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އަށް ޙަމްދާއި، ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެން   وتعالى سبحانھ هللاޢުމަތްތަކުގެވެރި ގަދަކީރިތިވަންތަ  ނި

 علیھ  هللا صلّى محّمدޢަމަލީގޮތުން މަގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާތް ސާހިާބ    ،އުޅެންވީގޮތުގެ ރިވެތި ނަމޫނާއާއިގެން ވަޑައިގެން

ޞަލަވާތާއި، ސަލާމުގައި އެ މާތް ނަިބއްޔާގެ އިތުރު  އަށް ޞަލާވާތާއި، ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ. މި   وسلّم

 އާލުންނާއި، މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލްކުރަމެވެ.

ގޮތުގެމަތިން    ޤާނޫނުގައިވާ  ހިންގުމާއިބެހޭ  އުސޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މިއީ 

ވަނަ އަތޮޅު    3ގެ ދަށުން އިންތިޚާުބ ކުރެވުނު ލ. އަތޮޅުގެ  އިންޚާުބކުރެވުނު ކައުންސިލެވެ. މިކައުންސިލަކީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު

މެމްަބރަކު   1ވަނަދުވަހުއެވެ.    03ޖޫން މަހުގެ    2017މެމްަބރުން މަޤާމުގެ ހުވާކުރައްވާފައިވަނީ    4ކައުންސިލެވެ. މިކައުންސިލްގެ  

 މެމްަބރުންނެވެ.   3އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާގުޅިގެން މިހާރު މިކައުންސިލްގައި ތިއްެބވީ 

މިކައުންސިލް ހިންގިފައިވާނީ ރާއްޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން އަތޮޅުކައުންސިލުން 

 ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 

 

ފަރާތްތަކެއްގެ   ގުމުގައި ޝާމިލްވާ ހުރިހާމިކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ ހިން

އެއްގޮތަށް  ޕްލޭނާ  ކައުންސިލްގެ  އަހަރުގައި  އޮތް  ކުރިޔައް  އުންމީދަކީ  އަޅުގަނޑުގެ  އެހެންކަމުން  ލިިބގެންނެވެ.  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.އު މަތީގައި އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ކަންކަން ރޭއްވެވުމުގެ ހެޔޮ ތައަސާސްތަކުގެ
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 ޢަލީ އިސްމާޢީލް
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 4 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

   ތަޢާރަފު  .2

 

 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގާދިޔަގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ރިޕޯޓެކެވެ.  1202މި ރިޕޯޓަކީ 

ތަޞައްވުރާއި ކައުންސިލްގެ  ރިޕޯޓުގައި  ކައުންސިލްގެ   ،މި  ވަނަވަރާއި،  އަތޮޅުގެ  އަމާޒާއި،  ކައުންސިލްގެ 

ޙަރަކާތްތަކާއި  ،ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ހިންގި  ވާޞިލުވުމަށް  ޙަރަކާތްތަކާއި  ،ލަނޑުދަނޑިތަކަށް  އިދާރީ    ،ރޭވިފައިވާ  ކައުންސިލްގެ 

މީގެ އިތުރުން   އެވެ.  މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައިވާނެ  ކުރެވުނު   1202ހިންގުން ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ  ކައުންސިލުން  ވަނަ އަހަރުގެ 

މަސައްކަތުގައި ދިމާވި   ،މާލީ ތަފްޞީލު އަދި ކައުންސިލް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތާއި  ،މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލާއި

 ދަތިތަކަށް ބަލާލެވިފައިވާނެ އެވެ.   
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ނެ، އިސްލާމްދީނަށް ލޯިބކުރާ ހައްދުންމައްޗަކީ ހުރިހާގޮތަކުންވެސް ރައްޔިތުންނަށް އުފާ ފާގަތި ކަމާއެކު ދިރިއުޅެވޭ

  ދީނީ އަޤީދާ ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރާ، ތަޢުލީމީ ގޮތުންނާއި ޞިއްޙީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ އިޤުތިޞާދީ އިޖުތިމާޢީ އަދި އުމްރާނީގޮތުން 

 އަތޮޅަކަށްވުމަށެވެ.  ނާޅުތަކަށް ނަމޫރާއްޖޭގެ އެހެން އަތޮ

 

 ކައުންސިލްގެ އަމާޒު     .4

 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހައްދުންމައްޗަކީ ރާއްޖޭގެ އެހެން އަތޮޅުތަކަށްވުރެ އިގުތިޞާދީ، އިޖުތިމާޢީ   2021

 ކުރިއަރާފައިވަ އަތޮޅަކަށް ހެދުމެވެ.  %65ގެ ކުރިއެރުމެއް ހޯދާ މިހާރަށްވުރެ ތަރައްޤީގެ ރޮގުން  %15އަދި މާލީގޮތުން 
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 ކައުންސިލްގެ އޮނިގަނޑު   .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

އޮފިސަރ  ކައުންސިލް  

  9 × އޮފިސަރ ކައުންސިލް

 ލީގަލް އޮފިސަރ

 ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކުނީޝަން 

 ލޯންޗު ޑުރައިވަރ 

 2 ×ފަޅުވެރި 

  2×ޑުރައިވަރ 

 4 × ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، އެޗުއާރ އެންޑް އިންފޮމޭޝަން 

 އެިސސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެްގޒެކެޓިވް 

 ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް 

 އ. ފައިނޭްނސް އޮިފސަރ 

 2× އެކައުންްޓސް އޮފިަސރ 

ރައީސް ކައުންސިލްގެ   

 ސީނިައރ ކައުްނސިލް ެއގްޒެކެޓިވް 

 ސެކްރެޓަރީ ެޖނެރަލް 

 2 ×ކައުންސިލް އޮފިަސރ އެިސސްޓެންޓް ކައުންސިލްގެ ބިއުރޯ 

 ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއާޒު 

)1ކައުންސިލް ެއގްޒެކެިޓވް (އީ.އެްކސް   

 އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސް 

 )1ކައުންސިލް ެއގްޒެކެިޓވް (އީ.އެްކސް 

 އިންޕްރާންސްޓަރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކު ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 އެިސސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެްގޒެކެޓިވް 



 

 ހައްދުންމަތީއަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ 
7 

   މައުލޫމާތު  މެމްބަރުންގެ  ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  ކައުންސިލްގައި
 

 ފޮޓޯ  އެޑްރެސް ،ނަން  މަގާމު   #

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް  1
 އިސްމާޢީލް އަލީ

 ތުނޑި.ބިނާ، ލ.ގަން 

 

 ނައިްބ ރައީސް 2
 އަހުމަދު ރިޔާޒް 

 ީބޗްހެވަން ލ.ފޮނަދޫ 

 

 މެމްަބރ 3
 އިްބރާހީމް ހަލީލް 

 ވައިޖެހޭގެ ލ.އިސްދޫ

 

 މެމްަބރ 4
 އަހުމަދު ޝިޔާމް

 ޔެލޯލައިޓް ލ.ކަލައިދޫ

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 8 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

 މެމްަބރ 5
 އިްބރާހީމް މިމްރާހް

 ފާހި ލ.ދަނބިދޫ 

 

 މެމްަބރ 6
 އިްބރާހީމް ވިޝާމް

 ހަވީރީމަންޒިލް ލ.މާަބއިދޫ 

 

 މެމްަބރ 7
 އާދަމް ނާސިފް

 ޓިއުލިޕް ލ.މުންޑޫ

 

 މެމްަބރ 8
 އަހުމަދު ޒަކީ

 ތުނޑި. ނިމެރި ލ.ގަން 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 9 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

 މެމްަބރ 9
 އަހުމަދު މޫސާ

 އާފަރު ލ.މާވަށް

 

 މެމްަބރ 10
 ހަސަން ރަމީޒް

 އައްސޭރި ލ.މާމެންދޫ

 

 މެމްަބރ 11
 އިްބރާހީމް ޝަމްޢޫން 

 ނިއަމަ ލ.ހިތަދޫ 

 

 މެމްަބރ 12
 އިްބރާހީމް ޝަކީބް 

 އަސަރީގެ ލ.ކުނަހަންދޫ

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 10 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

 ކައުންސިލު އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މައުލޫމާތު  

 

 # މަގާމު  ނަމާއި އެޑްރެސް 

 1 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޔޫސުފް ޢާމިރު  ލައިޓްހައުސް ލ.މާވަށް 

 2 ސީނިއަރ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް  މުޙައްމަދު ޖަމީލު ފޮނަދޫޖަވާހިރުމާގެ ލ. 

 3 އ.ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް އާއިޝަތު އިލްމުއްނިސާ ޝަބުނަމީގެ ލ. ފޮނަދޫ 

 4 އ.ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް އާތިފާ ޒާހިރު ރަންއަވި އދ. މާމިގިލި

 5 އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ  ޝަމްސިއްޔާ ޙަސަން ދިލްސާދުގެ ލ. ފޮނަދޫ

 6 ކައުންސިލް އޮފިސަރ   ޙުސައިން ރަފީއު  ޑޭޒީވިލާ ލ.ފޮނަދޫ

 7 އ. ކައުންސިލް އޮފިސަރ  އިސްމާޢީލް އިްބރާހީމް އަސްރަފީގެ ލ.ދަނބިދޫ 

 8 އ. ފައިނޭންސް އޮފިސަރ  މުޙަންމަދު ޝިފާޢު އަންނާރުގަސްދޮށުގެ ލ.ފޮނަދޫ 

 9 އ. ކައުންސިލް އޮފިސަރ  ޝިޔާޒް އަޙުމަދު  ދޯޅަނުބގެ ލ.ފޮނަދޫ 

 10 ކައުންސިލް އޮފިސަރ  އ. ޢާއިޝަތު ސާދުނާ ވިލާރޯޅި ލ. ފޮނަދޫ

 11 ކައުންސިލް އޮފިސަރ  އ. ޢާއިޝަތު ނުޒުހާ  މުރިނގުލ. ފޮނަދޫ 

 12 ކައުންސިލް އޮފިސަރ  އ. ޝަރީފު ޢަލީ  هللا ޢަބުދު އާފަތިސް ލ. ފޮނަދޫ 

 13 ކައުންސިލް އޮފިސަރ  އ. ޝެހެނާޒު ޙުސައިން ފަރުދާަބގީޗާގެ ލ. ފޮނަދޫ 

 14 ކައުންސިލް އޮފިސަރ  އ. އިްބރާހީމް ޝާކިރު ޝާޒް ލ.ފޮނަދޫ 

 މުޙައްމަދު ޙަސަން މުނާޒް ލ. ފޮނަދޫ 
 15 ކައުންސިލް އޮފިސަރ  އ.

 ޙަފުޞާ އަލީ އާގަދަގެ ލ. ފޮނަދޫ
 16 ކައުންސިލް އޮފިސަރ  އ.

 ޖައުހަރީމޫނިސާ  ހުވަނދުމާގެ ލ. ފޮނަދޫ 
 17 ކައުންސިލް އޮފިސަރ  އ.

 މުޙައްމަދު ޒާހިރު  އަލިމަސްގެ ލ. ފޮނަދޫ
 18 ކައުންސިލް އޮފިސަރ  އ.

 އާއިޝަތު ނާދިޔާ ނިޝާން ލ. ފޮނަދޫ  
 19 ކައުންސިލް އޮފިސަރ  އ.

 ޒުލްފާ އަޙްމަދު އަންނާރުގަސްދޮށުގެ ލ.ފޮނަދޫ 
 20 ކައުންސިލް އޮފިސަރ  އ.

 ޝަމީމާ ޙުސައިން  ލ.ފޮނަދޫ އަބުލަޣީގެ 
 21 ކައުންސިލް އޮފިސަރ  އ.

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

 މަރިޔަމް ހަފީޒާ  ގުލްހާރުގެ ލ. ފޮނަދޫ 
 23 ކައުންސިލް އޮފިސަރ  އ.

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



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 11 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

 25 ޑުރައިވަރ  މޫސާ މުޙައްމަދު  ފޮނަދޫޖީޒާ ލ. 

 26 ޑުރައިވަރ  އިުބރާހީމް ސުޖާއު  ފަހިއަލީ ލ. ފޮނަދޫ  

 27 ލާންޗު ޑުރައިވަރ  ޝުއައިުބ ޔޫސުފު  އިތާ ލ. ފޮނަދޫ  

 28 ފަޅުވެރި އަބުދުލްމުޙްސިނު ޙުސައިން   މަރިޔާޒުގެ ލ. ކުނަހަންދޫ

 29 ފަޅުވެރި  އާތިފު އަހުމަދު  އިރުދޭމާގެ ލ. ފޮނަދޫ 

 30 ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް މަރްޔާމް ސީތާ  ވައިލެޓްވިލާ ލ. ފޮނަދޫ 

 31 ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް هللاއާމިނަތު ޢަބުދު އާބާދު ލ. ފޮނަދޫ 

 32 ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް މުޙައްމަދު ރަޝީދު  ވަލުކަފަގެ ލ.ފޮނަދޫ 

 33 ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް ހަދީޖާ އަހުމަދު އިްބރާހީމް  މަންޒަރުވިލާ ލ.ފޮނަދޫ 

 

 އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ހުސްމަގާމުތަކުގެ މައުލޫމާތު  

 ޔުނިޓް  ސެކުޝަން  މަގާމުގެ ނަން  އަދަދު 

  ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއާޒު   ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް  1

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސް އެޓޮލްސް  ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް  1   

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، އެޗުއާރ އެންޑް އިންފޮމޭޝަން  ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއާޒު  ލީގަލް އޮފިސަރ 1

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، އެޗުއާރ އެންޑް އިންފޮމޭޝަން  ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއާޒު  ކައުންސިލް އޮފިސަރ  1

 ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް   ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއާޒު  އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ  1

 އިންޕްރާންސްޓަރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކު ޑިވެލޮޕްމަންޓް   އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސް  ކައުންސިލް އޮފިސަރ   3

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

 

  ދު ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައް   / ގެ ވަނަވަރު  އަތޮޅު  .6

 

ކިޔައެވެ.   އިހައްދުންމައްޗޭވެސް  މިއަތޮޅަށް  އަތޮޅެކެވެ.  އުފެދިފައިއޮތް  ދެކުނުން  ކޮޅުމަޑުލުގެ  ހައްދުންމައްޗަކީ 

ކޮށެވެ. އިހައްދޫ މިހާރުވަނީ ގިރައިގެން  އެނަން މިއަތޮޅަށް ކިޔުނީ އިސްދޫ ފަޅުގެ މައިތޮށީގައި އޮތް " އިހައްދޫ " އަށް ނިސްބަތް  

ގޮސްފައެވެ. އަތޮޅުގެ ހުޅަނގު އުތުރުގައި އޮތީ ހައްދޫކަނޑެވެ. ( ވޭމަންޑޫ ކަނޑު ) އަތޮޅުގެ ދެކުނު ދުނި ގުޅެނީ ހުވަދޫ ކަނޑާއެވެ. 

