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 ބަޔާން ރައީސްގެ ކައުންސިލްގެ

g 
އަށް ޙަމްދާއި، ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.  وتعاىل سبحانههللا ނިޢުމަތްތަކުގެވެރި ގަދަކީރިތިވަންތަ          

ى حمّمد صلّ ޢަމަލީގޮތުން މަގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާތް ސާހިބާ  ،ނަމޫނާއާއިގެން ވަޑައިގެންއަޅުގަނޑުމެން އުޅެންވީގޮތުގެ ރިވެތި 

ނަބިއްޔާގެ  އެ މާތްޞަލަވާތާއި، ސަލާމުގައި  މި އަށް ޞަލާވާތާއި، ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ. هللا عليه وسّلم

 އިތުރު އާލުންނާއި، މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލްކުރަމެވެ.

ގެ ރަޙްމަތްފުޅުން އަޅުގަނޑުމެންނާއި މި هللا އަހަރަކީ  ވަނަ 2021 ފާއިތުވިދިޔަ މީލާދީ އަހަރު، އާދެ،

ވަނަ  2021ގައި ހިމެނި، ކައުންސިލް ހިންގުމުގެ އެންމެހާ ޒިންމާއެއް މަތިކުރެވުނު އަހަރެވެ. ކައުންސިލްގެ އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރު

އިއްޔާ ްލަބުޖަމްކ އަހަރުގައި ނިންމަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގިނަގުނަ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި، ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި،

ދަތުގައި ހަރަކާތްތަކެއްވަނީ ހިންގިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، މިމުއްތުންނާއި ގުޅިގެން ިމ ކޮމިޓީ އާއި އަދި ރައްޔ.ތ.ތަކާއި، އ

މެއި  17ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން، މި ކައުންސިލަށް ފޯރުކޮށްދެއްވިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ވަނަ ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެން ހުވާކުރުމަށްފަހު، ލ. މާމެންދޫ ކައުންސިލާއި ހަވާލުވެ، އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރުގައި ކުރިއަށް  2021

ގެ ކުރިން އެކިއެކި ސަބަބުތަކާއި ހުރެ ތަންފީޒުނުކުރެވިވާ ކަންކަން، ތަންފީޒުކޮށް  17ި ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށާއި، މެއި ހުރ

ފަރާތުން ލިބެމުންދާ ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރެވިފައިވެއެވެ. މި މަސައްކަތުގައި އަޅުގަނޑާއެކު އަޅުގަނޑުގެ ޓީމްގެ 

ކަށް ަެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮށް އެފަރާތްތަކުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބުރަމަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް، އެފަރާތްތއެހީތެރިކަމާއި އ

 ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ. ޤުހައް

ގެ  19ހަތަރު ވަނަދައުރަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލާއި ހަވާލުވިއިރު މުޅިދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮވިޑް  

ބަލިމަޑުކަން ވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މިކުޑަ މުޖުތަމައަށްވެސް ފޯރާފައެވެ. ރަށުން ކޮވިޑް ކޭސް އެއްފެނި ރަށްވަނީ ނާޒުކު 

ގެ ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް  19ް އަޅުގަނޑުމެންގެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތަކަށްވީ ކޮވިޑްހާލަތަކަށް ވެއްޓިފައެވެ. މިހެންކަމުނ

ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމެވެ. ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި އ.ތ.މ ކޮމެޓީ އަދި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންއާއި އެކު އުފައްދާފައިވާ 

ފަހު ޓާސްކްފޯސްގެ ދުވެލި ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. ޓާސްކްފޯސްގެ މަސައްކަތުގެ ދުވެލި މަޑުޖެހިފައި އޮތުމަށް

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ސިއްޙީމަރުކަޒުގެ ޓީމްގެ ފަރާތުން އަންގާ އެންގުންތަކާއި ޓާސްކްފޯސްގެ ނިންމުންތައް 

ިތުރުން ސޯޝަލްޑެސްކްގެ މަސައްކަތް ތަންފީޒްކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމްގެ މަސައްކަތް އެކުލަވާލެވުނެވެ. އަދި މީގެއ

 ފެށި ބަނދަރުގެ ޑިއުޓީ ކުރަންފެށުނެވެ. މިމަސައްކަތްތަކުގައި ރަށުގެ އާންމު ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު އެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮށް

އްސަ ޝުކުރެއް އެފަދަ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައާއި އަޅުގަނޑުގެ ޓީމްގެ ނަމުގައި ވަރަށް ހާ

 ދަންނަވަމެވެ. 

ގެ ދަށުން، މި ނިޒާމު  2010/7ދިވެހިރއްޖޭގެ އިދާރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު،   

ވަނަ އަހަރު  2021އެގޮތުން،  ވަނަ އަހަރު ވާނީ މުޙިއްމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައެވެ. 2021ހަރުދަނާކޮށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި 

ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ،  2021ނިމުނުއިރު، 

ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް ވަނީ ވަރަށް ފުރިހަމަކަމާއިއެކު ތައްޔާރުކުރެވި ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކަށް 

ުން، ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރެވި، މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރެވި، ޤާނޫނު ލާޒިމްކުރާ ބީދައިން، ހުށަހެޅިފައެވެ. މީގެ އިތުރ

އަހަރުގެ ރަށުގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭން އެކުލަވާލެވި، ކައުންސިލްގެ  5ރައްޔިތުންގެ މަޝްވަރާއާއި ޚިޔާލުތަކަށް ބިނާކޮށް ކުރިއަށް އޮތް 

ެވިފައެވެ. ހަމައެއާއެކު، ކައުންސިލްގެ ޚިދުމަތްތައް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި، ޖަލްސާއިން ފާސްކުރުމަށްފަހު، ވަނީ އާންމު ކުރ



  ރިޕޯޓް ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން ވަނަ 2021
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އެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ޙައްޤުވެރިންކަމުގައިވާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ފުރިހަމަ ނިޒާމެއްގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ސަރވިސް 

ނޭޅި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި އާންމުކުރެވި، ކައުންސިލް ޗަރޓަރ ވާނީ އާންމުކުރެވިފައެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ކެނޑި

ވެބްސައިޓްގައި ޢާންމު ކުރެވުނު ސަރވިސް ޗަރޓަރގައި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ވަގުތާއި ދުވަސް ކަނޑައެޅިފައިވާނެއެވެ. 

ު ކަމާއި އެކު ހިންގުމަށްޓަކައި، ކައުންސިލް ހިންގާ މީގެ އިތުރުން، ލ. މާމެންދޫ ކައުންސިލް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަކަމާއި ކާމިޔާބ

 ގަވައިދު ވާނީ، ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަކުން ފާސްކުރިފައެވެ. 

ްގީގެ ޕްލޭނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން މިކައުންސިލުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނީ އތަރަ   

ާވެސް ގާތުން ޙިދުމަތްދިނުމަށެވެ. މިގޮތުން އައިޑީކާޑު ހަދާއިދިނުމާއި، ނާއި ވީހންތުިްޔއސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން ރަ

ހުއްދަ  ޓް ހަދައިދިނުމާއި، ވިޔަފާރިެދުފަހަރުގެ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކނޑު އުޅަނދުފަހަރުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމާއި ކަނއެއްގަމު އުޅަ

އަންނަ  ތުންނަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ދެމުންިްޔއިލުން ރަމިކައުންސ ކާމިޔާބުކަމާއި އެކު ޚިދުމަތްތަކަކީ ރައްވެހި ދޫކުރުންފަދަ

ޚިދުމަތްތަކެވެ. ކުނިމެނޭޖު ކުރުމުގެ ނިޠާމެއް ޤާއިމުކުރެވި ކާމިޔާބުކަމާއި އެކު އެމަސައްކަތް ދަނީކުރެވެމުންނެވެ. ނަމަވެސް 

ރިމަތިވަމުން ދާކަމެއްކަމުގައި ފާހަގަކޮށް، ގޮންޖެހުންތަކެއް ކައުންސިލަށް ކު ށް ގިނަރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނިމެނޭޖުކުރުމަކީ ވަރަ

ްޓެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ށރަށުގައި އަމާން ވެ ެވިފައިވާނެއެވެ.ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަން ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާކަން ފާހަގަކުރ

ައްކާތެރި ވަބާއިން ސަލާމަތްވެފައިވާ ިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވ

ފަރުދުންތަކެއް ދިރިއުޅޭ މުޖުތަމަޢަކަށް މި މުޖުމަތަމަޢު ހެދުމަށްޓަކައި، ސްކޫލު ދަރިވަރުން، އެކުދިން ގެ ބެލެނިވެރިން އަދި އެކި 

މިކައުންސިލުން  ހިންގާ  މީގެއިތުރުން، ޢުމުރުފުރާތަކަށް ހާއްސަކޮށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއްވަނީ ހިންގިފައެވެ.

 ަތުގައިސމިފުރު މާއި އެހީތެރިކަމަށްއެއްބާރުލު އްވަމުންގެންދަވާފަރާތުން ދެ ހަރަކާތްތަކަށް މާމެންދޫ  ސްކޫލުގެ

 ހަގަކުރަމެވެ.ާފޝުކުރުވެރިކަމާއިއެކު 

ގޮންޖެހުމަކީ  ތުންނަށް ޙިދުމަތްދިނުމާއި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދިމާވާ އެންމެބޮޑުިްޔއރަ  

އަށް ފައްސިވެފައިވާ ފަރާތެއް ރަށުން  19ެވެ. ހާއްސަކޮށް ކޮވިޑްނެތުމާއި ބަޖެޓުގެ ތާށިކަމ އެކަށީގެންވާވަރަށް މުއައްޒަފުން

ފާހަގަކުރެވުމާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ހޯމްކަރަންޓީން ކުރުމާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލުން ދެމުން އައި 

އެއް ޚިދުމަތްތަކަށް ބުރޫ އަރައިގެންދިޔައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ކޮވިޑް ޓާސްކްފޯސްއާއި ސޯޝަލް ޑެސްކްގެ ޚިދުމަތް ބަ

މެދުކެޑުމެއްނެތި ކުރިއަށް ގެންދެވި، ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ. މިހެންކަމުން އަދިވެސް 

ައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ ފަރާތްތައް ޝާމިލްވާގޮތަށް ވަރަށް ހާއްސަ ޝުކުރެއް އެފަރާތްތަކަށް އެއްފަހަރު މިމަސައްކަތްތަކުގ

ދަންނަވަމެވެ. އަދި މިދަނޑިވަޅުގައި ރަށުގެ އާންމު ރައްޔިތުން ދެއްކެވި ނަމޫނާ ފާހަގަކޮށް އެފަރާތްތަކަށްވެސް ހާއްސަ ޝުކުރެއް 

ވާ މުއްދަތުގައި ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ދެއްވި ދަންނަވަމެވެ. މީގެއިތުރުން ކަރަންޓީން ކުރެވިފައި

 އެހީތެރިކަމާއި، އެއްބާރުލުމާއި، ތަކެތީގެ އެހީ ދެއްވިފަރާތްތަކަށްވެސް ވަރަށް ޙާއްސަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ.

ވުންތައް ބޭއްވި، ވަނަ އަހަރު ނިމިގެންދިޔައީ، ސަރުކާރުގެ އެކި ވުޒާރާތަކާއި އެކު ބައްދަލު 2021  

އެފަރަތްތަކުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުޙިއްމު ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ގުޅިގެން 

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަށް ޢަމަލީ ސިފަ ލިބިގެން ގޮސްފައިވަނިކޮށެވެ. އެގޮތުން ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޙިދުމަތް 

މަށްޓަކައި އިމާރާތް އެކްސްޓެންޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައިވުމާއި، ރަށުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ތަރައްޤީކުރު

 ދިވެހި ސަރުކާރާއި ޖަޕާން އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން އެޖެންސީއޭ.ޓީ.އެމް އެއް ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުމާއި، 

 ެޓް ފަންޑް )ޖީ.ސީ.އެފް( ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވާ "ބިލްޑިން ކްލައިމެޓްލައިމކް)ޖޭ.އައި.ސީ.އޭ( އަދި ގްލޯބަލް 

ގެ މަޢުލޫމާތު ުއިން ދަ މޯލްޑިވްސް" ޕްރޮޖެކްޓުގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާ ގެ މަސައްކަތްތަކ ރެސިލިއަންޓް ސޭފަރ އައިލެންޑްސް



  ރިޕޯޓް ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން ވަނަ 2021

 ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
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 ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. ލާ ޙިއްސާކުރުމުގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވާކަންކައުންސި

ވަނަ އަހަރު ވަނީ ބައެއް ޙަރަކާތްތައް އޭގެ އެންމެ  2021އެކި އެކި ސަބަބުތަކާއި ގުޅިގެން ފާއިތުވި   

އަހަރަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިދާރާއަށް މުވައްޒަފުން  2022ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ނުނިމިއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އުންމީދަކީ މި ހިނގާ 

 ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލްކުރުމުގައި ނަމޫނާ ކައުންސިލަކަށްވެގެން ދިއުމެވެ.އިތުރުވެ، 

ވަނައަހަރު  2022ގާ ނންގެ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަމާއެކު މިހިޅުޑުގެ އުއްމީދަކީ ތިޔަބޭފުނއަޅުގަ  

އަދި އަޅުގަނޑާއި   ވާސިލުވެގެންދިޔުމެވެ. ޫސްމިންތަކަކަށް މާމެންދއު އުައިޖުތިމާއި، އުމްރާނީ އަދި އިގުތިސާދީ ގޮތުން އ

 އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ޓީމް ކުރަމުން މިގެންދާ މަސައްކަތް މަޑުޖެހުމެއްނެތި ކުރިއަށްދާނެކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.

މިޤައުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގުމަށް ތިއްބެވި އެންމެހާ هللا އަޅުގަނޑުގެ އިޚުލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ މާތް

ޤައުމަށް މަޞްލަޙަތުހުރި، ލާބަޔާއި މަންފާ ލިބެނިވި، އަމާންކަމާއި ޞުލްޙަވެރިކަން ދެމެހެއްޓޭ، ދީމުޤްރާތީ ހަމަތަކާއި  ފަރާތްތަކަށް

 އަސާސްތަކުގެ މަތީގައި އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ކަންކަން ރޭއްވެވުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. އާމީން.
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 ޙަސަން ރަމީޒް 
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  ރިޕޯޓް ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން ވަނަ 2021

 ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
6 

   ތަޢާރަފު .1

 

ވަނަ 109 ގެ 2010/7ބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާ       

ހިންގި  ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އިންަނަ އަހަރު ވ 2021މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވުނު 

 ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެވެ.

 2021 ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. މީގެއިތުރުން ގެ ވަނަވަރުރަށުމިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ މިޝަނާއި،        

ެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި، އހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީޖާ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން  ގެަނަ އަހަރުވ

 ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު ހިމަނާލެވިފައިވާނެއެވެ.  ތަފްޞީލް އަދި 

  



  ރިޕޯޓް ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން ވަނަ 2021
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  ތަޞައްވަރު ކައުންސިލްގެ .2

ކުރުމާއި، ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރަކީ ކައުންސިލްގެ އެކްޝަން ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް ކައުންސިލް ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ކަންތައްތައް         

ކުރިއެރުވުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށާއި ރަށުގެ 

ޒްކުރުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންނާއި ރައްޔިތުންނާއި ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް ތަންފީ

ިހެން ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމެވެ. އަދި ރަށުގެ ކުރިއެރުވުމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ އެހެނ

ަކަށް ކައުންސިލުން އެއްބާރުލުންދީ އަތޮޅު އިދާރާތަކުންނާއި ކުންފުނި، ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުން ހިންގާ އެކިއެކި ޚަރަކާތްތަކަށާއި ޚިދުމަތްތ

 ންސިލަކަށް ކައުންސިލް ހެދުމެވެ.ނަމޫނާ ކައު

 

   އަމާޒު ކައުންސިލްގެ  .3

ކައުންސިލްގެ މިޝަންއަކީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ވަކިއަތަކަށް ނުޖެހި ވަކި ކުލައަކަށް ނުބަލައި ރަތްޔިތުންގެ          

ަނެ ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާފަދަ ޚިދުމަތްތަކެއް ދިނުމާއި އަދި ރަށުގެ ތަރައްޤީއާއި ރަށުގެ ކުރިއެރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރާއި އިޚްސާސްތައް ދެނެގ

 ރައްޔިތުންނާއި ގުޅިގެން އެކުވެރި މާހަޢުލެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމެވެ.
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 ކައުންސިލްގެ އޮނިގަނޑު    .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  މަރްޔަމް ޚަތުމާކައުންސިލް އޮފިސަރ:      

 ފާޠިމަތު އަރޫޝާކައުންސިލް އޮފިސަރ:     

  ހުސް މަޤާމް    -ކައުންސިލް އޮފިސަރ: 

 ހުސް މަޤާމް     ކައުންސިލް އޮފިސަރ:

 

 އިކޮނޮމިކް ސޯޝަލް އެންޑް މުނިސިޕަލް ސަރވިސް

 ޙަބީބާ ޢަލީކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް: 

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް

 ޙަސަން ރަމީޒް

 މިރުސާލު އަބޫބަކުރު   އޮފިސަރ:ފައިނޭންސް 

 އަޛުރާ މޫސާ އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ: 

 ޒިދުނާ މުޙައްމަދު  އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ: 

 ޙައްވާ ސާރާ  އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ:

 ޢާއިޝަތު އަޒުމާ އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ:  

 

 

 ކައުންސިލަރުން

ރަމީޒްއިބްރާހިމް   

 ޢާއިޝަތު ޢަޒްމާ

 މަރްޔަމް ނަތާޝާ

 

 ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް

 ޔޫސުފް ޖަޛްލާން

 ޙައްވާ ޝާމާ: ނެރަލްސެކްރެޓަރީ ޖެ

 

 ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރޒް

 މޫސާ ނަސީމް :އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް

 

 ޢާއިޝަތު ޞަތުމާކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް:

 ޢަލީ ޢަބުދުއްރަޙުމާންއެސިސްޓެންޓް:ކައުންސިލް 

 

         އާދަމް ޙުސައިންމަސްޖިދުލް ހުދާ        -  :އިމާމް

 ހުސްމަޤާމް   މަސްޖިދުއް ސަބީލް  -  :މުދިމު

 ޖަމީލާ ޙުސައިން   މަސްޖިދުލް ހުދާ: –މަސައްކަތު 

 ވަޙީދުهللا ޢަބްދު   މަސްޖިދުލް ހުދާ: –މަސައްކަތު 

 ފައުޒިއްޔާ ޙުސައިން މަސްޖިދުއް ސަބީލް؛    –މަސައްކަތު 

 އައިޝަތުފުޅުމަސްޖިދުއް ސަބީލް:    –މަސައްކަތު 

 

 

 

 

 

 އަޙުމަދު ސަމާމްމަސައްކަތު 

 އެމް.ޑީ މޮހޮތާރުޑްރައިވަރ 

 މުޙައްމަދު އިބްރާޙީމްމަސައްކަތު 

 ޢަބުދުލް ރާޝިދުމަސައްކަތު 

 އިބްރާހިމް އަނީސް މަސައްކަތު

 މުޙައްމަދު އަބޫބަކުރު މަސައްކަތު

 ޢަލީ އާމިރު މަސައްކަތު:



