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   ފު ތަޢާރަ  .1
 

 2010/7މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞ ލުން ހިންގުމާެބހޭ ޤާނ ނު ނަންަބރު  
ގައި  109ގެ     މާއްދާގެ )ށ(  އަހަރުގެ ފުރަތަމަ    1202ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވުނު  ވަނަ  މަސްދުވަހު   6ވަނަ 

 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެވެ. 

ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. މިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ މިޝަނާއި، ރަށުގެ ވަނަވަރު  
ފުރަތަމަ    1202މީގެއިތުރުން   އަހަރުގެ  ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ    6ވަނަ  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ ހިންގުމަށް  ކައުންސިލުން  ތެރޭގައި  މަހުގެ 

  ނަތީޖާ ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި، އެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތަފްޞީލާއި،  މި އަހަރު ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި، ކައުންސިލްގެ 
 މާލީ ހިސާުބ ހިމަނާލެވިފައިވާނެއެވެ.  
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  ތަޞައްވަރު  ކައުންސިލްގެ  .2
 

ވެއްޓެއް  ދިރިއުޅެވޭނެ  ކަމާއިއެކު  އުފާފާގަތި  ރައްޔިތުންނަށް  ހުރިހާގޮތަކުންވެސް  ހައްދުންމައްޗަކީ 
މަސައްކަތްކުރާ، ތަޢުލީމީގޮތުން ޤާިބލު، ޞިއްހީގޮތުން  ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ، އިސްލާމްދީނަށް ލޯިބކުރާ ދީނީ އަޤީދާ ދެމެހެއްޓުމަށް  

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

 
 

 ކައުންސިލްގެ މިޝަން    .3
 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހައްދުންމައްޗަކީ ރާއްޖޭގެ އެހެން އަތޮޅުތަކަށްވުރެ އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ   2021
 ކުރިއަރާފައިވާ އަތޮޅަކަށް ހެދުން.  65ގެ ކުރިއެރުމެއް ހޯދާ، މިހާރަށްވުރެ ތަރައްޤީގެ ރޮނގުން % 15އަދި މާލީ ގޮތުން %
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 6   ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

   ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު /   .4
 

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

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

އަރުޟުން   އުތުރު  ޠ ލުން     N O02”00.’08.އާއި    NO01”30’46.އަތޮޅަކީ  އިރުމަތީ  އާއި 
.14”.00”EO73     ި00.’35.އާއ”EO73     ްގާތްގަނޑަކަށ ދިގުމިނަކީ  އަތޮޅުގެ  އިސްދ     26އާދެމެދެވެ.  އެއީ  މޭލެވެ. 

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

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

 އިން ސައްތައިގެ މިންވަރެވެ.  10ހެކްޓަރެވެ. އެއީ މުޅި ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުންަބލާއިރު 

ަބލާއިރު    11ރަށުގެ ތެރެއިން    74އަތޮޅުގެ   ރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅެއެވެ. މުޅި އަތޮޅުގެ މީހުންއުޅޭ ޢަދަދަށް 
ނިސްަބތަކީ   އުޅޭރަށްތަކުގެ  އާާބދީއަކީ    2021.  އިންސައްތައެވެ  16.2މީހުން  އަތޮޅުގެ  ނިޔަލަށް  މަހުގެ  ޖ ން  އަހަރުގެ  ވަނަ 

 އަކީ އަންހެނުންނެވެ.   8990އަކީ ފިރިހެނުންނެވެ.  9393އެވެ. މީގެތެރެއިން  18383

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

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

  ފާހަގަކޮށްލެވޭ ތަންތަނެވެ. މުންޑ  '' ދާގަާބ '' އަކީ މިއަދާހަމައަށްވެސް ފެންނަންހުރި ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތަނެކެވެ. މީގެ 
 ހިންނައަކީވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައިވާ އާޘާރީ ތަނެކެވެ. އިތުރުން މިއަތޮޅު ގަމުގެ ކުރު

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

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

އިސްލާމްވި  އެންމެފަހުން  އައިދުވަސްވަރު   އިސްލާމްވެގެން  ދިވެހިރާއްޖެ  އެނގޭގޮތުގައި  ފަތްފުއްތަކުން  ތާރީޚީ 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2021
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 އަތޮޅަކީވެސް ހައްދުންމައްޗެވެ.  

އިސްދ  ހަވިއްތަ،  ހަވިއްތަ، އިސްދ   ގަމު  ދާގަާބ،  މުންޑ    ،) ުބދުކޯލު   ( ުބންެބރު  ދަނިބދ   ހުކުރުމިސްކިތް،   
ލިޔުއްވި  ތާރީޚް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މީގެއިތުރުން  އަދި  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   ގޮތުގައި  ތަންތަނުގެ  އާޘާރީ  ޮބޑުފެންގަނޑު،  ުބންެބރު، 

ސް ލ.އަތޮޅުގެ ޭބފުޅެކެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ަބއްޕާފުޅު ވަޅުލެވިފައިވަނީ  އެންމެ މަޝްހ ރު މުޙައްރިޚް ކަމަށްވާ ޙަސަންތާޖުއްދީނަކީ ވެ
ކުރި   މަސައްކަތް  ތަޢުލީމަށް   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ތަނެކެވެ.  ފާހަގަކުރެވިފައިވާ  ޗާޓުގައި  ގަމުގެ  މިތަނަކީ  މާހިންނަތެރޭގައެވެ.  ގަމު 

 ވަނީ ފޮނަދ ގައެވެ.  ދަރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދަންނަ ޚަތީުބތަކުރުފާނު ފަސްތާނުލެވިފައި

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

ަބދަލުކުރައްވާ އަދި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް   2008ފެއާޒްގެ ދަށަށް  ހިންގުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެ ވަނައަހަރު 
ހިންގެވުމަށްޓަކައި   އުސ ލުން  އިންތިޚާުބކުރެވި   2011ފެުބރުއަރީ    05ލާމަރުކަޒީ  ކައުންސިލްތައް  ލޯކަލް  ގައި 

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

އައި ދަނިބދ ގައި ހިނގަމުން  މިއަތޮޅު  ކުރީގައި  މިއޮފީހަކީ  ހިތަދ އަށް   13މެއި    1964ސް  އެނގޭކަންނެތެވެ. ނަމަވެސް  ގައި 
ވަނަ އަހަރު މާރޗު   1992ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ހިތަދ ގައި ހިންގުމަށްފަހު    6ވަނަ އަހަރު މާރޗުމަހުގެ    1992ަބދަލުކުރެވި  

 ގައި ފޮނަދ އަށް ަބދަލުކުރެވި ފޮނަދ ގައި ހިނގަމުން އަންނަ އޮފީހެކެވެ.  6
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 ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު  ނަތީޖާ   .5
 

 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޖ ން މަހުގެ ނިޔަލަށް ޙާޞިލްވި މިންވަރު   2021

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް  
 ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

ނަތީޖާ  
ޙާޞިލްކުރެވުނު  

 Q1 Q2 މިންވަރު 

0.1 

 ރިޕޯޓް   ތަފްސީލް   ގޮތުގެ   ހިންގާފައިވާ   ކައުންސިލުން   އަހަރުގެ   ވަނަ   2020

0.1.1 
ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް    2020
 އެކުލަވާލުން  ރިޯޕޓް

100% 

0.2 
 ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   އަހަރުގެ   ވަނަ   2020

 0% ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޯޕޓް އެކުލަވާލުން   2020 0.2.1

2.1 

 ތަރައްޤީކުރުން   މަސްވެރިކަން   ދަނޑުވެރިކަމާއި   ގޮތެއްގައި   ދެމެހެއްޓެނިވި 

2.1.1 
އޯރގަނިކް ދަނޑުވެރިކަމާއި، އޯރގަނިކް ދަނޑުވެރިކަމުގެ ކާނާގެ   

ްޕރޮގްރާމެއް  ބާވަތްތައް ތަޢާރަފްކޮށް އަތޮޅުގައި ޓްރެއިނިންގ 
 ހިންގުން. 

