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 3   ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 ބަޔާން  ރައީސްގެ  ކައުންސިލްގެ 

` 
އަށް ޙަމްދާއި، ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެން    وتعالى سبحانه هللاކީރިތިވަންތަ    ޢުމަތްތަކުގެވެރި ގަދަނި

 عليه  هللا صلّى محّمدޢަމަލީގޮތުން މަގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާތް ސާހިާބ    ،އުޅެންވީގޮތުގެ ރިވެތި ނަމ ނާއާއިގެން ވަޑައިގެން
ވާތާއި، ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ. މި ޞަލަވާތާއި، ސަލާމުގައި އެ މާތް ނަިބއްޔާގެ އިތުރު އަށް ޞަލަ وسلّم

 އާލުންނާއި، މިތުރު ޞަޙާީބން ޝާމިލްކުރަމެވެ.
އިދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިންޚާުބމިއީ  ގޮތުގެމަތިން  ޤާނ ނުގައިވާ  ހިންގުމާއިެބހޭ  އުސ ލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް    ރި 

ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލެވެ.   04ކުރެވުނު ކައުންސިލެވެ. މިކައުންސިލަކީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނ ނުގެ ދަށުން އިންތިޚާުބ ކުރެވުނު ލ. އަތޮޅުގެ  
  17މަހުގެ    މެއި  2021މެމްަބރުން މަޤާމުގެ ހުވާކުރައްވާފައިވަނީ    11ރެއިން  މެންަބރުންގެ ތެ  12ށް އިންތިޚާުބވި  މިކައުންސިލަ

ކަމަށް އިންތިޚާުބވި    12މި  ވަނަދުވަހުއެވެ.   މާަބއިދ  ކައުންސިލްގެ ރައީސް  މް އަތޮޅު  ސާއިްބރާހީމް ވިމެންަބރުންގެ ތަރެއިން 
 ގަ އެވެ.   2021މެއި  26ފައިވަނީ ރައްވާކައުންސިލް މެންަބރު ކަމުގެ ހުވާކު

މިކައުންސިލް ހިންގިފައިވާނީ ރާއްޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސ ލުން ހިންގުމުގެ ޤާނ ނުން އަތޮޅުކައުންސިލުން 
 ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކާއި މަސްއުލިއްޔަތުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 

ށް ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އެޅުނު ފިޔަވަޅު ތަކާއި އެކު  ފާއިތުވެދިޔަ މާޒީއިން އިުބރަތް ހާޞިލްކޮ
 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަކީ އެކަށީގެންވާ ހެޔޮ ަބދަލުތަކަކާއި އެކު އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިނގަމުންދާ ދުވަސްތަކެކެވެ.  6 ޔަނިމިގެންދި

ދިނު ޚިދުމަތް  ރައްޔިތުންނަށް  އަތޮޅުގެ  ރޮނގުތަކުން  އިތުރު  ޚިޔާލުތަކާއިއެކު  އަދި  އައު  އާވިސްނުންތަކާއި،  މަށް 
 ވެ. ރޭވެމުންދާ ޕްރޮގްރާމްތައް ކައިރި ކުރިމަގުގައި ކާމިޔާުބ ވެގެންދިއުމަކީ އިތުރު ފަހިކަމާއި ތަރައްޤީ އަތޮޅަށް ލިިބގެންދާނެ ކަމެކެ

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

މާތް ދުޢާއަކީ  އިޚުލާޞްތެރި  އެންމެހާ މިهللا އަޅުގަނޑުގެ  ތިއްެބވި  ހިންގުމަށް  ކަންކަން  އެންމެހާ  ޤައުމުގެ 
  ފަރާތްތަކަށް ޤައުމަށް މަޞްލަޙަތުހުރި، ލާަބޔާއި މަންފާ ލިބެނިވި، އަމާންކަމާއި ޞުލްޙަވެރިކަން ދެމެހެއްޓޭ، ދީމުޤްރާތީ ހަމަތަކާއި 

 ޔޮ ތަޢުފީޤް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. އާމީން.އަސާސްތަކުގެ މަތީގައި އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ކަންކަން ރޭއްވެވުމުގެ ހެ
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 4   ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

   ފު ތަޢާރަ  .1
 

 2010/7މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞ ލުން ހިންގުމާެބހޭ ޤާނ ނު ނަންަބރު  
ހައްދުންމަތީ މަސްދުވަހު    6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ    2202ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވުނު  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި  109ގެ  

 އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެވެ. 

މިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ މިޝަނާއި، ރަށުގެ ވަނަވަރު ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 
މަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީޖާ    6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ    2022ގެއިތުރުން  މީ

ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި، އެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތަފްޞީލާއި،  މި އަހަރު ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި، ކައުންސިލްގެ މާލީ 
 ވިފައިވާނެއެވެ.   ހިސާުބ ހިމަނާލެ

  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 5   ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

  ތަޞައްވަރު  ކައުންސިލްގެ  .2
 

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

ން ދުޅަހެޔޮ، ވިޔަފާރިއާއި ތަފާތު އެކިއެކި އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާ، އިޖުތިމާޢީ އަދި އުމްރާނީގޮތު
 ރާއްޖޭގެ އެހެންއަތޮޅުތަކަށް ނަމ ނާ، ފަންނުވެރި ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ އަތޮޅަކަށްވުން.

 
 

 ލްގެ މިޝަން   ކައުންސި  .3
 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހައްދުންމައްޗަކީ ރާއްޖޭގެ އެހެން އަތޮޅުތަކަށްވުރެ އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ   2022
 ކުރިއަރާފައިވާ އަތޮޅަކަށް ހެދުން.  65ގެ ކުރިއެރުމެއް ހޯދާ، މިހާރަށްވުރެ ތަރައްޤީގެ ރޮނގުން % 15އަދި މާލީ ގޮތުން %

 

  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 6   ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

   ވަނަވަރު / ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު އަތޮޅުގެ   .4
 

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

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

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

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

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

 އިން ސައްތައިގެ މިންވަރެވެ.  10ރު އެއީ މުޅި ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުންަބލާއި

ރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅެއެވެ. މުޅި އަތޮޅުގެ މީހުންއުޅޭ ޢަދަދަށް ަބލާއިރު މީހުން   11ރަށުގެ ތެރެއިން    74އަތޮޅުގެ  
އެވެ.    18383ވަނަ އަހަރުގެ ޖ ން މަހުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ އާާބދީއަކީ    2022އިންސައްތައެވެ.    16.2އުޅޭރަށްތަކުގެ ނިސްަބތަކީ  

 އަކީ އަންހެނުންނެވެ.  8990އަކީ ފިރިހެނުންނެވެ.  9393މީގެތެރެއިން 

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

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

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

ވެހި ރާއްޖޭގައި ރަސްކަންކުރި ދުވަސްވަރު އިސްދ  ދަރިކޮޅަކީ  ފާހަގަކުރެވޭފަދަ ވެރިކަމެއްކޮށްފައިވާ މިއަތޮޅަށް ދި
 ނިސްަބތްވާ ދަރިކޮޅެކެވެ. 

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



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 7   ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

އިސްލާމްވި  އެންމެފަހުން  އައިދުވަސްވަރު   އިސްލާމްވެގެން  ދިވެހިރާއްޖެ  އެނގޭގޮތުގައި  ފަތްފުއްތަކުން  ތާރީޚީ 
 އަތޮޅަކީވެސް ހައްދުންމައްޗެވެ.  

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

ވަނީ ގަމު މަޝްހ ރު މުޙައްރިޚް ކަމަށްވާ ޙަސަންތާޖުއްދީނަކީ ވެސް ލ.އަތޮޅުގެ ޭބފުޅެކެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ަބއްޕާފުޅު ވަޅުލެވިފައި
  މާހިންނަތެރޭގައެވެ. މިތަނަކީ ގަމުގެ ޗާޓުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ތަނެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމަށް  މަސައްކަތް ކުރި ދަރިންގެ

 ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދަންނަ ޚަތީުބތަކުރުފާނު ފަސްތާނުލެވިފައިވަނީ ފޮނަދ ގައެވެ.  

ގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ 3ންތައް ޗެޕްޓަރ  ޖ އޮފިޝަލް ކ68/3ަމިއޮފީހަކީ ޤާނ ނު ނަންަބރު  
އަތޮޅުވެރިން މިސުރުޚީގެ ދަށުގައި ހިނގަމުންއައިސް އެޓޮލްމިނިސްޓްރީތައް އުވާލައްވާ އަތޮޅު އޮފީސްތައް ހިންގުން މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ދަށަށް   އެފެއާޒްގެ  ދިވެހިރާއް  2008ހޯމް  އަދި   ަބދަލުކުރައްވާ  އުސ ލުން ވަނައަހަރު  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ޖޭގެ 
ގައި ލޯކަލް ކައުންސިލްތައް އިންތިޚާުބކުރެވި އިންތިޚާުބކުރެވިފައިވާ ކައުންސިލްތަކުގެ   2011ފެުބރުއަރީ    05ހިންގެވުމަށްޓަކައި  

އުފެއްދެވުމާގުޅިގެން   ކަ  2011ފެުބރުއަރީ    22އިދާރާތައް  ނަމަށް ންފެށިގެން އަތޮޅު އޮފީހުގެ ނަން އަތޮޅު  އިދާރާގެ  އުންސިލް 
ަބދަލުކުރެވި ހިންގަމުން އަންނަ އޮފީހެކެވެ. އޮފީސް އުފެދިފައިވާ ތާރީހެއް ކަނޑައެޅިގެން އެނގޭކަންނެތެވެ. ނަމަވެސް މިއޮފީހަކީ 

ރޗުމަހުގެ  ވަނަ އަހަރު މާ   1992ގައި ހިތަދ އަށް ަބދަލުކުރެވި    13މެއި    1964ކުރީގައި މިއަތޮޅު ދަނިބދ ގައި ހިނގަމުން އައިސް  
ަބދަލުކުރެވި ފޮނަދ ގައި    6ވަނަ އަހަރު މާރޗު    1992ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ހިތަދ ގައި ހިންގުމަށްފަހު    6 ގައި ފޮނަދ އަށް 

 ހިނގަމުން އަންނަ އޮފީހެކެވެ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 8   ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު   .5
 

 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޖ ން މަހުގެ ނިޔަލަށް ޙާޞިލްވި މިންވަރު   2022

ނަތީޖާ  
ޙާޞިލްކުރެވުނު  

 މިންވަރު 

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް  
 # ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  ހިންގުމަށް  ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 
Q2 Q1 

100%   

ގޮތުގެ ތަފްސީލް   ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލް ހިންގާފައިވާ  2021
 ރިޯޕޓް

0.1.1 0.1 

10% 
 2021   ް0.2 0.2.1 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޯޕޓ 

0% 
 1.1 1.1.1 އަތޮޅުގެ ދުރުރާސްތާ ްޕލޭނެއް އެކުލަވާލުން  

0% 
ފުރުސަތުތަކުގެ މައުލ މާތު   ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާއިން ތަމްރީނުވުމަށް ހުރި 

 ހިންގުން  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކެރިއަރގައިޑެންސް ްޕރޮގްރާމް
3.1.1 3.1 

0% 


މަޝްވަރާކޮށް   ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން އިންވެސްޓަރުންނާއި
 މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް ބާރުއެޅުން.