  ރިޕޯޓް ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން ވަނަ 2021

 ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
9 

   ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު /ރަށުގެ ވަނަވަރު  .5

މީހުންނެވެ.  1336ލ.މާމެންދޫއަކީ ލ.އަތޮޅުގެ މީހުން އުޅޭ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބިން ކުޑަ އެއްރަށެވެ. ރަށުގައި އާބާދީއަކީ 

ގޮތެއްގައި ކުރަމުންދާ  އެވެ. ރަށުގެ ގިނަފަރާތްތަކުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި މައިގަޑު 695އަދި އަންހެން  641އެއީ ފިރިހެން 

 07މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމެވެ. މިހެންކަމުން މިރަށަކީ އަތޮޅުގައި މަސްވެރިކަމަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރަށެކެވެ. ރަށުގައި މިވަގުތު 

ދޯނިތަކަކީ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ބަދެފައިވާ ފައިބަރ ދޯނިތަކެކެވެ. އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ރަށުގެ  މަސްދޯނި މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރެއެވެ. މި

ެން ފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަކީ ފަރުމަސްވެރިކަމާއި، ރޭނުމާއި ފައިބަރު މަސައްކަތްކުރުމެވެ. ރަށުގެ ކައިރީގައި ސިކްސް އެހ

ސެންސަސް ލާމު ރިސޯޓު އޮތުމުން ރަށުގެ ބައެއް ޒުވާނުން އެރިސޯޓްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދެއެވެ. ރަށުގައި ފެނަކައިގެ ފަރާތުން 

ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދާ އިންޖީނުގެއަކީ ރަށުގެ ގަޑިއިރު  24

ޢާންމުން ދިރިއުޅެމުންދާ ސަރަޙައްދާ ދުރުގައި އިންޖީނުގެ އަޅައި ، މީހުންއުޅޭ ސަރަހައްދުގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ތަނަކަށްވާތީވެ

ސައްކަތް ސަރުކާރުން މިހާރު ގެންދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ރަށުގައި ޕްރީސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް މާމެންދޫ ސްކޫލުން ގެ މައިންޖީނުގެ ބަދަލުކުރުމު

ބޭބީ ނާސަރީ އަދި ގެ ބެލުމުގެ ދަށުން، މާމެންދޫ ރައްޔިތުންގެ ޕްރީސްކޫލުގައި، ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދެއެވެ. މީގެއިތުރުން ކައުންސިލް

އަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލެކެވެ. އޯލެވެލްގެ އިތުރުން  10ދެމުން ގެންދެއެވެ. މާމެންދޫ ސްކޫލަކީ ގްރޭޑް ނާސަރީ ކުދިންނަށް ކިޔަވައި 

ަރިވަރުން ކިޔަވަމުންދެއެވެ. ސްކޫލްގައި ދ 196ބީޓެކް ޕްރޮގްރާމްތައްވެސް ސްކޫލުން ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ. ސްކޫލްގައި މިވަގުތު 

ޓީޗަރުން މަސައްކަތް  20ޓީޗަރުންނާއި ދިވެހި  9މުވައްޒަފުންނާއި ބިދޭސީ  3ނާއި އިދާރީ ލީޑިން ޓީޗަރުން 3ޕްރިންސިޕަލްގެ އިތުރުން 

ގެ ލެވެލްގެ ސިއްޙީ މަރުކަޒެއް ހުރެއެވެ. މި މަރުކަޒުގައި ޚިދުމަތް  3ކުރަމުންދެއެވެ. ރަށުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ގްރޭޑް 

މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދެއެވެ. އެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތާއި  11އި އިތުރު ނަރުހާ 3ޑޮކްޓަރާއި ބޭރުގެ  1ދިނުމަށްޓަކައި 

ށުގެ އެސް.ޓީ.އޯ ބޭސްފިހާރައިގެ ޚިދުމަތް މިވަގުތު ރަށުގެ ރަށްޔިތުންނަށް ލިބެމުންދެއެވެ. ރަށުގައި ރައްޔިތުން ނަމާދުކުރުމަށްޓަކައި ރަ

މެޖިސްޓްރޭޓް މިސްކިތް ހުރެއެވެ. ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް ބަލާލާއިރު  02ަމާދުކުރެވޭގޮތަށް ކޮޅުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ވަކިން ނ 2

މުވައްޒަފުން  04މިވަގުތު ވަގުތީގޮތުން ހަވާލުވެ ހުންނެވީ ލ.ހިތަދޫ ކޯޓްގެ މެޖިސްޓްރޭޓްއެވެ. މެޖިސްޓްރޭޓްކޯޓްގައި އިދާރީ  ކޯޓާ

މެއި އަށް ކައުންސިލް އިދާރާގައި  16ޖަނަވަރީ އިންފެށިގެން  2021ލާއިރު މަސައްކަތް ކުރަމުންދެއެވެ. ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބަ

 5މެއި އިން ފެށިގެން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަނީ  17މުވައްޒަފުންނެވެ. އަދި  12ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ  2މަސައްކަތްކުރީ 

މުވައްޒަފުން އަދި  6މިސްކިތުގައި  ޖުމްލަ  2ގެ ދަށުގައިވާ މުވައްޒަފުންނެވެ. ކައުންސިލްގެ ބެލުމު އިދާރީ 13ކައުންސިލަރުންނާއި 

މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދެއެވެ.  މިރަށަކީ ގޯތިދޭނެ ހުސްބިން ނެތް ބިންފުރިފައިވާ  07ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގައި 

 2ޔިތުން ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ރަށުގެ ރަށެކެވެ. ބަނދަރު ހެދި އަދި ބަނދަރުގެ ބޭނުންދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ރަށުގައި ރައް

 ސަރަހައްދެއްގައި ބޯފެން ލިބޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. ރަށުގައި ދުއްވާ އުޅަދުފަހަރުތަކާއި ބޭރުން އަންނަ އުޅަދުފަހަރުތައް

ކޮފީޝޮޕް  2ކެފޭއަކާއި  1ުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ބަދަނރުމަތިން ފެން އަދި ތެޔޮ ފަސޭހައިންލިބޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. ރަށ

ފިހާރައިގެ  18ހިންގަމުންދެއެވެ. އަދި ގާޑިއާގެ ވިޔަފާރިއާއި، ފަހާ  ތަނެއްގެ ޚިދުމަތް މިހާރު ލިބެމުންދެއެވެ. ވިޔަފާރިމުދާ ވިއްކާ 

ާއިރާއަށް ބަލާއިރު ފުޓްބޯޅަ ޚިދުމަތް މިވަގުތު ރަށުންލިބެއެވެ. ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްވަނީ ގާއިމްކުރެވިފައެވެ. ކުޅިވަރުގެ ދ

ވޮލީ ކޯޓް ހިމެނޭގޮތަށް ކުޅިވަރުކުޅޭނެ ސަރަހައްދެއް ވަށައި ފެންސްޖަހައި ގާއިމްކުރެވިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ދަނޑުގެ  2ދަނޑަކާއި 

އްކަތްދަނީ ކާޕެޓް އެޅުމަށްޓަކައި ދަނޑުގެ ފެންސްނަގައި ދަނޑުގައި ކާޕެޓްއެޅުމަށްޓަކައި ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް އެޅުމުގެ މަސަ

ކުރެވެމުންނެވެ. ރަށަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެބޮޑު މައްސަލައަކީ ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލައެވެ. މިގޮތުން މިއަހަރުވެސް ރަށުގެ އެކި 

 ސަރަހައްދުތަކުން ވަރަށްބޮޑަށް ގިރަމުންގޮސްފައިވެއެވެ.



 ްރިޕޯޓ ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިންގި ކައުންސިލުންއަހަރު  ވަނ2019ަ

 

 10  ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލު އިދާރާ

 ޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު ޙާނަތީޖާ  .6

 މިންވަރުިޔަލަށް ޙާޞިލްވި އަހަރުގެ ނވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  2021

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް #

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 

 މުއްދަތު

ނަތީޖާ 

ޙާޞިލްކުރެވުނު 

 Q1 Q2 Q3 Q4 މިންވަރު

 

 

 

1 

 ތައްޔާރުކޮށް ކައުންސިލުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގައި) ރިޕޯޓްސް

 ( ރިޕޯޓްތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭ

  

 މުބާރާތްތައް އެކިއެކި ކައުންސިލުނބާއްވާ

  

  
 

 ގޮތުގެ ހިންގާފައިވާ ކައުންސިލުން އަހަރުގެ ވަނަ 2020

 ރިޕޯޓް ތަފްސީލް
✓  

  

100% 

 %100    ✓ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން ފުރަތަމަ ރައްޔިތުންގެ ލާޒިމްކުރާ ގާނޫނު

 %100    ✓ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުން މާލީ

 %100  ✓   ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން މަސްދުވަހުގެ 6

 %0  ✓   އެކުލަވާލުން ތާވަލު މަސައްކަތު

 %100  ✓   އެކުލަވާލުން ބަޖެޓް

 %100  ✓   ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން ދެވަނަ ރައްޔިތުންގެ ލާޒިމްކުރާ ގާނޫނު 

 
 ރައްޔިތުންނާއި ކަންތައްތައް ހިންގާ ރާވާ ކައުންސިލުން

 ހިއްސާކުރުން
✓ ✓ ✓ ✓ 100% 

 %100 ✓ ✓ ✓ ✓ އާއްމުކުރުން ގޮތް ތަންފީޒުވަމުންދާ ޕްލޭން ތަރައްޤީ 

2 

 މަދިރީގެ ،ވުމާއިއެކު ކޮންޓްރޯލްކުރެވިފައި އާލާވާމިންވަރު މަދިރި

 މަދުކުރުން ބަލިތައް ސަބަބުން ފެތުރޭ
     

 ބެލެހެއްޓޭނެ ސާފުކޮށް ތަންތައް ފެންއުފެދޭ ފަޅުގޯތިތަކާއި

ކަނޑައެޅުން އުސޫލެއްހަރުދަނާ   

  

✓    0% 

 ރައްޔިތުންނާއި މަޢުލޫމާތުތައް ބަލިތަކުގެ ސަބަބުންޖެހޭ މަދިރީގެ

 ހިއްސާކޮށް އެކަމުގެ ނުރައްކާތެރިކަން އަންގައި ދިނުން
✓  ✓ ✓ 30% 

 %30  ✓ ✓  .ގެންދިއުން ކުރިއަށް ކެމްޕޭން ޑޯޓުޑޯ

3 

      ކުށްމަދު އަމާންވެށްޓެއް ޤާއިމްކުރުން

ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 

 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން
✓ ✓ ✓ ✓ 80% 

 %70 ✓ ✓ ✓ ✓ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގައި ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން



  ރިޕޯޓް ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން ވަނަ 2021

 ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
11 

 

 

4 

 

 މިހާރު ކައުންސިލުން ހިންގާ ޕްރީސްކޫލް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ހިންގައި ޕްރީސްކޫލަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން

 %30 ✓ ✓ ✓ ✓ ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

ޕްރީސްކޫލްގައި ލައިބްރަރީއެއް ހިންގުން، ޒަމާނީ އެކިއެކި 

އެހީގައި ލައިބްރަރީން އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ ވަސީލަތްތަކުގެ 

 އިންތިޒާމް ޤާއިމްކުރުން

✓ ✓ ✓ ✓ 0% 

5 

      ތުތައް ލިބުންޞަރަށުގައި ތިބެގެން ތަޢުލީމްލިބޭނެ ފަހި ފުރު

ތަޢުލީމް އުނގެނުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެކިއެކި ދިމަދިމާއިން 

 ކައުންސިލުން މަސައްކަތްކުރުންފުރުސަތުތައް ހޯދައިދިނުމަށް 
✓ ✓ ✓ ✓ 0% 

6 

 ކުށްމަދު މުޖްތަމަޢެއް ބިނާކުރުމާއި، ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ތަންފީޒުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

 %80 ✓ ✓ ✓ ✓ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން

ޒިންމާކުރުމާއި، ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަބު ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތްތައް 

 ދިނުމަށް ބާރުއެޅުން
✓ ✓ ✓ ✓ 50% 

7 

މާމެންދޫއަކީ ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލައި ކުނި 

 ރީސައިކަލްކޮށް ޤައުމީފެންވަރުގައި ނަމޫނާ ރަށަކަށް ހެދުން
  

  

 

ރަށުގައި އުފެދޭ ނައްތާނުލެވޭ ކުނި ރަށުންބޭރުކުރެވޭނެ 

 ފަސޭހަގޮތެއް އިންތިޒާމްކުރުން

✓ ✓ ✓ ✓ 20% 

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުން ރީސައިކަލްކޮށް ރީޔޫޒް 

 ކުރެވޭނެ ގޮތުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

✓ ✓ ✓ ✓ 
50% 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ކުނިން ކާދު ހެދުން
70% 

8 

 ބަނދަރު ހަޑިވިޔަނުދީ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް، އުސޫލާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ބަނދަރު 

 އެއްގޮތަށް ފިޔަވަޅުއެޅުން

✓ ✓ ✓ ✓ 50% 

 %100 ✓ ✓ ✓ ✓ ބަނދަރަށް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ބަޔަކާއި ޙަވާލުކުރުން

9 

 ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމަށް ރަނގަޅު އުސޫލެއް ކަނޑައަޅައި އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން

ޢާންމު ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލައި ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމަށް 

 ޙަވާލުކުރުން

✓ ✓ ✓ ✓ 
100% 

10 

 ފަޅުގޯތިތައް މަދުކުރުމާއި ގޯތިތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ފަޅުގޯތިތައް ސާފުނުކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު އުސޫލާ އެއްގޮތަށް 

 ފިޔަވަޅުއެޅުން

✓ ✓ ✓ ✓ 0% 

 %0    ✓ ރައްޔިތުން މިކަމަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުން

11 

 ރައްޔިތުން ހިތްހަމަޖެހުމާއެކު މަގުމައްޗަށް ނުކުމެއުޅެވުން

 %95 ✓ ✓ ✓ ✓ މަގުބައްތިތައް ދާއިމީކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން



  ރިޕޯޓް ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން ވަނަ 2021

 ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
12 

މަގުބައްތިތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ބަޖެޓް ހޯދުމަށް 

 ސަރުކާރާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން

✓ ✓ ✓ ✓ 
75% 

12 

 ކުރިއެރުވުމާއި ދީނަށް ރައްޔިތުންގެ ލޯބި އިތުރުކުރުންދީން 

 %90  ✓ ✓ ✓ ދީނީ ދަރުސްތައް އިންތިޒާމްކޮށް ކުރިއަށްގެންދިއުން

 %90  ✓ ✓ ✓ ދީނަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

 %50  ✓ ✓ ✓ ޕްރީސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ދީނީ ހަރަކާތްތައް ބޭއްވުން

13 

ކުޑަކުދިން މެދުވެރިކޮށް ކުރާނޭދެވޭ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވައި، އަޚްލާޤު 

 ރަނގަޅު ޒުވާންޖީލެއް ބިނާކުރުން
  

  

 

 %80  ✓ ✓ ✓ ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން

 %80  ✓ ✓ ✓ ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތްތައްޒިންމާދާރުކޮށް އަދަބުދިނުން

 %60  ✓ ✓ ✓ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުންރިޕޯޓްކުރަން އެކަށީގެންވާ ޙަރުދަނާ 

ސްކޫލްތަކުގައި ކުޑަކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހޭލުންތެރިކަން 

 އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ބޭއްވުން

✓ ✓ ✓  

90% 

      ޚިދުމަތްތައް ރަށްވެހިކަމުގެ 

 ހެއްދުން އައިޑީކާޑު 
✓ ✓ ✓ ✓ 100% 

 %100 ✓ ✓ ✓ ✓ ހެއްދުން ސެޓްފިކެޓް އުފަންދުވަހުގެ 

 %100 ✓ ✓ ✓ ✓ ހެއްދުން ރަޖިސްޓްރީ ގޯތި އިމާރތާއި/  ގޯތީގެ 

 %100 ✓ ✓ ✓ ✓ ދޫކުރުން ލައިސަންސް އެއްގަމު 

 %100 ✓ ✓ ✓ ✓ ހެއްދުން ލައިސަންސް މަސްވެރިކަމުގެ/  ސެޓްފިކެޓް ސަލާމަތީ 14

 %100 ✓ ✓ ✓ ✓ ދޫކުރުން ހުއްދަ ވިޔަފާރި 

 
 ޚިދުމަތްތައް ދޭ މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލް ސަރުކާރުން މިނޫންވެސް

 ދިނުން
✓ ✓ ✓ ✓ 100% 

 %90 ✓ ✓ ✓ ✓ ހަރުދަނާކުރުން ހިންގުން ކައުންސިލް 

 
 ޕްލޭން ބިނާވެށި ގަވާޢިދުތަކާއި ސިޔާސަތުތަކާއި ކައުންސިލްގެ

 އެކުލަވާލުން
✓ ✓ ✓ ✓ 0% 
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  ކައުންސިލުން ކުރިއެރުވުން ދާއިރާ ފިލުވުމުގެ މުނިފޫހި ކުޅިވަރާއި

 މުބާރާތްތައް އެކިއެކި ބާއްވާ
     

 %0   ✓  ފެސްޓިވަލް ފިތުރުޢީދު

 %50  ✓   އުފާ ޢީދު އަލްޙާ

 %0 ✓    2021 ފިއެސްޓާ ފުޓްސަލް ކައުންސިލް

 %0 ✓    2021(  ފިރިހެން/  އަންހެން) ފިއެސްޓާ ވޮލީ ކައުންސިލް



  ރިޕޯޓް ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން ވަނަ 2021

 ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
13 

 %0    ✓ 2021 ފިއެސްޓަރ ހޭންޑްބޯލް ކައުންސިލް

16 

      ސާފުކުރުން ތަންތަން އެހެނިހެން ،ސާފުކުރުމާއި ރަށުތެރެ

 %100 ✓ ✓ ✓ ✓ ސާފުކުރުން ސަރަހައްދު އިޖުތިމާއީ

 100% ✓ ✓ ✓ ✓ ބެލެހެއްޓުން ސާފުތާހިރުކޮށް މަގުތައް ރަށުގެ ރަށުތެރެއާއި

 %100 ✓ ✓ ✓ ✓ ސާފުކުރުން ހިނަވާގެ އަދި ޤަބުރުސްތާނު

 %100 ✓ ✓ ✓ ✓ ސާފުކުރުން ގެސްޓްހައުސް

 %70 ✓ ✓ ✓ ✓ ސާފުކުރުން ސަރަހައްދު ކުޅިވަރުކުޅޭ

 %100 ✓ ✓ ✓ ✓ ސާފުކުރުން ބަށިކޯޓް

 ސާފު މާމެންދޫ މަގޭ ނައްތާލުން ކުނި ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި

 ޕްރޮޖެކްޓް މާމެންދޫ
✓ ✓ ✓ ✓ 100% 

 50% ✓ ✓ ✓ ✓ ރިސޯޓުން ގެންނަކުނި ނައްތާލުން

 ސާފުބޯފެން ،ދިނުމާއި ހިތްވަރު ރައްކާކުރުމަށް ވާރޭފެންނަގާ

  ފޯރުކޮށްދިނުން

 ޕްރޮޖެކްޓް ބޯފެން ރައްކާތެރި މާމެންދުއަކަށް ވިލުންވެރި

✓ ✓ ✓ ✓ %80 

17 

      ބެލެހެއްޓުން ދިއްލައި މަގުބައްތިތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ބަނދަރު