0% 

9.1 

 . އާލާކުރުން   ރ ޚް   ކުޅިވަރުގެ   ހަރުދަނާކުރުމާއި   ގުޅުން   އިޖުތިމާޢީ 

 0% އަތޮޅު ފެންވަރުގެ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ބޭއްވުން  9.1.1

9.1.2 
ސަރުކާރުގެ އެސޯސިއޭޝަނަކުން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ބާއްވާ  

ވާދަކުރާ ފަރާތްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން  މުބާރާތެއްގައި އަތޮޅުން  
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

0% 

 0% ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ރަން އެއް ލާމު ލިންކް ރޯޑްގައި ބޭއްވުން.  9.1.3

9.1.4 
އަތޮޅަށް ރީތިނަން ހޯދައިދޭ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް އެހީތެރިކަން   

 ފޯރުކޮށްދިނުން 
0% 

15.1 

 ހޯދައިދިނުން   ރައްޔިތުންނަށް   ފަސޭހަތައް   އަސާސީ   ނަރުދަމާގެ 

15.1.1 
ރަށެއް    2ނަރުދަމާ ޤާއިމްކުރެވިފައިނުވާ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން 

 ޝޯޓްލިސްޓްކޮށް ސަރުކާރުގެ ކަމާއިގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން. 
0% 

18.1 
 ބޭނުންކުރުން   ތަޢާރަފްކޮށް   ހަކަތަ   ރައްޓެހި   ތިމާވެށްޓާ   ގޮތެއްގައި   ދެމެހެއްޓެނިވި 

 0% ކިލޯވޯޓްގެ ސޯލަރ އަތޮޅުގައި ހަރުކުރުން.  100 18.1.1

20.1 
  އިތުރުކުރުން   އިންވެސްޓްމަންޓްތައް   ހިންގާ   ތަރައްޤީއަށް   އަތޮޅުގެ 

  0% . ހޭލުންތެރިކުރުވުން  މީހުން އަށް ޓ ރިޒަމް ލޯކަލް 20.1.1

  . އަތޮޅަށްވުން   ކުރިއަރާފައިވާ   އެންމެ   ނިޞްބަތުން   އަތޮޅުތަކުގެ   ރާއްޖޭގެ   ވިޔަފާރިތައް   މެދުފަންތީގެ   އަދި   ކުދި  24.1



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2021

 9   ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

24.1.1 
  މެދުފަންތީގެ އަދި ކުދި ހުރިފަރާތްތަކަށް  ޝައުޤުވެރިކަން  ދާއިރާއަށް

 . ހިންގުން ްޕރޮގްރާމް ތަމްރީނު  ހޯދާނޭގޮތުގެ ފަންޑު ވިޔަފާރިތަކަށް
0%  

25.1 
 ޤުރުއާން ކިޔެވުމަށް ލޯބިކުރާ އަދި ރީތިކޮށް ޤުރުއާން ކިޔަވާ ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށް ވުން. 

 0% ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ އަތޮޅު މުބާރާތް ބޭއްވުން  25.1.1

25.2 

 ދީނީ ކަންކަމަށް ލޯބިކުރާ ދީނީގޮތުން ހޭލުންތެރިވެފައިވާ މުޖުތަމައަކަށް ވުން.  

25.2.1 
އަހަރު ދުވަހަށް ބަހާލައިގެން ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ ްޕރޮގްރާމްތައް  

 ހިންގުން. 
0% 

26.1 

ގެވެށި އަނިޔާއާއި، ތަފާތު ކުށްތަކާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި މާރާމާރީ ފަދަ ނުރަނގަޅު އަމަލުތަކަށް ހޭލުންތެރިވެފައިވާ މުޖުތަމައަކަށް  
 ވުން. 

26.1.1 
ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ އަދި ފުލުހުންގެ  ފެމެލީ އެންޑް 

އެހީތެރިކަމާއެކު ކުށްތަކާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި މާރާމާރީގެ  
 ތަފާސްހިސާބުތައް ހޯދުން. 

0% 

27.1 
 ލ. އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރި އަމާން މުޖުތަމަޢުއެއް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ރަށަކަށް ހެދުން 

 0% ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް އަތޮޅުފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުން.  27.1.1

28.1 

 މީހުން ބިނާކުރުމާއި އަތޮޅު އަދި ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން. 

މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޓްރެއިނިންގ ްޕރޮގްރާމްތައް   28.1.1
 ހިންގުން. 

20% 
 

28.1.2 
ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ފަންނީ އަދި މާލީ  

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން. 
0% 

28.1.3 
ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ކިޔަވަން ބޭނުންވާ  

 މުވައްޒަފުން ކޯސްފީ ދައްކައިދިނުން. 
0% 

 0% ސްޓ ޑެންޓް ލޯނު ދިނުން  28.1.4

29.1 

ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ޤަވާއިދުތަކާއި އުޞ ލުތައް އޮތުމަކީ ކިހާ މުހިއްމުކަމެއްކަން  
 ކައުންސިލްތައް ހިންގަވަންތިއްބަވާ ފަރާތްތަކަށް އެނގުން. 

29.1.1 
ހިންގުމުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞ ލުން  

 ޤާނ ނަށް ކައުންސިލަރުން އަހުލުވެރިކުރުވުން 
0% 

30.1 

ޒުވާނުންނަށް ފުރުސަތުތައް ހުޅުވި ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށް ޖަމިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން އަތޮޅުގައި ޕްރޮގްރާމްތައް  
 ހިންގުން. 

30.1.2 
ހަރަކާތްތައް ޖަމުޢިއްޔާ  އަތޮޅު ކައުންސިލުން ރާވާ އެކިކަހަލަ 
 ޖަމާއަތްތަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން ހިންގުން.

0% 

31.1 

 ތަޢުލީމީ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން 

31.1.1 
  1ފަންނީ ކޮންމެވެސް ދާއިރާއަކުން ކޮންމެ އަހަރަކު ބޮންޑަކާއެކު 

 ސްކޮލަޝިްޕ ދިނުން 
0% 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2021

 10   ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

31.1.2 
މީހުން މަދު ދާއިރާތަކުން ހުރި ފުރުސަތުތަކުގެ މައުލ މާތު  ފަންނީ 

 ސްކ ލް ކުދިންނާއި ޒުވާނުންނަށް ދިނުން. 
0% 

31.1.3 
ނުރަސްމީ ތަޢުލީމް ކުރިއެރުވުމަށް އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް  

 ްޕރޮގްރާމް ހިންގުން  1އަމާޒުކޮށްގެން މަދުވެގެން އަހަރަކު 
0% 

31.1.4 
ސްކ ލްތަކުން އަތޮޅު އަދި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ހިންގާ ހަރާކަތްތަކަށް  

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން. 
0% 

33.1 

 ލާމަރުކަޒީ އުޞ ލުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން 

 0% އިމިގްރޭޝަންގެ ޚިދުމަތް އަތޮޅުގައި ޤާއިމްކުރުން.  33.1.1

33.1.2 
ކަނޑުލައިސަންސްފޮތާއިއެކު ކާޑެއް ދ ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް  

 ހަމަޖެއްސުން
5% 

34.1 
 އަތޮޅުގައި ހުރި އާޘާރީ ތަންތަނަކީ ހިމާޔަތްކުރެވި ބެލެހެއްޓޭ ތަންތަން ކަމުގައިވުން 

 0% އަތޮޅުގައި ހުރި އާޘާރީ ތަންތަނުގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް އެކުލަވާލުން.  34.1.1

37.1 

 ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުން 

37.1.1 

ރަށްރަށުގެ ގިރާ ސަރަހައްދުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ  
ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާއި މަޝްވަރާކޮށް ގިރާ ސަރަހައްދުތައް  

 ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން 
0% 

 ދިރޭތަކެތީގެ ނަޞްލު ރައްކާތެރިކުރުން  

38.1 

38.1.1 

ދިރޭތަކެތީގެ ނަޞްލު ހިމާޔަތް ކުރުމަށާއި، ގުދުރަތީވެށި  
ދެމެހެއްޓުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި ސަރަހައްދުތަކެއް އަތޮޅުގައި  

