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 ކައުންސިްލގެ ަރީއސްގެ ބަޔާން ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ އަތޮޅު

 لمين العا  رب  للـو الحمد
 أجمين وأصحابو ألو وعلي محٌمـد نبيٌنا  على  ؤالشالم  ؤاصاله

 
ސުބުާޙނަޙޫ ވަތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތަށް ޙަމްދާއި ޡަނާ ދަށްނަވަމެވެ. އަިދ މި އުއްމަތުގެ ނަބިއްާޔ هللا ގަދަކީރިތިވަންތަ މާތް

ލައިހި ވަސައްލަމަ އަށާއި އެ މާތް ނަބީއްޔާގެ ޢާުލ ޢަޞްޙާބުންނާއި މިުތުރ އަهللا ޞައްލަ هللا މުޙައްމަދު ރަސޫލު

 ޞަޙާބީންނަްށ، ޞަލަވާތާއި ސަާލމްލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ. 

 3ދަށުން އުފެދުނު މި ކައުންސިލުގެ  7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު 

ހަމަސް ދުވަހަކީވެސް ނުހަނު ގޮންެޖހުންތަކާ އެކުަނމަވެސް މި ކައުންސިލްގެ  ފުރަތަމަފުރަތަމަ އަހަުރ  ވަނަ ދައުރުގެ

ތަރަށްޤީ ޕްލޭންގެ ލަޑުދަޑިތަްއ ހާސިލް ކުރުމަށްޓަކާ މި ަކއުންސިލްގެ ހީވާގި މުރާލި ުމވައްޒަފުންނާއި، ހިކުމަަތތެރި 

ނ  ގަ ކުރަމެވެ. ދައުރެއްކަމަށް އުފަލާއެކު ފާހަ ޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރެވުނުވިސްނުންތެރި ޒިންމާދާރު ކެރޭ ކައުންސިލަރުން ކެ

ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން މި އިދާރީ ދާއިރާ ހިންގުމުގެ ބޭނުމަކީ މި އަތޮޅުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔަތުންގެ ކަންކަން ދީމިޤްރާތީ އަދި 

ހިކޮްށ، އިޖްތިމާީއ ގޮތުންނާއި، އިޤްތިސާީދ ޖަވާބުދާރީ ވަނިވި އުޞޫުލން ރައްޔަތުން އަމިއްލައަށް ނިންުމމަށް މަގުފަ

ގޮތުންނާއި، ޡަގާފީ ގޮތުން މި އަތޮޅުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔަތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް ، ރައްޔަތުން ބާރުވެރިކޮށް، 

ރާގައި އަމާން ވެއްޓެްއ މި އިދާރީ ދާއި ،ރައްޔަތުންނާ އެންމެ ގާތުން ުފޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޙިދުމަތް ލިބޭނެ މަގުފަހިކޮށްދީ

 ޤާއިމްކުރުން އެއީ މި ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުން އެދޭ އެދުމެވެ.   

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން މިކައުންސިލަށް ލާޒިމްކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރެވިފައިވަނީ އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔަތުންނާ 

ރާއެއްގައި ޙިދުމަތް ލިބޭނެ މަގުފަހިކޮށް ދިނުމަށްޓަކާ މިކައުންސިލުންވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް އެންމެ ގާތުން ފުޅާ ދާއި

މިވަނީ ކުރެވިފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިކައުންސިލް ފެށުނީންސުރެ ކުރަމުންއައި ފޮނި އުއްމީދަކީ މި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަްށ 

. މި ޚިދުމަތް އެންމެ ފުރިހަމައަށް މި އަތޮޅުގެ ރައްޔަތުންނަށް ިލބުމަކީ އަތޮޅުން ފަސޭހަކަމާއެކު ޕާސްޕޯޓްގެ ޙިދުމަތް ލިބުމެވެ

ނޑު ދެކެމެވެ.  ޕާސްޕޯޓް ލިބިގެން ދިއުންކަމުގައި އަޅުގަ

މި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކައުންސިލަރުންނާއި، އިދާރީ މުވައްޒަފުން އަބަދުވެސް ބޭނުންވަނީ މި އަތޮޅުގެ ލޮބުވެތި އަޙުރަވެތި 

ންނަށް، ލާމަރުކަޒީ ނިޒާްމގެ ފޮނި މީރުކަމުގެ ދަށުން ޚިދުމަތްދިނުމަށެވެ. ނަމަވެސް ހިތާމަޔަީކ ރައްޔަތުންނާ ވީހާވެސް ރައްޔަތު

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންސިލްތަކަށް ދީފައިވާ ޤާނޫީނ  ،ގާތުން ޚިދުމްތް ދިނުމަކީ ލާމަރުކަޒީ ރޫޙުކަމުގައި ވީނަމަވެސް
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ރިހަމަޮގުތގައި ބޭނުންކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރާ ބާރު ކައުންސިލްތަކަށް ނުލިިބ، ކައުންސިލަރުންނާއި، އިދާރީ ބާރުވެރިކަން އެންމެ ފު

މުވައްޒަފުން ތިބެން މިެޖހެނީ ާމޔޫސް ކަމެއްގެ ތެރޭގައެވެ. ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮުތގައި، ރައްޔަތުން ބޭުނންާވ 

 މަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ލާޒިމްުކރާ ބާރުވެރިކަން ކައުންސިލަށް ލިބިގެންނެވެ.ފޮނި އުއްމިދުތައް ހާސިލް ކުރެވޭނީ ލާ

މިހާލަތުގައިވެސް  ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމްގެ ދަށުން މިކައުންސިލުން މި އަތޮޅުގެ ރައްޔަތުންނަށް ގާތުން ދެވޭ ޙިދުމަތްތަކަށް 

ނޑު ދެކެމެވެ.  އެ ގޮތުން މި ކައުންިސލްގެ އިމާރާތުގެ ތެރޭގަިއ  ކުރުކޮށްނަމަވެސް ބަލާލުމަކީ މުިހންމުކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަ

މީރާގެ ޔުނިޓެއްގެ ޚިދުމަތް ލިބިެގންދާކަމީ މި އަތޮޅުގެ ރައްޔަތުްނނަށް ގާތުްނދެވޭ ވަރަށް ބޭނުްނެތރި ޙިދުމަތެއްކަން ޔަޤީނެވެ. 

ނޑުގެ އޭ ޒޯން ލަ އިސަންސް ދޫކުރުމުގެ އަދި ހަމަ މިއާއެކު އައި،ޑީ ާކޑު ހައްދާދިނުމުގެ ޚިދުމަތާއި، އެއްގަމާއި ކަ

ޚިދުމަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމައަށް މި އަތޮޅުގެ ރައްޔަތުންނަށް ދެެވމުން ދާކަމީ މިކައުންސިލުން ނުަހނު އުފާކުރާކަމެކެވެ. އަިދ 

މު ހަމަ އެގޮތުން މިއަތޮޅުގެ ރައްޔަތުންނަށް ގާތުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ޕީޖީ އޮފީހުގެ ގޮތްޕެއް މި ކައުންސިލްގައި ގާއި

ކުރުމަކީ މި ކައުންސިލުގެ ފޮނި ހުވަފެނެކެވެ. މި ޚިދުމްތް ހއ އަތޮޅުގެ ރައްޔަތުންނަށް ފޯރުކޮށް ދެއްވުމަށްޓަކައި އެކި 

ނޑުގެ އުއްމީދަކީ ވަރަށް އަވަހަށް މި އަތޮޅުގެ ރައްޔަތުންަންށ  ސިފަސިފާގައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. އަޅުގަ

 ންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލިބިގެންދިއުމެވެ.މި ޚިދުމަތްވެސް އެ

ހއ. އަތޮޅު ރައްޔަތުންގެ ާލަބއާއި މަންފާއަށާއި، ސަލާަމތާ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކާއި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ަދށުން އިދާީރ 

ކައި ކަމާެބޭހ ދާއިރާގެ ފެންވަރުގައި އެކަށައަޅަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމާއި، އެ ސިޔާސަތުތައް ތަންީފޒު ކުރުމަށްޓަ

 ޤަވާއިދުތަކާ އުޞޫލްތައް ހަދާ ެދމެހެއްޓުމަށްޓަކާ މިކައުންސިލުން މިދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

މިކައުންސިލްގެ  ޚިކުމަތްމަތްތެރި ވިސްނުންތެރި ހީވާގި ކައުންސިލަރުންނާއި، މަސައްކަތުގައި މުރާލި ހީވާގި އިދާރީ 

މުއްސަދި ކުރުމަށްޓަކައި ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް އެކި ސިފަސިފާގައި ކުރެވިގެން ދާކަން  މުވައްޒަފުން  ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތު

އުފަލާއެކު ފާހަނގަ ކުރަމެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި "ފަހި ދުވެލި" ޕްރޮގްރާމް އާއި، "ފަހި އަރަނި ސްކީމް" 

ރި ވިޔަފާރި ޕްރޯގްރާމްތަކުން ކައުންސިލަށް ނަާފ ޕްރޮގްރާމް އަދި "ފަހި ހިޔާ" ޕްރޮގްރާމް ހިމެނެއެވެ. މިފަދަ ނަފާވެ

ހޯދުމަށްފަހު ކައުންސިލްގެ ޕްލޭންގެ މަޤްޞަދު ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި ތަފާތު ގޮންޖެުހްނ ތަކާއެކުވެސް ހީވާގި 

ނޑު ނުހަނު ކައުންސިލަރުންނާއި މަސައްކަތުގައި މުރާލި ވިސްނުންތެރި އިދާރީ މުވަށްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމީ އަޅުގަ

 ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަ ކުރާކަމެކެވެ. 

ފާއިތުވެ ދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުން މިވަނީ، ތަފާތު ގޮންޖެހުންތަކައި އެކުގައި ނަމަވެސް، ޤާނުނީ ގޮތުްނ 

ގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކުރާ ގިނަ އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތަްށ ފުރިަހމައަށް އަދާކޮށްފަ، އަތޮޅުގެ ރަްއޔިތުންނަށް ޭދން ކައުންސިލް



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ              މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް   6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0281

 

 5    ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                         މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  6ތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ 0281

ޚިދުމަތްތަށް ފަހި ޮކށް ލިޭބނެ ަމގު ތަނަވަސް ކޮށްފަ. ކައުންސިުލން މިހިނދު ކުރަމުންމިާދ މަސައްކަތަކީ، މި ޚިދުމަތްތަްށ، 

 ރަށްޔިތުންނަށް ފަހިޮކށް ފުޅާކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

ރާނީ، އެމުއައްސަސާ ދިފާއުކުރުމުގަކަން ޔަޤީނެވެ. އެގޮތުން އެތަނަކަްށ ކޮންމެ ކައުންސިލް އިދާރާ އަކުންވެސް ވަކާލާތު ކު

ލިބިފައިވާ ބަޖެޓުގެ ވާހަކަ، ތަުނގެ ދަތިކަމުގެ ވާހަކަ، ފަންނީ މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުމުގެ ވާހަކަ، މި ކައުންސިލަށްވެސް ލިބޭ 

އެބައޮތް މެއެވެ. މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރު ކުރިއެރުން ބަޖެޓަކީ ކުޑަ ބަޖެޓެއް، ތަނުެގ ޖާގާގެ ދަތިކަންވެސް އިންތިހާ އަށް 

ހޯދައި ދިނުމުގައިވެސް ގޮންޖެހުން ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ނަމަވެސް، ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިނގާ މިދަނީ މި 

ނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ދެންނެވި ކަންކަން ެއހެން ހުރިަނމަވެސް، އިތުރު ވިސްނުންތަކަުކން، އިތުރު ގޮްތތަށް ހޯދުަމށްޓަަކއި ކެ

 ކުރަމުންނެވެ.