 އަތޮޅުގެ އަނެއް ދެ ދެދުނި ގުޅުނީ އިންޑިޔާ ކަނޑާއެވެ . 

އަރުޟުން              އުތުރު  ޠޫލުން    02O .08’.00”Nއާއި    01O.46’30”Nއަތޮޅަކީ  އިރުމަތީ  އާއި 

73O.14”.00”E     ި73އާއO.35’.00”E     ްމޭލެވެ. އެއީ އިސްދޫ މުލީޭބރުން   26އާދެމެދެވެ. އަތޮޅުގެ ދިގުމިނަކީ ގާތްގަނޑަކަށ



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 12 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

ރަށެވެ. އެއީ    75 ޖުމްލަ  މޭލެވެ. އަތޮޅުގައި އޮންނަނީ  14ފަރެސް މުލީ ޭބރަށެވެ. އެންމެ ފުޅާދިމާލުގައި ހުރީ ގާތްގަނޑަކަށް  

 ރަށެވެ.   64ރަށާއި، މީހުންނޫޅޭ  11މީހުންއުޅޭ 

ގަމެވެ. އަތޮޅުގައި               ޮބޑުރަށަކީ  ޮބޑު އަދި ރާއްޖޭގެ އެންމެ  އެންމެ  ރަށް     13ހެކްޓަރު ހަމަނުވާ    1އަތޮޅުގެ 

  25.5އެވްރެޖްކޮށް ބަލާއިރު ރަށްރަށުގެ ސައިޒަކީ    އެަބއޮތެވެ. ނިސްބަތުން ބަލާއިރު އަތޮޅުގެ ގިނަ ރަށްރަށަކީ ކުދި ރަށްރަށެވެ.

 އިން ސައްތައިގެ މިންވަރެވެ.  10ހެކްޓަރެވެ. އެއީ މުޅި ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުންބަލާއިރު 

ރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅެއެވެ. މުޅި އަތޮޅުގެ މީހުންއުޅޭ ޢަދަދަށް ބަލާއިރު   11ރަށުގެ ތެރެއިން    75އަތޮޅުގެ              

އެވެ.    18521ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ އާބާދީއަކީ    2020އިންސައްތައެވެ.    16.2ރަށްތަކުގެ ނިސްބަތަކީ  މީހުން އުޅޭ

 އަކީ އަންހެނުންނެވެ.  9034އަކީ ފިރިހެނުންނެވެ.  9487މީގެތެރެއިން 

ގައި ހިމެނޭ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން  މިއަތޮޅަކީ އާޘާރީގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ އަތޮޅެކެވެ. މި އަތޮޅުގެ އިރުމަތީ ބިތު            

 ގިނަރަށްތަކަކީ އާޘާރީގޮތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ރަށްތަކެކެވެ. މިގޮތުން އިރުމަތީ ިބތުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ޚާއްޞަރަށްތަކަކީ އިސްދޫ.

މިހާ އަސަރު  ފައްޅިތަކުގެ  ހަދާފައިވާ  ދުވަސްވަރު  ބުދުދީނުގެ  އިސްދޫގައި  ގަމެވެ.   އަދި  މުންޑޫ  ފެންނަން ދަނބިދޫ،  ރުވެސް 

  އެބަހުއްޓެވެ. މިގޮތުން އިސްދޫގައި ހުންނަ '' ހަވިއްތަ '' ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މިގޮތުން ދަނބިދޫ '' ދާގަާބ '' އާއި ބުންެބރަކީވެސް 

ކެވެ. މީގެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ތަންނެވެ. މުންޑޫ '' ދާގަާބ '' އަކީ މިއަދާހަމައަށްވެސް ފެންނަންހުރި ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތަނެ

 އިތުރުން މިއަތޮޅު ގަމުގެ ކުރުހިންނައަކީވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައިވާ އާޘާރީ ތަނެކެވެ. 

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ރަސްކަންކުރި ދުވަސްވަރު އިސްދޫ ދަރިކޮޅަކީ ފާހަގަކުރެވޭފަދަ ވެރިކަމެއްކޮށްފައިވާ މިއަތޮޅަށް             

 ނިސްބަތްވާ ދަރިކޮޅެކެވެ. 

ހިމެނެއެވެ.               ލޯމާފާނު  ދަނބިދޫ  ލޯމާފާނާއި،  އިސްދޫ  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ފަތްފުއްތަކުގެ  ތާރީޚީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 މީގެތެރެއިންވެސް ދަނބިދޫ ލޯމާފާނު ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.  

މެފަހުން އިސްލާމްވި  ތާރީޚީ ފަތްފުއްތަކުން އެނގޭގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްވެގެން އައިދުވަސްވަރު  އެން             

 އަތޮޅަކީވެސް ހައްދުންމައްޗެވެ.  

އިސްދޫ ހަވިއްތަ، އިސްދޫ ހުކުރުމިސްކިތް، ދަނބިދޫ ބުންެބރު ( ބުދުކޯލު )، މުންޑޫ ދާގަބާ، ގަމު ހަވިއްތަ،              

މަށްވާ ޙަސަންތާޖުއްދީނަކީ ވެސް  ބުންެބރު، ޮބޑުފެންގަނޑު، އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚް ލިޔުއްވި އެންމެ މަޝްހޫރު މުޙައްރިޚް ކަ

ޗާޓުގައި   ގަމުގެ  މިތަނަކީ  މާހިންނަތެރޭގައެވެ.  ގަމު  ވަޅުލެވިފައިވަނީ  ަބއްޕާފުޅު  އެމަނިކުފާނުގެ  ބޭފުޅެކެވެ.  ލ.އަތޮޅުގެ 

ޚަތީ ދަންނަ  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ދަރިންގެ  ކުރި  މަސައްކަތް  ތަޢުލީމަށް   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ތަނެކެވެ.  ބުތަކުރުފާނު  ފާހަގަކުރެވިފައިވާ 

 ފަސްތާނުލެވިފައިވަނީ ފޮނަދޫގައެވެ.

 

ރަށް އޮތްއިރު   4މިއަތޮޅަކީ ޢުމްރާނީގޮތުން ކުރިއަރަމުން އަންނަ އަތޮޅެކެވެ. މިއަތޮޅުގައި އެއްފަސްކުރެވިފައި  

ންދޫއަކީ މަސްބަންދުކުރުމަށް އޭގެތެރެއިން ކައްދޫއަކީ އެއާޕޯޓާ، އެމް.އެން.ޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިޔާ ހިންގަމުން އަންނަ ރަށެވެ. އަދި މާ

ވަޒަންވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި  މީހުން  ދަށުން  ސިޔާސަތުގެ  އެއްފަސްކުރުމުގެ  ފޮނަދޫއަކީ  ގަމާއި،  ރަށެކެވެ.  ހެދިފައިވާ  ފެކްޓްރީއެއް 

 2ހިނގަމުން ދަނީ  މިހާތަނަށް މިއަތޮޅުގައި   ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ތަރައްޤީކުރައްވަމުން ގެންދަވައެވެ. ޓްވަރިޒަމަށް ބަލާލާއިރު

އަދި ގެސްޓްހައުސްގެ   ރިސޯޓެވެ. އަދި ރިސޯޓު ހެދުމުގެ މަސައްކަތެއް މިއަތޮޅުގެ އެއްވެސް ރަށެއްގައި މިހާރު ހިނގަމުން ނުދެއެވެ.

 ވިޔަފާރިކުރިއަރަމުންދެއެވެ.  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 13 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

 

ނަންަބރު   ޤާނޫނު  ޗެޕްޓަރ  68/3މިއޮފީހަކީ  ކަންތައް  އޮފިޝަލް  އެޓޮލްސ3ްޖ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ    ގެ 

ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ އަތޮޅުވެރިން މިސުރުޚީގެ ދަށުގައި ހިނގަމުންއައިސް އެޓޮލްމިނިސްޓްރީތައް އުވާލައްވާ އަތޮޅު އޮފީސްތައް ހިންގުން 

ވަނައަހަރު ބަދަލުކުރައްވާ އަދި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ    2008މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ ދަށަށް  

ހި އިންތިޚާުބކުރެވިފައިވާ    2011ފެުބރުއަރީ    05ންގެވުމަށްޓަކައި  އުސޫލުން  އިންތިޚާުބކުރެވި  ކައުންސިލްތައް  ލޯކަލް  ގައި 

ންފެށިގެން އަތޮޅު އޮފީހުގެ ނަން އަތޮޅު ކައުންސިލް    2011ފެުބރުއަރީ    22ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރާތައް އުފެއްދެވުމާގުޅިގެން  

ހިންގަ ބަދަލުކުރެވި  ނަމަށް  އެނގޭކަންނެތެވެ.  އިދާރާގެ  ކަނޑައެޅިގެން  ތާރީހެއް  އުފެދިފައިވާ  އޮފީސް  އޮފީހެކެވެ.  އަންނަ  މުން 

 1992ގައި ހިތަދޫއަށް ބަދަލުކުރެވި    13މެއި    1964ނަމަވެސް މިއޮފީހަކީ ކުރީގައި މިއަތޮޅު ދަނބިދޫގައި ހިނގަމުން އައިސް  

ގައި ފޮނަދޫއަށް    6ވަނަ އަހަރު މާރިޗު    1992އި ހިންގުމަށްފަހު  ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ހިތަދޫގަ  6ވަނަ އަހަރު މާރޗުމަހުގެ  

 ބަދަލުކުރެވި ފޮނަދޫގައި ހިންގަމުން އަންނަ އޮފީހެކެވެ.  

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2020

 

 ހައްދުންމަތީއަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ 
14 

 ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު   .7

 

 ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޙާޞިލްވި މިންވަރު ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ    2120

 

 ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް #

ހިންގުމަށް  ޙަރަކާތް

 ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު

 ނަތީޖާ

ޙާޞިލްކުރެވުނު 

 Q1 Q2 Q3 Q4 މިންވަރު

0.1 

 ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އަހަރުގެ ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ ގޮތުގެ   ވަނަ   2020

        100% ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުން. 0.1.1

0.2 

 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  ވަނަ   2020

        0% ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުން. 0.2.1

0.3 

 މަސްދުވަހުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް   6އަހަރުގެ ފުރަތަމަ   ވަނަ   2021

    100%     ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުން. 0.3.1

0.4 

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

    100%     ޕްލޭން އެކުލަވާލާ ލޯކަލް ގަވރުމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވުން.  0.4.1

0.5 

 އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް  ވަނަ   2022

    100%     މަސައްކަތު ތާވަލާއި ަބޖެޓް އެކުލަވާލުން.  0.5.1

2.1 

 ގޮތެއްގައި ދަނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުން  ދެމެހެއްޓެނިވި 

2.1.1 

 އޯރގަނިކް ދަނޑުވެރިކަމާއި، އޯރގަނިކް ދަނޑުވެރިކަމުގެ ކާނާގެ

ޕްރޮގްރާމެއް  ާބވަތްތައް ތަޢާރަފްކޮށް އަތޮޅުގައި ޓްރެއިނިންގ 

 ހިންގުން. 

