދ ގައި ހުންނަ '' ހަވިއްތަ '' ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މިގޮތުން ދަނިބދ  '' ދާގަާބ '' އާއި ުބންެބރަކީވެސް 

ޑ  '' ދާގަާބ '' އަކީ މިއަދާހަމައަށްވެސް ފެންނަންހުރި ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތަނެކެވެ. މީގެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ތަންނެވެ. މުން
 އިތުރުން މިއަތޮޅު ގަމުގެ ކުރުހިންނައަކީވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައިވާ އާޘާރީ ތަނެކެވެ. 

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

ހިމެނެއެވެ.               ލޯމާފާނު  ދަނިބދ   ލޯމާފާނާއި،  އިސްދ   ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ފަތްފުއްތަކުގެ  ތާރީޚީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 މީގެތެރެއިންވެސް ދަނިބދ  ލޯމާފާނު ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.  

ތާރީޚީ ފަތްފުއްތަކުން އެނގޭގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްވެގެން އައިދުވަސްވަރު  އެންމެފަހުން އިސްލާމްވި               
 އަތޮޅަކީވެސް ހައްދުންމައްޗެވެ.  

އިސްދ  ހަވިއްތަ، އިސްދ  ހުކުރުމިސްކިތް، ދަނިބދ  ުބންެބރު ) ބުދުކޯލު (، މުންޑ  ދާގަާބ، ގަމު ހަވިއްތަ،              
ރު، ޮބޑުފެންގަނޑު، އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚް ލިޔުއްވި އެންމެ މަޝްހ ރު މުޙައްރިޚް ކަމަށްވާ ޙަސަންތާޖުއްދީނަކީ ވެސް  ުބންެބ



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2020

 11 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

ޗާޓުގައި   ގަމުގެ  މިތަނަކީ  މާހިންނަތެރޭގައެވެ.  ގަމު  ވަޅުލެވިފައިވަނީ  ަބއްޕާފުޅު  އެމަނިކުފާނުގެ  ޭބފުޅެކެވެ.  ލ.އަތޮޅުގެ 
ތަނެކެ ޚަތީުބތަކުރުފާނު  ފާހަގަކުރެވިފައިވާ  ދަންނަ  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ދަރިންގެ  ކުރި  މަސައްކަތް  ތަޢުލީމަށް   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވެ. 

 ފަސްތާނުލެވިފައިވަނީ ފޮނަދ ގައެވެ.
 

ރަށް އޮތްއިރު   4މިއަތޮޅަކީ ޢުމްރާނީގޮތުން ކުރިއަރަމުން އަންނަ އަތޮޅެކެވެ. މިއަތޮޅުގައި އެއްފަސްކުރެވިފައި  
ދ އަކީ އެއާޕޯޓާ، އެމް.އެން.ޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިޔާ ހިންގަމުން އަންނަ ރަށެވެ. އަދި މާންދ އަކީ މަސްބަންދުކުރުމަށް އޭގެތެރެއިން ކައް

ވަޒަންވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި  މީހުން  ދަށުން  ސިޔާސަތުގެ  އެއްފަސްކުރުމުގެ  ފޮނަދ އަކީ  ގަމާއި،  ރަށެކެވެ.  ހެދިފައިވާ  ފެކްޓްރީއެއް 
ތަރައްޤީކުރައްވަމުން ގެންދަވައެވެ. ޓްވަރިޒަމަށް ބަލާލާއިރު އަދި މިހާތަނަށް އެންމެ ރިޒޯޓެއް މިއަތޮޅުގައި  ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް  

 އޮތްނަމަވެސް އިތުރަށް ތިން ރަށް ރިޒޯޓްގެ ގޮތުގައި ތަރަށްޤީކުރެވެމުން ދެއެވެ. އަދި ގެސްޓްހައުސްގެ ވިޔަފާރިކުރިއަރަމުންދެއެވެ.  
 

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

ކުރައްވާ އަދި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  ވަނައަހަރު ަބދަލު  2008މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ ދަށަށް  
ހިންގެވުމަށްޓަކައި   އިންތިޚާުބކުރެވިފައިވާ    2011ފެުބރުއަރީ    05އުސ ލުން  އިންތިޚާުބކުރެވި  ކައުންސިލްތައް  ލޯކަލް  ގައި 

ޅު އޮފީހުގެ ނަން އަތޮޅު ކައުންސިލް  ންފެށިގެން އަތޮ  2011ފެުބރުއަރީ    22ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރާތައް އުފެއްދެވުމާގުޅިގެން  
އެނގޭކަންނެތެވެ.   ކަނޑައެޅިގެން  ތާރީހެއް  އުފެދިފައިވާ  އޮފީސް  އޮފީހެކެވެ.  އަންނަ  ހިންގަމުން  ަބދަލުކުރެވި  ނަމަށް  އިދާރާގެ 

 1992ކުރެވި  ގައި ހިތަދ އަށް ަބދަލު  13މެއި    1964ނަމަވެސް މިއޮފީހަކީ ކުރީގައި މިއަތޮޅު ދަނިބދ ގައި ހިނގަމުން އައިސް  
ގައި ފޮނަދ އަށް    6ވަނަ އަހަރު މާރިޗު    1992ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ހިތަދ ގައި ހިންގުމަށްފަހު    6ވަނަ އަހަރު މާރޗުމަހުގެ  

   ަބދަލުކުރެވި ފޮނަދ ގައި ހިންގަމުން އަންނަ އޮފީހެކެވެ.
 
 
 



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2020

 

 12 ހައްދުންމަތީއަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ 

 ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު   .4
 
 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޙާޞިލްވި މިންވަރު   2020

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ  
 މުއްދަތު 

ނަތީޖާ  
ޙާޞިލްކުރެވުނު  

 Q1 Q2 Q3 Q4 މިންވަރު 

  ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް  2019 1

  އެކުލަވާލުން  ރިޯޕޓް


  
100% 

 އެކުލަވާލުން  ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޯޕޓް   2018 2
0% 

3 
  ތަފްސީލް ރިޯޕޓް މަސްދުވަހުގެ  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ   2020

 އެކުލަވާލުން 




100% 

 ތާވަލާއި ބަޖެޓް އެކުލަވާލުން.  މަސައްކަތުވަނަ އަހަރު   2021 4
100% 

 ސަރަހައްދުތަކުގެ މަގުތައް ހެދުން  ރަށްރަށުން އަލަށް ގޯތިދ ކުރާ 5
50% 

6 
ކްރެޑިޓް ސްކީމްއެއް  ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް

 ތަޢާރަފްކުރުން 




0% 

7 
ޞިއްޙަތަށް ފައިދާ ހުރި   ޞިއްޙަތު ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްދުނިޔޭގެ  

 ކާނާ ހިމަނައިގެން ފުޑް ފެއާރ އެއް ބޭއްވުން 




0% 

8 
 ހޭލުންތެރިވުން  މުޖުތަމައު ބަލިތަކަށް ފަދަ ޗިކުންގުންޔާ އާއި ޑެންގީ

 އެވެއަރނެސް ްޕރޮގްރާމްތައް ހިންގާތޯ ބެލުން 




0% 

9 
 ހޭލުންތެރި މުޖުތަމައު ބަލިތަކަށް ފަދަ ޗިކުންގުންޔާ އާއި ޑެންގީ

ފޯރުކޮށްދޭތޯ   ސޯސަލް މީޑިއާ ބޭނުންކޮށްގެން މަޢުލ މާތުކުރުމަށް 
 ބެލުން 





50% 

10 
ކުނިއަޅާ ސަރަހައްދުތައް   މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޭގެ، ފަޅު ގޯތިތައް އަދި
 ނައްތާތޯބެލުން  ބަލާ މަދިރި އުފެދޭގޮތަށްހުންނަ ތަންތަން





0% 

11 
ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ   މަދިރި ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި
 އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރުމަށް ބާރުއެޅުން





0% 

12 

  މަސައްކަތްކުރާ  ރައްކާތެރިވުމަށް  ބަލިތަކުން  ޒަރީއާއިންޖެހޭ މަދިރީގެ 
  މުއައްސަސާތަކާ މަސްވަރާކޮށް ކަމާގުޅޭ ހެދުމަށް   އަތޮޅަކަށް

ޓަސްކްފޯސްތައް އެކުލަވާލުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް  
 ކުރަމުންދޭތޯ ބެލުން  ރަށުކައުންސިލުން





0% 

 ްޕރޮގްރާމް ހިންގާތޯ ބެލުން  ބަލިތަކާއިގުޅޭ ސިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަމުގެ 13
0% 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2020

 13 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

14 
މާހައުލާއި ވަޞީލަތްތައް   ރަށްރަށުގައި ކަސްރަތު ކުރެވޭނެ ފަދަ 

 ޤާއިމްކުރޭތޯ ބެލުން 




0% 

15 
ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލް ނުކުރާ    އަތޮޅުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން

 ފާހަގަކުރުން  މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ މުއައްސަސާތައް




0% 

16 
މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް   ސްކ ލް ކުދިންނާއި ޒުވާނުން