އެކުވެރި މާހައުލެއްގައި، ސިޔާސީ ކޯޅުންތަށް ނެތި މި ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ކައުންސިލަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެމުްނދާ 

އި ކައުންސިލް ހިންގުމުގަ، އެހީތެރިކަމަށް އިޚްލާސްތެރި ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ. މި ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވަޒަފުންވެސް 

ކޮށްދެއްވަމުންގެންދަވާ ހީވާގި ުބރަ މަސައްކަތްތަކަށް އުފަލާއި ެއކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަދި މި ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި 

އަތޮޅުގެ އަހުރަވެތި ޮލބުވެތި ަރއްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބެމުްނދާ އެއްބާރުލުމާއި، އެހީތެރިކަްނ ާފހަގަކޮށް ހިފެހެްއޓުމެއްނެިތ 

 ވަމެވެ.ޝުކުރު ދަށްނަ

ނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި ދުޢާއަކީ، މި އަތޮޅު ތަރައްޤީވެގެްނ ިދޔުމެވެ. އަދި އަތޮޅުގެ ރައްޔަތުންނަށް ފާގަިތ މުސްތަޤްބަެލްއ  އަޅުގަ

މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ. މި ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ެދމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތަށް ފުޅާޮކށް އިތުރު ޚިދުމަތްތަކެއް 

ހޯދައި ިދނުމުގެ ތަނަވަސްކަމެއް ލިބިގެންދިއުމެވެ. މި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުނަށް ދުަޅހެޔޮ ސިއްޙަތެއް މިންވަރު ރައްޔިތުންނަށް 

 لمين العا  رب  للـو ؤالحمد      ކުރައްވާ ހެޔޮ ވިސްނުން ދެއްވުމެވެ. "އާމީން"

 
 

 
  

 
 

 ޙުސައިން هللا ޢަބްދު      
ގެ ރައީސް ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ައތޮޅު ކައުންސިލް                                            
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6 

 

 ތަޢާރަފު 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާެބހޭ ޤާނޫްނ ނަންބަރ މިރިޕޯޓަކީ

 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހު ތިލަދުންަމތީ  2018 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 109ގެ  2010/7

 އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ރިޕޯެޓވެ.

މި ރިޕޯޓުގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ މިޝަނާއި، ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުްނ 

ކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭްނެގ  ރުން އިތުޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. މީގެ ހަމަ

ގައި ހިމެނިފައިާވ  2018ވަނަ އަހަރަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތުގެ ތާވަލް  2018މައްޗަށް ބިނާކޮށް 

ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ  2018ލުވީ މިންވަރާއި، ޙާޞި މަހު  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2018ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން 

ތަކާއި، އެ ޙަރަކާތްތަްއ ނިޔަލަށް ކައުންސިލުން ހިންގުމަްށ ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނު ހަރަާކތް

ން ކުރިައްށ ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިެމނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއި 2018ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނު ސަަބބާއި، 

މަހުގެ މާލީ ހިސާބު  6ގެންދެވިފައި ނުވާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ގޮތުގެ އިތުރުން، ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ 

 ހިމަނާފައި ވާނެއެވެ. 

 ކައުންސިލުގެ ތަޞައްވުރު 

ތްފަސޭހަ ވެއްޓެއް، މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާ، ތަހުީޒބީ މުޖުތަމަޢެއް ދިރިއުޅޭ ހި ،ހއ. އަތޮޅަކީ
 ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ އަތޮޅަކަށްވުން.

 ކައުންސިލުގެ މިޝަން 

ތަހުޒީބީ މުޖްތަމަޢުއެއް ބިނާުކރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންެގންދާ ޚިދުަމތްތައް ރަނގަޅު 

ންސިލް އިދާރާތަކުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާްމ ފެންވަރެއްގައި ހަލުވިކަމާއެކު ޯފރުކޮށްދީ، އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއާއި ރަށުކައު

ކުރެވޭނެ ަފދަ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް  ހަރުދަނާކޮށް، ސަރުކާރުން އަޮތޅުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކަމާއެކު

 މަސައްކަތް ކުރުން.

 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ              މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް   6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0281

 

 7    ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                         މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  6ތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ 0281

 ގެ ވަނަވަރު / ކައުންސިލް އިޚްތިޞާސް ހިނގާ ސަރަހައްދު އަތޮޅު  ގެ ވަނަވަރު އަތޮޅު  

ންމަތީ އުތުުރބުރީއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދީ ބޮޑު އަތޮޅުތަކުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ، އާބާީދެގ ތިލަދު

 14ރަށް ހިމެނެއެވެ. މީހުން ދިރިއުޅޭ  41ނިސްބަތުން ހަތަރުވަނަައށް އެއްމެބޮޑު އާބާދީއެއްއޮތް އަތޮޅެވެ. މިއަތޮޅުގައި 

 11305އެވެ. އެއީ  (ތޭވީސް ހާސް ފަސްދޮޅަސް ހައެއް) 23066ރިސޯޓް އޮވެއެވެ. މިއަތޮޅުގެ އާބާދީއަކީ  03ރަށާއި 

އެވެ.  872ފިރިހެުނންނެވެ. އަދި މިއަތޮޅުގައި އެކި އެކި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ބިދޭސީންގެ ޢަދަދަކީ  11761އަންހެނުންނާ 

ނޑު އަންހެނުްނނެވެ. މިއަތޮޅުެގ ރައްޔިތުން އާމްދަނީ ހޯދުަމްށ ކުރަމު 474ފިރިހެނުްނނާއި  398އެއީ  ންދާ މައިގަ

 ،ޢިމާރާތްކުރުމުެގ މަސައްކަތްތަކާއި މާލެއާ، މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމެވެ. މީގެ އިތުރުން ވިޔަފާރި ކުރުމާއި، ވަޑާން ކުރުމާއި

ނޑުވެރިކަމުގެ އިތުރުން ، ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާއަދާކުރުން ހިމެނެއެވެ. އަދި މިއަތޮޅުގައި  ރިސޯޓްތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމާ، ދަ

 އުޅޭ ބިދޭސީން މިދެންނެވި ހުރިާހ ދާއިރާތަކެއްގައިވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދެއެވެ. 

ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެއީ މިއަތޮޅު  1967މިއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޞިއްޚީ ޚިދުމަތްދޭން ފެށިފައިވަނީ 

ގައެވެ.  2004މެއި  29ދަލުކުރެވުީނ ދިއްދޫގައި ހުޅުވުނު ޞިއްޙީމަރުކަޒެވެ. ޞިއްޙީމަރުކަޒު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ބަ

ނޑު އަންހެުންނ  މިހޮސްޕިޓަލުގައި ޚާއްޞަ ބަލިތަކުގެ ޑޮކްޓަރުންނާއި ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ނަރުހުންިތބެއެވެ. މިތަުނން މާބަ

، މައިނަރ އޮޕަރޭޝަންަތއްކުރެވެއެވެ. އަދި އަންހެނުްނގެ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރަކާއި،ސްކޭންކުރުމާއި، ސިޒޭރިއަންހެދުމާއި 

ކުޑަކަދިންގެ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރަކާއި، ޢާންމު ބަލިތަކުގެ ޑޮކްޓަރުން މިހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތްކުރެއެވެ. މި ހޮސްޕިޓަލުން 

ލެބޯޓަރީގެ ޚިދުމަތާއި އެކްސްރޭގެ ޚިދުމަތްވެސް ލިބެންހުރެއެވެ. މިއަތޮޅު ދިއްދޫގައި ހުންނަ ހއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ އިތުރުން 

އެކި ރަށްރަށުން އަތޮޅު ފާމަސީގެ އިތުރުން ޞިއްޙީމަރުކަޒު ހުރެއެވެ. އަދި މިއަތޮޅުގެ  13ންރަށްރަށުގައި މި އަތޮޅުގެ އެހެ

 ފާމަސީ އަކުން ބޭސްވިއްކުމުގެ ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދެއެވެ.  16

އުޅަނދާ  10އުޅަނދުއޮވެއެވެ. އެއީ މާލެ ދަތުރުކުރާ  213މިއަތޮޅުގައި ފުރާދުއްވާ 

 ލޯންޗެވެ.  67އުޅަނދާއި  119އުޅަނދާއި އެހެނިހެން ކަންކަމުގައި ބޭުންނކުރެވޭ  71މަސްވެރިކަންކުރާ 

 18މިސްކިތާއި އަންހެނުންގެ  38ރަށުގައި ފިރިހެނުންގެ  14މިއަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ 

ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާެގ ޞިނާޢީ މަރުކަޒު ހުރެއެވެ. އަދި މި އަތޮޅުގައި ހިންގާ  16ވިޔަފާރިއާއި  315މިސްކިތްހުރެއެވެ. އަދި 

 އެވެ.  49އަދަދަކީ 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ              މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް   6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0281

 

 8    ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                         މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  6ތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ 0281

ފިރިހެން ކުދިންނާިއ  1970ކިޔަވާކުދިން ތަޢުލީމު ޙާޞިލު ކުރަމުންދާ މި އަތޮޅުގައި  3866

އަންހެންކުދިން ތަޢުލީުމ ޙާޞިލް ކުރަމުން ގެންދެއެވެ. އަދި މި އަތޮޅުގައި އިބްތިދާޢީ ެފންވަރުން ފެށިގެްނ ޘާނަީވ  1896

 09ސްކޫލްހުރެއެވެ. އަދި  3ސްކޫލަކާއި އިބްތިދާޢީ ފެންވަރުންފެށިެގންމަތީ ޘާނަވީއަށް ކިޔަވައިދޭ  11ދޭ ފެންވަރަށް ތަޢުލީމް

 ޕްރީސްކޫލުހުރެވެ. 

ގޯތި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. މީެގ  6300ރަށުން މިހާތަނަށް  14މިއަތޮޅުގެ މީހުންދިރިއުޅޭ 

ބިން  18ގެއެވެ. އަދި ވިޔަފާރިއާއި ސިނާއީ ކަންކަމަށް  3366ވިފައިވަނީ ތެރެއިން މީހުން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބިނާ ކުރެ

މިހާތަނަށް ދޫކޮށްފައިވެއެވެ.  މިއަތޮޅުގެ މީހުންދިރި އުޅޭ ރަށްރަށުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްދޭ ދެކުންފުނީގެ 

 ހުރެއެވެ. ޖީ ޕްލަސް އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ލިބެން 4ނެޓްވާރކް ކަވަރޭޖް އަދި 

އިންޖީނުގެ ހުރެއެވެ. މި ހުރިހާ އިންޖީނުގެ ތަކެއްވެސް ބަލަހަްއަޓވަމުން  14މި އަތޮޅުގައި       
 ގެ ފަރާތުންނެވެ.  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެންދަވަނީ 

 

މިއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ދީނީ، ޤައުމީ ، އަދި އިޖުތިމާޢީ ކަންކަމަށް ޒަމާނުއްސުރެ ލޯބިކުރާ 

އުޅޭ އަތޮޅެކެވެ. ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އޮންނަ އެކުވެރިކަމާ ، އެއްބައިވަންތަކަމާ ، ޞުލުޙަ މަސަލަސްކަމަކީ ރައްޔިތެއް ދިރި

 އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ ރަނގަޅު ސިފަތަކެވެ.