 ހިމާޔަތްކުރުން 
0% 

38.1.2 
ދިރޭތަކެތީގެ ނަޞްލު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އެވެއަރނަސް ކެމްޭޕން  

 ބޭއްވުން 
0% 

38.2 

 ކުޑަކުރުން ކާރިޘީ ހިރާސް  

38.2.1 
ޒާސްޓަރ ރިސްކް މްނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން  އަތޮޅު އަދި ރަށްރަށުގެ ޑި

 މުރާޖަޢާކޮށް ޑްރިލްތައް ބޭއްވުން 
0% 

38.2.2 
ކާރިޘާތަކުން ރައްކާތެރިވުމާގުޅޭ ވޯކްޝޮްޕތައް އަތޮޅު އަދި ރަށު  

 ފެންވަރުގައި ހިންގުން 
0% 

40.1 

 ޤާއިމްކުރުމާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ގުޅުން ބަދަހިކުރުން ވަޞީލަތް  

40.1.1 
ކައުންސިލްގެ ފްރަންޓް ޔާޑްގައި ގާއެތުރުމާއި، ާޕކިން އޭރިޔާ   އަތޮޅު

 ބޭރުދޮރުގެ ގޭޓްލާ ފާރުރޭނުން. ހެދުމާއި، 
0% 

 50% މާލަމް މަރާމާތުކުރުން  ތާޖުއްދީނު 40.1.2

 100% ރ މަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ހޯދުން  ޓްރެއިނިން 40.1.3

 0% ޖެހުމާއި ފަރުނީޗަރ ހޯދުން  އޮފީސް އެތެރޭގެ ާޕޓިޝަން 40.1.4



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2021

 11   ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

40.1.5 
އިތުރުކުރުމަށް ތަޖުރިބާ ދަތުރު   ކައުންސިލްގެ ފަންނީ ޤާބިލްކަން

 ކުރުން. 
0% 

 0% އްަޕގްރޭޑްކުރުން  ސިސްޓަމްއޮފީހުގެ ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ  40.1.6

 0% ހަރުކުރުން  ސްޓޭޓްހައުސްގައި ކެމެރާ ސިސްޓަމް 40.1.7

40.1.8 
އުނދޯލިގެއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި   ސްޓޭޓްހައުސް، ކާގެ، ބަދިގެ އަދި

 ހޯދުން 
0% 

 20% ފެށުން  2ސްޓޭޓްހައުސް މަރާމާތު ފޭސް  40.1.9

 30% އަްޕގްރޭޑްކުރުން  އޮފީހުގެ ނެޓްވަރކް 40.1.10

 10% އަްޕގްރޭޑްކުރުން  ކޮމްިޕޔުޓަރ ސިސްޓަމްތައް 40.1.11

 0% ކުރުން  އޮފީސް އެތެރޭގެ މަރާމާތުތައް 40.1.12

 0% އައު ގުދަނެއް ހެދުން  40.1.13

 0% ކުރިއަށްގެންދިޔުން ހަރަކާތްތައް  ސްޓާފް ރެކްރިއޭޝަންގެ 40.1.14

 0% ހޯދުން އުޅަނދު  3އެއްގަމު ދަތުރުކުރާ  40.1.15

41.1 
 އަތޮޅުގައި ހުންނަ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކާއި އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިވުން. 

41.1.1 
ކުއާޓާރއަކު އެއްފަހަރު ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ވެރިންނާއެކު  

 ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން 
0% 

42.1 

 ކައުންސިލްގެ ޢާމްދަނީ އިތުރުކުރުން 

 0% އުޞ ލުން ދަތުރުކުރުން  ކައުންސިލްގެ ލާންޗް ވިޔަފާރި  42.1.1

 0% އޯވަރހޯލްކުރުމާއި މަރާމާތުކުރުން.  ޑެކޯރާ ލާންޗްގެ އިންޖީނު 42.1.2

 100% އޭޒޯން ލައިސަންސް ދ ކުރުން  42.1.3

 20% ގެސްޓްހައުސް އައުޓްސޯސްކުރުން އަތޮޅު  42.1.4

43.1 

 އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުން 

43.1.1 
އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކުން އަތޮޅުގައި ހިންގުމަށް ރާވާ  

 ހަރަކާތްތަށް ހިންގައި ދިނުން 
100% 

 ޅ

 ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުންވާ ލަފާ ދިނުން. 

II 
ވަނަ އަހަރުގެ އެނުއަލް   2020ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކޮށް 
 މޮނިޓަރިންގ ރިޯޕޓް ޢާންމުކުރުން. 

100% 
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 12   ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 ޙާޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް  .6
 

 .އެކުލަވާލުން  ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް   2020 •
ވަނަ ދުވަހު   2021ޖެނުއަރީ  19ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޯޕޓް އެކުލަވާލާ   2020

 ޓްގައި އާއްމު ކުރެވުނެއެވެ. ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވައި މިކައުންސިލްގެ ވެބްސައި
 
 
 
 
 
 

 މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.  •
ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްއިން ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގައިފައިވާ ޓްރެނިންގ  

މުވައްޒަފުން ބައިވެރިފައިވެއެވެ. އެދި ކިޔެވެނި ޯޕޓަލްގައި ހުރި ބައެއް ްޕރޮގަރާމްތައް   %90ްޕރޮގްރާމްތަކުގައި މިކައުންސިލްގެ 
 ވައްޒަފުން ހަދައިފައިވެއެވެ. މު %70މިކައުންސިލްގެ 

 
 .ފޮތާއިއެކު ކާޑެއް ދ ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން   ލައިސަންސް   ކަނޑު  •

 ކަނޑު ލައިސަންސް ކާޑް ޑިޒައިންކުރެވިފައިވެއެވެ. 
 

 .މާލަމް މަރާމާތުކުރުން  ތާޖުއްދީނު  •
ލާރި   60ރުފިޔާ   49121ކުލަލުމާއި އިދާރާގެ ނަން ޖެހުމަށް ތާޖުއްދީނު މާލަމުގެ ބިތުގެ ހަތަރު ފ ޓަށް ފިލާ ޖެހުން، ފާރުގެ  

 ހަރަދު ކުރެވުނެވެ. 
 

 .ރ މަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ހޯދުން   ޓްރެއިނިން  •
 ދައްކާފައިވެއެވެ.ރުފިޔާ  159478ޓްރެއިނިންގ ރ މަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި މިކައުންސިލުން ބަލައިގެނެ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިން ފަރާތަށް 

 
 .ފެށުން   2ސްޓޭޓްހައުސް މަރާމާތު ފޭސް   •

 ލާރި ހަރަދު ކުރެވުނެވެ.  42ރުފިޔާ  193852ސްޓޭޓް ހައުސް އަށް ބައެއް ފަރުނީޗަރ އާއި ބަދިގޭގެ ބައެއް ތަކެތި ގަތުމަށް 
 

 .އަޕްގްރޭޑްކުރުން   އޮފީހުގެ ނެޓްވަރކް  •
ސެކްޝަންއާއި ކޯރަޕރޭޓިވް ސެކްޝަނަށް އަލުން ކޭބަލް އަޅައި ނެޓްވަރކް ރަނގަޅު  މި އިދާރާގެ އެޓޯލް ޑެވެލޮޕްމަންޓް  

 ކުރެވުނެއެވެ. 
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 13   ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 .އަޕްގްރޭޑްކުރުން   ކޮމްޕިޔުޓަރ ސިސްޓަމްތައް  •
 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް އަްޕގްރޭޑް ކުރެވިފައިވެއެވެ.  6މި އިދާރާގެ އެޓޯލް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަންގެ  

 
 

 .ލައިސަންސް ދ ކުރުން އޭޒޯން   •
 

 .އަތޮޅު ގެސްޓްހައުސް އައުޓްސޯސްކުރުން  •
އަތޮޅު ގެސްޓް ހައުސް އައުޓްސޯސް ކުރުމަށް މައުލ މާތު ޝީޓް ތައްޔާރުކޮށް އިއުލާނު ކުރުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ  

ން ނިންމީ އާކައުންސިލު އިންތިހާބްވެ  މަސްދުވަހަށް އައުޓްސޯސް ކުރަން ހުއްދަ ލިބުމުން ކައުންސިލު  6ހުއްދައަށް އެދުމުން 
 ކައުންސިލް ހިންގައިގަތުމުން އެ ހަރަކާތް ކުރިޔައް ގެންދިޔުމަށެވެ. 

