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ނިޢުމަތްތަކުގެވެރި ގަދަކީރިތިވަންތަ هللا سبحانه وتعالى އަށް ޙަމްދާއި ،ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .އަޅުގަނޑުމެން
އުޅެންވީގޮތުގެ ރިވެތި ނަމޫނާއާއިގެން ވަޑައިގެން ،ޢަމަލީގޮތުން މަގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާތް ސާހިބާ مح ّمد صلّى هللا عليه وسلّم އަށް
ޞަލާވާތާއި ،ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ .މި ޞަލަވާތާއި ،ސަލާމުގައި އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ އިތުރު އާލުންނާއި ،މިތުރު
ޞަޙާބީން ޝާމިލްކުރަމެވެ.
މިއީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރ  )2010/7ގެ
 108ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  2021ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  06މަސްދުވަހު ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލުން ހިންގި
ޚަރަކާތްތަކުގެ ތަފުޞީލް ރިޕޯޓެކެވެ.
 2021ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  06މަސްދުވަހު ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް ދަތިތަކެއް ހުރިކަން
މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ .ސަބަބަކަށްވީ ،ކޮވިޑް 19-އާއި ގުޅިގެން ރަށް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ލުމާއި ،ފުރަތަމަ  5މަސްދުވަހު
އިންތިޤާލީ ކައުންސިލެއް އޮތުމާއި ،ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖާގައިގެދަތިކަމާ އަދި ވަސީލަތްތަކުގެ ދަތިކަން ހުރުމުންނެވެ .މިދަތިތައް
ހުރުމާއެކުވެސް ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ ސެކްޝަން ތަކުން ދޭންޖެހޭ އެންމެހައި ޚިދުމަތްތައް ހުއްޓުމެއްނެތި ރައްޔިތުންނަށް ދެވިފައިވާކަން
އަޅުގަނޑު މިފުރުޞަތުގައި އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.
 2021ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  06މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޚަރަކާތްތަށް
ހިންގުމުގައި ކައުންސިލްގެ  03ވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުން ކޮށްފައިވާ މިންނެތް މަސައްކަތް ފާހަކަކޮށް  03ވަނަ ދައުރުގެ
ކައުންސިލް މެމްބަރުންނަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .އަދި ކައުންސިލުން ހިންދި ހަރަކާތްތަކުގައި އެހީތެރިވެދެއްވި މި
އިދާރާގެ މުވައްޒަފުނަށާއި ،ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަށާއި ،ލ.އިސްދޫގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
އަދި މި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި އެހީތެރިވެދެއްވި މި ރަށުގައިހުރި ދައުލަތުގެ އެހެން މުވައްސަސާތަކާއި ،މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކާއި،
އަންހެނުންގެ

ތަރައްޤީއަށް

މަސައްކަތްކުރާ

އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

ކޮމެޓީއާއި

ކައުންސިލަށް

ލަފާދޭ

ކޮމެޓީޏް

ދެއްވާ

އެއްބާރުލުން

ފާހަގަކޮށް

ނުހަނު

މި ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ ،ހިންގުމުގައި ޝާމިލުވާ

ހުރިހައި ފަރާތްތަކެއްގެ އެއްބާރުލުން ލިބިގެންނެވެ .އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުގެ އުންމީދަކީ ،މިއަހަރުގެ ކުރިޔަށްއޮތް ދުވަސްތަކުގައި،
ކައުންސިލްގެ ޕްލޭނާއި ،އެއްގޮ ތަށް ހިންގުމުގައި އެއްބާރުލުންލިބެންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ލިބިގެން ދިއުމެވެ .އަދި ހަމަ
އެއާއެކު ސަރުކާރުގެ އެއްބާރުލުން އެންމެ އެދެވޭޖޮތުގައި ލިބިގެންދާނޭކަމަށްވެސް އުންމީދުކުރަމެވެ.
އަޅުގަންޑުގެ އިޚުލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ މާތްﷲ މިޤައުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގުމަށް ތިއްބެވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް
ޤައުމަށް މަޞްލަޙަތުހުރި ،ލާބަޔާއި މަންފާ ލިބެނިވި ،އަމާންކަމާއި ޞުލްޙަވެރިކަން ދެމެހެއްޓޭ ،ދީމުޤްރާތީ ހަމަތަކާއި އަސާސްތަކުގެ މަތީގައި
އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ކަންކަން ރޭއްވެވުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ .އާމީން.
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 .1ތަޢާރަފު
މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު  7/2010ގެ
 109ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވުނު  2021ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހު ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ
ކައުންސިލް އިދާރާ އިން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެވެ.
މިރިޕޯރޓްގައި

ކައުންސިލްގެ

ތަޞައްވުރާއި،

ކައުންސިލްގެ

މިޝަނާއި،

ރަށުގެ

ވަނަވަރު

ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

މީގެއިތުރުން  2021ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީޖާ
ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި ،އެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތަފްޞީލާއި،

މި އަހަރު ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި ،ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު

ހިމަނާލެވިފައިވާނެއެވެ.
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 .2ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވަރު
އސްލާމްދީނަށް
ދތިއުޅެވޭނެި ،
އކު ި
މއި ެ
އޔިތުންނަށް އުފާފާގަތި ކަ ާ
ސ ރަ ް
ހރިހާގޮތަކުންވެ ް
ހައްދުންމަތީ އިސްދޫއަކީު ،
ނ ދުޅަހެޔޮ ،އިޤްތިޞޯދީ،
ސއްހީގޮތު ް
ި
ތއުލީމީގޮތުންނާއި
ލޯބިކުރާ ދީނީ އަޤީދާ ދެމެހެޓުމަށް މަސައްކަތްކުރާަ ،
ތން ޚިދުމަތްލިބޭ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ހެދުން.
އިޖްތިމާއީ ،އަދި ޢުމުރާނީގޮ ު