ކީ ލެިޓޓިއުޑް ގައެވެ. މިއަތޮޅަ   6,48 Nޑިގްރީ ލޮންޖިޓިޓިއުޑް N  '7307މިއަތޮޅު އޮންނަނީ 

ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރު ގައި އޮްނނަ އަތޮޅަކަށްވުމުން ސްރީލަންކާ އާ އިންޑިޔާ މިއަތޮޅާއި ކައިރިއެވެ. މިއަތޮޅުގައި ބިންބޮޑެިތ 

 ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ގިނައެވެ.

 

 

 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ              މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް   6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0281

 

 9    ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                         މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  6ތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ 0281

 މި އަތޮޅަކީ ފަޅުރަށްތައްގިނަ އިޤްތިޞާދީގޮތުން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރެވޭނެ

ފަދަ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ އަތޮެޅކެވެ. ސަބަބަކީ އަތޮޅުގައި ބިމުެގ ތަނަވަސްކަން ބޮޑު ގިނަ ފަޅުަރށްތަކެއް ވާތީއެވެ. އެގޮތުްނ 

 އަތޮޅުގައި ހިމެނޭ ފަޅުރަށްތަކަކީ:

 # ރަށް  ބޮޑުމިން)ކމ(

 1 ހުވަހަންދޫ  45.92

 2 ނަރިދޫ 13.2

 3 ބިބީަރށް() ބީނާފުށި 4.3

 4 ބެރިންމަދޫ  -

 5 ކުޑަފިނޮޅު 2.5

 6 އިންނަފިނޮޅު  11.2

 7 އުމަރަތްފިނޮޅު 1.5

 8 އުގުލިފިނޮޅު 2

ނޑު ()  އަލިދުއްފަރު ފިނޮޅު 0.8  9 ކަޅިދުއްފަރުފަސްގަ

 10 ވެލިފިނޮޅު 3.1

 11 ވަގާރު 18.7

 12 މާފަހި 105.9

 13 މާފިނޮޅު 11.8

 14 މެދަފިނޮޅު ()  މެދަފުށި 5

 15 މަތީރަށް 6.8

 16 މުލިދޫ 66.34

 17 މަޑުލު 16.8

 18 ދައްޕަރުހުރާ  0.1

 19 ގައްލަންދޫ  10

 20 ގާމަތިކުޅުދޫ 13.3



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ              މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް   6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0281

 

 10    ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                         މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  6ތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ 0281

 # ރަށް  ބޮޑުމިން)ކމ(

 21 ގާފުށި  1

 22 ގޮއްވާފުށި 1.5

ނޑާލިފިނޮޅު 0.7  23 ކަ

 24 ހަތިފުށި   

 

މިއަތޮޅަކީ ތާރީޚީގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޤައުމީ ތަރިކައެއް ލިބިފައިވާ ޒަމާންވީ ތަންތަން ހުރި 

ނޑުވަރާއި، ކަނދުވަލު މިސްކިތާއި، މަތީރަށްުފޅުގައި ހުންނަ ޒިޔާރަތުގެ އަތޮޅެކެ ވެ. މިގޮތުން އުތީމު ޮބޑުތަކުރުފާނުގެ ގަ

އިތުރުން ކެލާ، އިހަަވންދޫ، ާބރަށުގައި ހުންނަ އާޘާރީ މިސްިކތް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ޕޯޗްގީޒުންގެ އަތްދަށުން ރާއްެޖ 

ނޑުމަތީގައި އުޅުއްވުމަށް ސަލާމަތް ކުރެއްވުމުގެ މަތިވެރި ޢަ ޒުމުގައި މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ އާރުކާޓީ، ރެއާއި ދުވާލު ކަ

 ބެންނެވި އޮޑިކޮޅު ) ކަޅުއޮއްފުންމި ( ބެންނެވީވެސް މިއަތޮޅުގެ ާބރަށުގައެވެ.

 



  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ އަތޮޅު ަކއުންިސލްގެ އިާދރާ  ވަހު ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް މަސް ދު  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0282

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                         މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0281  
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 އަދި ތަފްޞީލް  ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު މިންވަރު 

 ވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ާޙޞިލުވީ މިންވަރުވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައި 2018

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 

 މުއްދަތު 
ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު 

 މިންވަރު 

  Q1 Q2 Q3 Q4  

1.1.1 
އްދަތުގެ ކޯސްތައް ހިންގުން. މިގޮތުން މި ވޭތިވެދިޔައަހަރުގެ ނޮވެމްބރ ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ކުރުމު

 މަހުގައި ހިންގަންފެުށނު ވެބްޑިޒައިންކޯހުގެ ފަހުބައި ޖެނުއަރީ،ެފބުުރއަރީ މަހުގެންދެވިފައިވެއެވެ. 
     ެމީހުން  ބިނާކުރުމުގ

ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން 
ހިންގާ ނިމިފައިވާ 

ހަރަކާތެއް އަދި ކުރިއަށް 
 6އޮތް 

މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި 
މިފަދަ ހަރާކާތްތައް 

 ގެންދެވޭނެ 

ރޒާއި 1.1.2 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ގުޅިގެން މާރޗް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަ
ނިންމާ  6 ގައި   ހިންގުނު އިމާމުންނާއި ޚަޠީބުން ތާޒާކުރުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން 2018
 .ަހނދާނީ ިލއުން ދެއްވައިފިއެވެ ވަނީ ވެރިންނަށްބައި

     ެމީހުން  ބިނާކުރުމުގ
ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން 
ހިންގާ ނިމިފައިވާ 

ހަރަކާތެއް އަދި ކުރިއަށް 
 6އޮތް 

މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި 
މިފަދަ ހަރާކާތްތައް 

 ގެންދެވޭނެ 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ              މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް   6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0281

 

 12    ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                         މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  6ތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ 0281

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 

 މުއްދަތު 
ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު 

 މިންވަރު 

ޓަކައި ހއ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއް ހިމެނޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެ ޔުނެސްކޯ ބައޯސްފެއަރ ރިޒާވަކަށް ހެދުމަށް 1.1.3
ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މިނިސްޓްރީއޮފް އެންވަޔަރުމެންޓާ ހއ އަތޮޅު ކައުންސިލަރ ގުޅިގެންވަނީ 

 ގެންދެވިފައެވެ.

    
މީހުން  ބިނާކުރުމުގެ 
ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން 
ހިންގާ ނިމިފައިވާ 

ހަރަކާތެއް އަދި ކުރިއަށް 
 6 އޮތް

މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި 
މިފަދަ ހަރާކާތްތައް 

 ގެންދެވޭނެ 
ގައި ހއ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސާ އަދި  2018ސިވިލްސާރވިސް ކޮންފަރެންސް  1.2.1

 ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.

    
މީހުން  ބިނާކުރުމުގެ 
ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން 
ހިންގާ ނިމިފައިވާ 
ރިއަށް ހަރަކާތެއް އަދި ކު

 6އޮތް 
މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި 
މިފަދަ ހަރާކާތްތައް 

ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ޕްރޮގުރާމެއް ޖޫން ގުޅިގެން  ސިވިލްސާރވިސް ކޮމިޝަނާ ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލް 1.2.2 ގެންދެވޭނެ 
 ގައި ހއ.ދިއްދޫގެ މުއައްސަސާތަކަށްވަނީ ހިންގިފައެވެ. 2018

     ެމީހުން  ބިނާކުރުމުގ
ގެ ދަށުން ޕްރޮގްރާމު

ހިންގާ ނިމިފައިވާ 
ހަރަކާތެއް އަދި ކުރިއަށް 

 6އޮތް 
މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި 
މިފަދަ ހަރާކާތްތައް 

 ގެންދެވޭނެ 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ              މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް   6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0281

 

 13    ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                         މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  6ތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ 0281

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 

 މުއްދަތު 
ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު 

 މިންވަރު 

ޑިވޮލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމެއް  ސްލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީއާ ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލާ ގުޅިގެން ސްކިލް 1.2.3
 ހާ ރަށެއް ބައިވެރިވާގޮތށްވަނީ ހިންގިފައެވެ.ހއ.އަތޮޅުގެ ހޯރަފުށިފިޔަވާ ދެންހުރި ހުރި

     ެމީހުން  ބިނާކުރުމުގ
ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން 
ހިންގާ ނިމިފައިވާ 

ހަރަކާތެއް އަދި ކުރިއަށް 
 6އޮތް 

މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި 
މިފަދަ ހަރާކާތްތައް 

 ގެންދެވޭނެ 
2.1.1 

 20ންޓް ނެޓްވޯކް ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ އުތުރުހިޔާ އެވެކިޔާ ޢިމާރާތުގެ ކަރަ
ރޫމްގައި  4ސަރކިޓްގެ ޑީބޯޑު ފާރަށް ވަޅުލައި ހަރުކުރެވިފައި ވެއެވެ. މި ޑީބޯޑު ޢިމާރާތުގައި ހިމެނޭ 

 ސޮކެޓް ހަރުކުރެވިފައިވެއެވެ.    4އެމްޕެޔަރުގެ 15އޭސީއަށް ބޭނުންވާ 
 
 

     ްއާމުދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮުތނ
ތައް ފެށިފައިވާ ކަންތައް 

އިތުރަށް ތަރައްޤީ 
ކުރުމުގެ ގޮތުން އިމާރާތާ 

 ތަކެތި އަޕްގްރޭޑްކުރުން 

2.1.2 
 9000އޭސީ،  1ގެ  12000ރޫމްގައި އޭސީ ހަރުކުރެވުނެވެ. އެއީ ގްރީ ބްރޭންޑްގެ  4އުތުރުހިޔާ އެވެކިޔާ 

 އޭސީ ހަރުކުރެވުނެވެ.  1ބީޓީޔޫގެ  18000އޭސީ، އަދި  2ބީޓީޔޫގެ 
 

    ުމުގެ ގޮތުން އާމުދަނީ ހޯދ
ފެށިފައިވާ ކަންތައްތައް 

އިތުރަށް ތަރައްޤީ 
ކުރުމުގެ ގޮތުން އިމާރާތާ 

 ތަކެތި އަޕްގްރޭޑްކުރުން 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ              މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް   6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0281

 

 14    ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                         މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  6ތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ 0281

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 

 މުއްދަތު 
ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު 

 މިންވަރު 

2.1.3 
 13ނަންބަރު ކޮޓަރި މަރާމާތު ކުރުމުގެ ގޮތުން މުށިތައް ތަޅައި އައު މުށިޖެހުމާއި،  13ހއ. އަތޮޅުގޭގެ 

 ހުނެވެ.ނަްނބަރު ކޮޓަރީގައި މުށިން ބޯޑަރު ޖެ 2ނަންބަރާއި 
    

އާމުދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން 
ފެށިފައިވާ ކަންތައްތައް 
އިތުރަށް ތަރައްޤީ 

ކުރުމުގެ ގޮތުން އިމާރާތާ 
 ތަކެތި އަޕްގްރޭޑްކުރުން 

2.1.4 
ނަންބަރު ރޫމްގެ ސީލިންގ ހަލާކުވެފައިވާތީ އަލުން ޖިޕްސަން ބޯޑުގެ ސީލިންގ  8އަދި  3ހއ. އަތޮޅުގޭގެ 

ނަންބަރު ފާޚާނާގެ މޫނުޮދންނަ ތަށީގެ ގުލިން ެފންލީކުވާތީ އެކަން  12އަދި  9ން ކުރެވުނެވެ. މީގެ އިތުރު
 ރަނގަޅު ކުރެވުނެވެ.  