/  ކުރުން މަރާމާތު ދިއްލައި މަގުބައްތި ބެލެހެއްޓުން މަގުދިއްލާ

 ބަނދަރު

 ކުރުން މަރާމާތު ދިއްލައި ބައްތިތައް 

✓ ✓ ✓ ✓ 80% 

 %80 ✓ ✓ ✓ ✓ ދިނުން ކުއްޔަށް ބިން ސަރަހައްދުން ބަނދަރު

 ބިންކުއްޔަށް ހިއްކުމަށް މަސްކައްކާ ސަރަހައްދުން ބަނދަރު

 ދިނުން
✓ ✓ ✓ ✓ 80% 

 ބަނދަރު ގޮތެއްގައި ހަރުދަނާ ކުރުމާއީ މަރާމާތު ބަނދަރު

 ބެލެހެއްޓުން
✓ ✓ ✓ ✓ %80 

 %95 ✓ ✓ ✓ ✓ ވިއްކުން ފެން ސަރަހައްދުން ބަނދަރު

      ހޭލުންތެރިކަން ދީނީ ހުނަރުވެރިކަމާއި ތަޢުލީމާއި 

 %100    ✓ ވަނަ ޤުރުޢާން މުބާރާތް 11ކައުންސިލްގެ  

 %100   ✓  ކުރުން ނަމާދު ތަރާވީޙް ހިފްޒުކޮށް 

 
 ދިނުން ދަރުސް ދީނީ ކުރިއެރުވުން އިސްލާމްދީން

 ވޯކްސޮޕްތަށްހިންގުން
 ✓  ✓ %60 

 %0  ✓   ހުށަހެޅުން އިނާމް ޖަލްސާއަށް ދިނުމުގެ އިނާމު ސުކޫލްގެ މާމެންދޫ 

 100%   ✓ ✓ ބައިވެރިވުން މުބާރާތުގައި ޤުރުއާން އަތޮޅު 18

 %100 ✓ ✓ ✓ ✓ ރަށު ފެންވަރުގައި ޤުރުޢާން ކްލާސްތަކެއް ހިންގުން 

 %0 ✓ ✓ ✓ ✓ ޕްރީސްކޫލުގެ އޮފީސްބައި މަރާމާތުކުރުން 



  ރިޕޯޓް ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން ވަނަ 2021

 ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
14 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ލައިބްރަރީއެއްގެ ޚިދުމަތް ފެށުން 
0% 

 

 %0 ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލްގެ ތަޖުރިބާ ދަތުރު 

 
 ފަރާތްތަކާއި އަމިއްލަ ދިނުން ފޯރުކޮށް ތަޢުލީމު ޕްރީސްކޫލް

 ގުޅިގެން
✓ ✓ ✓ ✓ 100% 

      މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭ ތަރައްޤީއަށް ރަށުގެ 

 %90    ✓ ކުރުން މަރާމާތު ބައެއް އިދާރާގެ ކައުންސިލް 

 80%    ✓ މަސައްކަތް ކުރެވޭ ގުޅޭގޮތުން ތަރަށްގީކުރުމާއި ދާއިރާ ސިއްހީ 

 %70   ✓  ކުރުން ތަރައްޤީ ކުޅޭސަރަހައްދު ކުޅިވަރު 

 %0    ✓ ކުރުން ތަރައްޤީ ހިނަވާގެ 

 %100   ✓  މަސައްކަތް ފިޔަވަހީގެ ވަނަ 3 ޕާކްގެ 

 %0 ✓ ✓   މަރާމާތުކުރުން ގެސްޓްހައުސް 

 15%   ✓  ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި މަސްކަނޑާތަނެއް ހެދުން 

 80% ✓ ✓ ✓ ✓ މިސްކިތްތަކުގެ އާބާތުރުފިލުވުން 

 
ރަށުގެ ފެންބޮޑުވާ މަގުތަކަށް ވެލިއެޅުން، ރަށުގެ މަގުތައް ހެދުމާއި 

 މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

✓ ✓ ✓ ✓ 
%35 

19 
 ފެރީ ޤާއިމުކުރުން ނިޒާމެއް ދަތުރުފަތުރުގެ ދެމެހެއްޓެނިވި

 ޓާމިނަލްގެ ހިދުމަތްދިނުން
✓ ✓ ✓ ✓ 0% 

 ✓ ✓ ✓ މޫދަށްއެރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދު ތަރައްޤީކުރުން 
✓ %25 

 75%    ✓ ތަރައްޤީކުރުންއައުޓްޑޯރ ޖިމެއް ސަރުކާރާ ގުޅިގެން  

 
ޕާކް ވަށާ ފާރުގައި ފެންސްޖަހައި ޕާކް ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމް 

 ހަމަޖެއްސުން

✓ ✓ ✓ ✓ 
%20 

 
ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ރަށުގައި ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއެއް 

 ޤާއިމްކުރުން

✓ 
   %0 

 ✓ ✓ ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން އެކުލަވާލުން 
  0% 

 
އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން ދޭނެ މަރުކަޒެއް ސަރުކާރާ ގުޅިގެން 

 ޤާއިމްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން 

✓ ✓ ✓ ✓ 
0% 

 

ގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނިޔާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުން 

ހޭލުންތެރިކޮށް އެފަދަ އަނިޔާތަކާ ގުޅިގެން އަމަލުކުރާނެ ޕްލޭނެއް 

ލިބޭ ފަރާތްތަކުން ހިމާޔަތް އެކުލަވާލައި އާންމުކޮށް އަދި އަނިޔާ 

 ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

✓ ✓ ✓ ✓ 

0% 

 
މުސްކުޅިންނާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ދަފްތަރެއް 

 ޤާއިމްކޮށް އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

✓ ✓ ✓ ✓ %90 



  ރިޕޯޓް ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން ވަނަ 2021

 ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
15 

 
ފާޚާނާއާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމްފަދަ ޢާންމު ކަރަންޓާއި، ފެނާއި 

 ޚިދުމަތްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން އަދި މޮނިޓަރކުރުން

✓ ✓ ✓ ✓ 
%80 

 80%   ✓  ރަށުގެ ހޭޅިފަށުގައި ގަސް އިންދުން 

 
ދިމާވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް 

 ޢަމަލުކުރުންކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް 

✓ ✓ ✓ ✓ 
%85 

 
ސަރުކާރާއި ޖަމްއިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން މާލީ އިދާރާތަކުގެ ލޯނު 

 އެހީތެރިކަން ހޯދުން

✓ ✓ ✓ ✓ 
%0 

 

ސަރުކާރާ ގުޅިގެން މަސްވެރިންނަށް ފަސޭހައިން އައިސް ލިބޭނެ 

އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ރަށުގައި ކައުންސިލުން 

މާލީ އިދާރާތަކުގެ ލޯނު އެހީތެރިކަން އައިސްޕްލާންޓް އެޅުމަށް 

 ހޯދުން

✓ ✓ 

  %0 

 

ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވިލުންވެރި މާމެންދޫއަކަށް 

ރައްކާތެރި ބޯފެން ޕްރޮޖެކްޓްގެ ތެރެއިން މެޝިން ހޯދުން، ބޯފެން 

 ރައްކާކުރާ ހަންތައް ސާފުކުރުން

✓   ✓ %90 

      މަސައްކަތް ކުރެވޭ ދިރުވައިއާލާކުރުމާއް ކުޅިވަރު އެކި އެކި 

 
 ތަމްރީނު ދިރުވައިއާލާކުރު ކުޅިވަރު/  ކުޅިވަރުކުޅޭތަކެތިގަތުން

 ހިންގުން ޕްރުގްރާމް
✓ ✓ ✓ ✓ %20 

 %50 ✓ ✓ ✓ ✓ ދެވޭއެހީ ތަކަށް ޖަމްއިއްޔާ 20

      ފާހަގަކުރުން މުނާސަބަތު ދުވަސްތަކާއި އެކި އެކި 

21 

 %100    ✓ ދުވަސް އަންހެނުންގެ -

 %100   ✓  ދުވަސް ބަހުގެ ދިވެހި -

 %100   ✓  ދުވަސް ކުދިންގެ ކުޑަ -

 %100   ✓  ދުވަސް ތިމާވެށީގެ -

 %100  ✓   ދުވަސް މިނިވަން -

 %100 ✓    ދުވަސް މީހުންގެ ވީ ދުވަސް އުމުރުން -

 %100 ✓    ދުވަސް ޤައުމީ -

 %100 ✓ ✓ ✓ ✓ ފާހަގަކުރުން ދުވަސް އެކިއެކި އަންގާ ފާހަގަކުރުމަށް ސަރުކާރުން
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 ޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލްޙާ. 7

 

 ފާސްކުރުން ބަޖެޓް އަހަރުގެ ވަނަ 2021

 03 ކައުންސިލްގެ ބޭއްވުނު ދުވަހު ވަނަ 13 ޖަނަވަރީ 2021 ،ބަޖެޓް ކައުންސިލްގެ އެކުލަވާލެވުނު އަހަރަށް ވަނަ 2021

މެމްބަރުން  02ފާސްކޮށްފައެވެ. މި ޖަލްސާގައި ކައުންސިލްގެ  ވަނީ ޖަލްސާއިން ވަނަ 191 ދައުރުގެ ވަނަ

 ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

 

 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް: 2020

ވަނަ  03ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ  07ޖަނަވަރީ  2021ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް  2020ކައުންސިލްގެ 

ވަނަ ދުވަހު ވަނީ އަތޮޅު  07ޖަނަވަރީ  2021ސްކޮށްފައެވެ. އަދި މި ރިޕޯޓް ވަނަ ޖަލްސާއިން ވަނީ ފާ 190ދައުރުގެ 

 ފައެވެ.ާކައުންސިލަށް ފޮނުވ

 

 ޤާނޫނު ލާޒިމްކުރާ ރައްޔިތުންގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން:

ލާމަރުކަޒީ ޤަނޫނު ލާޒިމްކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން ފެބުރުވަރީ މަހުގައި 

ވަނަ  18ފެބްރުއަރީ  2021ރައްޔިތުންނާއިއެކު ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުން 

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ  2020ދުވަހުވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި 

ފާސްކުރި ބަޖެޓް، އަދި  ވަނަ އަހަރަށް ކައުންސިލުން 2021ރިޕޯޓް، އަދި 

ވަނަ އަހަރުގެ އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރ ރައްޔިތުންނާއި  2021

ރައްޔިތުންނެވެ.  36ހިއްސާކުރެވުނެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވީ ޖުމްލަ 

ކައުންސިލުން ބާއްވާ މިފަދަ ބއްދަލުވުންތަކަށް ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުމާއި 

ންވަރަށް ނުލިބުމަކީ ކައުންސިލްގެ ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބު އެންމެ އެކަށީގެންވާ މި

 ކަންބޮޑުވުމެކެވެ.

 

 ޤާނޫން ލާޒިމްކުރާ ރައްޔިތުންގެ ދެވަނަ ބައްދަލުވުން

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން  07/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން،  107-1ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކޮށް، ހިޔާލާއި ލަފާ ކައުންސިލްގެ މުހިންމު ނިންމުންތަކުގައި 

މި  ެވެ.ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައ 01ނޮވެމްބަރ  2021 ،ހޯދުމަށް

އަހަރުގެ  5ބައްދަލުވުމުގައި އެޖެންޑާކޮށް މަޝްވަރާކުރެވިފައިވަނީ ކުރިއަށްއޮތް 

 ނެވެ.ރައްޤީގެ ޕްލޭނާ ގުޅޭގޮތުންތަ
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 ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް:

"ވަންޑޭ އެވެއަރނެސް ޕްރޮގްރާމް" ގެ ނަމުގައި ކައުންސިލާއި ލ.މާމެންދޫ ޕޮލިސް 

ސްޓޭޝަން އަދި ލ.ފޮނަދޫ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެންސް ސަރވިސް ސެންޓަރާއި 

މި ޕްރޮގްރާމް  ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ.ވަނަ އަހަރު ވަނީ  2021ހަރަކާތެއް ގުޅިގެން 

ގެ ދަރިވަރުންނާއި  10އަދި  6،7،8،9އަމާޒްކޮށްފައިވަނީ ލ.މާމެންދޫ ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 

ދަރިވަރުންނާއި  30އަދި ރަށުގެ ދެޖިންސްގެ އާންމުރައްޔިތުންނަށެވެ. ސްކޫލްގެ 

ކުދިންނާއި  ބޭފުޅުން މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވެފައެވެ. 25ގެ މުންއާން

ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ވަކިން  ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މި ޕްރޮގްރާމްގައި ޑްރަގާއި 

ގެ މުމަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން ސަލާމަތްވެފައިވާ މާހައުލެއް ބިނާކުރުމަށާއި، ކިޔެވު

ތިރާމް ކަންކަން ރާވައިލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި، ޒިންމާދާރުވެރިވުމާއި، އަދި އިޙް

ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެވުނެވެ. މީގެއިތުރުން ގެވެށި އަނިޔާތަކާއި ގުޅިގެން 

ްތަށް ރިޕޯޓްކުރަން އޮންނަ ނިޒާމާއި ށރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި، އެފަދަ ކު

 . ވިފައިވެއެވެގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެ

 

 ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތް: 11ކައުންސިލްގެ 

 2މި  27އަދި  26ފެބުރުވަރީ  2021ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތް  11ކައުންސިލްގެ 

އުމުރުފުރާއަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް  07ދުވަހުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. 

 90ޖުމްލަ  ބަލައިގެން ކިޔުމާއި، ނުބަލައި ކިޔުމުގެ ގޮފިންގެންދެވުނު މިބާރާތުގައި 

ވަނަ  27ފެބުރުވަރީ  2021ބާރާތް ނިމުމަށްފަހު ކުދިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މު

ުބާރާތުގެ އެކިއެކި ވަނަތަކަށް  މުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައިނަތީޖާ ފާޅުކުރުބޭއްވި ދުވަހުގެރޭ 

 ހަވާލުކުރެވުނެވެ.އައި ފަރާތްތަކަށް ހަދާނީ ލިޔުމާއި، ޓްރޮފީ އަދި ފައިސާގެ އިނާމު 

 

 

 ވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް: 3ޕާކްގެ 

އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް 

ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްގެ ފަރާތުން ކައުންސިލަށް ހަދިޔާކުރި ކުޅޭ ސެޓް ހަރުކޮށް، 

 3ޕާކުގެ ޕާކްގެ ވަށައި ފާރު ކުލަލައި، ޕާކް ފެހި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. 

ވަނަ  09ޖުލައި  2021ި ޕާކު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާފައިވަނީ ވަނަ ފިޔަވަހި ނިމ

 ދުވަހުއެވެ.

 



  ރިޕޯޓް ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން ވަނަ 2021
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 ލ.މާމެންދޫ ސްކޫލަށް ތަކެތި ހަދިޔާކުރުން:

ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ލ.މާމެންދޫ ސްކޫލަށް އެކިއެކި  ީ ދާއިރާތަޢުލީމރަށުގެ 

ގޮތްގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކައުންސިލުން އެހީތެރިވަމުންދެއެވެ. މިގޮތުން 

 4" ގެ 55ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުންވަނީ ސްކޫލަށް  ވަނަ އަހަރުގެ 2021

ސީ ހަދިޔާކުރެވިފައެވެ. މިތަކެތި ޭއ 2ބީ.ޓީ.ޔޫގެ  18000ޓީވި އަދި 

 ހަވާލުކޮށްދެވިފައިވަނީ ސްކޫލްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ޚަރަކާތެއްގެ ތެރެއިންނެވެ.

 

 ޖަމިއްޔާތަކަށް އެހީތެރިވެ ދިނުން:

ާމެންދޫ ޒުވާނުންގެ ކުޅިވަރު ހުނަރު އިތުރުކުރުވުމާށާއި، ދުޅަހެޔޮ ލ.މ

ޒުވާންޖީލެއް ބިނާކުރުމަށް ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ 

ތެރެއިން މަސްވެރިންގެ ގުޅުން އަދި މާމެންދޫ ޔުނައިޓެޑަށް 

 ހަދިޔާކުރެވުނެވެ. ރުަވަނަ އަަހ 2021 ކުޅިވަރުކުޅޭ ތަކެތި

 

 

 އިރާއަށް ތަކެތި ހަދިޔާކުރުން:ސިއްޙީ ދާ

ސިއްޙާ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ކައުންސިލް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ 

ލ.މާމެންދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒަށް ވޯޓަރ ޕިއުރިފައިން މެޝިނެއް  ،ތެރެއިން

 މެޝިން އިންސްޓޯލް ކޮށްދެވުނެވެ.ް ހަދިޔާކޮށ

 

 

 

 ހަދިޔާކުރުން:މާމެންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ތަކެތި 

ލ.މާމެންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އެތެރޭގައި ފުލުހުންގެ ވިޝަން، މިޝަން އަދި 

ކޯވެލިއުސްތައް ދައްކުވައިދޭ ބޯޑްތައް ހެދުމަށް އެކަމުގެ އެހީތެރިކަމެއްގެ ގޮތުން ކައުންސިލް 

 އިދާރާގެ ފަރާތުން ޕްލާސްޓިކް ފިލައެއް ހަދިޔާކުރެވުނެވެ.

 

 

 

 ނަންބޯޑު ހެދުމަށް އެހީތެރިވުން:ލ.މާމެންދޫ ސްކޫލްގެ 

ލ.މާމެންދޫ ސްކޫލްގެ މައި ދޮރާށިން ވަންނައިރު ކުރިމަތީގައިވާ ގޮތަށް ނަންޖެހުމަށް 

ހާއްސަ ތަނެއް ތައްޔާރުކޮށް ސްކޫލްގެ ނަން އަދި ސްކޫލްގެ ބެޖްފެންނަހެން ވަނީ 

ފައިސާގެ ނަންބޯޑެއް ހެދިފައެވެ. މިމަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުންވަނީ 

 އެހީތެރިކަން ސްކޫލަށް ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.



  ރިޕޯޓް ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން ވަނަ 2021

 ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
19 

 

 އުންސިލަރުންނާއި އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން ހުވާކުރުމުގެ ދަރުބާރު:ކަ

ވަނަ ދައުރަށް އިންތިޙާބުވި ކައުންސިލަރުންނާއި އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  4ކައުންސިލްގެ 

ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. މި  17މޭ  2021 ،މެމްބަރުން ހުވާކުރުމުގެ ދަރުބާރު

ދަރުބާރު ކުރިއަށް ގެންދެވުނީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން އެދިފައިވާގޮތަށް ވީހާވެސް 

ގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މި  10:00މަދުބޭފުޅުން ހިމަނައިގެންނެވެ. އެދުވަހުގެ ހެދުނު 

ިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ ޝަރީއަތްކުރާ މާލަމުގައެވެ. މި ދަރުބާރު ބާއްވާފައިވަނީ ލ.މާމެންދޫ މެޖ

ގޮތްވަނީ ދިޔަ ގަމުންނދަރުބާރު ކުރިއަށްދިޔައިރު އާންމު ފަރާތްތަކަށް ދަރުބާރު ހި

 ކައުންސިލްގެ ޕޭޖުން ލައިވްކޮށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. 