 ހޭލުންތެރިކުރުވުން 




 

 ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން  17
0% 

18 
މަސައްކަތަށް   މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެވުން ހުއްޓުވުމަށް ކުރާ 

 މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން 




0% 

19 
ސަފާރީ ވެއްދުމުގައި ޤަވާއިދާ   މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ ބަނދަރަށް

 ބާރުއެޅުން އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ކައުންސިލްތަކަށް




0% 

20 
ފަރުވާއަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު    މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުނަށް
   ތަނަވަސްކޮށްދީ، އެކަމަށް ބާރުއެޅުން





0% 

21 
ފެންވަރުގައި   އިސްތިއުމާލުނުކުރާ ދުވަސް އަތޮޅުދުންފަތުގެ 
 ފާހަގަކުރުން 





0% 

22 
އިސްތިއުމާލުކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު   އާއްމު ތަންތާގައި ދުންފަތުގެ

 ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން  އެޅުމަށް ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާ




0% 

23 
ސްކ ލް ކުދިން   މީހުންނާއިދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރާ 

 ހޭލުންތެރިކުރުވުން 




0% 

 އާމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން  ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރާ ފަރާތްތަކާއި 24
0% 

 ބޭއްވުން  އަތޮޅު ފެންވަރުގެ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް 25
%50 

26 
ފަރާތްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން   ޤައުމީ ފެންވަރުގައި އަތޮޅުން ވާދަކުރާ

 ފޯރުކޮށްދިނުން 




0% 

27 
އަގްވާމީ ފެންވަރުގެ ރަން އެއް ލާމު ލިންކް ރޯޑްގައި   ބައިނަލް
 ބޭއްވުން. 





100% 

 ޤާއިމްކުރުން   އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ޔ ތް ސެންޓަރު 28
0% 

29 
ހުއްޓުވުމަށް   އަނިޔާތައްޖިންސީ، ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ  

 ހޭލުންތެރިކުރުވުން.  ހެދިފައިވާ ޤާނ ނާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް ރައްޔިތުން




0% 

 މޮނިޓަރކުރުން  ވާރޭފެނުގެ ކޮލިޓީ ޓެސްޓްކުރޭތޯ 30
0% 

31 
  ސްކ ލް ނިންމާ ދަރިވަރުންނާއި ޒުވާނުންތަފާތު މަސައްކަތް ކުރުމަށް 

 ހޭލުންތެރިކުރުވުން. 




0% 

32 
  އަތޮޅުތަކުގެ ރާއްޖޭގެ  ވިޔަފާރިތައް  މެދުފަންތީގެ އަދި ކުދި

ދާއިރާއަށް  ދުމަށް  އަތޮޅަށެ  ކުރިއަރާފައިވާ  އެންމެ ނިޞްބަތުން 




0% 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2020

 14 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ    ޝައުޤުވެރިކަން ހުރިފަރާތްތަކަށް
 ހިންގުން.  ްޕރޮގްރާމްވިޔަފާރިތަކަށް ފަންޑު ހޯދާނޭގޮތުގެ ތަމްރީނު 

 ބޭއްވުން   ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ އަތޮޅު މުބާރާތް 33
0% 

 ްޕރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.  ރީތިކޮށް ޤުރުއާން ކިޔަވަން ދަސްކޮށްދޭ 34
0% 

35 
ދިނުމުގެ ްޕރޮގްރާމްތައް   އަހަރު ދުވަހަށް ބަހާލައިގެން ދީނީ ނަސޭހަތް

 ހިންގުން. 




0% 

36 

  އަމަލުތަކަށް ނުރަނގަޅު ފަދަ  މާރާމާރީ  އަނިޔާވެރިކަމާއި ކުއްތަކާއި
ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން  ހެދުމަށް  މުޖުތަމައަކަށް ހޭލުންތެރިވެފައިވާ

އަދި ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކުއްތަކާއި   ސަރވިސް ސެންޓަރ
 ތަފާސްހިސާބުތައް ހޯދުން.   އަނިޔާވެރިކަމާއި މާރާމާރީގެ





0% 

37 
  އަމަލުތަކަށް ނުރަނގަޅު ފަދަ  މާރާމާރީ  އަނިޔާވެރިކަމާއި ކުއްތަކާއި

މައްސަލަ ބޮޑު  ހެދުމަށް  މުޖުތަމައަކަށް ހޭލުންތެރިވެފައިވާ
 ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ހިންގުން.   ރަށްތަކުގައި މީހުން





0% 

38 
   އެކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ ބޭނުންކުރުމާއި، ކުޑަކުދިން ނަހަމަ ގޮތުގައި 

  އަނިޔާވެރިކަމަށް އަލުހުވެރިވެފައިވާ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ

 އަތޮޅަކަށްވުން. 




0% 

 ފާހަގަކުރުން.  ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް އަތޮޅުފެންވަރުގައި 39
0% 

40 
ހާމަކަންބޮޑު  ވީހައިވެސް   އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރާ ކަންތައްތައް

 ގޮތަކަށް ކުރުން. 




75% 

41 
ކޮރަްޕޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް   ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް

 ހުރޭތޯ ބެލުން. 




0% 

42 
ކުރުވުމުގެ ްޕރޮގްރާމްތައް   ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކޮރަޕްޝަނަށް ހޭލުންތެރި

 ހިންގުން. 




0% 

43 
ލާމަރުކަޒީ އުޞ ލުން ހިންގުމުގެ    ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް

 ޤާނ ނަށް ކައުންސިލަރުން އަހުލުވެރިކުރުވުން 




100% 

 އެނުއަލް ޔ ތް ކޭމްޕެއް ބޭއްވުން.  44
0% 

45 
ހަރަކާތްތައް ޖަމުޢިއްޔާ   އަތޮޅު ކައުންސިލުން ރާވާ އެކިކަހަލަ 

 ޖަމާއަތްތަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން ހިންގުން.




0% 

46 
  1އަހަރަކު ބޮންޑަކާއެކު  ފަންނީ ކޮންމެވެސް ދާއިރާއަކުން ކޮންމެ

 ސްކޮލަޝިްޕ ދިނުން 




0% 

47 
ފުރުސަތުތަކުގެ މައުލ މާތު   ފަންނީ މީހުން މަދު ދާއިރާތަކުން ހުރި

 ސްކ ލް ކުދިންނާއި ޒުވާނުންނަށް ދިނުން




0% 

 އަތޮޅުގައި ޤާއިމްކުރުން  އިމިގްރޭޝަންގެ ޚިދުމަތް 48
0% 

 ބަލަހައްޓާތޯ މޮނިޓަރކުރުން  ރަށު ކައުންސިލްތަކުން އެފަދަ ތަންތަން 49
0% 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2020

 15 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

50 
 

ރެއިސްކުރެވޭނެ ގޮތްގޮތް    ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންޑް
 ދަސްކޮށްދިނުމަށް ވޯރކްސޮޕެއް ބޭއްވުން. 





0% 

51 
ހުއްޓުވުމަށް ފުލުހުންނާއި    ރަށްރަށުގެ ގޮނޑުދޮށުން ވެލިނެގުން

 ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރޭތޯ މޮނިޓަރކުރުން 




50% 

52 
ހިމާޔަތްކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ   ރަށްރަށުގެ ގިރާ ސަރަހައްދުތައް

ސަރަހައްދުތައް   މުއައްސަސާތަކާއި މަޝްވަރާކޮށް ގިރާ
 ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން 





0% 

53 
ވޯކްޝޮްޕތައް އަތޮޅު އަދި ރަށު    ކާރިޘާތަކުން ރައްކާތެރިވުމާގުޅޭ

 ފެންވަރުގައި ހިންގުން 




0% 

54 
ކައުންސިލްގެ ފްރަންޓް ޔާޑްގައި ގާއެތުރުމާއި، ާޕކިން އޭރިޔާ   އަތޮޅު

 ފާރުރޭނުން.ބޭރުދޮރުގެ ގޭޓްލާ   ހެދުމާއި، 




5% 

 މާލަމް މަރާމާތުކުރުން  ތާޖުއްދީނު 55
0% 

 ރ މަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ހޯދުން  ޓްރެއިނިން 56
0% 

57 
ޖެހުމާއި ފަރުނީޗަރ ހޯދުމާއި  އޮފީސް އެތެރޭގެ ާޕޓިޝަން

 މަރާމާތުކުރުން 




0% 

58 
އިތުރުކުރުމަށް ތަޖުރިބާ ދަތުރު   ކައުންސިލްގެ ފަންނީ ޤާބިލްކަން

 ކުރުން. 




100% 

59 
ކައުންސިލްތަކުގެ ވެރިންނާއެކު    ކުއާޓާރއަކު އެއްފަހަރު ރަށު

 ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން 




0% 

60 
އަހަރަކު އެއްފަހަރު އަތޮޅުގެ   އަތޮޅު ފެންވަރުގެ މަހާސިންތާއެއް
 ކޮންމެވެސް ރަށެއްގައި ބޭއްވުން. 