    

  

0% 

   0%     އަތޮޅުގެ މަސްވެރިންނާއި ދަނޑުވެރިންގެ ދަފްތަރެއް ބެލެހެއްޓުން  2.1.2

2.1.3 
 ޯބވަދިލަ މަހުގެ މަސްވެރިކަން އަތޮޅަށް ތަޢާރަފްކޮށް ތަމްރީނު

 ހިންގުން 
  

  
  0% 

4.1 

 އަތޮޅަކަށް ވުން.  ފޯރުކޮށްދެވޭ އަދި ސިއްޙީގޮތުން ހޭލުންތެރި ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ ސިއްހީފަރުވާ   އެކަށީގެންވާ 

4.1.1 
ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ޞިއްޙަތަށް ފައިދާ 

 ކާނާ ހިމަނައިގެން ފުޑް ފެއާރ އެއް ޭބއްވުން ހުރި
       0% 

4.1.2 
 ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތަށްސިއްހީދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް 

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން 
  

    
 10% 

 ގުޅުން ހަރުދަނާކުރުމާއި ކުޅިވަރުގެ ރޫޚް އާލާކުރުން.  އިޖުތިމާޢީ  9.1



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 15 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

     0%   އަތޮޅު ފެންވަރުގެ ކުޅިވަރު މުާބރާތްތައް ޭބއްވުން  9.1.1

9.1.2 

 ފެންވަރުގައި ާބއްވާސަރުކާރުގެ އެސޯސިއޭޝަނަކުން ޤައުމީ 

 މުާބރާތެއްގައި އަތޮޅުން ވާދަކުރާ ފަރާތްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

    0% 

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

9.1.4 
 އަގުވަޒަންކޮށްއަތޮޅަށް ރީތިނަން ހޯދައިދޭ ފަރާތްތަކުގެ 

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން 
   

    
0% 

13.1 

 ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުން  ސިޔާސީ 

13.1.1 
 އަންހެނުން ރަށުގައި ތިެބގެން އުފައްދާ ތަކެއްޗަށް މާކެޓް

 ހޯދައިދިނުން 
       0% 

14.1 

 ރައްކާތެރިކަން ޔަގީންވުން. ވާރޭފެނުގެ   ނެގޭ 

14.1.1 
 ވާރޭފެނުގެ ކޮލިޓީ ޓެސްޓްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ

 ރަށެއްގައި ޤާއިމްކުރުން
       0% 

15.1 

 އަސާސީ ފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުން  ނަރުދަމާގެ 

15.1.1 
 ރަށެއް 2ތެރެއިން ނަރުދަމާ ޤާއިމްކުރެވިފައިނުވާ ރަށްރަށުގެ 

 ޝޯޓްލިސްޓްކޮށް ސަރުކާރުގެ ކަމާއިގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން. 
       0% 

16.1 

 ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުން  ރައްކާތެރި 

16.1.1 
 އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ކުނިން ކާދު އުފައްދަން ދަސްކޮށްދޭ

 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.
       0% 

18.1 

 ގޮތެއްގައި ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ހަކަތަ ތަޢާރަފްކޮށް ބޭނުންކުރުން  ދެމެހެއްޓެނިވި 

    0%   ކިލޯވޯޓްގެ ސޯލަރ އަތޮޅުގައި ހަރުކުރުން. 100 18.1.1

20.1 

 ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރުކުރުން  އަތޮޅުގެ 

    10%   ހޭލުންތެރިކުރުވުން. ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް އަށް މީހުން  20.1.1

24.1 

 ކުރިއަރާފައިވާ އަތޮޅަށްވުން.  އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކުގެ ނިޞްބަތުން އެންމެ  ކުދި 

24.1.1 

 ދާއިރާއަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރިފަރާތްތަކަށް ކުދި އަދި

ހޯދާނޭގޮތުގެ ތަމްރީނު  މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ފަންޑު 

 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.

       0% 

25.1 

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

       100% ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ އަތޮޅު މުާބރާތް ޭބއްވުން  25.1.1

25.2 

 ލޯބިކުރާ ދީނީގޮތުން ހޭލުންތެރިވެފައިވާ މުޖުތަމައަކަށް ވުން. ކަންކަމަށް   ދީނީ 

25.2.1 
 އަހަރު ދުވަހަށް ބަހާލައިގެން ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ

 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.
      100% 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 16 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

26.1 

އަމަލުތަކަށް ހޭލުންތެރިވެފައިވާ   އަނިޔާއާއި، ތަފާތު ކުށްތަކާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި މާރާމާރީ ފަދަ ނުރަނގަޅު  ގެވެށި 

 މުޖުތަމައަކަށް ވުން. 

26.1.1 

 ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ އަދި ފުލުހުންގެ

އެހީތެރިކަމާއެކު ކުށްތަކާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި މާރާމާރީގެ  

 ހޯދުން.  ތަފާސްހިސާބުތައް

      0% 

26.1.2 
 އަތޮޅުގައި ހިންގޭ ހަރަކާތްތަކުގައި އެހީތެރިކަންކުށްމަދުކުރުމަށް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން. 
  

  
 

  0% 

27.1 

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

      0%   ފާހަގަކުރުން.ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް އަތޮޅުފެންވަރުގައި  27.1.1

28.1 

 ބިނާކުރުމާއި އަތޮޅު އަދި ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން.  މީހުން 

28.1.1 
 މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް

 ހިންގުން. 

   
 100% 

28.1.2 
ހަރުދަނާކުރުމަށް ފަންނީ އަދި  ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުން  

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.  މާލީ

    
100% 

28.1.3 
 ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ކިޔަވަން ބޭނުންވާ

 މުވައްޒަފުން ކޯސްފީ ދައްކައިދިނުން.

    
100% 

     0% ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު ދިނުން  28.1.4

29.1 

އޮތުމަކީ ކިހާ މުހިއްމުކަމެއްކަން   ހަމަހަމަ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ޤަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް  ރައްޔިތުންނަށް 

 ފަރާތްތަކަށް އެނގުން.  ކައުންސިލްތައް ހިންގަވަންތިއްބަވާ 

29.1.1 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން 

 ޤާނޫނަށް ކައުންސިލަރުން އަހުލުވެރިކުރުވުން ހިންގުމުގެ

    
0% 

30.1 

ގުޅިގެން އަތޮޅުގައި ޕްރޮގްރާމްތައް   ފުރުސަތުތައް ހުޅުވި ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށް ޖަމިއްޔާތަކާއި  ޒުވާނުންނަށް 

 ހިންގުން. 

       0% އެނުއަލް ޔޫތް ކޭމްޕެއް ޭބއްވުން. 30.1.1

30.1.2 
 އަތޮޅު ކައުންސިލުން ރާވާ އެކިކަހަލަ ހަރަކާތްތައް ޖަމުޢިއްޔާ

 ޖަމާއަތްތަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން ހިންގުން.
  

   
0% 

30.1.3 
 ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންޑް ރެއިސްކުރެވޭނެ ގޮތްގޮތް

 ދަސްކޮށްދިނުމަށް ވޯރކްސޮޕެއް ޭބއްވުން.
  

  
 

  
0% 

31.1 

 ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން  ތަޢުލީމީ 

31.1.1 
ފަންނީ ކޮންމެވެސް ދާއިރާއަކުން ކޮންމެ އަހަރަކު ބޮންޑަކާއެކު 

 ސްކޮލަޝިޕް ދިނުން 1
  P P 

  
0% 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 17 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

31.1.2 
ފަންނީ މީހުން މަދު ދާއިރާތަކުން ހުރި ފުރުސަތުތަކުގެ 

 ޒުވާނުންނަށް ދިނުން. ސްކޫލް ކުދިންނާއި  މައުލޫމާތު
   

    
0% 

31.1.3 
 ނުރަސްމީ ތަޢުލީމް ކުރިއެރުވުމަށް އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް

 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 1އަމާޒުކޮށްގެން މަދުވެގެން އަހަރަކު 
   

    
0% 

31.1.4 
 ސްކޫލްތަކުން އަތޮޅު އަދި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ހިންގާ

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން. ހަރާކަތްތަކަށް 
   

    
10% 

33.1 

 އުޞޫލުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން  ލާމަރުކަޒީ 

       20% އިމިގްރޭޝަންގެ ޚިދުމަތް އަތޮޅުގައި ޤާއިމްކުރުން. 33.1.1

33.1.2 
 ކަނޑުލައިސަންސްފޮތާއިއެކު ކާޑެއް ދޫކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް

 ހަމަޖެއްސުން

  

    
20% 

34.1 

 ހުރި އާޘާރީ ތަންތަނަކީ ހިމާޔަތްކުރެވި ބެލެހެއްޓޭ ތަންތަން ކަމުގައިވުން  އަތޮޅުގައި 

       0% އަތޮޅުގައި ހުރި އާޘާރީ ތަންތަނުގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް އެކުލަވާލުން. 34.1.1

37.1 

 ރައްކާތެރިކުރުން  ތިމާވެށި 

37.1.1 

 ހިމާޔަތްކުރުމަށް ސަރުކާރުގެރަށްރަށުގެ ގިރާ ސަރަހައްދުތައް 

ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާއި މަޝްވަރާކޮށް ގިރާ ސަރަހައްދުތައް  

 މަސައްކަތް ކުރުން ހިމާޔަތްކުރުމަށް

      20% 

38.1 

 ނަޞްލު ރައްކާތެރިކުރުން  ދިރޭތަކެތީގެ 

38.1.1 

 ދިރޭތަކެތީގެ ނަޞްލު ހިމާޔަތް ކުރުމަށާއި، ގުދުރަތީވެށި

 ދެމެހެއްޓުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި ސަރަހައްދުތަކެއް އަތޮޅުގައި

 ހިމާޔަތްކުރުން

 

     100% 

38.1.2 
 ދިރޭތަކެތީގެ ނަޞްލު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އެވެއަރނަސް ކެމްޕޭން

 ޭބއްވުން 

  

    
0% 

38.2 

 ހިރާސް ކުޑަކުރުން  ކާރިޘީ 

38.2.1 
 ޑޒާސްޓަރ ރިސްކް މްނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންއަތޮޅު އަދި ރަށްރަށުގެ 

 މުރާޖަޢާކޮށް ޑްރިލްތައް ޭބއްވުން 
  

  

  0% 

38.2.1 
 ކާރިޘާތަކުން ރައްކާތެރިވުމާގުޅޭ ވޯކްޝޮޕްތައް އަތޮޅު އަދި ރަށު

 ފެންވަރުގައި ހިންގުން 
  P P 

  
0% 

40.1 

 ހަރުދަނާކޮށް ގުޅުން ބަދަހިކުރުން ޤާއިމްކުރުމާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހިންގުން   ވަޞީލަތް 

40.1.1 
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފްރަންޓް ޔާޑްގައި ގާއެތުރުމާއި، ޕާކިން

 އޭރިޔާ ހެދުމާއި، ޭބރުދޮރުގެ ގޭޓްލާ ފާރުރޭނުން

    
30% 

     60% ތާޖުއްދީނު މާލަމް މަރާމާތުކުރުން  40.1.2

     80% ވަޞީލަތްތައް ހޯދުން ޓްރެއިނިން ރޫމަށް ބޭނުންވާ  40.1.3



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 18 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

     0% އޮފީސް އެތެރޭގެ ޕާޓިޝަން ޖެހުމާއި ފަރުނީޗަރ ހޯދުން 40.1.4

40.1.5 
 ކައުންސިލްގެ ފަންނީ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް ތަޖުރިާބ ދަތުރު

 ކުރުން.

    
0% 

     0% އަޕްގްރޭޑްކުރުން އޮފީހުގެ ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ސިސްޓަމް  40.1.6

     0% ސްޓޭޓްހައުސްގައި ކެމެރާ ސިސްޓަމް ހަރުކުރުން 40.1.7

40.1.8 
ސްޓޭޓްހައުސް، ކާގެ، ބަދިގެ އަދި އުނދޯލިގެއަށް ބޭނުންވާ 

 ހޯދުން  ތަކެތި

    
0% 

     40% ފެށުން  2ސްޓޭޓްހައުސް މަރާމާތު ފޭސް  40.1.9

     50% އޮފީހުގެ ނެޓްވަރކް އަޕްގްރޭޑްކުރުން 40.1.10

     50% ކޮމްޕިޔުޓަރ ސިސްޓަމްތައް އަޕްގްރޭޑްކުރުން 40.1.11

     40% އޮފީސް އެތެރޭގެ މަރާމާތުތައް ކުރުން 40.1.12

     0% އައު ގުދަނެއް ހެދުން 40.1.13

     0% ރެކްރިއޭޝަންގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްގެންދިޔުންސްޓާފް  40.1.14

     100% އުޅަނދު ހޯދުން  3އެއްގަމު ދަތުރުކުރާ  40.1.15

41.1 

 ހުންނަ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކާއި އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިވުން.  އަތޮޅުގައި 

41.1.1 
 ކައުންސިލްތަކުގެ ވެރިންނާއެކުކުއާޓާރއަކު އެއްފަހަރު ރަށު 

 ަބއްދަލުވުމެއް ޭބއްވުން 

    
100% 

41.1.2 
 އަތޮޅު ފެންވަރުގެ މަހާސިންތާއެއް އަހަރަކު އެއްފަހަރު އަތޮޅުގެ

 ކޮންމެވެސް ރަށެއްގައި ޭބއްވުން.
  

    
 

0% 

42.1 

 ޢާމްދަނީ އިތުރުކުރުން  ކައުންސިލްގެ 

     100% ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ދަތުރުކުރުން ކައުންސިލްގެ ލާންޗް  42.1.1

 ޑެކޯރާ ލާންޗްގެ އިންޖީނު އޯވަރހޯލްކުރުމާއި މަރާމާތުކުރުން. 42.1.2
    

100% 

     100% އޭޒޯން ލައިސަންސް ދޫކުރުން 42.1.3

        100% އަތޮޅު ގެސްޓްހައުސް އައުޓްސޯސްކުރުން 42.1.4

43.1 

 މުއައްސަސާތަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުން  އެހެނިހެން 

43.1.1 
 އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކުން އަތޮޅުގައި ހިންގުމަށް ރާވާ

  ހަރަކާތްތަށް ހިންގައި ދިނުން
  

   
100% 

44.1 

   ކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުންވާ ލަފާ ދިނުން.  ރަށު 

 44.1.1 
ވަނަ އަހަރުގެ  2020މޮނިޓަރކޮށް  ރަށުކައުންސިލްތައް 

 މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް ޢާންމުކުރުން. އެނުއަލް
 

      
100% 

44.1.2 
މަސްދުވަހުގެ މޮނިޓަރިންގ  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2021

 ރިޕޯޓް ޢާންމުކުރުން. ހަދާ
  

  
 

  
90% 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 19 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

 ޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޙާ  .8

 

 ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ  2020 .1

ވަނަ ދުވަހު   2021ޖެނުއަރީ  19ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޯޕޓް އެކުލަވާލާ   2021

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވައި މިކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓްގައި އާއްމު ކުރެވުނެއެވެ. 

