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 ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ބަޔާން 
` 

ނޑުމެން  وتعالى سبحانه هللاޢުމަތްތަކުގެވެރި ގަދަކީރިތިވަންތަ ނި އަށް ޙަމްދާއި، ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަޅުގަ
އަށް  وسلّم عليه هللا صلّى محّمدޢަމަލީގޮތުން މަގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާތް ސާހިބާ  ،އުޅެންވީގޮތުގެ ރިވެތި ނަމޫނާއާއިގެން ވަޑައިގެން

ސަލާމުގައި އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ އިތުރު އާލުންނާއި، މިތުރު  ޞަލާވާތާއި، ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ. މި ޞަލަވާތާއި،
 ޞަޙާބީން ޝާމިލްކުރަމެވެ.

ރާއްޖޭ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަށުކައުން ިދެވހި ، 2010/7 
ވާގޮތުގެ މަތީން ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ ޤައުމީތަރަޤީގެ ޕްލޭނާއި އެއްގޮތްސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތަކުގެ މައްޗައް ބުރަވެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ރައްޤީގެޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް ކައުންސިލްގެ ޤާނޫނުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ލާޒިމްކުރާ ޚިދުމަތްތަކާއި ތަރައްޤީގެ ބައިވެރިވުމާއިއެކު ތަ 
އިސްކަންދޭ  ށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކަށްއަހަރުދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި ކޮންމެހެން ރައްޔިތުންނަ ޕްލޭނުގެ ތެރެއިން ކުރިޔަށްއޮންނަ ފަސް

 ވަނަ ދައުރާއި  04ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ  އިން ފެށިގެން 2021މެއި  17ތީބުން ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށްބަލާ ތަރު
ނޑިތައް ޙާސިލްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ޢަމަލީގޮތުން ފަށައިގަނެވިފައި  ނޑުދަ ވާއިރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ލަ

ޤީގެ ތަރައް ގައިވަނަ އަހަރު ކައުންސިލު ހިންގުމަށް ފާސްކޮށް ހުށަހެޅުނު ބަޖެޓް  2021 ،ވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކުގެ ތެރޭގައިކުރިމަތި 
ކި މަސްރޫޢްތައް ހިންގުމަށް  ބަޖެޓްކުރެވުނު ފައިސާ ލިބިފައި ނުވުމުގެސަބަބުން އެކި ތާރީޚްތަކުގައި ނިންމުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ އެ

ވަނަ އަހަރު މުހިންމު ބައެއް މަސްރޫޢްތައް  2021ކުން ކުޑަ މިންވަރެއްމެނުވީ ނުހިންގި ފުށޫއަރާފައިވީ ނަމަވެސް ފާއިތުވި މަސްރޫއްތަ
ބަޖެޓަކީ ކައުންސިލުން މުޅިއަހަރު ހިންގުމަށް  ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރެވުނު 2021ހިންގިފައި ވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެއެވެ. އަދި 

 ދައުރުގެ  ރޫޢްތައް ހިންގާ ނިންމުމުގެ ތަނަވަސްކަން ލިބިފައިވާ ބަޖެޓެއްކަމުގައި ނުވުމާއި މިއަހަރުތެރޭ ހަތަރުވަނަތާވަލުކުރެވިފައިވާ މަސް
ށް ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ އިންތިޙާބު ކުރެވި އިންތިޙާބީ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަ

ޖެހުމުގެ ސަބަބުން  އަހަރުގެ މެޓީގެ ޙަރަކާތްތައް ފަށައިގަތުމުން ޚަރަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވުނު ޢަދަދަށްވެސް ބަދަލުގެންނަން މަސައްކަތްކުރާ ކޮ
 ރުގައި ލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ބައެއް ޕްރޮގުރާމުތައް ފަހަތައް ޖައްސާލަން ޖެހުނުކަން ފާހަގަ ކުރަމެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ރަށުފެންވަ ނިޔަ

ޤާފީ ކުޅިވަރާއި އެކުވެރިކަމުގެ މާހައުލެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި، ސިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށާއި،  ސަ
. ގަ ކުރަމެވެ އާލާކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތް ހިތްހަމަޖެހޭ މިންވަރަށް ކާމިޔާބު ކުރެވިފައި ވާކަން އުފަލާއިއެކު ފާހަ  ޒަމާނީކުޅިވަރު 

ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ  ގެ ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް -19ކޮވިޑު  ،ކުއްކުރުން މަދުކުރުމާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން ރަށް ސަލާމަތްކުރުމާއި،
ޒުވާނުން ގުޅިގެން ހިންގިފައިވާ ޕްރޮގުރާމްތަކުން  ތަކާއިޖަމާޢަތް ތަކާއި، ޖަމްޢިއްޔާސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކާއި، ކުންފުނި ކައުންސިލާއި

 ލިބިފައިވާ ކުރިއެރުން ފާހަގަކުރަމެވެ.   
ނ މިޤައުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގުމަށް ތިއްބެވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް هللا ޑުގެ އިޚުލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ މާތްއަޅުގަ

ންކަމާއި ޞުލްޙަވެރިކަން ދެމެހެއްޓޭ، ދީމުޤްރާތީ ހަމަތަކާއި އަސާސްތަކުގެ މަތީގައި ޤައުމަށް މަޞްލަޙަތުހުރި، ލާބަޔާއި މަންފާ ލިބެނިވި، އަމާ
 އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ކަންކަން ރޭއްވެވުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. އާމީން.
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 އިބުރާހީމް ސަމްޢޫން 

  ރައީސްހައްދުންމަތީހިތަދޫކައުންސިލް 
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  ތަޢާރަފު . 1
 ގެ   2010/7މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ހިންގި  ހިތަދޫ ކައުންސިލުންއްދުންމަތީ ހަނަ އަހަރު ވަ 2021ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވުނު 109
 ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެވެ.

ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.  ގެ ވަނަވަރު ރަށު މިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ މިޝަނާއި، 
ނޑައަޅާފައިވާ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން  ގެ ނަ އަހަރު ވަ  2021ން މީގެއިތުރު  ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީޖާ ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި، އެ ހިންގުމަށް ކަ

 ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު ހިމަނާލެވިފައިވާނެއެވެ.  ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތަފްޞީލް އަދި 
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 ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވަރު . 2

ވަނަ މާއްދާގައި  23ވަނަ ބާބުގެ  4ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ              
އްދުންމަތީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާރުތަކާއި މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހަ

ގެ ރަޙުމަތާއިއެކު ކުރިޔަށްއޮތް ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި، އެކަންތައްތަކަށް هللاޤީގެ ޕްލޭނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތްތައް މާތްހިތަދޫ ތަރައް
އަހަރުދުވަހުގެ  5ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުރިޔަށްއޮތް  2022ވާސިލްވުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް)ބަޖެޓް( ލިބޭނެމަގު ތަނަވަސް ވެއްޖެނަމަ 

   ތުގެމަތީން ހިންގުމެވެ.ރޭގައި އަހަރުތަކަށް ބަހާލެވި ޕްލޭން ކުރެވިފައިވާ އެންމެހައި ކަންކަން ޕްލޭންކުރެވިފައިވާ ގޮތެ

 އަމާޒު . 3
ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އަމާޒަކީ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ ކުރިޔަށް އޮތް ފަސްއަހަރު ދުވަހުގެ 

ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކުރިޔަށްއޮތް ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭ ކައުންސިލުގެ ދައުރު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ކޮށްނިންމުމަށް ޕްލޭނުގައި ހިމެނިފައިވާ 
ނޑައެޅިފައިވާ ކަންކަން ކޮށް ނިންމުމެވެ.  ކަ
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 ކައުންސިލްގެ ރައީސް 

 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް 

3×ކައުންސިލް މެމްބަރުން   

 ZV7-3 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް 
 )ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ(

 ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ސެކްޝަން 
 

 MS3  އ.ކައުްނސިލް ެއގްޒެކްޓިވް
 )އިްނޓަރިވއުކޮށްނިމިފަ(2x MS1ކައުންސިލް އޮިފސަރ 
 ()ހުްސމަާޤމ1x MS1ްކައުންސިލް އޮިފސަރ 

 GS3 އޮފިަސރ އ.ކ 
 GS3ސްޕޯޓްސް ކައުްނސިލަރ 

 x SS1 3ކައުންސިލް ެއސިސްެޓންޓް 

އިކޮނޮމިކް.ޝޯސަލް އެންޑް މުނިސިޕަލް ސަރވިސް 
 ސެކްޝަން 

   

 EX1ކައުސިލް ެއގްޒެކްިޓވް ޑިރެކްޓަރ 
 )ހުްސމަާޤމް(MS4އ.ކައުްނސިލް ެއގްޒެކްޓިވް 
 MS2ސ.ކައުްނސިލް އޮފިަސރ 

 MS1ފައިނޭްނސް އޮފިަސރ 
 GS3 އޮފިަސރ އ.ކައުްނސިލް 

 )ހުސްަމޤާމް( GS3  ×2އ.ކައުްނސިލް އޮފިަސރ

 2x SS1  މަަސއްކަތު

ނޑު  .4  ކައުންސިލްގެ އޮނިގަ
  

 ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އޮނިގަނޑު 
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 ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު / ރަށުގެ ވަނަވަރު . 5
)ލާމު އަތޮޅު( ގައި ހިމެނޭ ބިންބޮޑު ރަށްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހިތަދޫއެވެ. ޤުދުރަތީ މުއްސަދިކަން  މިރަށަކީ ހައްދުންމަތީ          

އިރުމަށްޗާއި  ކުޅިއަކާއި އާސާރީ މިސްކިތަކާއި ޒިޔާރަތަކާއި ދޮންވެލި ތުޑިއެއް އޮވެއެވެ. އަދި ރަށުގެ ލޮނުފެން  ލިބިފައިވާ މިރަށުގައި ބޮޑު
ނޑުއޮޅި އާ އެޅުމަށް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި މައްޝޫރުތަނެކެވެ. ރަށުގެ އި ދިމާލުން ރަށާ ކައިރި ސަރަހައްދަކީ ރާޅު ދިމާލުގައި ވާ ކަ

 1260ހެކްޓަރގެ ބިމެވެ. ރަށުގެ އާބާދީއަކީ  16.8މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންކުރަމުން ގެންދަނީ  ންނައިރުހު ހެކްޓަރ 116 ބޮޑުމިނުގައި
ނޑުވެރިކަމެވެ. ފަހަކަށް އްމު ދިރިއުޅުމަށް ކުރަމުން ޢާމީހުންނެވެ. ރަށުގެ ރައްޔިތުން  ނޑު ދެ މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމާއި ދަ ގެންދާ މައިގަ

ވަނަ އަހަރާއި  1991އިން  1959އައިސް ރޯނުވެށުމާއި ފަންގި ވިއުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުން އިތުރުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
ރަކަށް އަހަރުގެތެރޭ އަތޮޅުގެ ވެރިކަން ކުރަމުން ގެންގޮސްފައިވަނީ މިރަށުގައެވެ. އެދުވަސްވަރުގެތެރޭ އަތޮޅުގެ ވަ  32ދެމެދުން ވޭތުވެފައިވާ 

 އައިސްޕްލާންޓް، އަދި ރާޑަރ ސްޓޭޝަންގެ  ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއަށް ޤާއިމްކުރެވުނު ހަމައެކަނި ހެލްތް ސެންޓަރ، ޔަންމާ ސެންޓަރ،
ސް އަތޮޅުވެރިކަން މިރަށުން މިއަތޮޅު ފޮނަދޫއަށް ބަދަލުކުރެވިގެން ދިޔައިރު ތަރައްޤީއަށް ށުގައިކަމަށްވިޔައިގަނެވުނީ މިރަޚިދުމަތް ފަށަ

ޚިދުމަތް ގެނެވުނު މަގަކުން ގެންގޮސް ނިންމާލެވިފައި ވާކަން  އައިސްޕްލާންޓް، ރާޑަރ ސްޓޭޝަންގެ ޤާއިމްކުރެވުނު ޔަންމާ ސެންޓަރ،
ޔާއާއި ބީރައްޓެހި ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ އި ޤަވާޢިދަށް އަހުލުވެރި ވައްކަމާއި މާރާމާރީއާއި ގެވެށި އަނިމިރަށަކީ ޤާނޫނާ ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 ރަށެއްކަން އުފަލާއިއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



20XX ަރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ 

 

 8 )ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަން( 

 ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު . 6

 މިންވަރު ޔަލަށް ޙާޞިލްވި އަހަރުގެ ނި ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  2021

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 
 މުއްދަތު 

ނަތީޖާ 
ޙާޞިލްކުރެވުނު 

 Q1 Q2 Q3 Q4 މިންވަރު 

1 

 ރަށުގައި އަލަށްހެދުނު މަގުތައް ދިއްލުން 

    

    

    

   މަގުތައް ދިއްލުން  

    

%100 

     1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

     2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

     3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

     4ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

2 

     ވޭސްޓްމެނޭޖުމަންޓް ސެންޓަރަށް ކަރަންޓްލުން 

%100  

       1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  -

       2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  -

      3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  -

      4ސަބްއެކްޓިވިޓީ  -

3 

     ވޭސްޓްމެނޭޖުމަންޓް ސެންޓަރު ހިންގުން 

%100 

      1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  -

      2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  -

      3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  -

      4ސަބްއެކްޓިވިޓީ  -

4 

     ބަންދަރުން ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން 

%60 

      1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  -

     2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  -

     3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  -

      4ސަބްއެކްޓިވިޓީ  -

5 

     ބަނދަރުން ވަޅުފެން ދޫކުރެވޭ ނިޒާމް ތަރައްޤީކުރުން 

%70 
     1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  -

     2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  -

     3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  -
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     4ސަބްއެކްޓިވިޓީ  -

6 

     ވޭސްޓްމެނޭޖުމަންޓް ސެންޓަރަށް މެޝިނަރީހޯދުން 

%100 

     1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  -

     2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  -

     3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  -

     4ސަބްއެކްޓިވިޓީ  -

7 

     ހުކުރުމިސްކިތް މަސްޖިދުލްޢިއްޒު އޭ.ސީ ކުރުން  

%100 

     1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  -

     2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  -

     3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  -

     4ސަބްއެކްޓިވިޓީ  -

8 

     ސްޕޯޓްސްއެރީނާ)ފުޓްބޯޅަދަންޑުގައި ގޯލްޖެހުން(

%100 

     1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  -

     2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  -

     3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  -

     4ސަބްއެކްޓިވިޓީ  -

9 

     ސްޕޯޓްސްއެރީނާ)ފުޓްބޯޅަދަންޑުފެވުން(

%100 

     1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  -

     2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  -

     3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  -

     4ސަބްއެކްޓިވިޓީ  -

1
0 

 

 ކަމުވޮށި ގައިވާ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ރަށުގެ ތާވަލު  މަސައްކަތު 
 ޒުވާނުންނާއި ކުލަބު ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއެކު  ގެންވާ މީހުންނާއި ވެ 

  
  

%90 
     1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  -

     2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  -

     3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  -

       4ސަބްއެކްޓިވިޓީ  -

1
1 

        ހެލްތްކެއާރޕްރަގުރާ ހިންގުން  އެކި ޢުމުރުފުރާގެ މީހުންނާއެކު 

%80 

     1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

     2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

     3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

     4ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 
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1
2 

     ކުޅީ ތަލީފުށީގައި މެހުމާނުސަރާއެއް ގާއިމްކުރުން  

%80 

     1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

     2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

      3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

     4ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

1
3 

      ރަށުގެ ތިންޝަރަޙައްދުގެ ހޭޅިފަށުގައި ޕިކްނިކް ޕްއިންޓްގާއިމްކުރުން 

%75 

     1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

     2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

      3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

      4ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 
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 ޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޙާ 
 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން  

     2021 ނޑައެޅުނު ބަޖެޓް ވަނައަހަރު ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ   ކައުންސިލް ހިންގުމަށް ކަ 14 ވަނަ ދުވަހުގެ  2021 ޖަނަވަރީ 
ގައި ކައުންސިލުން ފާސްކުރުމަށްފަހު ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅާފައި ވާނެއެވެ.  14.30  

 
 މަރާމާތުކުރުން 

  އަހަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބައެއް ބަދަލުގެނެވި މަރާމާތު ކުރެވިފައި ވެއެވެ.  ވަނަ 2021
 

  
 
  
 

 
 

 
   

 ބަށިބޯޅަ މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް އެހީތެރިވުން 
 އެފަދަ މުބާރާތެއް ނުބޭއްވޭ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނަ  2021

 
 ގެސަބަބުންނެއެވެ.  19-ވަނަ އަހަރު މި ކައުންސިލްގައި އެފަދަ މުބާރާތެއް ބޭއްވިފަކާ ނުވެއެވެ. އެއީ ކޮވިޑް  2021

 
 ބޭއްވުމަށް އެހީތެރިވުން ބޯޅަ މުބާރާތް ވޮލީ 

 އެފަދަ މުބާރާތެއް ނުބޭއްވޭ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނަ  2021
 

 ގެސަބަބުންނެއެވެ.  19-ވަނަ އަހަރު މި ކައުންސިލްގައި އެފަދަ މުބާރާތެއް ބޭއްވިފަކާ ނުވެއެވެ. އެއީ ކޮވިޑް  2021
 
 
 ބޯޅަ މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް އެހީތެރިވުން ފުޓް 

 އެފަދަ މުބާރާތެއް ނުބޭއްވޭ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނަ  2021
 

 19-ވަނަ އަހަރު މި ކައުންސިލްގައި އެފަދަ މުބާރާތެއް ބޭއްވިފަކާ ނުވެއެވެ. އެއީ ކޮވިޑް  2021
 ގެސަބަބުންނެއެވެ. 