5.1.2 5.1 

50%   
ހަރުކޮށްފައިވާ   ދަތުރުވެރިންގެ ލުއިފަސޭހައަށްމަސްވެރިންނާއި  

 މޭލު 12މޭލާއި  6ބައްތިކުގެ ތެރެއިން ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ 
 ބައްތިތައް ރަނގަޅުކުރުން. 

6.1.1 6.1 

60% 
  7.1 7.1.1 އެކުލަވާލުން  މަސްވެރިންގެ މަޢުލ މާތު އެއްކޮށް ދަފްތަރެއް

0% 
ވިޔަފާރިކުރުމަށް   ފަންޑްކޮށްގެންލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނިން  

 ދިރާސާއެއް ކުރުން 
13.1.1 13.1 

60%   
ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ   މަސައްކަތްތެރިންގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލާ

 ނުކުރުވުން  ނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތްތައް
14.1.1 

14.1 
0% 

އަތޮޅު ފެންވަރުގައި   ކުރުމުގެ ގޮތުންމަސައްކަތްތެރިންގެ އަގުވަޒަން   
 މަސައްކަތްތެރިންގެ މައުރަޒެއް ބޭއްވުން

14.1.2 

100%   

އަވަސްކުރުމަށް   ކަލައިދ  ދަނބިދ  ގުޅުވާލާ ކޯޒްވޭގެ މަސައްކަތް
 ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާކޮށް، މަސައްކަތް

 އަވަސްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން. 
15.1.1 

15.1 

100% 


މަސައްކަތް   ހިތަދ  މެންދ  ކުނަހަންދ  ގުޅުވާލާ ކޯޒްވޭގެ
 އަވަސްކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާކޮށް، 

 މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން. 
15.1.2 

5%   
ދ ކުރެވިފައިވާ ބިންތަކުން   ކައުންސިލްތަކަށް އާމްދަނީ ނުލިބޭގޮތައް
 ކުލި ނެގޭނެ އުސ ލެއް އެކުލަވައިލުން 

16.1.1 16.1 

0% 


ނަންތަކާއި އެތަންތަނުގެ   އަތޮޅުގައި ހުރި ފަޅުތަކާއި ގިރިހާތަކުގެ
 ލޮކޭޝަނާއި ގުޅޭ މަޢުލ މާތު އެއްކުރުން

18.1.1 18.1 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 9   ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

15% 
އުސ ލެއް އެކުލަވާލައި   ސީ އެމްބިއުލެންސް ބޭނުން ކުރާނެ ހަރުދަނާ 

 ކައުންސިލްތަކާ ހިއްސާ ކުރުން 
20.1.1 20.1 

50%   ް21.1.1 ޤާއިމްކުރުން  ޕާސްޯޕޓް ޚިދުމަތް އަތޮޅުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމ 
21.1 

50%   
ސަރުކާރާއިގުޅިގެން މަސައްކަތް   އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޯޕޓެއް އެޅުމަށް

 ކުރުން 
21.1.2 

10% 
 

އެޑިއުކޭޝަން ސިވިކްސް  ހުނަރާއި،  އަތޮޅުގައި   ދިރިއުޅުމުގެ 
ދިރާސާއެއް  ޤާއިމްކުރުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުގެ ތަޢުލީމީ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް 

 ކުރުން. 
23.1.1 

23.1 

50% 


ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ   ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ މައްސަލަތައް ދެނެގަންނާނެ 
ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާ ކޮންމެ   ފަރާތްތައް ހިމެނޭގޮތުން، ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ  

 ޓާރމަކު އެއްފަހަރު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން. 
23.1.2 

100%   
ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް   ސްކ ލްތަކުގެ ވަސީލަތްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް

 މާލީ އެހީތެރިކަން ދިނުން. 
23.2.1 23.2 

10% 
ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް   ްޕރީސްކ ލް ތަކުގެ ހާލަތުކައުންސިލް/އަމިއްލަ  

 ޤާއިމްކުރުން 
27.1.1 27.1 

10% 


ބޭސްފިހާރަތަކުން ބޭސް   މިހާރު ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ އެސް.ޓީ.އޯ
 ލިބެން ހުންނާނެގޮތަށް އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން.

31.1.1 

31.1 
75%   

އަތޮޅުގެ ހަތަރު   މެދުވެރިކޮށްއެސްޓީއޯ ނ ން ފަރާތްތަކެއް 
 ހަމަޖެއްސުން. ސަރަހައްދެއްގައި ޑޮކްޓަރީ ބޭސް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް

31.1.2 

0% 
އިންތިޒާމް   ޓެސްޓްތައް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ މެސިނަރީ ލިބޭނެ  

 ހަމަޖެއްސުން
32.1.2 

32.1 
40% 

މަރުކަޒުތައް އިތުރަށް   އަތޮޅުގެ ހަތަރު ސަރަހައްދެއްގެ ސިއްހީ 
 ކުރުން.  ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީ އާއި މަސްވަރާ

32.1.3 

40%   

ސެންޓަރތަކަށް   ކަނޑައެޅޭ އުސ ލެއްގެ ދަށުން ހެލްތް 
 ސްޕެސަލައިޒްޑް ޑޮކްޓަރުން ފޮނުވުން 

34.1.1 34.1 

30% 
ރައްޔިތުން   މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ްޕރޮގްރާމްތައް ހިންގާ  

 ހޭލުންތެރި ކުރުވުން 
35.1.1 35.1 

30%   
ސަމާލުކަން ދިނުމަށް   މައިންބަފައިން ވަކިވިޔަސް ދަރިންނަށް ދޭންވާ

 ހޭލުންތެރިކަމުގެ ްޕރޮގްރާމް ހިންގުން 
36.1.2 

36.1 
30% 

ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން   މައިންބަފައިންނާއި، ސްކ ލް ކުދިންގެ މެދުގައި 
 ކުރުމުގެ ްޕރޮގްރާމްތައް ހިންގުން. އިތުރު 

36.1.3 

5%   
މެދުވެރިކޮށް ތަފާތު   ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ސޯސަލް މީޑިއާ

 ބަލި ބައްޔާ ބެހޭ މައުލ މާތު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން 
37.1.1 37.1 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 10   ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

0%   
ތަމްރީނުކުރުމުގެ ގޮތުން،   ދާއިރާތަކުން އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން
ކައުންސިލުން ލޯނު   ސިއްހީ ދާއިރާއާގުޅޭ ތަމްރީނުތަކަށް އަތޮޅު

 ސްކީމެއް ތައާރަފްކުރުން 
38.1.1 38.1 

5%   

ވާދަވެރި ވަޒީފާގެ   ފަންނީ ޤާބީލް ފަރާތްތައް އަތޮޅުގައި އުފައްދާ
 ކުރުމަށްމާހައުލެއް އުފެއްދުމަށްޓަކައި، ދިވެހި ބޭސްވެރިކަން  

ބިތުގެ ކޮންމެވެސް ދެ    2ބޭނުންކުރާ ފަތްިޕލާވެލި އަތޮޅުގެ 
 ރަށެއްގައި ހެއްދުން 

39.1.2 39.1 

0% 
 40.1 40.1.2 ހަށިހެޔޮ ދުޅަހެޔޮ ހަފްތާއެއް ފާހަގަ ކުރުން  

25% 
އަހަރަކުވެސް ހޮވާ އަތޮޅު   އެންމެ ހިންގުންތެރި ކައުންސިލެއް ކޮންމެ 

 އިނާމެއް ދިނުން ކައުންސިލުން 
41.1.1 41.1 

70% 
  42.1.1 ބެލެހެއްޓުން  ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކޮށް

42.1 
30% 

 42.1.2 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އެވޯޑް ހަފްލާ ބޭއްވުން  

50%   
މަސައްކަތްތެރިންގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ   އަތޮޅުގައި ތިބި ތަފާތު ފަންނުގެ

 ޑޮކިއުމެންޓްރީ ހަދައި އާންމު ކުރުން. 
42.1.3 

20% 
 44.1 44.1.2 މޮނިޓަރ ކުރުން  ކައުންސިލުން ޖަމިއްޔާތަކުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް 

25%   
ބަޖެޓުން   ބޭރުގެ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުންނާއި ކައުންސިލްގެ

 ްޕރޮޖެކްޓްތަކަށް ފަންޑްކުރާނެ ފަންޑް ހޯދުން 
45.1.1 

45.1 
0% 

  45.1.2 ްޕރޮގްރާމް ހިންގުން  ްޕރޮޖެކްޓްތަކަށް ފަންޑިން އުސ ލުގެ ދަށުން

90% 
 46.1.1 ބޭއްވުން  ދީނީހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ދަރުސްތައް 

46.1 
10%    ް46.1.2 އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުނ 

10%   
އަދި އަތޮޅު  ގޮތުން  ކުޑަކުރުމުގެ  ހިރާސް  ރަށްރަށުގެ   ކާރިސީ 

ޑްރިލްތައް  މުރާޖަޢާކޮށް  ްޕލޭން  މްނޭޖްމަންޓް  ރިސްކް   ޑިޒާސްޓަރ 
 ބޭއްވުން 

47.1.1 47.1 

50% 


ކަނޑައަޅާ   އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކުރާނެ ދުވަސްތަކެއް
 އެދުވަސްތައް އަތޮޅުގެ ކޮންމެވެސް ރަށެއްގައި ކުލަ ގަދަކޮށް 

 ފާހަގަކުރުން 
49.1.1 49.1 

30%   
ގޮތަކަށް ތަރައްގީކޮށް   އާސާރީ ތަންތަނުން މާލީ ފައިދާއެއް ލިބޭނެ

 ބެލެހެއްޓުން 
50.1.1 50.1 

5%   ު51.1 51.1.2 އާއްމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން  ކްރައިމް ްޕރިވެންޝަނާބެހޭ މަޢުލ މާތ 

90%   
ޒަމާނީ ގޯތިތެރެ  ޢިމާރާތާއި،  ކައުންސިލްގެ  ފެންވަރަށް   އަތޮޅު 

 ތަރައްޤީކުރުން 
52.1.1 

52.1 
100% 

  52.1.2 ސްޓާފް ކެޝުއަލް ޔުނިފޯމް ތަޢާރަފްކުރުން 

60%   
ްޕރޮގްރާމްތައް   މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޓްރެއިނިންގ

 ހިންގުން. 
52.2.1 

52.2 
0% 

 52.2.2 ތަޖްރިބާ ދަތުރެއް ދިއުން  

0%     52.3 52.3.1 އެްޕލިކޭޝަންތައް ތަޢާރަފްކުރުން  އޮންލައިންޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 11   ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

0%   
ކައުންސިލްތަކަށް ލިބޭނެ   ކަނޑުލައިސަންސް ދ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ރަށު

 ގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނުން 
53.1.1 

53.1 
10%   

އޮންލައިން ްޕލެޓްފޯމްތަކަށް   ޚިދުމަތްތައް ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި
ކަމާ ގުޅޭގޮތުން   ބަދަލުކުރުމުގެ ގޮތުން ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކޮށް

 މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކޮށް މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުން 
53.1.2 

0%   
ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއިން   ކަނޑުލައިސަންސް އަސްލަކަށް ބަލައިގެން

ލައިސަންސް  އެއްގަމު   ދ ކުރަމުންގެންދާ ލެމިނޭޓެޑް ކާޑުގެ ބަދަލުގައި
 ކާޑުގް ކޮލިޓީގައި ކަނޑު ލައިސަންސް ކާޑް ދ ކުރަންފެށުން. 