 

 

 

 

 

 މަސްދުވަހުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް   6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ    2021 .2

  15މަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޯޕޓް އެކުލަވާލާ  6ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ   2021

 ވަނަ ދުވަހު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވިފައެވެ.   2021ޖުލައި 

 

 

 

 

 

 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން އެކުލަވާލުން.   5އިން ފެށިގެން ކުރިއަށްއޮތް    2022 .3

ގައި ވަނީ 2021ނޮވެމްަބރު  29ގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އަދި ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް 2022-2026

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވިފައެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 20 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

 

 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް   2022 .4

ގައި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް  2021އޮގަސްޓް  30ވަނަ އަހަރު މަސައްކަތު ތާވާލު ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު  2022

 އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވުނެއެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

 .ކޮށްދިނުންސިއްހީދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތަށް އެހީތެރިކަން ފޯރު  .5

ލ. ގަމުގައި އައުޓް ްބރޭކް ވުމުން  2021ބަލި،   19ޑިސެމްަބރު މަހު މުޅި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވި ކޮވިޑް  2019

 ގަމުގެ ޓާސްކް ފޯހުގެ ލިޔެ ކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމަށް މި ކައުންސިލްގެ ލެޕްޓޮޕެއް ހަވާލުކުރެވުނެވެ.

 

 

 ން. ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް އަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުވު  .6

ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއިން މިއަތޮޅުގައި އިފްތިތާހު ކުރި ރީ އިމޭޖިންގ ޓޫރިޒަމްގެ  2021ނޮވެމްަބރު  23

އިވެންޓުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ޓީމް މި އަތޮޅު ރަށްރަށައް ޒިޔާރަތްކޮށް ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް އާއި ބެހޭގޮތުން  

 މައުލޫމާތު ދެވުނުވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 21 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

 ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ އަތޮޅު މުބާރާތް ބޭއްވުން  .7

 2021އޮކްޓޯަބރު  16ވަނަ ޤައުމީ ޤްރުޢާން މުާބރާތައް ކުދިން ހޮވުމަށް މިއަތޮޅުގެ ރަށްރަށް އަމާޒުކޮށްގެ  34

 އޮކްޓޯަބރުގައި ހޮވުނު ކުދިންނަށް ސެޓެފިކެޓް ހަވާލު ކުރެވުނެވެ. 22ގައި އަތޮޅު އޮޑިޝަނެއް ާބއްވައި 

 

 

 

 

 

 

 ހަރު ދުވަހަށް ބަހާލައިގެން ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން. އަ  .8

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއާއިގުޅިގެން މި އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ދީނީ ނަސޭހަތް 

 ދެވުނެވެ. 

 

 

 

 

 

 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން. މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޓްރެއިނިންގ   .9

ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްއިން ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގައިފައިވާ ޓްރެނިންގ  

ްޕރޮގްރާމްތަކުގައި މިކައުންސިލްގެ ހުރިހައި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިފައިވެއެވެ. އެދި ކިޔެވެނި ޯޕޓަލްގައި ހުރި ބައެއް 

 މުވައްޒަފުން ހަދައިފައިވެއެވެ.  %70ރާމްތައް މިކައުންސިލްގެ ްޕރޮގަ

 

 

 ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ފަންނީ އަދި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.  .10

ވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރ ކުރިއިރު ރަށު   2020ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް 

 ކުގެ މުވައްޒަފުން އޮޅުންއަރާ ަބއެއްކަންތައް ކިޔައިދެވުނެވެ.ކައުންސިލްތަ

އޮކްޓޯަބރ  2021މި އަތޮޅުގެ ހުރިހައި ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ވޯޓަރ އެންޑް ސޭފްޓީ ޕްރޮގްރާމެއް 

 އަށް އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. 21އިން 20



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 22 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

މުވައްޒަފުން މި ކައުންސިލަށް ގެނެސް ގެމަން ޕޯޓަލް އަށް  2ންސިލަކުން މި ކައުންސިލްގެ ހަރަދުގައި ކޮންމެ ކައު

 އަށް އަތޮޅު ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ.23އިން 22ޑިސެމްަބރު  2021ގޭީބސީތަކުގެ މައުލޫމާތު އަޅާނެ ގޮތް 

 

 ދައްކައިދިނުން. ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ކިޔަވަން ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ކޯސްފީ   .11

 ވަނަ އަހަރު މިކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފެއްގެ ކޯސްފީ ދައްކައިދެވުނެވެ. 2021

 

 ސްކޫލްތަކުން އަތޮޅު އަދި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ހިންގާ ހަރާކަތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.  .12

ކުވެސް ާބއްވަމުންގެންދާ ލާމަފަރު ސިކްސް ސެންސް އާއި މިއަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކާއި ގުޅިގެން ކޮންމެ އަހަރަ

ފެސްޓިވަލްގައި މިއަހަރު ލާމު އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ އިވެންޓް ޭބއްވި ސަރަހައްދުގެ ގޭޓް 

 މިކައުންސިލްގެ ހަރަދުގައި މިކައުންސިލްގެ މަވައްޒަފުން ތައްޔާރުކޮށްދިނެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

 އަތޮޅުގައި ޤާއިމްކުރުން. އިމިގްރޭޝަންގެ ޚިދުމަތް   .13

ގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްއިން ކުރި މާލެ ދަތުރުގައި އިމިގްރޭޝަންގެ އިސްވެރިންނާއި 27ސެޕްޓެމްަބރ  2021

 ަބއްދަލުކޮށް މި އަތޮޅުގައި އިމިގްރޭޝަންގެ ޔުނިޓެއް ގާއިމްކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވެއެވެ.

 

 ކަނޑުލައިސަންސްފޮތާއިއެކު ކާޑެއް ދޫކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން  .14

އަދި ކައުންސިލްގެ މާލެ ދަތުރުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޯޕޓް އެންޑް   އިސަންސް ކާޑް ޑިޒައިންކުރެވިފައިވެއެވެ. ކަނޑު ލަ

 ސިވިލްއޭވިއޭޝަންއާއި މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ. 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 23 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

ރާ  ރަށްރަށުގެ ގިރާ ސަރަހައްދުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާއި މަޝްވަރާކޮށް ގި  .15

 ސަރަހައްދުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން. 

ގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްއިން ކުރި މާލެ ދަތުރުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން 27ސެޕްޓެމްަބރ  2021

ދީ ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އާއި ަބއްދަލުކޮށް މި އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ ގިރާ ސަރަހައްދުތަކުގެ މައުލޫމާތު

 އަދި އެސަރަހައްދުތައް ހިމާޔަތް ކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވެއެވެ. 

 

 

 

 

 

ދިރޭތަކެތީގެ ނަޞްލު ހިމާޔަތް ކުރުމަށާއި، ގުދުރަތީވެށި ދެމެހެއްޓުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި ސަރަހައްދުތަކެއް   .16

 އަތޮޅުގައި ހިމާޔަތްކުރުން. 

ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަތްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް  7ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ހާއްސަ 

ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަތްކޮށް  6ސަރަހައްދުތަކުގެ ތެރެއިން  7ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީއަށް ފޮނުވައި އެ 

 އެމިނިސްޓްރީއން ވަނީ އިޢުލާނުކޮށްފައެވެ. 

 

 ކައުންސިލްގެ ފްރަންޓް ޔާޑްގައި ގާއެތުރުމާއި، ޕާކިން އޭރިޔާ ހެދުމާއި، ބޭރުދޮރުގެ ގޭޓްލާ ފާރުރޭނުން. އަތޮޅު   .17

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފްރަންޓް ޔާޑްގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމަށް ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިންކޮށް ީބއޯކިއު ހަދައި މައުލޫމާތު 

 ޝީޓް ތައްޔާރުކޮށް އިޢުލާނު ކުރެވުނެވެ. 

 

  މާލަމް މަރާމާތުކުރުން. ތާޖުއްދީނު  .18

ލާރި   60ރުފިޔާ   49121ތާޖުއްދީނު މާލަމުގެ ބިތުގެ ހަތަރު ފޫޓަށް ފިލާ ޖެހުން، ފާރުގެ ކުލަލުމާއި އިދާރާގެ ނަން ޖެހުމަށް 

 ހަރަދު ކުރެވުނެވެ. 

 

 ޓްރެއިނިން ރޫމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ހޯދުން.  .19

 ރުފިޔާ ދައްކާފައިވެއެވެ.   159478ން ބަލައިގެނެ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިން ފަރާތަށް  ޓްރެއިނިންގ ރޫމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި މިކައުންސިލު

 

 ފެށުން   2ސްޓޭޓްހައުސް މަރާމާތު ފޭސް   .20

 ސްޓޭޓްހައުސްގެ ވާރކްވޭގެ ވަށައިގެން ލައިޓް ޖަހައި ަބއެއް ކޮޓަރި ތަކުގެ ެބޑް ރޫމް ސެޓް ހޯދުނެވެ.

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 24 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

 އޮފީހުގެ ނެޓްވަރކް އަޕްގްރޭޑްކުރުން.  .21

އިދާރާގެ އެޓޯލް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަންއާއި ކޯރަޕރޭޓިވް ސެކްޝަނަށް އަލުން ކޭބަލް އަޅައި ނެޓްވަރކް ރަނގަޅު  މި 

 ކުރެވުނެއެވެ. 

 

 ކޮމްޕިޔުޓަރ ސިސްޓަމްތައް އަޕްގްރޭޑްކުރުން.  .22

 ކައުންސިލްގެ ހުރިހައި ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތަކުގެ ހާރޑް ވެއަރ އަޕްޑޭޓް ކުރެވުނެވެ. 

 

 ތެރޭގެ މަރާމާތުތައް ކުރުން އޮފީސް އެ  .23

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފައިލިންގ ރޫމް އެންދެރި ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލް އިދާރާއާއި  

 އިންވެގެން ހުރި ަބއު އިމާރާތެއް އިތުރަށް މަރާމާތުކޮށް ފައިލިންގ ރޫމް ބަދަލު ކުރެވުނެވެ.

 

 ލްތަކުގެ ވެރިންނާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން ކުއާޓާރއަކު އެއްފަހަރު ރަށު ކައުންސި  .24

ޒޫމް މެދުވެރިކޮށް ަބއްދަލުކޮށް   1ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނާއި ކައުންސިލްގެ އެސްޖީއިންނާއި މަހަކު 

ކައުންސިލްތަކުގެ ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ދަތިކުގެ މައުލޫމާތު ނަގައި ކުރަން ހުރި ކަންތަކުގެ މައުލޫމާތު 

 ހިއްސާކުރެވެއެވެ.  

 

 ލުން ދަތުރުކުރުން. ކައުންސިލްގެ ލާންޗް ވިޔަފާރި އުޞޫ  .25

ރުފިޔާ އާއްމުދަނީގެ  55600ވަނަ އަހަރު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލާންޗް ވިޔަފާރި އުސޫލުން ދަތުރުކޮށް،  2021

 ގޮތުގައި ލިބިފައިވެއެވެ.  

 

 ޑެކޯރާ ލާންޗްގެ އިންޖީނު އޯވަރހޯލްކުރުމާއި މަރާމާތުކުރުން.  .26

 އައު އިންޖީނެއް އެޅުމަށް އިއުލާނުކޮށް ިބޑްތައް ގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލާންޗްގައި 2021އޮގަސްޓް  16

ގައި 2021އޮކްޓޯަބރު  27އިވެލުއޭޓްކޮށް މަސައްކަތް ިބޑް ކޮމެޓީއިން އެލިއާ އިންވެސްޓްމެންޓްއަށް އެވޯޑްކޮށް 

ދުވަހު ތެރޭ  10ގައި ލާންޗް އެލިޔާ އިންވެސްޓްމެންޓާއި ހަވާލުކޮށް 2021ޑިސެމްަބރު  6އެއްަބސްވުންހަދައި 

 އްކަތް ނިންމާ އަތޮޅު ކައުންސިލާ ހަވާލު ކުރެވުނެވެ. މަސަ

 

 އޭޒޯން ލައިސަންސް ދޫކުރުން  .27

 ވަނަ އަހަރުގައިވެސް އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން އޭޒީން ލައިސަންސް ދޫކުރެވުނެވެ.  2021

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 25 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

 އަތޮޅު ގެސްޓްހައުސް އައުޓްސޯސްކުރުން  .28

އަތޮޅު ގެސްޓް ހައުސް އައުޓްސޯސް ކުރުމަށް މައުލޫމާތު ޝީޓް ތައްޔާރުކޮށް އިއުލާނު ކުރުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ  

މަސްދުވަހަށް އައުޓްސޯސް ކުރަން ހުއްދަ ލިބުމުން ކައުންސިލުން ނިންމީ އާކައުންސިލު އިންތިހާބްވެ   6އަށް އެދުމުން ހުއްދަ

ކައުންސިލް ހިންގައިގަތުމުން އެ ހަރަކާތް ކުރިޔައް ގެންދިޔުމަށެވެ. އާ ކައުންސިލް އިންތިހާބުވުމުގެ ފަހުން އެގްރޯނެޓްއިން  

 ރުފިޔާއަށް ކުއްޔަށް ދެވުނެވެ.  15000ށް ބޭނުންވާތީ މހަކު  އެއިމާރާތުގައި އޮފީސް ހިންގުމަ

 

 އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކުން އަތޮޅުގައި ހިންގުމަށް ރާވާ ހަރަކާތްތަށް ހިންގައި ދިނުން  .29

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އިން މިއަތޮޅުގައި ކުރިޔައް ގެންދާ އެންދެރި  

 ްޕރޮޖެކްޓަށް މިކައުންސިލް އިމާރާތުން ބައެއް ްޕރޮޖެކްޓް ގެ އޮފީސް ހެދުމަށް ދީފައިވެއެވެ. 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އިން މިއަތޮޅުގައި ކުރިޔައް ގެންދާ އެންދެރި  

 ްޕރޮޖެކްޓް ގެ އޮފީސް ހެދުމަށް ދީފައިވެއެވެ. ްޕރޮޖެކްޓަށް މިކައުންސިލް އިމާރާތުން ބައެއް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް، ސްޯޕޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްަޕވަރމަންޓްއިން މިއަތޮޅުގައި ބޭއްވި މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުގެ ގުޅުން  

ށް އެހީތެރިކަން  ބަދަހި ކުރުމާއި ޖަމިއްޔާތުގެ ޕޯޓަލްއާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްވުނު ނެޓްވޯރކިންގ ސެޝަންއަ

 ފޯރުކޮށްދެވުނުއެވެ. 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް، ސްޯޕޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްަޕވަރމަންޓްއިން މިއަތޮޅުގައި ބޭއްވި ހަފްތާރެސްގައި މި 

 ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަން ދެވުނެވެ. 