    
އާމުދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން 
ފެށިފައިވާ ކަންތައްތައް 
އިތުރަށް ތަރައްޤީ 

ކުރުމުގެ ގޮތުން އިމާރާތާ 
 ތަކެތި އަޕްގްރޭޑްކުރުން 

2.1.5 
 13ޓަރި މަރާމާތު ކުރުމުގެ ގޮތުން މުށިތައް ތަޅައި އައު މުށިޖެހުމާއި، ނަންބަރު ކޮ 13ހއ. އަތޮޅުގޭގެ 

 ނަްނބަރު ކޮޓަރީގައި މުށިން ބޯޑަރު ޖެހުނެވެ.  2ނަންބަރާއި 
 

     ްއާމުދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުނ
ފެށިފައިވާ ކަންތައްތައް 

އިތުރަށް ތަރައްޤީ 
ކުރުމުގެ ގޮތުން އިމާރާތާ 

 ތަކެތި އަޕްގްރޭޑްކުރުން 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ              މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް   6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0281

 

 15    ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                         މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  6ތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ 0281

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 

 މުއްދަތު 
ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު 

 މިންވަރު 

2.1.6 
ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޫނުމަތީ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ލަކުޑި ކުޑަދޮރު ނައްޓައި އެލްމިނިއަމް 

 ކުޑަދޮރަށް ބަދަލުކުރެވުނުވެ. 
     ްއާމުދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުނ

ފެށިފައިވާ ކަންތައްތައް 
އިތުރަށް ތަރައްޤީ 

ކުރުމުގެ ގޮތުން އިމާރާތާ 
 ތަކެތި އަޕްގްރޭޑްކުރުން 

2.1.7 
 13ނަންބަރު ކޮޓަރި މަރާމާތު ކުރުމުގެ ގޮތުން މުށިތައް ތަޅައި އައު މުށިޖެހުމާއި،  13ހއ. އަތޮޅުގޭގެ 

ނަްނބަރު ކޮޓަރީގައި ތަޅުމުގެ ބޯޑަރު މުށިޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. އަދި އަތޮޅު  2ނަންބަރާއި 
 ޮދރަށް ބަދަލުކުރެވުނެވެ.  ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ވަންނަން ހުންނަ މައިދޮރު އެލްމިނިއަމް

 

     ްއާމުދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުނ
ފެށިފައިވާ ކަންތައްތައް 

އިތުރަށް ތަރައްޤީ 
ކުރުމުގެ ގޮތުން އިމާރާތާ 

 ތަކެތި އަޕްގްރޭޑްކުރުން 

2.1.8 
ގެލެކްސީގެ މަރާމާތު ކުރުމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ބަދިގެ ުމށިޖެހުމާ، ސީލިންގ ކުރުމާ، އެްގޒޯސް 

ރުކުރުމާ، ކޮޓަރިތަކުގެ ދިއްލުްނތައް ބަދަލުކުރުމާ، އޭސީ އާއި ޑީބޯޑު ހަރުކުރުމުގެ އިތުރުން ދިޔަދޮވި ހަ
 ހަރުކުރުމާ، ސިންކް މަސައްކަތް ކުރިއަސް ގެންދެވުނެވެ.  

     ްއާމުދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުނ
ފެށިފައިވާ ކަންތައްތައް 

އިތުރަށް ތަރައްޤީ 
ކުރުމުގެ ގޮތުން އިމާރާތާ 

 ތި އަޕްގްރޭޑްކުރުން ތަކެ



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ              މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް   6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0281

 

 16    ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                         މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  6ތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ 0281

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 

 މުއްދަތު 
ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު 

 މިންވަރު 

2.1.9 
ގެލެކްސީގައި އިތުރަށް ކުރަންހުރި މަރާމާތުތަކުގެ ތެރެއިން ބަދިގެ ޝީޓު މުށިޖެހުމާ، އަތްޮދންނަ 

ޝީޓްމުށިޖެހުމާ، ބަދިގެއިން ކާަތކެތި ގެންދިއުމަށް ހަދާފައިވާ ގޮޅި ރަނާ ސިމެންތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް 
 ކުރުން.

    ްއާމުދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުނ 
ފެށިފައިވާ ކަންތައްތައް 

އިތުރަށް ތަރައްޤީ 
ކުރުމުގެ ގޮތުން އިމާރާތާ 

 ތަކެތި އަޕްގްރޭޑްކުރުން 

2.1.9 

 ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯސްތައް ހިންގުން.

 

     ުމަސްދުވަހު  6ފަހ
މިޕްރޮގްރާމް 

ގެންދިއުމަށްވަނީ 
 ހަމަޖެހިފައި

2.1.10 

 ރިވާ ޒުވާނުންނަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އެލަވަންސެއް ހޯދައި ދިނުން.ކޯސްތަކުގައި ބައިވެ

 

 

 

 

 

 

 

 

     ުމަސްދުވަހު  6ފަހ
މިޕްރޮގްރާމް 

ގެންދިއުމަށްވަނީ 
 ހަމަޖެހިފައި



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ              މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް   6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0281

 

 17    ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                         މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  6ތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ 0281

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 

 މުއްދަތު 
ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު 

 މިންވަރު 

2.1.11 

 އިމާމުވެ ހުކުރުކުރަން ދަސްކޮށް ދިނުމުގެ ކޯސް ހިންގުން.

 

     ްއިތުބާރާއި މިހާރުވެސ
ޔަގީންކަމާއެކު ދަތުރު 

ރެވޭނެ ފެރީގެ ނިޒާމު ކު
ހަރުދަނާކަމާއެކު 
 ކުރިއަށްދިއުން.

2.1.12 

 ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތައް ދަސްކޮށްދޭ ކޯސްހިންގުން. 

 

     ްބިން މިހާރުވެސ
ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ 
 ޕްލޭންތައް ހެދެމުންދޭ 

2.1.13 

 ޝޮޕް ހިންގުން.ތަފާތު ދާއިރާތަކުން އަންެހނުން ބާރުވެރިކުރުމަށް ސެމިނާރ ނުވަތަ ވޯކް

     ުމިހާރުވެސް މަޢުލޫމާތ
ރައްކާ ކުރުމުގައި 

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭުނން 
 ހިފަމުން ގެންދިއުން.



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ              މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް   6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0281

 

 18    ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                         މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  6ތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ 0281

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 

 މުއްދަތު 
ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު 

 މިންވަރު 

 އަންހެނުންނާ މެދު ގެންގުޅޭ ތަާފތުކުރުންތައް ދެނެގަތުމުގެ ސަރވޭއެއް ހިންގުން. 3.1.1

 

     ުމަސްދުވަހު  6ފަހ
މިޕްރޮގްރާމް 

ގެންދިއުމަށްވަނީ 
 ހަމަޖެހިފައި

3.1.1 

 އަންހެނުން ސިޔާސީގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ މުހިންމުކަމާމެދު ހޭުލންތެރިކުރުވުން.

 

     ުމަސްދުވަހު  6ފަހ
މިޕްރޮގްރާމް 

ގެންދިއުމަށްވަނީ 
 ހަމަޖެހިފައި

3.1.2 

 ތަފާތު ދާއިރާތަކުން އަންެހނުން ބާރުވެރިކުރުމަށް ސެމިނާރ ނުވަތަ ވޯކްޝޮޕް ހިންގުން.

 

     ުމަސްދުވަހު  6ފަހ
މިޕްރޮގްރާމް 

ގެންދިއުމަށްވަނީ 
 ހަމަޖެހިފައި

3.1.3 

 އަންހެނުންނާ މެދު ގެންގުޅޭ ތަާފތުކުރުންތައް ދެނެގަތުމުގެ ސަރވޭއެއް ހިންގުން.

 

     ޭކާރިސާތަކުން ލިބ
ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް 
ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލެއް 

 ހެދިފައިވޭ



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ              މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް   6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0281

 

 19    ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                         މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  6ތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ 0281

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 

 މުއްދަތު 
ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު 

 މިންވަރު 

3.1.4 

 ތްތެރިވުމުގެ މުހިންމުކަމާމެދު ހޭުލންތެރިކުރުވުން.އަންހެނުން ސިޔާސީގޮތުން ހަރަކާ

 

     ާސްޓާފްމީޓިންތަކާ،ސީނިޔ
މެނޭޖުމެންޓް މީޓިްނތަކާ 

އަތޮޅުގެ އެހެނިހެން 
ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާ 

ބާއްވާ މީޓިންތަކުގެ 
ކައުންސިލް އެހީގައި  

ހިންގުން ހަރުދަނާ 
ކުރުމަށް 

ކައުންސިލަރުންނާއި 
މުވައްޒަފުންގެ 

 ދަލުވުންތައް ބޭއްވުން.ބައް

3.1.5 
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ހޯދައި ދިނުމުގައި ފިރިހެން ކުދިންނެކޭ އެއްގޮތަށް އަންހެން ކުދިްނނަށްެވސް މަތީ 

 ތަޢުލީމް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދަިއ ދިނުމަށް ބާރުއެޅުން.

 

     ުމަސްދުވަހު  6ފަހ
މިޕްރޮގްރާމް 

ގެންދިއުމަށްވަނީ 
 ހަމަޖެހިފައ

3.1.5 

 އަންހެނުން ޭބނުންވާ ދާއިރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ފުރުސަތުއޮތުން.

     ުމަސްދުވަހު  6ފަހ
މިޕްރޮގްރާމް 

ގެންދިއުމަށްވަނީ 
 ހަމަޖެހިފައި



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ              މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް   6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0281

 

 20    ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                         މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  6ތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ 0281

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 

 މުއްދަތު 
ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު 

 މިންވަރު 

3.1.6 

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ހޯދައި ދިނުމުގައި ފިރިހެން ކުދިންނެކޭ އެއްގޮތަށް އަންހެން ކުދިްނނަށްެވސް މަތީ 
 ޢުލީމް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދަިއ ދިނުމަށް ބާރުއެޅުން.ތަ

 

     ުމަސްދުވަހު  6ފަހ
މިޕްރޮގްރާމް 

ގެންދިއުމަށްވަނީ 
 ހަމަޖެހިފައ

3.1.7 

 ދަރިން ބެލެހެއްޓުމުގައި މައިްނބަަފއިންނާއި ބެލެނިވެރިންގެ ޭހލުންެތރިކަން އިތުރުކުރުން.