 

 އާއި ގުޅިގެން ކުރެވުނު ކަންކަން: 19ކޮވިޑް 

ރަށުން ކޮވިޑް ކޭސްއެއް ފެނުމާއި އަދި ރަށް މޮނިޓަރިންއަށް ލުމާއި ވަނަ ދުވަހު  17މޭ  2021

ގުޅިގެން ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޓާސްކް ފޯސް މަސައްކަތް ކުރިއަށްވުރެ ހަރުދަނާކުރުމުގެ 

ގޮތުން ބަނދަރުގައި ޑެސްކެއް ބަހައްޓައިގެން ބަނދަރުގެ ޑިއުޓީ ކުރަންފެށުނެވެ. އަދި މިއާއިއެކު 

ސްކްގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރަންފެށުނެވެ. ކޮވިޑް ކޭސްތަކާއި ގުޅިގެން ރަށުގެ ގިނަ ހެލްޕްޑެ

ނެރުމާއި ގުޅިގެން  މޭ އިން ފެށިގެން ކާފިއު 17ގެތަކެއް ކަރަންޓީން ކުރަންޖެހުމާއި، 

ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާފަދަ އާންމު ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަންވެސް ހުޅުވުން މަދުކޮށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން 

ގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާއި ގުޅިގެން ކަރަންޓީން ކުރެވިފައިވާ ގެތަކަށް ޑެލިވެރީ ކުރުމުގެ ޑެލިވެރީ

ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދެވުނީ ހެލްޕް ޑެސްކްގެ މެމްބަރުން މެދުވެރިކޮށެވެ. މީގެއިތުރުން މި 

ދުވަސްތަކުގައި ގެއިން ބޭރަށް ނިކުތުން މަދުކުރުމަށް ޓާސްކްފޯސް އިން އެންގުމާއި ގުޅިގެން 

ރަށުގެ ގިނަ ރައްޔިތުން ވަނީ އެކަން ބަލައިގަނެ ނަމޫނާ ދައްކާފައެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން 

ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަށްވަނީ  25ޖޫން  2021ޕޮސިޓިވް ކޭސްތައް އެއްކޮށް ނެތި 

އަދި މީގެ ފަހުން ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް ރަށުން ފެނުނު މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުން ނެގިފައެވެ. 

 ރަށް މޮނިޓަރިންގއަށް ލާންޖެހޭ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިނުވެއެވެ.ބޮޑުނުވެ މާކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑް ނަމަވެސް 

 

 އާއި ގުޅިގެން ހެޔޮއެދޭ އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ކައުންސިލަށް ވެވުނު އެހީތައް: 19ކޮވިޑް 

ހެޔޮއެދޭ ިޓިވް ކޭސްއެއް ރަށުން ފެނި ރަށްމޮނިޓަރިން ލުމާއި ގުޅިގެން، ޒގެ ޕޮ 19ކޮވިޑް

ނާއި ރަށުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން

ފަރާތުން ކަރަންޓީނުގައިވާ ގެތަކަށް އެކި ބާވަތުގެ އެހީތައް ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަން ކައުންސިލުން 

 ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ބަލައިގަންނަމެވެ.

 

 



  ރިޕޯޓް ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން ވަނަ 2021

 ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
20 

 

 ބެލުމަށް ކުރިއަށްގެންދެވުނު ހަރަކާތްރަށުގެ ފްލޯޓިންގ އާބާދީ 

ައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފ 19ރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ އާބާދީ އާއި ކޯވިޑް 

ލ.މާމެންދޫ ސިއްޚީ މަރުކަޒާއި ގުޅިގެން ރަށުގެ  ،ދެނެގަތުމަށް ުނަންބަރ ސައްޚައެންމެ 

 ލޫމާތު ނެގުނެވެ.މަޢު ެމުންދާ ފަރާތްތަކުގެގޭ ބިސީތަކުގައި ދިރިއުޅ، ށްގޭބިސީތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮ

އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ދީފައިވާ ލުއި ފަސޭހަތައް ލިބިގަތުމަށް  19މި މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ކޯވިޑް 

 ވަރަށް މުހިންމުވި މަޢުލޫމާތެކެވެ.

 

 " މަ ދިރި އުޅޭނީ މަދިރިއާ ނުލާ" ހަރަކާތް ކުރިއަށްގެންދިއުން 

ޖަމްއިއްޔާތައް ގުޅިގެން " މަ ދިރި އުޅޭނީ މަދިރި އާ ނުލާ" ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކާއި 

ރަށުގެ ހުރިހާ ގޭބިސީތަކާއި ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، މަދިރި އުފެދި  ،ޝިއާރުގެ ދަށުން

އާލާވާގޮތަށް ހުރި ތަންތަނާއި ތަކެތި ހުރިތޯ ބަލައި ޗެކްކުރެވުނެވެ. އަދި މި ހަރަކާތުގެ 

އަދި މީގެ  ތެރެއިން ފާހަގަކުރެވުނު މަދިރި އާލާވާ ތަންތަން ވަނީ ނައްތާލެވިފައެވެ.

އި ތަކެތި ނުބަހައްޓައި ނައްތާލުމަށް ޢާންމުންނަށް އިތުރުން މިފަދަ ތަންތަނާ

 އިލްތިމާސްކުރެވުނެވެ.

 

 ލ.މާވަށު ކައުންސިލާއި މުއައްސަސާތަކުގެ ތަޖުރިބާ ދަތުރު:

ވަނަ އަހަރު  2021، ލަށްކައުންސިމި ލ.މާވަށުގެ ކައުންސިލާއި މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން 

ސްކޫލް، ފެނަކައިގެ  މިދަތުރުގައި މާވަށުގެ ކައުންސިލް، ޮށްފައެވެ.ތަޖުރިބާ ދަތުރެއް ކވަނީ 

، މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މި ޓީމަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލާއި

ސްކޫލް، ސިއްޙީމަރުކަޒާއި ފެނަކަ ގުޅިގެން ޙާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. 

ިއެކު ވަނީ ލ.މާމެންދޫ ސްކޫލްގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައެވެ. މި މާވަށުގެ ޓީމާއި ރަށުގެ ޓީމާއ

ބައްދަލުވުމުގައި ދެރަށުގެ އެކިއެކި އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާގޮތާއި މެދު ހިޔާލު 

ބަދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. މާވަށުގެ ޓީމަށް ކައުންސިލުން އެކުލަވާލެވުނު ޓީމްގެ ފަރާތުން 

ަޤާފީ މަލާފަތެއް މެންދުރުގެ ކެއުމަށް ތައްޔާރު ކުރެވުނެވެ. އަދި ޓީމްގެ ކޮންމެ ދިވެހި ސ

ބޭފުޅުން  22ބައިވެރިއަކަށް ހަދިޔާއެއް ރައްދުކޮށްދެވުނެވެ. މިޓީމްގައި ޖުމްލަ 

 ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން ވަނަ 2021

 ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
21 

 ަވާލުކުރުންހބަނދަރު ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން 

ވަނަ  02ނޮވެމްބަރ  2021ބަނދަރު ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން ސަންޝޭޑް މާމެންދޫ އާ 

ކައުންސިލުން އަލަށް ފެށުނު މި މަސައްކަތާއެކު، ބަނދަރު ދުވަހު ވަނީ ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ. 

 ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން އިތުރަށް ހަރުދަނާވެގެންދާނެވެ.

 

 ފަސްޓް އެއިޑް ޕްރޮގްރާމްމަސްވެރިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބޭއްވި 

ކައުންސިލާއި އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ގުޅިގެން މަސްވެރިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބޭއްވި 

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ރަށުގައި ދުއްވާ އެކި މަސްވެރި އުޅަނދު ފަހަރުތަކުން 

ަޢުލޫމާތު ފަރާތަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. ބައިވެރިންނަށް ޕްރޮގްރާމްގައި މ 30

ދެއްވާފައިވަނީ ފަސްޓް އެއިޑް އެންޑް އޭވިއޭޝަން މެޑިސިން އިންސްޓްރަކްޓަރ އަލްފާޟިލް 

މަސްވެރިންނަށް ފަސްޓް އެއިޑް އަދި ސޭފްޓި ޙުސައިން ފަޒީލްއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި 

ޓްރެއިނިންގް އާ ގުޅޭގޮތުން އެކި މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރެވުނެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްވެގެން 

 ގޮސްފައިވަނީ ގިނަ މަސްވެރިންގެ ތަރުހީބު ލިބިގެންދިޔަ ކާމިޔާބު ޕްރޮގްރާމްއަކަށެވެ. 

 

 ންއަތޮޅު ކައުންސިލް ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވު

މި  ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ލާމު އޮޑިޝަނުގައި 34ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 

ދަރިވަރުން ވަނީ  22އުމުރުފުރާއެއްގައި ޖުމްލަ  05ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން 

ކުދިން ވަނަތަކަށް ހޮވި ޤައުމީ ޤުރުއާން  04ބައިވެރިވިއެވެ. މީގެ ތެރެއިން 

ައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުސަތު ލިބުނެވެ. ކޯވިޑް މުބާރާތުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލް ޓީމްގ

ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި އޮތުމާއެކު މި އަހަރުގެ ޤުރުއާން މުބާރާތް  19

 ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ އެހެން އަހަރުތަކާ ޚިލާފަށް އޮންލައިންކޮންނެވެ.

 

 ކައުންސިލުން މާލެއަށް ކުރި ދަތުރު

ކައުންސިލް އިދާރާގައި ހުރި ދަތިތަކާއި ކަންބޮޑުވުންތައް ކަމާބެހޭ 

އޮކްޓޯބަރ  2021މިނިސްޓްރީތަކާ ހިއްސާކޮށް ހައްލު ހޯދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 

އަށް މާލެއަށް ވަނީ ދަތުރެއް ކޮށްފައެވެ. މި ދަތުރުގައި، ލޯކަލް  14އިން  10

ޓް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ގަވަރމެންޓް އެތޯރިޓީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަރމެން

ފިނޭންސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އަދި 

ރަށުގެ ކައުންސިލާއި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށް 

 އެކި ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. 

 



  ރިޕޯޓް ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން ވަނަ 2021

 ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
22 

 މަސްޖިދުލް ޙުދާ އޭސީ ކުރުން:

ލ.މާމެންދޫ މަސްޖިދުލް ހުދާގައި ހަރުކުރުމަށްޓަކައި ޑެމޯ ފިޝަރ ގެ ފަރާތުން 

އޭސީ ވަނީ ކައުންސިލަށް ހަދިޔާކޮށްފައެވެ. މި އޭސީތައް ކައުންސިލާއި،  07

ގެ ްނާންމުސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި، ކުލަބުޖަމިއްޔާތަކާއި އ

 އެހީތެރިކަމާއިއެކު ހަރުކޮށް މިހާރު ދަނީ ބޭނުން ކުރަމުންނެވެ. 

 

 ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި އެހެނިހެން ތަންތަން ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން:ރަށުތެރެ 

އެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްގޮތަށް މިއަހަރުވެސް އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދު 

ސާފުކުރުމާއި، ޤަބުރުސްތާނު އަދި ހިނަވާގެ ސާފުކުރުމާއި، ގެސްޓްހައުސް އަދި 

ް ކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން ކުޅިވަރުކުޅޭ ސަރަހައްދު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތ

މިމަސައްކަތް ކުރެވުނީ އާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްގެން އެކަމަށް ޝައުޤުވެރިކަން 

ފާޅުކުރި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުން ލިބުނު ފަރާތްތަކަށެވެ. 

އަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ އާމްދަނީ ީއެހެންނަމަވެސް އަންހެނުންގަ ތަރައްޤ

ރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި، ރައްޔިތުންގެ ގެސްޓް ހައުސް އާއި ޕާކު ސާފުކުރުން އިތު

   ކުރިއަށްގެންދަނީ ކޮމެޓީއާ ހަވާލުކޮށްގެންނެވެ.

 

 

 އިންތިޤާލީ ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތް:

ވަނަ ދައުރަށް އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރުމުގެ ކުރިން  4ކައުންސިލްގެ 

ކައުންސިލް ދައުރު ބަދަލުވާގޮތުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ރިޕޯޓް އަލަށް އިންތިޚާބު 

ކުރެވުނު ކައުންސިލާއި ހިއްސާކުރެވުނެވެ. ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރެވުނީ އެކަމަށް 

ެ. އަލަށް އިންތިޚާބު ކުރެވުނު ކައުންސިލަރުންނާއި އެކުލަވާލެވުނު ކޮމެޓީއިންނެވ

ވަނަ ދުވަހު ކައުންސިލް އިދާރާގެ  11މޭ  2021ރިޕޯޓް ހިއްސާކުރުން އޮތީ 

ކައުންސިލަރުން  5މީޓިންގްރޫމްގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އަލަށް އިންތިޚާބުވި 

 ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން ވަނަ 2021

 ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
23 

 

 :ާސްކުރުންައި ފތަރައްޤީ ޕްލޭން އެކުލަވާލ

ވަނަ އަހަރަށް އެކުލަވާލާ ރަށުގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭން  2026 - 2022

އަދި ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާ ތަކާއި ކުލަބު ޖަމިއްޔާތަކާއި 

މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ޖޫންމަހުގެ ތެރޭގައި  ރައްޔިތުންނާއެކު ސިލްސިލާ

 ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާ އާއި ޚިޔާލުތަކާކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. މިގޮތުން 

ވަނަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ  27ނޮވެމްބަރ  2021ޕްލޭން އެކުލަވާލައި  އެކު

ވޯޓު ނެގިއެވެ.  ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައި އެކުލަވާލެވުނު ޕްލޭން ފާސްކުރުމަށް

އަށް  2026-2022ރައްޔިތުންގެ އިއްތިފާޤުން  22ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި 

އެކުލަވާލާފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އަދި ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭން ފާސްކުރެވުނެވެ. 

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އަދި ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭން ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ 

 ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ. 29ވަނަ ދައުރުގެ  04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ  29ނޮވެމްބަރ  2021

 

 މަގުތަކަށް ވެލި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް

ލ.މާމެންދޫގެ މަގުތަކަކީ އަޑިގުޑަން ބޮޑު، އަދި ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ދުއްވާ 

ގެއްލުންތަކާއި ތަކެއްޗަށާއި މަގުތަކުގައި ހިނގާ މީހުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު 

ތަކުލީފުތައް އުފުލަން ޖެހިފައިވާ ރަށެއްކަމުން މަގުތަކުގެ ހާލަތަށް ވަގުތީ 

ވަނަ ދުވަހު  26ޑިސެމްބަރ  2021ހައްލެއް ގެނައުމުގެ ގޮތުން، ވެލި އެޅުމުގެ 

ވަނީ ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ. މަގުތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކޮށް މައްސަލައަށް 

ހޯދުމަށް ކައުންސިލުން ޭ މިނިސްޓްރީތަކުގެ އެހީއާއެކު ކަމާބެހ ،ދާއިމީ ހައްލެއް

 ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

 

 ލ.މާމެންދޫ ރައްޔިތުންގެ ޕްރީސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް

އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ހިންގަމުންދިޔަ ޕްރީސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ދިނުން 

ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް އަލުން  އެ ފަރާތުން ހުއްޓާލުމާގުޅިގެން ކައުންސިލުން ޕްރީ

ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަލަށް ރަޖިސްޓްރީވި  26ސެޕްޓެމްބަރ  2021ފަށާފައިވަނީ 

 2ކުދިންނާއެކު ކައުންސިލުން މި ޚިދުމަތް ފަށާފައިވަނީ  25ޖުމްލަ 

ވަނަ ދިރާސީ އަހަރުގެ  2022-2021ޓީޗަރުންނާއެކުގައެވެ. ޕްރީސްކޫލްގެ 

ވަނަ ދުވަހު ވަނީ  21ޑިސެމްބަރ  2021ރިޕޯޓް ފޯމް ދިނުމުގެ ހަފްލާ 

 ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ.

 



  ރިޕޯޓް ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން ވަނަ 2021

 ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
24 

 

 ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ލ.މާމެންދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ތަފްޞީލް

 އުޓްޑޯރ ޖިމްގެ މަސައްކަތްއަ

ސަރުކާރާއި ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރޭވިފައިވާ 

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ތެރެއިން ބައެއް ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކުރެވެމުންދެއެވެ. މިގޮތުން 

ކްރިނޮޒޯ އައުޓްޑޯރ ޖިމްގެ މަސައްކަތް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމެންޓް އިން 

ވަނަ އަހަރު  2021އާ ޙަވާލުކޮށްގެން މަސައްކަތުގެ ބައެއް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 ވަނީ ނިމިފައެވެ.

 

 ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން

ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ފުރަތަމަ ފޭސްގެ 

 ،މަގުތަށް ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް ރަށުގައި ފެންހޮޅި އެޅުމަށް މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން

ކުރިޔަށް  އެސް.އެމް.ސީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ވަނަ  27ޑިސެމްބަރ  2021 ބޭނުންވާ ތަކެތި ޓަކައި މަސައްކަތަށްގެންދިއުމަށް

  ް ގެނެސް މަސައްކަތް ވަނީ ފަށާފައެވެ.ރަށަަށ ވަނީ ދުވަހު

 

 ޓްއިން ދަ މޯލްޑިވްސް" ޕްރޮޖެކް ސޭފަރ އައިލެންޑްސްރެސިލިއަންޓް  ބިލްޑިން ކްލައިމެޓް

 ދިވެހި ސަރުކާރާއި ޖަޕާން އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން އެޖެންސީ

ލައިމެޓް ފަންޑް )ޖީ.ސީ.އެފް( ގުޅިގެން ކް)ޖޭ.އައި.ސީ.އޭ( އަދި ގްލޯބަލް 

ރެސިލިއަންޓް ސޭފަރ  ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވާ "ބިލްޑިން ކްލައިމެޓް

އިން ދަ މޯލްޑިވްސް" ޕްރޮޖެކްޓުގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާ ގެ  އައިލެންޑްސް

 07ޑިސެމްބަރ  2021ގެ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިިލާ ހިއްސާކުރުމަށް ުމަސައްކަތްތަކ

 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ކައުންސިލާއެކު ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައެވެ.

 

 އޭ.ޓީ.އެމް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް

އޭ.ޓީ.އެމްގެ   ވްސްގެ ފަރާތުން ލ.މާމެންދޫގައި ބަހައްޓާބޭންކް އޮފް މޯލްޑި

  ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ފަށާފައެވެ. 20ނޮވެމްބަރ  2021ޢަމަލީ މަސައްކަތް 
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 ލ.މާމެންދޫ ހެލްތް ސެންޓަރުގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް

ލ.މާމެންދޫ ހެލްތް ވަނަ އަހަރުގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން  2021

ސެންޓަރުގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް 

ވަނަ ދުވަހު ވަނީ  05އޯގަސްޓް  2021ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާ އެކު  ރައިޒަރ

މިހާރު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ. އިމާރާތުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް 

 ކުރިއަށްދެއެވެ.