0% 

 އުޞ ލުން ދަތުރުކުރުން  ކައުންސިލްގެ ލާންޗް ވިޔަފާރި  61
0% 

 އޭޒޯން ލައިސަންސް ދ ކުރުން  62
100% 

 މަރާމާތުކުރުން 1އަތޮޅު ގެސްޓްހައުސް   63
100% 

64 
ބިމުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލާ މުޅިއަތޮޅުގެ ބިމުގެ   ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ

 އަްޕޑޭޓްކުރުން.  ތައްޔާރުކޮށްދަފްތަރު 




95% 

65 
ވަނަ އަހަރުގެ އެނުއަލް   2019މޮނިޓަރކޮށް  ރަށުކައުންސިލްތައް

 މޮނިޓަރިންގ ރިޯޕޓް ޢާންމުކުރުން. 




100% 

66 
މަސްދުވަހުގެ މޮނިޓަރިންގ ހަދާ   6އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  ވަނަ  2020

 ރިޯޕޓް ޢާންމުކުރުން. 




100% 

 
 
 
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2020

 16 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

 ޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޙާ  .5
 

 އެކުލަވާލުން   ރިޕޯޓް   ތަފްސީލް   ގޮތުގެ   ހިންގާފައިވާ   ކައުންސިލުން   އަހަރުގެ   ވަނަ    2019 .1
ގައި ލޯކަލް  2020ޖެނުއަރީ  19ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލް ހިނގާފައިވާގޮތުގެ ތަފްސީލް ރިޯޕޓް އެކުލަވާލައި 2019

 މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވިފައި. ކައުންސިލް އޮތޯރިޓީއަށް ޖެމްސް 

 
 އެކުލަވާލުން   ރިޕޯޓް   ތަފްސީލް   މަސްދުވަހުގެ   6  ފުރަތަމަ   އަހަރުގެ   ވަނަ    2020 .2

ޖުލައި   19މަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލް ހިނގާފައިވާގޮތުގެ ތަފްސީލް ރިޯޕޓް އެކުލަވާލައި  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 2020
 އޮތޯރިޓީއަށް ޖެމްސް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވިފައި.ގައި ލޯކަލް ކައުންސިލް 2020

 
 .އެކުލަވާލުން   ބަޖެޓް   ތާވަލާއި   މަސައްކަތު   އަހަރު   ވަނަ    2021 .3

ގައި ކައުންސިލް ކައުންސިލް އާއްމު 2020އޮގަސްޓް   17ވަނަ އަހަރު މަސައްކަތު ތާވަލު އެކުލަވާލާ 2021
 ކައުންސިލް އޮތޯރިޓީއަށް ޖެމްސް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވިފައި.   ގައި ލޯކަލ2020ްއޮގަސްޓް  25ބައްދަލުވުމަކުން ފާސްކުރެވި  

 
 

 ސަރަހައްދުތަކުގެ މަގުތައް ހެދުން   ރަށްރަށުން އަލަށް ގޯތިދ ކުރާ  .4
 މަގުތައް ހަދައިދިނުމަށް އެދިފައިވާ ރަށްރަށުގެ މަގުތައް ހެދިފައި. 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2020

 17 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

 
 ބޭއްވުން   މުބާރާތްތައް   ކުޅިވަރު   ފެންވަރުގެ   އަތޮޅު  .5

ޖަނަވަރީގައި    27ޖަނަވަރީ އިން    19ފެންވަރުގެ ވޮލީ މުބާރާތެއް އަންހެން އަދި ފިރިހެން ދެ ޑިވިޒަނަށް ބަހާލައިގެން  އަތޮޅު  
 ޓީމް ބައިވެރިވިއެވެ.  3ޓީމް ފިރިހެން  8ބޭއްވުނެއެވެ. މިމުބާރާތުގއި އަންހެން 

     
 

 .ބޭއްވުން   ރޯޑްގައި   ލިންކް   ލާމު   އެއް   ރަން   ފެންވަރުގެ   އަގްވާމީ   ބައިނަލް  .6
  26ޓީ.އެފް.ޖީ އާއި ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުޅިގެން ލާމު ލިންކ ރޯޑްގައި ކޮކާ ކޯލާ ރަން އިން ލާމު ނަމުގައި 

ގައި ބައިނަލް އަގުވާމީ ފެންވަރުގައި ރަންއެއް ބޭއްވުނެއެވެ. އަދި މިއިވެންޓްގައި   2020ޖަނަވަރީ  27ޖަނަވަރީ އިން  
ރައީސުލް ޖުމްހ ރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް އާއި ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒުނާ އަހުމަދު ބައިވެރިވެ    ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

      
 

 .ކުރުން   ގޮތަކަށް   ހާމަކަންބޮޑު   ވީހައިވެސް   ކަންތައްތައް   ކުރާ   ކައުންސިލުން   އަތޮޅު  .7
ޓަކައި މިކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ  މަށް ކުރު ގޮތަކަށް  ހާމަކަންބޮޑު  ވީހައިވެސް  ކަންތައްތައް ކުރާ  ކައުންސިލުން  އަތޮޅު

 ވެބްސައިޓާއި ނޯޓިސް ބޯޑަށް ލިޔެކިކިޔުންތައް ލެވެއެވެ.  ކަންތަތައް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖާއި

                                    
 
 
 
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2020

 18 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

 .ފާރުރޭނުން   ގޭޓްލާ   ބޭރުދޮރުގެ   ، ހެދުމާއި   އޭރިޔާ   ޕާކިން   ، ގާއެތުރުމާއި   ޔާޑްގައި   ފްރަންޓް   ކައުންސިލްގެ   އަތޮޅު  .8
މި އިދާރާގެ ފްރަންޓް ޔާޑްގައި ގާއެތުރުމާއި، ާޕކިން އޭރިޔާ ހެދުމާއި، ބޭރުދޮރުގެ ގޭޓްލާ ފާރުރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ބިޑް  

 އިއުލާނުކުރެވުނެވެ. ފެބްރުއަރީގައި   10އުސ ލުން ކުރުމަށް 

                                
 .ކުރުން   ދަތުރު   ތަޖުރިބާ   އިތުރުކުރުމަށް   ޤާބިލްކަން   ފަންނީ   ކައުންސިލްގެ  .9

މި    ގެ ނިޔަލަށް އދ. އަތޮޅަށް ތަޖުރިބާ ދަތުރެއް ކުރެވުނެއެވެ. 31- 28މިކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އޮކްޓ ބަރު 
 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ.    11ދަތުރުގައި ކައުންސިލްގެ 

        
 ދ ކުރުން   ލައިސަންސް   އޭޒޯން  .10

 ގައިވެސް ދ ކުރެވެމުންދެއެވެ.  2020އޭޒޯން ލައިސަންސް 
 

 މަރާމާތުކުރުން   1  ގެސްޓްހައުސް   އަތޮޅު  .11
ވަނައަހަރު މަސައްކަތް   2020ވަނަ އަހަރު މަރާމާތުކުރުމަށް ހަވާލުކުރެވި   2019 1އަތޮޅު ކައުންސިލް ގެސްޓްހައުސް 

 މަސައްކަތުގެ އަގުވަނީ އެފަރާތާއި ހަވާލުކުރެވިފައެވެ.  ނިންމާ



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2020

 19 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

 
 .އަޕްޑޭޓްކުރުން   ތައްޔާރުކޮށް   ދަފްތަރު   ބިމުގެ   މުޅިއަތޮޅުގެ   އެކުލަވާލާ   ދަފްތަރު   ބިމުގެ   ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ  .12

  އަްޕޑޭޓްކުރުން ތައްޔާރުކޮށް ދަފްތަރު  ބިމުގެ މުޅިއަތޮޅުގެ އެކުލަވާލާ ދަފްތަރު   ބިމުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ
 ކުރެވެމުންދެއެވެ. 

 
 .ޢާންމުކުރުން   ރިޕޯޓް   މޮނިޓަރިންގ   އެނުއަލް   އަހަރުގެ   ވަނަ   2019  މޮނިޓަރކޮށް   ރަށުކައުންސިލްތައް  .13

ތައް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފޭސްބުކް  ރިޯޕޓް  މޮނިޓަރިންގ އެނުއަލް އަހަރުގެ ވަނަ  2019 މޮނިޓަރކޮށް  ރަށުކައުންސިލްތައް
 ޕޭޖާއި ވެބްސައިޓާއި ނޯޓިސް ބޯޑުގައި އާއްމުކުރެވި ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ފޮނުވިފައިވެއެވެ.  

 
 . ޢާންމުކުރުން   ރިޕޯޓް   ހަދާ   މޮނިޓަރިންގ   މަސްދުވަހުގެ   6  ފުރަތަމަ   އަހަރުގެ   ވަނަ   2020 .14

ތައް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  ރިޯޕޓް   މޮނިޓަރިންގ މަސްދުވަހުގެ  6  އަހަރުގެ ވަނަ 2020 މޮނިޓަރކޮށް  ރަށުކައުންސިލްތައް          
 ފޭސްބުކް ޕޭޖާއި ވެބްސައިޓާއި ނޯޓިސް ބޯޑުގައި އާއްމުކުރެވި ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ފޮނުވިފައިވެއެވެ. 