 މުބާރާތެއް ނުބޭއްވޭ 

 މުބާރާތެއް ނުބޭއްވޭ 

 މުބާރާތެއް ނުބޭއްވޭ 

ރެވިފަ ކުރީގެ ސައިކޮޓަރި ރައީސްގެ ކެބިންއަށް ބަދަލުކު  
ރީ އޮފީހަށް ވަންނައިރު ހުންނަ ކޮރިޑޯބައި ކައުންޓަރަކަށް ބަދަލު ކުރެވިފަ ބަދަލުކުރެވިފަ ކު  
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ގެންދެވިފައިނުވާ ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް  2021 
 ހަރަކާތްތައް 

  ްކައުންސިލްއިދާރާގެ ކުރީގައިއޮންނަ ޕާރކްގެ ވަށާފާރުރޭނުން  : 1ޙަރަކާތ  

 ގެންދެވިފައި  މަސައްކަތް ކުރިޔަށްކުރެވިފައިވާ ުމއްދަތުގައި  ތާވަލް ހިންގުމަށް މި ޕްރޮގުރާމް  ސަބަބު/ދަތިތައް:
ރާމް ހިންގުމަށް ލަފާކުރި ަބޖެޓު ވޭސްޓްމެނޭޖުމަްނޓްސެންޓަރ)ކުނިކޮށި(  ަވނަ އަހަރު މި ޕްރޮގު 2021ނުވަނީ 

ނޑައެޅި ފައިާސ ޕްރޮގުހިންގުމަށް މެިޝނަރީހޯދަން ޖެުހމުން އެ  ރާމް ހިންގުމަށް ލަފާކުރި ބަޖެޓް ކޯޑަްށ ކަ
 ސަބަބުންނެއެވެ. ށް ބަދަލުުކރަންޖެހުމުގެ މެޝިނަރީހޯދުމުގެ ކޯޑަ

 
 

  ްކުނިކޮށި) ވޭސްޓްމެނޭޖުމަންޓް ސެންޓަރު( ގައިހުރިކުނިތައް ތިލަފުއްޓަށްގެންދިއުން  : 2ޙަރަކާތ 
ކައުންސިލުން ކުނިތައް ކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި  ތާވަލް ހިންގުމަށް މި ޕްރޮގުރާމް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ނައްތާލެވިފައި ވާތީއެވެ. 
 
 

  ްގެސްޓްހައުސް މަރާމާތުކޮށް އޭސީކުރުން  : 3ޙަރަކާތ 

 ގެންދެވިފައި ކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ތާވަލް  ހިންގުމަށް މި ޕްރޮގުރާމް  ސަބަބު/ދަތިތައް:
ރާމް ހިންގުމަށް ލަފާކުރި ަބޖެޓު ވޭސްޓްމެނޭޖުމަްނޓްސެންޓަރ)ކުނިކޮށި(  ަވނަ އަހަރު މި ޕްރޮގު 2021ނުވަނީ 

ނޑައެޅި ފައިާސ ޕްރޮގުހިންގުމަށް މެިޝނަރީހޯދަން ޖެުހމުން އެ  ރާމް ހިންގުމަށް ލަފާކުރި ބަޖެޓް ކޯޑަްށ ކަ
 ސަބަބުންނެއެވެ. މެޝިނަރީހޯދުމުގެ ކޯޑަށް ބަދަލުުކރަންޖެހުމުގެ 

  
 

  ްކައުންސިލް އިދާރާގައި ސެކެއުރިޓީ ހަޓެއް ހެދުން  : 4ޙަރަކާތ 
 ގެންދެވިފައި ކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ތާވަލް  ހިންގުމަށް މި ޕްރޮގުރާމް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

ަވނަ އަހަރު މި ޕްރޮގުރާމް ހިންގުމަށް ލަފާކުރި ަބޖެޓު ވޭސްޓްމެނޭޖުމަްނޓްސެންޓަރ)ކުނިކޮށި(   2021ނުވަނީ 
ނޑައެޅި ފައިާސ  ހިންގުމަށް މެިޝނަރީހޯދަން ޖެުހމުން އެ ޕްރޮގުރާމް ހިންގުމަށް ލަފާކުރި ބަޖެޓް ކޯޑަްށ ކަ

 މެޝިނަރީހޯދުމުގެ ކޯޑަށް ބަދަލުުކރަންޖެހުމުގެ ސަބަބުންނެއެވެ. 

 
 

  ްކައުންސިލް އިދާރާގައި ސީ.ސީ ކެމަރާ ހަރުކުރުން  : 5ޙަރަކާތ 
 ގެންދެވިފައި ކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ތާވަލް  ހިންގުމަށް މި ޕްރޮގުރާމް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

ަވނަ އަހަރު މި ޕްރޮގުރާމް ހިންގުމަށް ލަފާކުރި ަބޖެޓު ވޭސްޓްމެނޭޖުމަްނޓްސެންޓަރ)ކުނިކޮށި(   2021ނުވަނީ 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 0202
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ނޑައެޅި ފައިާސ  ހިންގުމަށް މެިޝނަރީހޯދަން ޖެުހމުން އެ ޕްރޮގުރާމް ހިންގުމަށް ލަފާކުރި ބަޖެޓް ކޯޑަްށ ކަ
 މެޝިނަރީހޯދުމުގެ ކޯޑަށް ބަދަލުުކރަންޖެހުމުގެ ސަބަބުންނެއެވެ. 

 
 

  ްބަށިމުބާރާތެއް ބޭއްވުން  : 6ޙަރަކާތ 
 ގެންދެވިފައި ކުރިޔަށް މުބާރާތްކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި  ތާވަލް  ހިންގުމަށް މި ޕްރޮގުރާމް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

ގެ ބަލިމަޑުކަން -19ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގުރާމް ހިންގުމަށް ތާވަލްކުރެވުނު މުއްދަތުގައި ކޮވިޑް  2021ނުވަނީ 
 ފެތުރި ރަށް ކަރަންޓީނު ކުރަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.  

 

  ްވޮލީ މުބާރާތެއް ބޭއްވުން  : 7ޙަރަކާތ  
 ގެންދެވިފައި ކުރިޔަށް މުބާރާތްކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި  ތާވަލް  ހިންގުމަށް މި ޕްރޮގުރާމް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

ގެ ބަލިމަޑުކަން -19ތާވަލްކުރެވުނު މުއްދަތުގައި ކޮވިޑް  ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގުރާމް ހިންގުމަށް 2021ނުވަނީ 
  ފެތުރި ރަށް ކަރަންޓީނު ކުރަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. 

  

  ްންފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބޭއްވު  : 8ޙަރަކާތ  
 ގެންދެވިފައި ކުރިޔަށް މުބާރާތްކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި  ތާވަލް  ހިންގުމަށް މި ޕްރޮގުރާމް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

ގެ ބަލިމަޑުކަން -19ތާވަލްކުރެވުނު މުއްދަތުގައި ކޮވިޑް  ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގުރާމް ހިންގުމަށް 2021ނުވަނީ 
  ފެތުރި ރަށް ކަރަންޓީނު ކުރަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. 

 

  ްޤަބުރުސްތާނުގެ ވަށާފާރުރޭނުން  : 9ޙަރަކާތ 
 ގެންދެވިފައި ކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ތާވަލް  ހިންގުމަށް މި ޕްރޮގުރާމް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

ަވނަ އަހަރު މި ޕްރޮގުރާމް ހިންގުމަށް ލަފާކުރި ަބޖެޓު ވޭސްޓްމެނޭޖުމަްނޓްސެންޓަރ)ކުނިކޮށި(   2021ނުވަނީ 
ނޑައެޅި ފައިާސ  ހިންގުމަށް މެިޝނަރީހޯދަން ޖެުހމުން އެ ޕްރޮގުރާމް ހިންގުމަށް ލަފާކުރި ބަޖެޓް ކޯޑަްށ ކަ

 ވެ. ގެ ސަބަބުންނެއެމެޝިނަރީހޯދުމުގެ ކޯޑަށް ބަދަލުުކރަންޖެހުމު
 

  ްހުކުރުމިސްކިތް މަސްޖިދުލްޢިއްޒުގައި ކާޕެޓްއެޅުން   :10ޙަރަކާތ 
 ގެންދެވިފައި ކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ތާވަލް  ހިންގުމަށް މި ޕްރޮގުރާމް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

ަބޖެޓު ވޭސްޓްމެނޭޖުމަްނޓްސެންޓަރ)ކުނިކޮށި(  ަވނަ އަހަރު މި ޕްރޮގުރާމް ހިންގުމަށް ލަފާކުރި  2021ނުވަނީ 
ނޑައެޅި ފައިާސ  ހިންގުމަށް މެިޝނަރީހޯދަން ޖެުހމުން އެ ޕްރޮގުރާމް ހިންގުމަށް ލަފާކުރި ބަޖެޓް ކޯޑަްށ ކަ

މިވަގުތު ހިންގުން އެހާ މުހިންުމ  ޕްރޮގުރާމްނާއި އެމެޝިނަރީހޯދުމުގެ ކޯޑަށް ބަދަލުކުރަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން
 .  ނުވާތީއެވެ
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  ްލ. ހިތަދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒަށް ސްކޭން މެސިނެއް ހަދިޔާކުރުން  : 11ޙަރަކާތ 
 ގެންދެވިފައި ކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ތާވަލް  ހިންގުމަށް މި ޕްރޮގުރާމް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

ވޭސްޓްމެނޭޖުމަްނޓްސެންޓަރ)ކުނިކޮށި(  ަވނަ އަހަރު މި ޕްރޮގުރާމް ހިންގުމަށް ލަފާކުރި ަބޖެޓު  2021ނުވަނީ 
ނޑައެޅި ފައިާސ  ހިންގުމަށް މެިޝނަރީހޯދަން ޖެުހމުން އެ ޕްރޮގުރާމް ހިންގުމަށް ލަފާކުރި ބަޖެޓް ކޯޑަްށ ކަ

  ނެވެ.މެޝިނަރީހޯދުމުގެ ކޯޑަށް ބަދަލުުކރަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން
 

  ްހަޓެއް ހެދުން ސްޕޯޓްސް އެރީނާގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ޕަންޕް  : 12ޙަރަކާތ 
 ގެންދެވިަފއި  ކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ތާވަލް  ހިންގުމަށް ޕްރޮގުރާމްމި  ސަބަބު/ދަތިތައް:

ަވނަ އަހަރު މި ޕްރޮގުރާމް ހިންގުމަށް ލަފާކުރި ަބޖެޓު ވޭސްޓްމެނޭޖުމަްނޓްސެންޓަރ)ކުނިކޮށި(   2021ނުވަނީ 
ނޑައެޅި ފައިާސ ހިންގުމަށް މެިޝނަރީހޯދަން  ޖެުހމުން އެ ޕްރޮގުރާމް ހިންގުމަށް ލަފާކުރި ބަޖެޓް ކޯޑަްށ ކަ

  ޖެހުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.  މެޝިނަރީހޯދުމުގެ ކޯޑަށް ބަދަލުުކރަން
 

   ްސްޕޯޓްސް އެރީނާގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ޕަންޕް ބެހެއްޓުން : 13ޙަރަކާތ 
 ގެންދެވިފައި ކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ތާވަލް  ހިންގުމަށް މި ޕްރޮގުރާމް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

ަވނަ އަހަރު މި ޕްރޮގުރާމް ހިންގުމަށް ލަފާކުރި ަބޖެޓު ވޭސްޓްމެނޭޖުމަްނޓްސެންޓަރ)ކުނިކޮށި(   2021ނުވަނީ 
ނޑައެޅި  ފައިާސ ހިންގުމަށް މެިޝނަރީހޯދަން ޖެުހމުން އެ ޕްރޮގުރާމް ހިންގުމަށް ލަފާކުރި ބަޖެޓް ކޯޑަްށ ކަ

 ޖެހުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.  މެޝިނަރީހޯދުމުގެ ކޯޑަށް ބަދަލުުކރަން
  

  ްކުރީގެ ފުޓްސަލްދަނޑުގެ ވަށާފާރުރޭނުން  : 14ޙަރަކާތ 
 ގެންދެވިަފއި  ކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ތާވަލް  ހިންގުމަށް މި ޕްރޮގުރާމް ސަބަބު/ދަތިތައް:

މި ޕްރޮގުރާމް ހިންގުމަށް ލަފާކުރި ަބޖެޓު ވޭސްޓްމެނޭޖުމަްނޓްސެންޓަރ)ކުނިކޮށި(  ަވނަ އަހަރު  2021ނުވަނީ 
ނޑެއް ހެދެމުންދާތީ ހިންގުމަށް މެޝިނަރީހޯ އެ ޕްރޮގުރާމް ދަން ޖެުހމުންނާއި މިހާރު ރަސްމީ ފްޓްސަލް ދަ

ނޑައެޅި ފައިސާ މެޝިނަރީހޯދުމުގެ ކޯޑަށް ބަދަލު ޖެހުމުެގ  ކުރަންހިންގުމަށް ލަފާކުރި ބަޖެޓް ކޯޑަށް ކަ
   ސަބަބުންނެވެ. 
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   ވިޔަފާރި އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ކައުންސިލުން . 7
 

  މަސްކެއްކުމަށް ބިންދޫކުރެވިފައިވޭ.: ވިޔަފާރި/ޚިދުމަތް ނަން 
  ފަރާތަކަށް ދޫކުރެވި ފައިވެއެވެ. 3 އަމިއްލަބިމެއް  3އަކަފޫޓް  2000ށް  މަސްކެއްކުމަ      

 
  

 
 
 

   
 

 

   ދަނޑުވެރިކަމަށް ބިންދޫކުރުން : ވިޔަފާރި/ޚިދުމަތް ނަން 
ނޑުވެރިކަންކުރުމަށް  .     ވަނަ އަހަރު އެއްވެސްފަރާތަކަށް ބިން ދޫކުރެވިފަކާނުވެއެވެ.  2021ދަ
 

  

       ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން 1: ވިޔަފާރި/ޚިދުމަތް ނަން 

 ރައްޔިތުންގެ ހަތިކޮޅު ފިހާރައާއި އެކަމަޑޭސަންބައި  އަމިއްލަ ދެ ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.         
 
 
 

 

 ވިޔަފާރި/ޚިދުމަތް ނަން : ފެންވިއްކުން   
 ޚިދުމަތްދެވެއެވެ.މަސްވެރިންނާއި  ދަތުރުވެރިންނަށް ފެންވިއްކުމުގެ        

 
 

 
 

 

 

3މަސްކައްކާ ބިން  2މަސްކައްކާ ބިން   1މަސްކައްކާ ބިން    
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 މާލީ ހިސާބުތައް ވަނަ އަހަރުގެ  2021ކައުންސިލްގެ . 8 
 .ފަންޑުގެ ބަޖެޓް ރިޕޯޓް (J-GOM) ދައުލަތުންދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓް  10.1

ގެ  2021
ބަޖެޓް  ނިޔަލަށް 
 ބާކީ 

ގެ  2021
ހިނގި  ނިޔަލަށް 

 ޚަރަދު 

ވަނަ  2021
އަހަރަށް ލިބުނު 

 ބަޖެޓް 
 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 5,207,935.86 4,607,226.45 600,709.410
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 288,019.14      111,052.69   176,966.45

 
  

  
        

777675.86  4718279.14 
 

 ޖުމްލަ 

        

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު  2,881,674.69   2,692,218.39  189,456.30

     112,227.12    86,423.88 1,978,651.00 
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން 

 ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
 ދަތުރުަފތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  12,276.00       8,526.00     3,750.00     

 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 88,700.00       63,639.35      25,060.65

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 1,145,369.42     1,107,620.77   37,748.65   
 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ަޚރަދު - - -

 ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދުމަރާމާތު ކުރުމާއި  125,000.00  98,255.06 26,744.94   
 ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 5,500 3,400 2,100

 ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު - - -
 ސައުކާރުންދޭ އެހީ،އިޝްތިރާކާއި  އަދި ސަބްސިޓީޒް 750,764.75 547,143.00 203,621.75

 ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ  ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް - - -
 ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގުރާމް  198,019.15 21,088.70 176,930.45

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު      

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  89,999.99    89,963.99    36.00       

           -      

 
 
 
 
 
 
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 0202

ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ       17 

 ބަޖެޓް ރިޕޯޓް.(J-LCL) ޙިދުމަތުގެ ފަންޑުގެ  10.2

 ގެ ނިޔަލަށް  2021
 ބަޖެޓް ބާކީ 

ގެ  2021
ހިނގި  ނިޔަލަށް 

 ޚަރަދު 

ވަނަ  2021
އަހަރަށް ލިބުނު 

 ބަޖެޓް 
 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 143,159.00  68,125.94  75,033.06     
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 1,650,475.85 1,153,796.38   496,679.47    

    
        

 ޖުމްލަ  1,793,634.85   1,221,922.32   571,712.53   

        

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       
 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 66,600.00 33,150.94  33,449.06  

2,604.00   -      -  
މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ 

 ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
 ދަތުރުަފތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  -       -    -      

 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު -      -   10,000.00     
 ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދުއޮފީސް ހިންގުމަށް  53,955.00       29,975.00    23,980.00    

 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ަޚރަދު -       - -
 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު -       -     -     
 ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު  10,000 5,000 5,000

 ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގުރާމް  130,475.05 33,300 97,175.05

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު      

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  1,520,000.80 1,120,496.38   399,504.42

           -      
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 ބަޖެޓް ރިޕޯޓް.(L-CTPF) ޙިދުމަތުގެ ފަންޑުގެ  2

 ނިޔަލަށް ގެ  2021
 ބަޖެޓް ބާކީ 

ގެ  2021
ހިނގި  ނިޔަލަށް 

 ޚަރަދު 

ވަނަ  2021
އަހަރަށް ލިބުނު 

 ބަޖެޓް 
 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 89,959.25  57,957.94 32,001.31
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 1,439,897.76 701,284.12  738,613.64

    
        

 ޖުމްލަ  1,529,856.97   759,242.06  770,614.95

        

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       
 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 64,676.05 57,957.94 6,718.11

1,250.20   -      -  
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން 

 ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
 ދަތުރުަފތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  -       -    -      

 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު -      -  3,000
 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު -     - 3,500

 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ަޚރަދު -       - -
 ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދުމަރާމާތު ކުރުމާއި  -       -     17,533.00

 ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގުރާމް 1,439,897.76 701,284.12 738,613.64

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު      

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު               -           
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 ބައްދަލުވުންތައް ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ  2021 .11
  ް52އަދަދު:  ބައްދަލުވުމުގެ  ކުރާ  ލާޒިމް  ޤާނޫނުނ 
  ް55 ބާއްވައިފައިވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އަދަދު: ކައުންސިލުނ 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ޙާޟިރުވި ޢަދަދު  ބައްދަލްވުމުގެ ނަންބަރު 

ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2021 :1ނިންމުން  2 1/2021 - 3ދައުރު  
 ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  53ވަނަ އަހަރުގެ  2020 :2ނިންމުން 
 ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.

ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނާފިޛު ޙުހައިން އަށް އަހަރީ  :2ނިންމުން 
ގައި  2021ޖެނުއަރީ  01ދުވަސް ދިނުމަށް  10ޗުއްޓީގެ  

 ނިންމާފައި ވެއެވެ.

ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ  02ވަނަ އަހަރުގެ  2021 :1ނިންމުން  2 2/2021 - 3ދައުރު  
 ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.

ވަނަ ޖަލްސާގެ  01ވަނަ އަހަރުގެ   2021 :2ނިންމުން 
ގައި  13.12ވަނަ ދުވަހު  2021ޖެނުއަރީ  11ޔައުމިއްޔާ 

 ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.  
މަރުވާމީހުންގެ ޖަނާދާގެ ކަންކަންކުރާ މީހުންނަށް ދޭނެ  :2ނިންމުން 

ނޑައަޅާ ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.   ޢިނާޔަތް ކަ

ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ  03ވަނަ އަހަރުގެ  2021: 1ނިންމުން  2 3/2021 - 3ދައުރު  
 ކުރެވިފައިވާ ގޮތައް ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  2ވަނަ އަހަރުގެ  2021  :2ނިންމުން 
 ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ. 

ނޑައެޅި  2021 :3ނިންމުން  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލް ހިންގުމަށް ކަ
ގައި ފާސްކޮށް  14.30ވަނަދުވަހު  2021ޖެނުއަރީ  14ބަޖެޓް 

 ހުށަހަޅާފައި ވެއެވެ. 

ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ  04އަހަރުގެ ވަނަ  2021 :1ނިންމުން  2 4/2021 - 3ދައުރު  
 ކުރެވިފައިވާ ގޮތައް ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  3ވަނަ އަހަރުގެ  2021 :2ނިންމުން 
 ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.  

ގައި މި  2021ފޮނަދޫ ޔޫތު ފުޓްސަލް ޗެލެންޗް  :3ނިންމުން 
އުންސިލް ތަމްޞީލް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ޓީމެއް ބައިވެރިކޮށް ކަ

 ކުރުމަށް ނިންމާފައި ވެއެވެ.     

ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ  05ވަނަ އަހަރުގެ  2021 :1ނިންމުން  2 5/2021 - 3ދައުރު  
 ކުރެވިފައިވާ ގޮތައް ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.
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ވަނަ ޖަލްސާގެ  04ވަނަ އަހަރުގެ  2021 : 2ނިންމުން 
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ. 

މައިމަގުގެ އިރުމަތީކޮޅު އަލަށްހެދި ބައިގެ ދެފަރާތުގައި  :3ނިންމުން 
 ކައުންސިލުން ރުކާއި ގަސްބަރިއެއް އިންދުމަށް ނިންމާފައި ވެއެވެ.

ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ  06ވަނަ އަހަރުގެ  2021 :1ނިންމުން  2 6/2021 - 3ދައުރު  
 ކުރެވިފައިވާ ގޮތައް ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ. 

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  5ވަނަ އަހަރުގެ  2021 :2ނިންމުން 
 ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.

ރަށުގެ މައިމަގުގެ ދެފަރާތުގައި ޢާއްމުން ރުއްގަސް  :3ނިންމުން 
އިންދުމުގެ ކުރިން އަވަހަށް ކައުންސިލުން ރުއްގަސް އިންދާ މަގު 

 20.45ވަނަ ދުވަހުގެރޭ  2021ފެބުރުއަރީ  01ސީދާ ކުރުމަށް 
 ގައި ނިންމާފައި ވެއެވެ.

ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ  07ވަނަ އަހަރުގެ  2021 :1ނިންމުން  3 7/2021 - 3ދައުރު  
 ކުރެވިފައިވާ ގޮތައް ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ. 

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  6ވަނަ އަހަރުގެ  2021 :2ނިންމުން 
 ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ. 

އިން  14.00ހުކުރުދުވަހު  ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ :3ނިންމުން 
އާއި ދެމެދުގައި ކުނިއުކުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ގޭގޭގެ  17.00

ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ  2021ފެބުރުއަރީ  8ބަދިގޭ ޑަސްބިން ނެގުމަށް 
 ގައި ނިންމާފައި ވެއެވެ. 21.17

ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ  08ވަނަ އަހަރުގެ  2021 :1ނިންމުން  2 8/2021 - 3ދައުރު  
 ކުރެވިފައިވާ ގޮތައް ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  7ވަނަ އަހަރުރުގެ  2021  :2ނިންމުން 
 ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.

ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ހިންގީ ޕްރޮގުރާމުގައި ބައިވެރިވެ  :3ނިންމުން 
ޚިދުމަތްދޭ ބައެއް ތަންތަނުން ޤަވާޢިދުން ފީނުދައްކާތަން ތަނުން 

ނޑާލަން ނިންމާފައި ވެއެވެ. ޚިދުމަތް  މެދުކަ

ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ  09ވަނަ އަހަރުގެ  2021 :1ނިންމުން  2  9/2021 - 3ދައުރު  
 ކުރެވިފައިވާ ގޮތައް ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  8ވަނަ އަހަރުރުގެ  2021: 2ނިންމުން 
 ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.

ވޭސްޓް މެނޭޖުމަންޓް ސެންޓަރަށް ކަރަންޓްލުމާއި، އެ  :3ނިންމުން 
ނޑުކަށް ނިންމާފައިވެއެވެ.   ސެންޓަރަށް ދަތިވާ ރުއްތައް ކެ

ޤަބުރުސްތާނުގެ ވަށާފާރު އެއްކޮށް ނިންމުމަށް ފައިސާގެ  :4ނިންމުން 
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އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަން ނިންމާފައި 
 ވެއެވެ.

ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ  10ވަނަ އަހަރުގެ  2021 :1ނިންމުން  3 10/2021 - 3ދައުރު  
 ކުރެވިފައިވާ ގޮތައް ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  9ވަނަ އަހަރުރުގެ  2021 :2ނިންމުން 
 ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.

ވޭސްޓް މެނޭޖުމަންޓް ސެންޓަރަށް ކަރަންޓްލުމަށް  :3ނިންމުން 
ން ކޮނެވެންނެތް ތަންތަން ކޮންޓެކްޓް އުސޫލުން ބަޔަކާއި ސްކެވޭޓަރު

 ޙަވާލުކޮށްގެން ނިންމުމަށް ނިންމާފައި ވެއެވެ.  

ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ  11ވަނަ އަހަރުގެ  2021 :1ނިންމުން  3 11/2021 - 3ދައުރު  
 ކުރެވިފައިވާ ގޮތައް ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.

ވަނަ ޖަލްސާގެ  10 ވަނަ އަހަރުރުގެ 2021  :2ނިންމުން 
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.

ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެދަށުގައިހުރި ޢިޖްތިމާޢީ ބިންތައް  :3ނިންމުން 
 ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ނިންމާފައި ވެއެވެ.

ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބައެއް ގޯތީގައި ޢިމާރާތް  :4ނިންމުން 
އްލައަށް ބިން ބޮޑުކޮށްގެން ކުރުމުގައި ދޫކުރެވުނު ބިމަށްވުރެން އަމި

ޢިމާރާތްކޮށް ފައިވާ ތަންތަނަށް މިއިދާރާއިން ދޫކުރެވުނު ވަރަށް 
 ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދޭން ނިންމާފައި ވެއެވެ. 

ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ  12ވަނަ އަހަރުގެ  2021 :1ނިންމުން  3 12/2021 - 3ދައުރު  
 ކުރެވިފައިވާ ގޮތައް ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.

ވަނަ ޖަލްސާގެ  11ވަނަ އަހަރުރުގެ  2021  :2ނިންމުން 
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.

 2021ކައުންސިލަށް ސްކެވޭޓަރަކާއި ބެކްހޯލްޑަރެއް  :3ނިންމުން 
 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ގަތުމަށް ނިންމާފައި ވެއެވެ. 

ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ  13 ވަނަ އަހަރުގެ 2021 :1ނިންމުން  3 13/2021 - 3ދައުރު  
 ކުރެވިފައިވާ ގޮތައް ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.

ވަނަ ޖަލްސާގެ  12ވަނަ އަހަރުރުގެ  2021  :2ނިންމުން 
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.

 20000ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އިންޖީނުގެ އެޅުމަށް  : 3ނިންމުން 
 އަކަފޫޓްގެބިން ދޫކޮށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްދިނުމަށް ނިންމާފައި ވެއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަން މަންޓުން ސޯލާ ނިޒާމް  :4ނިންމުން 
ނޑައަޅާ ނިންމާފައިވެއެވެ.  ގާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ކަ

ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ  14ވަނަ އަހަރުގެ  2021 :1ނިންމުން  3 14/2021 - 3ދައުރު  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 0202

ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ       22 

  ކުރެވިފައިވާ ގޮތައް ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.
ވަނަ ޖަލްސާގެ  13ވަނަ އަހަރުރުގެ  2021 :2ނިންމުން 

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.
ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނިނައްތާލުމަށް ހިންގޭ   :2ނިންމުން 

ހިމެނޭ ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާ ތަކުން ފީނަގާނެ ޕްރޮގުރާމްގައި 
ނޑައަޅާފައި ވެއެވެ. 150/-މިންވަރަކީ މަހަކު   ރުފިޔާކަމުގައި ކަ

ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ  15ވަނަ އަހަރުގެ  2021 :1ނިންމުން  3  15/2021 - 3ދައުރު  
 ކުރެވިފައިވާ ގޮތައް ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.

ވަނަ ޖަލްސާގެ  14އަހަރުރުގެ ވަނަ  2021  :2ނިންމުން 
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.

ވަނަ  13ވަނަ އަހަރުގެ  2021ކައުންސިލްގެ  :3ނިންމުން 
ނޑައެޅި   20000ޖަލްސާއިން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ދޫކުރުމަށް ކަ

އަކަފޫޓްގެބިން ވޭސްޓްމެނޭޖުމަންޓް ސެންޓަރުގެ ހުޅަނގަށް ބަދަލުކޮށް 
 ޓް ދޫކުރުމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ.އަކަފޫ  26283އެތަނުން 

ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ  16ވަނަ އަހަރުގެ  2021 :1ނިންމުން  3 16/2021 - 3ދައުރު  
 ކުރެވިފައިވާ ގޮތައް ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.

ވަނަ ޖަލްސާގެ  15ވަނަ އަހަރުރުގެ  2021  :2ނިންމުން 
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.

ބައެއް ފަރާތްތަކުން ރަށުގެ އަތިރިމަތިން ކަށިވެލި  :3ނިންމުން 
ނެގުމަށް މަސައްކަތްކުރާކަމުގެ މަޢުލޫމާތެއް ލިބުމުން ހަފުތާއެއް 
 ވަންދެން އަތިރިމަތި ކައުންސިލުން ބެލެހެއްޓުމަށް ނިންމާފައި ވެއެވެ. 

ޑާ ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެން 17ވަނަ އަހަރުގެ  2021 :1ނިންމުން  3 17/2021 - 3ދައުރު  
 ކުރެވިފައިވާ ގޮތައް ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.

ވަނަ ޖަލްސާގެ  16ވަނަ އަހަރުރުގެ  2021  :2ނިންމުން 
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.

މިއިދާރާގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ކުންޏާއި ބަދިގޭ  :3ނިންމުން 
ޖެހޭ  ޢަމަލުކުރަން   ޑަސްބިން އުކާ ފަރާތްތަކުން ރަމަޟާންމަހުގައި 

 އަންގާ ޢާއްމުކުރުމަށް ނިންމާފައި ވެއެވެ.ގޮތް 

ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ  18ވަނަ އަހަރުގެ  2021 :1ނިންމުން  3 18/2021 - 3ދައުރު  
 ކުރެވިފައިވާ ގޮތައް ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.

ވަނަ ޖަލްސާގެ  17ވަނަ އަހަރުރުގެ   2021  :2ނިންމުން 
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.

ހުކުރުމިސްކިތް މަސްޖިދުލްޢީއްޒުގެ މައިފޮރުފަތް  :3ނިންމުން 
 ތަކުގައި ޑޯކްލޯސަރ ހަރުކުރުމަށް ނިންމާފައި ވެއެވެ.



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 0202

ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ       23 

ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ  19ވަނަ އަހަރުގެ  2021 :1ނިންމުން  3 19/2021 - 3ދައުރު  
 ކުރެވިފައިވާ ގޮތައް ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.

ވަނަ ޖަލްސާގެ  18ވަނަ އަހަރުރުގެ  2021  :2ނިންމުން 
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.

އަލަށް އިންތިޙާބުކުރެވުނު ކައުންސިލަރުންނާއި     :3ނިންމުން 
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީން މަސައްކަތް 
 ދެ ކުރުމަށް އިދާރާގައި ޖާގައިގެ ތަތިކަން ކުރިމަތި ވެދާނެތީ އިދާރާގެ 

 ކޮޓަރި މަރާމާތުކޮށް ތައްޔާރުކުރުމަށް ނިންމާފައި ވެއެވެ. 

ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ  20ވަނަ އަހަރުގެ  2021 :1ނިންމުން  3 20/2021 - 3ދައުރު  
 ކުރެވިފައިވާ ގޮތައް ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.

ވަނަ ޖަލްސާގެ  19ވަނަ އަހަރުރުގެ  2021 :2ނިންމުން 
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.

އަލަށް އިންތިޙާބުކުރެވުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް  :3ނިންމުން 
އިންނެވުމަށް ތައްޔާރުކުރެވޭ ކޮޓަރިއާއިއެކު އިތުރު ކޮޓަރިއަކާއި 

އިވާ ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ތަޅުތައް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް ކޯޓޭޝަން ހުށަހަލާފަ
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރާތަކާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައި 

 ވެއެވެ.   

ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ  21ވަނަ އަހަރުގެ  2021 :1ނިންމުން  3 21/2021 - 3ދައުރު  
 ކުރެވިފައިވާ ގޮތައް ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.

ވަނަ ޖަލްސާގެ  20ވަނަ އަހަރުރުގެ  2021 :2ނިންމުން 
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.

ވަނަ އަހަރު ސައްވާލުމަހަށް ހަނދުބެލުމަށް   1442 :3ނިންމުން 
ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާ 

 ފައި ވެއެވެ.   

ވަނަ އަހަރުގެ  2021 ހަތަރުވަނަ ކައުންސިލްގެ :1ނިންމުން  5 1/2021 - 4ދައުރު  
ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ އެޖެންޑާ  01ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކޮށްފައި  5ކުރެވިފައިވާ ގޮތައް 

 ވެއެވެ.
ވަނަ ޖަލްސާގެ  21ވަނަ އަހަރުރުގެ  2021 : 2ނިންމުން 

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ. 
ސް ކަމަށް މެންބަރު ހުސައިން ގެ ނ.ރައީކައުންސިލް  :2ނިންމުން 

ނޑައަޅާ  މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކޮށްފައި  5އިންސާދު ކަ
  ވެއެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ  2021ހަތަރުވަނަ ކައުންސިލްގެ  :1ނިންމުން  5 2/2021 - 4ދައުރު  
ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ އެޖެންޑާ  02ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 0202

ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ       24 

 އިއްތިފާގުން ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.މެންބަރުންގެ  5ކުރެވިފައިވާ 
ފުރަތަމަ  ކައުންސިލްގެހަތަރުވަނަ  ލ. ހިތަދޫ  :2ނިންމުން 
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  ވަނަ ޖަލްސާގެ 01ދައުރުގެ 
"ކައުންސިލް ބޯޑް ރިޒޮލިއުޝަން އޮފް ސެކްރެޓަރިއޭޓް  :2ނިންމުން 

އޮފް ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލް ރިގާޑިން ބެންކް އެކައުންޓުސް" 
 މިޤަރާރު ފާކުރުން.         އާއިބެހޭ ގޮތުން

 2021ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ހަތަރުވަނަ ކައުންސިލްގެ  :1ނިންމުން  5 3/2021 - 4ދައުރު 
ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ  03ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ވަނަ އަހަރުގެ 

މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން  5 ގޮތައް އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާ
 ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.