 .3ކައުންސިލްގެ މިޝަން
2020

ވަނަ

ރގެ
އަހަ ު

ނިޔަލަށް

މިކައުންސިލުން

ޕްލޭންކޮށް

ރާވާހިންގުމަށް

ފއިވާ
ކަނޑައަޅާ ަ

އ
ތކާ ި
ޙަރަކާތް ަ

ނގައި މިއިދާރާއިން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ރައްވެހިކަމުގެ އެންމެހައި ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް
ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައިހި ް
ވ ރައްރިތުންތަކެއް ދިރިއުޅޭ
އ ާ
ރއަރާފަ ި
ރއްޤީގެ ރޮގުން ކު ި
އިތުރުކޮށް އެންމެފުރިހަމަ ގޮތުގައި ފޯކޮށްދިނުމާއި ،ތަ ަ
ރަށަކަށްހެދުން.
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 .4ރަށުގެ ވަނަވަރު  /ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު
އިސްދޫ އަކީ ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކުގެ ތެރެއިން ލާމު (ލ) އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ އަތޮޅުގެ ފެށޭ ރަށެވެ( .)O-1މިއީ ރާއްޖޭގެ
ނިސްބަތުން ބިން ބޮޑު ރަށެކެވެ .ބިމުގައި  358.6ހެކްޓަރ ހުންނަ އިސްދޫގައި ޖުމްލަ  1403މީހުން ދިރިއުޅެއެވެ .އޭގެ ތެރޭގައި 716
އަކީ ފިރިހެނުންނެވެ .އަދި  688އަކީ އަންހެނުންނެވެ .އިސްދޫގައި އިމާރާތްކޮށް މީހުން ދިރިއުޅޭ  193ގެއާއި ،އިމާރާތްކޮށް މީހުން ދިރުނޫޅޭ
 244ގެއާއި ،ދައުލަތުގެ ބިމާއި އިމާރާތް  30އަދި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ  485ހުސްގޯތި އޮވެއެވެ.
މިރަށުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ކޮށްއުޅޭ މަސައްކަތަކީ ދަނޑުވެރިކަމާއި ،މަސްވެރިކެމެވެ .އެގޮތުން ދަނޑުވެރިންގެގޮތުގައި  760މީހުން،
އަދި މަސްވެރިންގެ ގޮތުގައި  130މީހުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި ވެއެވެ .މިރަށުގައި ޒުވާނުންގެ  05ޖަމްޢިއްޔާ އާއި  3ކުންފުނި
ރަޖިސްޓްރީކުރެވިގެން ކުރިޔަށް ދެއެވެ.
ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް މިރަށަށް ދެމުންދަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭސަން ކުންފުނީގެ ފަރާތުންނެވެ .މިރަށުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު
ޤާއިމުކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،އެ ޚިދުމަތް ލިބެނީ  2006ވަނަ އަހަރު އެ ޚިދުމަތް ފެށިއިރު މީހުން ދިރިއުޅޭ ގެތަކަށް އެކަންޏެވެ .އެ ނޫން
ގެތަކަށް އެ ޙިދުމަތް ނުލިބޭތީ ނަޖިސް ފެން ހިންދަމުން ގެންދަނީ ބިމައްށެވެ .ރަށުގައި އުފެދޭ ކުނިނައްތާލުމަށް  2006ވަނަ އަހަރު ޔޫ.
އެން.ޑީޕީގެ އެހީގައި ކުނި ކޮއްޓެއް ޤާއިމުކުރިނަމަވެސް ،އެ ކުނިކޮށި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެފައެވެ .އެހެންކަމުން  2015ވަނަ އަހަރު
ލެކްރެޑްގެ ހިލޭ އެހީ ލިބިގެން  2018ވަނަ އަހަރު ކުނި ކޮށީގެ ޙިދުމަށް ރައްޔިތުންނަށް ލިބެމުން ދެއެވެ .މިރަށުގައި ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް
ކިޔަވައިދޭ ސުކޫލެއް ހުރެއެވެ.
މިރަށަކީ ،އާސާރީގޮތުން ފާހަގަކޮއްލެވޭ ރަށެކެވެ .މިގޮތުން އިސްދޫ ދަރިކޮޅުން ރާއްޖޭގެރަސްކަން
ކޮއްފައިވުމާއި ،ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ޒަމާންވީ ލިޔެކިޔުން ކަމައްވާ އިސްދޫ ލޯމާނާއި ،މުޙަންމަދު ތަކުރުފާނު
ދ ިއ ް
ސ ޫ
ރާއްޖެ އިސްލާމް ކުރައްވަން މަސަތްކަތް ކުރެއްވި "ކަޅުއޮއްފުންމި" ބަނުމަށް ގެންދިޔަ މާވަޑިއަކީި ،އ ް
އ ްލ
ސ ާމ ީ
މާވަޑިއަށް ވުމުގެ އިތުރަށް އިސްދޫގައި ހުރި މުޙިންމުތާރީޙީ ބިނާތަށްކަމައްވާ  ،އިސްދޫ "ހަވިއްތަ" ހަތްތެއްޔާއި މިހާރު ވޯލްޑް ހެރިޓޭޖުގެ
ވަގުތީ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވާ އިސްދޫ އާސާރީ މިސްކިތާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮތް ހަމައެކަނި ބޭސް
ކުޅި މިރަށުގައި އޮތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު
 2014ވަނަ އަހަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރަކުން އިސްދޫއާއި ކަލައިދޫ އަކީ ވަކި ދެރަށެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސި ފަހުން ސަރުކާރުގެ
އެއްވެސް ކަމާއިގުޅޭ އިދާރާއަކުން އިސްދޫގެ އިޚްތިޞާޞް ވަކިކޮށް ދައްކާފައެއް ނުވެއެވެ.
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ހގެ ރިޕޯޓް
ރތަމަ  6މަ ު
ހރުގެ ފު ަ
ވނަ އަ ަ
ަ 2016

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް
ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު
ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް

#

ނަތީޖާ
ޙާޞިލްކުރެވު
ނު މިންވަރު

Q1
1
2
3
4

އަހަރީ ރިޕޯޓް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ތައްޔާރުކޮށްފޮނުވުން

Q2



 2021ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލް ބަޖެޓް ފާސްކުރުން ފޮނުވުން



100%
100%

ކައުންސިލްއިން ކަނޑައަޅާ ދުވަހެއްގަ ބައްދަލް ވުންތައް ބާވަމުން ގެންދިއުން ޔައުމިއްޔާ





70%

ކޮންމެހަފްތާ އަކު އެއްފަހަރު ބައްދަލް ވުން ބޭއްވުން ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ސާމިލްވާގޮތައް





70%

ނިއްމުން ނިއްމުންތައް ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކުރުން

ލިބޭ އެއްޗެއް ރަށްކާކޮށް ،އެއިން ނަފާ ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރާ ރައްޔިތުންތަކެއް ދިރިއުޅޭ
ރަށަކަށްވުން.
5

ފަހަށް ފައިސާ ރައްކާކުރާނޭ ގޮތާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދީ ރައްޔިތުން


00%

ހޭލުންތެރިކުރުވުން.
ލިބޭ އެއްޗެއް ރައްކާކޮށް ނަފާ ހޯދާނޭ ގޮތްތަތަކާއި ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު
ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން.
ރައްޔިތުންނަށް ކޮންމެހެން ރަށުން ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ރަށުން ބޭރަށް ނުގޮސް
6

ރައްޔިތުންނަށް ލުފަސޭހަގޮތެއްގައި ލިބޭނެގޮތް ވުން.