 

 ްގ ރިނިއުބަލް އެނަރޖީ އިންޓެގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓައިނަބަލް އެނަރޖީ )އެރައިސް(އެކްސެލެރޭޓިނ

މަޝްރޫއަކީ ކަރަންޓް   އެކްސެލެރޭޓިންގ ރިނިއުބަލް އެނަރޖީ އިންޓެގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓައިނަބަލް އެނަރޖީ )އެރައިސް(

އުފެއްދުމަށްޓަކައި ތެލަށް ބަރޯސާވާ މިންވަރާއި، މިކަމަށް ކުރާ ޚަރަދު ކުޑަކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަކަތައިގެ ދާއިރާ 

ދެމެހެއްޓެނެވިގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ވޯލްޑް ބޭންކާއި އިތުރު ފައިނޭންސަރުންގެ އެހީގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް 

މެގަވޮޓުގެ  12މެންޓް އިން ތަންފީޒުކުރުމަށް ރާވާފައިވާ މަޝްރޫއެކެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ލ.މާމެންދޫގައި އެންވަރ

އިރުގެ އަލިން ހަކަތަ އުފައްދާ )ސޯލަރ ޕީވީ( ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސަރަޙައްދުތަކުގެ ބިމުގެ ހުއްދަ ލޭންޑް އެންޑް 

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނީ  2021ފައެވެ. އަދި މަޝްރޫއުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ސަރވޭ އެތޯރިޓީން މިހާރު ވަނީ ލިބި

 ފަށާފައެވެ.

 

 ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ރަސްމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު 

ވަނަ އަހަރުއެވެ. މި މަސައްކަތުގެ ސަބްބޭސްގެ މަސައްކަތް ނިމި  2021އެމްޕަވަރމެންޓްގެ ފަރާތުން ފަށާފައިވަނީ  ކޮމިއުނިޓީ

 ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.މިހާރު ޓާރފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް 

 

 ސަޢުދީ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ބިނާކުރާ އައިސްޕްލާންޓްގެ މަސައްކަތް

ސަޢުދީ ފަންޑް ފޯރ ޑިވެލޮޕްމެންޓްގެ ލޯން އެހީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފް ފިޝަރީޒް ސެކްޓަރ ޕްރޮޖެކްޓުން 

ޓަނުގެ ސްޓޯރޭޖާއެކު( އައިސްޕްލާންޓްގެ މަސައްކަތް މިހާރުވަނީ  50ޓަނު )25ލ.މާމެންދޫގައި އެޅުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައިވާ 

ވަނަ ދުވަހު ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މި ކައުންސިލްއަށް ވަނީ  23ނޮވެމްބަރ  2021ބީލަން މަރުހަލާގައިކަމަށް 

 ދަންނަވާފައެވެ.

 

 ފުލުހުންގެ ދާއިމީ މަރުކަޒު ޤާއިމްކުރުން

)ހަތް ހާސް ފަސް  7550ލ.މާމެންދޫ މުރިނގުގޭ އުތުރުން ފުލުހުންގެ ދާއިމީ މަރުކަޒު ލ.މާމެންދޫގައި ޤާއިމްކުރުމަށް، 

ަ ފަންސާސް( އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އެޅުމަށް ކަނޑައަޅައި، ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އެތޯރިޓީން ހުއްދަ ސަތޭކ

 ހޯދައި، ބިން ވަނީ މިހާރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށް ނިމިފައެވެ.



  ރިޕޯޓް ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން ވަނަ 2021
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 ފާހަގަކޮށްފައިވާ އެކި ދުވަސްތައް ވަނަ އަހަރު 2021

 

 ބަލީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުންދުނިޔޭގެ ހިތުގެ 

މުވައްޒަފުން " ވަން ދުނިޔޭގެ ހިތުގެ ބަލީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ 

ހެލްތީ މީލް ޗެލެންޖް" އަދި "ސްޓެޕް ކައުންޓް ޗެލެންޖް" ވަނީ 

 ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ.

 

 އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން

ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން 

އަހަރުން މަތީގެ  65އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް، ރަށުގެ 

ދެ ޖިންސުގެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހަވީރެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މި 

ުދަން، ބްލަޑް ޕްރެޝަރ އަދި ހަކުރު ބެލުން ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިންގެ ބަރ

ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ. މީގެއިތުރުން ހަވީރުގެ ބައިވެރިންނަށް ސިއްޚީ ބައެއް 

 މަޢުލޫމާތުތައް ހިއްސާކުރެވުނެވެ. 

 

 ޤައުމީ ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން

ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ރަށުގެ  2021

ޖަމްއިއްޔަތަކާ ގުޅިގެން ޒުވާނުން ފިރިހެނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް، 

ލ.ކުނަހަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއެކު ލ.ކުނަހަންދޫގައި ކުޅެވުނެވެ. މި ދުވަހާ ގުޅިގެން 

އްސަކޮށްގެން "ކަނބަލުންގެ ވޮލީ މުބާރާތް" ނަމުގައި ވޮލީ ރަށުގެ އަންހެނުންނަށް ޚާ

 މުބާރާތެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. 

 

 

 

 

 

 ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން:

ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމެޓީ އަދި ސަރުކާރުގެ 

ދެކުނު ފަރާތުގެ އަތިރިމަތީ ގިރާ  ބައެއް މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ހުޅަނގު ފަރާތާއި

ސަރަހައްދުގައި ގަސް އިންދުނެވެ. މިގޮތުން މި ސަރަހައްދުގައި މަގޫ، ކުރެދި ފަދަ ގަސްތައް 

 އިންދުނެވެ.



  ރިޕޯޓް ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން ވަނަ 2021

 ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
27 

 

 

 ލާމަރުކަޒީ ދުވަސް:

ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން ލާމަރުކަޒީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލުން  19ކޮވިޑް

އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކުއިޒް މުބާރާތެކެވެ. އާންމުންނަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ 

ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މި ކުއިޒް މުބާރާތުގައި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި ގުޅޭގޮތުން 

 ިތަފާތު ސުވާލުތައް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. މިކުއިޒް އިން އެންމެ ގިނަ ސުވާލު ރަނގަޅުކުރ

 ލުން ވަނީ ފައިސާގެ އިނާމަކާއި ޓްރޮފީއެއް ހަދިޔާކޮށްފައެވެ.ފަރާތަށް ކައުންސި

 

 މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަސް:

މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ލ.މާމެންދޫ ސްކޫލާއި ކައުންސިލާއި 

ގުޅިގެން ސްކޫލްގެ ދިވެހި ކުލަބުގެ ފަރާތުން ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް 

 ގެންދުނެވެ. މިގޮތުން ދުވަހާއި ގުޅިގެން ހާއްސަ އެސެމްބްލީއެއް ބޭއްވުނެވެ. 

 

 

 ޤައުމީ ދުވަހާއި މިނިވަން ދުވަސް 

ވަނަ މިނިވަން  56ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަހާއި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ  1443

ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ދިދި ނެގުމުގެ ހަރަކާތް ކައުންސިލްގައި ވަނީ 

ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ. މިއިން ކޮންމެ ހަރަކާތަކަށް ރަށުގެ ހުރިހާ 

ޔާ ޖަމާއަތްތަކަށް ކައުންސިލުން ވަނީ ދަޢުވަތު ފޮނުވުމުގެ މުއައްސަސާތަކާއި، ޖަމިއް

އިތުރުން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށް ރަސްމިއްޔަތަށް ރައްޔިތުންނަށް 

 ދަޢުވަތުދެވިފައިވެއެވެ. 

 

 އަޟްހާ ޢީދު ފާހަގަކުރުން

ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޢާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން  ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްހާ ޢީދު 1442

 6މަސްރޭހެއް މި ކައުންސިލުން ވަނީ އިންތިޒާމްކޮށް ބާއްވާފައެވެ. މި ރޭހުގައި ޖުމްލަ 

ތަރުހީބު ލިބިގެން  ެޓީމް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މި ހަރަކާތަށް ޢާންމުންގެ ގިނަ ފަރާތްތަކުގ

 ދިޔައެވެ.
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އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަނަ  2021 . 8

 :ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިނުވާ ހަރަކާތްތައް

 

 މަސައްކަތް ތާވަލް އެކުލަވާލުން: 1ޙަރަކާތް  •

ކަމާ ފަސް އަހަރުގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ ކުރިން މަސައްކަތު ތާވަލް އެކުލަވާނުލެވޭނެކަމަށް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 މަސައްކަތު ތާވަލް އެކުލަވާލުން ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިނުވޭ.ހޭ އިދާރާތަކުން އޭރު ލަފާދެއްވާފައިވާތީ ބެ

 މަދިރީގެ ސަބަބުން ފެތުރޭ ތަފާތު ބަލިތައް ފެތުރުން މަދުކުރުމާއި މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުން: : 2ޙަރަކާތް  •

ފަހަރު ކުރުމަށް އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރުގައި  3ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި  2021 ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ފަހަރުއެވެ. 1މި ހަރަކާތް ކައުންސިލުން ކުރިއަށްގެންދެވިފައިވަނީ ކަނޑައަޅާފައިވީނަމަވެސް، 

 ްރަށުގައި އުފެދޭ ނައްތާނުލެވޭ ކުނި ރަށުން ބޭރު ކުރެވޭނެ ފަސޭހަ ގޮތެއް އިންތިޒާމްކުރުނ : 3ޙަރަކާތް  •

ތެރޭގައި  ވަނަ އަހަރުގެ 2021މަސައްކަތް  އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ ބަޖެޓެއް ނުލިބުން މި ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ނުވެއެވެ.ި ކުރިއަށް ގެންދެވިފައ

ޕްރީސްކޫލްގައި ލައިބްރަރީއެއް ހިންގުން، ޒަމާނީ އެކިއެކި ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި ލައިބްރަރީން  : 4ޙަރަކާތް  •

 ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ޤާއިމްކުރުން އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު

ުގެ ހުއްދަ އަދި ލިބިފައި ނުވާތީ އިމާރާތާ ލައިބްރަރީ ހިންގުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވ ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ވަނަ އަހަރު މި ހަރަކާތް ކުރިއަށްނުގެންދެވެއެވެ 2021

 ހިފްޒްކޮށް ތަރާވީސް ނަމާދުކުރުމާއި، ދީނީ ދަރުސް ދިނުން: : 5ޙަރަކާތް  •

އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭން ބޭރުން ހާފިޒުން ގެނައުމަށް ދަތިތަކެއް ހުރުމާއިއެކު  19ކޮވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް:

ހިފްޒްކޮށް ތަރާވީސް ނަމާދެއް ނުކުރެއެވެ. އަދި މާލެއިން ދީނީ ދަރުސް ދިނުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތައް 

ަތިތައް ހުރުމުން ދީނީދަރުސް ދިނުންވެސް ކުރިއަށް ކަރަންޓީންގެ މުއްދަތު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭތީވެ ބައެއް ދ

 ގެންދެވިފައެއްނުވެއެވެ.

 ފިތުރު ޢީދު ފެސްޓިވަލް: : 6ޙަރަކާތް  •

އާއި ގުޅިގެން ގިނަ މީހުން އެއްތަނަކަށް އެއްވެ ނޫޅުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން  19ކޮވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް:

 އިލްތިމާސްކުރުމާއި ގުޅިގެން ފިތުރު ޢީދު ފެސްޓިވަލް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެއްނުވެއެވެ.

 ާފިއެސްޓވޮލީބޯލް އަދި ފުޓްސަލް  ،ހޭންޑްބޯލްކައުންސިލް  : 7ޙަރަކާތް  •

ުންސިލް ހޭންޑްބޯލް ފިއެސްޓާ ބޭއްވުމަށް ކައުންސިލުން އިޢުލާން ކުރިނަމަވެސް ފުޓްބޯޅަ ކައ ސަބަބު/ދަތިތައް:

ވަނީ  ކައުންސިލްގެ ފިއެސްޓަރތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ދަނޑުގެ 

  ކެންސަލްކޮށްފައެވެ.
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 މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން: : 8ޙަރަކާތް  •

އާއި ގުޅިގެން ގިނަ މީހުން  19ކޮވިޑްޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދުވަސްވަރަކީ  ސަބަބު/ދަތިތައް:

ފަރާތުންވެސް އެފަދަ  އެއްތަނަކަށް އެއްވެ ނޫޅުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން އިލްތިމާސްކުރުމާއި އަދި ޓާސްކްފޯސްގެ

 ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނުފެންނާތީ މިހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެއްނުވެއެވެ. 

 ބަނދަރުގައި ފައްތިޔަ އެޅުން: : 9ޙަރަކާތް  •

ބަނދަރު އުސޫލުގެ ތެރެއިން ބަނދަރުގައި ފައްތިޔަ އެޅުމަށް ނިންމާފައިވީނަމަވެސް މިކަމަށް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ނުވެއެވެ.ިައްޔާރުވެވިފައިނުވާތީވެ މިހަރަކާތްވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައތ

 ޕްރީ ސްކޫލްގެ އޮފީސްބައި މަރާމާތުކުރުން: : 10ޙަރަކާތް  •

އެކި މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތަކަށް އިމާރާތުގެ ޕްރީސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ކައުންސިލުން ފެށުމަށް،  ް:ސަބަބު/ދަތިތައ

 މަސައްކަތް މި އަހަރު ކުރިއަށް ނުގެންދެވެއެވެ. އޮފީސްބައި މަރާމާތުގެކައުންސިލުން ޚަރަދުކޮށްފައިވާތީ، 

 ޖަމާޢަތްތެރިން ތަމްރީން ކުރުމަށް ކޯސް ހިންގުން )އަންހެން /ފިރިހެން( : 11ޙަރަކާތް  •

 ތައްޔާރުވެވިފައި ނުވާތީ ކުރިއަށްނުގެންދެވެއެވެ.ޙަރަކާތަށް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބައެއް މަރާމާތުކުރުން: : 12ޙަރަކާތް  •

މަރާމާތަށް އިޢުލާނުކުރި ނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ތަރުހީބު ލިބިފައިނުވާތީ މަސައްކަތް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނެވެ.

 ހުށަހެޅުން އިނާމް ޖަލްސާއަށް ދިނުމުގެ އިނާމު ކޫލްގެްސޫ މާމެންދ : 13ޙަރަކާތް  •

ވަނަ އަހަރު  2021އާ ގުޅިގެން ލ.މާމެންދޫ ސްކޫލުން އިނާމް ދިނުމުގެ ޖަލްސާ  19ކޯވިޑް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ބާއްވާފައިނުވާތީ މި ހަރަކާތް ކުރިއަށްގެންދެވިފައިނުވެއެވެ.

 ގެސްޓްހައުސް މަރާމާތުކުރުން: : 14ޙަރަކާތް  •

 މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެއް ނުވެއެވެ. އެކިއެކި ސަބަބުތަކާއިހުރެ މި ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން ފެރީ ޓާމިނަލްގެ ޚިދުމަތް ދިނުން: : 15ޙަރަކާތް  •

ފެނަކަ އަލަށް ހަދާ އިމާރާތް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ފަރާތުން އެ އިމާރާތުގައި  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 އެފަރާތުގެ އެކަމޮޑޭޝަން ހަމަޖައްސާފައިވާތީ މިމަސައްކަތްވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެއްނުވެއެވެ. 

 ދުން:ސްކޫލާއި އިންވެގެންވާ މަގު ހިޔާކޮށް ބެލެނިވެރިންގެ ހިޔާ ހެ : 16ޙަރަކާތް  •

ަވަނ  2021،  މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ނުނިމޭތީ މަސައްކަތް ސަބަބު/ދަތިތައް:

  .ައަހުރ ުކިރައްށެގްނެދިވަފިއ ުނެވެއވެ 

 ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ރަށުގައި ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއެއް ޤާއިމްކުރުން: : 17ޙަރަކާތް  •

 ބަޖެޓް ލިބިފައިނުވާތީ މިމަސައްކަތްވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ސަބަބު/ދަތިތައް:
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 ލޭންްޑް ޔޫޒް ޕްލޭން އެކުލަވާލުން : 18ޙަރަކާތް  •

ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އެތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް،  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ކައުންސިލުން މި ހަރަކާތް ކުރިއަށްނުގެންދެއެވެ.ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާތީ 

ސަރުކާރާ ގުޅިގެން މަސްވެރިންނަށް ފަސޭހައިން އައިސް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް  : 19ޙަރަކާތް  •

ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ރަށުގައި ކައުންސިލުން އައިސްޕްލާންޓް އެޅުމަށް މާލީ އިދާރާތަކުގެ ލޯނު އެހީތެރިކަން 

 ހޯދުން

ސަޢުދީ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި އައިސްޕްލާންޓް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށްތަކުގެ ތެރޭގައި  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ލ.މާމެންދޫ ހަމަޖެހިފައިވާތީ، ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މި ހަރަކާތް ކުރިއަށްނުގެންދެއެވެ.

 ޤާއިމްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުންއިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން ދޭނެ މަރުކަޒެއް ސަރުކާރާ ގުޅިގެން  : 20ޙަރަކާތް  •

 ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށްނުގެންދެވެއެވެ. 2021މި މަސައްކަތް އާ ގުޅިގެން  19ކޯވިޑް  ސަބަބު/ދަތިތައް:
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   ވިޔަފާރިއާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ކައުންސިލުން . 9

:ބިންކުއްޔަށް ދޫކުރުން  

މުގޮތެއްގައި ބިންތައް ކުއްޔަށް ންްމު ގޮތެއްގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަކީ ބިންކުއްޔަށް ދޫކުރުމެވެ. އާނކައުންސިލުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އާ 

ޔާ ދޫކޮށްފައިވަނީ ފައިބަރ އުޅަނދު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދޫކުރާ ހަރުގެ ބިމާއި، ވިޔަފާރި އަދި ކެފޭ ހިންގުމަށް ދޫކުރާ ބިންތަކާއި ގާޑި

އެވެ. ިވެަކެވެ. މީގެއިތުރުން މަސްކައްކާ ހިއްކުމަށާއި، ތެލުގެ ވިޔަފާރިކުރުމަށްވެސް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައހިންގުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތ

 ބިން ދޫކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.އެޅުމަށްވެސް ް އަދި މީގެއިތުރުން އައިސްޕްލާންޓ
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 މާލީ ހިސާބުތައްވަނަ އަހަރުގެ  2120ކައުންސިލްގެ . 10

 

 (GOM-Jދައުލަތުންދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓް ) 10.1

ގެ ނިޔަލަށް  2021

 ބަޖެޓް ބާކީ

ނިޔަލަށް  ގެ 2021

 ހިނގި ޚަރަދު

ވަނަ އަހަރަށް  2021

 ލިބުނު ބަޖެޓް
 (J-GOMތަފްޞީލު ) ބަޖެޓުގެ

 ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ ރިކަރަންޓް 4,595,817 3,547,572 1,048,245

 ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ ކެޕިޓަލް 150,000 111,531 38,469

        

 ޖުމްލަ 4,745,817 3,659,103 1,086,714

        

 ޚަރަދު ރިކަރަންޓް      

 ހިނގާ ޚަރަދު މުވައްޒަފުންނަށް 3,609,304 2,992,777 616,527

24,915 111,598 136,513 
 ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި

 ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

 ކުރުމުގެ ޚަރަދު ދަތުރުފަތުރު 62,000 25,792 36,208

 ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު އޮފީސް 152,000 85,194 66,806

 ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު އޮފީސް 135,000 94,033 40,967

 ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު ތަމްރީން 30,000    -               30,000

 ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު މަރާމާތު 178,000 8,746 169,254

 އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް ސަރުކާރުންދޭ 143,000 117,900 25,100

        

 ޚަރަދު ކެޕިޓަލް      

 ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު އޮފީސް 150,000 111,531 38,469
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1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4th Quarter

ާއްމަދނީ  319,965 804,934 242,046 220,695

ަޚަރދީ  392,995 376,584 295,894 341,814
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 (CLL-J)ޚިދުމަތުގެ ފަންޑު  10.2

 

ގެ ނިޔަލަށް  2021

 ބަޖެޓް ބާކީ

ނިޔަލަށް  ގެ 2021

 ހިނގި ޚަރަދު

ވަނަ އަހަރަށް  2021

 ލިބުނު ބަޖެޓް
 (J-LCLތަފްޞީލު ) ބަޖެޓުގެ

 ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ ރިކަރަންޓް 2,810,410 1,407,288 1,403,123

 ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ ކެޕިޓަލް    -                    -                  -              

        

 ޖުމްލަ 2,810,410 1,407,288 1,403,123

        

 ޚަރަދު ރިކަރަންޓް      

 ހިނގާ ޚަރަދު މުވައްޒަފުންނަށް    -                    -                  -              

              -                  -                    -    
 ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި

 ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

 ކުރުމުގެ ޚަރަދު ދަތުރުފަތުރު    -                    -                  -              

 ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު އޮފީސް    -                    -                  -              

 ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު އޮފީސް 946,000 606,299 339,701

 ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު ޚިދުމަތް 90,000    -               90,000

 ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު ތަމްރީން 40,000    -               40,000

 ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު މަރާމާތު 670,910 161,395 509,515

 އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް ސަރުކާރުންދޭ 1,063,500 639,594 423,906

        

 ޚަރަދު ކެޕިޓަލް      

 ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދުހިންގުމަށް  އޮފީސް    -                    -                  -              
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 (CTPF-L)ފަރާތުގެ ފައިސާގެ ފަންޑު ްވަނަ ތިނ 310.