އިވެންޓް ޭބއވުމަށް މިކައުންސިލްގެ މިނިސްޓރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ރީ އިމޭޖިން ޓޫރިޒަމް އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ 

 އެހީތެރިކަން ދެވުނެވެ. 

 

 ވަނަ އަހަރުގެ އެނުއަލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް ޢާންމުކުރުން.   2020ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކޮށް   .30

ރިޯޕޓްތައް  އަށް ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކޮށް  22އިން މާރޗް   28ރަށު ކައުންސިލް ފެބްރުއަރީ  ވަނަ އަހަރުގެ  2020

ވަނަ ދުވަހު މިކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓްގައި އާއްމު  2021މެއި  22ފައިނަލްކޮށް  އެނުއަލް މޮނިޓަރިންގ ރިޯޕޓް އެކުލަވާލާ 

 ކުރެވުނެއެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 26 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

 މަސްދުވަހުގެ މޮނިޓަރިންގ ހަދާ ރިޕޯޓް ޢާންމުކުރުން.   6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ    2021 .31

  2021ޑިސެމްބަރު  12ގައި ފަށައި 2021ނޮވެމަބަރު  08މަސްދުވަހުގެ މޮނިޓަރިންގ   6މަ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަ  2021

ރަށެއްގެ ރޮޯޕޓްތައް   ގައި ނިންމާއި ރަށު ކައުންސިލްގެ ކޮމެންޓަށް ފޮނުވައި ލިބުނު ކޮމެންޓް ހިމަނައިގެން ހުރިހައި

 ތައްޔާރުކޮށް ފާސް ކުރުމަށް ކައުނ 

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 27 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން    2021   .9

 ހަރަކާތްތައް ގެންދެވިފައިނުވާ ކުރިއަށް  

 

 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  2020 :1ޙަރަކާތް  

 .އޮޑިޓް އޮފީހުން އޮޑިޓް ކުރުން ކުރިޔަށް ނުގެންދާތީ ސަބަބު/ދަތިތައް:  

 

އޯރގަނިކް ދަނޑުވެރިކަމާއި، އޯރގަނިކް ދަނޑުވެރިކަމުގެ ކާނާގެ ާބވަތްތައް ތަޢާރަފްކޮށް އަތޮޅުގައި  :2ޙަރަކާތް  

 ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.

އެޗް.ޕީ.އޭއިން ކޮވިޑް ހާލަތާއި ގުޅިގެން ގިނަ މީހުން އެއްތަނަކަށް އެއްނުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާތީ  ސަބަބު/ދަތިތައް:  

 ޔަށް ނުގެންދެވިފައި.ހަރަކާތް ކުރި

 

 އަތޮޅުގެ މަސްވެރިންނާއި ދަނޑުވެރިންގެ ދަފްތަރެއް ބެލެހެއްޓުން  :3ޙަރަކާތް  

 ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލަން ވަކިގޮތެއް ކަނޑައެޅިފައި ނެތުމުން ހަރަކާތް ކުރިޔަށް ނުގެންދެވިފައި. ސަބަބު/ދަތިތައް:  

 

 ޯބވަދިލަ މަހުގެ މަސްވެރިކަން އަތޮޅަށް ތަޢާރަފްކޮށް ތަމްރީނު ހިންގުން  :4ޙަރަކާތް  

 ހަރަކާތް ކުރިޔަށް ނުގެންދެވިފައި. ކޮވިޑް ހާލަތާއި ގުޅިގެންސަބަބު/ދަތިތައް:  

 

ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ޞިއްޙަތަށް ފައިދާ ހުރި ކާނާ ހިމަނައިގެން ފުޑް ފެއާރ   :5ޙަރަކާތް  

 ޭބއްވުންއެއް 

 ހަރަކާތް ކުރިޔަށް ނުގެންދެވިފައި. ކޮވިޑް ހާލަތާއި ގުޅިގެންސަބަބު/ދަތިތައް:  

 

 އަތޮޅު ފެންވަރުގެ ކުޅިވަރު މުާބރާތްތައް ޭބއްވުން  :6ޙަރަކާތް  

 ހަރަކާތް ކުރިޔަށް ނުގެންދެވިފައި. ކޮވިޑް ހާލަތާއި ގުޅިގެންސަބަބު/ދަތިތައް:  

 

ސަރުކާރުގެ އެސޯސިއޭޝަނަކުން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ާބއްވާ މުާބރާތެއްގައި އަތޮޅުން ވާދަކުރާ  :7ޙަރަކާތް  

 ފަރާތްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން. 

 އެކަށީގެންވާ ަބޖެޓެއް ނެތުމުން ހަރަކާތް ކުރިޔަށް ނުގެންދެވިފައި. ސަބަބު/ދަތިތައް:  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 28 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

  ލާމު ލިންކް ރޯޑްގައި ޭބއްވުން. ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ރަން އެއް :8ޙަރަކާތް  

 ހަރަކާތް ކުރިޔަށް ނުގެންދެވިފައި. ކޮވިޑް ހާލަތާއި ގުޅިގެންސަބަބު/ދަތިތައް:  

 

 އަތޮޅަށް ރީތިނަން ހޯދައިދޭ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން  :9ޙަރަކާތް  

 ކާތް ކުރިޔަށް ނުގެންދެވިފައި. އެކަށީގެންވާ ަބޖެޓެއް ނެތުމުން ހަރަސަބަބު/ދަތިތައް:  

 

 އަންހެނުން ރަށުގައި ތިެބގެން އުފައްދާ ތަކެއްޗަށް މާކެޓް ހޯދައިދިނުން  :10ޙަރަކާތް  

 އެކަށީގެންވާ ަބޖެޓެއް ނެތުމުން ހަރަކާތް ކުރިޔަށް ނުގެންދެވިފައި. ސަބަބު/ދަތިތައް:  

 

 އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ޤާއިމްކުރުންވާރޭފެނުގެ ކޮލިޓީ ޓެސްޓްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް  :11ޙަރަކާތް  

 އެކަށީގެންވާ ަބޖެޓެއް ނެތުމުން ހަރަކާތް ކުރިޔަށް ނުގެންދެވިފައި. ސަބަބު/ދަތިތައް:  

 

ރަށެއް ޝޯޓްލިސްޓްކޮށް ސަރުކާރުގެ   2ނަރުދަމާ ޤާއިމްކުރެވިފައިނުވާ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން  :12ޙަރަކާތް  

 ކަމާއިގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން. 

 އެކަށީގެންވާ ަބޖެޓެއް ނެތުމުން ހަރަކާތް ކުރިޔަށް ނުގެންދެވިފައި. ސަބަބު/ދަތިތައް:  

 

 އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ކުނިން ކާދު އުފައްދަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން. :13ޙަރަކާތް  

 ހަރަކާތް ކުރިޔަށް ނުގެންދެވިފައި. ކޮވިޑް ހާލަތާއި ގުޅިގެންސަބަބު/ދަތިތައް:  

 

 ކިލޯވޯޓްގެ ސޯލަރ އަތޮޅުގައި ހަރުކުރުން.  100 :14ޙަރަކާތް  

 އެކަށީގެންވާ ަބޖެޓެއް ނެތުމުން ހަރަކާތް ކުރިޔަށް ނުގެންދެވިފައި. ސަބަބު/ދަތިތައް:  

 

ދާއިރާއަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރިފަރާތްތަކަށް ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ފަންޑު  :15ޙަރަކާތް  

 މްރީނު ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން. ހޯދާނޭގޮތުގެ ތަ

 ހަރަކާތް ކުރިޔަށް ނުގެންދެވިފައި. ކޮވިޑް ހާލަތާއި ގުޅިގެންސަބަބު/ދަތިތައް:  

 

ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ އަދި ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކުށްތަކާއި  :16ޙަރަކާތް  

 އަނިޔާވެރިކަމާއި މާރާމާރީގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ހޯދުން. 

 އެކުލަވާލަން ވަކިގޮތެއް ކަނޑައެޅިފައި ނެތުމުން ހަރަކާތް ކުރިޔަށް ނުގެންދެވިފައި.  ތަފާސް ހިސާބުތައްސަބަބު/ދަތިތައް:  

 

 ކުށްމަދުކުރުމަށް އަތޮޅުގައި ހިންގޭ ހަރަކާތްތަކުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.  :17ޙަރަކާތް  

 ން ހަރަކާތް ކުރިޔަށް ނުގެންދެވިފައި. އެކަށީގެންވާ ަބޖެޓެއް ނެތުމުސަބަބު/ދަތިތައް:  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 29 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

 ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް އަތޮޅުފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުން.:  18ޙަރަކާތް  

 ހަރަކާތް ކުރިޔަށް ނުގެންދެވިފައި. ކޮވިޑް ހާލަތާއި ގުޅިގެންސަބަބު/ދަތިތައް:  

 

 ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު ދިނުން. :  18ޙަރަކާތް  

ދައްކަން ނުޖެހޭތީ  ސްޓޫޑެންޓް ލޯނުގެ ޕޭމެންޓެއް މަސްދުވަހު  6ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  2021ސަބަބު/ދަތިތައް:  

 ހަރަކާތް ކުރިޔަށް ނުގެންދެވިފައި.

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް ކައުންސިލަރުން : 19ޙަރަކާތް  

 އަހުލުވެރިކުރުވުން.

 ހަރަކާތް ކުރިޔަށް ނުގެންދެވިފައި. ކޮވިޑް ހާލަތާއި ގުޅިގެން:  ސަބަބު/ދަތިތައް 

 

 އެނުއަލް ޔޫތް ކޭމްޕެއް ޭބއްވުން.:  20ޙަރަކާތް  

 އެކަށީގެންވާ ަބޖެޓެއް ނެތުމުން ހަރަކާތް ކުރިޔަށް ނުގެންދެވިފައި. ސަބަބު/ދަތިތައް:  

 

 ހަރަކާތްތައް ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން ހިންގުން. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ރާވާ އެކިކަހަލަ :  21ޙަރަކާތް  

 ހަރަކާތް ކުރިޔަށް ނުގެންދެވިފައި. ◌ީ ވަނަ އަހަރު އެފަދަ ހަރަކާތެއް ހިންގައިފައި ނުވާތ 2021ސަބަބު/ދަތިތައް:  

 

 ދަސްކޮށްދިނުމަށް ވޯރކްސޮޕެއް ޭބއްވުން.ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންޑް ރެއިސްކުރެވޭނެ ގޮތްގޮތް :  22ޙަރަކާތް  

 ހަރަކާތް ކުރިޔަށް ނުގެންދެވިފައި. ކޮވިޑް ހާލަތާއި ގުޅިގެންސަބަބު/ދަތިތައް:  

 

 ސްކޮލަޝިޕް ދިނުން 1ފަންނީ ކޮންމެވެސް ދާއިރާއަކުން ކޮންމެ އަހަރަކު ބޮންޑަކާއެކު : 23ޙަރަކާތް  

 ހަރަކާތް ކުރިޔަށް ނުގެންދެވިފައި.  އެކަށީގެންވާ ަބޖެޓެއް ނެތުމުންސަބަބު/ދަތިތައް:  

 

ފަންނީ މީހުން މަދު ދާއިރާތަކުން ހުރި ފުރުސަތުތަކުގެ މައުލޫމާތު ސްކޫލް ކުދިންނާއި ޒުވާނުންނަށް  : 24ޙަރަކާތް  

 ދިނުން. 