  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2020

 20 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް    2020 .6
 ހަރަކާތްތައް ގެންދެވިފައިނުވާ  

 

 އެކުލަވާލުން   ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   އަހަރުގެ   ވަނަ   2018  1:ޙަރަކާތް   •
 ކުރިމަތިވި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ގުޅިގެން ހަރަކާތް ލަސްކުރެވިފައި.   އަށްމުޅި ދުނިޔެ ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ހެދުން   މަގުތައް   ސަރަހައްދުތަކުގެ   ގޯތިދ ކުރާ   އަލަށް   ރަށްރަށުން : 2ޙަރަކާތް   •
 ކުރިމަތިވި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ގުޅިގެން ހަރަކާތް ލަސްކުރެވިފައި.   އަށްދުނިޔެމުޅި  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ތަޢާރަފްކުރުން   ސްކީމްއެއް   ކްރެޑިޓް   މުވައްޒަފުންނަށް   އިދާރާތަކުގެ   ސަރުކާރުގެ 3: ޙަރަކާތް   •
 ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ގުޅިގެން ހަރަކާތް ލަސްކުރެވިފައި. ކުރިމަތިވި ސިއްހީ    އަށްދުނިޔެމުޅި  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

  ފެއާރ   ފުޑް   ހިމަނައިގެން   ކާނާ   ހުރި   ފައިދާ   ޞިއްޙަތަށް   ފާހަގަކުރުމަށް   ދުވަސް   ޞިއްޙަތު   ދުނިޔޭގެ  4: ޙަރަކާތް  •
 ބޭއްވުން   އެއް 

 ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ގުޅިގެން ހަރަކާތް ލަސްކުރެވިފައި. ކުރިމަތިވި ސިއްހީ ކުއްލި   އަށްދުނިޔެމުޅި  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

  ޕްރޮގްރާމްތައް   އެވެއަރނެސް   ހޭލުންތެރިވުން   މުޖުތަމައު   ބަލިތަކަށް   ފަދަ   ޗިކުންގުންޔާ   އާއި   ޑެންގީ  5:ޙަރަކާތް  •
 ބެލުން   ހިންގާތޯ 

 ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ގުޅިގެން ހަރަކާތް ލަސްކުރެވިފައި. ކުރިމަތިވި ސިއްހީ ކުއްލި   އަށްދުނިޔެމުޅި  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

  ބޭނުންކޮށްގެން   މީޑިއާ   ސޯސަލް   ކުރުމަށް   ހޭލުންތެރި   މުޖުތަމައު   ބަލިތަކަށް   ފަދަ   ޗިކުންގުންޔާ   އާއި   ޑެންގީ  •
 ބެލުން   ފޯރުކޮށްދޭތޯ   މަޢުލ މާތު 

 ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ގުޅިގެން ހަރަކާތް ލަސްކުރެވިފައި. ކުރިމަތިވި ސިއްހީ ކުއްލި   އަށްދުނިޔެމުޅި  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

  ތަންތަން   އުފެދޭގޮތަށްހުންނަ   މަދިރި   ބަލާ   ސަރަހައްދުތައް   ކުނިއަޅާ   އަދި   ގޯތިތައް   ފަޅު   ، ގޭގެ   ދިރިއުޅޭ   މީހުން  •
 ނައްތާތޯބެލުން 

 ހާލަތު ގުޅިގެން ހަރަކާތް ލަސްކުރެވިފައި. ކުރިމަތިވި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ   އަށްދުނިޔެމުޅި  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ބާރުއެޅުން   އިތުރުކުރުމަށް   އެއްބާރުލުން   ކައުންސިލްތަކުގެ   ރަށު   މަސައްކަތުގައި   ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ   މަދިރި  •
 ލަސްކުރެވިފައި. ކުރިމަތިވި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ގުޅިގެން ހަރަކާތް   އަށްދުނިޔެމުޅި  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

  މުއައްސަސާތަކާ   ކަމާގުޅޭ   ހެދުމަށް   އަތޮޅަކަށް   މަސައްކަތްކުރާ   ރައްކާތެރިވުމަށް   ބަލިތަކުން   ޒަރީއާއިންޖެހޭ   މަދިރީގެ  •
 ބެލުން   ކުރަމުންދޭތޯ   ރަށުކައުންސިލުން   މަސައްކަތްތައް   ކުރަންޖެހޭ   އެކުލަވާލުމަށް   ޓަސްކްފޯސްތައް   މަސްވަރާކޮށް 

 ކުރިމަތިވި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ގުޅިގެން ހަރަކާތް ލަސްކުރެވިފައި.   އަށްދުނިޔެމުޅި  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ބެލުން   ހިންގާތޯ   ޕްރޮގްރާމް   ހޭލުންތެރިކަމުގެ   ސިއްޙީ   ބަލިތަކާއިގުޅޭ  •
 ހަރަކާތް ލަސްކުރެވިފައި. ކުރިމަތިވި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ގުޅިގެން   އަށްދުނިޔެމުޅި  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ބެލުން   ޤާއިމްކުރޭތޯ   ވަޞީލަތްތައް   މާހައުލާއި   ފަދަ   ކުރެވޭނެ   ކަސްރަތު   ރަށްރަށުގައި  •
 ކުރިމަތިވި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ގުޅިގެން ހަރަކާތް ލަސްކުރެވިފައި.   އަށްދުނިޔެމުޅި  ސަބަބު/ދަތިތައް: 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2020

 21 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

  މުއައްސަސާތައް   މަސައްކަތްކުރާ   މުވައްޒަފުން   ނުކުރާ   އިސްތިޢުމާލް   ދުންފަތުގެ   ތެރެއިން   މުއައްސަސާތަކުގެ   އަތޮޅުގެ  •
 ފާހަގަކުރުން 

 ކުރިމަތިވި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ގުޅިގެން ހަރަކާތް ލަސްކުރެވިފައި.   އަށްދުނިޔެމުޅި  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 އިތުރުކުރުން   ހޭލުންތެރިކަން   ދީނީ  •
 ކުރިމަތިވި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ގުޅިގެން ހަރަކާތް ލަސްކުރެވިފައި.   އަށްދުނިޔެމުޅި  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

  ގުޅިގެން   މުއައްސަސާތައް   ބޮޑަށް   މިހާރަށްވުރެ   މަސައްކަތަށް   ކުރާ   ހުއްޓުވުމަށް   އެތެރެވުން   މަސްތުވާތަކެތި  •
 ކުރުން   މަސައްކަތް 

 ކުރިމަތިވި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ގުޅިގެން ހަރަކާތް ލަސްކުރެވިފައި.   އަށްދުނިޔެމުޅި  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

  ކައުންސިލްތަކަށް   އަމަލުކުރުމަށް   އެއްގޮތަށް   ޤަވާއިދާ   ވެއްދުމުގައި   ސަފާރީ   ބަނދަރަށް   ރަށްރަށުގެ   ދިރިއުޅޭ   މީހުން  •
 ބާރުއެޅުން 

 ކުރިމަތިވި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ގުޅިގެން ހަރަކާތް ލަސްކުރެވިފައި.   އަށްދުނިޔެމުޅި  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

   ބާރުއެޅުން   އެކަމަށް   ، ތަނަވަސްކޮށްދީ   ފުރުސަތު   ދިއުމުގެ   ފަރުވާއަށް   މީހުނަށް   ބޭނުންކުރާ   މަސްތުވާތަކެތި  •
 ކުރިމަތިވި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ގުޅިގެން ހަރަކާތް ލަސްކުރެވިފައި.   އަށްދުނިޔެމުޅި  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ފާހަގަކުރުން   ފެންވަރުގައި   އަތޮޅު   ދުވަސް   އިސްތިއުމާލުނުކުރާ   ދުންފަތުގެ  •
 ހަރަކާތް ލަސްކުރެވިފައި. ކުރިމަތިވި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ގުޅިގެން   އަށްދުނިޔެމުޅި  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