ފުރަތަމަ  ކައުންސިލްގެހަތަރުވަނަ  ލ. ހިތަދޫ  :2ނިންމުން 
މެންބަރުންގެ  5 ޔައުމިއްޔާ ވަނަ ޖަލްސާގެ  02ދައުރުގެ  

 ވެއެވެ.  އިއްތިފާގުން ފާސްކޮށްފައި
ގެ މުދާފެރީ މިރަށު ޖެޓީއާއި ގާތްކުރާ .ސީސީ.ޓީ.އެމް  :3ނިންމުން 

ދިމާލުގައި ޓޭޕްދަމައި ފެރީއަމުގެކުރިން ފެރީއަށް އަރުވަން ބޭނުންވާ 
ތަކެތި ޓާސްކްފޯސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ޓޭޕްގެ އެތެރޭގައި 

މުވައްޒަފުން ބެހެއްޓުމާއި، އަދި ފެރީން ބާލަންޖެހޭ ތަކެތި ފެރީގެ 
ނޑުމަށްޗަށް ބާލަން އެންގުމާއި ފެރީއިން  އެތަކެތި ޖެޓީ ތޮށިގަ
ބާލާތަކެތި ޓާސްކްފޯސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ދޫކުރުމާއި، އަދި 
މިއުސޫލާއި އެއްގޮތަށް ފެރީގެ ފަރާތުން އަމަލުކުރެވެން ނެތްނަމަ، 

 ނިންމާފައިވެއެވެ.  ފެރީ މިހާލަތުގައި މަރަށަށް ނުވެއްދުމަށް
 2021ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ހަތަރުވަނަ ކައުންސިލްގެ  :1ނިންމުން  5 4/2021 - 4ރު  ދައު

ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ  04ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން  5 ގޮތައް އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާ
 ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.

ފުރަތަމަ  ކައުންސިލްގެހަތަރުވަނަ  ލ. ހިތަދޫ  :2ނިންމުން 
މެންބަރުންގެ  5 ޔައުމިއްޔާ ވަނަ ޖަލްސާގެ  03ދައުރުގެ  

 އިއްތިފާގުން ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.

ޓާސްކްފޯސް ބައްދަލްވުމެއް ބާއްވައި  19-ކޮވިޑް  :3ނިންމުން 
 ކައުން ހިތަދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒާއި އަދި މި އާއި ލ.ސް ޓާސްކް ފޯ

ގެ މަސައްކަތް ޓާސްކްފޯސް ކުރުމަށް ފަހު ސިލުން މަސްވަރާ
މަށް ގޮތެއް ނިންމު ބާރުވެރިކޮށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް 

ނޑައަޅާފައިވެއެވެ.                               ކަ
 2021ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ހަތަރުވަނަ ކައުންސިލްގެ  :1ނިންމުން  4  5/2021 - 4ދައުރު 

ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ  05ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން  4 ގޮތައް އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާ
 ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.

ވަނަ   04 ކައުންސިލްގެހަތަރުވަނަ  ލ. ހިތަދޫ :2ނިންމުން 
 .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ޖަލްސާގެ



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 0202

ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ       25 

އިޢުލާނުކޮށްގެން ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ލ. ހުޅިސްދޫ  :3ނިންމުން 
ބަދަލުގައި ކައުންސިލްއިދާރާއިން ރައް ބަލަހައްޓަން ނިންމާ 

 ފައިވެއެވެ.

 2021ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ހަތަރުވަނަ ކައުންސިލްގެ  :1ނިންމުން  5 6/2021 - 4ދައުރު 
ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ  06ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 
އިއްތިފާގުން މެންބަރުންގެ  4އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާ ގޮތައް 

 ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.
ވަނަ   05 ކައުންސިލްގެހަތަރުވަނަ  ލ. ހިތަދޫ  :2ނިންމުން 
 .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ޖަލްސާގެ

ޓާސްކްފޯސް ބައްދަލްވުމެއް ބާއްވައި  19ކޮވިޑް  :2ނިންމުން 
ޓާސްކް ފޯސްއާއި ލ. ހިތަދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒާއި އަދި ކައުންސިލުން 

އެ ނިންމުމަށް  ،ކުރުމަށްފަހު ގޮތެއް ނިންމުންމަސްވަރާ 
ނޑުމެން އިތުރު ބަދަލެށް ގެނައުމުގެ ބޭނުމެއްނެތް. މިހެން  އަޅުގަ
ނޑު މިދަންނަވަނީ ކަމުގެ ފަންނީ ބޭފުޅުން ކަމުގައިވާ  އަޅުގަ
ޞިއްޙީދާއިރާ ހިމެނޭގޮތައް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޓާރސްކް ފޯރސް 

މަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށް ފަހުގައި އަކުން ނިންމާނީ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަ
ކަން ޤަބޫލުކުރެވޭތީ، އެޑުރާފްޓް ގައިމިވާ ގޮތައް އެންމެހައި ކަންކަން 

 ޢާއްމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނުކުރުމަށް ނިންމާފައިވުން 

 2021ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ހަތަރުވަނަ ކައުންސިލްގެ  :1ނިންމުން  4 7/2021 - 4ދައުރު  
ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ  07ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ވަނަ އަހަރުގެ 

މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން  4އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާ ގޮތައް 
 ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.

ވަނަ  06 ކައުންސިލްގެހަތަރުވަނަ  ލ. ހިތަދޫ  :2ނިންމުން 
 .  ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ޖަލްސާގެ

ދާއިރާތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ  2010/7 :3ނިންމުން 
ލީމަރުކަޒީއުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ނުވަވަނަ ބާބުގެ 

( 9ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 75ދަށުންއަންނަ 
( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 10ވަނަ ނަންބަރު އަދި )

ބިމާއި ފަޅުރަށްރަށާއި ފިނޮޅާއި ފަޅާއި ފަރާއި ހާހަލާއި ގިރީގެ 
ގެ ތެރެއިން މި ކައުންސިލަށް ކުލިނެގުމުގެ ބާރު ސަރަޙައްދުތަކު 

ލިބިގެންވާ ލ. ހުޅިސްދޫން ކައުންސިލަށް ޢާއްމުދަނީއެއް ލިބޭނެގޮތެއް 
ހޯދެންދެން އެރަށުގެ  ރުއްތަކުން ލިބޭ ކާށިދީގެން ރަށަށް ގެއްލުމެށް 
ލިބިޔަނުދީ ބަލަހަށްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށްގެން ހޯދާ 

 ކާއި ޙަވާލުކުރާގޮތަށް ނިންމާފައިވެއެވެ.އެފަރާތަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް  2010/7 :4ނިންމުން 

ލީމަރުކަޒީއުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ނުވަވަނަ ބާބުގެ ދަށުން 
( 9( ވަނަ ނަންބަރާއި )8ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 75އަންނަ 

ންކޮށްފައިވާ ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔ10ާވަނަ ނަންބަރު އަދި )
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ޑައިވްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކާއި ބިމާއި 
ފަޅުރަށްރަށާއި ފިނޮޅާއި ފަޅާއި ފަރާއި ހާހަލާއި ގިރީގެ 
ސަރަޙައްދުތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސްތަނެއް އެއްވެސްކަމަކަށް 
އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބޭނުންކުރާނަމަ ބޭނުންކުރަންވާނީ މިއިދާރާގެ 

މިއިދާރާއިން އެތަނަކުން ކުރާ ބޭނުމަށް  ހުއްދަލިބިގެން
ނޑައަޅާފައިވާ ފީއެއް ކައުންސިލަށް ދައްކަގެންނެއެވެ. މިގޮތުން  ކަ
ރަށުގެ ސަރަޙައްދުގެ މޫދަށް ފީނުމާއި ޑައިވްކުރުމާއި ރާޅާއެޅުންފަދަ 

ޑޮލަރެއެވެ.  150ކަމެއްކުރާނަމަ ދުވާލަކު ބޮލަކަށް ދައްކަންޖެހޭނީ 
ސާރީތަންތަން ބަލާލުމާއި ފޮޓޯނެގުންފަދަ ސޮޕިންކުރުމާއި ރަށުގެ އާ

ކަންކަމަށް ޒިޔާރާތްކުރާ ފަތުރުވެރިން އައިލެންޑް އެސްކާޝަންގެ 
 20ގޮތުގައި ޒިޔާރާތްކުރާނަމަ އެފަދަ ފަރާތްތަކުން ދުވާލަކު ބޮލަކަށް 

ނޑައެޅުމާއި، އައިލެންޑް  ޑޮލަރު ކައުންސިލަށް ދައްކާގޮތަށް ކަ
ތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަތުން އެސްކާޝަން ނޫންގޮތުގައި ޒިޔާރާ 

 ފީގެގޮތުގައި އެސްވެސް އެއްޗެށް ނުނަގާގޮތަށް ނިންމާފައި ވެއެވެ.
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 2021ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ހަތަރުވަނަ ކައުންސިލްގެ  :1ނިންމުން  4  8/2021 - 4ދައުރު  
ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ  08ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން  4އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާ ގޮތައް 

 ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.
ވަނަ  07 ކައުންސިލްގެހަތަރުވަނަ  ލ. ހިތަދޫ  :2ނިންމުން 
 . ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ޖަލްސާގެ

ކައުންސިލްތަކަށް ސެކްރެޓްރީ ޖެނެރަލަކު  :3ނިންމުން 
ވަގުތީގޮތުން ހަމަޖައްސާފައިވާ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުން  ހަމަޖެހެންދެން 

 ބަދަލުކޮށް  އެހެންބޭފުޅަކު އެ މަސްޢޫލިއްޔަތު 
އުފުލުމާއި ޙަވާލުކުރަން ކައުންސިލަށް ފެންނަކަމުގައިވާނަމަ އެ 
މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލު ކުރާނެ ފަރާތެއްގެ ނަން ސިވިލްސާރވިސް 

-188ނަންބަރު:ކޮމެޝަނަށް ފޮނުވުމަށް އެ ކޮމިޝަންގެ 
POD/CIR/2021/64  ުސާކިއުލަރ ނޯޓުން އަންގަވާފައިވާއިރ

އަދި މިއިދާރާގައި ވަގުތީގޮތުން ސެކްރެޓަރީޖެނެރަލެއް ހަމަޖައްސާފައި 
ނުވާތީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެއް ހަމަޖެހެންދެން ވަގުތީ ސެކްރެޓަރީ 
ނޑައެޅުމަށް  ޖެނެރަލަކަށް މިއިދާރާގެ ޒިންމަދާރުވެރިޔާ ކަ

 އިވެއެވެ. ނިންމާފަ
ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލް ހިންގުމަށް  2021 :4ނިންމުން 

ފާސްކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓަށް ބަލާއިރު މިއަހަރު ހިންގުމަށް އެކި 
ތާރީޚްތަކަށް ތާވަލްކުރެވިފައިވާ ގިނަ ޕްރޮގުރާމްތައް ހިންގެން 
ނެތްކަމާއި ސަބަބަކީ މިހާރު ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދާއި އަހަރުގެ 

އްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ރިކަރެންޓް ކުރިޔަށްއޮތް މު
ޚަރަދުތަކާއި މިހާރު އެއްބަސްވުން ލިޔެވިފައިވާ ބެހޯ ލޯޑަރާއި ހައިމާކް 
ގަތުމަށް ފައިސާ ދެއްކުމުން އިތުރު ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގަން 
ފަށައިގަތުމަށް ބަޖެޓް ތަންދޭނެކަމަށް މެންބަރުންގެ 

 އިއެވެ. މަޢުލޫމާތަށްޓަކާޙިއްޞާކުރެވިފަ
ގޯތި ގޯއްޗާއި ބިންބިމުގައި ފޫޓްއަޅައިދޭނެ ވަކިދުވަހެއް  :5ނިންމުން 

ނޑައަޅާފައި ނެތުމުން ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދަތިވާތީ ފޫޓްއެޅުމަށް  ކަ
ނޑައަޅާ ފައިވެއެވެ.    ހަފުތާގެ ބުދަދުވަސް ކަމުގައި ކަ

   
 2021ހަތަރުވަނަ ކައުންސިލްގެ ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ  :1ނިންމުން  4 9/2021 - 4ދައުރު 

ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ  09ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން  4އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާ ގޮތައް 

 ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.
ވަނަ  08 ކައުންސިލްގެހަތަރުވަނަ  ލ. ހިތަދޫ   :2ނިންމުން 
  . ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ޖަލްސާގެ
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އަތޮޅުގެ ރައްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކަށް ހައްދުންމަތީ  :3ންމުން ނި
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ހިލޭ އެހީގެގޮތުގައި ދޫކުރި އެއްމިލިއަން 

ރަށަށް ހަމަހަމައަށް ބަހާލުމުން މިކައުންސިލަށް  11ރުފިޔާ އަތޮޅުގެ 
)ނުވަދިހަ ހާސް ނުވަސަތޭކަ ނުވަރުފިޔާ  90,909.09ލިބިފައިވާ 

ނުވަލާރި ( އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާކޮމެޓީން 
ޕްރީސްކޫގައި ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އެކޮމެޓީއަށް 

 ދިނުމަށް ނިންމާފައި ވެއެވެ. 
 5ވަނަ އަހަރުންފެށިގެން ކުރިޔަށްއޮތް  2022 :4ނިންމުން 

ވަނަ  2022ލާފައިވާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭނުގައި އަހަރަށް އެކުލަވާ
ނޑައެޅިފައިވާ ކަންކަމާއި ބަޖެޓް   އަހަރު ހިން ގުމަށް ކަ
ރައްޔިތުންނާއި  ހިއްޞާކުރުމަކީ ކައުންސިލްގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކުރާ 

ވަނަ  2022ކަމެއް ކަމުގައި ވާއިރު ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލްކޮށް  
ނޑައެޅިފަ އިވާ ކަންކަމާއި ބަޖެޓް އަހަރު ހިން ގުމަށް ކަ

ރައްޔިތުންނާއި ޙިއްޞާކުރުމަށް ވިސްނާއިރު އެފަދަ ބައްދަލްވުމެއް 
ބާއްވަންޖެހޭނީ މަސްވެރިންނަށް ވެސް ބައިވެރިވެވޭގޮތް ބަލައިގެން 

ވަނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ  2021ޖުލައި  29ކަމަށްފެންނާތީ 
ތުދޭ ގޮތައް  ސުކޫލުގައި ބައްދަލްވުން ކުރިޔަށް ގެންގޮސް މަޢުލޫމާ

ނޑައެޅަން ބައްދަލްވުމުގައި ބައިވެރިވި  މެންބަރުންގެ  4ކަ
 އިއްތިފާގުން ފާސްކޮށްފައިވެއެވެ.  

 2021ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ހަތަރުވަނަ ކައުންސިލްގެ  :1ނިންމުން  4 10/2021 - 4އުރު ދަ
ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ  10ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން  4އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާ ގޮތައް 

 ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.
ވަނަ  09 ކައުންސިލްގެހަތަރުވަނަ  ލ. ހިތަދޫ  :2ނިންމުން  

 . ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ޖަލްސާގެ
 5ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުރިޔަށްއޮތް  2022 :3ނިންމުން 
ވަނަ  2022އެކުލަވާލާފައިވާ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭނާއި އަހަރަށް  

އަހަރު ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަމާއި ބަޖެޓް ރައްޔިތުންނާއި 
 ޙިއްޞާކުރުމުގެ ރިޕޯޓް ފާސްކޮށްފައިވެއެވެ.