53.1.3 

0%   
ހިންގުމަށް ްޕރޮގްރާމް  ފަންޑް   ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ  ސްކ ލްތަކަށް 

 ހޯދައިދިނުން 
55.1.1 55.1 

65% 
 57.1 57.1.1 ރައްޔިތުންނަށް ދިނުން  އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ މަޢުލ މާތު  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 12   ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 ޙާޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް  .6
 

 .އެކުލަވާލުން  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް   2021 •
ވަނަ ދުވަހު   2022ޖެނުއަރީ  19ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޯޕޓް އެކުލަވާލާ   2021

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވައި މިކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓްގައި އާއްމު ކުރެވުނެއެވެ. 

 
 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް   2021 •

މިކަ  2021 އަހަރު  މިކައުންސިލާއި  ވަނަ  އޮޑިޓްފާމުން  ރިޯޕޓް  ްޕރިލިމިނަރީ  އޮޑިޓާއިގުޅޭ  އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު،  އުންސިލް 
 ހިއްސާކުރެވުނެވެ. 

 
ބައްތިތައް   މޭލު   12މޭލާއި    6ހަރުކޮށްފައިވާ ބައްތިކުގެ ތެރެއިން ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ   މަސްވެރިންނާއި ދަތުރުވެރިންގެ ލުއިފަސޭހައަށް  •

 ރަނގަޅުކުރުން. 
-240މޭލު ބައްތި ތަކުގެ މަޢުލ މާތު މި އިދާރާގެ ނަންބަރ    12އަތޮޅުގައިހުރި ބައްތިތަކުގެ މަޢުލ މާތު ހޯދާ ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ  

ADS/472/2022/1  (08    ީސިޓީން ޓްރާންސްޯޕޓް މިނިސްޓްރީގައި ދަންނަވާ،  2022ފެބުރުއަރ )ވަނަ ދުވަހު،    07ޖ ން    2022
ލުގެ ރައީސް، މިނިސްޓަރ އާއިޝަތު ނަހުލާއާއި ބައްދަލުކޮށް އެކަން އަވަސް ކޮށްދެއްވުމަށް ދަންނަވާފައި ވޭ އަދި  އަތޮޅު ކައުންސި

( ސިޓީން ޓްރާންސްޯޕޓް  2022ޖުލައި    06)  PMD/472/2022/5-240އެކަން އަވަސް ކޮށްދެއްވުމަށް އެދި މިއިދާރާގެ ނަންބަރ  
 މިނިސްޓްރީގައި ދެންނެވިފައިވޭ.  

 
 ންގެ މަޢުލ މާތު އެއްކޮށް ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުން. މަސްވެރި  •

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން މަސްވެރިންގެ ދަފުތަރެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާތީ ދެ ތަނަކުން އެއް މަސައްކަތެއް  
ނަގާ ބައި  އަތޮޅުގެ  ލ.  ދަފުތަރުން  މަސްވެރިންގެ  އެކުލަވަލާ  މިނިސްޓްރީން  ގޮތުން  އަތޮޅުގެ  ނުކުރުމުގެ  ގޮތުގައި  ދަ  ފުތަރެއްގެ 

 . ބެލެހެއްޓުމަށް

 
 

 ނުކުރުވުން.  ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތްތައް  މަސައްކަތްތެރިންގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލާ  •
  ދަފުތަރު އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލ މާތު އެއްކުރުމަށް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެނާއި ރަށު ކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް ކުރެވުނު

 މަސައްކަތުން ލިބުނު މަޢުލ މަތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އަތޮޅުގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދަފުތަރެއްވަނީ އެކުލަވާލެވިފައެވެ.  

 
ދ  ގުޅުވާލާ ކޯޒްވޭގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާކޮށް، މަސައްކަތް  ކަލައިދ  ދަނބި  •

 އަވަސްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން. 
ލިޙްގެ  ހައްދުންމަތީ ކަލައިދުއާއި ދަނބިދު ގުޅާލެވޭ ކޯޒްވޭ އެޅުމުގެ މަސައްކަތަކީ ރައީސުލްޖުމްޙ ރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙަންމަދު ޞާ

މަސައްކަތް   މި  އަވަހަށް  ހަލުވިކޮށް  މަސައްކަތް  ކުރައްވާ  ސަރުކާރުން  ފުއްދެވުމަށްޓަކައި  ވަޢުދުފުޅު  މި  ވައުދުފުޅެކެވެ.  ރިޔާސީ 
ނިންމާލެވޭތޯ އެކިއެކި ފަހަރުމަތީން ވަނީ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީތަކާއި މަޝްވަރާ ކުރެވިފައެވެ. މި ގޮތުން މިނިސްޓްރީ  

ނެ ޑިވެކޮލޮޕްމަންޓާއެކު  އޮފް  އިކޮނަމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އާއި  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ހައުސިންގ  ްޕލޭނިންގ،  ޝަނަލް 
މަސައްކަތް   ހެދުމުގެ  ސާވޭތައް  ހަދަންޖެހޭ  ގެންދިއުމަށްޓަކައި  ކުރިޔަށް  މަސައްކަތް  މި  އަދި  ކުރެވިފައިވެއެވެ.  މަޝްވަރާ 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 13   ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

ކޮންސަލްޓަންޓު ބައިވެރިވެވިފައި  ހަވާލުކުރެވިފައިވާ  ބައްދަލުވުންތަކުގައި  ކައުންސިލްތަކާއެކު  ރަށު  ސާމިލުވާ  ކަމުގައި  މި  ންނާއި، 
 ވާނެއެވެ.  

 
ހިތަދ  މެންދ  ކުނަހަންދ  ގުޅުވާލާ ކޯޒްވޭގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާކޮށް،   •

 ކުރުން. މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް މަސައްކަތް  
މަދު  ހައްދުންމަތީ ހިތަދ ، މެންދ  އަދި ކުނަހަންދ  ގުޅާލެވޭ ކޯޒްވޭ އެޅުމުގެ މަސައްކަތަކީ ވެސް ރައީސުލްޖުމްޙ ރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙަން

މި   އަވަހަށް  ހަލުވިކޮށް  މަސައްކަތް  ކުރައްވާ  ސަރުކާރުން  ފުއްދެވުމަށްޓަކައި  ވަޢުދުފުޅު  މި  ވައުދުފުޅެކެވެ.  ރިޔާސީ  ޞާލިޙްގެ 
ވަނީ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީތަކާއި މަޝްވަރާ ކުރެވިފައެވެ. މި ގޮތުން  މަސައްކަ ތް ނިންމާލެވޭތޯ އެކިއެކި ފަހަރުމަތީން 

އިކޮނަމިކް   އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އާއި  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ހައުސިންގ  ްޕލޭނިންގ،  ނެޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
ހެދުމުގެ  ޑިވެކޮލޮޕްމަންޓާއެކު މަޝްވަރާ ކުރެވިފަ ގެންދިއުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ސާވޭތައް  ކުރިޔަށް  އިވެއެވެ. އަދި މި މަސައްކަތް 

ބައްދަލުވުންތަކުގައި   ކައުންސިލްތަކާއެކު  ރަށު  ސާމިލުވާ  ކަމުގައި  މި  ކޮންސަލްޓަންޓުންނާއި،  ހަވާލުކުރެވިފައިވާ  މަސައްކަތް 
 ބައިވެރިވެވިފައި ވާނެއެވެ.  

 
 ނީ ނުލިބޭގޮތައް ދ ކުރެވިފައިވާ ބިންތަކުން ކުލި ނެގޭނެ އުސ ލެއް އެކުލަވައިލުން ކައުންސިލްތަކަށް އާމްދަ  •

 ބިންތަކުގެ މަޢުލ މާތު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައި. 
 

 ސީ އެމްބިއުލެންސް ބޭނުން ކުރާނެ ހަރުދަނާ އުސ ލެއް އެކުލަވާލައި ކައުންސިލްތަކާ ހިއްސާ ކުރުން  •
ދަތިތަކާއިގުޅޭގޮތުން އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އާއި މަޝްވަރާކުރެވިފައި. އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އިން އޮަޕރޭޓްކުރަމުންގެންދާ އެއްޗަކަށްވާތީ  ދިމާވާ  

 އުސ ލެއް ހެދުމުގައި ދަތިތަކާއި ދިމާވެފައި. 
 