 ހަރަކާތް ކުރިޔަށް ނުގެންދެވިފައި. ކޮވިޑް ހާލަތާއި ގުޅިގެންސަބަބު/ދަތިތައް:  

 

  1މް ކުރިއެރުވުމަށް އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މަދުވެގެން އަހަރަކު ނުރަސްމީ ތަޢުލީ :25ޙަރަކާތް  

 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

 ހަރަކާތް ކުރިޔަށް ނުގެންދެވިފައި. ކޮވިޑް ހާލަތާއި ގުޅިގެންސަބަބު/ދަތިތައް:  

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 30 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

 އެކުލަވާލުން. އަތޮޅުގައި ހުރި އާޘާރީ ތަންތަނުގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް :  26ޙަރަކާތް  

 އެކުލަވާލަން ވަކިގޮތެއް ކަނޑައެޅިފައި ނެތުމުން ހަރަކާތް ކުރިޔަށް ނުގެންދެވިފައި. ރަޖިސްޓްރީއެއް  ސަބަބު/ދަތިތައް:  

 

 ދިރޭތަކެތީގެ ނަޞްލު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އެވެއަރނަސް ކެމްޕޭން ޭބއްވުން: 27ޙަރަކާތް  

 ކާތް ކުރިޔަށް ނުގެންދެވިފައި.ހަރަ ކޮވިޑް ހާލަތާއި ގުޅިގެންސަބަބު/ދަތިތައް:  

 

 އަތޮޅު އަދި ރަށްރަށުގެ ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް މްނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން މުރާޖަޢާކޮށް ޑްރިލްތައް ޭބއްވުން  :28ޙަރަކާތް  

 ހަރަކާތް ކުރިޔަށް ނުގެންދެވިފައި. ކޮވިޑް ހާލަތާއި ގުޅިގެންސަބަބު/ދަތިތައް:  

 

 ކާރިޘާތަކުން ރައްކާތެރިވުމާގުޅޭ ވޯކްޝޮޕްތައް އަތޮޅު އަދި ރަށު ފެންވަރުގައި ހިންގުން  :29ޙަރަކާތް  

 ހަރަކާތް ކުރިޔަށް ނުގެންދެވިފައި. ކޮވިޑް ހާލަތާއި ގުޅިގެންސަބަބު/ދަތިތައް:  

 

 އޮފީސް އެތެރޭގެ ޕާޓިޝަން ޖެހުމާއި ފަރުނީޗަރ ހޯދުން :30ޙަރަކާތް  

 އެކަށީގެންވާ ަބޖެޓެއް ނެތުމުން ހަރަކާތް ކުރިޔަށް ނުގެންދެވިފައި. ސަބަބު/ދަތިތައް:  

 

 ކައުންސިލްގެ ފަންނީ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް ތަޖުރިާބ ދަތުރު ކުރުން. :31ޙަރަކާތް  

 އެކަށީގެންވާ ަބޖެޓެއް ނެތުމުން ހަރަކާތް ކުރިޔަށް ނުގެންދެވިފައި. ސަބަބު/ދަތިތައް:  

 

 އޮފީހުގެ ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑްކުރުން :  32  ޙަރަކާތް 

 އެކަށީގެންވާ ަބޖެޓެއް ނެތުމުން ހަރަކާތް ކުރިޔަށް ނުގެންދެވިފައި. ސަބަބު/ދަތިތައް:  

 

 ސްޓޭޓްހައުސްގައި ކެމެރާ ސިސްޓަމް ހަރުކުރުން  :33ޙަރަކާތް  

 ށް ނުގެންދެވިފައި. އެކަށީގެންވާ ަބޖެޓެއް ނެތުމުން ހަރަކާތް ކުރިޔަސަބަބު/ދަތިތައް:  

 

 ސްޓޭޓްހައުސް، ކާގެ، ބަދިގެ އަދި އުނދޯލިގެއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން :  34ޙަރަކާތް  

 އެކަށީގެންވާ ަބޖެޓެއް ނެތުމުން ހަރަކާތް ކުރިޔަށް ނުގެންދެވިފައި. ސަބަބު/ދަތިތައް:  

 

 އައު ގުދަނެއް ހެދުން :35ޙަރަކާތް  

 އެކަށީގެންވާ ަބޖެޓެއް ނެތުމުން ހަރަކާތް ކުރިޔަށް ނުގެންދެވިފައި. ސަބަބު/ދަތިތައް:  

 

 ސްޓާފް ރެކްރިއޭޝަންގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްގެންދިޔުން:  36ޙަރަކާތް  

 ހަރަކާތް ކުރިޔަށް ނުގެންދެވިފައި. ކޮވިޑް ހާލަތާއި ގުޅިގެންސަބަބު/ދަތިތައް:  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 31 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

 

 އަތޮޅު ފެންވަރުގެ މަހާސިންތާއެއް އަހަރަކު އެއްފަހަރު އަތޮޅުގެ ކޮންމެވެސް ރަށެއްގައި ޭބއްވުން. :37ޙަރަކާތް  

 އެކަށީގެންވާ ަބޖެޓެއް ނެތުމުން ހަރަކާތް ކުރިޔަށް ނުގެންދެވިފައި. ސަބަބު/ދަތިތައް:  

 

 

  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 32 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

     ވިޔަފާރިއާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި  ކައުންސިލުން   .10

 

 ކައުންސިލްގެ ލޯންޗު  .1

 އެކިފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދަތުރު ކޮށްދީގެން ކައުންސިލްގެ ޑެކޯރާ ލޯންޗުން ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިެބއެވެ.  

 . ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯން 2

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

 . ޚިދުމަތުން ނަގާ އަގު 3

އަގު   ޚިދުމަތުގެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ކައުންސިލުން  ޚިދުމަތްތަކަށް  އެކި  އެކި  ފޯރުކޮށްދޭ  ކައުންސިލުން  އަތޮޅު 

 ނެގެމުންދެއެވެ. 

 . ފަޅުރަށްރަށުގެ ވަރުވާ 4

އަތޮޅު    ފައިސާ  ވަރުވާގެ  ފަޅުރަށްތަކުން  ދޫކޮށްފައިވާ  ވަރުވާއަށް  ފަރާތްތަކަށް  އެކި  އެކި  ކައުންސިލުން  އަތޮޅު 

 ލަށް ލިެބއެވެ.  ކައުންސި

 . ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ އިމާރާތްތަކާއި ބިމުގެ ކުލި 5

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

 . ނީލަން ކިޔައިގެން ލިބޭ ފައިސާ 6

  ނީލަންކިޔައިގެން ލިބޭފައިސާ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އާއްމުދަނީގެ ގޮތުގައި ލިެބއެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގައިހުރި ބާތަކެތި      

 .ދިރާގު ހިއްސާ  7

 ދިރާގު ހިއްސާގެ ފައިސާ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އާއްމުދަނީގެ ގޮތުގައި ލިެބއެވެ.        

 ގެ ކުލ3ިގެސްޓުހައުސް  

 ރެސްޓޯރަންޓް ިބމު ކުލި 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 33 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

 މާލީ ހިސާބުތައް ވަނަ އަހަރުގެ    2021ކައުންސިލްގެ   .11

 

 ފަންޑުގެ ބަޖެޓް ރިޯޕޓް. (J-GOM) ދައުލަތުންދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓް  10.1

  ވަނަ 2022  ގެ  2022  ގެ  2022
  

 

ނިޔަލަްށ 

 ބަޖެޓް

ނިޔަލަްށ 

  ހިނގި

އަހަރަްށ 

  ލިބުނު
  

 

 ބަޖެޓް ހަރަދު ބާކީ 
 

  އައިޓަމްަތއް

      

928,884  

   

6,037,922  

   

6,966,806  
 1 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު   

      

354,901  

      

866,850  

   

1,221,751  
 2  ކެޕިޓަލް ޚަރަދު  

   

1,283,784  

   

6,904,772  

   

8,188,556  

  

  މުޅިޖުމްލަ

 4 

      

  ރިކަރަންޓް ޚަރަދު     

      

564,421  

   

4,027,065  

   

4,591,486  
 210 މުވައްޒަފުންނަްށ ހިނގާ ޚަރަދު  

        

36,072  

      

167,147  

      

203,219  

 
ވަކި ޚިދުމަތަކަްށ ނޫން   ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަާށއި އަދި

 ގޮުތން ދޭ ފައިސާ
213 

        

73,415  

      

234,835  

      

308,250  
 221 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު   

        

36,462  

      

497,338  

      

533,800  
 222 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަްށ ހޯދާ ތަކެީތގެ އަގު  

      

110,325  

      

800,175  

      

910,500  
 223 އޮފީސް ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ ޚިދުމަުތގެ ޚަރަދު  

                

-    

                

-    

                

-    
 224 ޚިދުމަްތ ދިނުމުގެ ބޭނުމަްށ ހޯދާ ތަކެީތގެ އަގު  

        

27,050  

                

-    

        

27,050  
 225 ަތމްރީން ކުރުމަްށ ކުރެވޭ ޚަރަދު  

        

81,138  

      

311,362  

      

392,500  
 226 މަރާމާުތ ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  

                

-    

                

-    

                

-    
 227 ލޯނުގެ ޚިދުމަުތގެ ޚަރަދު  

                

-    

                

-    

                

-    
 228 އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް ސަރުކާރުންދޭ އެހީ،   

                

-    

                

-    

                

-    

 281 ހަމަޖެއްސުމަްށ ދޭ ފައިސާ  ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަަތ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް 

      

928,884  

   

6,037,922  

   

6,966,806  
 1   ޖުމްލަ 

      

  ކެޕިޓަލް ޚަރަދު     

                

-    

                

-    

                

-    
 291 ޚަރަދު ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުަތއް ހިންގުމަްށ ސަރުކާރުން ކުރާ  

      

354,901  

      

866,850  

   

1,221,751  
 421 ޚަރަދު  އޮފީސް ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމްަށ ކުރާ  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 34 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

                

-    

                

-    

                

-    
 440 އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަްށޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު   

                

-    

                

-    

                

-    
 720 ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން   

                

-    

                

-    

                

-    

 730 ލޯން ދޫކުރުން 

      

354,901  

      

866,850  

   

1,221,751  
 2   ޖުމްލަ 

      

 210 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު     

      

404,589  

   

2,781,407  

   

3,185,996  
 211 މުސާރައާއި އުޖޫރަ  

      

159,832  

   

1,245,658  

   

1,405,490  

 212 މުވައްޒަފުންނަްށ ދޭ އެލަވަންސް  

      

564,421  

   

4,027,065  

   

4,591,486  
 210  ޖުމްލަ

 

 ބަޖެޓް ރިޯޕޓް. (J-LCL) ޙިދުމަތުގެ ފަންޑުގެ  10.2

 

 ވަނަ 2022 ގ2022ެ  ގ2022ެ
   

 

ނިޔަލަށް 

 ަބޖެޓް 

ނިޔަލަށް 

 ހިނގި 

އަހަރަށް 

 ލިބުނު 
   

 

 އައިޓަމްަތއް ަބޖެޓް  ޚަރަދު  ާބކީ
 

          

152,390.11  

           

1,273,126.88  

         

1,425,516.99  
 1 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު     

       

1,035,402.20  

              

231,154.80  

         

1,266,557.00  
 2  ކެޕިޓަލް ޚަރަދު    

       

1,187,792.31  

           

1,504,281.68  

         

2,692,073.99  

  

  މުޅިޖުމްލަ
    4 

       

  ރިކަރަންޓް ޚަރަދު      

                        

-    

                             

-    

                           

-    
 210 ޚަރަދުމުވައްޒަފުންނަްށ ހިނގާ     

                        

-    

                             

-    

                           

-    
    

މުވައްޒަފުންނަާށއި އަދި ވަކި   ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ

 ޚިދުމަތަކަްށ ނޫން ގޮުތން ދޭ ފައިސާ 
213 

                        

-    

                             

-    

                           

-    
 221 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު     

            

30,846.54  

                

69,153.46  

            

100,000.00  
 222 ތަކެީތގެ އަގުހޯދާ  އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަްށ    

            

25,042.06  

                

34,957.94  

              

60,000.00  
 223 ޚިދުމަުތގެ ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ     

                        

-    

                             

-    

                           

-    
 224 ހޯދާ ތަކެީތގެ އަގު ޚިދުމަްތ ދިނުމުގެ ބޭނުމަްށ    



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 35 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

            

40,918.00  

                

64,082.00  

            

105,000.00  
 225 ޚަރަދު ަތމްރީން ކުރުމަްށ ކުރެވޭ    

            

45,228.30  

                

82,271.70  

            

127,500.00  
 226 ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު މަރާމާުތ ކުރުމާއި    

                        

-    

                             

-    

                           

-    
 227 ލޯނުގެ ޚިދުމަުތގެ ޚަރަދު    

              

9,955.21  

           

1,007,079.99  

         

1,017,035.20  
 228 އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް  ސަރުކާރުންދޭ އެހީ،    

                 

400.00  

                

15,581.79  

              

15,981.79  
    

ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަްށ ދޭ  ލިބިދާނެ  ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަަތ

 ފައިސާ
281 

          

152,390.11  

           

1,273,126.88  

         

1,425,516.99  
 1      ޖުމްލަ 

       

  ކެޕިޓަލް ޚަރަދު      

                        

-    

                             

-    

                           

-    
 291 ޚަރަދު ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުަތއް ހިންގުމަްށ ސަރުކާރުން ކުރާ    

       

1,035,402.20  

              

231,154.80  

         

1,266,557.00  
 421 ހަރުމުދާ ހޯދުމްަށ ކުރާ ޚަރަދު  އޮފީސް ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ     

                        

-    

                             

-    

                           

-    
 440 ކުރާ ޚަރަދު  އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަްށޓަކައި    

                        

-    

                             

-    

                           

-    
 720 ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން     

                        

-    

                             

-    

                           

-    
 730 ލޯން ދޫކުރުން    

            

1,035,402  

                   

231,155  

              

1,266,557  
 2      ޖުމްލަ 

       

 210 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު      

                        

-    

                             

-    

                           

-    
 211 މުސާރައާއި އުޖޫރަ    

                        

-    

                             

-    

                           