 2021ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ހަތަރުވަނަ ކައުންސިލްގެ  :1ނިންމުން  4 11/2021 - 4ދައުރު 
ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ  11ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން  4އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާ ގޮތައް 

 ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.
 ވަނަ 10 ކައުންސިލްގެހަތަރުވަނަ  ލ. ހިތަދޫ  :2ނިންމުން 
 .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ޖަލްސާގެ

މި އިދާރާއަށް  ދަޢުވާ ލިބޭގޮތަށް ލ .ހިތަދޫ ވެީލ  :3ނިންމުން 
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އަޙުމަދު އަނީސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ުހށަހަޅުއްވާފައިވާ 
މައްސަލާއެއް ހިންގުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހޯދަންޖެހޭީތ  

 އޮފިޝަރާއި އިސާ ހުރިތޯ ފައިނޭސްވަކީލަކު ނަގާނެ ފަ
ސުވާލުކުރުމުން ބަޖެޓުގައި ެއފަދަޚަރަދެއް ކުރެވެންއޮންނަ 
ކޯޑްގައި ފައިސާ ހުރިކަން ުނވަތަ ނޫންކަްނ ބަާލލެވިފައި 
ނުވާކަމަށް ބުނުމުން އަްނނަ ބުާރފަތި ދުވަހުގެ ކުރިން ފައިސާ 
ޚަރަދު ކުރެވިދާނެފަދަ ގޮތެއް އޮތްތޯ ބަލާ ބުރާސްފަތިދުވަުހ 

ނޑަ އަޅާ  އެމައްސަލަ މިއަދުގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވާގޮތައް ކަ
 ކުރުމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ. ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާއިން އުނި

މިއިދާރާގެ ހެވީ ވަހިކަލްތަކުން ކުއްޔަށް  :3ނިންމުން 
ޢާއްމުންނަށް މަސައްކަތް ކޮށްދޭންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގަިއ 
ނޑައެޅިފައި އޮންނަންއެަބ  މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ އަގެއް ކަ

ރިޔާސަތަްށ ފެންނަީނ ވަރަށް މުހިންުމ  ޖެހެއެވެ. އެގޮތުން
މަސައްކަތެއް ކޮށްދިނުމަްށ ރައްޔިތަކު އެދިއްޖެނަމަ 

މިނިޓަށްުވރެ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެތެރޭ  30އެމަސައްކަތަކީ 
ރުޔާގެ އަގެއްގައި އެ  500/-ނިންމާލެވޭވަރުގެ މަސައްކަތެއްނަމަ

 1 މަސައްކަތެއް ކޮއްދިނުމާއި އެއަށްވުރެ ގިނަ ވަގުތު ހޭދަވެ 
ރުފިޔާގެރޭޓުން  1000/-ގަޑިއިރު ހަމަނުވާނަމަ ގަޑިޔަކު

ނޑައެޅުމާއި   30އިތުރުވާ ވަގުތައް ފައިސާ ނަގާގޮތައް ކަ
މިނިޓް ހަމަނުާވ މަސައްކަތެއް ނަމަވެސް ވެހިކަލް ޭބނުްނ 

ރުފިޔާ ނަގާގޮތައް  500/-ކުރެވިއްޖެނަމަ އެފަރާތަކުން 
ނޑައެޅުމާއި ޢާއްމުކޮށް ގަޑިޔަކު ފިޔާ ނަގާގޮތަށް ރު 1000/-ކަ

ނޑަ އެޅުމާއި މަސައްކަތުގައި  މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކަ
ގަޑިއިރު  2ގަޑި އިރަށްވުރެ ގިނަވަގުތު ހޭދަވެ  1ހޭދަވާވަގުތު 

ރުފިޔާގެ ރޭޓުން  1000/-ހަމަނުވާނަމަ އިތުރުވާ ވަގުތަްއ 
އަގުހަދާ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ޖެހިގެންއަންނަ ރަސްމީދުވަުހ 

ގޮތެއްގެ މަތީން  ދެއްކުމަްށ މިއިދާރާއިން އަންގާ
އެއްބަސްވުމާއެކު މަސައްކަތް ކުރާފަރާތުން މަސައްކަތް ކުރުވަްނ 
ވަގުތައް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ މިއިދާރާއަށް ދެއްކުމުންނޫނީ 

ނޑައަޅާ ފާސްކޮށްފައިވެއެވެ.   މަސައްކަތް ނުފަށާގޮތައް ކަ
ކުގެ ގޭގޭ ގޯތިގޯތީގައި ހުންނަ ގަސްގަހާއި ރުއްރު :4ނިންމުން 

ފަންތައް އެކަށީެގންވާ ވަރަށްުވރެ ތިރިވެ މަގުން ދުއްާވ 
އުޅަނދުތަކާއި ހިނގާ މީހުންނަްށ ދަތިވާހިސާބަށް ގޮސްފައިވާީތ 

 10ގަސްތަކާއި ރުއްތަކުގެ ފަންފަދަ ތަކެތި ބިމުންފެށިގެން 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 0202
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ފޫޓް އުސްމިނަށް ކޮށާ މަގުމަތީގައި ޖަހާފައިހުންނަ މުޑިތައް 
ހުެގ ތެރޭގައި ކޮށާ ސާފުކުރުމާއި ދުވަ 15މިއަދުންފެށިގެން 

މުޑިތައްނަގާ ނިންމުމަށާއި މަގުަމތީގައި އެކި މަސައްކަތްކުރުމަށް 
ގެނެސް  މަގުމަތީގައި ބަހަްއޓާފައި ހުންނަ ވެިލ، ގައު 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބެހެއްޓުމުގެ ހުއަދަ ހޯދުމަށް އެދި 
  ހުށަހެޅުމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ.

ދިރާގާއި އުރީދޫ ހަޓުގެވަށާ  މަގުހެދުމާިއ  :5ނިންމުން 
ބެހޭގޮތުން އެެޖންޑާކުރެވުނު މައްސަލައާއި ބެހޭގޮތުްނ  
ގޮތެއްނިންމާނީ އެަކން ހިނާގފައިވާގޮތްބަލާ ދިރާސާކުރުމަްށ 
ފަހުގައިކަމަށް ރިޔާސަތައްފެންާނތީ އެހެން ޖަލްސާއަކަށް އެ 

ނޑައަޅާފައިވެއެވެ.   މައްސަލަ ފަސްކުރުމަށް ކަ
ވޭށްޓް މެނޭޖުމަންޓް ސެންޓްރުގައި މަސައްކަތްކުރާ  :6މުން ނިން 

މުވައްޒަފުންނަށް އޮފް ދިނުމުގެ މައްސަލައަކީ މިހާރު ހަމަޖެހި 
ހިނގަމުންދާ މައްސައެއް ކަމުގައިވާތީ މި މައްސަލާގައި 
ނޑައަޅަން ނުފެންނަކަމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ.      އިތުރުގޮތެއް ކަ

 2021ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ހަތަރުވަނަ ކައުންސިލްގެ  :1ނިންމުން  5 12/2021 - 4ދައުރު  
ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ  12ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން  5އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާ ގޮތައް 

 ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.
ވަނަ  11 ކައުންސިލްގެހަތަރުވަނަ  ލ. ހިތަދޫ  :2ނިންމުން 
 .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ޖަލްސާގެ

މިއިދާރާއަށް  ދަޢުވާ ލިބޭގޮތަށް ލ .ހިތަދޫ ވެލީގޭ  :3ނިންމުން 
އަޙުމަދު އަނީސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 
މައްސަލާއެއް ހިންގުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހޯދަން ބެލިއިރު މިވަގުތު 

މާއި އެމައްސަލަ ބަޖެޓުން އެފަދަ ޚަރަދެއް ކުރެވެން ނެތު
ބެއްލެވުމުގައި މިއިދާރާ ތަމްޞީލްކުރުމަށް އިދާރީ މުވައްޒަފަކު 
ޢައްޔަންކުރިއަސް އެންމެ ރަނގަޅުކަމުގައި ހައިކޯޓުން ވިދާޅުވެފައިވާތީ 
އެމައްސަލައިގާ ޖަވާބުދާރީވުމަށް ކައުންސިލްގެ އ. އެގްޒެކެޓިވް 

ނޑައަޅަން ޖަލްސާގެ އިއް ތިފާގުން ޢަބުދުއްރަހީމް ޙުސައިން ކަ
  ފާސްކޮށްފައިވެއެވެ. 

އަންހެން ޒުވާނުންގެފަރާތުން މިއިދާރާއަށް  :4ނިންމުން 
ހުށަހަޅާފައިވާ ޕެޓިސަނުގައިވަނީ ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ ބިމެއް ހޯދުން 
ކަމުގައިވާއިރު ދާއިމީ ބިމެއް ކުޅިވަރުކުޅުމަށް ދޫކުރުމަކީ ކުރެވެންއޮތް 

ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ބިމެއް ކަމެއްނޫންކަމާއި އެއީ ކުޅިވަރު ކުޅުމަށް 
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އޮތުމާއި އެބިމުގައި ދެޖިންސުގެ ޒުވާނުންނަށް ހުރިހާކުޅިވަރެއް 
ކުޅެވޭގޮތައް ހަމަޖެހިގެން ދާނެކަމަށް އުންމީދުކުރެވޭތީ މިއިދާރާގެ 
ދެކުނުންއޮންނަ ވެރާބިން ވަގުތީގޮތުން އެމިހުން ކުޅިވަރުކުޅެން ދޫކޮށް 

ކާއި ގޯލެއް ހަދައިދެވެން ބަޖެޓްތަންދޭ މިންވަރަށްބަލާ ވޮލީކޯޓަ 
އޮތްނަމަ ހަދައިދިނުމަށް ނިންމަން ޖަލްސާގެ އިއްތިފާގުން 

 ފާސްކޮށްފައިވެއެވެ.  
ރަށުގެ އިޙްތިސާސް ހިނގާ ޝަރަޙައްދުގެ އިޤްތިސާދީ  :5ނިންމުން 

ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމަށް ކޮންސަންޓެންޓެއް  ޢައްޔަންކުރަން  ބޭނުން 
ވޮލަންޓިއަރެއްގެ ގޮތުން )ހިލޭސާބަހަށް ( ވެފައި ވާއިރު އެމަސައްކަތް 

ޕްރަފިޝަރ އުގައިލު ކޮއްދެއްވަން ހުންނެވުމާއެކު އެމަސައް ކަތް 
އުގައިލާއި ޙަވާލުކުރުމަކީ ކައުންސިލަށް ލިބިގެންދާ ވަރަށްބޮޑު 

 ކުރިއެރުމެއް ކަމުގައިވާތީ އެމަސައްކަތް ޕްރަފިޝަރ އުގައިލާއި 
 ން ފާސްކޮށްފައިވެއެވެ.ޙަވާލުކުރުމަށް ޖަލްސާގެ އިއްތިފާގު

 2021ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ހަތަރުވަނަ ކައުންސިލްގެ  :1ނިންމުން  3 13/2021 - 4ދައުރު  
ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ  13ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން  5އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާ ގޮތައް 

 ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.
ވަނަ  12 ކައުންސިލްގެހަތަރުވަނަ  ލ. ހިތަދޫ  :2ނިންމުން 
  .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ޖަލްސާގެ
މިއިދާރާއަށް  ދަޢުވާ ލިބޭގޮތަށް ލ .ހިތަދޫ އިހުރާމުގޭ  :3ނިންމުން 

 ހުށަ ރޭޓް ކޯޓަށް  ޙުސައިން ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ލ. ހިތަދޫ މެޖިސްޓް
ހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލާއެއް ހިންގަވާއިރު އެމައްސަލައިގާ 
ޖަވާބުދާރީވުމަށް ކައުންސިލްެގ މެންބަރު ަޢބުދުލްވާހިުދ 

ނޑައަޅާފައިވެއެވެ.   އިދުރީސް ކަ
ޢިޖްތިމާޢީ ބިމެއްގެގޮތުގައި ބެލެހެއްޓޭ ޕާރކްގެ  :4ންމުން ނި

ވާ ބައި ބިމުގެ ބޮޑުމިނުގެ ތެރެއިން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޓިވްއަށް ދީފައި
އެބިމުން އުނިކޮށް  އުނިކުރެވުނު އަކަފޫޓްބަލާ އެޢަދަދަށް ވެރާ 
ބިމުގެ ހުޅަނގުފަރާތާއި ދެކުނުަފރާތާއި އިރުމަތީފަރާތު މަގުގެ 
އެބިމާވީފަޅީގެ ބޮޑުމިންބަލާ ޕާރްކގެބިމުން އުނިކުރެވުނު ޢަދަުދ 
އެފަރާތާއި ޙަވާލުކުރުމާއި، ލ. ހިތަދޫ މާވިނަގޭ ހުޅަނގުްނ 

ސް ބިމުގެ އުތުރުފަރާތު މަގާއި އެގޯތީގެ އޮންނަ ހު
ހުޅަނގުފަރާތު ސުކޫލާއި ދެމެދުންއޮންނަ މާފަްނނުމަގުެގ 
އެބިމުގެ ބޮޑުމިނަށް މަގުގެ އެއްފަޅިއާއި ބާއިންޖީނުގޭ ގޯތީެގ 
އުތުރުފަރާތު މަގާއި ހުޅަނގުފަާރތު މަގުގެ އެއްފަޅި ސާފުކޮްށ 

 ރުމަށްބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެްއ ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކު



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 0202
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    ނިންމާފައިވެއެވެ. 

ރަށުގެ އިޙްތިޞާސްގެ ތެރޭގައިހިމެނޭ ޤުދުރަތީ  :5ނިންމުން 
ވަޞީލަތްތަކާ ބެހޭޮގތުން ހަދާފަިއވާ ޤަވާޢިދު ބަލާ ދިރާސާކޮށް 
ނިންމާފައިވާތީ ވީހާއަވަހަކަްށ އެޤަވާޢިދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ގެޒެޓްގައި ސާއިއުކުރުމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ. 
 ދަށުގައި  ލ. ހުޅިސްދޫއަކީ މިއިދާރާގެ ބެލުމުގެ :6ނިންމުން 

އޮންނަ ފަޅުރަށަކަށްވެފައި އަިދ ރަށާއިމެދު ރަނގަޅުގޮތެށް 
އަހަރަްށ  01ހަމަޖެހިފައި ނުވާތީ އެރަށް އިޢުލާނުކޮށްގެން 

)އެންހާސް( ރުފިޔާއަށް ކުއްޔަށް  1000/-މަދުވެގެން މަހަކު 
 ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވެއެވެ.

 
 2021ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ހަތަރުވަނަ ކައުންސިލްގެ  :1ނިންމުން  5 14/2021 - 4ދައުރު  

ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ  14ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން  5އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާ ގޮތައް 

 ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.
ވަނަ  13 ކައުންސިލްގެހަތަރުވަނަ  ލ. ހިތަދޫ  :2ނިންމުން 
  .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ޖަލްސާގެ

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސާއި މެންބަރުން  :3ނިންމުން 
ކުރައްވާ  ތަޢާރަފުވުމަށް މިއަތޮޅުގެ މީހުންދިރިއުޅޭ ރައްރަށަށް
 25ވަނީ  ދަތުރުފުޅުގައި މިރަށަށް ވަޑައިަގތުމަށް ހަމަޖެިހފައި

ތެއްގައެވެ. މެންދުރުގެ ވަގު  ވަނަ ދުވަހުގެ  2021އޯގަސްޓް 
ފުޅުން މިރަށަށް ވަޑަިއގަންނަވާއިރު އެބޭފުޅުންަނށް  އެބޭ

މިރަށުގައި ނުހުރެވި  ރަީއސައްދެންނެވުމަށް  މަރުޙަބާ
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޓީމާ ގުޅެންޖެހުމަކީ އެކަށީގެންވާ 

ފުޅުންނަްށ އެގޮތަށް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެބޭމާއި،ކަމެކަ
އިސްވާންޖެޭހނީ ނ.ރައީސް ޙުސައިން މަރުޙަބާދެންނެވުމަށް

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޓީމުގެ ބައްދަލްުވންތަްށ މާއި، އިންސާދުކަ
އާިއ  16.30އިން  14.00ކުރިޔަށްގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވަީނ 

އާއި ދެމެުދން  15.00އިން  14.15ދެމެދުންކަމުގައި ވާއިރު 
މިނެޓުގެތެރޭ މިރަށުގައިހުންނަ ސަރުކާރުގެ  45ވޭތުވާ 

ނޑައަޅާމު ފައި ވައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ކަ
 15.00 ވުމަށާއިންގެއެބޭފުޅުންނަށް ސިީޓއަކުން އެ ވާކަމަށް 
އާއި ދެމެދުން އޮންނާނީ މިކައުންސިލްގެ  16.30އިން 

ްއ މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންާނއެކު ބޭއްވޭ ބަދަލްވުންތަ
ނޑައަޅާ ރިޔާސަތުްނ ރުންނަށް ތަފުޞީލާއެކު މެންބަ ކަމުގައި ކަ



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 0202

ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ       33 

 އަންގަވާފައިވެއެވެ.
 2021ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ހަތަރުވަނަ ކައުންސިލްގެ  :1ނިންމުން  5  15/2021 - 4ދައުރު  

ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ  15ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން  5އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާ ގޮތައް 

 ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.

 ވަނަ 14 ކައުންސިލްގެހަތަރުވަނަ  ލ. ހިތަދޫ  :2ނިންމުން 
 .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ޖަލްސާގެ

މިކައުންސިލްގެ މަސްވަރާގެމަތީން މިއަހަރުގެ  :3ނިންމުން 
ފާހަގަކުރުމަށް ހިންގޭ އެކި ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ރަށުފެންވަރުގައި 

ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމުގެ ފުޞަތު ކުލަބު، ޖަމްޢިއްޔަ، 
ޖަމާޢަތްތަކަށް ދޫކޮށްލާ އެަކން ކޮށްދިނުމަށް އެދޭފަރާްތތަކުްނ 

ކުރުމާއި އެންމެރަނގަޅު ޕްރޮޕޯލަސް ހުށަހެޅުމަށް އަންގާ އިޢްލާނު
ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފަރާތަކަްށ އެކަމަށް ޚަރަދުކުރެވެންއޮތް 
މިންވަރެއް ވެސް  ދޫކޮށްލައިގެން އެމުނާސަބާ ފާހަގަކުރަްނ 

 ނިންމާފައިވެއެވެ. 
ލ. ހުޅިސްދޫ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ  :4ނިންމުން 

ގެންދަން ޤާނޫނު  އިޢުލާނުގައި ވާގޮތަށް އެމައްސަލަ ކުރިޔަށް
މަސް  12ތަން ނުޭދތީ އެ އިޢުލާުނ ބާިތުލކޮށް ބިޑުއުސޫލުން 

)އެންހާސް( 1000/-ދުވަހުގެ މުއްދަތައް މަހަކު އެްނމެ ދައްއަގު
ރުޔާ ކަމުގައި ބަލައިގެްނ އަލުން އިޢުލާުނ ކުރަން 

 ނިންމާފައިވެއެވެ.  
ނަކީ މިއިދާރާގައި ހެދިފައިއޮންނަ ލޭންޑުޔޫސް ޕްލޭ :5ނިންމުން 

ޤާނޫނަށް ގެނެވިފައިވާ އިސްލާަހށް ފެއްތުމަށް ގިނަ ބަދަލުތަްއ 
ގެންނަންޖެހޭ ޕްލޭނަކަށްވާތީ އެޕްލޭން އިސްލާޙް ކުރުމަށްވުރެން 
އަލުން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުްނ މާފަސޭހަވާނެކަމަށް ފެންނާީތ 
ލޭންޑުޔޫސް ޕްލޭން ހަދައިދޭނެ ަފންނީ ޤާިބލް ފަރާތެއް ހޯދުަމށް 

 ން ނިންމާފައިވެއެވެ. އިޢުލާނުކުރަ
 2021ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ހަތަރުވަނަ ކައުންސިލްގެ  :1ނިންމުން  4 16/2021 - 4ދައުރު  

ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ  16ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން  4އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާ ގޮތައް 

 ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.