 

     ުމަސްދުވަހު  6ފަހ
މިޕްރޮގްރާމް 

ދިއުމަށްވަނީ ގެން
 ހަމަޖެހިފައ

3.1.8 

މަސްދުވަހު  6ފަހު      އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިންނަށް ޯމބައިލް ފޯން ހޯދައި ނުދިނުމާއި ސޯޝަލް މީޑީއާތަކަށް ނުވަދެވޭގޮތް ހެދުން. 18
މިޕްރޮގްރާމް 

ގެންދިއުމަށްވަނީ 
 ހަމަޖެހިފައ

3.1.9 

 ޅެމުންދާ ކުޑަކުދިންނާމެދު އިތުރަށް ސަމާލުވުން.މައިންބަފައިންގެ އަޅާލުން ނުިލބި މުޖުތަމަޢުގައި އު

 

     ުމަސްދުވަހު  6ފަހ
މިޕްރޮގްރާމް 

ގެންދިއުމަށްވަނީ 
 ހަމަޖެހިފައ



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ              މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް   6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0281

 

 21    ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                         މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  6ތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ 0281

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 

 މުއްދަތު 
ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު 

 މިންވަރު 

3.1.10 

 ގޭތެރޭގައި ކުރާ އަނިޔާތައް ސިއްރުނުކޮށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ިރޕޯރޓްކުރުމަށް ބާރުއެޅުން.

 

     ުމަސްދުވަހު  6ފަހ
މިޕްރޮގްރާމް 

އުމަށްވަނީ ގެންދި
 ހަމަޖެހިފައ

3.1.10 

 ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސެންޓަރުގެ ދައުރު ހަރުދަނާކުރުން.

 

     ުމަސްދުވަހު  6ފަހ
މިޕްރޮގްރާމް 

ގެންދިއުމަށްވަނީ 
 ހަމަޖެހިފައ

3.1.11 

 ހޯދުން. ޖިންސީ އަދި ޖިސްމާނީ އަނިޔާ ލިބުން މަދުކުރުމުގައި މުޖުތަމަޢުެގ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން

 

     ުމަސްދުވަހު  6ފަހ
މިޕްރޮގްރާމް 

ގެންދިއުމަށްވަނީ 
 ހަމަޖެހިފައ



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ              މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް   6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0281

 

 22    ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                         މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  6ތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ 0281

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 

 މުއްދަތު 
ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު 

 މިންވަރު 

3.1.12 

 ސިޔާސީގޮތުން ބަސްކިޔޭ މަޤާމުތަކަށްއަންހެނުން އިްނތިޚާބު ކުރުމަށް ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުން.

 

     ުމަސްދުވަހު  6ފަހ
މިޕްރޮގްރާމް 

ގެންދިއުމަށްވަނީ 
 ހަމަޖެހިފައ

3.1.13 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީައށް މަސައްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރަކަށް  ،ންސިލްތަކުގެ ބައްދަލުވުންތަުކގައިކައު
 ބައިވެރިވެވޭގޮތަށް ލޯކަލް ކައުްނސިލްތަކާބެހޭ ޤާނޫަނށް އިސްލާޙުގެނައުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

     ުމަސްދުވަހު  6ފަހ
މިޕްރޮގްރާމް 

ގެންދިއުމަށްވަނީ 
 ހަމަޖެހިފައި

3.1.14 

ކައުންސިލްތަކުން ރާވައިގެން ހިްނގާ އިޤްތިސާދީ ނުވަތަ އިޖުތިމާީޢ މަސައްކަތްތަކުގައި އަންހެނުންެގ ޚިޔާލު 
 ހޯދުން.

     ުމަސްދުވަހު  6ފަހ
މިޕްރޮގްރާމް 

ގެންދިއުމަށްވަނީ 
 ހަމަޖެހިފައ

3.1.15 

މަސްދުވަހު  6ފަހު      ހޯދުން. ރައްޔިތުންނާ ގުޅޭގޮތުން ނިންމާ ނިންމުންތަކުގައި އަންެހނުންގެ ޚިޔާލު
މިޕްރޮގްރާމް 

ގެންދިއުމަށްވަނީ 
 ހަމަޖެހިފައ



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ              މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް   6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0281

 

 23    ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                         މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  6ތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ 0281

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 

 މުއްދަތު 
ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު 

 މިންވަރު 

3.1.16 

މަސްދުވަހު  6ފަހު      އަންހެނުންގެ ދައުރު މިހާރަށްވުެރ ހަރުދަނާކުރުމަށް ހޭލުންތެރި ުކރުވުން.
މިޕްރޮގްރާމް 

ގެންދިއުމަށްވަނީ 
 ހަމަޖެހިފައ

4.1.1 

 ދިޔަދޮވި އަދި ހަން ސާފުކުރުން. ފެން ނެގުމުގެ ކުރިން ފުރާޅާއި

     ުމަސްދުވަހު  6ފަހ
މިޕްރޮގްރާމް 

ގެންދިއުމަށްވަނީ 
 ހަމަޖެހިފައ

4.1.2 

 ހޫނު މޫސުމުގައި ބޯފެނަށްޖެހޭ ިމންވަރު މަދުކުރުން.

     ުމަސްދުވަހު  6ފަހ
މިޕްރޮގްރާމް 

ގެންދިއުމަށްވަނީ 
 ހަމަޖެހިފައ



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ              މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް   6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0281

 

 24    ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                         މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  6ތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ 0281

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 

 މުއްދަތު 
ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު 

 މިންވަރު 

4.1.2 

 ފު ކުޑަކުރުން.ފެން ބޭނުންކުރުމުގައި އިސްރާ

 

     ުމަސްދުވަހު  6ފަހ
މިޕްރޮގްރާމް 

ގެންދިއުމަށްވަނީ 
 ހަމަޖެހިފައި

4.1.3 

 އާބާދީގޮތުން ބައިިގނަ ރަށްރަށުގަިއ ޕްލާންޓް ބަހައްޓައި ދިނުްނ.

 

     ުމަސްދުވަހު  6ފަހ
މިޕްރޮގްރާމް 

ގެންދިއުމަށްވަނީ 
 ހަމަޖެހިފައި

4.1.4 

 ވަަރކަށް ފެން ރައްކާކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.ރަށުގެ އާބާދީއާ އެކަށޭނަ މިން

 

     ުމަސްދުވަހު  6ފަހ
މިޕްރޮގްރާމް 

ގެންދިއުމަށްވަނީ 
 ހަމަޖެހިފައ

4.1.5 

 ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ބާރަށް، އުީތމު، މާރަންދޫ، ފިއްލަދޫ، މުރައިޫދ އަށް ޚިދުމަތް ލިބުން.

 

     ުމަސްދުވަހު  6ފަހ
މިޕްރޮގްރާމް 

ންދިއުމަށްވަނީ ގެ
 ހަމަޖެހިފައ



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ              މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް   6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0281

 

 25    ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                         މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  6ތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ 0281

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 

 މުއްދަތު 
ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު 

 މިންވަރު 

4.1.6 

ނޑައެޅުން. މަސްދުވަހު  6ފަހު      ޕަންޕު ސްޓޭޝަންތައް ބަހައްޓާެނ ބިން ކަ
މިޕްރޮގްރާމް 

ގެންދިއުމަށްވަނީ 
 ހަމަޖެހިފައ

4.1.7 

 ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކުރާއިރު ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް ދިނުން.

 

     ުމަސްދުވަހު  6ފަހ
މިޕްރޮގްރާމް 

ގެންދިއުމަށްވަނީ 
 ހަމަޖެހިފައ

4.1.8 

ނޑައެޅުން.  ކުނިކޮށި ގާއިމުކުރުމަށް ބިން ކަ
      ުމަސްދުވަހު  6ފަހ

މިޕްރޮގްރާމް 
ގެންދިއުމަށްވަނީ 

 ހަމަޖެހިފައ



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ              މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް   6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0281

 

 26    ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                         މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  6ތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ 0281

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 

 މުއްދަތު 
ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު 

 މިންވަރު 

4.1.9 

ދުވަހު މަސް 6ފަހު      މަގުމަތި ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓާ ުއސޫލު ޢާންމުކުރުން.
މިޕްރޮގްރާމް 

ގެންދިއުމަށްވަނީ 
 ހަމަޖެހިފައ

4.1.10 

 ކުނިކޮށި ގާއިމުކުރުން.
      ުމަސްދުވަހު  6ފަހ

މިޕްރޮގްރާމް 
ގެންދިއުމަށްވަނީ 

 ހަމަޖެހިފައ

4.1.11 

 ގޭގެއިން ކުނި އުކުމާބެހޭ އުސޫލެއް އޮތުން.
    

މަސްދުވަހު  6ފަހު 
މިޕްރޮގްރާމް 

ގެންދިއުމަށްވަނީ 
ހިފައހަމަޖެ  

4.1.12 

 ކުނި އުކުމާބެހޭ އުސޫލު ރައްޔިތުންނަށް އަންގައި ދިނުން.
    

މަސްދުވަހު  6ފަހު 
މިޕްރޮގްރާމް 

ގެންދިއުމަށްވަނީ 
 ހަމަޖެހިފައ



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ              މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް   6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0281

 

 27    ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                         މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  6ތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ 0281

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 

 މުއްދަތު 
ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު 

 މިންވަރު 

4.1.13 

ނޑައެޅުން.   ކުނިކޮށި ބަލަހައްޓާ ެމނޭޖް ކުރެވޭނެގޮތެއް ކަ
 

    
މަސްދުވަހު  6ފަހު 

މިޕްރޮގްރާމް 
ގެންދިއުމަށްވަނީ 

މަޖެހިފައހަ  

4.1.2 

 ބަނދަރު ބެލެހެްއޓުމާބެހޭ ޤަާވޢިެދއް އޮތުން.
 

    
މަސްދުވަހު  6ފަހު 

މިޕްރޮގްރާމް 
ގެންދިއުމަށްވަނީ 

 ހަމަޖެހިފައ

4.1.3 

 ބަނދަރު ބެލެހެްއޓުމާބެހޭ ޤަާވޢިަދށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުން.
 

    
މަސްދުވަހު  6ފަހު 

މިޕްރޮގްރާމް 
ނީ ގެންދިއުމަށްވަ
 ހަމަޖެހިފައ



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ              މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް   6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0281

 

 28    ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                         މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  6ތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ 0281

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 

 މުއްދަތު 
ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު 

 މިންވަރު 

4.1.4 

     އުޅަނދުފަހަރަށް ބަނދަރުން ެފްނ ލިބޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖައްސައި ދިނުން.
މަސްދުވަހު  6ފަހު 

މިޕްރޮގްރާމް 
ގެންދިއުމަށްވަނީ 

 ހަމަޖެހިފައ

4.1.5 

     އުޅަނދުފަހަރަށް ކަރަންޓް ލިޭބެނގޮތް ހަމަޖައްސައި ދިނުން.
މަސްދުވަހު  6ފަހު 

މިޕްރޮގްރާމް 
ންދިއުމަށްވަނީ ގެ

 ހަމަޖެހިފައ

4.1.6 

     މުދާ ބޭލުމާއި މަސްވެރިންނާއި ތެޔޮއަޅާ ސަރަޙައްދު ވަކިކުރުން. 
މަސްދުވަހު  6ފަހު 

މިޕްރޮގްރާމް 
ގެންދިއުމަށްވަނީ 

 ހަމަޖެހިފައ

4.1.7 
 އިޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދު ކުނިކަހައި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ހަރުދަނާ އުޞޫލެއް އޮތުން.