 
 .އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކުން އަތޮޅުގައި ހިންގުމަށް ރާވާ ހަރަކާތްތަށް ހިންގައި ދިނުން  •

ޓެކްނޮލޮޖީ އިން މިއަތޮޅުގައި ކުރިޔައް ގެންދާ އެންދެރި  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް 
 ްޕރޮޖެކްޓަށް މިކައުންސިލް އިމާރާތުން ބައެއް ްޕރޮޖެކްޓް ގެ އޮފީސް ހެދުމަށް ދީފައިވެއެވެ. 

 
 ވަނަ އަހަރުގެ އެނުއަލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް ޢާންމުކުރުން.   2020ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކޮށް   •

އަށް ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކޮށް ރިޯޕޓްތައް   22އިން މާރޗް   28ރަށު ކައުންސިލް ފެބްރުއަރީ  އަހަރުގެވަނަ   2020
ވަނަ ދުވަހު މިކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓްގައި އާއްމު  2021މެއި  22ރިޯޕޓް އެކުލަވާލާ އެނުއަލް މޮނިޓަރިންގ  ފައިނަލްކޮށް 
 ކުރެވުނެއެވެ. 
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 14   ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް  ވަނަ އަހަރުގެ ޖ ން    2021 .7
 ގެންދެވިފައިނުވާ ހަރަކާތްތައް 

 

 .ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޯޕޓް އެކުލަވާލުން  2020: 1ޙަރަކާތް   •
 .އޮޑިޓް އޮފީހުން އޮޑިޓް ކުރުން ކުރިޔަށް ނުގެންދާތީ ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 

އޯރގަނިކް ދަނޑުވެރިކަމާއި، އޯރގަނިކް ދަނޑުވެރިކަމުގެ ކާނާގެ ބާވަތްތައް ތަޢާރަފްކޮށް އަތޮޅުގައި   :   2ޙަރަކާތް   •
 ޓްރެއިނިންގ ްޕރޮގްރާމެއް ހިންގުން. 

   ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން  ސަބަބު/ދަތިތައް: 
 

 އަތޮޅު ފެންވަރުގެ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ބޭއްވުން  :   2ޙަރަކާތް   •
   ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 

ސަރުކާރުގެ އެސޯސިއޭޝަނަކުން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ބާއްވާ މުބާރާތެއްގައި އަތޮޅުން ވާދަކުރާ ފަރާތްތަކަށް   :   2ޙަރަކާތް   •
 .މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

   ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން  ސަބަބު/ދަތިތައް: 
 

 ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ރަން އެއް ލާމު ލިންކް ރޯޑްގައި ބޭއްވުން.  :   2ޙަރަކާތް   •
   ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 

 .އަތޮޅަށް ރީތިނަން ހޯދައިދޭ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން  :   2ޙަރަކާތް   •
   ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 

ރަށެއް ޝޯޓްލިސްޓްކޮށް ސަރުކާރުގެ ކަމާއިގުޅޭ  2ނަރުދަމާ ޤާއިމްކުރެވިފައިނުވާ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން  :   2ޙަރަކާތް   •
 ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން. 

   ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން  ސަބަބު/ދަތިތައް: 
 

 ކިލޯވޯޓްގެ ސޯލަރ އަތޮޅުގައި ހަރުކުރުން.  100 :   2ޙަރަކާތް   •
   ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 
 
 

 . ހޭލުންތެރިކުރުވުން މީހުން  އަށް ޓ ރިޒަމް ލޯކަލް  :   2ޙަރަކާތް   •



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2021

 15   ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

   ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން  ސަބަބު/ދަތިތައް: 
 

  ހޯދާނޭގޮތުގެ   ފަންޑު  ވިޔަފާރިތަކަށް  މެދުފަންތީގެ އަދި  ކުދި  ހުރިފަރާތްތަކަށް  ޝައުޤުވެރިކަން  ދާއިރާއަށް  :   2ޙަރަކާތް   •
 . ހިންގުން ްޕރޮގްރާމް ތަމްރީނު

   ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން  ސަބަބު/ދަތިތައް: 
 

 .ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ އަތޮޅު މުބާރާތް ބޭއްވުން  :   2ޙަރަކާތް   •
   ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 

 އަހަރު ދުވަހަށް ބަހާލައިގެން ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.  :   2ޙަރަކާތް   •
   ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 

އެހީތެރިކަމާއެކު ކުށްތަކާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ އަދި ފުލުހުންގެ   :   2ޙަރަކާތް   •
 މާރާމާރީގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ހޯދުން. 

   ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން  ސަބަބު/ދަތިތައް: 
 

 ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް އަތޮޅުފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުން.   :   2ޙަރަކާތް   •
   ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 

 ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ފަންނީ އަދި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.  :   2ޙަރަކާތް   •
   ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 

 އްޒަފުން ކޯސްފީ ދައްކައިދިނުން. ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ކިޔަވަން ބޭނުންވާ މުވަ  :   2ޙަރަކާތް   •
 މަސްދުވަހު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފެއްގެ ދައްކަން ނުޖެހޭތީވެ  6ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  2021 ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 

 .ސްޓ ޑެންޓް ލޯނު ދިނުން :   2ޙަރަކާތް   •
 ދައްކަން ނުޖެހޭތީވެ ގެ ޕޭމެންޓެއް ސްޓ ޑެންޓް ލޯނުމަސްދުވަހު  6ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  2021 ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 
 
 
 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞ ލުން ހިންގުމުގެ ޤާނ ނަށް ކައުންސިލަރުން    :   2ޙަރަކާތް   •
 .އަހުލުވެރިކުރުވުން



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2021

 16   ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

   ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން  ސަބަބު/ދަތިތައް: 
 

 އަތޮޅު ކައުންސިލުން ރާވާ އެކިކަހަލަ ހަރަކާތްތައް ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން ހިންގުން.  :   2ޙަރަކާތް   •
   ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 

 .ސްކޮލަޝިްޕ ދިނުން 1އަހަރަކު ބޮންޑަކާއެކު ފަންނީ ކޮންމެވެސް ދާއިރާއަކުން ކޮންމެ   :   2ޙަރަކާތް   •
   ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 

 ފަންނީ މީހުން މަދު ދާއިރާތަކުން ހުރި ފުރުސަތުތަކުގެ މައުލ މާތު ސްކ ލް ކުދިންނާއި ޒުވާނުންނަށް ދިނުން.   :   2ޙަރަކާތް   •
   ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 

ްޕރޮގްރާމް   1ނުރަސްމީ ތަޢުލީމް ކުރިއެރުވުމަށް އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މަދުވެގެން އަހަރަކު   :   2ޙަރަކާތް   •
 .ހިންގުން

   ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން  ސަބަބު/ދަތިތައް: 
 

 ފެންވަރުގައި ހިންގާ ހަރާކަތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން. ސްކ ލްތަކުން އަތޮޅު އަދި ޤައުމީ  :   2ޙަރަކާތް   •
މިއަތޮޅު ސުކ ލަކުން އަތޮޅު އަދި ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ހަރަކާތެއް  މަސްދުވަހު  6ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  2021 ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ހިންގައިފައި ނުވާތީ. 
 