 ވަނަ 15 ކައުންސިލްގެހަތަރުވަނަ  ލ. ހިތަދޫ  :2ނިންމުން 
 .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ޖަލްސާގެ

ބަދަލުމައްސަލަ ނިންމާފައިވާ މަގުތަކާއި  :3ނިންމުން 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 0202

ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ       34 

ބިންތަކުގައި ކައުންސިަލށް ނޭގި ބައެއް ފަރާތްތަކުްނ ރުއްގަހުެގ 
އިތުރުން ވެޔޮ ކައްޓަލަ، ފަތްކެޔޮ، އަލަ ، ދަނޑިއަލުވިފަދަ 

އިންާދފައިވުމުންނާިއ އިންދަމުން ގެންދާކަްނ ބާވަތްތައް 
އެނގިފައިވާތީ ފަރާތްތައް ހޯދާ އެތަކެތި ނެގުމަށް އެފަރާތްތަކަްށ 

ދުވަހުގެ މުހުލަތެއްދީ ނުނަގައިފިނަމަ ނުނެގި ފަރާތްތަކުގެ  7
މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަިއގެން ކުރިޔަށް ގެންދަން 

 ނިންމާފައިވެއެވެ.
 2021ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ހަތަރުވަނަ ކައުންސިލްގެ  :1ނިންމުން  5 17/2021 - 4ދައުރު  

ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ  17ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން  5އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާ ގޮތައް 

 ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.
ވަނަ  16 ކައުންސިލްގެހަތަރުވަނަ  ލ. ހިތަދޫ  :2ނިންމުން 
 .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ޖަލްސާގެ
އުސޫލުން ސްޕޯޓްސް އެރީނާގައި ހަދަމުން  ކޮންޓެކްޓް  :3ނިންމުން 

ނޑު ކަހާ ނޑުގެ އެތެރޭ ފަސްގަ  އެއްވަރުކުރުމަށް ގެންދާ ފްޓްސަލްދަ
ނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރަކީ ޒުވާނުން ޤާބޫލުކުރާ  ކޮންޓެކްޓްގައި ކަ

 ކަހާލުމުން އަޑީގައިމިންވަރަށް މިންރެއް ނޫންކަމާއި އެއީ އެ
ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މޫތައް އޮންނާނެތީއާިއ 

ށްފަހު މޫތައްފީވެ އޭގެމައްޗަށްފަސްއެޅުމުން ދުވަސްކޮޅަކަ
ނޑުގައި ޒުާވނުްނ ކަމަށް ފެންނާތީ   ގެން ދާނެވަޅުހެދިމުޅިދަ

ދެއްކުމުން އެފަރާތުން  އެމަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތާއި ވާހަކަ
 އޮތްކަމަކީ ޒުވާނުން މެދުވެރި ން ވެޮކށްދެބުނެފައިވަނީއެފަރާތައް

ނަމަވެސް ވެހިކަލެއް ހޯދަިއފިނަމަ އެމަސައްކަތަށް ޚަރަދުވާ  ކޮށް
                                 ދެވެން ނެތްކަމާއި އިތުރު ކަމެއް ކޮށް ތެޔޮ އެފަރާތުން ދެވިދާނެ

ސާބަހަްށ  ހިލޭ އެހެންކަމަށް ވާަނމަ އެކަމަކީ ކަމުގައެވެ. 
                                  ކަމެއް  ކަމުގައި  ކައުންސިލަށް ހުްއދަކުރާކޮށްދިނުން 

ވާނަމަ ޒުވާނުން އެދޭގޮތަށް ިމތާނގެ ވެހިކަލުން ފްޓަސަްލ 
ނޑު ކަހައިދޭން ފެންނަކަ ފެންނަކަމުގައި  ނޑުގެއެތެރޭ ފަސްގަ ދަ

  ނިންމާފައިވެއެވެ.
ތަކުގެ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ ކަންތައް :4ނިންމުން 

ތެރެއިން މިހާތަނަށް  ޢަމަލީ ައދި  އިދާރީމަސައްކަތް ނުފެށި 
ހުރި ކަންކަމަކީ ކޮބައިތޯބަލާ ތަންފީޛް ނުކުރެވި ހުރި 

ބަހާލައިގެން ކުރިޔަށް  މަސައްކަތް މެންބަރުންގެ މައްޗަށް
ވަނަ  5ވަނަ ޖަލްސާގެ  11 ރައްވާގަސްދުކުގެންދަން 

ނިންމުމުގެ މަސައްކަްތ  ނަންބަރު ގައިވާ ރަށުެގ މަގުތަްއ ކޮށާ
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ވަަނ  12 ނ.ރައީސްއެވެ. ކުރިޔަށް ގެންދާނީރައީސްއާއި 
ވަނަ ނަްނބަރުގައިވާ އަންހެން ޒުވާނުން ކުޅިވަުރ  4ޖަލްސާގެ 

 ދިނުމުގެ                       ކުޅުމަށް ވޮލީކޯޓަކާއި ގޯލެއް ހަދައި
. މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދެންދަނީ މެންބަރު ޚަދީޖާ ޙުސައިންއެވެ

                                ވަނަ ނަްނބަރުގައިވާ ޕާރކް     4ވަނަ ޖަލްސާގެ  13
ބިމުން  2ބިމާއި، އައުޓްޑޯ ޖިމުހުރި ބިމުން އުނިވާބައި އެ 

އުނިކޮށް އަލުން އެއްބަސްވުން ހަދާ ނިންމުމުގެ މަސައްކަްތ 
ކުރި ޔަށް ދެންދަނީ މެންބަރު މަރްޔަމްނާހިދާ ކަމުގައި 

ނޑައަޅާ   ފައިވެއެވެ.ކަ
 2021ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ހަތަރުވަނަ ކައުންސިލްގެ  :1ނިންމުން  5 18/2021 - 4ދައުރު  

ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ  18ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން  5އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާ ގޮތައް 

 ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.
ވަނަ  17 ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ  ލ. ހިތަދޫ  :2ނިންމުން 
  .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ޖަލްސާގެ

ވަނަ ޤައުމީ  34ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ  :3ނިންމުން 
ބައިވެރިން  15މުބާރާތުގައި ލ. އަތޮޅު ތަމްސީލް ކުރާ 

ުމބާރާތް އަންނަ އޮްކޓޯބަރ މަުހ    ހޮވުމަށް ބާއްވާ އަތޮޅު 
އަްށ ވަރޗްއަލްކޮްށ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވާީތ  16ން  14

އެ މުބާރާތުގައި ބަިއވެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ 
ޖަމްޢިއްޔާ،ޖަމާަޢްތ ،ސުކޫލް،ޤުރުއާންކުލާސް،ޕްރީސްކޫލް،ކުލަބު 

ތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ރަށުގަިއ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށާއި އެ 
އިންސައްތަިއން މަތީ މާރކްސް ލިބޭ  75ތުން މުބާރާ

ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ބަލައިެގން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން ޢުމުުރ 
ބައިވެރިން،ނުަބލާ ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން  10ފުރާތަކުން އެންމެމޮޅު 

 15ބައިވެރިން ޖުމުލަ  5ޢުމުރުފުރާ ތަކުން އެންމެމޮޅު 
ވަަނ  5ގެ ބައިވެރިންގެ ލިސްޓެށް އަންަނ އޮކްޓޯބަރ މަހު

ދުވަހުގެ ކުރިން އަތޮޅު ކައުކަުއންސިލަށް ފޮނުވައި ިދނުމާއި 
ޓީމް ލިސްޓް ހުަށހަޅާފޯރމް، މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިުދ 

ބައިވެިރން ހޮވުމަށް ކައުންސިލުްނ  15ފޮނުއްވާފައިވާތީ 
އިސްނަގައިގެން މުބާރާތެއް ބޭްއވުމަށް ރިޔާސަތައް ފެންނާީތ 

ތު އަތޮޅު ކައުންސިލާއި މުބާރާތާއި ބެހޭ ިއތުރު މަުޢލޫމާ
ގުޅައިގެން ސާފުކުރުމަށް ޙަވާލު މި ކުރަނީ ނ.ރައީސް 
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ޙުސައިން އިންސާދާއެވެ. ނ.ރައީސް ކޮށްދޭންވީ ކަމަކީ އަންަނ 
ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކައުންސިލްގެ ބައްދަލްވުމަކުން ގޮތެްއ 
ނިންމުމަށް ވަގުތުއޮއްވާ މުބާރާތާބެހޭ މަޢުލޫމާުތ 

މަސައްކަތް  ރާނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށްހޯދައިދޭންވީއެވެ. ޖަޖްކު
 ކަމުގައި ނިންމާފައިވެއެވެ.ކުރާނީ ރިޔާސަތުން

ހައްދުންމަތީ ހިަތދޫ ހަތަރުވަނަ ކައުންސިލްެގ  :1ނިންމުން  4 19/2021 - 4ދައުރު  
ވަނަ ޖަލްސާގެ  19ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  2021

މެންބަރުންެގ 4އެޖެންޑާ އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާ ގޮތައް 
 އިއްތިފާގުން ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.

 ވަނަ 18 ކައުންސިލްގެހަތަރުވަނަ  ލ. ހިތަދޫ  :2ނިންމުން 
 . ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ޖަލްސާގެ
ވަނަ ޤައުމީ  34ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ  :3ނިންމުން 

ބައިވެރިން  15މުބާރާތުގައި ލ. އަތޮޅު ތަމްސީލް ކުރާ 
 14އަތޮޅު ުމބާރާްތ އަންނަ އޮކްޓޯބަރ މަހު ހޮވުމަށް ބާއްވާ 

އަށް ވަރޗްއަލްކޮށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވާތީ އެ  16ން 
 ޤުރުއާން  މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ސުކޫލް،

ޖަމާޢަތް ތަކަށް  ޕްރީސްކޫލް،ކުލަބު ،ޖަމްޢިއްޔާ، ކުލާސް،
އި އެ މުބާރާތުްނ ހުޅުވާލައިގެން ރަށުގައި މުބާރާެތއް ބޭއްވުމަށާ

އިންސައްތައިން މަތީ މާރކްސް ލިބޭ ބައިވެރިންގެ  75
ތެރެއިން ބަލައިެގން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން ޢުމުރުފުރާތަުކްނ 

ބައިވެރިން،ނުަބާލ ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން ޢުމުރުފުރާ  10އެންމެމޮޅު 
ބައިވެރިންެގ  15ބައިވެރިން ޖުމުލަ  5ތަކުން އެންމެމޮޅު 

ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން  5ޓޯބަރ މަހުގެ ލިސްޓެށް އަންނަ އޮކް
އަތޮޅު ކައުކައުންސިލަށް ފޮނުވައި ދިނުމަށް އެ ކައުންސިލުން 

ދަރިވަރުން ހޮވުމަްށ  15އެދިވަޑައިގެންފައި ވާތީ 
 ނިންމާފައިވެއެވެ.ރަށުފެންވަރުގައި މުބާރާތެއްބާއްަވން 

ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ހަތަރުވަނަ ކައުންސިލްގެ  :1ނިންމުން  5 20/2021 - 4ދައުރު  
ވަނަ ޖަލްސާގެ  20ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  2021

މެންބަރުންގެ 4އެޖެންޑާ އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާ ގޮތައް 
 އިއްތިފާގުން ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.

 ވަނަ 19 ކައުންސިލްގެހަތަރުވަނަ  ލ. ހިތަދޫ  :2ނިންމުން 
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 . ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ޖަލްސާގެ
ވަނަ ޤައުމީ  34ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ : 3ނިންމުން 

މުބާރާތް ރަށުފެންވަރުގައި ބޭއްވުމުގެ ވަގުތު ވަރަށް 
ކުޑަތަންވެފައިވާތީ މުބާރާތް ބޭއްުވމަށް ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ 
މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދާނެގޮތެއް ރޭވިގެްނ 

ނޑައެޅިފައި އޮތުމަކީ ވަރަށް މުހިންުމ ކުރިޔަށްދާނެގޮތެއް ކަ
އެދޭ ފަރާތްތަކަްށ  މުބާރާތުގައި ބަިއވެރިވާންމާއި ކަމެއްކަ

 29ލެވިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވަނީ  ފުރުޞަތު ހުޅުވާ
އާއި ހަމައަށް  12.00ވަނަ ބުދަދުވަހުގެ  2021ސެޕްޓެންބަރ 

އެހިސާބުން ބައިެވރިންގެ ޢަދަދު އޮންނާީނ  އިކަމާ
މުން ކިޔެވުން ކުރިޔަށްދާނެގޮތް ބައިވެރިންނަްށ އެނގިފައިކަ

އަންގާ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމާއި ޙަވާލުވާނީ މެންބަރު 
ސުވާލުތައް  ކަމާއިމަރްޔަމްނާހިދާއާއި ޚަދީޖާ ޙުސައިން

އާއި  ތައްޔާރުކުރުމަށް އިސްލާމް ކުލަބްގެ ބޭފުޅުންނާއި އަހީލް
ށް ގެންދާނީ ނ. ގުޅައިގެން ޖަޖުންނާއި ބެހޭ ކަންކަން ކުރިޔަ

ނޑައެޅުމާއި ވަރޗްއަލްކޮށް ބޭއްވުމަށް  ރައީސް ކަމުގައި ކަ
ބައި ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް  ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީ ތަކާއިބެހޭ

ޙަވާލުވާނީ ރައީސްކަމާއި މެންބަރު ޢަބުދުލްވާހިދު އިދުރީްސ 
މާލެ ފޮނުއްވުމަށް ރޭވިފައިވުމާއި، މުބާރާތުގެ ކިޔެވުން ފެށޭނީ 

ްނ  8.00ވަނަ ހުުކރުދުވަހު ހެނދުނު  2021ރއޮކްޓޯބަ 01
އޮކްޓޯބަރ  02އަށް ކަމާއި  16.30ން  14.00އަށް  10.00
އަށް އަިދ  12.00ން  9.00ވަނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު  2021
ނޑައަޅަން 15.00ން  14.00  އަްށ ކަމުގައި ކަ

 ނިންމާފައިވެއެވެ.
ވަނަ ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  4 ހިތަދޫ ލ. :1ނިންމުން  3 21/2021 - 4ދައުރު  

ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ  21ވަނަ އަހަރުގެ  2021
މެންބަރުންގެ  3ފާސްކޮށަފައިވަނީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 

 އިއްތިފާގުންނެވެ.
ވަނަ  20 ކައުންސިލްގެހަތަރުވަނަ  ލ. ހިތަދޫ  :2ނިންމުން 
  .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ޖަލްސާގެ

ފާހަގަކުރުމަށް  ލ ހިތަދޫ ސްކޫލުގެ ޓީޗާސްޑޭ :3ނިންމުން 
 1200/-ފައިސާގެ އެހީއަކަށްއެދި ހުށަހެޅުމުން އެސުކޫލަށް 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 0202

ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ       38 

)ބާރަސަތޭކަ( ރުފިޔާ ހަދިޔާކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ޖަލްސާގައި 
 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.   3ބައިވެރިވި 
މިއްލަ  ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލުން މިރަށު އަ: 4ނިންމުން 

ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކާއި ގުޅޭމައްސަލައެއް މިކައުންސިލާއި 
ދެކޮޅަށް ކޯޓްގައި ހިނގަމުންދާތީވެ އެކަމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލާއި 
ބަދަލުކުރެވުނު މެސެޖުތަކުގައި ނަންބަރު އޮޅުވާލާފައި ވާކަން ފާހަގަ 

ސަލަ މިއޮތީ ކުރެވިފައިވާތީ އެކަމާއި މެދު ގޮތެއްނިންމުން، މިމައް
ކައުންސިލަށް ވަރަށްބޮޑަށް އުނދަގޫވާ މައްސަލައަކަށް 
ވެފައި.އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރ އޮފީހުގައިވެސް މި މައްސަލަ 

ހިނގައިފި އަދި ހިނގައި ނިމިއްޖެ. މިހާރު މިމައްސަލަ މިވަދެގެން  
މިއުޅެނީ ކޯޓަށް. މިމައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތަށްތަކެއް 

ގެތެރޭގައި ލިޔެކިޔުމުގެ ނަންބަރުގެ ތަރުތީބު އޮޅުވާލާފައި އެބަހުރި،އޭ
ވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ. ދެންޚާއްސަކޮށް މިފާހަގަކުރެވެނީ ޢަބުދުއްރަހީމް 
އިދުރީސް ހިޔާ ލ. ހިތަދޫ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ލިޔުމަކާ ޙަވާލާދީ 
އެފަދަ ލިޔުމެއް މިކައުންސިލުންވެސް ހޯދުމަށް މިކައުންސިލްގައި 

އަތޮޅުކައުންސިލަށް މިކައުންސިލުން މިކަމާގުޅިގެން ފޮނުވު  އެދުމުން
ނަންބަރ ސިޓީ، އެސިޓީގައި މިކައުންސިލްގެ  01ސިޓީ، އެއީ 

ފަރާތުން ކަންތަށްތަކެއް ފާހަގަކޮށްފައިވާނެ،އެކަންތައްތަކަކީ 
ޢަބުދުއްރަހީމް އިދުރީސް ކަންތަށްތަކެއް ކޮށްފައި ވާކަމަށް 

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ،އެކަންކަމަކީ އަތޮޅު  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ލިޔުމުގައި
ކައުންސިލުން ކޮންކޮން ކަންތައްތަކަށް ބަލައިފައި ނުވަތަ 
ރިއާޔަތްކޮށްފައި ދީފައިވާ ލިޔުމެއްތޯ ސާފުކޮށް ދެއްވުމަށްއެދި، 

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިސަނަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމުން.  -ހުށަހެޅުމާއި އެންޓި 

ވަނަ ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  4 ހިތަދޫ ލ.: 1ނިންމުން  5 22/2021 - 4ދައުރު  
ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ  22ވަނަ އަހަރުގެ  2021

މެންބަރުންގެ  5ފާސްކޮށަފައިވަނީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 
 އިއްތިފާގުންނެވެ.