 ޤާއިމްކުރުން  ޕާސްޕޯޓް ޚިދުމަތް އަތޮޅުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް  •
ގިނަ ރަށްތަކަކީ  ރައްޔިތުން  ހައްދުންމަތީގެ  މިއަތޮޅުގެ  ތަނަކަށްވުމާއި،  ޙަރަކާތްތެރިވާ  މަސައްކަތްތެރީން  ބިދޭސީ  ޢަދަދެއްގެ   

އިމިގްރޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް މާލެއަށް ދާންޖެހޭ ދިއުން ނިމުމަށް ގެނައުން މުހިންމުވެފައި ވާތީ މި އަތޮޅައި އިމިގްރޭޝަންގެ  
ކުރުމަށްޓަކައި ޤާއިމު  އޮފީހެއް  ދޭނެ  ބައްދަލުކޮށް މަސައްކަތް  ޚީދުމަތް  ވެރީންނާއި  އިމިގްރޭޝަންގެ  ފަހަރުމަތީން ވަނީ  އެކިއެކި   

ކުރެވިފައެވެ. އަދި މިކަން އަވަސް ކުރުމަށް ބާރު އަޅާ އެ ފަރާތަށް ސިޓީތައް ފޮނުވިފައި ވެސް ވެއެވެ. މި ކަމަށް ބޭނުންވާ އޮފީސް  
 އި ދޭނެ ކަމުގައި ވެސް އެފަރާތަށް ދެންނެވިފައި ވެއެވެ.  އިމާރާތަށް ބޭނުންވާ ޖާގަ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސަ

 
 ސަރުކާރާއިގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން  އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް  •

  ހައްދުންމަތީ ކައްދ  އެއާރޯޕޓަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ހުޅުވުނު ޑޮމެސްޓިކް އެއާރޯޕޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއާރޯޕޓެކެވެ. 
 އެއާރޯޕޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާރޯޕޓަކަށް ބަދަލުކޮށްދެއްވާ ތަރައްޤީ ކޮށްދެއްވާނެ ކަމުގެ ވަޢުދަކީ ވެސް ރައީސުލްޖުމްޙ ރިއްޔާ  މި

މަސައްކަތް   ކުރައްވާ  ސަރުކާރުން  ފުއްދެވުމަށްޓަކައި  ވަޢުދުފުޅު  މި  ވަޢުދުފުޅެކެވެ.  ރިޔާސީ  ޞާލިޙްގެ  މުޙަންމަދު  އިބްރާހިމް 
 ބެލުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ްޕލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި މިނިސްޓްރީ  ހިނގަމުންދާ ގޮތް

އޮފް އިކޮނަމިކް ޑިވެކޮލޮޕްމަންޓް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސާއެކު މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި މިކަމާ ގުޅޭ މަސައްކަތް  
ރުމަށްޓަކައި އެކިފަހަރު މަތީން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ސިޓީ ފޮނުވިފައި ވެސް  ގޮސްފައި އޮތް ހިސާބު ސާފު ކު

 ވެއެވެ.  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 14   ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 

ދިރާސާއެއް   އަތޮޅުގައި ޤާއިމްކުރުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުގެ ތަޢުލީމީ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް  ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި، ސިވިކްސް އެޑިއުކޭޝަން  •
 ކުރުން. 

 ކަމާއިގުޅޭ ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާކުރެވި ްޕލޭން ކުރެވިފައި. 
 

ކޮމިޓީއެއް   ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ ގޮތުން، ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ  ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ މައްސަލަތައް ދެނެގަންނާނެ  •
 އެކުލަވާ ކޮންމެ ޓާރމަކު އެއްފަހަރު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން. 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ   އެހީތެރިކަން  ކުރުމުގައި  ހައްލު  މައްސަލަތައް  ދިމާވާ  ސްކ ލްތަކަށް  ދަނެގަނެ  ހާލަތު  ތަޢުލީމީ  ހައްދުންމަތީގެ 
މި  މަޤުޞަދުގައި ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ އަތޮޅުގެ ތަޢުލީމީ ކޮމެޓީ އުފައްދައި އެކޮމެޓީ ވަނީ ހިންގަން ވަނީ ފެށިފައެވެ.  

ދާއިރާއިން ކޮންމެ ދާއިރާއެއް ތަމްސީލުކުރާ އެއް ސްކ ލެއްގެ    4އި ހިމެނެނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ތަމްސީލު ކުރާ އަތޮޅުގެ  ކޮމެޓީގަ
 ވެރިއަކާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކަނޑައެޅި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއެވެ.  

 
  އަހަރަކު ވެސް މާލީ އެހީތެރިކަން ދިނުން. ކޮންމެ  ސްކ ލްތަކުގެ ވަސީލަތްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް  •

ބަޔަކަށް ބަހާލައިގެން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށެވެ. އެއީ   2ސްކ ލުތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ބަލާފައިވަބީ  
ބައެވެ. ްޕރައިމަރީއިން ފެށިގެން ހަޔަރ  ްޕރައިމަރީއިން ފެށިގެން ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކ ލުތަކާއި ްޕރީ ސްކ ލުތަކުގެ  

)ތޭރަ( ސުކ ލް ހިމެނޭގޮތަށް    13ސެކަންޑަރީ އަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކ ލުތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެގޮތުން އަތޮޅުގެ  
ނިޔަލަށް ވަނީ   ވަނަ ދުވަހުގެ   30ޖ ން   2022ރ )ހަލައްކަ ފަންސާސްހާސް( ރުފިޔާ ގެ މާލީ އެހީތެރިކަން 650،000.00ޖުމްލަ 

ރ )ހަތްދިހަފަސްހާސް(  75،000.00ފޯރުކޮށް ދެވިފައެވެ. އަތޮޅުގެ ްޕރީ ސްކ ލްތަކަށް މާލީ އެހީ ދިނުމަށް މިއަހަރު ކަނޑައަޅާފައިވާ  
 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށްވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.    21ޖުލައި  2022ގެ އެހީއަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު 

 
 ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން  ކައުންސިލް/އަމިއްލަ ޕްރީސްކ ލް ތަކުގެ ހާލަތު  •

މެދުގައި މަޝްވަރާ   އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ  ހައްދުންމަތީގެ ރަށްރަކުގައި ހިންގާ ްޕރީސްކ ލްތަކުގެ ހާލަތާ ބެހޭ ގޮތުން 
ކަމު  މުހިންމު  އެހީތެރިވުމުގެ  ްޕރީސްކ ލްތަކަށް  އެ  ހިންގާ  ކުރެވި  އަތޮޅުގައި  ގޮތުން  މި  ދެކެވިފައެވެ.  ވާހަކަ  ވަނީ  މައްޗަށް  ގެ 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ކަނޑައެޅޭ މިންވަރެއްގެ   މާލީ ދަތިކަން ހައްލު ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން  ްޕރީސްކ ލްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ 
 ރު ކުރެވެމުން ދެއެވެ.  ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ްޕރީސްކ ލްތަކަށް ދިނުމުގެ މަސައްކަތްތައް މިހާ 

 
 ބޭސްފިހާރަތަކުން ބޭސް ލިބެން ހުންނާނެގޮތަށް އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން.  މިހާރު ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ އެސް.ޓީ.އޯ  •

ހައްލު    ހައްދުންމަތީގެ ރަށްތަކުގައި ޤާއިމު ކުރެވިފައި ހުރި އެސް.ޓީ.އޯގެ ބޭސްފިހާރަ ތަކުން ބޭސް ލިބުމުގައި ދަތިކަން އުޅޭތީ އެކަން
ކައުންސިލްގެ   އަތޮޅު  އަދި  މަޝްވަރާކޮށް  ފޯނުން  ފަހަރުމަތީން  އެކިއެކި  މުވައްޒަފުންނާއި  ކަމާބެހޭ  އެސް.ޓީ.އޯގެ  ކުރުމަށްޓަކައި 

 އިދާރާގައި ބައްދަލުވެ މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވެއެވެ.  
 

 ހަމަޖެއްސުން.  ސަރަހައްދެއްގައި ޑޮކްޓަރީ ބޭސް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް އަތޮޅުގެ ހަތަރު   އެސްޓީއޯ ނ ން ފަރާތްތަކެއް މެދުވެރިކޮށް  •
ދަނީ   މަސައްކަތް  ހުޅުވުމުގެ  ބޭސްފިހާރަ  ކަލައިދ ގައި  ހުޅުވިފައެވެ.  ބޭސްފިހާރަ  ފަރާތްތަކުގެ  އަމިއްލަ  ގަން.  މާވަށް،  ފޮނަދ ، 

 ކުރިއަށެވެ.  
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 15   ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 ކުރުން.  ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީ އާއި މަސްވަރާ   މަރުކަޒުތައް އިތުރަށް  އަތޮޅުގެ ހަތަރު ސަރަހައްދެއްގެ ސިއްހީ  •
 ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކަށްއެހީދެވިފައި. 

 
 ސެންޓަރތަކަށް ސްޕެސަލައިޒްޑް ޑޮކްޓަރުން ފޮނުވުން  ކަނޑައެޅޭ އުސ ލެއްގެ ދަށުން ހެލްތް  •

 ކަނޑުދަތުރުތައް ހަމަޖައްސައިދެވިފައި.

 
 ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުން  ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ މީހުން   •

 ދީނީ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ްޕރޮގްރާމްތައް ހިންގިފައި 

 
 ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން  މައިންބަފައިން ވަކިވިޔަސް ދަރިންނަށް ދޭންވާ  •

 ހޭލުންތެރިކަމުގެ ްޕރޮގްރާމްތައް ހިންގިފައި ދީނީ 

 
 ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.  މައިންބަފައިންނާއި، ސްކ ލް ކުދިންގެ މެދުގައި  •

 ދީނީ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ްޕރޮގްރާމްތައް ހިންގިފައި 

 
 މެދުވެރިކޮށް ތަފާތު ބަލި ބައްޔާ ބެހޭ މައުލ މާތު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން  ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ސޯސަލް މީޑިއާ  •

 މިކަމާއިގުޅޭގޮތުން ކަމާއިގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާކުރެވިފައި. 

 
 ކަން ކުރުމަށް ވާދަވެރި ވަޒީފާގެ މާހައުލެއް އުފެއްދުމަށްޓަކައި، ދިވެހި ބޭސްވެރި  ފަންނީ ޤާބީލް ފަރާތްތައް އަތޮޅުގައި އުފައްދާ  •

 ބިތުގެ ކޮންމެވެސް ދެ ރަށެއްގައި ހެއްދުން   2ބޭނުންކުރާ ފަތްޕިލާވެލި އަތޮޅުގެ  
 ދެ ސްކ ލަކާއި މަޝްވަރާކުރެވިފައި. 

 
 އަހަރަކުވެސް ހޮވާ އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިނާމެއް ދިނުން  އެންމެ ހިންގުންތެރި ކައުންސިލެއް ކޮންމެ  •

ސިޔާސަތުގެ   ވަނީ  އިނާމުދިނުމުގެ  ކަރުދާސް  ސުވާލު  އަދި  ގައިޑްލައިން  ބޭނުންވާ  ރޭންކުރުމަށް  ކައުންސިލްތައް  ރަށު  ދަށުން 
ހަފުލާ    26ޖުލައި    2022ތައްޔާރުކުރެވިފައެވެ.   އެވޯޑް  ކައުންސިލުގެ  އަތޮޅު  މަސައްކަތްކުރި  ބޭއްވުމަށް  ކުރިން    2022ގައި 

ރުމާއިގުޅިގެން ސުވާލު ކަރުދާސް ފުރިހަމަކުރުން މިވަގުތަށް ވަނީ މަޑު  ނޮވެމްބަރ މަހު ތެރޭގައި ބޭއްވުމަށް ކައުންސިލުން ފަސްކު
 ޖައްސާލެވިފައެވެ. 