 ކުރުން. އިމިގްރޭޝަންގެ ޚިދުމަތް އަތޮޅުގައި ޤާއިމް :   2ޙަރަކާތް   •
   ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 

 އަތޮޅުގައި ހުރި އާޘާރީ ތަންތަނުގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް އެކުލަވާލުން.  :   2ޙަރަކާތް   •
   ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 

ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާއި މަޝްވަރާކޮށް ގިރާ  ރަށްރަށުގެ ގިރާ ސަރަހައްދުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް   :   2ޙަރަކާތް   •
 .ސަރަހައްދުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

   ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން  ސަބަބު/ދަތިތައް: 
 

ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި ސަރަހައްދުތަކެއް  ދިރޭތަކެތީގެ ނަޞްލު ހިމާޔަތް ކުރުމަށާއި، ގުދުރަތީވެށި ދެމެހެއްޓުމަށް   :   2ޙަރަކާތް   •
 .އަތޮޅުގައި ހިމާޔަތްކުރުން

   ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން  ސަބަބު/ދަތިތައް: 
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2021

 17   ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 .ދިރޭތަކެތީގެ ނަޞްލު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އެވެއަރނަސް ކެމޭްޕން ބޭއްވުން  :   2ޙަރަކާތް   •
   ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 

 .ޒާސްޓަރ ރިސްކް މްނޭޖްމަންޓް ްޕލޭން މުރާޖަޢާކޮށް ޑްރިލްތައް ބޭއްވުންއަތޮޅު އަދި ރަށްރަށުގެ ޑި :   2ޙަރަކާތް   •
   ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 

 .އަދި ރަށު ފެންވަރުގައި ހިންގުންކާރިޘާތަކުން ރައްކާތެރިވުމާގުޅޭ ވޯކްޝޮްޕތައް އަތޮޅު   :   2ޙަރަކާތް   •
   ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 

 ބޭރުދޮރުގެ ގޭޓްލާ ފާރުރޭނުން.  ކައުންސިލްގެ ފްރަންޓް ޔާޑްގައި ގާއެތުރުމާއި، ާޕކިން އޭރިޔާ ހެދުމާއި،   އަތޮޅު :   2ޙަރަކާތް   •
   ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 

 .ޖެހުމާއި ފަރުނީޗަރ ހޯދުން އޮފީސް އެތެރޭގެ ާޕޓިޝަން :   2ޙަރަކާތް   •
   ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 

 އިތުރުކުރުމަށް ތަޖުރިބާ ދަތުރު ކުރުން.  ކައުންސިލްގެ ފަންނީ ޤާބިލްކަން  :   2ޙަރަކާތް   •
   ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 

 .އަްޕގްރޭޑްކުރުން އޮފީހުގެ ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ސިސްޓަމް :   2ޙަރަކާތް   •
   ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 

 .ހަރުކުރުން ސްޓޭޓްހައުސްގައި ކެމެރާ ސިސްޓަމް :   2ޙަރަކާތް   •
   ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 

 .އުނދޯލިގެއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން ސްޓޭޓްހައުސް، ކާގެ، ބަދިގެ އަދި :   2ޙަރަކާތް   •
   ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 

 .ކުރުން އޮފީސް އެތެރޭގެ މަރާމާތުތައް :   2ޙަރަކާތް   •
   ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 

 .އައު ގުދަނެއް ހެދުން :   2ޙަރަކާތް   •
   ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން  ސަބަބު/ދަތިތައް: 
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 18   ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 .ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްގެންދިޔުން ސްޓާފް ރެކްރިއޭޝަންގެ :   2ޙަރަކާތް   •
   ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 

 .ހޯދުން އުޅަނދު 3ދަތުރުކުރާ އެއްގަމު   :   2ޙަރަކާތް   •
   ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 

 .ކުއާޓާރއަކު އެއްފަހަރު ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ވެރިންނާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން   :   2ޙަރަކާތް   •
   ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 

 .އުޞ ލުން ދަތުރުކުރުން ލާންޗް ވިޔަފާރިކައުންސިލްގެ   :   2ޙަރަކާތް   •
   ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 

 އޯވަރހޯލްކުރުމާއި މަރާމާތުކުރުން. ޑެކޯރާ ލާންޗްގެ އިންޖީނު :   2ޙަރަކާތް   •
   ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން  ސަބަބު/ދަތިތައް: 
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 19   ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

    ރި ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ވިޔަފާ ކައުންސިލުން އާމްދަނީ   .8
 

 ލޯންޗު   ކައުންސިލްގެ  .1
  .ލިބެއެވެ އާމްދަނީ  ކައުންސިލަށް ލޯންޗުން ޑެކޯރާ ކައުންސިލްގެ  ކޮށްދީގެން  ދަތުރު ކުއްޔަށް އެކިފަރާތްތަކަށް 

 ލޯން   ދ ކޮށްފައިވާ   ފަންޑުން ޓްރަސްޓް .2
 .ލިބެއެވެ  އާމްދަނީ ކައުންސިލަށް  ލޯނުން ދ ކޮށްފައިވާ  މަތިން ފަހަރެއްގެ  3 ފަންޑުން  ޓްރަސްޓް ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު 

 އަގު  ނަގާ  ޚިދުމަތުން  .3
  އަގު  ޚިދުމަތުގެ ކަނޑައަޅާފައިވާ  ކައުންސިލުން ޚިދުމަތްތަކަށް އެކި އެކި  ފޯރުކޮށްދޭ ކައުންސިލުން  އަތޮޅު 

  .ނެގެމުންދެއެވެ
 ވަރުވާ   ފަޅުރަށްރަށުގެ .4

  އަތޮޅު ފައިސާ  ވަރުވާގެ  ފަޅުރަށްތަކުން  ދ ކޮށްފައިވާ ވަރުވާއަށް  ފަރާތްތަކަށް  އެކި  އެކި ކައުންސިލުން  އަތޮޅު 
  .ލިބެއެވެ  ކައުންސިލަށް
 ކުލި   ބިމުގެ އިމާރާތްތަކާއި ދ ކުރެވިފައިވާ ކުއްޔަށް  .5

 .ލިބެއެވެ  ކައުންސިލަށް  އަތޮޅު އާމްދަނީ ގޮތުގައި   ކުލީގެ  އިމާރާތްތަކުން ދ ކޮށްފައިވާ ކުއްޔަށް  ކައުންސިލުން  އަތޮޅު 
 ފައިސާ  ލިބޭ  ކިޔައިގެން ނީލަން  .6

  .ލިބެއެވެ  ގޮތުގައި  އާއްމުދަނީގެ ކައުންސިލަށް އަތޮޅު ލިބޭފައިސާ ނީލަންކިޔައިގެން  ބާތަކެތި  ކައުންސިލްގައިހުރި އަތޮޅު       
  ހިއްސާ ދިރާގު.7

 . ލިބެއެވެ ގޮތުގައި އާއްމުދަނީގެ  ކައުންސިލަށް  އަތޮޅު  ފައިސާ  ހިއްސާގެ  ދިރާގު       
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2021 ޖޫން މަހުގެ 
ނިޔަލަށް ބާކީ

2021 ޖޫން މަހުގެ 
ނިޔަލަށް ޙަރަދު

2021 ވަނަ އަހަރަށް 
ލިބުނު ބަޖެޓް

ް އައިޓަމްތައ

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު          6,966,806          2,663,860          4,302,945
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           1,221,751                     -          1,221,751
7,343,287          913,752             8,257,039          ަ ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޖުމްލ

12,867,983        3,577,612          16,445,595        ަ ޖުމްލ

ު ރިކަރަންޓް ޚަރަދ
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު          4,591,486          2,044,190          2,547,296

115,867             87,352               203,219             ާ ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސ
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު             308,250               56,771             251,479
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު             533,800             144,991             388,809
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު             910,500             262,835             647,665

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު               27,050                     -               27,050
މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު             392,500               67,720             324,780

4,302,945          2,663,860          6,966,806          ަ ޖުމްލ

ު ކެޕިޓަލް ޚަރަދ
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު          1,221,751                     -          1,221,751
1,221,751          -                     1,221,751          ަ ޖުމްލ

ު މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދ
މުސާރައާއި އުޖޫރަ          3,185,996          1,405,083          1,780,914

766,382             639,108             1,405,490          ް މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސ
2,547,296          2,044,190          4,591,486          ަ ޖުމްލ



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2021

 21   ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

  
 