  ގުޅިގެން   މުއައްސަސާތަކާ   ކަމާބެހޭ   އެޅުމަށް   ފިޔަވަޅު   ފަރާތްތަކާމެދު   އިސްތިއުމާލުކުރާ   ދުންފަތުގެ   ތަންތާގައި   އާއްމު  •
 މަސައްކަތްކުރުން 
 ހަރަކާތް ލަސްކުރެވިފައި. ކުރިމަތިވި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ގުޅިގެން   އަށްދުނިޔެމުޅި  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ހޭލުންތެރިކުރުވުން   ކުދިން   ސްކ ލް   މީހުންނާއި   އިސްތިއުމާލުކުރާ   ދުންފަތުގެ  •
 ކުރިމަތިވި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ގުޅިގެން ހަރަކާތް ލަސްކުރެވިފައި.   އަށްދުނިޔެމުޅި  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ހޭލުންތެރިކުރުވުން   އާމުން   ފަރާތްތަކާއި   އިސްތިއުމާލުކުރާ   ދުންފަތުގެ  •
 ކުރިމަތިވި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ގުޅިގެން ހަރަކާތް ލަސްކުރެވިފައި.   އަށްދުނިޔެމުޅި  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ފޯރުކޮށްދިނުން   އެހީތެރިކަން   މާލީ   ފަރާތްތަކަށް   ވާދަކުރާ   އަތޮޅުން   ފެންވަރުގައި   ޤައުމީ  •
 ކުރިމަތިވި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ގުޅިގެން ހަރަކާތް ލަސްކުރެވިފައި.   އަށްދުނިޔެމުޅި  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ޤާއިމްކުރުން   ސެންޓަރު   ޔ ތް   ރަށެއްގައި   ކޮންމެ   އަތޮޅުގެ  •
 ގުޅިގެން ހަރަކާތް ލަސްކުރެވިފައި. ކުރިމަތިވި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު   އަށްދުނިޔެމުޅި  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

  ރައްޔިތުން   ޤަވާޢިދުތަކަށް   ޤާނ ނާއި   ހެދިފައިވާ   ހުއްޓުވުމަށް   އަނިޔާތައް   ނަފްސާނީ   އަދި   ޖިސްމާނީ   ، ޖިންސީ  •
 . ހޭލުންތެރިކުރުވުން 
 ހަރަކާތް ލަސްކުރެވިފައި. ކުރިމަތިވި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ގުޅިގެން   އަށްދުނިޔެމުޅި  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 މޮނިޓަރކުރުން   ޓެސްޓްކުރޭތޯ   ކޮލިޓީ   ވާރޭފެނުގެ  •
 ކުރިމަތިވި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ގުޅިގެން ހަރަކާތް ލަސްކުރެވިފައި.   އަށްދުނިޔެމުޅި  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 . ހޭލުންތެރިކުރުވުން   ޒުވާނުން   ދަރިވަރުންނާއި   ނިންމާ   ސްކ ލް   ކުރުމަށް   މަސައްކަތް   ތަފާތު  •



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2020

 22 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

 ކުރިމަތިވި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ގުޅިގެން ހަރަކާތް ލަސްކުރެވިފައި.   އަށްދުނިޔެމުޅި  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

  އަތޮޅަށެދުމަށް   ކުރިއަރާފައިވާ   އެންމެ   ނިޞްބަތުން   އަތޮޅުތަކުގެ   ރާއްޖޭގެ   ވިޔަފާރިތައް   މެދުފަންތީގެ   އަދި   ކުދި  •
  ތަމްރީނު   ހޯދާނޭގޮތުގެ   ފަންޑު   ވިޔަފާރިތަކަށް   މެދުފަންތީގެ   އަދި   ކުދި   ހުރިފަރާތްތަކަށް   ޝައުޤުވެރިކަން   ދާއިރާއަށް 
 . ހިންގުން   ޕްރޮގްރާމް 

 ލަސްކުރެވިފައި. ކުރިމަތިވި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ގުޅިގެން ހަރަކާތް   އަށްދުނިޔެމުޅި  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ބޭއްވުން   މުބާރާތް   އަތޮޅު   ކިޔެވުމުގެ   ޤުރުއާން  •
 ކުރިމަތިވި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ގުޅިގެން ހަރަކާތް ލަސްކުރެވިފައި.   އަށްދުނިޔެމުޅި  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 . ހިންގުން   ޕްރޮގްރާމްތައް   ދަސްކޮށްދޭ   ކިޔަވަން   ޤުރުއާން   ރީތިކޮށް  •
 ކުރިމަތިވި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ގުޅިގެން ހަރަކާތް ލަސްކުރެވިފައި.   އަށްދުނިޔެމުޅި  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 . ހިންގުން   ޕްރޮގްރާމްތައް   ދިނުމުގެ   ނަސޭހަތް   ދީނީ   ބަހާލައިގެން   ދުވަހަށް   އަހަރު  •
 ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ގުޅިގެން ހަރަކާތް ލަސްކުރެވިފައި. ކުރިމަތިވި ސިއްހީ ކުއްލި   އަށްދުނިޔެމުޅި  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

  ހެދުމަށް   މުޖުތަމައަކަށް   ހޭލުންތެރިވެފައިވާ   އަމަލުތަކަށް   ނުރަނގަޅު   ފަދަ   މާރާމާރީ   އަނިޔާވެރިކަމާއި   ކުއްތަކާއި  •
  އަނިޔާވެރިކަމާއި   ކުއްތަކާއި   އެހީތެރިކަމާއެކު   ފުލުހުންގެ   އަދި   ސެންޓަރ   ސަރވިސް   ޗިލްޑްރަން   އެންޑް   ފެމެލީ 

 . ހޯދުން   ތަފާސްހިސާބުތައް   މާރާމާރީގެ 
 ކުރިމަތިވި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ގުޅިގެން ހަރަކާތް ލަސްކުރެވިފައި.   އަށްދުނިޔެމުޅި  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

  ހެދުމަށް   މުޖުތަމައަކަށް   ހޭލުންތެރިވެފައިވާ   އަމަލުތަކަށް   ނުރަނގަޅު   ފަދަ   މާރާމާރީ   އަނިޔާވެރިކަމާއި   ކުއްތަކާއި  •
 . ހިންގުން   ހަރަކާތްތައް   ތަފާތު   ހޭލުންތެރިކުރުމަށް   މީހުން   ރަށްތަކުގައި   ބޮޑު   މައްސަލަ 

 ކުރިމަތިވި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ގުޅިގެން ހަރަކާތް ލަސްކުރެވިފައި.   އަށްދުނިޔެމުޅި  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

  އަލުހުވެރިވެފައިވާ   އަނިޔާވެރިކަމަށް    ކުރިމަތިވާ   އެކުދިންނަށް   ، ބޭނުންކުރުމާއި   ގޮތުގައި   ނަހަމަ   ކުޑަކުދިން  •
 . އަތޮޅަކަށްވުން   ދިރިއުޅޭ   ރައްޔިތަކު 

 ލަސްކުރެވިފައި. ކުރިމަތިވި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ގުޅިގެން ހަރަކާތް   އަށްދުނިޔެމުޅި  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 . ފާހަގަކުރުން   އަތޮޅުފެންވަރުގައި   ދުވަސް   ކުޑަކުދިންގެ  •
 ކުރިމަތިވި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ގުޅިގެން ހަރަކާތް ލަސްކުރެވިފައި.   އަށްދުނިޔެމުޅި  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 . ބެލުން   ހުރޭތޯ   މަގުފަހިވާގޮތަށް   ކޮރަޕްޝަނަށް   މަސައްކަތްތައް   ކައުންސިލްތަކުގެ   ރަށު  •
 ކުރިމަތިވި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ގުޅިގެން ހަރަކާތް ލަސްކުރެވިފައި.   އަށްދުނިޔެމުޅި  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 . ހިންގުން   ޕްރޮގްރާމްތައް   ކުރުވުމުގެ   ހޭލުންތެރި   ކޮރަޕްޝަނަށް   ރަށެއްގައި   ހުރިހާ  •
 ކުރިމަތިވި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ގުޅިގެން ހަރަކާތް ލަސްކުރެވިފައި.   އަށްދުނިޔެމުޅި  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 އަހުލުވެރިކުރުވުން   ކައުންސިލަރުން   ޤާނ ނަށް   ހިންގުމުގެ   އުޞ ލުން   ލާމަރުކަޒީ   ދާއިރާތައް   އިދާރީ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  •
 ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ގުޅިގެން ހަރަކާތް ލަސްކުރެވިފައި. ކުރިމަތިވި ސިއްހީ ކުއްލި   އަށްދުނިޔެމުޅި  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 . ބޭއްވުން   ކޭމްޕެއް   ޔ ތް   އެނުއަލް  •
 ކުރިމަތިވި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ގުޅިގެން ހަރަކާތް ލަސްކުރެވިފައި.   އަށްދުނިޔެމުޅި  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 . ހިންގުން   ހަވާލުކޮށްގެން   ޖަމާއަތްތަކާއި   ޖަމުޢިއްޔާ   ހަރަކާތްތައް   އެކިކަހަލަ   ރާވާ   ކައުންސިލުން   އަތޮޅު  •