 
 ބެލެހެއްޓުން  ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކޮށް  •

ގޮތަށްތޯ ބެލުމުގެ  ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިހުރީ ޤާނ ނާއި ޤަވާއިދުތަކާއި އެއް  2021ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ  
މިއަތޮޅުގެ   ރަށު    11ގޮތުން  ކޮމެންޓްކުރުމަށް  ކަންކަމަށް  ކުރެވުނު  ފާހަގަ  މޮނިޓަރިންގައި  މޮނިޓަރކުރެވި،  ކައުންސިލް  ރަށުގެ 

 ކައުންސިލްތަކަށްވަނީ ފޮނުވިފައެވެ. 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 16   ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އެވޯޑް ހަފްލާ ބޭއްވުން  •
ށް އިދާރީގޮތުން ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތަކުގެ ބޮޑުބައިވަނީ ނިމިފައެވެ. މިގޮތުން އިޢުލާނުކޮށް  އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އެވޯޑް ހަފުލާ ބޭއްވުމަ

ކުރުމުގެ   ފަރުމާ  އަދި އެވޯޑް  އެކުލަވާލެވިފައެވެ.  ވަނީ  ކޮމިޓީ  އެވޯޑް  އެކުލަވާލާ  ކޮމިޓީ  އިނާމު  ހޯދާ  ފަރާތްތައް  އެދޭ  އިނާމަށް 
ސްކ ލު  ނަމަވެސް  ކުރެވެމުންނެވެ.  ދަނީ  މަޢުލ މާތު  މަސައްކަތް  ބޭނުންވާ  މިނިސްޓަރީން  އެޑިޔުކޭޝަން  ދިނުމަށް  އެވޯޑް  ތަކަށް 

އޮގަސްޓް މަސްތެރޭގައި އޮންނަ އެވޯޑް ހަފުލާއަށްފަހުގައި ކަމަށްވާތީ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އެވޯޑް ހަފުލާ ބޭއްވުމަށް    2022ލިބެންއޮތީ  
ނޮވެމްބަރ މަހު ތެރޭގައި ބޭއްވުމަށް މިހާރުވަނީ    2022ފުލާ  ގެ ބަދަލުގައި އެ ހަ  26ޖުލައި    2022ކުރިން ތާވަލުކުރެވިފައިވާ  

 ތާވަލުކުރެވިފައެވެއެ.  

 
 މަސައްކަތްތެރިންގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ޑޮކިއުމެންޓްރީ ހަދައި އާންމު ކުރުން.  އަތޮޅުގައި ތިބި ތަފާތު ފަންނުގެ  •

 ހައްދުންމަތީގައި ތިބި ތަފާތު ފަންނުތަކުގެ މަސައްކަތްތެރީންގެ މަސައްކަތްތަކަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުންނާއި، އެމަސައްކަތްތަކާއި 
ފަރުދުންގެ   މަސައްކަތެރި  ނަމުގައި  ފަރުދުންގެ  ލާމަސީލުލާމު  މަޤުސަދުގައި  ކުރުމުގެ  އިސްތިހާރު  ރަށްތައް  މަސައްކަތްކުރާ 

ން ދައްކުވައިދޭ ކުރު ވީޑިއޯ ޑޮކިއުމެންޓްރީ ހަދައި އާންމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ވަނީ ފެށިފައެވެ.  މަސައްކަތްތެރިކަ 
 މި ގޮތުން މީގެ ފުރަތަމަ ވީޑިއޯ ޑޮކިއުމެންޓްރީ ފޭސްބުކް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށް މިހާރުވަނީ އާންމުންނާއި ހަމައަށް 

ވެއެވެ. އަދި އިތުރު ވީޑިއޯތައް ހެދުމަށްޓަކައި އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން އިޢުލާނުކޮށް ބަޔަކު  ފޯރުކޮށްދެވިފައި 
 ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ދެއެވެ.  

 
 މޮނިޓަރ ކުރުން  ކައުންސިލުން ޖަމިއްޔާތަކުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް  •

 ފުރުށަތު ހުޅުވާލެވިފައި. އިނާމު ދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން 

 
 ބޭރުގެ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުންނާއި ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ފަންޑްކުރާނެ ފަންޑް ހޯދުން  •

 ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ފަންޑު ދިނުމަށްޓަކައި ްޕރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައި. 

 
 ބޭއްވުން  އިތުރުކުރުމަށް ދަރުސްތައް ދީނީހޭލުންތެރިކަން   •

ހައްދުންމަތީގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ނިމިދިޔަ ރަމަޟާންމަހު ވަނީ ދީނީ ދަރުސް  
ގުނު ދަރުސް ދިނުމުގެ ޙަރަކާތަށް  ދިނުމުގެ ްޕރޮގްރާމެއް އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައެވެ. މި ްޕރޮގްރާމްގެ ދަށުން ހިން 

 ދީނީ ޢިލްމުވެރީން ހަމަޖައްސަވައިދެއްވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުންނެވެ.  

 
 އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން  •

ތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް  ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ އަ
  ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މިއަހަރު ފެބުރުއަރީ މަހު ބޭއްވުނު އަތޮޅު ސްކ ލްތަކުގެ ްޕރިންސިޕަލުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި 

 މަޝްވަރާކޮށް، އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ފަހު ކޮޅުގައެވެ.  

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 17   ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

އަތޮޅު އަދި ކާރި  •  ރަށްރަށުގެ ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް މްނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން މުރާޖަޢާކޮށް ޑްރިލްތައް  ސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން 
 ބޭއްވުން 

ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަ ކުރުމަށްޓަކައި ހައްދުންމަތީގެ ރަށްތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ތަމްރީނު ދިނުމާއި، މި ކަމަށްޓަކައި  
ރަށްރަށުގައި ހެދިފައިހުރި މެނޭޖްމަންޓް ްޕލޭންތައް މުރާޖާ ކުރުމާއި، އެކިއެކި ޑްރިލްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ މަޝްވަރާ  މިހާރު  

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާއެކު ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި މި ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް މިއަހަރު ފަހުކޮޅުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް  
 އެވެ. ވަނީ ނިންމިފަ

 
 ފާހަގަކުރުން  ކަނޑައަޅާ އެދުވަސްތައް އަތޮޅުގެ ކޮންމެވެސް ރަށެއްގައި ކުލަ ގަދަކޮށް  އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކުރާނެ ދުވަސްތަކެއް  •

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކުރާނެ ދުވަސްތައް ކަނޑައަޅައި، އެ ދުވަސްތައް  
ފާހަގަ ކުރާނެ ގޮތުގެ އުސ ލެއް ވަނީ ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައެވެ. މި އުސ ލާއެއް ގޮތަށް ދުވަސްތައް ފާހަގަ  

ޓަކައި އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ހަރަކާތު ކަލަންޑަރުގައި ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް  ކުރުމަށް
 ގެންދެވެއެވެ.   

 
 ގޮތަކަށް ތަރައްގީކޮށް ބެލެހެއްޓުން  އާސާރީ ތަންތަނުން މާލީ ފައިދާއެއް ލިބޭނެ  •

 މެނޭޖްމަންޓް ްޕލޭން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. އަތޮޅުގައިހުރި އާސާރީ ތަންތަން ޙިމާޔަތްކޮށް 
 

 ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަނާބެހޭ މަޢުލ މާތު އާއްމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން  •
 ްޕރޮގްރާމް މުޅިއަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށްޓަކައި ޮޕލިހާއި މަޝްވަރާކުރެވިފައި. 

 
 ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރުން  ޢިމާރާތާއި، ގޯތިތެރެ ޒަމާނީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ   •

 މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައެވެ.   90އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފްރަންޓް އޭރިޔާ މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްފެށި، މަސައްކަތުގެ %
 

 ސްޓާފް ކެޝުއަލް ޔުނިފޯމް ތަޢާރަފްކުރުން  •
މާރިޗް މަހުންފެށިގެން   2022އުންސިލްގެ ލޯގޯ އަދި ލެޓަރހެޑް ފަރުމާކުރެވި  މުވައްޒަފުންގެ ސްޓާފް ކެޝުއަލް ޔުނިފޯމަކާއި، ކަ

 އަންނަނީ ބޭނުންކުރަމުންނެވެ. 
 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.  މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޓްރެއިނިންގ  •

ވަނަ ދުވަހުގެ ލިޔަލަށް އިންޑިޔާ ގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ޓްރެއިނިންގ އިން ފީލްޑް    3އިން ޖ ން މަހުގެ    30މެއިމަހުގެ  މިއަހަރުގެ  
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ފޮރ ސީނިއަރ ސިވިލް ސަރވަންޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް" ތަމްރީން ްޕރޮގްރާމްގައި މިކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ  

ތަމްރީ  ބައިވެރިވެ  އަދި  ޖެނެރަލް  ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭ.  ކޮލެޖާޢި  ން  ވިލާ  އަމާޒްކޮށްގެން  މުވައްޒަފުންނަށް  މިކައުންސިލްގެ  މަހު  މެއި 
"ލީޑަރޝިްޕ އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް" ޓްރެއިނިންގ ްޕރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވޭ،  ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮޓޯރިޓީ އިން  ގުޅިގެން  

ޓްރެއިނިންގައި މިކައުންސިލްގެ ކަމާގުޅޭ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރެވިފައިވޭ، އަދި މީގެ އިތުރުން  ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ވިޔަ މޮޑިއުލް  
މި އަހަރު  ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ތަފާތު އެކި ޓްރެއިނިންގ ްޕރޮގްރާމްތަކުގައި 

 ންތަކެއް ބައިވެރިކުރެވި ތަމްރީން ކުރެވިފައިވެއެވެ. ގިނަ މުވައްޒަފުމިކައުންސިލްގެ މިހާތަނަށް 
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 18   ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

ގޮތުން  ޚިދުމަތްތައް ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމްތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ގޮތުން ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކޮށް ކަމާ ގުޅޭ  •
 މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކޮށް މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުން 

 ވަޞީލަތްތައް ވަނީ ހޯދިފައި.ބޭނުންވާ  
 

 ޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ މަޢުލ މާތު ރައްޔިތުންނަށް ދިނުން  •
 ރަށު ކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް މަޢުލ މާތު ފޯރުކޮށްދެވިފައި.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 19   ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް  ވަނަ އަހަރުގެ ޖ ން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ    2022 .7
 ގެންދެވިފައިނުވާ ހަރަކާތްތައް 

 

 1ހަރަކާތް   ދުރުރާސްތާ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން.  އަތޮޅުގެ
  ސަބަބު/ދަތިތައް: ފަންނީ ޤާިބލް މީހުންގެ ދަތިކަމުގެ ސަަބުބން މަސައްކަތް ފެށިފައެއް ނުވެއެވެ. 