 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ހަރަކާތްތައް   2021 .10

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް  

 މުއްދަތު ރޭވިފައިވާ  
ލަފާ ކުރާ  
 ބަޖެޓް 

Q3 Q4 

0.3 
 ރިޕޯޓް   ތަފްސީލް   މަސްދުވަހުގެ   6  ފުރަތަމަ   އަހަރުގެ   ވަނަ   2021

 ޚަރަދެއް ނެތް  . އެކުލަވާލުން ރިޯޕޓް 0.3.1

0.4 
 . އެކުލަވާލުން   ޕްލޭން   ފައިނޭންޝަލް   ޕްލޭނާއި   ތަރައްޤީގެ   ދުވަހުގެ   އަހަރު   5  ކުރިއަށްއޮތް   ފެށިގެން   އިން   2022



 
10,500/- 

 -/10500 ްޕލޭން އެކުލަވާލާ ލޯކަލް ގަވރުމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވުން.  0.4.1

0.5 
 ބަޖެޓް   ތާވަލާއި   މަސައްކަތު   އަހަރުގެ   ވަނަ   2022

  
 ޚަރަދެއް ނެތް  މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް އެކުލަވާލުން.  0.5.1

2.1 

 ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދަނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުން    

2.1.1 
  ކާނާގެ  ދަނޑުވެރިކަމުގެ  އޯރގަނިކް ، ދަނޑުވެރިކަމާއި އޯރގަނިކް
  ްޕރޮގްރާމެއް ޓްރެއިނިންގ  އަތޮޅުގައި ތަޢާރަފްކޮށް ބާވަތްތައް
 . ހިންގުން

37800/- 

 ޚަރަދެއް ނެތް  ބެލެހެއްޓުން  ދަފްތަރެއް  ދަނޑުވެރިންގެ  މަސްވެރިންނާއި އަތޮޅުގެ 2.1.2

 2.1.3 
  ތަމްރީނު ތަޢާރަފްކޮށް އަތޮޅަށް މަސްވެރިކަން  މަހުގެ ބޯވަދިލަ
 ހިންގުން 

52500/- 

4.1 

 ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށް ވުން. އެކަށީގެންވާ ސިއްހީފަރުވާ ފޯރުކޮށްދެވޭ އަދި ސިއްޙީގޮތުން ހޭލުންތެރި ރައްޔިތަކު  

 4.1.1 
  ހުރި ފައިދާ ޞިއްޙަތަށް ފާހަގަކުރުމަށް  ދުވަސް  ޞިއްޙަތު  ދުނިޔޭގެ

 ބޭއްވުން  އެއް ފެއާރ  ފުޑް  ހިމަނައިގެން ކާނާ
63000/- 

4.1.2 
  މަސައްކަތަށް  ކުރަމުންގެންދާ ކުރިއެރުވުމަށް  ސިއްހީދާއިރާ
 ފޯރުކޮށްދިނުން  އެހީތެރިކަން 

105000/- 

9.1 

 އިޖުތިމާޢީ ގުޅުން ހަރުދަނާކުރުމާއި ކުޅިވަރުގެ ރ ޚް އާލާކުރުން. 

 -/315000 އަތޮޅު ފެންވަރުގެ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ބޭއްވުން  9.1.1

9.1.2 
  ސަރުކާރުގެ އެސޯސިއޭޝަނަކުން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ބާއްވާ

  އަތޮޅުން ވާދަކުރާ ފަރާތްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަންމުބާރާތެއްގައި 
42000/- 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2021

 22   ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

13.1 

 ބާރުވެރިކުރުވުން   އަންހެނުން   ގޮތުން   އިޤްތިޞާދީ   ގޮތުންނާއި   ސިޔާސީ 

13.1.1 
  މާކެޓް ތަކެއްޗަށް އުފައްދާ ތިބެގެން  ރަށުގައި އަންހެނުން
 ހޯދައިދިނުން 

 ްޚަރަދެއް ނެތ 

14.1 

 . ޔަގީންވުން   ރައްކާތެރިކަން   ވާރޭފެނުގެ   ނެގޭ 

14.1.1 
  ހުރިހާ އަތޮޅުގެ އިންތިޒާމެއް ޓެސްޓްކުރެވޭނެ  ކޮލިޓީ ވާރޭފެނުގެ 
 ޤާއިމްކުރުން   ރަށެއްގައި

 ްޚަރަދެއް ނެތ 

16.1 

 ނައްތާލުން   ކުނި   ގޮތެއްގައި   ރައްކާތެރި 

16.1.1 
  ދަސްކޮށްދޭ  އުފައްދަން  ކާދު ކުނިން ރަށްރަށުގައި އަތޮޅުގެ

 . ހިންގުން ްޕރޮގްރާމް
105000/- 

18.1 
 ބޭނުންކުރުން   ތަޢާރަފްކޮށް   ހަކަތަ   ރައްޓެހި   ތިމާވެށްޓާ   ގޮތެއްގައި   ދެމެހެއްޓެނިވި 

 -/500000 . ހަރުކުރުން  އަތޮޅުގައި ސޯލަރ ކިލޯވޯޓްގެ 100 18.1.1

20.1 
 އިތުރުކުރުން   އިންވެސްޓްމަންޓްތައް   ހިންގާ   ތަރައްޤީއަށް   އަތޮޅުގެ 

 -/78750 . ހޭލުންތެރިކުރުވުން  މީހުން އަށް ޓ ރިޒަމް ލޯކަލް 20.1.1

25.2 

 . ވުން   މުޖުތަމައަކަށް   ހޭލުންތެރިވެފައިވާ   ދީނީގޮތުން   ލޯބިކުރާ   ކަންކަމަށް   ދީނީ 

25.2.1 
  ދިނުމުގެ   ނަސޭހަތް  ދީނީ   ބަހާލައިގެން ދުވަހަށް އަހަރު

 . ހިންގުން  ްޕރޮގްރާމްތައް
31500/- 

26.1 

  ހޭލުންތެރިވެފައިވާ   އަމަލުތަކަށް   ނުރަނގަޅު   ފަދަ   މާރާމާރީ   އަނިޔާވެރިކަމާއި   ކުށްތަކާއި   ތަފާތު   ، އަނިޔާއާއި   ގެވެށި 
 . ވުން   މުޖުތަމައަކަށް 

26.1.1 
  ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ އަދި ފުލުހުންގެ

އެހީތެރިކަމާއެކު ކުށްތަކާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި މާރާމާރީގެ  
 ހޯދުން.  ތަފާސްހިސާބުތައް

 ްޚަރަދެއް ނެތ 

26.1.2 
  ކުށްމަދުކުރުމަށް އަތޮޅުގައި ހިންގޭ ހަރަކާތްތަކުގައި އެހީތެރިކަން

 ފޯރުކޮށްދިނުން. 
 ްޚަރަދެއް ނެތ 

28.1 

  ހިންގުން   އިދާރީ   ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ   އަދި   އަތޮޅު   ބިނާކުރުމާއި   މީހުން 
 . ހަރުދަނާކުރުން 

 

28.1.1 
  މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޓްރެއިނިންގ ްޕރޮގްރާމްތައް

 ހިންގުން. 
105000/- 

28.1.2 
  ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ފަންނީ އަދި މާލީ

 ފޯރުކޮށްދިނުން. އެހީތެރިކަން 
1000000/- 

28.1.3 
ތެރެއިން ކިޔަވަން ބޭނުންވާ    ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ

 މުވައްޒަފުން ކޯސްފީ ދައްކައިދިނުން. 
110250/- 

 -/105000 ސްޓ ޑެންޓް ލޯނު ދިނުން  28.1.4



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2021

 23   ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

29.1 

  މުހިއްމުކަމެއްކަން   ކިހާ   އޮތުމަކީ   އުޞ ލުތައް   ޤަވާއިދުތަކާއި   ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި   ޚިދުމަތްތަކެއް   ހަމަހަމަ   ރައްޔިތުންނަށް 
 . އެނގުން   ފަރާތްތަކަށް   ހިންގަވަންތިއްބަވާ   ކައުންސިލްތައް 

29.1.1 
ލާމަރުކަޒީ އުޞ ލުން ހިންގުމުގެ    ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް

 -/31500 އަހުލުވެރިކުރުވުން ޤާނ ނަށް ކައުންސިލަރުން 

30.1 

  ޕްރޮގްރާމްތައް   އަތޮޅުގައި   ގުޅިގެން   ޖަމިއްޔާތަކާއި   އިތުރުކޮށް   ބައިވެރިވުން   ޒުވާނުންގެ   ހުޅުވި   ފުރުސަތުތައް   ޒުވާނުންނަށް 
 . ހިންގުން 

 -/105000 އެނުއަލް ޔ ތް ކޭމްޕެއް ބޭއްވުން.  30.1.1

30.1.2 
  ކައުންސިލުން ރާވާ އެކިކަހަލަ ހަރަކާތްތައް ޖަމުޢިއްޔާއަތޮޅު 

 ޖަމާއަތްތަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން ހިންގުން.
 ްޚަރަދެއް ނެތ 

30.1.3 
ރެއިސްކުރެވޭނެ ގޮތްގޮތް    ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންޑް

 ދަސްކޮށްދިނުމަށް ވޯރކްސޮޕެއް ބޭއްވުން. 
52500/- 

31.1 

 ފޯރުކޮށްދިނުން   އެހީތެރިކަން   ކުރިއެރުވުމަށް   ދާއިރާ   ތަޢުލީމީ 

31.1.1 
  1ފަންނީ ކޮންމެވެސް ދާއިރާއަކުން ކޮންމެ އަހަރަކު ބޮންޑަކާއެކު 

 -/105000 ސްކޮލަޝިްޕ ދިނުން 

37.1 

 ރައްކާތެރިކުރުން   ތިމާވެށި 

37.1.1 

  ރަށްރަށުގެ ގިރާ ސަރަހައްދުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ 

ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާއި މަޝްވަރާކޮށް ގިރާ ސަރަހައްދުތައް  
 މަސައްކަތް ކުރުން  ހިމާޔަތްކުރުމަށް 

 ްޚަރަދެއް ނެތ 

38.1 

 ރައްކާތެރިކުރުން   ނަޞްލު   ދިރޭތަކެތީގެ 

38.1.1 
  ގުދުރަތީވެށި ، ކުރުމަށާއި  ހިމާޔަތް ނަޞްލު  ދިރޭތަކެތީގެ
  އަތޮޅުގައި ސަރަހައްދުތަކެއް  ވަކި ކަނޑައެޅިފައިވާ   ދެމެހެއްޓުމަށް
 ހިމާޔަތްކުރުން 

 ްޚަރަދެއް ނެތ 

38.2 

 ކުޑަކުރުން   ހިރާސް   ކާރިޘީ 

38.2.1 
  އަތޮޅު އަދި ރަށްރަށުގެ ޑޒާސްޓަރ ރިސްކް މްނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން

 މުރާޖަޢާކޮށް ޑްރިލްތައް ބޭއްވުން 
52500/- 

38.2.2 
  ކާރިޘާތަކުން ރައްކާތެރިވުމާގުޅޭ ވޯކްޝޮްޕތައް އަތޮޅު އަދި ރަށު

 ފެންވަރުގައި ހިންގުން 
52500/- 

40.1 

 ބަދަހިކުރުން   ގުޅުން   ހަރުދަނާކޮށް   ހިންގުން   ކައުންސިލްގެ   އަތޮޅު   ، ޤާއިމްކުރުމާއި   ވަޞީލަތް 

40.1.1 
ގާއެތުރުމާއި، ާޕކިން އޭރިޔާ  ކައުންސިލްގެ ފްރަންޓް ޔާޑްގައި  އަތޮޅު

 ބޭރުދޮރުގެ ގޭޓްލާ ފާރުރޭނުން. ހެދުމާއި، 
1050000/- 

 -/210000 މާލަމް މަރާމާތުކުރުން  ތާޖުއްދީނު 40.1.2

 -/210000 ރ މަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ހޯދުން  ޓްރެއިނިން 40.1.3



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2021

 24   ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 
 

 

 -/    262500 ފަރުނީޗަރ ހޯދުން ޖެހުމާއި   އޮފީސް އެތެރޭގެ ާޕޓިޝަން 40.1.4

40.1.5 
އިތުރުކުރުމަށް ތަޖުރިބާ ދަތުރު   ކައުންސިލްގެ ފަންނީ ޤާބިލްކަން

 ކުރުން. 
     78750/-   

 -/     78750 އްަޕގްރޭޑްކުރުން  އޮފީހުގެ ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ސިސްޓަމް 40.1.6

 -/157500 ހަރުކުރުން  ސްޓޭޓްހައުސްގައި ކެމެރާ ސިސްޓަމް 40.1.7

40.1.8 
އުނދޯލިގެއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި   ސްޓޭޓްހައުސް، ކާގެ، ބަދިގެ އަދި

 ހޯދުން 
126000/- 

 -/367500 ފެށުން  2ސްޓޭޓްހައުސް މަރާމާތު ފޭސް  40.1.9

 -/100000 އަްޕގްރޭޑްކުރުން  އޮފީހުގެ ނެޓްވަރކް 40.1.10

 -/52500 އަްޕގްރޭޑްކުރުން  ކޮމްިޕޔުޓަރ ސިސްޓަމްތައް 40.1.11

 -/15750 ކުރުން  އޮފީސް އެތެރޭގެ މަރާމާތުތައް 40.1.12

 -/52500 އައު ގުދަނެއް ހެދުން  40.1.13

 -/52500 ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްގެންދިޔުން  ސްޓާފް ރެކްރިއޭޝަންގެ 40.1.14

 -/735000 ހޯދުން އުޅަނދު  3އެއްގަމު ދަތުރުކުރާ  40.1.15

41.1 

 . ބަދަހިވުން   ގުޅުން   އޮންނަ   މުއައްސަސާތަކާއި   އެކިއެކި   ހުންނަ   އަތޮޅުގައި 

41.1.1 
  ކުއާޓާރއަކު އެއްފަހަރު ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ވެރިންނާއެކު

 ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން 
52500/- 

41.1.2 
  ފެންވަރުގެ މަހާސިންތާއެއް އަހަރަކު އެއްފަހަރު އަތޮޅުގެއަތޮޅު 

 ކޮންމެވެސް ރަށެއްގައި ބޭއްވުން. 
78312/10 

42.1 

 އިތުރުކުރުން   ޢާމްދަނީ   ކައުންސިލްގެ 

 -/325500 އުޞ ލުން ދަތުރުކުރުން  ކައުންސިލްގެ ލާންޗް ވިޔަފާރި  42.1.1

 -/892500 އޯވަރހޯލްކުރުމާއި މަރާމާތުކުރުން.  ޑެކޯރާ ލާންޗްގެ އިންޖީނު 42.1.2

 -/84000 އޭޒޯން ލައިސަންސް ދ ކުރުން  42.1.3

43.1 

 ދިނުން   އެއްބާރުލުން   މުއައްސަސާތަކަށް   އެހެނިހެން 

43.1.1 
  ރާވާ ހިންގުމަށް އަތޮޅުގައި މުއައްސަސާތަކުން އެހެނިހެން
 ދިނުން   ހިންގައި  ހަރަކާތްތަށް

525000/- 

 ޅ
 . ދިނުން   ލަފާ   ބޭނުންވާ   ކައުންސިލްތަކަށް   ރަށު 

II 
  ހަދާ މޮނިޓަރިންގ މަސްދުވަހުގެ  6 ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ ވަނަ  2021
 . ޢާންމުކުރުން ރިޯޕޓް

52500/- 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2021

 25   ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 
  ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް  .11
 

 06ބައްދަލުވުމުގެ އަދަދު: ޤާނ ނުން ލާޒިމް ކުރާ 

  10 ކައުންސިލުން ބައްދަލުވުން ބޭއްވި އަދަދު:

  

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ޙާޟިރުވި ޢަދަދު  ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

 ކޯރަމް ހަމަނުވާތީ ޖަލްސާ ބޭއްވިފައެއް ނުވޭ  3 1ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ    24ވަނަ އަހަރުގެ  2020ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  03 3 2ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 
 ފާސްކުރެވުނު. 