     
މަސްދުވަހު  6ފަހު 

މިޕްރޮގްރާމް 
ގެންދިއުމަށްވަނީ 

 ހަމަޖެހިފައ



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ              މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް   6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0281

 

 29    ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                         މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  6ތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ 0281

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 

 މުއްދަތު 
ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު 

 މިންވަރު 

4.1.7 
     މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދު ކުނިކަހާ ސާފުކުރުން ހަރުދަނާކުރުން.

މަސްދުވަހު  6ފަހު 
މިޕްރޮގްރާމް 

ގެންދިއުމަށްވަނީ 
 ހަމަޖެހިފައ



 ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ އަތޮޅު ަކއުންިސލްގެ އިާދރާ   މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0282

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                         މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0281  

30 

 

ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  2018
 ތައް ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނު ހަރަކާތް 

 
o  ްޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯސްތައް ހިންގުން. 2.1.9 ޙަރަކާތ 

މަކަްށ ވީ ނަމަވެސް ވަރަށް މުިހންމު ކަ : މިކަމަކީ ރައްޔިތުންނަށްސަބަބު/ދަތިތައް 

ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ ބަެޖޓްެގ ދަތިކަމުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ވަރަކަށް ކުރިއަށް 

 ނުގެންދެވިފައި. 

 

o  ްކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވާ ޒުވާނުންނަށް ޮކންމެވެސް ވަރެއްގެ   2. 1. 10ޙަރަކާތ

 އެލަވަންސެއް ހޯދައި ދިނުން.

އުންސިލްގެ ބަޖެޓްގެ ދަތި ކަމާހުރެ މިފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް ސަބަބު/ދަތިތައް: ސަބަބު/ދަިތތަްއ: ކަ

 ނުފެށިފައ

o  ްއިމާމުވެ ހުކުރުކުރަން ދަސްކޮށް ދިނުމުގެ ކޯސް ހިންގުން. 2.1.11 ޙަރަކާތ  

   ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގެ ދަތި ކަމާހުރެ މިަފދަ ޕްރޮގްރާމެއް ނުފެށިފައި އަދި ސަބަބު/ދަތިތައް:     

 އި ަތފާތު ދަތި ކުރިމަތިވެފައިވުން. ފަންނީ މީހުން ހޯދުމުގަ

 

 
o  ްކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތައް ދަސްކޮށްދޭ ކޯސްހިންގުން. 2.1.12  4ޙަރަކާތ 

ސަބަބު/ދަތިތައް: ކައުންސިލްގެ ަބޖެޓްގެ ދަތި ކަމާހުރެ މިފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް ނުފެށިފައި އަދި ފަންނީ 

ދި މީގެ އިތުރުން ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިާހބު އަ މީހުން ހޯދުމުގައި ތަފާތު ދަތި ުކރިމަތިވެފައިވުން

 . ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން މިކަންތައްަތއް ކުރުމަށް ބޮޑު ހުރަހަކަށްވި

 

 

 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ              މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް   6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0281

 

 31    ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                         މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  6ތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ 0281

ތަފާތު ދާއިރާތަކުން އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމަށް ސެމިނާރ ނުވަތަ ވޯކްޝޮޕް  2.1.13ޙަރަކާތް  
 ހިންގުން.

   ތި ކަމާހުރެ މިފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް ނުފެށިފައި އަދި ފަންނީ ކައުންސިލްގެ ަބޖެޓްގެ ދަސަބަބު/ދަތިތައް: 

މީހުން ހޯދުމުގައި ތަފާތު ދަތި ުކރިމަތިވެފައިވުން އަދި މީގެ އިތުރުން ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިާހބު 

  ަތއް ކުރުމަށް ބޮޑު ހުރަހަކަށްވުން.ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން މިކަންތައް

o   ްން އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމަށް ސެމިނާރ ނުވަތަ ތަފާތު ދާއިާރތަކު 12.1.2ޙަރަކާތ  

 ވޯކްޝޮޕް ހިންގުން.

ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގެ ދަތި ކަމާހުރެ މިފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް ނުފެށިފައި އަދި  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

ފަންނީ މީހުން ހޯދުމުގައި ަތފާތު ދަތި ކުރިމަތިވެފައިވުން އަދި މީގެ އިތުރުން ލޯކަލް 

 ތިހާބު ލަސްވުުމގެ ސަބަބުން މިކަންތައްތައް ކުުރމަށް ބޮޑު ހުރަހަކަށްވި.ކައުންސިލްގެ އިން

 
 

o    ްކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކައުންސިލްތަކުން ތައްޔާރުވެ އެކަމަށް ސާމާނު  2.1.13ޙަރަކާތ

 ހޯދުން.

އަދި  ކައުންސިލްގެ ަބޖެޓްގެ ދަތި ކަމާހުރެ މިފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް ނުފެށިފައިސަބަބު/ދަތިތައް: 

ފަންނީ މީހުން ހޯދުމުގައި ަތފާތު ދަތި ކުރިމަތިވެފައިވުން އަދި މީގެ އިތުރުން ލޯކަލް 

 ކައުންސިލްގެ އިންތިހާބު ލަސްވުުމގެ ސަބަބުން މިކަންތައްތައް ކުުރމަށް ބޮޑު ހުރަހަކަށްވި.

 
           

o  ްކުރާނެގޮތް ދަސްކޮށްދިނުން.. ކާރިސާއެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ޢަމަލ2.1.14ުޙަރަކާތ 

ކައުންސިލްގެ ަބޖެޓްގެ ދަތި ކަމާހުރެ މިފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް ނުފެށިފައި އަދި ފަންނީ ސަބަބު/ދަތިތައް: 

މީހުން ހޯދުމުގައި ތަފާތު ދަތި ުކރިމަތިވެފައިވުން އަދި މީގެ އިތުރުން ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިާހބު 

 ކުރުމަށް ބޮޑު ހުރަހަކަށްވި.  ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން މިކަންތައްަތއް

 

 

 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ              މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް   6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0281

 

 32    ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                         މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  6ތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ 0281

 ކައުންސިލުން އާމުދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާ ވިޔަފާރި 

 ފަހިއަރަނި 

ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުން ނިންމަވަިއގެން ވިޔަފާރި ޢުސޫލުން  18އަރަނި ސްކީމަކީ، ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  ހިފަ

އ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަާށއި، އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަްށ ކުރިއަށް ގެންދާ ސްކީމެކެވެ. މި ސްކީމަކީ ހ

ފަސޭހައިން ތަކެތި ގަނެވޭނެޮގްތ ހަދައި ދިނުމަށްޓަކައި އަތޮޅުަކއުންސިލުން ތައާރަފްކޮށްފައިވާ ސްކީމެކެވެ. މި ވިޔަފާރި 

)ތިންލައްކަ ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާގެ(  ރުފިޔާ 3,50000.00ފެށުމަށްޓަކައި ހއ. އަތޮޅު ަކއުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން 

ނޑައަޅާފައި ވެއެވެ. ފަހިއަރަނި ފެށިފައިވަނީ   ގައެވެ. 0286ެފްބރުވަރީ  20ބަޖެޓެއް ކަ

 ފަހިދުވެލި 

ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުން ނިްނމަވައިގެން ކުރިއަށް ގެންާދ  16ފަހި ދުވެލި ޕްރޮގްރާމަކީ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  

ރ. )ދެލައްކަ ރުފިޔާގެ( 200,000.00. މި ޕްރޮގްރާމް ފެށުމަށްޓަކައި ހއ. ައތޮޅު ކައުްނސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ޕްރޮގްރާމެކެވެ

ނޑައަޅާފައި ވެއެވެ. ފަހި ދުވެލި ޕްރޮގްރާމް ފެށިފައިވަނީ     ވަނަ ދުވަހު އެވެ. 0282ސެޕްޓެމްބަރ  21ބަޖެޓެއް ކަ

 އަތޮޅުގެ 

ވަަނ  66ޔަށް ދޫކުރުމުގެ ވިޔަފާރި ފެށިފައިވަނީ ހއ.އަތޮޅު ކަުއންސިލް އިދާރާގެ ހއ. އަތޮޅުގެ )އަތޮޅު ސްޓޭޓްަހއުސް( ކުއް

އިން ފެށިގެން ހއ. އަތޮޅު ސްޓޭޓްހައުސް  0286ސެޕްޓެންބަރު  06ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުން ފާސްކޮށްަފއިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 

 81ދަށުންނެވެ. ހއ.އަތޮޅުގޭގައި ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ހިންގަމުން ގެންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ ބެއްލެވުމުގެ 

 ކޮޓަރިއެވެ.    1ކޮޓަރިއާއި ޑަބަލް  82ކޮޓަރި ހުރެއެވެ. އެއީ ސިންގަލް 
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 33    ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                         މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  6ތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ 0281

 ކައުންސިލުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ މާލީ ހިސާބު 
 

ގެ  2018
ބަޖެޓްގައި ބާކީ 
 ހުރި ފައިސާ

ގެ ލިބުނު  2018
 ބަޖެޓް 

ގެ  2018
 6ފުރަތަމަ 
 ބަޖެޓުގެ ތަފްީޞލު  ދު މަހުގެ ޚަރަ

 

  ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  ރިކަރަންޓް 2,906,374.68 6,307,289.00 3,400,914.32
  ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  ކެޕިޓަލް - 12,000.00 12,000.00

3,412,914.32 6,319,289.00 2,906,374.68 
  މުޅި ޖުމްލަ ބަޖެޓް

  
 

 
 

  
 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު  

 
 210 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 2,609,861.70 4,831,167 2,221,305.30

119,321.57 237,901.00 118,579.43 
މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި  ޕެންޝަނާއި،

 ފައިސާ ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ 
213 

 221 ކުރުމުގެ ޚަރަދު  ދަތުރުފަތުރު 20,961.60 45,000.00 24,038.40

 222 ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯާދ ތަކެތީގެ އަގު އޮފީސް 33,303.42 87,865.00 57,561.58

 223 ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިުދމަތުގެ ޚަރަދު އޮފީސް 120,932.57 1,055,356.00 934,423.43

 225 ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  ތަމްރީން - - -

 226 ރަދު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަ މަރާމާތު 2,735.96 50,000.00 44,264.04
3,400,914.32 6,307,289.00 2,906,374.68 

  
  

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު  
 

 421 ހަުރމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ 0.00 12,000.00 12,000.00

12,000.00 12,000.00 0.00 
  

  
 210 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު  

 211 މުސާރައާއި އުޖޫރަ  1,867,435.03 3,755,367.00 1,887,931.97

 212 ދޭ އެލަވަންސް  މުވައްޒަފުންނަށް 742,426.67 1,075,800.00 333,373.33

2,221,305.30 4,831,167.00 2,609,861.70 
  
 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                                                                    މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް     6އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަނަ  0282

   

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                         މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0281  
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 ކުރިއަށް ރޭވިފައިހުރި ކަންކަން ވަނަ އަހަރު  2018

 ކުރިއަށް ގެންދެިވފައި ނުވާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަްށ ރޭވިފައިވާ ގޮތްތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާ 2018

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 

 މުއްދަތު 
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް 

 ލަފާކުރާ ބަޖެޓް 

  Q1 Q2 Q3 Q4  

10.1.1.2 .
10.1.2 

 ތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ދުންފަތުގެ ނުރައްާކތެރިކަން އަންގައި ދިނުން. ސްކޫލްތަކުގެ މަތީ ގްރޭޑް

 

 

     

14.1.2.2 
 އިމާމުވެ ހުކުރުކުރަން ދަސްކޮށް ދިނުމުގެ ކޯސް ހިންގުން

  

 
 
 
 
 

 

     

14.1.3.3 
 ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތައް ދަސްކޮށްދޭ ކޯސްހިންގުން 

 
     

14.10.1. 
 ޝަނަލް ތަްމރީން ހޯދުމަށް ޒުވާނުންނަށް ހިްތވަރު ދިނުން.ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭ

 
 
 

     

15.1.1.5 
 ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ޓިވެޓާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން.