-    
 212 މުވައްޒަފުންނަްށ ދޭ އެލަވަންސް     

                        

-    

                             

-    

                           

-    
 210      ޖުމްލަ 

 

 

 ބަޖެޓް ރިޯޕޓް. (T-LCL) ޓްރަސްޓް ފަންޑް   10.3

 ވަނަ 2022 ގ2022ެ  ގ2022ެ
   

 

ނިޔަލަށް 

 ަބޖެޓް 

ނިޔަލަށް 

 ހިނގި 

އަހަރަށް 

 ލިބުނު 
   

 

 އައިޓަމްަތއް ަބޖެޓް  ޚަރަދު  ާބކީ
 

              

1,342.01  

                

58,657.99  

              

60,000.00  
 1 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު     



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 36 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

            

20,106.83  

              

872,393.17  

            

892,500.00  
 2  ކެޕިޓަލް ޚަރަދު    

            

21,448.84  

              

931,051.16  

            

952,500.00  

  

  މުޅިޖުމްލަ
    4 

       

  ރިކަރަންޓް ޚަރަދު      

                        

-    

                             

-    

                           

-    
 210 މުވައްޒަފުންނަްށ ހިނގާ ޚަރަދު    

                        

-    

                             

-    

                           

-    
    

މުވައްޒަފުންނަާށއި އަދި ވަކި   ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ

 ޚިދުމަތަކަްށ ނޫން ގޮުތން ދޭ ފައިސާ 
213 

                        

-    

                             

-    

                           

-    
 221 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު     

              

1,342.01  

                

58,657.99  

              

60,000.00  
 222 ހޯދާ ތަކެީތގެ އަގު އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަްށ    

                        

-    

                             

-    

                           

-    
 223 ޚިދުމަުތގެ ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ     

                        

-    

                             

-    

                           

-    
 224 ހޯދާ ތަކެީތގެ އަގު ޚިދުމަްތ ދިނުމުގެ ބޭނުމަްށ    

                        

-    

                             

-    

                           

-    
 225 ޚަރަދު ަތމްރީން ކުރުމަްށ ކުރެވޭ    

                        

-    

                             

-    

                           

-    
 226 ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު މަރާމާުތ ކުރުމާއި    

                        

-    

                             

-    

                           

-    
 227 ލޯނުގެ ޚިދުމަުތގެ ޚަރަދު    

                        

-    

                             

-    

                           

-    
 228 އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް  ސަރުކާރުންދޭ އެހީ،    

                        

-    

                             

-    

                           

-    
    

ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަްށ ދޭ   ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަަތ

 ފައިސާ
281 

              

1,342.01  

                

58,657.99  

              

60,000.00  
 1      ޖުމްލަ 

       

  ކެޕިޓަލް ޚަރަދު      

                        

-    

                             

-    

                           

-    
 291 ޚަރަދު ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުަތއް ހިންގުމަްށ ސަރުކާރުން ކުރާ    

            

20,106.83  

              

872,393.17  

            

892,500.00  
 421 ހަރުމުދާ ހޯދުމްަށ ކުރާ ޚަރަދު  އޮފީސް ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ     

                        

-    

                             

-    

                           

-    
 440 ކުރާ ޚަރަދު  އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަްށޓަކައި    

                        

-    

                             

-    

                           

-    
 720 ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން     

                        

-    

                             

-    

                           

-    
 730 ލޯން ދޫކުރުން    

                 

20,107  

                   

872,393  

                 

892,500  
 2      ޖުމްލަ 

       

 210 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު      



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 37 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

                        

-    

                             

-    

                           

-    
 211 މުސާރައާއި އުޖޫރަ    

                        

-    

                             

-    

                           

-    
 212 މުވައްޒަފުންނަްށ ދޭ އެލަވަންސް     

                        

-    

                             

-    

                           

-    
 210      ޖުމްލަ 

 

 ބަޖެޓް ރިޯޕޓް. (L-CRF) ރިޒާވް ފަންޑް     10.4

 ވަނަ 2022 ގ2022ެ  ގ2022ެ
   

 

ނިޔަލަށް 

 ަބޖެޓް 

ނިޔަލަށް 

 ހިނގި 

އަހަރަށް 

 ލިބުނު 
   

 

 އައިޓަމްަތއް ަބޖެޓް  ޚަރަދު  ާބކީ
 

            

66,691.01  

                  

6,808.99  

              

73,500.00  
 1 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު     

          

337,458.45  

                

82,541.55  

            

420,000.00  
 2  ކެޕިޓަލް ޚަރަދު    

          

404,149.46  

                

89,350.54  

            

493,500.00  

  

  މުޅިޖުމްލަ
    4 

       

  ރިކަރަންޓް ޚަރަދު      

                        

-    

                             

-    

                           

-    
 210 މުވައްޒަފުންނަްށ ހިނގާ ޚަރަދު    

                        

-    

                             

-    

                           

-    
    

މުވައްޒަފުންނަާށއި އަދި ވަކި   ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ

 ޚިދުމަތަކަްށ ނޫން ގޮުތން ދޭ ފައިސާ 
213 

                        

-    

                             

-    

                           

-    
 221 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު     

            

66,691.01  

                  

6,808.99  

              

73,500.00  
 222 ހޯދާ ތަކެީތގެ އަގު އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަްށ    

                        

-    

                             

-    

                           

-    
 223 ޚިދުމަުތގެ ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ     

                        

-    

                             

-    

                           

-    
 224 ހޯދާ ތަކެީތގެ އަގު ޚިދުމަްތ ދިނުމުގެ ބޭނުމަްށ    

                        

-    

                             

-    

                           

-    
 225 ޚަރަދު ަތމްރީން ކުރުމަްށ ކުރެވޭ    

                        

-    

                             

-    

                           

-    
 226 ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު މަރާމާުތ ކުރުމާއި    

                        

-    

                             

-    

                           

-    
 227 ލޯނުގެ ޚިދުމަުތގެ ޚަރަދު    

                        

-    

                             

-    

                           

-    
 228 އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް  ސަރުކާރުންދޭ އެހީ،    

                        

-    

                             

-    

                           

-    
    

ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަްށ ދޭ   ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަަތ

 ފައިސާ
281 

            

66,691.01  

                  

6,808.99  

              

73,500.00  
 1      ޖުމްލަ 

       



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 38 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

  ކެޕިޓަލް ޚަރަދު      

                        

-    

                             

-    

                           

-    
 291 ޚަރަދު ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުަތއް ހިންގުމަްށ ސަރުކާރުން ކުރާ    

          

337,458.45  

                

82,541.55  

            

420,000.00  
 421 ހަރުމުދާ ހޯދުމްަށ ކުރާ ޚަރަދު  އޮފީސް ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ     

                        

-    

                             

-    

                           

-    
 440 ކުރާ ޚަރަދު  އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަްށޓަކައި    

                        

-    

                             

-    

                           

-    
 720 ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން     

                        

-    

                             

-    

                           

-    
 730 ލޯން ދޫކުރުން    

               

337,458  

                     

82,542  

                 

420,000  
 2      ޖުމްލަ 

       

 210 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު      

                        

-    

                             

-    

                           

-    
 211 މުސާރައާއި އުޖޫރަ    

                        

-    

                             

-    

                           

-    
 212 މުވައްޒަފުންނަްށ ދޭ އެލަވަންސް     

                        

-    

                             

-    

                           

-    
 210      ޖުމްލަ 

 

 ބަޖެޓް ރިޕޯޓް  (L-CTPF)ތިން ވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސާގެ ފަންޑު   10.5

 

 ވަނަ 2022 ގ2022ެ  ގ2022ެ
   

 

ނިޔަލަށް 

 ަބޖެޓް 

ނިޔަލަށް 

 ހިނގި 

އަހަރަށް 

 ލިބުނު 
   

 

 އައިޓަމްަތއް ަބޖެޓް  ޚަރަދު  ާބކީ
 

                   

21.60  

                

45,045.51  

              

45,067.11  
 1 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު     

                        

-    

                             

-    

                           

-    
 2  ކެޕިޓަލް ޚަރަދު    

                   

21.60  

                

45,045.51  

              

45,067.11  

  

  މުޅިޖުމްލަ
    4 

       

  ރިކަރަންޓް ޚަރަދު      

                        

-    

                             

-    

                           

-    
 210 މުވައްޒަފުންނަްށ ހިނގާ ޚަރަދު    

                        

-    

                             

-    

                           

-    
    

މުވައްޒަފުންނަާށއި އަދި ވަކި   ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ

 ޚިދުމަތަކަްށ ނޫން ގޮުތން ދޭ ފައިސާ 
213 

                        

-    

                             

-    

                           

-    
 221 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު     

                        

-    

                             

-    

                           

-    
 222 ހޯދާ ތަކެީތގެ އަގު އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަްށ    



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 39 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

                   

21.60  

                

45,045.51  

              

45,067.11  
 223 ޚިދުމަުތގެ ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ     

                        

-    

                             

-    

                           

-    
 224 ހޯދާ ތަކެީތގެ އަގު ޚިދުމަްތ ދިނުމުގެ ބޭނުމަްށ    

                        

-    

                             

-    

                           

-    
 225 ޚަރަދު ަތމްރީން ކުރުމަްށ ކުރެވޭ    

                        

-    

                             

-    

                           

-    
 226 ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު މަރާމާުތ ކުރުމާއި    

                        

-    

                             

-    

                           

-    
 227 ލޯނުގެ ޚިދުމަުތގެ ޚަރަދު    

                        

-    

                             

-    

                           

-    
 228 އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް  ސަރުކާރުންދޭ އެހީ،    

                        

-    

                             

-    

                           

-    
    

ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަްށ ދޭ   ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަަތ

 ފައިސާ
281 

                   

21.60  

                

45,045.51  

              

45,067.11  
 1      ޖުމްލަ 

       

  ކެޕިޓަލް ޚަރަދު      

                        

-    

                             

-    

                           

-    
 291 ޚަރަދު ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުަތއް ހިންގުމަްށ ސަރުކާރުން ކުރާ    

                        

-    

                             

-    

                           

-    
 421 ހަރުމުދާ ހޯދުމްަށ ކުރާ ޚަރަދު  އޮފީސް ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ     

                        

-    

                             

-    

                           

-    
 440 ކުރާ ޚަރަދު  އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަްށޓަކައި    

                        

-    

                             

-    

                           

-    
 720 ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން     

                        

-    

                             

-    

                           

-    
 730 ލޯން ދޫކުރުން    

                        

-    

                             

-    

                           

-    
 2      ޖުމްލަ 

       

 210 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު      

                        

-    

                             

-    

                           

-    
 211 މުސާރައާއި އުޖޫރަ    

                        

-    

                             

-    

                           

-    
 212 މުވައްޒަފުންނަްށ ދޭ އެލަވަންސް     

                        

-    

                             

-    

                           

-    
 210      ޖުމްލަ 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 40 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

 ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް  ވަނަ އަހަރުގެ    2021 .12

 

 12ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ އަދަދު: 

  16 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 ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 41 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

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

 ފާސްކުރެވުނު. 

 

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދޫކޮށްފައިވާ 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. 

 

 A1 އަދި  Aއެްއަގމު ލައިސަންސްެގ ެއގުޒަމިނަރުންެގ ފީެގ ޮގތުގައި 

ރ (ތިރީސް ފަސް ރުފިޔާ)، އަދި އެނޫން 35/-ެގ ކެޓަަގރީއަށް 

 ރ ( ފަންސާސް ރުފިޔާ) ދިނުމަށް ފާސްކުރެވުނު.  50/- ކެޓަަގރީތަކަށް 

 

 

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ    05ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  03 3 6ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 

 ފާސްކުރެވުނު. 

 

 އިންތިގާލީ ރިޯޕޓް ހުށަހެޅުން.  11 1ބައްދަލުވުން  –  4ދައުރު 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 42 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

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   ފޮނަދޫ 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.

ގަންޖެހޭ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކަށް ދެންނެވުމާއި ކައުންސިލަރުންނަށް އަން 

އެންގުންތައް މިހާރުވެސް ކުރިޔަށް ގެންދާގޮތައް އީ މެއިލްގެ ޒަރީއާއިން އެންގުމަށް  

 ފާސްކުރެވުނު. 

ވަނަ ޖަލްސާގެ    03ވަނަ އަހަރުގެ   2021ވަނަ ދައުރުގެ  04އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  12 4ބައްދަލުވުން  –  4ދައުރު 

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 

 ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ގަވާޢިދު ފާސްކުރެވުނު.  04ސިލްގެ ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުން

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުން އަތޮޅުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ދޫކުރަން  

ރަށަށް ހަމަހަމަވާ އުސޫލުން   11ކުރިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އެއްމިލިޔަން ރުފިޔާ އަތޮޅުގެ 

 ދޫކުރަންފާސްކުރެވުނު. 

ވަނަދައުރު ކޮންމެ މަހަކު ބާއްވާންޖެހޭ   04ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ   

ގައި ބޭއްވުމަށް   10:00ޢާއްމުޖަލްސާ މަހުގެ ފުރަތަމަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހެދުނު 

 ފާސްކުރެވުނު. 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 43 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ޙާޟިރުވި ޢަދަދު  ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

 12 5 ބައްދަލުވުން –  4ދައުރު 

ވަނަ   04ވަނަ އަހަރުގެ   2021ވަނަ ދައުރުގެ  04އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 

) ބަޔަކަށް ކުއްޔަށްދީގެން 1އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ގެސްޓުހައުސް (އަތޮޅުވެހި

 އަހަރު ދުވަސްކަމަށް ފާސްކުރެވުނު.  15ހިންގުމަށާއި، މުއްދަތަކީ 

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ މަސައްކަތު މީހާގެ މަގާމަށް  

 އިޢުލާނުކޮށްގެން މުވައްޒަފަކު ނެގުމަށް ފާސްކުރެވުނު. 