 

ގެ ނިޔަލަށް  2021

 ބަޖެޓް ބާކީ

ނިޔަލަށް  ގެ 2021

 ހިނގި ޚަރަދު

ވަނަ އަހަރަށް  2021

 ލިބުނު ބަޖެޓް
 (L-CTPFތަފްޞީލު ) ބަޖެޓުގެ

 ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ ރިކަރަންޓް 384,638 377,438 7,201

 ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ ކެޕިޓަލް    -                    -                  -              

        

 ޖުމްލަ 384,638 377,438 7,201

        

 ޚަރަދު ރިކަރަންޓް      

 ހިނގާ ޚަރަދު މުވައްޒަފުންނަށް 128,638 121,438 7,201

              -                  -                    -    
 ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި

 ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

 ކުރުމުގެ ޚަރަދު ދަތުރުފަތުރު    -                    -                  -              

 ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު އޮފީސް    -                    -                  -              

 ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު އޮފީސް    -                    -                  -              

 ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު ތަމްރީން    -                    -                  -              

 ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު މަރާމާތު    -                    -                  -              

 އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް ސަރުކާރުންދޭ 256,000 256,000    -              

        

 ޚަރަދު ކެޕިޓަލް      

 ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު އޮފީސް    -                    -                  -              
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 52: އަދަދު ބައްދަލުވުމުގެޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ 

 

 52 އަދަދު:ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ބާއްވައިފައިވާކައުންސިލުން 

 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ޙާޝިރުވި ޢަދަދު ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު

ސިޓީގައި އެދިލައްވާފައިވާ ގޮތަށް، ގެސްޓް ހައުސްގެ  .1  01، ބައްދަލުވުން  3ދައުރު

އިތުރަށް ހިނގާފައިވާ  އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގެ

 ދުވަސްތަކުގެ ކުލި ނުނެގުމަށް ފާސްކުރެވުނު

 ވަނަ ދައުރުގެ 03އިސްލާހެއް ނެތުމާއެކު ކައުންސިލްގެ  .2

 ޖަލްސާގެ ވަނަ 185 އަދި 184 ، 183 ، 182

 ފާސްކުރެވުނު ޔައުމިއްޔާ

ވަނަ  2020އިދާރީ ސެކްޝަނުން ފޮނުވާފައިވާގޮތަށް،  .3

 ފާސްކުރެވުނުއަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 

ވަނަ  2021ބަޖެޓް ސެކްޝަނުން ފޮނުވާފައިވާގޮތަށް،  .1  02، ބައްދަލުވުން  3ދައުރު

 އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރެވުނު

 ވަނަ ދައުރުގެ 03އިސްލާހެއް ނެތުމާއެކު ކައުންސިލްގެ  .2

 ޖަލްސާގެ ވަނަ 190ައިދ  189، 188،  187، 186

 ފާސްކުރެވުނު ޔައުމިއްޔާ

ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އެތޯރިޓީން ހުއްދަ ނެގުމަށްފަހު،  .1 2 03ބައްދަލުވުން ،  3ދައުރު

މުއައްސަސާތަކަށް އަދި ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް އެހީވުމަށް 

ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޯޑުން، މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް، 

ބައްދަލުވުމުގައި ސްކޫލުން އެދިލައްވި ކަންތައްތަކާއި އަދި 

ޓީ ކަލަންޑަރުގައި ސްކޫލަށް ކައުންސިލްގެ އެކްޓިވި

ކޮށްދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތްތައް 

 ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފާސްކުރެވުނު

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ބަނދަރު  .2

ސަރަޙައްދުން ވިޔަފާރި ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް 

ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް  01ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުން 



  ރިޕޯޓް ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން ވަނަ 2021
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 ސްކުރެވުނުފާ

 ޖަލްސާގެ ވަނަ 19 އަހަރު ވަނަ 2020 ކައުންސިލްގެ .3

ފާސްކޮށްފައިވާގޮތަށް  ގައ02ި ނަންބަރު އެޖެންޑާ

ބަނދަރުގައި މަސްކެނޑޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް، 

މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް، މަސައްކަތް 

 ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފާސްކުރެވުނު

 ޖަލްސާގެ ވަނަ 34 އަހަރު ވަނަ 2020 ކައުންސިލްގެ .4

ފާސްކޮށްފައިވާގޮތަށް، ޕާކްގެ  ގައ01ި ނަންބަރު އެޖެންޑާ

ވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް، މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ  03

 އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފާސްކުރެވުނު

 ޖަލްސާގެ ވަނަ 45 އަހަރު ވަނަ 2020 ކައުންސިލްގެ .5

އިވާގޮތަށް، އައުޓްޑޯރ ފާސްކޮށްފަ ގައ03ި ނަންބަރު އެޖެންޑާ

ޖިމް އަދި އައިސްޕްލާންޓް ބިން ސާފުކުރުމަށް ކޯޓޭޝަން 

ނަގައި، މިކަމަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން 

 ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފާސްކުރެވުނު

 ޖަލްސާގެ ވަނަ 46 އަހަރު ވަނަ 2020 ކައުންސިލްގެ .6

ފާސްކޮށްފައިވާގޮތަށް، ބަނދަރު  ގައ02ި ނަންބަރު އެޖެންޑާ

ބެލެހެއްޓުމުގެ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް، ހަ މަސްދުވަހަށް ބަނދަރު 

ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޢާންމުކޮށް 

އިޢުލާނުކުރުމަށް އަދި ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން ފެން 

ވިއްކުމުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި، ބަނދަރު ސެކިއުރިޓީއާ 

 ެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފާސްކުރެވުނުހަވާލުކޮށްގ

އެއްވެސް އިސްލާހެއް ނެތުމާއެކު، އިދާރީ ސެކްޝަނުން  .7

 191ވަނަ ދައުރުގެ  03 ހުށައަޅާފައިވާގޮތަށް، ކައުންސިލްގެ

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފަސްކުރެވުނު

ދޫކުރުމުގެ  ލ.މާމެންދޫ ރައްޔިތުންގެ ގެސްޓްހައުސް ކުއްޔަށް .1 2 04، ބައްދަލުވުން  3ދައުރު

 ފާސްކުރެވުނު އުޞޫލް

ައުސް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ލ.މާމެންދޫ ރައްޔިތުންގެ ގެސްޓްހ .2

އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް، ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ކަންތައްތައް 

 ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފާސްކުރެވުނު

ވަނަ ޤުރުޢާން މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް މިކަމަށް 10ކައުންސިލްގެ  .3



  ރިޕޯޓް ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން ވަނަ 2021
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، މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކޯޑުން

 ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފާސްކުރެވުނު

"ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ނޫން އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ބިން  .1 2 05، ބައްދަލުވުން  3ދައުރު

( ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، މި 9ދޫކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު" ގެ )

ކުޑަކުލިކަމުގައިވާ ރަށުން ބިން ދޫކުރެވޭނެ އެންމެ 

ލާރިއަށް، އޫރީދޫ އަދި ދިރާގަށް ދޫކޮށްފައިވާ 60އަކަފޫޓަކަށް 

ބިމުގެ ކުލި ހަމަޖެއްސުމަށް އަދި މުއްދަތުހަމަވެފައިވާ ބިމުގެ 

 މަސްދުވަހަށް އެކުލަވާލުމަށް ފާސްކުރެވުނު 6އެއްބަސްވުން 

ޕިކަޕް ރަޖިސްޓްރީ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރުގެ  .1 2 06، ބައްދަލުވުން  3ދައުރު

ބާތިލްކުރުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހުށައަޅައިގެން 

 ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފާސްކުރެވުނު

ކުނި އަންދާ އަށި ހެދުމަށް ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތި ހޯދައި،  .2

ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރުގެ މުވައްޒަފުންނާ 

މަށް ހަވާލުކޮށްގެން އަށި ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިއު

 ފާސްކުރެވުނު

އިންޓަރނަލް މެމޯގައި އެދިލައްވާފައިވާގޮތަށް، ވޭސްޓް  .3

މުވައްޒަފުން  2މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރަށް ހަ މަސްދުވަހަށް 

 ނެގުމަށް އިއުލާނުކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު

މަސްދުވަހަށް،  6އެދިލައްވާފައިވާ ހަރުގެބިން، ޖުމްލަ  .4

 3ގޮތަށް އަދި ފުރަތަމަ ތިން މަސްދުވަހުގައި ކުލި ނުނަގާ

ލާރީގެ ރޭޓުން ކުލި  60މަހަށްފަހު އަކަފޫޓަކަށް 

 ނެގުމަށްނިންމައި ބިން ދޫކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު

ބެލެނިވެރިންގެ ހިޔާ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް، އެކަމަށް  .1 2 07، ބައްދަލުވުން  3ދައުރު

ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރުމަށް 

 ފާސްކުރެވުނު

ވަނަ އަހަރުގެ އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރުގައި  2021 .1 2 08ަބްއަދުލުވްނ ،  3ދައުރު

ފާހަގަކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުން 

"އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތުތައް 

ފާހަގަކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު" ކޯޑުން ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރުމަށް 

 ފާސްކުރެވުނު

"ލ.މާމެންދޫ ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދުގެދަށުން  .1 2 09ބައްދަލުވުން ،  3ދައުރު



  ރިޕޯޓް ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން ވަނަ 2021
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އެކުލަވާލެވޭ ބަނދަރު ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ އުޞޫލު" 

 ފާސްކުރެވުނު

، ޕާކު ތަރައްޤީކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓުން .2

)ދެ ހާސް ފަސް  2500/-  އެހީތެރިކަމެއްގެ ގޮތުގައި

ސަތޭކަ ރުފިޔާ( ލ.މާމެންދޫ ސްކޫލްގެ ތިމާވެށި ކުލަބަށް 

ދީގެން، ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ފެހިކުރުމުގެ މަސައްކަތް، 

ކައުންސިލާއި ތިމާވެށި ކުލަބާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް 

 ފާސްކުރެވުނު

 ތުގެ ޤަވާޢިދު" ފާސްކުރެވުނު"ކައުންސިލް ހޭންޑްބޯލް މުބާރާ .1 2 10، ބައްދަލުވުން  3ދައުރު

ކައުންސިލްގެ އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރުގައި  .2

ތާވަލްކޮށްފައިވާގޮތަށް، މުބާރާތަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓުން 

 ޚަރަދުކޮށްގެން، މުބާރާތް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފާސްކުރެވުނު

މުއްދަތަށް ހަޓް މަސް ދުވަހުގެ  06އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން  .1 2 11، ބައްދަލުވުން  3ދައުރު

 އެޅުމަށް ޙުއްދަ ދިނުމަށް ފާސްކުރެވުނު

ލ.މާމެންދޫ ސްކޫލާއި ކައުންސިލާއި ދިވެރިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ  .2

ޔުނިވަރސިޓީގެ ލ.ގަމުގެ ކެމްޕަސް އާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް 

ގެންދެވުނު ޕްރޮގްރާމްގައި ކެމްޕަސްގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު 

ދުރުގެ ކެއުން ދިނުމަށް ވަޑައިގެން ބޭފުޅުންގެ މެން

'މެހެމާނުންނަށް މެހެމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު' މި 

 ކޯޑުން ޚަރަދުކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު.

އެއްވެސް އިސްލާހެއް ނެތުމާއެކު، އިދާރީ ސެކްޝަނުން  .3

ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ  2021ހުށައަޅާފައިވާގޮތަށް، 

 ވުނު.ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެ 04އަދި  03

އެއްވެސް އިސްލާހެއް ނެތުމާއެކު، އިދާރީ ސެކްޝަނުން  .1 2 12، ބައްދަލުވުން  3ދައުރު

ވަނަ ދައުރުގެ  03ހުށައަޅާފައިވާގޮތަށް،  ކައުންސިލްގެ 

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  197އަދި  196، 195، 194

 ފާސްކުރެވުނު.

އަޙްމަދު ޤާސިމް هللا ރ.މަޑުއްވަރި / އޯކިޑްވިލާ ، ސަޢުދު .1 2 13، ބައްދަލުވުން  3ދައުރު

ސިޓީގައި އެދިލައްވާފައިވާ ގޮތަށް ހަރުގެ ބިމެއް، ބިން 

ދޫކުރުމުގެ ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް ދިނުމަށް އަދި ބިން 

ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމާއި ބިން 



  ރިޕޯޓް ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން ވަނަ 2021
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ިލް ހަވާލުކުރުން އަލަށް އިންތިޙާބްކުރެވޭ ކައުންސ

ހުވާކުރުމަށްފަހު އެ ކައުންސިލުން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް 

 ފާސްކުރެވުނު.

މަގުބައްތި ދިއްލައި ބެލެހެއްޓުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކޯޑުން  .1 2 14، ބައްދަލުވުން  3ދައުރު

މަގުބައްތިގަނެ ، މަގުބައްތިތައް  20ޚަރަދުކޮށްގެން 

 މަރާމާތުކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު

ވަނަ  03އް ނެތުމާއެކު ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް އިސްލާހެ .2

ވަނަ ޖަލްސާގެ  201އަދި  200، 199، 198ދައުރުގެ 

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު

ރަމަޟާން މަހަށް ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ލުޔެއްގެ ގޮތުގައި  .1 2 15، ބައްދަލުވުން  3ދައުރު

ގޭބިސީތަކުގެ މެއި މަހުގެ ކުނި ފީ މަޢާފްކުރުމަށް 

 ފާސްކުރެވުނު

ލ.މާމެންދޫ / ސަންރޭ ، ޢާއިޝަތު އަޒުމާ، ސިޓީގައި  .2

އެދިލައްވާފައިވާގޮތަށް، ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް 

ކުރިއަށްގެންދިއުމުގައި ކައުންސިލްގެ އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް 

 ފާސްކުރެވުނު

ލ.މާމެންދޫ ސްކޫލްގެ ސިޓީގައި އެދިލައްވާފައިވާގޮތަށް،  .1 2 16، ބައްދަލުވުން  3ދައުރު

ރަށުގެ ޒުވާނުންނާއި ޢާންމު ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް، 

ކުޅިވަރުކުޅޭ ސަރަޙައްދުގައިވާ ޓާރފް ދަނޑު، ފެންސް އަދި 

ލައިޓް، ސްކޫލްގެ ކުޅިވަރުކުޅޭ ސަރަޙައްދަށް ބަދަލުކުރުމުގެ 

 ކުރެވުނުއިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ފާސް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ސިޓީގައި  .2

ޕްލާސްޓިކް ފިލާ އެ ފަރާތަށް  01އެދިލައްވާފައިވާގޮތަށް، 

 ހަދިޔާކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު

 204އަދި  203، 202ވަނަ ދައުރުގެ  03ކައުންސިލްގެ  .3

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު

ކައުންސިލުން ފުލުހުންގެ އިދާރާ އެޅުމަށް ބިން ކުރީގެ  .1 2 17، ބައްދަލުވުން  3ދައުރު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުން، ފުލުހުންގެ ސިޓީގައި 

އެދިލައްވާފައިވާ ބޮޑުމިނުގެ ބިމެއް ހަމަޖެއްސުމާއި، ބިން 

ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް، އިންތިޙާބީ ކައުންސިލުން 



  ރިޕޯޓް ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން ވަނަ 2021

 ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
40 

 ނުހުވާ ކުރުމަށްފަހު ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފާސްކުރެވު

"ލ.މާމެންދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ބޭނުންކުރުމުގެ އުސޫލު"  .2

އަދި ވަގުތީގޮތުން ޕާކު ބެލެހެއްޓޭން އިންތިޒާމް 

 ހަމަޖެއްސުމަށް ފާސްކުރެވުނު

އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދާ  .1 2 18، ބައްދަލުވުން  3ދައުރު

ސްވުމާއި އެއްގޮތަށް ބިންތައް އިދާރީގޮތުން ބެލުމަށްފަހު އެއްބަ

މަސްދުވަހުގެ  3މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 

މުއްދަތެއް ދިނުމަށާއި، އެންގުމާއި ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް 

 އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ފާސްކުރެވުނު

ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް  .2

ކުރުމަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ތައްޔާރުވަމުންދާތީ، މަސައްކަތް 

ދަތިނުވާނެހެން ދަނޑުގައި މިހާރުހުރި ތަކެތި ކައުންސިލްގެ 

ބެލުމުގެ ދަށުން ނެގުމަށާއި، މިކަމަށް ކުރާ ޚަރަދުތައް 

ކުޅިވަރުކުޅޭ ސަރަހައްދު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 

 ކޯޑުން ކުރާގޮތަށް ފާސްކުރެވުނު

ވަނަ  206އަދި  205ވަނަ ދައުރުގެ  03ކައުންސިލްގެ  .3

 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު

މިސްކިތުގެ އިމާމުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ  2ރަށުގައި ހުރި  .1 2 19، ބައްދަލުވުން  3ދައުރު

މަސައްކަތްތަކާއި، ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތި މިސްކިތްތައް އާބާތުރަ 

ފިލުވުމުގެ ކޯޑުން މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ 

 ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ފާސްކުރެވުނުމަތިން 

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް ސްކޫލުން އެދިލައްވާފައިވާ  .2