    

މައުލ މާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް   ތަމްރީނުވުމަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކުގެޓުއަރިޒަމް ދާއިރާއިން 
 ކެރިއަރގައިޑެންސް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން. 

 2ހަރަކާތް  

  ސަބަބު/ދަތިތައް: ރީއިމޭޖިން ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ޓްއަރިޒަމް ދާއިރާއިން ޓްރޭނިން ތަކެއް ކުރިއަށްދާކަމަށް.

    

 3ހަރަކާތް   މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް ާބރުއެޅުން. ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން އިންވެސްޓަރުންނާއި މަޝްވަރާކޮށް
  ސަބަބު/ދަތިތައް: މާލެދަތުރުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވާކަމަށް. 

    

 4ހަރަކާތް   ދިރާސާއެއް ކުރުން.  ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނިން ފަންޑްކޮށްގެން ވިޔަފާރިކުރުމަށް
  ސަބަބު/ދަތިތައް: ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި އުފެދިފައި ނުވާތީ.  

    

ފެންވަރުގައި މަސައްކަތްތެރިންގެ މައުރަޒެއް   މަސައްކަތްތެރިންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅު
 ޭބއްވުން 

 5ހަރަކާތް  

  ސަބަބު/ދަތިތައް: މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ މައުރަޒު ބޭއްވުން ފަސްކުރެވިފައި. 

    

 7ހަރަކާތް   އެތަންތަނުގެ ލޮކޭޝަނާއި ގުޅޭ މަޢުލ މާތު އެއްކުރުން އަތޮޅުގައި ހުރި ފަޅުތަކާއި ގިރިހާތަކުގެ ނަންތަކާއި
  ސަބަބު/ދަތިތައް: ނުގެންދެވިފައި. ަބޖެޓްގެ ދަތިކަމުގެ ސަަބުބން ކުރިއަށް  

    

 8ހަރަކާތް   ހަމަޖެއްސުން ޓެސްޓްތައް ހެދުމަށް ޭބނުންވާ މެސިނަރީ ލިޭބނެ އިންތިޒާމް
  ސަބަބު/ދަތިތައް: ަބޖެޓުގެ ދަތިކަން ހުރުމުގެ ސަަބުބން ކުރިއަށް ގެންދިވިފައިނުވާ ކަމަށް.

    

ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީ  ސަރަހައްދެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުތައް އިތުރަށްއަތޮޅުގެ ހަތަރު 
 އާއި މަސްވަރާ ކުރުން. 

 9ހަރަކާތް  

  ސަބަބު/ދަތިތައް: ަބޖެޓުގެ ދަތިކަން ހުރުމުގެ ސަަބުބން ކުރިއަށް ގެންދިވިފައިނުވާ ކަމަށް.

    

ގޮތުން، ސިއްހީ ދާއިރާއާގުޅޭ ތަމްރީނުތަކަށް  ތަމްރީނުކުރުމުގެދާއިރާތަކުން އަތޮޅަށް ނިސްަބތްވާ މީހުން  
 ތައާރަފްކުރުން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ލޯނު ސްކީމެއް

 10ހަރަކާތް  

  ސަބަބު/ދަތިތައް: ަބޖެޓުގެ ދަތިކަން ހުރިގޮތުން އަދި ނުފެށިފައި.  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 20   ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

    

    

 11ހަރަކާތް   ހަށިހެޔޮ ދުޅަހެޔޮ ހަފްތާއެއް ފާހަގަ ކުރުން
  ސަބަބު/ދަތިތައް: ޙަރަކާތް އަހަރުގެ ފަހުކޮޅަށް ފަސްކުރެވިފައި. 

    

 12ހަރަކާތް   ހިންގުން ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ފަންޑިން އުސ ލުގެ ދަށުން ޕްރޮގްރާމް
  ސަބަބު/ދަތިތައް: ަބޖެޓުގެ ދަތިކަން ހުރިގޮތުން އަދި ނުފެށިފައި.  

    

 13ހަރަކާތް   ދިއުން ތަޖްރިާބ ދަތުރެއް 
  ސަބަބު/ދަތިތައް: ޙަރަކާތް އަހަރުގެ ފަހުކޮޅަށް ފަސްކުރެވިފައި. 

    

 14ހަރަކާތް   ތަޢާރަފްކުރުން ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަންތައް
  ސަބަބު/ދަތިތައް: ޙަރަކާތް އަހަރުގެ ފަހުކޮޅަށް ފަސްކުރެވިފައި. 

    

 15ހަރަކާތް   ލިޭބނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނުން  ކަނޑުލައިސަންސް ދ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް
  ސަބަބު/ދަތިތައް: ޓްރާންސްޕޯޓުން ހުއްދަނުލިިބގެން ކުރިއަށްނުގެންދެވިފައި  

    

އޮތޯރިޓީއިން ދ ކުރަމުންގެންދާ ލެމިނޭޓެޑް ކާޑުގެ   ކަނޑުލައިސަންސް އަސްލަކަށް ަބލައިގެން ޓްރާންސްޕޯޓް
 ލައިސަންސް ކާޑުގް ކޮލިޓީގައި ކަނޑު ލައިސަންސް ކާޑް ދ ކުރަންފެށުން. ަބދަލުގައި އެއްގަމު

 16ހަރަކާތް  

  ސަބަބު/ދަތިތައް: ނުލިިބގެން ކުރިއަށް ނުގެންދެވި. ޓްރާންސްޕޯޓުން ހުއްދަ  

    

 17ހަރަކާތް   ފަންޑް ހޯދައިދިނުން  ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ސްކ ލްތަކަށް
  ސަބަބު/ދަތިތައް: ަބޖެޓުގެ ދަތިކަން ހުރިގޮތުން ކުރިއަށް ނުގެންދެވި.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 21   ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

    ރި ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ވިޔަފާ ކައުންސިލުން އާމްދަނީ   .8
 

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

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

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

  .ނެގެމުންދެއެވެ
 ފަޅުރަށްރަށުގެ ވަރުވާ  .4

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

 ކުއްޔަށް ދ ކުރެވިފައިވާ އިމާރާތްތަކާއި ބިމުގެ ކުލި  .5
 .ނީ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ލިބެއެވެއަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުއްޔަށް ދ ކޮށްފައިވާ އިމާރާތްތަކުން ކުލީގެ ގޮތުގައި އާމްދަ 

 ނީލަން ކިޔައިގެން ލިބޭ ފައިސާ  .6
  .އަތޮޅު ކައުންސިލްގައިހުރި ބާތަކެތި ނީލަންކިޔައިގެން ލިބޭފައިސާ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އާއްމުދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބެއެވެ       

  ދިރާގު ހިއްސާ.7
 އްމުދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބެއެވެ. ދިރާގު ހިއްސާގެ ފައިސާ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އާ       



 މަހުެގ ރިޕޯޓް            6ަވނަ އަހަރުެގ ފުރަތަމަ  2021

  މިލަދުްނމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުްނސިލް 

 

 22 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 މަސްދުވަހުގެ މާލީ ހިސާބުތައް   06ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ   .9

ޖ ން މަހުގެ   2022
 ނިޔަލަށް ބާކީ 

ޖ ން މަހުގެ   2022
 ނިޔަލަށް ޚަރަދު 

ވަނައަހަރަށް   2022
 ލިބުނު ބަޖެޓް 

 އައިޓަމްތައް

 ޚަރަދު  ރިކަރަންޓް  8,305,008.00         2,670,864.92        5,634,143.08       

         491,844.00          79,556.00  
         

 ޚަރަދު ކެޕިޓަލް  571,400.00

 މާލިއްޔަުތން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޖުމްލަ ކައުންސިލްގެ  9,781,350.00         2,379,037.63       7,402,312.37       

 ޖުމްލަ  18,657,758.00     5,129,458.55     13,528,299.45   

 ޚަރަދު  ރިކަރަންޓް       

 ހިނގާ ޚަރަދު މުވައްޒަފުންނަްށ  5,455,106.80         2,048,476.97        3,406,629.83       

 ފައިސާ ނ ން ގޮުތން ދޭ މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަާށއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަްށ ޕެންޝަނާއި،  203,435.40          74,247.21          129,188.19         

         181,358.00          68,642.00  
         

 ކުރުމުގެ ޚަރަދު  ދަތުރުފަތުރު  250,000.00

        431,327.43         108,672.57  
         

 ހިންގުމުގެ ބޭނުމަްށ ހޯދާ ތަކެީތގެ އަގު އޮފީސް  540,000.00

 ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ ޚިދުމަުތގެ ޚަރަދު އޮފީސް  1,159,465.80         311,811.17         847,654.63         

         637,985.00          59,015.00  
         

 ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު މަރާމާުތ  697,000.00

 ޖުމްލަ  8,305,008.00      2,670,864.92     5,634,143.08    

 ޚަރަދު  ކެޕިޓަލް       

         491,844.00          79,556.00  
         

 ހޯދުމްަށ ކުރާ ޚަރަދު ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ   އޮފީސް  571,400.00

 ޖުމްލަ  571,400.00        79,556.00        491,844.00      

 ހިނގާ ޚަރަދު  މުވައްޒަފުންނަށް       

 އުޖ ރަ މުސާރައާއި  2,905,922.00         1,061,008.24        1,844,913.76       

 ދޭ އެލަވަންސް  މުވައްޒަފުންނަްށ  2,549,184.80         987,468.73         1,561,716.07       

 ޖުމްލަ  5,455,106.80      2,048,476.97     3,406,629.83    

 

 
 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 23   ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 ވަނައަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ހަރަކާތްތައް     2022 .10
  

 # ހިންގާނެ ޚަރަކާތް  ތަންފީޒުކުރުމަށް  Q4 Q3 ލަފާކުރާ ބަޖެޓް 
 

 
           

            
-    

  .ް0.3.1 ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުނ  

            
-    

   ި0.5.1 ަބޖެޓް އެކުލަވާލުން. މަސައްކަތު ތާވަލާއ  

    
100,000.00  

   1.1.1 ދުރުރާސްތާ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން  އަތޮޅުގެ

    
100,000.00  

    2.1.2 އަތޮޅުގައި ހުރި ޓްއަރިޒަމްގެ ފުރުސަތުތައް އިސްތިހާރުކުރުން

     
50,000.00  

 

 ތަމްރީނުވުމަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކުގެޓުއަރިޒަމް ދާއިރާއިން 
 މައުލ މާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކެރިއަރގައިޑެންސް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

3.1.1  

            
-    

 

 ދޯނިތަކުގެ ވެރިންނަށް ކަމާގުޅޭ މަޢުލ މާތުދީ ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ
 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.