50%

ބޭންކްގެ ބުރާންޗްއެއް އިސްދޫގައި ގާއިމުކުރުން
މިރަށުގެ ދަނޑުވެރިންނަކީ ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގައި އާދަޔާ ޚިލާފަށް ގިނައިން ކެމިކަލްސް
7



ބޭނުންނުކުރާތީ އެކަން މަދުކުރުން

35%

އޯގަނިކް ބޭސް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ދިނުން.
އިސްދުއަކީ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ނަމޫނާ ރަށެއްކަމުގައިވުން.
8

ރާއްޖޭގައި އާންމުކޮށް ނުހައްދާވައްތަރުގެ ގަސްހެއްދުން( .މިސާލު ތަފާތު ވައްތަރުގެ މޭވާ އަދި
ތަފާތު ވައްތަރުގެ ތަރުކާރީގަސް)





70%

ހައްދާ ތަކެތީގެ ކޮލެޓީ ވަރުގަދަ ކުރުން.
ރަނގަޅު ކާނާ ކެއުމުން ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ފައިދާއާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ހޭލުންތެރި
9

ރައްޔަތުން ތަކެއް ދިރިއުޅޭ ރަށްކަށްވުން.
ފަންނީ ފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި މީހުން ތަމްރީންކުރުވުން.

ނ ް
ރ ެގ ަ
ދ ާ
ސ ްލ ިއ ާ
(ކ ުއ ް
ަ
ނ)
ނ ި




35%

8

ޓ
ފސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަ ް
އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

ރަށުން ފަސޭހަކަމާއެކު ރަނގަޅު ކާނާ ލިބޭގޮތް ވުން.
10

ފައިދާ ހުރި ރަނގަޅު ކާނާ ފަސޭހަކަމާއި އެކު ފިހާރަތަކުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.



100%

ހަށިގަނޑަށް ފައިދާ ހުރި ރަނގަޅު ކާނާގެ ބާވަތްތަށް ރަށުގައި ހެއްދުން އިތުރުކުރުން.
ފޮގުކުރަންބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރެވިފައިވުން.
11


100%

މެޝިން ބޭނުންކުރުމަށް ކަމާބެހޭ މީހުން ތަމްރީނުކުރުން.
ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކަށް ރައްކާތިވުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވުން.

12

ރަށު ޞިއްޙީ މަރުކަޒާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.

50%



ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ޕޯސްޓަރ  /ލީފުލެޓް ތައްޔާރުކޮށް
ބެހުން.
ޑުރަގާއި މަސްތުވާތަކެތިން ސަލާމަތްވެފައިވާ ޒުވާނުންތަކެއް ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށްވުން.
13

ޒުވާނުންނާއި ސްކޫލު ކުދިން ދީނީގޮތުން އަގީދާ ވަރުގަދަ ބަޔަކަށް ހެދުން (ދީނީ އެކި އެކި

50%



ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން) .އަދި ފަންނީ ޤާބިލް ފަރާތްތަށް މެދުވެރިކޮށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ
ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.
ޒަމާނީ ފެންވަރުގައި ކޭބަލް ޓީވީގެ ޙިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް

14

ހަމަޖެހިފައިވުން





90%

ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދަނީ ރަނގަޅަށްތޯ ބަލައި މޮނިޓަރކުރުން.
ސްކޫލު ކުދިންގެ އަޙުލާޤު ރަނގަޅުކުރުމާއި އެކުދިންގެ އަގީދާ ވަރުގަދުކުރުމަށް
ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގިފައިވުން.

15

ބެލެނިވެރިންނާއި ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ނަމާދުކުރުމުގެ މުޙިންމު ކަންއަންގައިދިނުމަށް
ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕޮރޮގުރާމް ހިންގުން.



00%

ދަރިވަރުންގެ އަޚްލާޤަށް ކޮށްފާނެ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކުން ސަލާމަތްވެތިބުމަށް ބާރުދޭ ފަދަ
ޕްރޮގްރާމްތައް އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބެލެނިވެރިންނަށް އަދި ދަރިވަރުންނަށް ހިންގުން.
ހޫނުމޫސުމުގައި ކޮންމެ ފަހަރަކު ބޯފެނަށް ޖެހޭ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ގެނެވިފައިވާ
ރަށަކަށްވުން.
16

ރަށުން ފެން ހުސްވުމުގެ ކުރިން ޑިޒާސްޓަރމެނޭޖްމަންޓް ގުޅިގެނގުޅިގެން ރައްޔިތު ފެންލިބޭނެ


100%

ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން .އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

9

ޓ
ފސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަ ް
އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

ވާރޭފެންނަގާ ރައްކާކުރުމާއި ،ސާފު ބޯފެން ރައްކާތެރިކަމާއި އެކު ލިބުން.
17


50%

ހލީލު ކުރުމުގެ ޕޮރޮގުރާމްތަށް ރާވާ
އީޕީއޭއާއި ގުޅިގެން ކޮންމެއަހަރަކު ބޯފެންތަ ު
ހިންގުން.
ނަރުދަމާގެ މާސްޓަރ ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުވެފައިވުން.

18


10%

ފަންނީ ފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި މާސްޓަރ ޕްލޭނެއް ހަދައި އޭގަށް އަމަލުކުރުން.
ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ނުލިބިވާ ގޭބިސީތަކަށް ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވުމާއި،
ސެޕްޓިކް ޓޭންކްތައް އައުޓު ފުލޯކުރާނެ އިންތިޒާމެއް ޤާއިމުވެފައިވުން.