ގޮތަށް ސްކޫލާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކުޑަކުދިންގެ 

 5000.00ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯޑުން 

 މަށް ފާސްކުރެވުނުރުފިޔާ ސްކޫލަށް ދިނުމަށް ފެންނަކަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ސިޓީގައި ފާހަގަ  .3

ކުރައްވާފައިވާގޮތަށް ސިއްޙީމަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން 

އިމާރާތުގެ މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް އިވެލުއޭޓްކޮށް 

ކޮންޓްރެކްޓަރ އެވޯޑް ކުރުމުގެ ކަންކަން ވީހާވެސް 

 ްނަކަމަށް ފާސްކުރެވުނުއަވަހަކަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފެނ

ވަނަ ޖަލްސާގެ  207ވަނަ ދައުރުގެ  03ކައުންސިލްގެ  .4



  ރިޕޯޓް ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން ވަނަ 2021

 ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
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 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު

ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސްކަމަށް ޔޫސުފް ޖަޛްލާން /  .1 5 20ަބްއަދުލުވްނ ،  4ދައުރު

 މެރިންވިއު ލ.މާމެންދޫ އިއްތިފާޤުން ހޮވުނު

ހިނގައިދިޔަގޮތުގެ ބަޔާން ކައުންސިލްގެ ނިމިދިޔަ ދައުރު  .2

 ދަރުބާރަށް އިއްވުނު

ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޙަސަން  4ކައުންސިލްގެ  .3

 ރަމީޒް ދަރުބާރާއި މުޚާތަބު ކުރެއްވި

ލ.މާމެންދޫ / ލުނބޯގަސްދޮށުގެ ޙުސައިން ޢަލީ ސިޓީގައި  .1 5 21ަބްއަދުލުވްނ ،  4ދައުރު

ތަށް އެއްވެސް އެދިލައްވާފައިވާ ގޮތައް އަގަށާއި، މުއްދަ

ބަދަލެއް ނުގެނެސް ހެދިފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތައް 

 ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފާސްކުރެވުނު

ކައުންސިލްގެ ވަގުތީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު  .2

ވަގުތީގޮތުން އަދާކުރަމުންދާ އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ ޙަބީބާ ޢަލީ 

ބެހެއްޓުމަށް ނުފެންނާތީ، އާއި މަސްޢޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކޮށްފައި 

އެމަސްޢޫލިއްޔަތު ވަގުތީގޮތުން އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް 

ޑިރެކްޓަރ މޫސާ ނަސީމް އާއި ޙަވާލުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް 

ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކޮށް 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމުނު

ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް  ފޯރުކޮށްދޭކައުންސިލް  .1 5 22ބައްދަލުވުން ،  4ދައުރު

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 

މާއްދާގެ ދަށުން ވަނަ  24އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ކައުންސިލަރުންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ބަހާލެވިފައިވާގޮތަށް 

 ގެންދިއުމަށް ފާސްކުރެވުނު ޙަވާލުވެ ކުރިއަށް

ލ.މާމެންދޫ / ލުނބޯގަސްދޮށުގެ ޙުސައިން ޢަލީ  އެކިއެކި  .2

ކަންކަމުގައި ކައުންސިލަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކާ 

ހުރުމުގެ ސަބަބުން އެފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސް ކުރުމުގެ ކުރިން 

ސިޓީގައި އެދިލައްވާފައިވާގޮތަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ގާޑިއާ 

ެއްވެސް އިތުރު ތަނެއް ހަދައި ބޭނުން ކުރުމުގެ ބިމުގައި އ

 ޙުއްދަ ދެވެން ނެތްކަމަށް ފާސްކުރެވުނު

ރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހަދާ ނިންމުމަށްފަހު  .1  23، ބައްދަލުވުން  4ދައުރު

 ފާސްކުރެވުނު ބިންދޫކުރުމަށް



  ރިޕޯޓް ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން ވަނަ 2021

 ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
42 

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ބިމެއް ދޫކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން  .2

ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކާއި ކައުންސިލުން 

ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބިން އަލުން ބެލުމަށްފަހު ޕޮލިސް 

 ސްޓޭޝަނަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ފާސްކުރެވުނު

ފޫޓުގެ ބިމެއް  60ފޫޓު  25ސިޓީގައި އެދިލައްވާފައިވާ  .3

ު ސަރަހައްދުން ފައިބަރު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބަނދަރ

އަހަރު ދުވަހަށް ދޫކުރުމަށް  2ވިޔަފާރި އުސޫލުން 

 ފާސްކުރެވުނު

ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ  2ވަނަ ދައުރުގެ  4ކައުންސިލްގެ  .4

ގައިވާ އައިސްޕްލާންޓް އެޅުމަށް  1އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

މެންދޫ ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިން ސާފުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ލ.މާ

ލުނބޯގަސްދޮށުގެ ޙުސައިން ޢަލީ ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާއި  /

 10ގުޅޭގޮތުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބަދަލުކޮށް އިތުރު 

 ދުވަސް ޙުސައިން ޢަލީއަށް ދިނުމަށް ފާސްކުރެވުނު

ވަނަ  04އެއްވެސް އިސްލާހެއް ނެތުމާއެކު ކައުންސިލްގެ  .5

 ފާސްކުރެވުނު ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ ވަނަ ޢާއްމު 1 ދައުރުގެ

ގެ ކޭސްތަކެއް މިރަށުން ފެނުމާއި ގުޅިގެން،  19-ކޮވިޑް .6

ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް އިޤްތިޞާދީގޮތުން ގެއްލުންތަކާއި 

ކައުންސިލުން ކުނި  ،ކުރިމަތިވެފައިވާ މިދަނޑިވަޅުގައި

އުކާލުމަށް ނަގާފީ ނެގުމުގައި ރައްޔިތުންނަށް ލުއިގޮތްތަކެއް 

ޖޫން  2021މިހިނގާ  ،ުންހަމަޖައްސައި ދިނުމުގެ ގޮތ

މަހަށް ކުނިއުކާލުމުގެ ޚިދުމަތުން ނަގާފީ ސަރުކާރުގެ 

ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކާއި، ، ިމުއައްސަސާ ތަކާއ

އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތައް އަދި ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއަތްތައް ފިޔަވައި 

 ެން ތަންތަނުން ނުނަގާ ގޮތަށް ފާސްކުރެވުނުއެހ

ބޭންކް އެކައުންޓް އޮޕަރޭޓު ކުރުމާއިބެހޭ ޚާއްސަ ޤަރާރު  .1 5 24، ބައްދަލުވުން  4ދައުރު

 ފާސްކުރެވުނު

ވަނަ ދުވަހު ކުރީގެ ކައުންސިލުން ބާޠިލް  11މެއި  2021 .2

ކުރި ކުނި ގެނައުމުގެ އެއްބަސްވުން އަލުން އާކުރުމަށާއި، 

އައު އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް 

 ގެންދިއުމަށް ފާސްކުރެވުނު



  ރިޕޯޓް ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން ވަނަ 2021
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މިހާރު ހެދިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އަލުން  .3

އަހަރު ދުވަހަށް އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލުމަށް  2އިތުރު 

 ފާސްކުރެވުނު

ރައްޔިތުންގެ ގެސްޓު ހައުސް އަދި ބަނދަރު ޕާކު ސާފުކޮށް  .4

ބެލެހެއްޓުމުގެ އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލުމަށްފަހު ސާފުކުރުމުގެ 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ މަސައްކަތް 

 ކޮމެޓީއާއި ހަވާލުކުރުމަށް  ފާސްކުރެވުނު

، ރައީސް ނެތް ހާލަތުގައި ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް .5

ަރީއާސިއ، ަނިއުބަރއީްސ ެންތ ާހަލުތަގިއ ަކުއްނިސްލ 

ެމްމަބރ ިއްބާރިހްމ ަރީމުޒ، ެއައްށަފުހ ަކުއްނިސްލ 

ެއައްށަފުހ ަމްރަޔްމ ަނާތާޝ ެމްމަބރ ާޢިއަޝުތ ަޢްޒާމ، 

 ފާސްކުރެވުނު ިރާޔަސުތ ެބެލެހްއުޓަމށް 

 ވަނަ 04 ކައުންސިލްގެ ނެތުމާއެކު އިސްލާހެއް އެއްވެސް .6

 ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ ޢާއްމު ވަނަ 3 އަދި 2 ދައުރުގެ

 ފާސްކުރެވުނު

އަހަރު  2ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މީލާދީ  12މޭ  2021 .1 5 25، ބައްދަލުވުން  4ދައުރު

ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލައި ރަފެލްސް 

މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުން ގެންނަ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ 

ރުފިޔާއަށް ކުރިއަށް  8000.00މަސައްކަތް ދަތުރަކަށް 

ގެންދިއުމަށާއި، ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ 

އިން ކުނި ރުފިޔާގެ  ތެރެ 8000.00ގޮތުގެމަތިން ލިބޭ 

މިރަށަށް ގެންނަ ދޯނީގެ ފަރާތުން ކުނިވަކިކޮށް ކުނި ބޭލުމާއި 

ޕިކަޕަށް އެރުވުމުގައި އެހީތެރިވާތީވެ ދޯނީގެ ވެރިފަރާތާއި 

ރުފިޔާ ދޯނީގެ  4000.00އެއްބަސްވުމެއް ހަދައި ދަތުރަކަށް 

 ވެރިފަރާތަށް ދިނުމަށް ފާސްކުރެވުނު

ކަތްކުރާ ކުރީގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައް .2

އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  2ކޮމެޓީއާއެކު މީލާދީ 

ގެސްޓްހައުސް ކުނިކަހާ ސާފުކުރުމަށް ވެފައިވާ 

ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  21ޖޫން  2020 ،އެއްބަސްވުން

މިހާރުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ 

ކޮށް ކޮމެޓީއަށް ބަދަލުކޮށް އެއްބަސްވުން ހެދުމާއި، ޕާކް ސާފު



  ރިޕޯޓް ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން ވަނަ 2021

 ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
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ރުފިޔާއަށް  500.00ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް މަހަކު 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއިއެކު 

އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 

 ފާސްކުރެވުނު

ގެނައުމުގެ ރަފެލްސް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުން މިރަށަށް ކުނި  .1 5 26، ބައްދަލުވުން  4ދައުރު

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވާ އެއްބަސްވުމާއި، ކުނި ގެނައުމުގައި 

ކުނި ގެންނަ ދޯނީގެ ވެރިފަރާތާއިއެކު ވާ އެއްބަސްވުން 

ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށް  01ޖުލައި  2021

 ގެންދިއުމަށް ފާސްކުރެވުނު.

އާއި ގުޅިގެން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފޮނަދޫ  19ކޮވިޑް .2

ޚިދުމަތްތައް މެދުކެޑިފައިވާތީ ބޭންކްގެ ޚިދުމަތް ބްރާންޗް 

އާންމު ހާލަތައް އަންނަންދެން ކުނިކޮށީގެ ބިދޭސީ 

މުވައްޒަފުން އެމަހެއްގެ މުސާރައަށްވާ ފައިސާ ރަށުގެ 

، ޗެކް ދިނުމަށްފަހުވިޔަފާރިވެރިއަކާއި ގުޅިގެން އެފަރާތަށް 

މުސާރައިގެ ކަންކަން ކުރިއަށް  ނަގުދު ފައިސާ ނަގައި

 ރިޔާސަތުން -ގެންދިއުމަށް ފާސްކުރެވުނު 

ލޮނުފެން ނެގުމަށް ބޭނުންވާ ޕަންޕު ސްޓޭޝަން ހެދުމަށް  .1 5 27، ބައްދަލުވުން  4ދައުރު

ފޫޓުގެ ބިމެއް  4ފޫޓު  8ޖެޓީގެ ހުޅަނގު އުތުރު ފަރާތުން 

 ވަގުތީގޮތުން ދޫކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު.

ސަރަހައްދު ތަރައްޤީކުރުމުގެ ކޯޑުން ކުޅިވަރު ކުޅޭ  .2

ކުޅިވަރު ކުޅޭ ސަރަހައްދުގައި ފެންޖަހާ ، ޚަރަދުކޮށްގެން

ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުމަށާއި،  އެހެނިހެން 

އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ މަރާމާތުކުރުމުގެ ކޯޑުން 

ޚަރަދުކޮށްގެން، ރަށުގެ ފެންބޮޑުވާ ސަރަހައްދުގެ ފެން 

 ަތް ކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނުބޭރުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކ

ވަނަ  04އެއްވެސް އިސްލާހެއް ނެތުމާއެކު ކައުންސިލްގެ  .3

 ވަނަ ކުއްލި 1ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ އަދި  4 ދައުރުގެ

 ފާސްކުރެވުނު ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ހިންގުން ރައްޔިތުންގެ ޕްރީސްކޫލް  .1 5 28، ބައްދަލުވުން  4ދައުރު

 ދަށުން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފާސްކުރެވުނުބެލުމުގެ 

 90،910އަތޮޅު ކައުންސިލުން ޕްރޮޖެކްޓަށް ދީފައިވާ  .2



  ރިޕޯޓް ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން ވަނަ 2021

 ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
45 

)ނުވަދިހަ ހާސް ނުވަ ސަތޭކަ ދިހައެއް( ފައިސާ، 

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ބަޖެޓުގެ "މޫދަށް އެރުމަށް 

ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަޙައްދު ތަރައްޤީކުރުން" ހަރަކާތަށް 

 ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ބަޖެޓް ފާސްކުރެވުނުއިތުރުކޮށް، 

ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސް ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން  .3

ގެތަކަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުން ކައުންސިލުން މޮނިޓަރ 

 ކުރުމަށްފަހު، ގެއްލުމުގެ ބަދަލުދިނުމަށް ފާސްކުރެވުނު

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަޙައްދުން  .4

ިން ނެގެންއޮތް އެންމެ ބޮޑުމިނުން ބިން ނެގުމަށްފަހު ބ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ ޙަވާލުކުރުމަށް 

 ފާސްކުރެވުނު

 3000.00އަޟްހާ ޢީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ކޯޑުން  .1 5 29، ބައްދަލުވުން  4ދައުރު

ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނުވާގޮތަށް ޙަރަކާތްތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް 

 ފާސްކުރެވުނު

ޓާސްކް ފޯސްގެ ޗެއަރޕާރސަންއަކަށް ކައުންސިލްގެ  19ކޯވިޑް  • 5 30، ބައްދަލުވުން  4ދައުރު

ރައީސް ހިމެނުމަށްފަހު ތިރީގައި މި ދަންނަވާގޮތަށް ޓާސްކްފޯސް 

 އެކުލަވާލުމަށް ފާސްކުރެވުނު

 މެމްބަރުން 4ކައުންސިލްގެ  .1

 2ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިދާރީ އެންމެ އިސް  .2

 ފޯކަލް ޕޮއިންޓް މުވައްޒަފުން އަދި

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ  .3

 ރައީސާ 

ސަރުކާރުގެ ކޮންމެ މުއައްސަސާއަކުން އެންމެ އިސް  .4

 މުވައްޒަފު

ޕްރޮޖެކްޓް ކޮމެޓީގެ ޗެއަރޕާރސަން އަކަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް  •

ް ހިމެނުމަށްފަހު ތިރީގައި މި ދަންނަވާގޮތަށް ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުމަށ

ފާސްކުރެވުނު. އަދި މި ކޮމެޓީގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ޕްރޮޖެކްޓަކާއި 

 ގުޅިގެން ސަބް ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުމަށް ފާސްކުރެވުނު

 މެމްބަރުން 4ކައުންސިލްގެ  .1

 2ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިދާރީ އެންމެ އިސް  .2

 މުވައްޒަފުން އަދި ފޯކަލް ޕޮއިންޓް

ކޮމެޓީގެ  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ .3

 ރައީސާ 

ސަރުކާރުގެ ކޮންމެ މުއައްސަސާއަކުން އެންމެ އިސް  .4



  ރިޕޯޓް ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން ވަނަ 2021

 ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
46 

 މުވައްޒަފު

 ފަރާތް 1ރަށުގެ ކޮންމެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން  .5

ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ތިރީގައި މި ދަންނަވާގޮތަށް . 1 5 31، ބައްދަލުވުން  4ދައުރު

 ދިނުމަށް ފާސްކުރެވުނު

ޓީޗަރަކަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް  •

 1000ރުފިޔާ އަދި އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  3500

 ރުފިޔާ

ސެޓްފިކެޓް ނެތް ފަރާތެއްނަމަ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  •

 500ރުފިޔާ އަދި އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  3000

 ރުފިޔާ

 . ޕްރީސްކޫލްގެ ޔުނިފޯމް ތިރީގައި މިދަންނަވާގޮތަށް ފާސްކުރެވުނ2ު

ރަތްކުލައިގެ ޖަރޒީ )ޖަރޒީގެ ފަހަތުގައި ސްކޫލްގެ  •

 ނަން އަދި ޖަރޒީގެ ކުރިމަތީގައި ސްކޫލް ލޯގޯ(

 ކަޅުކުލައިގެ ސޯޓު )ސޯޓުގެ ކުރިމަތީގައި ސްކޫލް ލޯގޯ( •

 ކަޅުކުލައިގެ ސޯޓު •

 ކަޅު ބޫޓް •

ރުފިޔާ ނެގުމަށް  250ޕްރީސްކޫލް މަހު ފީއެއްގެ ގޮތުގައި . 3

 ފާސްކުރެވުނު

އިންޓަރނަލް މެމޯގައި އެދިލައްވާފައިވާގޮތަށް، ވޭސްޓް  .1 5 32ްދަލުވުން ، ބައ 4ދައުރު

އަހަރު  1މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން 

 ދުވަހަށް މަސައްކަތު މުވައްޒަފެއް ނެގުމަށް ފާސްކުރެވުނު

ހަމަވެފައިވާތީ،  މުއްދަތުުގެ މިހާރު ހެދިފައިވާ އެއްބަސްވުމ .1 5 33، ބައްދަލުވުން  4ދައުރު

މަސް ދުވަހަށް  6 މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން

އެކުލަވާލުމަށް އަލުން އިތުރުކޮށް އެއްބަސްވުން މުއްދަތު 

 ފާސްކުރެވުނު

ވަނަ  04އެއްވެސް އިސްލާހެއް ނެތުމާއެކު ކައުންސިލްގެ  .2

 ވަނަ 13 އަދި 12 ،11 ،10 ،09 ،08 ،07 ،06 ދައުރުގެ

 ފާސްކުރެވުނު ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ ޢާއްމު

ލޯންޗްފަހަރު އަޅާ ސަރަޙައްދަށް ފެންހޮޅި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް،  .1 4 34، ބައްދަލުވުން  4ދައުރު

ބަނދަރު މަރާމާތު ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޯޑުން 

 ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފާސްކުރެވުނު

 03އެޅުމުގެ މަސައްކަތް، ޕާކުގެ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކަށް ފެންހޮޅި  .2



  ރިޕޯޓް ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން ވަނަ 2021

 ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
47 

ވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޯޑުން 

 ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފާސްކުރެވުނު

ކުޅިވަރުކުޅޭ ސަރަޙައްދުގައި ފެންބޭރުކުރާ ޖަންކްޝަން ހެދުމުގެ  .3

މަސައްކަތް، އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ކޯޑުން 

 ކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފާސްކުރެވުނުޚަރަދު

ކުޅިވަރުކުޅޭ ސަރަޙައްދުގައި ފެންބޭރުކުރާ ޖަންކްޝަން ހެދުމުގެ  .1 5 35، ބައްދަލުވުން  4ދައުރު