9.1.1  

     
50,000.00  

    10.1.1 މަސްވެރިންގެ ދުވަސް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުން.

     
20,000.00  

 

 މަސްވެރިކަމަށް އަލަށް ނިކުންނަ ޒުވާނުންނަށް މަސްވެރިކަމާއިެބހޭ
 ތަމްރީނުދިނުން. 

10.1.2  

       
5,000.00  

 

 ހަރަކާތުގެއަތޮޅު ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ 
 ގޮތުގައި ސްޕޯޓްސް ފިޝިންގ އިވެންޓް ކުރިޔަށް ގެންދިއުން. 

11.1.2  

     
15,000.00  

    12.1.1 ވާރޓިކަލް ފާރމިންގއަށް ދަނޑުވެރިން އަހުލުވެރިކުރުން.

     
80,000.00  

    12.2.2 ކާބޯތަކެތީގެ މައުރަޒެއް ޭބއްވުން 

     
50,000.00  

 

މެދުފަންތީގެ  ދާއިރާއަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރިފަރާތްތަކަށް ކުދި އަދި
 ވިޔަފާރިތަކަށް ފަންޑު ހޯދާނޭގޮތުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

13.3.1  

      
25,000.00  

 

 ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށް ލޯން
 ކުރުންހަމަޖައްސައިދިނުމަށް މަސައްކަތް 

13.3.2  

    
500,000.00  



 އިންވެސްޓްމަންޓް އުފައްދައި ވިޔަފާރީގެ އުސ ލުން ގެދޮރު
 ިބނާކުރުމުގެ ސްކީމެއް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ހިންގުން 

19.2.1  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 24   ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

      
25,000.00  



 އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް ސަރުކާރާއިގުޅިގެން މަސައްކަތް 
 ކުރުން

21.1.2  

     
50,000.00  




 ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާ ކޮންމެ
 ޓާރމަކު އެއްފަހަރު ަބއްދަލުވުމެއް ޭބއްވުން. 

23.1.2  

    
650,000.00  



 ސްކ ލްތަކުގެ ވަސީލަތްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް
 އެހީތެރިކަން ދިނުން. މާލީ 

23.2.1  

    
450,000.00  

   25.1.1 އިންޓަރ ސްކ ލް މުާބރާތްތައް ޭބއްވުން

     
80,000.00  

    26.1.1 ސްކ ލްތަކުގެ މަހާސިންތާއެއް ޭބއްވުން

     
15,000.00  

 

 އެސްޓީއޯ ނ ން ފަރާތްތަކެއް މެދުވެރިކޮށް އަތޮޅުގެ ހަތަރު
 ސަރަހައްދެއްގައި ޑޮކްޓަރީ ޭބސް ލިޭބނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން. 

31.1.2  

      
25,000.00  

 

 އަތޮޅުގެ ހަތަރު ސަރަހައްދެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުތައް އިތުރަށް
 ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީ އާއި މަސްވަރާ ކުރުން. 

32.1.3  

    
140,000.00  

 

ޙަރަކަތްތެރިވާ  ރިހިިބލިޓޭޝަން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަތޮޅުގައި
ގޮތުން   އަތޮޅުގެ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް މާލީ ގޮތުންނާއި، ފަންނީ

 އެހީތެރިވެދިނުން 
35.1.2  

     
30,000.00  

 

ހުރި  ފުރާއުމުރުގެ ކުދިން ޅައުމުރުގެ ބަލިވެއިނުމުން މުޖުމުތަމައުގައި
 ދަތިތަކާއި ެބހޭ މައުލ މާތު ފޯރުކޮށްދިނުން. 

36.1.1  

     
30,000.00  



 މައިންބަފައިން ވަކިވިޔަސް ދަރިންނަށް ދޭންވާ ސަމާލުކަން ދިނުމަށް 
 ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

36.1.2  

     
30,000.00  

 

 ދީނީ ހޭލުންތެރިކަންމައިންަބފައިންނާއި، ސްކ ލް ކުދިންގެ މެދުގައި 
 އިތުރު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން. 

36.1.3  

     
10,000.00  



 ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ސޯސަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ތަފާތު
 ަބލި ަބއްޔާ ެބހޭ މައުލ މާތު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން 

37.1.1  

    
100,000.00  



 ސިއްހީ ދާއިރާއާގުޅޭ ތަމްރީނުތަކަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ލޯނު
 ސްކީމެއް ތައާރަފްކުރުން

38.1.1  

    
200,000.00  



 މީހުން މަދު ދާއިރާތައް ަބލާ އެދާއިރާތަކުން މީހުން ިބނާކުރުމަށް
 ކަނޑައެޅޭއުސ ލެއްގެ މަތިން ސްކޯލަރޝިޕް ތައާރަފްކުރުން

38.1.2  

     
20,000.00  



 2ދިވެހި ޭބސްވެރިކަން ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ފަތްޕިލާވެލި އަތޮޅުގެ 
 ިބތުގެ ކޮންމެވެސް ދެ ރަށެއްގައި ހެއްދުން

39.1.2  

    
100,000.00  


   40.1.1 ލ. އަތޮޅު ޮބޑުމަގުގައި ދުވުމުގެ މުާބރާތެއް ޭބއްވުން 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 25   ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

    
110,000.00  

   40.1.2 ހަށިހެޔޮ ދުޅަހެޔޮ ހަފްތާއެއް ފާހަގަ ކުރުން

     
50,000.00  

 

 އެންމެ ހިންގުންތެރި ކައުންސިލެއް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ހޮވާ އަތޮޅު 
 ކައުންސިލުން އިނާމެއް ދިނުން 

41.1.1  

     
50,000.00  

 

 މުނާސަބަތުތަކާއި ގުޅުވައިގެން އިންޓަރ އޮފީސް ކުޅިވަރު މުާބރާތް 
 ޭބއްވުން 

41.2.1  

    
400,000.00  

 

 ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ކުޅިވަރު މުާބރާތެއް
 ޭބއްވުން. 

41.2.2  

    
500,000.00  


   42.1.2 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އެވޯޑް ހަފްލާ ޭބއްވުން 

     
60,000.00  



 އަތޮޅުގައި ތިިބ ތަފާތު ފަންނުގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ މަސައްކަތާ
 ގުޅޭ ޑޮކިއުމެންޓްރީ ހަދައި އާންމު ކުރުން.

42.1.3  

     
20,000.00  


   44.1.2 ކައުންސިލުން ޖަމިއްޔާތަކުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް މޮނިޓަރ ކުރުން

     
50,000.00  


   44.1.3 ަބއްދަލުވުންތައް ޭބއްވުން ޖަމިއްޔާތަކާ މަޝްވަރާ 

     
20,000.00  



 ޭބރުގެ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުންނާއި ކައުންސިލްގެ ަބޖެޓުން
 ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ފަންޑްކުރާނެ ފަންޑް ހޯދުން

45.1.1  

     
50,000.00  



 މްނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންއަތޮޅު އަދި ރަށްރަށުގެ ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް 
 މުރާޖަޢާކޮށް ޑްރިލްތައް ޭބއްވުން 

47.1.1  

     
20,000.00  



 އާސާރީ ތަންތަނުން މާލީ ފައިދާއެއް ލިޭބނެ ގޮތަކަށް ތަރައްގީކޮށް
 ބެލެހެއްޓުން 

50.1.1  

     
50,000.00  




 ހަމަހަމަ ގޮތުގައި ޤާނ ނު ތަންފީޒުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން
 މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުން ޭބއްވުން 

51.1.1  

     
10,000.00  

   51.1.2 ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަނާެބހޭ މަޢުލ މާތު އާއްމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން 

    
115,000.00  



 ޕްރޮގްރާމްތައްމުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޓްރެއިނިންގ 
 ހިންގުން. 

52.2.1  

     
10,000.00  

 

 ކަނޑުލައިސަންސް ދ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ލިޭބނެ
 ގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނުން 

53.1.1  

    
150,000.00  

 

ތަމްރީނުކޮށް   ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކޮށް ކަމާ ގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފުން
 މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުން

53.1.2  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 26   ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

     
10,000.00  




ކަނޑުލައިސަންސް އަސްލަކަށް ަބލައިގެން ޓްރާންސްޕޯޓް 
ދ ކުރަމުންގެންދާ ލެމިނޭޓެޑް ކާޑުގެ ަބދަލުގައި އެއްގަމު  އޮތޯރިޓީއިން

ކޮލިޓީގައި ކަނޑު ލައިސަންސް ކާޑް   ލައިސަންސް ކާޑުގް
 ދ ކުރަންފެށުން. 

53.1.3  

     
30,000.00  



 ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ސްކ ލްތަކަށް ފަންޑް
 ހޯދައިދިނުން 

55.1.1  

     
30,000.00  

    57.1.1 އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ މަޢުލ މާތު ރައްޔިތުންނަށް ދިނުން 

     
20,000.00  

 

 ޤާއިމްކުރުމަށް ޭބނުންވާ ފަންޑު ހޯދުމަށްއިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތަ 
 އެހީތެރިވެދިނުން 

57.1.2  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 27   ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

  ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް  .11
 

 06ޤާނ ނުން ލާޒިމް ކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ އަދަދު: 

   10 ކައުންސިލުން ބައްދަލުވުން ބޭއްވި އަދަދު:

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ޙާޟިރުވި ޢަދަދު  ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ   11ވަނަ ދައުރުގެ  04ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  11 12ބައްދަލުވުން   – 04ދައުރު 
 ފާސް ކުރެވުނު. 

އި ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގެ ގޮތުގ2022ަހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
)އަށާރަ މިލިޔަން ހަލައްކަ ފަންސާސް ހަތްހާސް ހަތްސަތޭކަ    18,657,758.00

 ފަންސާސް އަށްރުފިޔާ( ފާސްކުރެވުނު.

ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލް   2022ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 ފާސްކުރެވުނު. 

މަސްދުވަހުގެ   06ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ   2021ހައްދުންމަތީ ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ  
 މޮނިޓަރިން ރިޯޕޓު ފާސްކުރެވުނު. 

 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލޯގޯ ފާސްކުރެވުނު. 

 

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ   12ވަނަ ދައުރުގެ  04ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  08 13ބައްދަލުވުން   – 04ދައުރު 
 ފާސް ކުރެވުނު. 