19

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި މަސައްކަތަތަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހިމަނައިގެން އެފަރާތްތަކަށް ނަރުދަމާގެ
ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން.





10%

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި ގުޅިގެން ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުން.
ރަށުތެރޭގައި ހުރި ފަޅުގޯތިތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމުގާއިމު ކުރުމާއި 15
އަހަރުވެފައިވާ މީހުންދިރިނޫޅޭ ގޯތިތައް އެހެން ފަރާތްތަކަށް ދިނުން.
20

ހެދިފައި ހުރި ޤާނޫނާއި ޤަވައިދުތައް ހަރުދަނާކުރުން .ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން




70%

އެފަރާތްތަކާއިމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުން.
 15ވެފައިވާ ގޯތިތައްނަގައި އެހެން ފަރާތްތަކަށް ދިނުމާއި ރައްޔިތުން ޒިންމާދާރުކުރުވުން.
(ފަރުދީ ޒިންމާ)
ހޮޅިދަނޑިތަކުގައި ސަންސުވިޗު ހަރުކުރެވިފައިވުން.
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25%

ހޮޅިދަނޑިތަކުގައި ސަންސުވިޗް ހަރުކުރުން.
އަލަށް ގޯތިދޫކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުން ހަދަންޖެހޭ މަގުތަކާއި ،މިހާރު ބޭނުންކުރާ މަގުތައް



އެއްވަރުކޮށް މަރާމާތުކޮށް ހަދާފައިވާ ރަށަކަށްވުން.
މަގުހަދާޔުނިޓްގެ މެޝިނަރީޒް ބޭނުންކޮށްގެން މަގުތައް އެއްވަރުކޮށް ކުރުން.


50%

22
މަގުތަކުގައި ހުރި ރުއްގަހަށް ބަދަލުދިނުމަށްފަހު ނީލަންކިޔައިގެންކެނޑުން.
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ގޯތިތަކުގައި ވަށާފާރު ރާނައި ގޭގެއާއި މަގުތަކުގައި ނަންބޯޑު ހަރުކުރެވިފައިވުން.
ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ
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މަގުތަކުގައި ނަންބޯޑުހަރުކުރުން.
އިޔާދަ ކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ޕްލޭންއެއް އެކުލަވާލެވިފައިވުން.
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100%

ކން ހޯދުން.
ފަންނީ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރި ަ
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވުން.

25

ރކޮށްގެން ސޯލާ ޕެނަލްސް
ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަ ާ



50%

ޤާއިމުކުރުމަށްމަސައްކަތްކުރުން.
ސޯލާ ޕެނަލްސް ހަރުކޮށް ކަރަންޓު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.
އިސްދުއަކީ އިންވެސްޓަރުންނަށް އިންވެސްޓްމަންޓް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާ
ރަށަކަށްވުން.
26




30%

ކައުންސިލުން ތަފާތު ވައްތަރުގެ އިންވެސްޓްތައް ރަށަށް ތާޢަރަފުކުރުން.
ކައުންސިލުން ހަދާފައިވާ ސިޔާސަތުތަކާއި ،ޤަވައިދުތައް ތައްފީޒުކުރެވިފައިވުން.
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ކައުންސިލުން ސިޔާސަތުތަކަށާއި ޤަވައިދުތަކަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން.





100%

ކައުންސިލްގެ ޤަވައިދު ތަކާއި ސިޔާސަތުތަކަށް ތަންފީޒުކުރާވަރު މޮނިޓަރކުރުން.
އަލަށް މީހުން އާބާދުވާ ޞަރަހައްދުގައި މިސްކިތެއް އިމާރާތްކުރެވިފައިވުން.
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ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމަނައިގެން މިސްކިތެއް އިމާރާތްކުރުމަށް ފައިސާ ހޯދުން.
ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ޤާއިމްކުރުން.
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50%




ކައުންސިލްގެ އާންމުދަނީން ޚަރަދުކޮށްގެން ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިކުރުން.

10%

ދާއިރާ ކައިރީގައި ރިސޯޓެއް އޮތުން.
މިރަށަކީ ޒަމާނީ ހުނަރާއި މަޢުލޫމާތާއި ،ޤާބިލުކަމާއި އުފެއްދުންތެރި ޙިޔާލުހުރި އަދި
ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ޚާއްޞަ ޖަމިއްޔާއެއް އުފެދިފައިވާ ރަށަކަށް ހެދުން.
ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ފަށަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭޙައިން ލޯނު ލިބޭނެގޮތް
30



ފަހިކޮށްދިނުން.

40%

ވިޔަފާރީގެ ރޮނގުން އެކަށީގެންވާ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދީ ވިޔަފާރި ފަށައިގަތުމަށް
އެހީތެރިވުން.
ކުށްމަދު މުޖުތަމަޢުއެއް ޤާއިމްކުރުން.

ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ
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31

ކުށުގެ ވެށީން ދަރީން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ބެލެނެވެރިންނަށް ވިސްނައިދީ
ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން.
ފުލުހުންނާއި ކައުންސިލް ގުޅިގެން އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ޑޯރ ޓު ޑޯރ ޕޮރޮގްރާމްތައް
ހިންގުން.
އިސްދޫގެ ރައްޔިތުންނަކީ ޢާއްމުއިޖުތިމާއީ މިންގަނޑު ތަކާއި ހިލާފް ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރި
ރައްޔިތުން ތަކެއް ކަމުގައިވުން.
ކައުންސިލާއި އިސްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގުޅިގެން ރައްޔިތުން ޢާންމުއިޖުތިމާއީ މިންގަނޑު

32

ތަކާއި ޚިލާފް ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން ޕުރޮޤްރާމް ތަކެއް (ސެޝަންތަކެއް)



30%

ހިންގުން.
ރަށުކައުންސިލް އާއި ފުލުހުން ގުޅިގެން އިސްދޫ ސަރުކާރު މުވައްސަސާ ތަކާއި ޖަމިއްޔާ
ޖަމާއަތް ތަކަށް އަމާޒުކޮއްގެން ޢާއްމުއިޖުތިމާއީ މިންގަނޑު ތަކާއި ހިލާފް އަމަލް ތަށް
ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން ޕުރޮޤްރާމް ތަކެއް ހިންގުން.
އިސްދުއަކީ ކޮރަޕްޝަނުން އެއްކިބާވެފައިވާ ،ހޭލުންތެރި ރަށަކަށް ވުން.