 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގެ ގޮތުގައި ބައެއް ރިކަމެންޑް ތަކާއެކު    2021
)ސޯޅަމިލިޔަން ހަތަރުލައްކަ ސާޅީސް ފަސްހާސް ފައްސަތޭކަ    16,445,595.38

 ހަ ފަސްރުފިޔާ ތިރީސް އަށްލާރި( ފާސްކުރެވުނު. ނުވަދި

އެއްކޯޑުން އަނެއްކޯޑަށް ފައިސާ ބަދަލުކުރާއިރު ކައުންސިލާ   -1ރިކަމެންޑް 
 ހިއްސާކޮށްގެން ބަދަލުކުރުން. 

އާއްމުކޮށް ހިނގާ އިދާރީ ޚަރަދުފިޔަވާ އިތުރު ޚަރަދުތައް ކުރުމުގައި   -2       
ރ )ތިރީސް ފަސްހާސް ރުފިޔާ(   35000/-ށް ކައުންސިލާ މަޝްވަރާކުރުން )ހާއްސަކޮ

 އަށްވުރެ މަތީގެ ޚަރަދުތައް( 

 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލް ރިވިއުކޮށް ފާސްކުރެވުނު.   2021

 

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ    02ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  03 3 3ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 
 ފާސްކުރެވުނު. 

 

 ކޯރަމް ހަމަނުވާތީ ޖަލްސާ ބޭއްވިފައެއް ނުވޭ   4ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2021

 26   ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ    03ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  03 3 5ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 
 ފާސްކުރެވުނު. 

 

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދ ކޮށްފައިވާ ލޯނުތަކަށް ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ  

މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާއިރު، އެ މައްސަލަތަކުގައި މިކައުންސިލް 
ތަމްސީލު ކުރުމުެގ ހުއްދަ އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ އެސިސްޓެންޓް 

 ޑިރެކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޢިލްމުްއނިސާ އާއި ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ ޙުސައިން
 ރަފީއު އަށް ދިނުމުެގ ޤަރާރު ފާސްކުރެވުނު. 

 

ވަނަ އަހަރުެގ ރަށުކަުއންސިލްތަކުެގ މޮނިޓަރިން ރިޕޯޓްތައް   2020
 ފާސްކުރެވުނު. 

 

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ ސިްއކަ ފާސްކުރުމުެގ ޤަރާރު 
 ފާސްކުރެވުނު. 

 

  A1އަދި   Aއެްއަގމު ލައިސަންސްެގ ެއގުޒަމިނަރުންެގ ފީެގ ޮގތުަގއި 
ރ )ތިރީސް ފަސް ރުފިޔާ(، އަދި އެނ ން 35/-ެގ ކެޓަަގރީއަށް 
 ރ ) ފަންސާސް ރުފިޔާ( ދިނުމަށް ފާސްކުރެވުނު.  50/-ކެޓަަގރީތަކަށް 

 

 

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ    05ރުގެ ވަނަ އަހަ 2021ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  03 3 6ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 
 ފާސްކުރެވުނު. 

 

 އިންތިގާލީ ރިޯޕޓް ހުށަހެޅުން.  11 1ބައްދަލުވުން  –  4ދައުރު 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2021

 27   ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  2021ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  04 12 2ބައްދަލުވުން  –  4ދައުރު 
 ފާސްކުރެވުނު. 

 

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ހުއްދަ ކައުންސިލްގެ  
ރައީސް އިސްމާޢީލު ޢަލީ، ޑިރެކްޓަރޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ޖަމީލު، އ.ޑިރެކްޓަރ އާޠިފާ  

ޒާހިރު އަދި ކައުންސިލް މެންބަރ އަޙްމަދު ރިޔާޟަށް ދިނުމުގެ ގަރާރު  
 ސްކުރެވުނު.  މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާ

 

ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  2021ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  04 12 3ބައްދަލުވުން  –  4ދައުރު 
 ފާސްކުރެވުނު. 

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސްކަމަށް   ފޮނަދ  ކައުންސިލްގެ  
 ރައީސް އަޙުމަދު ރިޔާޒު އިންތިޚާބު ކުރެވުނު. 

( އަށް މިހާރު ކުރެވިފަވާ  1ތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ގެސްޓްހައުސް )އަތޮޅުވެހި ލ.އަ
މެންބަރުންގެ   05ޚަރަދުތަކާ އަދި އެތާގެ މަސައްކަތްތަކާބެހޭ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް 

 ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލުމަށް ފާސްކުރެވުނު.

ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކަށް ދެންނެވުމާއި ކައުންސިލަރުންނަށް އަންގަންޖެހޭ  
އެންގުންތައް މިހާރުވެސް ކުރިޔަށް ގެންދާގޮތައް އީ މެއިލްގެ ޒަރީއާއިން އެންގުމަށް  

 ފާސްކުރެވުނު. 

ނަ ޖަލްސާގެ  ވަ   03ވަނަ އަހަރުގެ   2021ވަނަ ދައުރުގެ  04އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  12 4ބައްދަލުވުން  –  4ދައުރު 
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 

 ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ގަވާޢިދު ފާސްކުރެވުނު.  04ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުން އަތޮޅުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ދ ކުރަން  
ށަށް ހަމަހަމަވާ އުސ ލުން  ރަ 11ކުރިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އެއްމިލިޔަން ރުފިޔާ އަތޮޅުގެ 

 ދ ކުރަންފާސްކުރެވުނު. 

ވަނަދައުރު ކޮންމެ މަހަކު ބާއްވާންޖެހޭ   04ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ   
ގައި ބޭއްވުމަށް   10:00ޢާއްމުޖަލްސާ މަހުގެ ފުރަތަމަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހެދުނު 

 ފާސްކުރެވުނު. 

 



20XX ަރިޕޯޓް  ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނ  

 

ކައުންސިލް ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު    28 

 ބަދަލު  އައިސްފައިވާ  ކައުންސިލަށް  .12
ވަނަ ދައުރަކަށް  04 ،ނިމި ވަނަ ދުވަހު 17ވަނަ ދައުރު މި އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ  03ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 04މިހާރު ކައުންސިލް ހިގަމުން މިދަނީ ވަނަ ދުވަހުވަނީ ހުވާކޮށްފަ އެވެ.  17އިންތިޚާުބވި މެންަބރުން މި އަހރުގެ މެއިމަހު 
 މެންަބރުންނާއެކުގަ އެވެ.  12ވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިޚާުބ ކުރެވުނު 

 ނިންމުން  .13
 

ކަކާ ގޮންޖެހުންތައާޅިގެން    19-ކޮވިޑް   މަސްދުވަހަކީ  ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ  2021މިކައުންސިލުގެ  
ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގެ ގިނަކަންތައްތަކެއް ފެށި، އޭގެތެރެއިން   ،ނަމަވެސްމަސްދުވަހެވެ.    6ކުރިމަތި ވެފައިވާ   

 ަބއެއްކަންތައްތަކުގެ ނަތީޖާ ފުރިހަމައަށް ހާޞިލްވެފައިވާ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށް ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. 

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

މެދުވެ ރަށުކައުންސިލްތައް  ރައްޔިތުން އަތޮޅުކައުންސިލާއި  ޚިދުމަތްތައް  ފޯރުކޮށްދެއްވާ  ރައްޔިތުންނަށް  ސަރުކާރުން  ރިކޮށް 
ވަނީ   މަސައްކަތްތަކެއް  ރަނގަޅު  އެކަށީގެންވާ  ރަށުކައުންސިލަތަކުގައި  އަތޮޅުކައުންސިލާއި  ދިނުމަށްޓަކައި  ޭބނުންވާގޮތަށް 

 ކުރެވިފައެވެ. 

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

  آمــــــــــين އަޅަމެންގެ މަސައްކަތުގައި ަބރަކާތް ލައްވައި، ކާމިޔާީބ އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ.

 

 1442 ޛުލްޙިއްޖާ 05
 

 2021ޖުލައި  15
 
 