ވަނަ  21 ކައުންސިލްގެހަތަރުވަނަ  ލ. ހިތަދޫ : 2ނިންމުން 
 .ފާސްކުރުންޔައުމިއްޔާ  ޖަލްސާގެ
ނޑުދޮށުގެ އެއްވެސް  :3ނިންމުން  ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ ގޮ

ދޭވަރުގެ ފުން ހިސާބެއް ފު ންކުރަ  މޫދު ކަސްރަތުހިސާބެއްގައި 
ން ބޭނުންވާ މޫދު ކަސްރަތުކުރަނެތުމުގެ        ސަބަބުން 

އިސް ރައްވެހިންނާއި ޒުވާނުންގެ ޝަކުވާ ނިހާޔަތައް 
މަގުގެ ދެކުނުފަރާތު މޫދުން ޗާނދަނީ     އިތުރުވެފައިވާތީ 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 0202

ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ       39 

މީޓަރގެ މޫދު  100×40މަގުގެ ދެފަރާތައް ހަމަވާގޮތައް 
 ހެދުމާމެދު  މަށް ނިންމާފައި ވެއެވެ.  ތަނެއްކުރާނެ  ކަސްރަތު

ޢާއްމުކޮށް އިންޓަރނެޓުގެ ޚިދުމަތް  :4ނިންމުން 
މި އިދާރާގެ ގޯތީތެރޭގައި ހުންނަ )ކުރިްނ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

މިކައުންސިލްގެ(   ޓަވަރު ކުއްޔަށް ހޯދުމަށްއެދި މިހާރު ، ދިރާގު
ނެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެްޑގެ ފަރާތުން މިކައުންސިަލށް 
ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީގައި ކުލީގެޢަދަދު   ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާތީ 

 އެފަރާތާއި އިތުރަށް ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ.
އިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހަދަ :5ނިންމުން 

ތު ހަަމވިއިރު ބިޑް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ކުރެވުނު އިޢްލާނުގެ މުއްދަ
                           ކަމާއިއެ ދެފަރާތް އިވިލު  ދެފަރާތުން

އޭޓްކޮށް ނިމިފައި ވާކަމާއި ނުނިމި ވަނީ ބިޑް ކޮމެޓީްނ 
ނިންމަން ޖެހޭ މަސައްކަތް ކަމާއި ބިޑްކޮމެޓީ އެފްރުވަލް 
ކޮށްދިނުމަށް ވަނީ ިމނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަްށ 

 ޮގތުގައި ދެ ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅާފައިކަމާއި، ލަފާކުރެވޭ 
ލިބިއްޖެނަަމ  އެ ހުއްދަ ވެސް  ލިބޭނެ ކަމާއި އެ ހުއްދަ

ބިްޑ ވަނަދުވަހ2021ުއޮކްތޯބަރ  18ކުރެއްވިއަޔާ  އިރާދަފުޅު 
ކާމިޔާބުވާ ފަރާތަކާ މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރެވޭވަރު ވާނެކަމަށް 

                           ފައި ވެއެވެ. ކުރައްވާ ކައުންސިލްގެ އެގްޒެކެޓިވް ހާމަ
ވަނަ ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  4 ހިތަދޫ ލ. :1ނިންމުން  5 23/2021 - 4ދައުރު  

ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ  23ވަނަ އަހަރުގެ  2021
މެންބަރުންގެ  5ފާސްކޮށަފައިވަނީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 

 އިއްތިފާގުންނެވެ.
ވަނަ  22 ކައުންސިލްގެހަތަރުވަނަ  ލ. ހިތަދޫ  :2ނިންމުން 
  .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ޖަލްސާގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  :3ނިންމުން 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  126އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުެގ 

ގައިވާގޮތުގެ މަތިން މި ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ 
މަގާމަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިގެން އެންމެ ގާބިުލ 
  ފަރާތްކަން ސާބިތުކޮށް ދީފަިއވާ ލ. ހިތަދޫ ސަންބީމް 
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަރުހާދު ޢަލީ، )އައިޑީކާޑް 

( މި ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ A136819ނަންބަރު:
މި ކައުންސިލްގެ ރުހުން ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް އައްޔަން ުކރުމަށް 

މެންބަރުންގެ  އިއްތިފާގުްނ  5އޮތްކަމަށް ކައުންސިލްގެ 
 .ފާސްކޮށަފައިވެއެވެ



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 0202

ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ       40 

ވަނަ ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  4 ހިތަދޫ ލ. :1ނިންމުން  5 24/2021 - 4ދައުރު  
ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ  24ވަނަ އަހަރުގެ  2021

މެންބަރުންގެ  5ފާސްކޮށަފައިވަނީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 
 އިއްތިފާގުންނެވެ.

ވަނަ  23 ކައުންސިލްގެހަތަރުވަނަ  ލ. ހިތަދޫ  :2ނިންމުން 
  .ފާސްކުރުންޔައުމިއްޔާ  ޖަލްސާގެ

ލ.ހިތަދޫ ފެއަރީޕެލަސް ހުސައިން ޝަރީފު  :3ނިންމުން 
ގޯތީގެ އިރުން އަކަފޫޓްގެ  3000 ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ

ލ. ހިތަޫދ އިންވެގެން އޮންނަ ގޯއްޗާ ހުސައިން ޝަރީފު 
 އަޙުމަދު ޝަރީްފ ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާވައިލަޓްމާގޭ 

ރޭނިއިރު ހުސައިން ޝަރީފަްށ  ގޯތީގައި ގެއަކަފޫޓްގެ  3000
 ގޯތީގައި  އަޙުމަދު ޝަރީފްއަރުވައިގެން ދީފައިވާ ގޯތީގެ ބިަމށް 

ހަަމ ހުސައިން ޝަރީފު ގޯތީގެ ިމންގެ ރޭނުމުގެ ސަބަބުްނ 
ނުވުމުން ކުރިމަތި ވެފައިވާ މައްސަލަ ވާހަކަ ދައްކައިގެން 

ލަ ޙައްލު ކުރެވޭތޯ އަޙުމަދު ޝަރީފާއި ވާހަކަ ދެއްކުމުން މައްސަ
ޙައްލުކުރުމަށް އޭނާގެ ފަރާތުން އެއްބާރުލުން ލިޭބފަދަ ޖަވާބެްއ 
ލިބިފައި ނުވާތީ އެމައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ކޯޓަށް ) 
ޝަރީޢަތަށް( ހުށަ ހަޅައިގެން ގޮތެއް ނިންމަން އިއްތިފާގުްނ 

 ފާސްކޮށް ފައިވެއެވެ.
އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުމަށާއި އިޖުތިމާޢީ ކުރިއެރުްނ  :4ނިންމުން 

ދުމަށްޓަކައި އަތޮޅުގައި ކުރެޭވ މަސައްކަތްތަކަކީ ތިމާވެިށ ހޯ
ހިމާޔަތްކުރެވޭ، ދެމެހެއްޓެނިިވ ތަރައްޤީގެ އުޞޫލުތަކުގެމަިތން 
ކުރެވޭ ކަންތައްތައް ކަމަށްހެދުަމށާއި، ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލެްއ 

ނުދިނުމަށާިއ،  ނެތިގެން ދިޔަނުދިނުަމށާއި، ތިާމވެށި ހަލާކުވިޔަ
ނުދިނުމަށްޓަކައި ޤުދުރަީތ  ތައް ބޭކާރުިވޔަޤުދުރަތީ ވަޞީލަތް 

ނުވަތަ ޠަީބޢީގޮތުގައި ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ  93/4ތަންތަނާިއބެހޭގޮުތން ޤާނޫނު ަނންބަރު 

ވަނަ  4ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގެ 
 R-78/2018ލާފައިވާ  މާއްދާގެ ދަށުން ބާރުިލބިގެން ެއކުލަވާ

ލ. އަތޮޅުގައި ތިމާވެށީގެ ގޮތުްނ ، ނަންބަރު ގަވާއިދުގެ ދަުށން
 6ޚާއްޞަ ސިފަ ލިބިގެންވާ ސަރަޙައްދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެޭނ 

)ލ.  3ޞަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޞަރަޙައްދު ނަންބަރު 
އަށް ތިރީގައި  ހިތަދޫ ކުޅިއާއި ފަރު ސަރަހައްދު(

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ސަބަބުތައް ހުރުމާއިއެކު އެޞަރަޙައްދަށް 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 0202

ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ       41 

މިޤަރާރު  03/2021މިއިދާރާގެ ަނންބަރު:ބަދަލުގެނެސް 
   ކޮށްފައި ވެއެވެ. ފާސްއިއްތިފާގުން 

ވަނަ ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  4 ހިތަދޫ ލ. :1ނިންމުން  5 25/2021 - 4ދައުރު  
ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ  25ވަނަ އަހަރުގެ  2021

މެންބަރުންގެ  5ފާސްކޮށަފައިވަނީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 
 އިއްތިފާގުންނެވެ.

ވަނަ  24 ކައުންސިލްގެހަތަރުވަނަ  ލ. ހިތަދޫ  :2ނިންމުން 
  .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ޖަލްސާގެ

ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންގެ ބިޑް ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތާއި  :3ނިންމުން 
ބިޑް ޙަވާލު ކުރެވިފައި ނުވާތީ އެކަމަށް ހިނގާނެ  މުއްދަތެއް 

ވަނަ ޖަލްސާގައި ސިވިލް ސާރވިސްގެ މިވަގުތު  22ކަމަށް 
އިދާރާގައި ހުރި އެންމެ އިސް މުވައްޒަފު ކުރެން އޮޅުންފިލުވުނު 

ހިނގާފައި ވާތީ  ދުވަސް 14މުއްދަތައް ވުރެން އިތުރަށް 
އިތުރަށް ކިހާދުވަހެއް މިކަމަްށ ހޭދަވާނެތޯ އޮޅުްނފިލުވަިއ 

ދެންނެވުމުން އެކަްނ ދިނުމަށް ކައުންސިލްގެ އެގްޒެކެޓިވްއަށް 
ގޮސްފައިވާ ހިސާބު ކައުންސިލްގެ އެގްޒެކެޓިވް އޮޅުންފިލުވައި 

 ދީފަ ވެއެވެ. 
ވަނަ  15ވަނަ ދައުރުގެ  4ކައުންސިލްގެ  :4ނިންމުން 

ގައި ޒުވާނުންގެ ދުވަސް  2021އޮގަސްޓް  30ޖަލްސާއިން 
 22ފާހަގަކުރުމަށް އައުޓް ސޯސް ުކރުމަށް ނިންމި ނަމަވެސް 

ވަނަ ދުވަުހ ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަަގ  2021އޮކްޓޯބަރ 
ކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައި 

ވެ މިވަގުރު މި އިދާރާގައިހުރި ސިވިލް ސާރވިސްގެ ނުވާތީ
އެންމެ އިސް މުވައްޒަފާއި އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަސްވަރާކޮށް 
އެފަދަ ކަންތައްތައް ތަކުރާރުިވޔަ ނުދިނުމަށް ކައުންސިލުްނ 
ކުރެވެންހުރި ކަންތައް ތަކަކީ ކޮބައިތޯ އޮޅުންފިލުވައި ދިނުމަށް 

 އެގްޒެކެޓިވް ސުވާލަށް ރިޔާސަތުން ކުރެއްވި  ކައުންސިލްގެ
 ޖަވާބު ދީފައިވެއެވެ.

ވަނަ ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  4 ހިތަދޫ ލ. :1ނިންމުން   26/2021 - 4ދައުރު  
ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ  26ވަނަ އަހަރުގެ  2021

މެންބަރުންގެ  4ފާސްކޮށަފައިވަނީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 
 އިއްތިފާގުންނެވެ.

ވަނަ  25 ކައުންސިލްގެހަތަރުވަނަ  ލ. ހިތަދޫ  :2ނިންމުން 
 .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ޖަލްސާގެ

ޞިއްޙީމަރުކަޒަށް ސްކޭންމެސިނެއް ހަދިޔާ  ލ. ހިތަދޫ :3ނިންމުން 
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 ކުރުމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ.

ވަނަ ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  4 ހިތަދޫ ލ. :1ނިންމުން  5 27/2021 - 4ދައުރު  
ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ  27ވަނަ އަހަރުގެ  2021

މެންބަރުންގެ  5ފާސްކޮށަފައިވަނީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 
 އިއްތިފާގުންނެވެ.

ވަނަ  26 ކައުންސިލްގެހަތަރުވަނަ  ލ. ހިތަދޫ  :2ނިންމުން 
  .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ޖަލްސާގެ

އެއްގޯތި އަނެއް ގޯއްޗާއި ލައިޖައްސައި،  :3ނިންމުން 
ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުން ބަދަލް ކޮށްދޭއިރު އިދާރީ 
ފީއެއްގެ ގޮތުގައި އަގެއް ެނގުމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ. ިމ 
ޚިދުމަތައް އަގެއް ނަގަންޖެހުުނ ފުރަތަމަ ސަބަބަކީ، އެއްގޯތި 

ންސިލުންޭދ އަނެއްގޯއްޗާއި ލައި ޖައްސާ ބަަދލްކޮށްދިނުމަކީ ކައު
ޙިދުމަތަކަށް ވީހިނދު އެކަމަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ޙަރަދެއް 
ހިނގުމުގެ އިތުރުން މި ގޮަތށް ގޯތި ބަދަލް ކުރުމަީކ 
ކައުންސިލުން އެހާ ތަރުހީބު ކުރާކަމަކަށް ނުވާތީ އެވެ. ދެވަނަ 
ސަބަބަކީ، މިހާރަކަްށ އައިސް ބައެއް ފަރާތްތަކުްނ އެއްގޯިތ 

ކުރާއިރު ރުފިޔާވެސް އެ މުޢާމަލާތުގެ  އަނެއްގޯޗާއި ބަދަލް
ތެރޭގައި ހިމަނާ އެއްފަރާތުން އަނެއްފަރާތަށް ގޯިތ 
ބަދަލްކުރުމަށް ޝަރުތުކުރުމާއި،  އެއްގޯތި އަނެއްގޯއްޗާއި 
ލައިޖައްސާ ބަދަލް ކުރާއިރު ދޭ ރުފިޔާގެ މިންވަރު ނުވަތަ ރޭޓް 

ުރފިޔާއަށް ވުރެ މަތީގަކަމުން  5000އުޅެނީ އާންމުކޮށް 
އްގޯތި އަނެއްގޯއްޗާއި ލައި ޖައްސާ ބަދަލް ކޮށް ދޭއިރު އެ

ޙިދުމަތުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި އެ މުޢާމަލާތުގައި ހިމެނޭ ގޯިތ 
ދިވެހި ރުފިޔާ )  1000ތަކުގެ ވެރި ފަރާތްތަކުގެ އަުތން 
ރުފިޔާ ޙިދުމަތަށް  500ކޮންމެ ގޯއްޗެއްގެ ވެރިފަރާތުން 

މަށާއި ލައި ޖައްސާ ދައްކަންޖެހޭ ގޮތަށް ( ކައުންސިލަށް ނެގު
ބަދަލުކޮށްދިނުމުގެ ކަންަކން ނުވަތަ ޕުރޮސެސް ކުރިޔަށް 
ގެންގޮސް ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރެޭވނީ މަތީގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ 

ރުފިޔާ ( ކައުންސިލަށް ދައްކާ އެއްކޮށް  1000އަގު ) 
 ޙަލާސް ކުރުމުންކަމުގައި ނިންމާފައިވެއެވެ. 