33




100%

ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޮވުމުގައި މެރިޓް އުޞޫލަށް ޢަމަލުނުކުރެވުން( .އެކަށީގެން ނުވާމީހުން
މަޤާމުތަކަށް އައްޔަން ނުކުރުން)
ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތައް ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުން ރައްކާތެރިތަނަކަށް ހެދުން.
ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ މުވައްސަސާތަކެއްގެ މެދުގައި ކޮރަޕްޝަނާބެހޭ މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ސިލްސިލާ
ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވުން.
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00%

ޤަވާއިދަށް އިޙްތިރާމް ކުރުމުގެ ރޫޙް އާލާކުރެވިފައިވުން.
ރަށުގެ ހުރިހާ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން
އެވެއަރނެސް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.
ކައުންސިލުން ތަންފީޒުކުރެވެން ހުރި ޤަވާއިދު ތައް ތަންފީޒުކުރަމުން ގެންދިއުން.
އާއްމު ޚިދުމަތްތަށް ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމައަށް ލިބިފައިވުން.
އެސްއޯޕީތައް ކައުންސިލުގައި އާއްމުންނަށް ފެންނާނެހެން ޑިސްޕްލޭކުރުން.
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ކައުންސިލްގެ އެސްއޯޕީސްޕިތައް ނިންމައި އާއްމުކުރުން.





ޒުވާނުންނަށް އަމާޒްކޮށްގެން ކެރިއަރ ގައިޑެންސް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.

50%

ވަޒީފާގެ ހުރި ފުރުޞަތުތައް އަންގައިދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން.
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ސާރފިން ޕޮއިންޓެއް ތަރައްޤީކުރުން.
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ވެލާ ،ކަހަނބު ،މުރަކަފަދަ ތަކެތި އާލާކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް
ޤާއިމްކުރުން.
ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތަކުގައި މުވައްސަސާތަކުގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާއާއި އެހީތެރިކަން
37

ލިބިފައިވުން.
އެކި އެކި ކަންކަމުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން.





100%

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ނިޒާމެއްޤާއިމުވެފައިވުން.
އާޡާރީ ތަރިކަތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ފަހުގެ ޖީލުތަކަށް ވާޞިލުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި
ޕްލޭނެއް ހެދިފައިވުން.
38


100%

އެކްޝަން ޕްލޭނެއް ހެދުން
އެމޭޒިން ޕާރކެއްގެ ގޮތުގައި ހަވިއްތަ އަދި ބޭސްކުޅި ތަރައްޤީކުރުން.

39

ޕްރޮޕޯސަލް ހަދައިގެން ފަންޑުހޯދުން

އިސްދޫގެ ކުލަބް ޖަމިއްޔާތަކަކީ ރަށުގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ބަޔެއްކަމުގައި ވުން
40




ކުލަބް ޖަމްއިއްޔާތަކަށް ރާއްޖެއިން ލިބެންހުރި ފުރުސަތު ބަލައި އެފުރުސަތުތައް ހޯދައިދިނުން.
ކުލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާވުން.

41


40%

ޖަމިއްޔާއިން ހިންގާ ހަރަކާތްތައް ރަށްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރުމާއި ،ހާމަކަންބޮޑުގޮތެއްގައި




ޖަމްޢިއްޔާތައް ހިންގޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން.
ގޮނޑުދޮއްތައް ގިރުން ހުއްޓުވުން.
42

ހޭޅިފަށުގައި ގަސްއިންދާ ،ގޮނޑުދޮށުން ވެލިނެގުން ހުއްޓުވުން.

50%

25%
100%





ތިމާވެއްޓާބެހޭގޮތުން ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުން
44

ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމާބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެން ލީފްލެޓްތައް ހަދާ ގޭގެއަށް ބެހުން.



80%

ރަށްގިރުމަށް ދިމާވާ މައިގަނޑު މައްސަލަތަކާއި ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުނަނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން.
ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ޙަރުދަނާ އުޞޫލެއް ކަނޑައެޅިފައިވުން.
45

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދިރޭތަކެތި ހިފާ އަދި މަރާ ފަރާތަތްކާމެދު ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅު





50%

އެޅުމަށް އުސޫލެއް އެކުލަވާލުން.
ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ
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ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ވަކި ވަކި ފަރުދުން ކުރާކަންކަން ފާހަގަކޮށް
އެފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރުދިނުމަށް އުސޫލެއް ހެދިފައިވުން.
ޑައިވިންގ ސަރަހައްދެއްގެ ގޮތުގައި ވަކި ސަރަހައްދެއް ކަނޑައަޅާއި ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވުން.

46

ކޯމަސް،އެންމަޑި މުރަކަ ،ވެލާކަހަބުފަދަ ތަކެތި ދިރުވާ އާލާކުރުން.



00%

ވަކި ސެޑިއުލްއެއްގެ މަތިން ޑައިވްކުރާނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
މިރަށުގެ އެއްގަމާއި ކަނޑާއި ފަރު އަދި ފަޅު ބޭނުންކޮށްގެން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި
ރައްޔިތުންނަށް އާމްދަނީ އިތުރުވާނެ ގޮތެއްވުން.
ރަށުގެ ގޮޑުދޮށުން ކަށިވެލި،ދޮންވެލ،އަކިރި ގައު ފަދަތަކެތި ނަގާފަރާތްތަކާއި މެދުގައި ފިޔަވަޅު
47

އެޅުން.





100%

މިރަށް ވަށައިގެންވާ ކަނޑާއި ފަރު އަދި ފަޅުތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމެއް
ޤާއިމުކުރުން
ގިރާޞަރަހައްދުތަކުގައި ބޮޑުހިލަ ޖެހޭނެ ގޮތެއްވުން.
48


20%

ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމާއި ގިރާޞަރަހައްދު ހިލަ ޖެހުން( .ހަވިއްތަޞަރަހައްދު ފަދަ ތަންތަން)
ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ހާމަކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި ފެންނާނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވުން.