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2020

 23 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

 ކުރިމަތިވި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ގުޅިގެން ހަރަކާތް ލަސްކުރެވިފައި.   އަށްދުނިޔެމުޅި  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ދިނުން   ސްކޮލަޝިޕް   1  ބޮންޑަކާއެކު   އަހަރަކު   ކޮންމެ   ދާއިރާއަކުން   ކޮންމެވެސް   ފަންނީ  •
 ކުރިމަތިވި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ގުޅިގެން ހަރަކާތް ލަސްކުރެވިފައި.   އަށްދުނިޔެމުޅި  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ދިނުން   ޒުވާނުންނަށް   ކުދިންނާއި   ސްކ ލް   މައުލ މާތު   ފުރުސަތުތަކުގެ   ހުރި   ދާއިރާތަކުން   މަދު   މީހުން   ފަންނީ  •
 ކުރިމަތިވި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ގުޅިގެން ހަރަކާތް ލަސްކުރެވިފައި.   އަށްދުނިޔެމުޅި  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ޤާއިމްކުރުން   އަތޮޅުގައި   ޚިދުމަތް   އިމިގްރޭޝަންގެ  •
 ހަރަކާތް ލަސްކުރެވިފައި. ކުރިމަތިވި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ގުޅިގެން   އަށްދުނިޔެމުޅި  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 މޮނިޓަރކުރުން   ބަލަހައްޓާތޯ   ތަންތަން   އެފަދަ   ކައުންސިލްތަކުން   ރަށު  •
 ކުރިމަތިވި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ގުޅިގެން ހަރަކާތް ލަސްކުރެވިފައި.   އަށްދުނިޔެމުޅި  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 . ބޭއްވުން   ވޯރކްސޮޕެއް   ދަސްކޮށްދިނުމަށް   ގޮތްގޮތް   ރެއިސްކުރެވޭނެ   ފަންޑް   ބޭނުންވާ   ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް  •
 ކުރިމަތިވި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ގުޅިގެން ހަރަކާތް ލަސްކުރެވިފައި.   އަށްދުނިޔެމުޅި  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 މޮނިޓަރކުރުން   މަސައްކަތްކުރޭތޯ   ގުޅިގެން   ފުލުހުންނާއި   ހުއްޓުވުމަށް   ވެލިނެގުން   ގޮނޑުދޮށުން   ރަށްރަށުގެ  •
 ކުރިމަތިވި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ގުޅިގެން ހަރަކާތް ލަސްކުރެވިފައި.   އަށްދުނިޔެމުޅި  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

  ގިރާ   މަޝްވަރާކޮށް   މުއައްސަސާތަކާއި   ކަމާގުޅޭ   ސަރުކާރުގެ   ހިމާޔަތްކުރުމަށް   ސަރަހައްދުތައް   ގިރާ   ރަށްރަށުގެ  •
 ކުރުން   މަސައްކަތް   ހިމާޔަތްކުރުމަށް   ސަރަހައްދުތައް 
 ކުރިމަތިވި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ގުޅިގެން ހަރަކާތް ލަސްކުރެވިފައި.   އަށްދުނިޔެމުޅި  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ހިންގުން   ފެންވަރުގައި   ރަށު   އަދި   އަތޮޅު   ވޯކްޝޮޕްތައް   ރައްކާތެރިވުމާގުޅޭ   ކާރިޘާތަކުން  •
 ކުރިމަތިވި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ގުޅިގެން ހަރަކާތް ލަސްކުރެވިފައި.   އަށްދުނިޔެމުޅި  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ބޭއްވުން   ބައްދަލުވުމެއް   ވެރިންނާއެކު   ކައުންސިލްތަކުގެ   ރަށު   އެއްފަހަރު   ކުއާޓާރއަކު  •
 ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ގުޅިގެން ހަރަކާތް ލަސްކުރެވިފައި. ކުރިމަތިވި ސިއްހީ    އަށްދުނިޔެމުޅި  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 . ބޭއްވުން   ރަށެއްގައި   ކޮންމެވެސް   އަތޮޅުގެ   އެއްފަހަރު   އަހަރަކު   މަހާސިންތާއެއް   ފެންވަރުގެ   އަތޮޅު  •
 ހަރަކާތް ލަސްކުރެވިފައި. ކުރިމަތިވި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ގުޅިގެން   އަށްދުނިޔެމުޅި  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 މަރާމާތުކުރުން.   މާލަމް   ތާޖުއްދީނު  •

 ކުރިމަތިވި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ގުޅިގެން ހަރަކާތް ލަސްކުރެވިފައި.   އަށްދުނިޔެމުޅި  ސަބަބު/ދަތިތައް:  •

 ހޯދުން.   ވަޞީލަތްތައް   ބޭނުންވާ   ރ މަށް   ޓްރެއިނިން  •

 ކުރިމަތިވި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ގުޅިގެން ހަރަކާތް ލަސްކުރެވިފައި.   އަށްދުނިޔެމުޅި  ސަބަބު/ދަތިތައް:  •

 މަރާމާތުކުރުން   ހޯދުމާއި   ފަރުނީޗަރ   ޖެހުމާއި   ޕާޓިޝަން   އެތެރޭގެ   އޮފީސް  •

 ލަސްކުރެވިފައި. ކުރިމަތިވި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ގުޅިގެން ހަރަކާތް   އަށްދުނިޔެމުޅި  ސަބަބު/ދަތިތައް:  •

 ދަތުރުކުރުން   އުޞ ލުން   ވިޔަފާރި   ލާންޗް   ކައުންސިލްގެ  •

 ކުރިމަތިވި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ގުޅިގެން ހަރަކާތް ލަސްކުރެވިފައި.   އަށްދުނިޔެމުޅި  ސަބަބު/ދަތިތައް:  •
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     ވިޔަފާރިއާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި  ކައުންސިލުން   .7
 

 ކައުންސިލްގެ ލޯންޗު  .1

 އެކިފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދަތުރު ކޮށްދީގެން ކައުންސިލްގެ ޑެކޯރާ ލޯންޗުން ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިެބއެވެ.  

 . ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ދ ކޮށްފައިވާ ލޯން 2

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

 . ޚިދުމަތުން ނަގާ އަގު 3

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

 . ފަޅުރަށްރަށުގެ ވަރުވާ 4

ވަރުވާ  ފަޅުރަށްތަކުން  ދ ކޮށްފައިވާ  ވަރުވާއަށް  ފަރާތްތަކަށް  އެކި  އެކި  ކައުންސިލުން  އަތޮޅު  އަތޮޅު  ފައިސާ  ގެ 
 ކައުންސިލަށް ލިެބއެވެ.  

 . ކުއްޔަށް ދ ކުރެވިފައިވާ އިމާރާތްތަކާއި ބިމުގެ ކުލި 5

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

 . ނީލަން ކިޔައިގެން ލިބޭ ފައިސާ 6

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގައިހުރި ބާތަކެތި ނީލަންކިޔައިގެން ލިޭބފައިސާ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އާއްމުދަނީގެ ގޮތުގައި ލިެބއެވެ.       

 .ދިރާގު ހިއްސާ  7

 ދިރާގު ހިއްސާގެ ފައިސާ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އާއްމުދަނީގެ ގޮތުގައި ލިެބއެވެ.        

 ށްދީގެން ލިބޭ ފައިސާ .ޕަބްލިކް ވާރކްސްގެ ވެހިކަލް ކުއްޔަ 8

އާމްދަނީ ލިިބފައި  އަތޮޅު ކައުންސިލށް  ގެ ނިލަޔަށް    2020ޖ ން    24ޕަްބލިކްވާރކްސް ގެ ވެހިކަލްތައް ކުއްޔަށްދީގެން        
ަބދަލުވެފައިވަނީ ) ޕަްބލިކްވާރކްގެ ހިންގުން ލ. ފޮނަދ  ކައުންސިލާއި، ލ. އިސްދ  ކައުންސިލްގެ ެބލުމުގެ ދަށަށް  ވެއެވެ.  

 ގައެވެ. ( 2020ޖ ން  24

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2020

 25 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

 މާލީ ހިސާބުތައް ވަނަ އަހަރުގެ    2020ކައުންސިލްގެ   .8
 

ގެ ނިޔަލަްށ 2020
 ބަޖެޓް ބާކީ

ނިޔަލަްށ  ގެ  2020
 ޚަރަދު

އަހަރަްށ   ވަނަ 2020
 އައިޓަމްަތއް ލިބުނު ބަޖެޓް 

             

2,020,348  
             

4,023,716  
             

 ޚަރަދު  ރިކަރަންޓް  6,044,065

                

162,795  
                  

22,205  
                

  ޚަރަދު ކެޕިޓަލް  185,000

             

2,183,143  
             

4,045,921  
             

 މުޅިޖުމްލަ    6,229,065

        

 ޚަރަދު   ރިކަރަންޓް      
             

1,299,324  
             

3,042,431  
             

4,341,755  
ހިނގާ ޚަރަދު މުވައްޒަފުންނަްށ  

                  

44,759  
                

135,975  
                

180,734  
އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަްށ ނ ން   މުވައްޒަފުންނަާށއިޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ 

 ގޮުތން ދޭ ފައިސާ
                  

64,991  
                

139,509  
                

 ކުރުމުގެ ޚަރަދު  ދަތުރުފަތުރު  204,500

                

138,068  
                  

74,531  
                

 ހިންގުމުގެ ބޭނުމަްށ ހޯދާ ތަކެީތގެ އަގު އޮފީސް  212,599

                

258,888  
                

392,439  
                

 ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ ޚިދުމަުތގެ ޚަރަދު އޮފީސް  651,327

                

122,963  
                          

-    
                

 ކުރުމަްށ ކުރެވޭ ޚަރަދު ަތމްރީން  122,963

                  

91,355  
                

238,831  
                

 ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު މަރާމާުތ  330,186

             