ވަނަ އަހަރަށް އެކުލަވާލައި،   2021ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން   

ކުރިޔަށް    ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓް މިހާރުވެސް އޮތްގޮތައް ރިވިއު ކުރުމެއްނެތި

 ގެންދިޔުމަށް ފާސްކުރެވުނު. 

އާއިގުޅިގެން  ހައްދުންމަތީގެ ރަށްތަކުގައި އެއްއުސޫލަކުން   19ކޮވިޑް 

ޢަމަލުކުރުމަށް މިހާރު އެކުލަވާލާފައިވާ ޑްރާފްޓުގައި އަދިވެސް  

އިސްލާޙުކުރަންޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަމަށް ފެންނާތީ ދެން އަންނަ 

 ހުށަހެޅުމަށް ފާސްކުރެވުނު.  ޖަލްސާއަކަށް އަލުން 

 

 10 6ބައްދަލުވުން  –  4ދައުރު 

ވަނަ   05ވަނަ އަހަރުގެ   2021ވަނަ ދައުރުގެ  04އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 

ލ. ހަންހުށި (މުންޏަފުށީ ފަޅުގައި އޮންނަ ފަޅުރަށެއް) ސިކްސް ސެންސަސް 

ދުވަހަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށާއި ކުއްޔަކީ މީލާދީ ލާމު ރިސޯޓަށް އެއް އަހަރު  

 ޔޫއެސްޑޮލަރު ކަމަށް ފާސް ކުރެވުނު.   750ކޮންމެ މަހަކު 

ހައްދުންމަތީ ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ތެރެއިން، ރަށު ކައުންސިލްގެ  

އިހުތިސާސްތެރޭގައި ފަޅުރަށެއް ހިމެނިފައި ނުވާ ރަށްރަށުގެ ރަށު  

ލެހެއްޓުމަށް، ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު  ކައުންސިލްތަކަށް ވަގުތީ ގޮތުން ބެ

ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި ފަޅުރަށްތަކުން  ރަށެއް ހަވާލު ކުރުމަށާއި، 

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބެހެއްޓުމުގެ ދަށުގައި ބާކީހުރި ރަށްތައް 

ްއ  ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކޮށްގެން ފަރާތްތަކެ

 ހޯދުމަށް ފާސް ކުރެވުނު. 

" މިހާރު ހުރި  1ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ގެސްޓްހައުސް "އަތޮޅުވެހި 

އަހަރު ދުވަހަށް އެގްރޯ ނޭޝަނަލް ކޯަޕރޭޝަނަށް ކުއްޔަށް   10ހާލަތުގައި 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 44 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

ދިނުމަށާއި، ކުއްޔަކީ ފުރަތަމަ ދެ އަހަރު، މީލާދީ ކޮންމެ މަހަކު  

ޔާ) ކަމަށާއި، ތިންވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ރ (ފަނަރަހާސްރުފ15،000.00ި

 ރ (ވިހިހާސްރުފިޔާ) ކަމަށް ފާސް ކުރެވެނު. 20،000.00ކޮންމެ މަހަކު 

 

 10 7ބައްދަލުވުން  –  4ދައުރު 

ވަނަ   06ވަނަ އަހަރުގެ   2021ވަނަ ދައުރުގެ  04އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 

ކަންކަމާމެދު ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއެކު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް އަތޮޅު އަތޮޅުގެ 

ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ހިމެނޭ ޓީމެއް މާލެ ދިއުމަށް ފާސްކުރެވުނު. މި 

 ބޭފުޅުން.   10ޓީމުގައި ހިމެނެނީ 

 އެއީ:

 

 އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލު ޢަލީ.   އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް  

 އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޚަލީލު.   އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޝިޔާމު  ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް 

 އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މިމްރާޙު  ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް 

 އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ވިޝާމު.  މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

 ނާސިފު. އަލްފާޟިލް އާދަމް   މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް 

 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޒަކީ.   ގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

 އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަކީބު.  ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އެކްޓިން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބިއުރޯ. 

 

 12 8ބައްދަލުވުން  –  4ދައުރު 

 07ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ ދައުރުގެ  04ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު 

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސް ކުރެވުނު.



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 45 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ އަދި އިސްދޫގައި 

ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އޭ.ޓީ.އެމް މެޝިން ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ 

ކަލައިދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާފައިވާ، 

ބެހެއްޓުމަށް ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފެންނަކަމަށް ފާސް 

 ކުރެވުނު. 

ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ދިޔަދޫގެ މައްސަލަ 

 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ވޯޓު ނުލިބުމުން ވަކިގޮތަކަށް ނިމިފައިނުވޭ 

ންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ލ. މާވަށު  ހައްދު

ލައިޓްހައުސް، އަލްފާޟިލް ޔޫސުފް ޢާމިރު އައްޔަން ކުރަން، އަތޮޅު  

 ކައުންސިލުގެ ރުހުން އޮތް ކަމަށް ފާސް ކުރެވުނު. 

ހައްދުންމަތީގައި ސާނަވީ ފެންވަރަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލު މަދަރުސާތަކުގައި 

ހަރަކު ބާއްވާ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާތަކަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން  ކޮންމެ އަ

 މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ އުސޫލު ފާސް ކުރެވުނު. 

ތިމާށީގެ ގޮތުން ލ.އަތޮޅުގައި ހިމާޔަތްކުރުމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ  

 ދިރާސާ ސަރަޙައްދުތައް ހިމެނޭ ގަރާރު، ކައުންސިލްތަކުން އިތުރަށް ބަލާ 

 ކުރުމަށްފަހު ދެން އަންނަ ޖަލްސާއަކަށް އެޖެންޑާ ކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު. 

 

 12 9ބައްދަލުވުން  –  4ދައުރު 

ވަނަ  2021ވަނަ ދައުރުގެ  04ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސް ކުރެވުނު.  08އަހަރުގެ 

ވަނަ  2021ވަނަ ދައުރުގެ  04ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 ވަނަ ކުއްލިޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސް ކުރެވުނު.  01އަހަރުގެ 

އިގުތިޞާދީ ކުރިއެރުމަށާއި އިޖުތިމާޢީ ކުރިއެރުން ހޯދުމަށްޓަކާ އަތޮޅުގައި ކުރެވޭ  

މާވެށި ހިމާޔަތް ކުރެވޭ، ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީގެ އުސޫލުގެ  މަސައްކަތްތަކަކީ ތި

މަތިން ކުރެވޭ ކަންތައްތައް ކަމަށް ހެދުމަށާއި ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ނެތިގެން 

ދިޔަ ނުދިނުމަށާއި ތިމާވެށި ހަލާކުވިޔަ ނުދިޔުމަށާއި ގުދުރަތީ ވަޞީލަތްތައް 

ށްފައިވާ ނަންބަރު ވަނަ އަހަރު ފާސް ކޮ   2018ބޭކާރުވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކާ  

QAR/2018/02  ،ުގަރާރަށް ބަދަލު ގެނައުމަށްފަހQAR/2021/03 

    ނަންބަރު ގަރާރު ފާސް ކުރެވުނު.

 މި ގަރާރުގައި ހިމާޔަތް ކުރަން ކަނޑައެޅި ސަރަހައްދު ތަކަކީ:     



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 46 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

 ލ.ގާދޫގެ ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ޚާއްޞަ މާޙައުލުތައް.

 ހިތަދޫ ކަނޑު ސަރަހައްދު. - ލ.ގާދޫ

 ތަދޫ ކުޅި ސަރަހައްދު. ލ.ހި

 ލ. މާބައިދޫ ކޯރު އަދި ފުށި ކަނޑު ސަރަހައްދު. 

 ލ.ބޮޑުފިނޮޅު އަދި ވަޑިނޮޅު ކަނޑު ސަރަހައްދު. 

 ލ.ގަމު ބޮޑުފެންގަނޑު ސަރަހައްދު. 

 ލ.އިސްދޫ ބޭސްކުޅި ސަރަހައްދު. 

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގެ ހުއްދަ  

 ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް ޔޫސުފް އާމިރަށް ދިނުމާ ގުޅޭ ގަރާރު ފާސް  ސެކްރެޓަރީ

 ކުރެވުނު. 

 

 

 11 10ބައްދަލުވުން –  4ދައުރު 

ވަނަ  2021ވަނަ ދައުރުގެ  04ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސް ކުރެވުނު.  09އަހަރުގެ 

) އެކުލަވާލި އަތޮޅު 2026-2022(އަހަރު ދުވަހަށް  05ކުރިޔަށް އޮތް 

 ތަރައްގީގެ ޕްލޭން ފާސްކުރެވުނު. 

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ލީގަލް އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް އިޢުލާނު  

 ކޮށްގެން މުވައްޒަފަކު ނެގުމަށް ފާސްކުރެވުނު. 

އިޢުލާނު  ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް 

 ކޮށްގެން މުވައްޒަފަކު ނެގުމަށް ފާސްކުރެވުނު. 

 

 12 11ބައްދަލުވުން –  4ދައުރު 

ވަނަ  2021ވަނަ ދައުރުގެ  04ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސް ކުރެވުނު.  10އަހަރުގެ 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 47 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

ލޫމާތު ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލޯގޯ ފަރުމާ ކުރުމާގުޅޭ މަޢު

 ކަރުދާސް ރަގަޅު ކަމަށް ފާސް ކުރެވުނު.

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ކައުންސިލް އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް އިޢުލާނު  

 ކޮށްގެން މީހަކު ނެގުމަށް ފާސް ކުރެވުނު. 

ދުވަހުގެ    20ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސް އިސްމާޢީލު ޢަލީ އަށް 

 ވުނު. ޗުއްޓީ ދިނުމަށް ފާސް ކުރެ 

 

 

   ބަދަލު  އައިސްފައިވާ  ކައުންސިލަށް  .13

 

ވަނަ ދައުރަކަށް  04ވަނަ ދުވަހު ނިމި،  17ވަނަ ދައުރު މި އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ  03ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 04ކައުންސިލް ހިގަމުން މިދަނީ ވަނަ ދުވަހުވަނީ ހުވާކޮށްފަ އެވެ. މިހާރު  17އިންތިޚާުބވި މެންަބރުން މި އަހރުގެ މެއިމަހު 

 މެންަބރުންނާއެކުގަ އެވެ.  12ވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިޚާުބ ކުރެވުނު 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 48 ހައްދުމްނަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

 

 ނިންމުން  .14

 

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ   ހެޔޮތައުފީޤު   2021ހައްދުންމަތީ  އެކުލަވާލުމުގެ  ރިޕޯޓް  އަހަރު  އަހަރުގެ  ވަނަ 

 ސުުބޙާނަހޫވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާ ޝުކުރު ކުރަމެވެ.هللا ދެއްވި ކީރިތި ވަންތަ

 އާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާއެކުގައިވެސް، މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި މިއަތޮޅުގެ  19ކޮވިޑް  

ކުރިއެރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރާ ރައްޔިތުންނާ އަތޮޅުކައުންސިލާ ރަށްރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްތައްގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ    އިތަރައްޤީއާ

ރައްޔިތުންނަށް   ސަރުކާރުން  މެދުވެރިކޮށް  ރަށުކައުންސިލްތައް  އަތޮޅުކައުންސިލާއި  ވަނީކުރެވިފައެވެ.  މަސައްކަތްތަކެއް 

ތުން ބޭނުންވާގޮތަށް ދިނުމަށްޓަކައި އަތޮޅުކައުންސިލާއި ރަށުކައުންސިލަތަކުގައި އެކަށީގެންވާ ފޯރުކޮށްދެއްވާ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔި

 ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. 

 

ގިނަގުނަ  ތަފާތު  މަންފާކުރަނިވިގޮތަކަށް  ލާަބއާ  ރައްޔިތުންނަށް  އަތޮޅުގެ  މި  އަހަރަކީ  އާ  މިފެށޭ 

އަޅުގަނޑު ދެކެމެވެ. އަދި ނިމިދިޔަ އަހަރަށްވުރެ ހަރުދަނާ ގިނަގުނަ  ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ރޭވި ފެށި ގެން ދާނެއަހަރެއްކަމުގައި  

 ފައިދާކުރި ހަރަކާތް ތަކެއް ހިންގޭނެކަމަށްވެސް އަޅުގަނޑު ދެކެމެވެ. 

 

ގެ ދިވެހި ޤައުމު މާތްވެގެންވާ އިސްލާދީނުގެ ހިދާޔަތުގައި މިނިވަންކަންމަތީ އަބަދުهللا ކީރިތި ވަންތަ މާތް

އެއްަބއިވަންތަކަމާއެކު ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ، އަބަދަށް ލަހައްޓަވާށިއެވެ. ދިވެހި ޤައުމުގެ އެންމެހައި އަފުރާދުންނަކީ އެކުވެރިކަމާއި

ހުރިހާ   ޤައުމަށް  ދިވެހި  ލައްވާށިއެވެ.  ަބއެއްކަމުގައި  މަސައްކަތްކުރާ  ގުޅިގެން  ޞުލްޙަމަސަލަސްކަމާއެކު  ކުރިއެރުމަށްޓަކައި 

  آمــــــــــینމިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ. هللا ންވެސް ފަސްމަގަށްވުރެ ކާމިޔާުބ ކުރިމަގެއް މާތްރޮނގަކު

 1443ޖުމާދަލްއާޚިރު   16
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