ކައުންސިލުން އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކުރުމަށް  ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު  
 ކަނޑައަޅާފައިވާ ދުވަސްތަކުގެ އުޞ ލު ފާސްކުރެވުނު 

 ރަށު ކައުންސިލުތައް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ އުޞ ލަށް ގެނެވުނު އިސްލާޙް ފާސްކުރެވުނު 

ގެސްޓްހައުސް ބިމާއި   1އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ގޯތީގެ ހުޅަނގު ފަރާތުގައިވާ އަތޮޅުވެހި 
އަކަފ ޓުގެ ހުސްބިމެއް  6844.75ބީޗްސްޮޕޓް ރެސްޓޯރެންޓް ބިމާ ދެމެދުން 

 ދިގުމުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ފާސްކުރެވުނު. 

 ނުވަދިހަ ފަސްރުފިޔާ ތިރީސް އަށްލާރި( ފާސްކުރެވުނު. 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 28   ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ   13ވަނަ ދައުރުގެ  04ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  09 14ބައްދަލުވުން  –  4ދައުރު 
 ފާސް ކުރެވުނު. 

 ފަޅުރަށްތައް ވަގުތީގޮތުން ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުކުރާ އުޞ ލު ފާސްކުރެވުނު. 

 ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ އުސ ލު ފާސްކުރެވުނު. 

މީހަކު   އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ޑްރައިވަރުގެ މަގާމަށް އިޢުލާނުކޮށްގެން
 ހޯދުމަށް ފާސްކުރެވުނު.  

 

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ   14ވަނަ ދައުރުގެ  04ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  11 15ބައްދަލުވުން  –  4ދައުރު 
 ފާސް ކުރެވުނު. 

އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ   2021ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ގަވާޢިދު 
 ފާސްކުރެވުނު. ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު  

  50ވަނަ އަހަރުގެ ކުލީގެ %2017،2016މާލޭގައި ހުންނަ ލ. އަތޮޅުފިހާރައިގެ 
ރ ލިބި، އެ ފައިސާ އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ރަށު 1,708,616.14ފައިސާ 

ކައުންސިލްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ބަހާނެ ގޮތެއް ނުވަތަ އެ  
ކަނޑައަޅާ ނިންމުމަށް، އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު،  ފައިސާ ޚަރަދު ކުރާނެ ގޮތެއް 

ލ. މުންޑ  ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާދަމް ނާޞިފް / ޓިއުލިްޕ، ލ. މުންޑ  
ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައިގައި އެފައިސާ ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ބެހުމަށް  

 ނުފެންނަކަމަށް ފާސްކުރެވުނު.  

 

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ   15ވަނަ ދައުރުގެ  04ދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހައް 10 16ބައްދަލުވުން  –  4ދައުރު 
 ފާސް ކުރެވުނު. 

ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ޤާނ ނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އުޞ ލު ކައުންސިލްގައި  
 މަޝްވަރާކޮށް އިސްލާޙް ކުރުމަށްފަހު ފާސްކުރެވުނު. 

އިޢުލާނު ކުރެވޭ ފަޅުރަށްރަށުގެ ލިސްޓް މިހާރު އޮތްގޮތަށް  ފަޅުރަށްރަށުގެ ރިޯޕޓާ، 
 ފާސްކުރެވުނު. 

އަތޮޅު ކައުންސިލުން މާލީ އެހިތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އުޞ ލު އިސްލާޙް ކުރުމަށް  
 ފަހު ފާސްކުރެވުނު. 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 29   ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

އަތޮޅުގެ ތަޢުލީމީ ކޮމެޓީގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިކުރާނެ ފަރާތެއްގެ  
 ގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ސެކްޓަރީ ޖެނެރަލް ޔ ސުފް ޢާމިރު ކަނޑައެޅުނު.ގޮތު 

ކަނޑު އުޅަދުފަހަރުގެ ލައިސަންސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ްޕރެކްޓިކަލް އެގްޒާމް ދޭނެ  
ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރުމަށާއި އެފަރާތަކަށް ދޭނެ އެލަވަންސެއްގެ ގޮތުގައި  

ރުފިޔާ، އެތެރޭގަ އިންޖީނު    50ދު ފަހަރުގެ ފީގެގޮތުގައި ބޭރުގައި އިންޖީނުއެޅި އުޅަނ
ރުފިޔާ  ކަޑައަޅައި ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި 75އެޅި އުޅަނދު ފަހަރުގެ ފީގެގޮތުގައި  

 ފީނެގުމުގެ އުޞ ލުގައި ހިމެނުމަށް ފާސްކުރެވުނު. 

އިން ފެށިގެން އަހަރީ ޗުއްޓީގެ   2022އޭްޕރީލް  10އަތޮޅު ކައުނަސިލްގެ ރައީސްއަށް 
 ދުވަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ފާސްކުރެވުނު.  10

 

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ   16ވަނަ ދައުރުގެ  04ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  10 17ބައްދަލުވުން  –  4ދައުރު 
 ފާސް ކުރެވުނު. 

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިންޓަރ ސްކ ލް ފުޓްބޯޅަމުބަރާތު ހިންގާ ޤަވާއިދު  
  ކުރުމަށްފަހު ފާސްކުރެވުނު. އިސްލާޙް 2022

 

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ   17ވަނަ ދައުރުގެ  04ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  11 18ބައްދަލުވުން  –  4ދައުރު 
 ފާސް ކުރެވުނު. 

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އެކައުންޓުތަކުގެ އިންޓަރނެޓް ބޭންކިން 
 ކުރުމުގެ ގަރާރު ފާސްކުރެވުނު. ބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދަ 

 ހައްދުންމަތީ އިނާމު ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު ފާސްކުރެވުނު. 

 

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ   18ވަނަ ދައުރުގެ  04ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  12 19ބައްދަލުވުން  –  4ދައުރު 
 ފާސް ކުރެވުނު. 

ލ. މާވަށުގެ އިޙްތިޞާސް ތެރޭގައި އެއްވެސް ފަޅުރަށެއް ހިމެނިފައި ނުވާތީ، މާވަށު  
ކައުންސިލުން ބޭނުން ކުރާނެ ފަޅުރަށެއްގެ ގޮތުގައި ލ. ބޮޑުމާބުޅެލި  

ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދި މާވަށު ކައުންސިލުން ހުށަހެޅި ގޮތަށް ލ. ބޮޑުމާބުޅެލި، 
ފެންނަ ކަމަށާއި، އިޙުތިޞާސް ތެރޭގައި  މާވަށު ކައުންސިލާ ހަވާލު ކުރަން ނު 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 30   ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

ފަޅުރަށެއް ނެތް އަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލުތަކަށް ފަޅުރަށް ހަވާލު ކުރުމަކީ އަތޮޅު 
 ކައުންސިލުން އިދާރީ ގޮތުން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް ނިންމައި ފާސް ކުރެވުނު. 

 

 

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ   19ވަނަ ދައުރުގެ  04 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 11 20ބައްދަލުވުން  –  4ދައުރު 
 ފާސް ކުރެވުނު. 

 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު ފާސް ކުރެވުނު. 

 ްޕރީސްކ ލްތަކަށް މާލީއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އުސ ލު ފާސް ކުރެވުނު.  

 ކަންކަން  ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އެކްޝަންްޕލޭނުގައި ހުރި
ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  

 ރައީސް އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޢަލީ މާލެ ދިޔުމަށް ފާސް ކުރެވުނު. 

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ޝަރުޢީކޯޓްތަކަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި އަތޮޅު  
ކުރާނެ ފަރާތެއްކަމުގައި ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  ކައުންސިލް ތަމްސީލު

 ލީގަލްއޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛު އަހުމަދު ޝާފީ ހަމަޖެއްސުމުގެ ގަރާރު ފާސް ކުރެވުނު. 

 

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ   20ވަނަ ދައުރުގެ  04ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  12 21ބައްދަލުވުން  –  4ދައުރު 
 ފާސް ކުރެވުނު. 

ވަނަ ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު  1ލާމަސީލު ލާމުގެ ސްކ ލްތަކުގެ 
 ފާސްކުރެވުނު. 

ވަނަ   70ގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސ ލުން ހިންގުމުގެ ގާނ ނު
މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލްތަކުން ވިޔަފާރި ކުރުމަށްޓަކާ "ލޯކަލް  

 އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި" އުފެއްދުމުގެ ގަރާރު ފާސްކުރެވުނު. 



  ރިޕޯޓް  ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 

 31 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 ބަދަލު  އައިސްފައިވާ  ކައުންސިލަށް    .12
 ކައުންސިލަށް އެއްވެސް ަބދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.

 ނިންމުން    .13
 

މަސްދުވަސް   6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހަކީ ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރި    2022މިކައުންސިލުގެ  
ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގެ ގިނަކަންތައްތަކެއް ފެށި، އޭގެތެރެއިން ަބއެއްކަންތައްތަކުގެ ނަތީޖާ ފުރިހަމައަށް    ،ނަމަވެސް

 ހާޞިލްވެފައިވާ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށް ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.  

ސަރުކާރާ   މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައިވެސް މިއަތޮޅުގެތަރައްޤީއާ ކުރިއެރުމަށްޓަކައި  6މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ  
ވަނީކުރެވިފައެވެ.  މަސައްކަތްތަކެއް  އެކަށީގެންވާ  ރަށުކައުންސިލްތައްގުޅިގެން  ރަށްރަށުގެ  އަތޮޅުކައުންސިލާ  ރައްޔިތުންނާ 
ރައްޔިތުން  ޚިދުމަތްތައް  ފޯރުކޮށްދެއްވާ  ރައްޔިތުންނަށް  ސަރުކާރުން  މެދުވެރިކޮށް  ރަށުކައުންސިލްތައް  އަތޮޅުކައުންސިލާއި 

ވަނީ    ޭބނުންވާގޮތަށް މަސައްކަތްތަކެއް  ރަނގަޅު  އެކަށީގެންވާ  ރަށުކައުންސިލަތަކުގައި  އަތޮޅުކައުންސިލާއި  ދިނުމަށްޓަކައި 
 ކުރެވިފައެވެ. 

ތިބެ،   ގޮތުގައި  ޚާދިމުންތަކެއްގެ  ވަފާތެރި  ޤައުމަށް  އަތޮޅާއި  އަކީ  ދުޢާ  އިޚްލާސްތެރި  އަޅުގަނޑުގެ 
هللا މަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. ކީރިތިރައްޔިތުންގެ ލާަބއާއި މަންފާއަށް އަގުހުރި ޚިދު

  آمــــــــــين އަޅަމެންގެ މަސައްކަތުގައި ަބރަކާތް ލައްވައި، ކާމިޔާީބ އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ.
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