 
 
 

     

49.1.1 
 އައިސީޓީގެ ވަސީލަތްތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ތަމުރީން ިދުނން.

 
 
 

     

52.2.2 
 ކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކައުންސިލްތަކުން ތައްޔާރުވެ އެކަމަށް ސާމާނު ހޯދުން.ކާރިސާތަ

 
     

52.1 
 

 ކާރިސާއެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ޢަމަލުކުރާނެގޮތް ަދސްކޮށްދިނުން.
 

 
 
 
 
 

     



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ އިދާރާ  ކުގެ ރިޕޯޓް މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަ 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0281

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                         މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0281  
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 މަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް  6ފުރަތަމަ 

ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގައި ހުށަހެޅުއްވި ހުށަެހޅުއްވުން ތަކާއި، އެ  34ސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ހއ. އަތޮޅު ކައުން
 ހުށަހެޅުއްވުންތައް ފާސްވިގޮތް 

 2018ޖެނުއަރީ  11 

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ  : 01އެޖެންޑާނަމްބަރ 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ  33ސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ހއ. އަތޮޅު ކައުން -
 ޔަޥްމިއްޔާ 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ
 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 01

ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

އިންފާޒްهللا ޢަބްދުކައުންސިލަރ  03      

  03: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު
   -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 

 އަހަރުގެ ބަޖެޓު ފާސްކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރުން. ވަނަ 2018: 02އެޖެންޑާނަމްބަރ

 ވަނަ އަހަރުގެ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓު މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް 2018

 އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ހުށަހެޅުއްވީ

 ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު :ތާއިދުކުރެއްވީ 

 .ވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެމެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައި 

 

 

 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ              މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް   6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0281

 

 36    ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                         މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  6ތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ 0281

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 01

ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

 03: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު
 -:ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 ރަށުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން 06ވަނަ އަހަރު މޮނިޓަރ ކުރި  2017: 03އެޖެންޑާނަމްބަރ

ރަށު  06ރިޕޯޓުތަްށ ނިމިފައިވަތީ ދެްނނެވިފައިވާ  ރަށުގެ 6ވަނަ އަހަރު މޮިނޓަރ ުކރެވިފައިވާ  2017

 ކައުންސިލްތަކުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސް ކުރުމަށް ހުށަހަޅަން

 ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު :ހުށަހެޅުއްވީ

 ސިރާޖުهللا އިންފާޒް/ ކައުންސިލަރ ޢަބްދުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއްވީ 

 

ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގައި ހުށަހެޅުއްވި ހުށަެހޅުއްވުން ތަކާއި، އެ  39ސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ހއ. އަތޮޅު ކައުން
 ހުށަހެޅުއްވުންތައް ފާސްވިގޮތް 

 2018ފެބުރުއަރީ  14 

އިންޖީން ސިޓީލާ ނީލަމުގައި  02ހޯސް ޕަވަރުގެ  200ރެހެންދި ލޯންޗުން ނަގާފައިވާ  : 01އެޖެންޑާނަމްބަރ 
 ޓަކައި އިޢުލާން ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން ވިއްކާލުމަށް 

ހޯސްޕަވަރުގެ ދެއިންޖީނާއި  200ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރެހެންދި ލޯންޗުގައި ކުރިން ބޭނުންކުިރ 
މަށާއި ދުވަސް ކަ 30ސްޓިއަރިންގ ސިސްޓަމް ސިޓީލާނީލަމްގައި ވިއްކާލުމަށާއި އަދި އެކަމަށް ކުރާ އިޢުލާނުގެ މުއްދަތަކީ 

އަދި ނީލަން ކިޔަންވާނީ ކޮންމެ އިންޖީނެއް ވަކިން ކަމަށާއި، އަދި ސްޓިއަރިންގ ސިސްޓަމްވެސް ވަކިންނެވެ. އިންޖީނެއް 
ރުފިޔާ ކަމަށާއި،  2000.00ރުފިޔާ ކަމަށާއި، އެއަގައް އިތުރުކުރެވޭނީ އެންމެ ކުޑަވެގެން  90000.00ނީލަން ފެށޭ އަގަކީ 

ރުފިޔާ ކަމަށާއި އެ އަގައް އެންމެ ކުޑަވެގެން އިތުރުކުރެވޭނީ  10000.00ފެށޭ އަގަކީ އަދި ސްޓިއަރިންގ ސިސްޓަމް 
 ރުފިޔާއެވެ. އަދި މިހުށަހެޅުން މިގޮތަށް ފާސް ކުރަން ފެންނަކަމަށް ހުށަހަޅަން. 500.00

 ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު :ހުށަހެޅުއްވީ



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ              މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް   6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0281

 

 37    ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                         މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  6ތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ 0281

 އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއްވީ 

 .ންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެމެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 01

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

 
 

 03 :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު
 -:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 ނިންމުން އާއްމު ކޮމިޓީން އިސްލާޙްކޮށްފައިވާ ފަހިއަރަނީގެ ޤަވައިދަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް : 03އެޖެންޑާނަމްބަރ 

މި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހިންގަމުން ގެންދަވާ ފަހިއަރަނި ސްކީމުގެ ޤަވައިދަށް އާއްމު ކޮމިޓީން 
 އިސްލާހް ކުރަށްވާފައިވާގޮތަށް ާފސް ކުރަންފެންނަކަމަށް ހުށަހަޅަން 

 ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު :ހުށަހެޅުއްވީ

 ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއްވީ 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 01

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

 03: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު
 -:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 ންމުން އާއްމު ކޮމިޓީން އިސްލާޙްކޮށްފައިވާ ފަހިއަރަނީގެ އުޞޫލަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނި  : 04އެޖެންޑާނަމްބަރ 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ              މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް   6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0281

 

 38    ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                         މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  6ތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ 0281

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން ކުރިއަށް ގެންދަވާ ފަހިއަރަނި ސްކީމުގެ އުޞޫލަށް އާއްމު 
 ކޮމިޓީން ގެންނަވާފައިވާ އިސްލާްހގައި ވާގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހަޅަން 

 ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު :ހުށަހެޅުއްވީ

 ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއްވީ 

 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 01

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

 03: ގެ ޢަދަދުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުން
 -:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 

 

 ޢަލީ ޝަމީމް

 ތިލަދުންަމތީ އުތުރުބުރީ އަޮތޅު ކައުންސިލްގެނައިބް ރައީސް    

 

 

 

 

 

 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ              މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް   6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0281

 

 39    ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                         މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  6ތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ 0281

ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގައި ހުށަހެޅުއްވި ހުށަެހޅުއްވުން ތަކާއި، އެ  41ޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ހއ. އަތޮ
 ހުށަހެޅުއްވުންތައް ފާސްވިގޮތް 

 2018ފެބުރުއަރީ  27 

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ  38ންވަނަ ދައުރުގެ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތި -
 ޔަޥްމިއްޔާ 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ
 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ފާޒްއިންهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

  03: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު
   -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 

ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ  40ގެ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރު -
 ޔަޥްމިއްޔާ 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ
 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

  03: ނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދުފެން
   -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 

 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ              މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް   6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0281

 

 40    ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                         މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  6ތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ 0281

 ތުރު ކުރުމުގެ އުސޫލާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.ފަހި ދުވެލީގެ ދަށުން ފެރީގެ ދަ  : 02އެޖެންޑާނަމްބަރ 

ފަހިދުވެލީގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ލޯންޗުގެ ފެރީ ދަތުރުތައް ކުރުމަށް އެކުލަވާލި އުޞޫލްގެ ޑްރާފްޓް 
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް  07އާއްމުކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާގެން މަްޝވަރާ ކުރުމަށް ފަހު ލަސްވެގެން 

 ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް :ށަހެޅުއްވީހު

 އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއްވީ 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

 03: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު
 -:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 ޙުސައިންهللا ޢަބްދު

 ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ              މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް   6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0281

 

 41    ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                         މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  6ތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ 0281

ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގައި ހުށަހެޅުއްވި ހުށަެހޅުއްވުން ތަކާއި، އެ  45ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 
 ހުށަހެޅުއްވުންތައް ފާސްވިގޮތް 

 2018މާރިޗު  27 

  (އްޔާ ފާސްކުރުން ޔަޥްމި: ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ  44ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -
 ޔަޥްމިއްޔާ 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ
 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

މީމްނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަ 01      

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04      

  04: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު
   -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު

 - :ގެ އަދަދުވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުން
 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ގޮތުގައި ބޭފުޅަކު  : 02އެޖެންޑާނަމްބަރ 
 ރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން .ހަމަޖެއްސުމާއި ގުޅޭގޮތުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ފޮނުާވފައިވާ ސިޓީއަށް މަޝްވަ

(  2018މާރިޗު  06)  LEG/2018/33-221ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ަނމްބަރ:
ސިޓީއާގުޅިގެން ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭން މިއިދާރާގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ގޮތުގާ މިކައުންސިލްގެ 

ޑައެޅުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ޙުސައިންގެނަން ކަނهللا ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު
 ލަފާއެރުވުމަށް ހުށަހަޅަން 

 ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް :ހުށަހެޅުއްވީ

 އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއްވީ 

 

 

 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ              މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް   6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0281

 

 42    ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                         މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  6ތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ 0281

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ށް ވޯޓު ނުދެއްވަވަކިކޮޅަކަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04      

 04: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު
 :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 ގެލެކްސީ ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. : 03އެޖެންޑާނަމްބަރ 

ރާތް ކުއްޔަށްދޫކުރުމަށް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ގެލެކްސީ ޢިމާ 
 އިޢްލާން ކުރުމަށް ހުށަހަޅަން 

 ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް :ހުށަހެޅުއްވީ

 އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއްވީ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ              މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް   6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0281

 

 43    ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                         މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  6ތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ 0281

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04      

 03: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު
 01:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު

 - :ދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދުވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނު
 ފާސްވީ އަޣުލަބިއްޔަތުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 

 ޙުސައިން هللا ޢަބްދު

 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ              މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް   6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0281

 

 44    ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                         މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  6ތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ 0281

ށަހެޅުއްވި ހުށަެހޅުއްވުން ތަކާއި، އެ ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގައި ހު 47ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 
 ހުށަހެޅުއްވުންތައް ފާސްވިގޮތް 