މަސައްކަތް، އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ކޯޑުން 

 ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފާސްކުރެވުނު

 3 ހުރި ސަރަޙައްދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އެޅުމަށް އެމް.ޓީ.އޭ .2

މުގެ މަސައްކަތް، އެހެނިހެން ކުރު ލެވެލް ބިން ނަގައި ރުއް

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަރާމާތުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޯޑުން 

 ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު

)ހަތް ހާސް ފަސް  7550ލ.މާމެންދޫ މުރިނގުގޭ އުތުރުން  .3

ް( އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ސަތޭކަ ފަންސާސ

 އެޅުމަށް ކަނޑައެޅުމަށް ފާސްކުރެވުނު

ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށްގެން، ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރުގެ  .1 5 36، ބައްދަލުވުން  4ދައުރު

 މުވައްޒަފު ނެގުމަށް ފާސްކުރެވުނު 01މަސައްކަތު މަޤާމަށް 

އެދިލައްވާފައިވާގޮތަށް، އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ސިޓީގައި  .1 5 37، ބައްދަލުވުން  4ދައުރު

)ދޭއް( އަހަރު ދުވަހަށް ބިމުގެ  2ތާރީޙުން ފެށިގެން އިތުރު 

 އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު

ކައުންސިލް އިދާރާގައި މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ އިންޓަރނެޓް  .1 5 38، ބައްދަލުވުން  4ދައުރު

ް، ސުޕަރނެޓް އިންޓަރނެޓް ޕެކޭޖަށް ބަދަލުކުރުމަށް ޕެކޭޖ

 ފާސްކުރެވުނު

ސިޓީގައި އެދިލައްވާފައިވާ ފަރާތުގެ ބިމަކީ މިހާރު ބާތިލްކޮށްފައިވާ  .2

ބިމެއްކަމަށްވެފައި ހަރުގެ ބިން ދެން ދޫކުރުމަށް އޮތް ބިމަކީ 

ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިމަކަށްވުމާއި، 

ޔޫޒް ޕްލޭން ފައިނަލް ކުރުމުގެ ކުރިން ބިން ދޫނުކުރުމަށް ލޭންޑް 

 ޢަލީ މިލާން،/  މާމެންދޫ.ލ ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާތީ،

އެދިލައްވާފައިވާގޮތަށް މި ވަގުތު ބިން ދޫކުރެވެން  މުޢީޒް

 ނެތްކަމަށް ފާސްކުރެވުނު

ކައުންސިލްގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހިއްސާކުރުމަށް މާލެ  .3



  ރިޕޯޓް ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން ވަނަ 2021

 ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
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އަދި މި ދަތުރުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް،  ދަތުރެއްކުރުމަށް

ނައިބު ރައީސް، ވަގުތީ ސެކްރެޓްރީ ޖެނެރަލް އަދި އިދާރީ 

 މުވައްޒަފެއް ހިމެނުމަށް ފާސްކުރެވުނު

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ،  .1 5 39، ބައްދަލުވުން  4ދައުރު

އަލްފާޟިލާ ޙައްވާ ޝާމާ، ފިލިގަސްދޮށުގެ / ލ.މާމެންދޫ، 

ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް އައްޔަނުކުރުމަށް 

 ފެންނަކަމަށް ފާސްކުރެވުނު

ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރަށް ދާއިމީ މަސައްކަތު މުވައްޒަފެއް  .2

 ެގުމަށް ޢާންމުކޮށް އިއުލާނުކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނުނ

އަތޮޅު ކައުންސިލް ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން  .3

ޓީމެއް ބައިވެރިކުރުމަށް އަދި މި މުބާރާތުގެ ޚަރަދުތައް އަތޮޅު 

 ކައުންސިލް ޤުރުއާން މުބާރާތް ކޯޑުން ކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު

ން ދެން އޮންނަ ޖަލްސާއެއްގައި ޓީޗަރުންގެ ދުވަހާ ގުޅޭގޮތު .4

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން ފަސްކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާ ގުޅިގެން  .5

 އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު

ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ލ.މާމެންދޫ ސްކޫލުން  .1 5 40، ބައްދަލުވުން  4ދައުރު

ކުރިއަށްގެންދެވޭ ހަރަކާތްތަކަށް، ޓީޗަރުންދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް 

)ތިންހާސް ރުފިޔާ(  3000/-ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޯޑުން 

 ހަދިޔާކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު

 ދެވަނަ މަސައްކަތަށް ބާޠިލްކޮށް، މަސައްކަތެއް އިޢުލާނުކުރާ .2

ފުރަތަމަ އިޢުލާނާ  ހަލާތްތަކުގައި، ހޭކުރަންޖެ އިޢުލާނު ފަހަރަށް

 ގުޅިގެން އިޢުލާނާ ދެވަނަ ،ފަރާތްތަކުން ގަތް ބީލަންފޮތްގުޅިގެން 

 ނުގަނެ ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނެކަމަށް ފާސްކުރެވުނު ފޮތް ބީލަން

)ދެހާސް  2000/-ޕްރީސްކޫލް މަރާމާތު ކުރުމާއި ގުޅޭ ކޯޑުން  .1 3 41، ބައްދަލުވުން  4ދައުރު

ރުފިޔާ( އަށްވުރެ ބޮޑުނުވާ ގޮތަށް ލ.މާމެންދޫ ރައްޔިތުންގެ 

 ޕްރީސްކޫލަށް ފެން މޯޓަރެއް ގަތުމަށް ފާސްކުރެވުނު

ވަނަ ދައުރުގެ  04ކައުންސިލްގެ  .1 5 42، ބައްދަލުވުން  4ދައުރު

ވަނަ ޖަލްސާގެ  22އަދި  14،15،16،17،18،19،20،21

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު



  ރިޕޯޓް ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން ވަނަ 2021
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ސަރުކާރުން ރަށުގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އައިސްޕްލާންޓާ  .1 5 43ބައްދަލުވުން ،  4ދައުރު

ގުޅިގެން ޢާންމު ފަރާތަކުން ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ، މައްސަލަ

 ފާސްކުރެވުނު

ވަނަ  04އިދާރީ މޭޒުން ހުށަހަޅާފައިވާގޮތަށް، ކައުންސިލްގެ  .2

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު 23ދަައުރުގެ 

އޮޑިދޯނިފަހަރު އަށް  ޢަލީ އަލްފަރު، ފިތުރޯނުވިލާ/  މާމެންދޫ.ލ .1 4 44، ބައްދަލުވުން  4ދައުރު

 30ބަނުމަށް ބިން ދޫކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުން 

 2ލާރީގެ ރޭޓުން،  60ފޫޓްގެ ބިމެއް، އަކަފޫޓަކަށް  15ފޫޓް 

 އަހަރު ދުވަހަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު

އޮޑިދޯނިފަހަރު  އިބްރާހިމް މޫސާ،  ބަހާރުގެ/  މާމެންދޫ.ލ .2

 30ބަނުމަށް ބިން ދޫކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުން 

 2ލާރީގެ ރޭޓުން،  60ފޫޓްގެ ބިމެއް، އަކަފޫޓަކަށް  50ފޫޓް 

 ފާސްކުރެވުނުއަހަރު ދުވަހަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް 

މާމެންދޫ ލޯންޗް އަދި އޮޑިދޯނިފަހަރަށް ހިލޭ ބަނދަރުން ފެން  .3

ދޫކުރުމަށް އަދި ރަށުން ބޭރު ލޯންޗް އަދި އޮޑިދޯނި ފަހަރަށް، 

 މިހާރެކޭ އެއްގޮތަށް ފީ ނަގަމުން ގެންދިއުމަށް ފާސްކުރެވުނު

ވަނަ ޖަލްސާގެ  24އަދި  05ވަނަ ދައުރުގެ  04ކައުންސިލްގެ  .4

 ސްކުރެވުނުޔައުމިއްޔާ ފާ

)ދެ ހާސް ރުފިޔާ( ގެ  2000/-އަހަރުގެ ނިޔަލަށް،  2021 .1  45ަބްއަދުލުވްނ ،  4ދައުރު

މުސާރައަކާއެކު ޕްރީސްކޫލަށް މަސައްކަތު މުވައްޒަފެއް ނެގުމަށް 

 ފާސްކުރެވުނު

ފެނަކަ ލ.މާމެންދޫ ބްރާންޗްގެ އައު އިމާރާތް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް  .1 5 46، ބައްދަލުވުން  4ދައުރު

ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކުންފުންޏަށް، ފެރީ ޓަރމިނަލް އިމާރާތް 

ކޮރަޕްޝަން -ބަލައި ދިނުމަށް އެދި އެންޓިދޫކުރެވުނު ގޮތް

 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް ފާސްކުރެވުނު.

އައިސްޕްލާންޓް ޕަމްޕް ސްޓޭޝަން ބެހެއްޓުމަށް ލ.މާމެންދޫ /  .2

ކުރެވިފައިވާ ވަގުތީ ގޮތުން ދޫ ބިންބިމާގެ ، އިސްމާޢިލް ޒާހިދުއަށް

ލާރި ކަމަށާއި އަދި ބިން  60ބިމުގެ ކުއްޔަކީ އަކަފޫޓަކަށް 

ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ދުވަހުން ފެށިގެން އެއްބަސްވުން 

 އެކުލަވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފާސްކުރެވުނު.



  ރިޕޯޓް ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން ވަނަ 2021

 ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
50 

ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ހަމަޖައްސައި  15ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް  .3

 ުރެވުނު.ދިނުމަށް ފާސްކ

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ކައުންސިލް އޮފިސަރ  .4

ގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް 

 ގެންދިއުމަށް ފާސްކުރެވުނު.

ވަނަ ޖަލްސާގެ  26އަދި  25ވަނަ ދައުރުގެ  04ކައުންސިލްގެ  .5

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

ބަނދަރު ހުޅަނގު ފަރާތުން ފައިބަރު މަސައްކަތްކުރުމަށް ބިން  .1 5 47، ބައްދަލުވުން  4ދައުރު

 60ލާރީގެ ރޭޓުން،  60ދޫކުރާ ސަރަޙައްދުން، އަކަފޫޓަކަށް 

 ޢަލީ، މިލާނު/  މާމެންދޫ.ލ ފޫޓްގެ ބިމެއް،  35ފޫޓް 

 މުޢީޒްއަށް ދޫކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު

ވެލި  ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ހަލާކުވެފައިވާ މަގުތަކަށް .2

 500އެޅުމުގެ މަސައްކަތުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ގޮތުގައި، 

ބަސްތާ ވެލި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރުމަށް 

 ފާސްކުރެވުނު

އައި.ޓީ ދާއިރާއިން މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރާ ޕްރޮގްރާމަށްދާ  .3

މުވައްޒަފުގެ ދަތުރުގެ ޚަރަދު، ކައުންސިލްގެ ދަތުރުކުރުމަށް 

ޑައަޅާފައިވާ ކޯޑުން ކުރުމަށް އަދި މި ދަތުރުގެ ބިލްތައް ކަނ

ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ލޯކަލް  06ޑިސެމްބަރ  2021

 ގަވަރމެންޓް އެތޯރިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ފާސްކުރެވުނު

ދީނީ ދަރުސް ދިނުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ހުރުމާއި  .4

 ްކުރެވުނުކެއުމުގެ ޚަރަދު ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުން ކުރުމަށް ފާސ

 ޖަލްސާގެ ވަނަ 27 ދައުރުގެ ވަނަ 04 ކައުންސިލްގެ .5

 ޔައުމިއްޔާ، އިދާރީ މޭޒުން ފޮނުވާފައިވާގޮތަށް ފާސްކުރެވުނު

 އަދި ޕްލޭން ތަރައްޤީގެ އަހަރުގެ ފަސް އޮތް ކުރިއަށް .1 5 48، ބައްދަލުވުން  4ދައުރު

 ޕްލޭން ފާސްކުރެވުނު ފައިނޭންޝިއަލް

 އެކައުންޓުން ކައުންސިލް ،މަތިން ވުރެ ރުފިޔާއަށް 25،000 .2

 އެކައުންޓްތަކުން ބޭންކް ކައުންސިލް ،ހުއްދަ ނެގުމުގެ ފައިސާ

 އެކައުންޓްތަކުގެ ކައުންސިލް އަދި ހުއްދަ ދޫކުރުމުގެ ފައިސާ

 ޙައްވާ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓްރީ ،ހުއްދަ ޗެކްކުރުމުގެ ބެލެންސް



  ރިޕޯޓް ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން ވަނަ 2021

 ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
51 

 ދިނުމަށް ފާސްކުރެވުނު ޝާމާއަށް

ންގެ ޕްރީސްކޫލް ގޯތިތެރެއަށް ވެލިއެޅުމަށް، ލ.މާމެންދޫ ރައްޔިތު .3

ބަސްތާ ވެލި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ޢާންމުކޮށް  80

 އިޢުލާނުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފާސްކުރެވުނު

 ރައްޔިތުންގެ ދުވަސްތަކެއްގައި ގިނަ މަހުގެ ނޮވެމްބަރ 2021 .4

 ،ފޯރުކޮށްނުދެވޭތީ ސަބަބުތަކާހުރެ އެކި ހިދުމަތް ސްކޫލްގެ ޕްރީ

-ޑިސެމްބަރ މަހަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި )

 ރުފިޔާ( މަޢާފްކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު 125/

ފޫޓް، އުުތުރު  4ވިޔަފާރި ގާޑިޔާ ވަށައިގެން، )އިރުމަތިން  .1 5 49، ބައްދަލުވުން  4ދައުރު

ފޫޓް، ހުޅަނގު  20ފޫޓް،  ދެކުނު ފަރާތުން  6ފަރާތުން 

ލާރީގެ  60ފޫޓް( ވަގުތީ ބިމެއް، އަކަފޫޓަކަށް  8ފަރާތުން 

އަހަރު ދުވަހަށް ދޫކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު  2ރޭޓުން، 

 ލ.މާމެންދޫ / އީޓުޖެހިގެ، އަޙުމަދު ޝަރީފް

 އިދާރީ މޭޒުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާގޮތަށް ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު .2

އެދި ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އެތޯރިޓީ މި މައްސަލައިގެ ލަފަޔަކަށް  .1 4 50، ބައްދަލުވުން  4ދައުރު

އަށާއި މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އެތޯރިޓީއަށް ސިޓީ 

 ފޮނުވުމަށް ފާސްކުރެވުނު

މި މައްސަލައިގެ ލަފަޔަކަށް އެދި ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އެތޯރިޓީ  .2

އަށާއި މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އެތޯރިޓީއަށް ސިޓީ 

 ފޮނުވުމަށް ފާސްކުރެވުނު

ވަނަ ޖަލްސާ، އިދާރީ  30ވަނަ ދައުރުގެ  04ުންސިލްގެ ކައ .3

 މޭޒުން ފޮނުވާފައިވާގޮތަށް ފާސްކުރެވުނު

"ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު"  .1 4 51، ބައްދަލުވުން  4ދައުރު

 ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރެވުނު

ޤަވާޢިދު"  "ލ.މާމެންދޫ ރައްޔިތުންގެ ޕްރީސްކޫލްގެ އަސާސީ .2

 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރެވުނު

މުނިސިޕަލް ސަރވިސް ސެކްޝަނުގައި ހުސްވެފައިވާ ކައުންސިލް  .3

 އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފެއް ނެގުމަށް ފާސްކުރެވުނު

ވަނަ ޖަލްސާގެ  31ވަނަ ދައުރުގެ  04ކައުންސިލްގެ  .4

 ށް ފާސްކުރެވުނުޔައުމިއްޔާ، އިދާރީ މޭޒުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާގޮތަ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޯޑުން  ަށްރިބާ ދަތުރުވަނަ އަހަރު ތަޖ 2021 .1 4 52، ބައްދަލުވުން  4ދައުރު
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ޚަރަދުކޮށްގެން، ކައުންސިލްގެ ތަޖުރިބާ ދަތުރު ކުރުމަށް 

 ފާސްކުރެވުނު

ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓެ ސެންޓަރުގެ ވަގުތީ މުވައްޒަފު، އަޙުމަދު  .2

 31ޑިސެމްބަރ  2021މުއްދަތު، ސަމާމްގެ ކޮންޓްރެކްޓްގެ 

މަސް ދުވަހަށް އިތުރުކުރުމަށް  3ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 

 ފާސްކުރެވުނު

 

 

  ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު

 02ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލްގައި ތިބީ  2021މެއި  16އިން ފެށިގެން  2021ޖަނަވަރީ  01 

ކައުންސިލަރުން  05ވަނަ ދައުރަށް އިންތިޚާބުވި  04އިން ފެށިގެން ކައުންސިލްގެ  2021މެއި  17ކައުންސިލަރުންނެވެ. 

 ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.
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ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރި ވަނަ އަހަރުގެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށ 2021

ނަމަވެސް ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގެ ގިނަކަންތައްތަކެއް ފެށި، އެހަރަކާތްތައްވަނީ ކައުންސިލްގެ ޓާގެޓާއި އެއްގޮތަށް 

އަމާޒަކީ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުން ގެންދާ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ދުވަހުން ކުރެވި ނިންމާލެވިފައެވެ. ކައުންސިލްގެ 

ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ  2022ވެ. ކުރިއަށް އޮތް ެދުވަހަށް ރަގަޅުކޮށް ރައްޔިތުން ހިތްހަމަޖެހޭފަދަ ޚިދުމަތްތަކެއް ދިނުމ

އްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ވަކިއަތަކަށް ނުޖެހި އަމާޒަކީ ސަރުކާރާއި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ރަ

 އިންސާފުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަކަންމަތީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމެވެ. 

ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން  2021ރިޕޯޓްގައި އަލިއަޅުވާލެވިފައިވާނީ 

ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހާސިލް ކުރެވުނު  2021މިގޮތުން ރިޕޯޓްގައި  ކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

 ލަނޑުދަނޑިތައް ފާހަގަކޮށްފައިވާނެއެވެ. އަދި ކައުންސިލްގެ މާލީ ރިޕޯޓްތަކުގެ ތަފްސީލްވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 

ނީ ކައުންސިލަރުންނާއި ިފައިވަނިންމާލެވ ހިންގި ހަރަކާތްތައްވަނަ އަހަރު ކާމިޔާބު ކަމާއިއެކު ކައުންސިލްގެ  2021 

އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ބުރަ މަސައްކަތުންނެވެ. އަދި ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ކުލަބު ޖަމިއްޔާތަކާއި ސަރުކާރުގެ  ކައުންސިލުގެ

ރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ލިބުނު އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމުންނެވެ. މިހެންކަމުން މިފުރުސަތުގައި ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށާއި ސަ

، އަޅަމެންގެ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް ލައްވައިهللا ކީރިތި އިދާރާ ތަކާއި ކުލަބު ޖަމިއްޔާތަކަށް ހާއްސަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ.

 آمــــــــــينކާމިޔާބީ އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ. 

 1443ޖުމާދަލްޢޫލާ  05

 

 2022ޖަނަވަރީ  09

 

 

 

 

 

 

 

 