49

* ކައުންސިލުންކުރާ ކަންކަން އާއްމުންނަށް ފެންނާހެން ބެހެއްޓުން( .ކައުންސިލު ން ނިންމާ




މުހިއްމު ކަންކަން ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކުރުމުގެގޮތުން ރަގަޅު ފެންވަރަކަށް ކައުންސިލްގެ

100%

ވެބްސައިޓް ޑިޒައިންކުރުން)
*ރަށުގެ އެކިހިސާބުތަކުގައި ނޯޓިސް ބޯޑް ހެދުން
އިޖުތިމާއީ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުން ބައިވެރިވުން އިތުރުވުން.
ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމުގައި އެއްވެސް ސިޔާސީ ފިކުރަކަށް ނުބަލައި އެންމެހާ



ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން.
50

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާހޯދުން.



100%

ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ ބައެއްދުވަސްތައް ފާހަގަކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ބާއްވާ ޖަލްސާއާއި ސެމިނާ
ވިޔަފާރި އުސޫލުން ކުއްޔަ ބިން ދޫކުރުން
51

*މިނިސްޓްރީ ތަކުން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަތައްނެގުން /ކައުންސިލްއިން ފާސްކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން




25%

ފާސްކުރުން
ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ
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*އިއުލާންތައް ކުރުމާއި ބިޑްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުން
*ގެސްޓު ހައުސް އެޅުމަށް ބިންކުއްޔަށް ލިބޭ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައިވުން.
*ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ބިންކުއްޔަށް ލިބޭ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައިވުން.
*ހޮޓާ ރެސްޓޯރަންޓް ހިންގުމަށް ބިންކުއްޔަށް ލިބޭ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައިވުން.
*މަސްކައްކާ ހިއްކުމާއި ދިރޭތަކެތި ގެންގުޅުމަށް ބިންކުއްޔަށް ލިބޭ އިންތިޒާމެއް
ހަމަޖެހިފައިވުން.
ފަތާސަރަހައްދާއި ޕިކްނިކުއޭރިއާ މަރާމާތު ކޮށް ބެލެހެއްޓުން
52

އިސްފަންނުގައި ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުން





50%

53

ބަނދަރުބޮޑުކުރުން





99%

އާސާރީ މިސްކިތުގެ ވަށާފާރުރޭނުން
* ހެރިޓޭޖުގެ އެހީތެރި ކަމާއިއެކު ބަޖެޓް ހޯދައިގެން
54





00%

* ކައުންސިލްއިން ނިއްމަންޖެހޭ ނިއްމުންތައް ނިއްމުން
* އިޢުލާން ކުރުމާއި ބިޑިން ނިންމައި ބަޔަކާއި ހަވާލްކުރުން
އިސްދޫ ސުކޫލުން ހުށަހަޅާ ކަންކަމަށް ހިލޭއެހީ ދިނުން
* ކައުންސިލްއިން ބަޖެޓް ކަޑައަޅައި ފާސްކުރުން

55





* އެހީދިނުމަށް ކައުންސިލްއިން ފާސްކުރުން އަދި އެހީގެ ގޮތުގައިދޭ ފައިސާއިން ކުރާކަންކަން

80%

މޮނިޓަރކޮށްބެލެހެއްޓުން
ހިފްޒުކޮށް އިމާމުވެ ތަރާވީހު ނަމާދުކުރާނެ  2އިމާމުން ގެނައުން
56

* ކައުންސިލްއިން ބަޖެޓް ކަނޑައަޅައި ފާސްކުރުން

50%



* ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާ ކޮމެޓީއާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުން
ކައުންސިލަރުން މިނިސްޓުރީތަކަށް ދިއުންމަށް މާލެދިއުން
* ކައުންސިލްއިން ދުވަސް ކަނޑައަޅައި ދިއުމަށް ފާސްކުރުން  /ބަޖެޓްކަނޑައެޅުން

57


35%

ބޭނުންވާޑޮކިއު މެންޓުތައް ތައްޔާރުކުރުން
* މާލެ ދިއުން
ބަނދަރު ސަރަހައްދު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ޕުލޭނެއްހަދައި ޕުލޭނާއި އެއްގޮތައް މަސައްކަތް
ކުރިޔައްގެންދިއުން

58

* ރަށުގެ މޫނުމަތި (ބަނދަރުމަތި) ފަރާތަކާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ވަކި ޕްލޭނަކާއި އެއްގޮތަށް

50%



ކުރެހުން
އަލަށް ހަދާ ސަހަރާގެ މަސައްކަތް
59

* މަގު ކަނޑާއި ވަށާ ފާރުރޭނުން
* ވަށާފާރު ރޭނުމަށް  PSIPގައި ހިމަނައިގެން ފައިސާހޯދުން





50%

އިޖްތިމަޢީ މާރުކަޒެއް ގާއިމުކުރުން
ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ
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60

އިޢުލާންކޮށްގެ ފަރާތެއް ހޯދުން

30%



ދުޅަހެޔޮ ހަށިހެޔޮ ރައްޔިތުންތަކެއް ދިރިއުޅޭ ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުން
ކުޑަ ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ ޕޭމަންޓްހަދައި ޓާރފްހަރުކޮށް ފެންސްޖެހުން
61


99%

ބޮޑު ފުޓްބޯޅަދަނޑު ފެންސް މަރާމާތުކުރުން
ބޮޑު ފުޓްސަލްދަނޑަށް ބައެއްއިތުރު ކުރުން
ކުނިކޮށްޓަކަށް އިތުރު ވެހިކަލެއް ހޯދުން

62


100%

އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅައިގެން
ހަވިއްތަ ސަރަހައްދުގައި ތޮށިގަނޑު ލުން
* މިހާރު ލާފައިވާ ތޮށިގަނޑުން ވެއްޓިފައިވާ ބައިތަށް ބަލައި ހެރިޓޭޖައް އެންގުން
* މަރާމާތު ކޮށްދޭނޭ ބަޔަކު

63




00%

* ހަވިއްތަ ސަރަހައްދު ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓާނެ ބަޖެޓް ހޯދުން
* އިޢުލާންކޮށް ހަވިއްތަ ޞަރަހައްދު ބަޔަކާއި ޙަވާލުކުރުން
ސެންޓްރަލް ޕާކެއް އެޅުން


* ކުޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތިމީހުން ބޭނުންކުރާގޮތަށް ޕާކެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ބިން ކަނޑައެޅުން
64

20%

*ބަޖެޓްގައި ޖަހައިގެން ފައިސާ ހޯދުން
* އިޢުލާންކޮށްގެން ފަރާތަކާއި ޙަވާލުކުރުން
މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުން
މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް މަސައްކަތު މައުހައުލަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގަރާމް ހިންގުން

65





100%

ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި މިނިސްޓްރީތަކުން ހިންގާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިކުރުވުން
ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުން
ދުނިޔޭގެ ކެންސަރުބަލީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން (ސިއްޙީމަރުކަޒާއި ގުޅިގެން)
ޝަހީދުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުން.





ދުނިޔޭގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން.
ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން.
66

ފިތުރު ޢީދު ފާހަގަކުރުން

50%

ދުނިޔޭގެ މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން (އިސްދޫ ސްކޫލާއި ގުޅިގެން)
ހުރަވީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުން.
އަޟްހާ ޢީދު ފހަގަކުރުން
ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ
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ދުނިޔޭގެ ޞިއްހަތު ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން(ފުޓުސެލް މުބާރާތަކާއި ދީނީ ސުވާލުމުބާރާތެއް ކުރިޔަށް
ގެންދިއުން)
އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުން (ސަގާފީ ހަވީރެއް ބޭއްވުން) (ސަގާފީ
ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކެއް ބޭއްވުން)
މުދައްރިސުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
ނަޞްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
ޖުމްހުރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން.
ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
ބައިނަލްއަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން (އަންހެނުންގެ ބަހުސްމުބާރާތެއް
(އަންހެނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ވޮލީ އަދި ބަށި މުބާރާތެއް ކުރިޔަށް ގެންދިއުން)

ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް ފާހަގަކުރުން(.ދީނީ ސުވާލުމުބާރާތް  ،މަދަހަ މުބާރާތް)
މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވސް ފާހަގަކުރުން
ކައުންސިލްގެ ޤުރުޢާން މުބާރާތެއް ބޭއްވުން
67

ކައުންސިލްގެ ޤުރުޢާން މުބާރާތެއް ބޭއްވުން
ކައުންސިލް އާއިމާރާތެއް އެޅުން

68

00%






99.99%

ކައުންސިލް އިމާރާތެއް އެޅުމަށްޓަކައި ކުރެހުންތައްޔާރުކޮށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުން
ވަކި އުޞޫލެއްގެ ދަށުން ދަނޑުބިން ދޫކުރުން

69
70
71

ދަނޑުވެރިންގެ އާ ދަފުތަރެއް އެކުލަވާލުން





30%

ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ވަކިއުޞޫލެއްގެ ދަށުން ދަނޑުބިން ދޫކުރުން
ކައުންސިލް ޚަރަދުގައި ޕްރީސްކޫލެއް ހިންގުން





އެކަމަޑޭޝަން ބުލޮކެއް ހަދައި ކުއްޔަށްދޫކުރުން





އިޢުލާންކޮށްގެން ފަރާތެއް ހޯދުން

ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

10%
00%
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 .1ޙާޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް
އަހަރީ ރިޕޯޓް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ތައްޔާރުކޮށްފޮނުވުން
 2019ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް  10ޖަނަވަރީ 2021ގެ ކުރިން ވަނީ އަތޮޅުކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައި.
 2021ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލް ބަޖެޓް ފާސްކުރުން ފޮނުވުން
 2021ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ސަރުކާރުން ކައުންސިލަށް ދީފައިވާ 5738280 /-ރ (ފަސް މިލިޔަން ހަތް ލައްކަ ތިރީސްއަށް ހާސް
ދުއިސައްތަ އަށްޑިހަ ރުފިޔާ) ގެ ގުރާންޓާއި ،ކައުންސިލްގެ ޢާންމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާ  ( 1270421/-އެއް
މިލިއަން ދެ ލައްކަ ހަތްދިހަ ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ އެކާވީސް) ރުފިޔާ އާއި  2020ވަނަ އަހަރު ރިޒާވުގެ ގޮތުގައި ހުރި 2060702 /-
( ދެ މިލިއަން ފަސްދޮޅަސް ހާސް ހަތްދިހަ ދެ ރުފިޔާ) އާއި ތިންވަނަ ފަރާތަކުން މިކައުންސިލަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ 3029893/-
(ތިން މިލިއަން ނަވާވިސް ހާސް އަށް ސަތޭކަ ނުވަދިހަތިން) ރުފިޔާ އާއިއެކު މުޅި ޖުމުލަ 12099296-/ރ (ބާރަ މިލިއަން ނުވަދިހަ
ނުވަހާސް ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަހަ ރުފިޔާ)  2021ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގެ ގޮތުގައި ފާސްކުރަން ނިންމުން .މި ބަޖެޓް ވަނީ  15ޖަނަވަރީ
 2021ގެ ކުރިން ފާސްކޮށް އަތޮޅުކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައި.
ކައުންސިލްއިން ކަނޑައަޅާ ދުވަހެއްގަ ބައްދަލް ވުންތައް ބާވަމުން ގެންދިއުން ޔައުމިއްޔާ ނިއްމުން ނިއްމުންތައް ރައްޔިތުންނަށް
ހާމަކުރުން
ނިންމާ ނިންމުންތަށް ކައުންސިލްގެ ފޭސްބުކު ޕޭޖާއި އިދާރާގެ ކޮމިއުނިޓީ ވައިބަރ ގުރޫޕް އަދި ނޯޓިސް ބޯޑުގައި ދަނީ ޢާއްމް ކުރަމުން.

ކޮންމެހަފްތާ އަކު އެއްފަހަރު ބައްދަލް ވުން ބޭއްވުން ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ސާމިލްވާގޮތައް.
ރައްޔިތުންނަށް ކޮންމެހެން ރަށުން ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ރަށުން ބޭރަށް ނުގޮސް ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަގޮތެއްގައި ލިބޭނެގޮތް ވުން.
ސެލްފް ސަރވިސް އޭޓިއެމް އެއް ބެހެއްޓުމަށް މިކައުންސިލުންވަނީ ކުލި ނުނަގާގޮތަށް ( 50×60ފޫޓް) ބިމެއް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ އަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދީފައި.
މިރަށުގެ ދަނޑުވެރިންނަކީ ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގައި އާދަޔާ ޚިލާފަށް ގިނައިން ކެމިކަލްސް ބޭނުންނުކުރާތީ އެކަން މަދުކުރުން
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އިސްދުއަކީ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ނަމޫނާ ރަށެއްކަމުގައިވުން.