 2018އެޕްރީލް  10 

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ  46ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -
 ޔަޥްމިއްޔާ 
 .ޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެމެންބަރުން ވޯ

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04      

  04: ންަބރުންގެ ޢަދަދުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެ
   -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 02)  256/225/2018/1ރ:ހއ. މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޮނުވާފައިވާ ނަމްބަ  : 02އެޖެންޑާނަމްބަރ 
 ( ގެ ސިޓީއަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން. 2018އެޕްރީލް 

 

ގައި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ހުށަހަޅާަފއިވާ  2018އެޕްރީލް  02ހއ. މުރައިދޫ ކައުންސިލުން 
އެހީތެރިކަމެއްގެ ގޮތުގާ މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ މުރައިދޫ އެފް.ސީ ފުޓުބޯޅަޓީމަށް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދެވެން އޮތް 
ރުފިޔާ )  6000.00އެޓީމް ށ.އަތޮޅުގެ ރަށަކަށް ޓީމް ގެންދިއުމާއި ގެނައުމަށް މިކައުންސިލްގެ ރެހެންދިލޯންޗުގެ އެއްދަތުރު 

 ހަހާސް ރުފިޔާ ( އަށް ވުރެ މަތި ނުވާގޮތަށް ކޮށްދިނުަމށް ހުށަހަަޅން

 ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް :ހުށަހެޅުއްވީ

 ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :އްވީތާއިދުކުރެ 

  

 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ              މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް   6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0281

 

 45    ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                         މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  6ތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ 0281

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

އިންފާޒްهللا ޢަބްދު ކައުންސިލަރ 04      

 04: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު
 :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

އެޕްރީލް  CCS/225/2018/3-221  (03ރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ފޮނުވާފައިވާ ނަމްބަރ:ލޯކަލް ގަވަ  : 03އެޖެންޑާނަމްބަރ 
 ( ގެ ސިޓީއަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން. 2018

ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިއާގެ ގޮތުގައި މިކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިްލ  
ވަނަ ޢާންމު  45ވަނަ ދައުރުގެ  03މިކަމާގުޅިގެން މިކައުންސިލްގެ މުޙައްމަދު ނަޞީރު ހަމަޖެއްސުމަށާއި، އަދި 

 ބައްދަލްވުމުން ނިންާމފައިވާ ނިްނމުން ބާޠިލް ކުރުމަށް ހުަށހަޅަން 

 އިންފާޒްهللا ނައިބްރައީސް ޢަބްދު  :ހުށަހެޅުއްވީ

 ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއްވީ 

 .ގޮތަށެވެ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04      

 04: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު
 :ނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދުނުފެން

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ              މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް   6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0281

 

 46    ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                         މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  6ތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ 0281

ޓް އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބޭނުން ކުރަމުންދާ ވެބްސައިޓް،ފޭސްބުކް ޕޭޖް،ޓްވިޓަރ އެކައުން : 04އެޖެންޑާނަމްބަރ 
 ތަކަކީ މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމަން ބޭނުންކުރާ ރަސްމީ ވަސީލަތެއްގެގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުން 

އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބޭނުން ކުރަމުންދާ ވެބްސައިޓް،ޭފސްބުކް، ޓުވިޓަރ އެކައުންޓް ތަކަކީ  
 ލަތެއްގެ ގޮތުގާ ހަމަޖެއްސުމަށް ހުށަހަޅަންމިކައުންސިލްގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ މިކައުންސިލްެގ ރަސްމީ ވަޞީ

 އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ހުށަހެޅުއްވީ

 ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް :ތާއިދުކުރެއްވީ 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

މްނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީ 01      

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04      

 04: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު
 :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު

 - :ދަދުވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަ
 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 އަތޮޅުގޭގެ އުޞޫލަށް އިސްލާހް ގެނައުމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން. : 05އެޖެންޑާނަމްބަރ 

އަތޮޅުގޭގެ މިހާރު ޢަމަލް ކުރަމުން ގެންދާ އުޞޫލަށް އިސްލާޙް ގެނައުމަށްޓަކައި އާންމު ކޮމިޓީއަްށ 
 ަމށް ހުށަހަޅަން ފޮނުވަން ފެންނަކަ

 ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް :ހުށަހެޅުއްވީ

 ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއްވީ 

 

 

 

 

 

 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ              މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް   6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0281

 

 47    ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                         މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  6ތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ 0281

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

އިބްރާހީމް ރަޝީދު ކައުންސިލަރ 02      

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04      

 04: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު
 :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / ސްވި މިހުށަހެޅުން ފާ

 

 ޙުސައިންهللا ޢަބްދު

 ތިލަދުންަމތީ އުތުރުބުރީ ައތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ              މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް   6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0281

 

 48    ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                         މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  6ތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ 0281

ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގައި ހުށަހެޅުއްވި ހުށަެހޅުއްވުން ތަކާއި، އެ  49ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 
 ތައް ފާސްވިގޮތް ހުށަހެޅުއްވުން

 2018އެޕްރީލް  25 

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ  48ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -
 ޔަޥްމިއްޔާ 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ
 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 01

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

  03: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު
   -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު

 - :ޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދުވަކިކޮ
 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ދުވަހުގެ  8ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  2018މެއި  06ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް  : 02އެޖެންޑާނަމްބަރ 
 ޗުއްޓީއެއް ދިނުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން 

ވަނަ ދުވަހުން  2018މެއި  06ޙުސައިން هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު
 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދިނުމަށް ފެންކަމަށް ހުަށހަޅަން  08ފެށިގެން 

 އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ހުށަހެޅުއްވީ

 ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއްވީ 

 .އްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެމެންބަރުން ވޯޓް ދެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 01

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

 03: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ              މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް   6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0281

 

 49    ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                         މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  6ތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ 0281

 :ށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދުނުފެންނަ ކަމަ
 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓައް ބަދަލް ގެންނަފޯރމަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން  03އެޖެންޑާނަމްބަރ 

ގައި  001/2018/1 700416 7714 ްލގެންނަ ފޯމް ނަމްބަރ:ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށް ބަދަ 
 ވާގޮތަށް ފާސްކުރަން ފެންނަކަމަްށ ހުށަހަޅަން 

 އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ހުށަހެޅުއްވީ

 ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު :ތާއިދުކުރެއްވީ 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ންނަނުފެ ފެންނަ ނަން #

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 01

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

 03: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު
 :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު

 - :ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު
 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ފެރީ ދަތުރު ބޭއްވުމާއި ބެހޭ ގޮތުން އާންމު ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ އުޟޫލަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް  : 04އެޖެންޑާނަމްބަރ 
 ނިންމުން 

މަތް ދިނުމާެބޭހ ގޮތުން ެހދިފައިވާ އުޞޫްލ ާޢންމު ފަހިދުވެލީގެ ދަށުން އިންތިޒާްމކުރާ ފެރީގެ ޚިދު 
 ކޮމިޓީން ފޮނުވާފައިވާ ގޮތަށް ާފސްކުރަން ފެންނަކަމަށް ހުށަހަޅަން 

 އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ހުށަހެޅުއްވީ

 ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއްވީ 

 

 

 

 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ              މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް   6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0281

 

 50    ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                         މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  6ތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ 0281

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04      

 02: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު
 01:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އަޣުލަބިއްޔަތުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 

 ޙުސައިންهللا ޢަބްދު

 ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ              މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް   6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0281

 

 51    ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                         މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  6ތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ 0281

 އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތައް 

ކުގެ ހަރަކާތްތަށް މިއިދާރާއިން ބަލަމުންދާއިރު އެންމެ ބޮޑަށް އްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަތަރަ ގެ އަންހެނުންހއ. އަތޮޅު

މިމައްސަލަ މިދިމާވަނީ  ފާހަކުރެވޭ މައްސަލައަކީ ކޮމެޓީއަށް ހޮވޭ ފަރާތްތްއް އަވަސް އަވަހަށް އިސްތިއުފާދޭ މައްސަލައެވެ.

ކޮމެޓީތަްއ ށް ިއދާރީގޮތުންނާ، އެެހނިހެން ޮގތްޮގތުން އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓެއް ކޮމެީޓތަކުގައި ނުތުމާ މިކޮމެޓީތައް ހަރަކާތްތެރިވުމަ

ބައި ިއލެކްޝަން ގިނަގިނަިއްނ  ހިންގުމަށްޓަކައި އެކަށީެގންވާ މާހައުލެއް ހޯދައިދެވިފައިނުވާތީަކން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 ހުރިކަން ފާހަަގކުރަމެވެ. ބާއްވަންޖެހުމުގެ ސަބަުބން އެކަމުގެ ދަތި އުނދަގޫ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ              މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް   6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0281

 

 52    ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                         މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  6ތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ 0281

 ނިންމުން 

މަސް ދުވަހު އަތޮޅު ކައުންސިލް  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2018މި ރިޕޯޓަކީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ 

ނޑު ގޮތެއްގައިއިދާރާ ޓް މި ރިޕޯރ މައްަޗށް ބިނާޮކށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯރޓެކެވެ.ހިންގި ޙަރަކާތް ތަކުގެ  އިން މައިގަ

އަށް ކައުންސިލުްނ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް  2021އިން  2016ތައްޔާރުކުރުމަށްޓައި 

ނޑަޅާފައިވާ ަޙރަކާތްތަކަށް ަބލާފައި ވާނެއެވެ. އަދި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަްށ  2018ޕްލޭންގައި  ވަނަ އަހަުރ ހިންގުމަށް ކަ

ޕްލޭންގަިއ ިމ ކައުންސިލުން ހިންގާފައިާވ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކާއި  މަސްދުވަހު 6ތަމަ ވަނަ ައހަރުގެ ފުރަ 2018ރިޢާޔަތްކޮށް،

ނޑައަޅާފައި ހުރި 2018 ނިމިފައި އެ ޙަރަކާތްތައް ނުނިމި ހުރި ޙަރަކާތްތަކާއި އަދި  ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަނަ އަހަރަށް ކަ

ލް ވެސް ޞީމަހުގެ މާލީ ހިސާބު ގެ ތަފް 6ކައުްނސިލްގެ ފުރަތަމަ ، މީގެ އިތުރުންނުވާ ސަބަބުތައް ހިަމނާފައިވާނެެއވެ. އަދި 

 ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 

ކައުންސިލުން ނިންމާ ކަންކަްނ ތަންފީޒުކުރެވޭނީ  ވަރަށް ިގނަ ފަރާތްތަކެއްގެ ފުރިހަމަ އެްއބާރުލުމާ އެކުގަިއ  

ސިލްއިދާރާގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި އަތޮޅުގެ ހުރިާހ ައތޮޅު ކައުން، ކަމަށް ވުމާ އެކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާއި

ރަށްރަށެއްގެ ހިމެނޭ ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާ ތަކުގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އެއްބާރުލުން ފުރިހަމައަށް ލިބެމުންދާަކްނ 

 ށް އެދެމެވެ. ރައްޤީއައުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. އަދި އަހަރަކަށް ވުރެ އަހަރެއް މި އިދާރާއަށް ކުރިއެރުމާއި ތަ

_______________ 
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