2,020,348  
             

4,023,716  
             

 ޖުމްލަ  6,044,065

        
 ޚަރަދު   ކެޕިޓަލް      
                

162,795  
                  

22,205  
                

185,000  
 ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު އޮފީސް

                

162,795  
                  

22,205  
                

 ޖުމްލަ  185,000

ގެ ނިޔަލަްށ 2020
 ބަޖެޓް ބާކީ

ނިޔަލަްށ  ގެ  2020
 ޚަރަދު

އަހަރަްށ   ވަނަ 2020
 ލިބުނު ބަޖެޓް 

 އައިޓަމްަތއް

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2020

 

 26 ހައްދުންމަތީއަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ 

 ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް  ވަނަ އަހަރުގެ    2020 .9
 

 12: އަދަދު  ޤާނ ނުން ލާޒިމް ކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ 
 

 14 އަދަދު:ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ބާއްވައިފައިވާ ކައުންސިލުން 
 

 ނިންމުންތައްކައުންސިލްގެ  ޙާޟިރުވި ޢަދަދު  ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

 ކޯރަމް ހަމަ ނުވުމުގެ ސަަބބުން ޖަލްސާ ޭބއްވިފައެއް ނުވޭ 2 1ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 

 3 2ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 

ވަނަ  51ވަނަ އަހަރުގެ  2019ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  03
 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

 17,730,978.00ވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓްގެ ގޮތުގައި  2020
)ސަތާރަމިލިޔަން ހަތްލައްކަ ތިރީސްހާސް ނުވަސަތޭކަ ހަތްދިހަ 

 އަށްރުފިޔާ(ގެ ަބޖެޓްފާސްކުރެވުނު. 

 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލް ފާސްކުރެވުނު. 2020

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސިއްކަފާސްކުރުމުގެ ގަރާރު  
 ފާސްކުރެވުނު.

 3 3ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 
ވަނަ  02ވަނަ އަހަރުގެ  2020ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  03

 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

 ޭބއްވިފައެއް ނުވޭ ކޯރަމް ހަމަ ނުވުމުގެ ސަަބބުން ޖަލްސާ 2 4ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 

 3 5ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 
ވަނަ  03ވަނަ އަހަރުގެ  2020ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  03

 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

 ކޯރަމް ހަމަ ނުވުމުގެ ސަަބބުން ޖަލްސާ ޭބއްވިފައެއް ނުވޭ 1 6ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 

 ކޯރަމް ހަމަ ނުވުމުގެ ސަަބބުން ޖަލްސާ ޭބއްވިފައެއް ނުވޭ 1 7ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2020

 27 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

8ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު   3 

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ   05ވަނަ އަހަރުގެ    2020ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ    03
 ފާސްކުރެވުނު. 

އެނުއަލް    2018ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ   އަހަރުގެ  ރޯިޕޓުތަކާއި،  ވަނަ  މޮނިޓަރިން 
މަސްދުވަހުގެ މޮނިޓަރިންގ    6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ    2019ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ  

   ރިޯޕޓްތައް އެކުލަވާލެވިފައިވާގޮތަށް ފާސްކުރެވުނު.

9ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު   ކޯރަމް ހަމަ ނުވުމުގެ ސަަބބުން ޖަލްސާ ޭބއްވިފައެއް ނުވޭ 2 

10ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު   3 
ވަނަ ޖަލްސާގެ   08ވަނަ އަހަރުގެ    2020ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ    03

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

11ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު   - 
ނުހުޅުވާގޮތަށް   19ކޮވިޑް   އޮފީސްތައް  ސަރުކާރުގެ  ގުޅިގެން  އާއި 

 ހަމަޖެއްސުމާއި ގުޅިގެން ޖަލްސާ ޭބއްވިފައެއް ނުވޭ 

12ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު   ކޯރަމް ހަމަ ނުވުމުގެ ސަަބބުން ޖަލްސާ ޭބއްވިފައެއް ނުވޭ 1 

13ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު   3 

ވަނަ ޖަލްސާގެ   10ވަނަ އަހަރުގެ    2020ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ    03
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

ކޮވިޑް   ލޯނުތައް،  ދ ކޮށްފައިވާ  ކައުންސިލުން  ގުޅިގެން،   19އަތޮޅު  އާއި 
މަސް ދުވަހަށް ފަސްކޮށްދިނުމަށާއި، މި 6މާޗްމަހުން ފެށިގެން  ލޯނުދެއްކުން  

ލޯނު   ޤަވާޢިދުން  ނިޔަލަށް  ފެުބރުވަރީމަހުގެ  ަބއިވެރިވެވޭނީ  ސްކީމްގައި 
 ދައްކާފައިވާ ފަރާތްތައް ކަމުގައި ނިންމުނު.  

ކޮވިޑް  އަތޮ ފައިސާ،  ޖުރުމަނާ  ދައްކަންޖެހޭ  އާއި   19ޅުކައުންސިލަށް 
ގުޅިގެން، ފެުބރުވަރީން ފެށިގެން މޭ މަހުގެ ނިޔަލަށް މަޢާފް ކޮށްދިނުމަށާއި،  
ކައުންސިލަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އޮންލައިންކޮށް ދެއްކޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމް 

 ކުރުމަށް ނިންމުނު. 

ކޮވި  19ކޮވިޑް    " ގުޅިގެން،  ނަމުގައި   19ޑް  އާއި  " ގެ  ފަންޑު  ލާމު 
ތާވަލް  މަސައްކަތު  ހިމަނާނީ،  ފަންޑުގައި  ކުރުމަށާއި، މި  ޤާއިމް  ފަންޑެއް 

 ގައިވާ ފައިސާ ކަމުގައި ނިންމުނު. 41.2.1ގެ 2020

އާއި   19އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުށްޔަށް ދ ކޮށްފައިހުރި ިބންތަކުގެ ކުލި ކޮވިޑް
އިވާ ފަރާތްތަކަށް އޭޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން ގުޅިގެން ވިޔަފާރިއަށް އަސަރުކޮށްފަ

 މަސްދުވަހަށް މަޢާފް ކޮށްދިނުމަށް ނިންމުނު. 3



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2020

 28 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

14ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު   ކޯރަމް ހަމަ ނުވުމުގެ ސަަބބުން ޖަލްސާ ޭބއްވިފައެއް ނުވޭ 1 

15ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު   3 

ވަނަ ޖަލްސާގެ   13ވަނަ އަހަރުގެ    2020ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ    03
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

ސްޓޭޓް ގެސްޓް ހައުސްއަށް ނަގާފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތު 
ވަނަ ދުވަހަށް ހަމަވާތީ، އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 6މިއަހަރުގެ އޮކްޓ ަބރު މަހުގެ  

ތެރޭގަ ެބލެހެއްޓުމަށް،  އިޙްތިޞާޞްގެ  ސާފުކޮށް  ތަންތަން  ހިމެނޭ  އި 
 މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް ނިންމުނު.  3ކޮންޓްރެކްޓް އުޞ ލުން 

ސައިކަލް،   5ލެކްރެޑް ޕްރޮޖެކްޓް ނިމުމުން މި ކައުންސިލަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ  
ތެރެއިން ޢާއްމުކޮށް ކައުންސިލްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން އެދޭ ކައުންސިލްތަކުގެ  

 ސައިކަލް ދިނުމަށް ނިންމުނު.  4ކައުންސިލަކަށް   4

 އައުޓް ސޯސް ކޮށްގެން ހިންގުމަށް ނިންމުނު.  1ގެސްޓް ހައުސް 

ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލް،  2021ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  
 މިހާރު ޑްރާފްޓް ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނު. 

16ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު   3 

ވަނަ ޖަލްސާގެ   15ވަނަ އަހަރުގެ    2020ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ    03
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދ ކޮށްފައިވާ ލޯނުތަކަށް ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ 
މްސީލު މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާއިރު، އެ މައްސަލަ ތަކުގައި މިކައުންސިލް ތަ

ކުރުމުގެ ހުއްދަ، އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢާއިޝަތު 
 ޢިލްމުއްނިސާ އަށް ދިނުމަށް ޤަރާރު ފާސްކުރެވުނު.  

ލާމަރުކަޒީ   ( ފަޅުރަށްރަށް  ދަށުގައިވާ  ބެލެހެއްޓުމުގެ  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު 
ރަށްރަށުގެ   ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމާ ގުޅިގެން، މީހުން ދިރިއުޅ8ޭޤާނ ނަށް  

އިޙްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރަށްރަށް ( ފިޔަވައި ާބކީ ހުރި ރަށްރަށް 
 އިޢުލާނުކޮށްގެން ދ ކުރުމަށް ނިންމުނު. 

17ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު   3 
ވަނަ ޖަލްސާގެ   16ވަނަ އަހަރުގެ    2020ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ    03

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2020

 29 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

18ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު   3 

ވަނަ ޖަލްސާގެ   17ވަނަ އަހަރުގެ    2020ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ    03
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

 

 ، އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓްރޭނިންގ ރ މަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް
ދުވަހު  09ފެުބރުވަރީ    2020 އެކު   ،ވަނަ  އިންވެސްޓްމަންޓާ  އެލައިޓް 

ވަނަ ނަންަބރުގެ ދަށުން އެ   03ވަނަ އަދި   02ވެވިފައިވާ އެއްަބސްވުމުގެ  
އާ ގުޅިގެން   19ކޮވިޑް  ،މި ކައުންސިލަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ތަކެތި   ،ކުންފުނިން

އެ އެއްަބސްވުމުގެ    ،ރާއްޖެއިން ޭބރުން ގެނައުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރުމާއެކު
ގައި މި ކައުންސިލަށް  2020މާރިޗު  18ތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި މުއްދަތު އި

އިންވެސްޓްމަންޓުން   އެލައިޓް  މައްސަލައިގައި،  ހުށަހަޅާފައިވާ 
ހުށަހަޅުއްވާފައިވާގޮތަށް، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ލަފާ ހޯދުމަށްފަހު،  

ފެށިގެން   ތާރީޚުން  އެފަރާތަށް   40ސިޓީފޮނުވާ  މުއްދަތެއް  ދުވަހުގެ 
 އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ނިންމުނު.  

 

19ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު   3 

ވަނަ ޖަލްސާގެ   18ވަނަ އަހަރުގެ    2020ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ    03
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

 

ގެ ޙާލަތާއިގުޅިގެން ދައުލަތަށް ލިެބމުންދިޔަ ޢާމްދަނީ ދަށްވުމުގެ 19ކޮވިޑް  
ރިވައިސްކުރުމަށް ސަަބބުން،   ގްރާންޓް  ދ ކުރެވިފައިވާ  ކައުންސިލަށް 

ގޮތަށް   އަންގަވާފައިވާ  -ރުފިޔާއިން  8116،885/-ދައުލަތުން 
 ރުފިޔާއަށް ަބދަލުކޮށް ަބޖެޓް ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނު.5898،147/

20ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު   ޖަލްސާ ކެންސަލް ކުރެވިފައި  - 

21ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު   ކޯރަމް ހަމަ ނުވުމުގެ ސަަބބުން ޖަލްސާ ޭބއްވިފައެއް ނުވޭ 1 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2020

 30 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

 3 22ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 

ވަނަ ޖަލްސާގެ   19ވަނަ އަހަރުގެ    2020ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ    03
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

 ކުރެވުނު.ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު ރިވައިސްކޮށް ފާސް  2020

 އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން ނީލަން ކިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވެހިކަލްތައް: 

 އަށG2347 15000.00ްއަށް، ކާރު G2341 5000.00ކާރު 

 އަށG4037 15000.00ްއަށް، ވޭން G1880 3000.00ކާރު 

 މިއަގު ތަކަކީ ނީލަން ފެށޭ އަގުކަމަށް ކަނޑައަޅައި މިގޮތަށް ފާސްކުރުވުނު.

ފާސް އަތޮޅުގެއަ ހެދުމަށް  ޯބޑު  ނަން  ހޯދުމާއި،  ފަރުނީޗަރ  ބޭނުންވާ  ށް 
 ކުރެވުނު.

23ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު   3 

ވަނަ ޖަލްސާގެ   22ވަނަ އަހަރުގެ    2020ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ    03
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ އެނުއަލަށް  2019ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ  
 ފާސްކުރެވުނު.

ކައުންސިލްތަކުގެ   ފުރަތަމަ    2020ރަށު  އަހަރުގެ  ދުވަހުގެ 6ވަނަ  މަސް 
 މޮނިޓަރިން ރިޕޯޓް ފާސްކުރެވުނު. 

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ލާންޗް ކުއްޔަށް ދ ކުރުމުގައި ޢަމަލު 
އުޞ ލަށް   ހަމަޖެހިފައިވާ  ގެނައުމަށް ކުރުމަށް  އިޞްލާޙު  އަންނަނިވި 

 ފާސްކުރެވުނު.

އުޞ ލުގެ   އިތުރު    10ބުނެވިދިޔަ  ނަންަބރެއް  ފަހަތަށް  މާއްދާގެ  ވަނަ 
 ކުރުމާއެކު، އަންނަނިވި ގޮތަށް މާއްދާތަކުގެ ނަންަބރު ތައް ތަރުތީުބ ކުރުން. 

   -ފާސްކުރެވުނު އިޞްލާޙް:

ތެލުގެ ޚަރަދު ދިނުމުން   " ރަށްރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ބޭނުންތަކަށް 
 ދަތުރު ހަމަޖައްސައިދެވޭނެ އެވެ. " 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2020

 31 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

24ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު   3 

ވަނަ ޖަލްސާގެ   23ވަނަ އަހަރުގެ    2020ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ    03
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓްރޭނިންގ ރ މަށް ޭބނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް އެލައިޓް 
ފަހަރަށް އިންވެ ދެވަނަ  މުއްދަތު  އެއްަބސްވުމުގެ  ވެވިފައިވާ  ސްޓްމަންޓާއެކު 

 އިތުރުކޮށްދޭން ނުފެންނަކަމަށް ފާސްކުރެވުނު.

 

 

   ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު
 ކައުންސިލަށް އެއްވެސް ަބދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެ އެވެ.ވަނަ އަހަރު މި  2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2020

 32 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

 
   ތައް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ އިދާރީ ދާއިރާގެ ރަށްރަށުގެ  .10

 

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލައިފައިވާ އިދާރީ ދާއިރާގެ ރައްތައް   ❖
 ނަން  ސ.ނ. 

 އިސްދ  1

 ކަލައިދ   2

 ދަނބިދ   3

 މާބައިދ  4

 މުންޑ  5

 ގަން  6

 ފޮނަދ   7

 މާމެންދ  8

 ހިތަދ   9

 ކުނަހަންދ   10

 
  ކުރިއެރުވުމަށް ހިންގާފައިވާ ޚަރަދު  އިދާރީ ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތައް  ❖

 

 ތަފްޞީލް  ޖުމްލަ 

 ޚަރަދު  0.00

  

 ޖުމްލަ ޚަރަދު   0.00

 

 

  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2020

 33 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

 ނިންމުން  .11
 

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ   ހެޔޮތައުފީޤު   2020ހައްދުންމަތީ  އެކުލަވާލުމުގެ  ރިޕޯޓް  އަހަރު  އަހަރުގެ  ވަނަ 
 ސުުބޙާނަހ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާ ޝުކުރު ކުރަމެވެ.هللا ދެއްވި ކީރިތި ވަންތަ

 މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި މިއަތޮޅުގެއާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާއެކުގައިވެސް،    19ކޮވިޑް  
ކުރިއެރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރާ ރައްޔިތުންނާ އަތޮޅުކައުންސިލާ ރަށްރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްތައްގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ    އިތަރައްޤީއާ

ވަނީކުރެވިފައެވެ. ރައްޔިތުންނަށް    މަސައްކަތްތަކެއް  ސަރުކާރުން  މެދުވެރިކޮށް  ރަށުކައުންސިލްތައް  އަތޮޅުކައުންސިލާއި 
ފޯރުކޮށްދެއްވާ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުން ޭބނުންވާގޮތަށް ދިނުމަށްޓަކައި އަތޮޅުކައުންސިލާއި ރަށުކައުންސިލަތަކުގައި އެކަށީގެންވާ 

 ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. 
 

ގިނަގުނަ މިފެށޭ ތަފާތު  މަންފާކުރަނިވިގޮތަކަށް  ލާަބއާ  ރައްޔިތުންނަށް  އަތޮޅުގެ  މި  އަހަރަކީ  އާ   
އަދި ނިމިދިޔަ އަހަރަށްވުރެ ހަރުދަނާ ގިނަގުނަ   ދެކެމެވެ.  ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ރޭވި ފެށިގެން ދާނެއަހަރެއްކަމުގައި  އަޅުގަނޑު 

 ނޑު ދެކެމެވެ. ފައިދާކުރި ހަރަކާތް ތަކެއް ހިންގޭނެކަމަށްވެސް އަޅުގަ
 

ދިވެހި ޤައުމު މާތްވެގެންވާ އިސްލާދީނުގެ ހިދާޔަތުގައި މިނިވަންކަންމަތީ އަަބދުގެ هللا ކީރިތި ވަންތަ މާތް
އެއްަބއިވަންތަކަމާއެކު ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި  ، އަަބދަށް ލަހައްޓަވާށިއެވެ. ދިވެހި ޤައުމުގެ އެންމެހައި އަފުރާދުންނަކީ އެކުވެރިކަމާއި

ހުރިހާ  ކުރިއެރުމަށްޓަ ޤައުމަށް  ދިވެހި  ލައްވާށިއެވެ.  ަބއެއްކަމުގައި  މަސައްކަތްކުރާ  ގުޅިގެން  ޞުލްޙަމަސަލަސްކަމާއެކު  ކައި 
  آمــــــــــينމިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ. هللا ރޮނގަކުންވެސް ފަސްމަގަށްވުރެ ކާމިޔާުބ ކުރިމަގެއް މާތް
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