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުން، އަގު ނަގައިގެްނ  :4ނިންމުން 
ފޮޓޯކޮޕީ އަދި ޕްރިންޓް ކުރުމުގެ ޙިދުމަތް،ރައްޔަތުންނަށް 
ފޯރުކޮށްދިނުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް އެޖެންޑާކުރެވުނު 
މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވަމުން ރިޔާސަތައް ފެންނަނީ ެއ ޚިދުމަތުްނ 

ކަމާއި އެއީ އަގެއް ނެގުމަކީ އެހާ ރަނގަޅުކަމެއް ނޫން
މިހާރުވެސް ބައެއް ފަރާތްަތކުން ވިޔާފާރީގެ އުސޫލުން 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 0202
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ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތަކަށް ވާތީ އެކަމަށް އަގެއް ނެގުމަށް 
ނުފެންނަކަމަށް ވިދާޅުވެ މެްނަބރުންގެ ޚިޔާލަށް ދޫކޮށްލުމުން 
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާުގން ިނންމާފައިވަނީ އެ މައްސަަލ 

 ވާގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށެވެ.  ވާރިޔާސަތުން ވިސްނަވާފައި
މިރަށުގެ އަމިއްލަ ފަރާތެށްކަމުގައިވާ ލ. ިހތަޫދ : 5ނިންމުން 

 2021ނޮވެންބަރު  8އާހިޔާ ޢަބުދުލްމަޞީޙް ޢަބުދުްއރަހީމް 
ގައި މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ސިޓީއެއްގައި އޭނާ 

ށްގެންާދ ލިޔެފައިވަނީ އޭނާ އިސްވެހުރެގެން މިރަށުގައި ކުރިޔަ
ފްޓްސަލް މުބާރާތް " ހަވީރު ލީގް" ގައި ބޭނުންކުރުމަށް ދެވެން 
އޮތްވަރަކުން ޓްރޮފީ ލިބޭނެގޮްތ ހައްދަވައި ދެއްވުމަށެވެ. އެ 

 މައްސަލަ ނިންމާފައި ވަނީ އޭނާއަށް ޓްރޮފީ ދޭގޮތަށެވެ. 
މިރަށުގެ އަމިއްލަ ފަރާތެށްކަމުގައިވާ ލ. ހިތަދޫ  :6ނިންމުން 

 ގައި ލިއުއްވާ  2021ނޮވެންބަރު  02ސާ ސަންބީމް ޢަލީ މޫ
" މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ސިޓީއެއްގައި ލިޔުއްވާފައިވާ

މިރަށު މިސްކިތްތަކުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ނަމާދުކުރަން 
ލިބޭނެގޮްތ " ހުއްދަ  ބޭނުންވާދަސްކޮށްދޭ ކުލާހެއް ހިންގުމަށް 

ން އެކަމާމެދު ހައްދަވައި ދެއްވުން އެދޭކަމުގައެވެ. އެހެންކަމު
ރިޔާސަތުން ވިސްނާގޮތުގައި އެއީ ވަރަށް ބޭނުންތެރި އެހާމެ 
މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ފެންނާތީ  އެކުލާސް ހިންގުމާމެދު 
ސުކޫލުން ދެކެވަޑައިގަންނަވާގޮތް ބެލުމައްޓަކާ ޢަލީ މޫސާ 
ހިމަނައިގެން ކައުންސިލާއި ސުކޫލުގެ އިސްލާމް ކުލަބުގެ 

ލްގެ އެސް ޖީ ހިމެނޭ ގޮތުގެމަތިން މެންބަރުންނާއި ކައުންސި
ގައި ސުކޫލްގައި  10.00ވަނަދުވަހު  11ނޮވެންބަރު 

ބައްދަލްވުމެއް ބާއްވާ މުޖުތަމަްޢއަށް އެންމެ ފައިދާ ކުރަނިިވ 
ނޑައެޅުއްވި ގޮތަކަށް މިކަން ކުރިޔަށް  ގެންދާގޮތަށް ކަ
ނޑައެޅުއްވުމާ ގުޅިގެން  މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުްނ  5ކަ

ވަނީ ރިޔާސަތުން ިވސްނާ ވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތަްށ ނިންމާފައި
 ކުރިޔަށްގެންދަން ފެންނަކަމުގައެވެ.

ވަނަ ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  4 ހިތަދޫ ލ. :1ނިންމުން  4 28/2021 -4ދައުރު  
ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ  28ވަނަ އަހަރުގެ  2021

މެންބަރުންގެ  4ފާސްކޮށަފައިވަނީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 
 އިއްތިފާގުންނެވެ.

ވަނަ  27 ކައުންސިލްގެހަތަރުވަނަ  ލ. ހިތަދޫ  :2ނިންމުން 
 .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ޖަލްސާގެ

ލ. ހިތަދޫ ސަނދުބަރަކާމާގޭ ޙުސައިން ނާސިފް  :3ނިންމުން 
އާއި ލ. ހިތަދޫ ދޫރެސް އިބުރާހީމް ސަމީރު ކައުންސިލަށް 
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މީހުން  2ސިޓީގައި ލިއުއްވާފައިވަނީ އެ  2ފޮނުއްވާފައިވާ 
ދިރިއުޅުމަށް މިރަށު މައިމަގުގެ އިރު ދެކުނުފަރާތުގެ އެންމެ 

ވުމުގެ އިރުމަތީ ބުލަކުގެ އިރުން އޮންނަ މަގު ހެދިފައި ނު
ސަބަބުން އެގޯިތތަކުގައި މަސައްކަތެއް ކުރެވެން ނެތުމުން ެއ 

އެދި ހުށަހެޅުމުްނ މަގު ވީހާ އަވަހަކަށް ހަދައިދިނުމަށް 
އެ މަގުގައި ހުރި ފަތްކޭލާިއ  ރިޔާސަތުން ވިސްނަވާ

ދަޅިރުއްފަދަ ތަކެށްޗަކީ މީސްމީހުން އިންދާފައިވާ ތަކެތިކަމުގަިއ 
ގެެތރޭ ނަގާ ނިންމުމަށް ޢާއްމުކޮްށ ދުވަހު 15ވާނަމަ އެ ތަކެތި 

އިދާރާއިްނ  ދުަވސް ހަމަވުމުން މި 15އިޢުލާނުކުރުމަށްފަހު 
މަގު ސާފުކުރުމަށްފަހު ގޯތިތަކުގެ ވެރިން ގެނެސް މަގު 

 .އެފަާރތްތަކާ ޙަވާލު ކުރުމަށްނިންމާފައިވެއެވެ ބެލެހެއްޓުން
އުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ވަނަ ކަ 4 ހިތަދޫ ލ. :1ނިންމުން  4 29/2021 -  4ދައުރު  

ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ  29ވަނަ އަހަރުގެ  2021
މެންބަރުންގެ  4ފާސްކޮށަފައިވަނީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 

 އިއްތިފާގުންނެވެ.

ވަނަ  28 ކައުންސިލްގެހަތަރުވަނަ  ލ. ހިތަދޫ  :2ނިންމުން 

  .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ޖަލްސާގެ
ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މުސާރަ  :3ނިންމުން 

 ދޭގޮތަށް ލ.ހިތަދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް އަންހެނުންގެ ޙާއްޞަ
 )ގައިނެކޮލޮޖިސްޓް( ހަމަޖެއްސުމަށްވަނީ ނިންމާފައެވެ ޑޮކްޓަރެއް 

ވަނަ ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  4 ހިތަދޫ ލ. :1 ނިންމުން  3 30/2021 -  4ދައުރު  
ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ  30ވަނަ އަހަރުގެ  2021

މެންބަރުންގެ  3ފާސްކޮށަފައިވަނީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 
 އިއްތިފާގުންނެވެ.

ވަނަ  29 ކައުންސިލްގެހަތަރުވަނަ  ލ. ހިތަދޫ : 2 ނިންމުން 
 .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ޖަލްސާގެ
ލ. ހިތަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ އެމް. އެމް.  :3 ނިންމުން

ޕީ.އާރ.ސީ.ގެ މެންބަރަކަށް ވުމަށް ލިބުނު ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކޮށް 
މެންބަރަކަށްވުމާއި، ކައުންސިލް ތަމްކުރާ މެންބަރަކަށް މެބްބަރު 

ނޑައަޅާފައިވެއެވެ.  މަރްޔަމް ނާހިދާ ކަ
 22ޔާ އިން ސޮސައިޓީ ފޯރ ހިތަދޫ ޔޫތު ޖަމްޢިއް :4 ނިންމުން 

ލިއުއްވާ މިއިދާރާއަށް ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ގައި  2021ނޮވެންބަރު 
 އެދިލައްވާފައިވާ ފައިސާގެ އެހީ މިއަހަރު ދެވެން ނެތްކަމުގައި އ
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ލ. ހިތަދޫ ޔޫތު އެންޑް ވެޓަރެންސް ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން : 5 ނިންމުން
ގައި ލިއުއްވާ މިއިދާރާއަށް ފޮނުއްވި  2021ނޮވެންބަރު  28
ގައިވާ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކުލަބް، ޖަމްޢިއްޔާ،ޖަމާޢަތްތަކުގެ ސިޓީ

އްގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެ ފަރިތަކުރުންތައް ތާވަލްކުރެވި ތާވަލާއި އެ
  ގޮތަށް ނިންމުން.

ވަނަ އަހަރަށް  2022ލ. ހިތަދޫ ކައުންސިލުން : 6 ނިންމުން 
ނޑައަޅާ ބަޖެޓް މިންކުރާއިރު  ބާރާތްތަކާ އެކި އެކި މު 223.013ކަ

ނޑައެޅުމަށް  މުނާސަބާ ފާކުރާ ކޯޑަށް އެކަށީގެންވާ ޢަދަދެއް ކަ
 ނިންމާފައިވެއެވެ. 

ވަނަ ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  4 ހިތަދޫ ލ.: 1 ނިންމުން  3  31/2021 - 4ދައުރު  
ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ  31ވަނަ އަހަރުގެ  2021

މެންބަރުންގެ  3ފާސްކޮށަފައިވަނީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 
 އިއްތިފާގުންނެވެ.

ވަނަ  30 ކައުންސިލްގެހަތަރުވަނަ  ލ. ހިތަދޫ  :2 ނިންމުން 
 .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ޖަލްސާގެ
ލ. މާމެންދޫ ސުކޫލުން ފޮނުއްވާފައިވާ އެސުކޫލުގެ  :3 ނިންމުން 
ސިޓީން އެދިލައްވާފައިވާ ރަބަރު  GS-189/2021/252ނަންބަރު.

އަދި ހުދު ޓާރފު އަދި ދެވެން ނެތްކަމާއި މަސްކަތް ނިންމާ 
ބާކީހުރެފައި ބާކީވާތަކެތި ދިނުން މާލިއްޔަތު ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާނަމަ 

 ންމާފައިވެއެވެ.ބާކީ ދެވިދާނެކަމަށް ޖަވަބުދޭން ނި
ވަނަ ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  4 ހިތަދޫ ލ. :1ނިންމުން  3 32/2021 - 4ދައުރު  

ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ  32ވަނަ އަހަރުގެ  2021
މެންބަރުންގެ  3ފާސްކޮށަފައިވަނީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 

 އިއްތިފާގުންނެވެ.
ވަނަ  30 ކައުންސިލްގެހަތަރުވަނަ  ލ. ހިތަދޫ  :2ނިންމުން 
  .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ޖަލްސާގެ

އަހަރަށް ޢިޖްތިމާޢީ ބިންތަކުގެ މުއްދަތު  1އިތުރު :3ނިންމުން 
އިތުރުކޮށް އަލުން އެއްބަސްވުންތައް ހަދާ އަދި އަލުން އެއްބަސްވުން 

ރުފިޔާގެ ޗާރޖެއް ވޭސްޓް ކަލެކްޝަން ފީއެއްގެ  50ހަދާއިރު 
 ގުތުގައި ކޮންމެ ބިމަކުން ނެގުމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ. 

ތަކުގެ  ޝަރަޙައްދު  ޢީ މުޅިން އާ ބިންތަކެއް ޢިޖްތިމާ :4ނިންމުން 
ނޑައަޅާ އަދި އެ ބިންތައް ސާފުކުރުމަށް ބިޑް އުސޫލުން  ގޮތުގައި ކަ
އިޢުލާނުކުރާއިރު މި ވަގުތު ކޮންޓްރެކެކްޓް އުސޫލުން ބިން ސާފުކުރާ 
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އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެ ބިޑްގައި ބައިވެރި ނުވެވޭނެގޮތް ހެދުމަށް 
 ނިންމާފައި ވެއެވެ.

ނިމުނު މަހުގެ ބިލް ހުށަހަޅަން  ގެކުރިން  5ފެށޭމަހުގެ : 5ނިންމުން 
 ޖެހޭގޮތަށް ނިންމާފައި ވެއެވެ. 

 ސުވިމިންގ ޓްރެކްގެ  އިޢްލާނުކޮށްގެން  ބިޑް އުސޫލުން  :6ނިންމުން 
 އީ.އައި.އޭ ހަދާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ނިންމާފައި ވެއެވެ. 

ޔޫތު  ޙާލަތު ބަޔާންކޮށް  ޖިމްގެ އައުޓްޑޯރ :7ނިންމުން 
   މިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވުމަށް ނިންމާފައި ވެއެވެ. 

ވަނަ  2021ވަނަ ދައުރުގެ  04ކައުންސިލްގެ : 1ނިންމުން  3 33/2021 - 4ދައުރު  
 ގެ އެގެންޑާ ފާސްކުރުން.ވަނަ ޖަލްސާ  33އަހަރުގެ 

ވަނަ ދައުރުގެ  04ކައުންސިލްގެ ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ  :2ނިންމުން 
 ގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ވަނަ ޖަލްސާ 32އަހަރުގެ ވަނަ  2021

ނޑުގެ  ފުޓްބޯޅަ ރަސްމީ ހިތަދޫ ހައްދުންމަތީ :3ނިންމުން   ދަ
ނޑު  ނުވަދެވޭނެހެން ތަކެއްޗަށް ދުއްވާ ،ވަކިކޮށް ސަރަހައްދު  ދަގަ

ނޑެއް ބޭނުންކޮއްގެން ހޮޅި  ފާސްކުރެވުނު. ޖެހުމަށް ކޮށިގަ

ވަނަ ދައުރުގެ  04ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ : 1ނިންމުން  3 34/2021 - 4ދައުރު 
 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން. ވަނަ ޖަލްސާގެ  34

 ދައުރުގެ  ވަނަ  04 ކައުންސިލްގެ ހިތަދޫ  ހައްދުންމަތީ : 2ނިންމުން 
 .ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ ވަނަ 33 އަހަރުގެ ވަނަ 2021

 
 އަލްޓްރާ  ،ސެންޓަރައް ހެލްތް  ހިތަދޫ  ހައްދުއްމަތީ: 3ނިންމުން 
ހަދިޔާކުރުމަށް ބޭނުންވާ މެޝިން ބިޑް  ސްކޭންމެޝިނެއް ސައުންޑް

 3އުސޫލުން އިޢުލާންކޮށްގެން ހޯދުމަށް، ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 
 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނު.

 

 

 

 ބަދަލު  އައިސްފައިވާ  ކައުންސިލަށް 

  2021މެއި  17މެންބަރުން  4ގެ ދައުރު ހަމަވުމުން އަލަށް  އިންތިޙާބުކުރެވުނު ރައީސާއި ކައުންސިލްވަނަ  3ހިތަދޫ  ހައްދުންމަތީ
 އިންފެށިގެން މަސްޢޫލިއްޔަތާއި ޙަވާލުވެ ކައުންސިލް ހިންގަން ފަށާފައިވެއެވެ.

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 0202

ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ       47 

 ނިންމުން  .12
ކަން އެންމެ ކުޑިކޮއް ލިބުނު ވަނަ އަހަރަކީ މި ކައުންސިލް ހިންގުމަށް މާލީ ތަނަވަސް 2021ނިމިގެން މިދިޔަ           

އަހަރު ކަމުގައި ވާތީ ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތު  ތާވަލުގައި ހިމެނިފައިވާ  ކަންކަން  ފަށައި ގަތުމަށްވެސް ގޮންޖެހުން ތަކާއި 
އް ވަނަ އަހަރަށް ލިބުނު ބަޖެޓްގައި މަސްރޫޢްތަ 2019ކުރިމަތިވި އަހަރެއްކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު އަހަރެކެވެ. އަދި 

ހިންގުމަށް ޚަރަދެއް  ކުރެވެން  ނެތުމުގެ އިތުރުން ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމަށްވެސް ދަތިތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް 
ކުރިމަތިވެފައިވާ އަހަރެއްކަން  ފާހަގަކުރެވުނު އަހަރެއް ކަމުގައި ވިއަސް ރޭވިފައިވާ ބައެއް މަސްރޫޢްތައް ހިންގޭނެގޮތެއް ހޯދޭތޯ 

ނުމަސައްކަތުން ބައެއްމަސައްކަތް ފަށައިގެން ނިންމާލެވި ބައެއް މަސައްކަތް ފެށި ކުރެވެމުން އެބަ ކައުންސިލުން ކުރެވު
 ގެންދެވެއެވެ. 
ޤައުމަށް ވަފާތެރި ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ތިބެ، ރައްޔިތުންގެ  ރަށާއި އަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި  ދުޢާ އަކީ          

އަޅަމެންގެ هللا މަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. ކީރިތިލާބައާއި މަންފާއަށް އަގުހުރި ޚިދު
  ينـــــــــآمـމަސައްކަތު ގައި  ބަރަކާތް ލައްވައި، ކާމިޔާބީ އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ. 
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20ޖެނުއަރީ  06                                    



20XX ަރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ  

 

 48 )ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަން( 

 