ރަނގަޅު ކާނާ ކެއުމުން ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ފައިދާއާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ހޭލުންތެރި ރައްޔަތުން ތަކެއް ދިރިއުޅޭ ރަށްކަށްވުން.
ރަށުން ފަސޭހަކަމާއެކު ރަނގަޅު ކާނާ ލިބޭގޮތް ވުން.
ފޮގުކުރަންބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރެވިފައިވުން.
ފޮގުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މެސިނަރީސް ގެނެސްފައިހުރުން.
ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކަށް ރައްކާތިވުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވުން.
ރަށުގެ ސިއްޙީމަރުކަޒާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން.

ޑުރަގާއި މަސްތުވާތަކެތިން ސަލާމަތްވެފައިވާ ޒުވާނުންތަކެއް ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށްވުން.
ލ.އިސްދޫ ޕޮލިސް ސުޓޭސަނާއި ގުޅިގެން ހަރަކާތް ހިންގުން

ޒަމާނީ ފެންވަރުގައި ކޭބަލް ޓީވީގެ ޙިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވުން.
މިރަށުގެ ފޮއި ކުލަބުގެ ފަރާތުން ރަށުގެ ހުރިހާ ގެތަކަށް މީޑިޔާ ނެޓްގެ ހިދުމަށްދީފައިވޭ.
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ހޫނުމޫސުމުގައި ކޮންމެ ފަހަރަކު ބޯފެނަށް ޖެހޭ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ގެނެވިފައިވާ ރަށަކަށްވުން.
ހޫނުމޫސުމުގައި ބޯފެނަށް ޖެހޭތީ މިރަށުގެ އިޖުތިމާއީ  03ސަރަހައްދެއްގައި ބޯފެން ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ވަނީ ހަމަޖައްސާފައި.

ވާރޭފެންނަގާ ރައްކާކުރުމާއި ،ސާފު ބޯފެން ރައްކާތެރިކަމާއި އެކު ލިބުން.
ޢިޖުތިމާއީ ތާގީތަށް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓިފައިވޭ.

ރަށުތެރޭގައި ހުރި ފަޅުގޯތިތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމުގާއިމު ކުރުމާއި  15އަހަރުވެފައިވާ މީހުންދިރިނޫޅޭ ގޯތިތައް އެހެން
ފަރާތްތަކަށް ދިނުން.
މިގޮތުން ސާފުނުކޮށް ބާއްވާ ފަޅުގޯތި ތަކުގެ ވެރިންނަށް މަހަކު  01ފަހަރު ގޯތިތަށް ސާފްކުރުމަށް އެންގިފައިވޭ.

އަލަށް ގޯތިދޫކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުން ހަދަންޖެހޭ މަގުތަކާއި ،މިހާރު ބޭނުންކުރާ މަގުތައް އެއްވަރުކޮށް މަރާމާތުކޮށް ހަދާފައިވާ
ރަށަކަށްވުން.

ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ
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ގޯތިތަކުގައި ވަށާފާރު ރާނައި ގޭގެއާއި މަގުތަކުގައި ނަންބޯޑު ހަރުކުރެވިފައިވުން.
އިޔާދަ ކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ޕްލޭންއެއް އެކުލަވާލެވިފައިވުން.
-

ސޯލާޕެނަލް ޖެހުމަށް ބިން ކަނޑައަޅައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރމަންޓާއި ވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައި.

ކައުންސިލުން ހަދާފައިވާ ސިޔާސަތުތަކާއި ،ޤަވައިދުތައް ތައްފީޒުކުރެވިފައިވުން.
އަލަށް މީހުން އާބާދުވާ ޞަރަހައްދުގައި މިސްކިތެއް އިމާރާތްކުރެވިފައިވުން.
-

މިސްކިތް އަޅާނެ ބިން ކަނޑައަޅައި އިސްލާމިކު މިނިސްޓްރީއާއި ވަނީ ޙަވާލުކުރެވިފައި.

އިސްދުއަކީ ކޮރަޕްޝަނުން އެއްކިބާވެފައިވާ ،ހޭލުންތެރި ރަށަކަށް ވުން.
އާއްމު ޚިދުމަތްތަށް ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމައަށް ލިބިފައިވުން.
ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތަކުގައި މުވައްސަސާތަކުގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާއާއި އެހީތެރިކަން ލިބިފައިވުން.

އާޡާރީ ތަރިކަތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ފަހުގެ ޖީލުތަކަށް ވާޞިލުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ޕްލޭނެއް ހެދިފައިވުން.
-

ހަވިއްތަ ސަރަހައްދު ތަރައްޤީކުރުމަށް ޕުލޭނެއްހަދައި އެ ޕުލޭނާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުން.
ހަވިއްތަ ސަރަހައްދު ސާފްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ވޭޖުގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކު ނެގުން.

އިސްދޫގެ ކުލަބް ޖަމިއްޔާތަކަކީ ރަށުގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ބަޔެއްކަމުގައި ވުން
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ގޮނޑުދޮއްތައް ގިރުން ހުއްޓުވުން.
-

ހޭޅިފަށުގައި ގަސްއިންދާ ،ގޮނޑުދޮށުން ވެލިނަގާ ފަރާތްތަށް ޖޫރިމަނާކުރުން.

ތިމާވެއްޓާބެހޭގޮތުން ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުން
-

ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމާބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެން ލީފްލެޓްތައް ހަދާ ގޭގެއަށް ބެހުން.

ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ޙަރުދަނާ އުޞޫލެއް ކަނޑައެޅިފައިވުން.

މިރަށުގެ އެއްގަމާއި ކަނޑާއި ފަރު އަދި ފަޅު ބޭނުންކޮށްގެން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް އާމްދަނީ އިތުރުވާނެ
ގޮތެއްވުން.

ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ހާމަކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި ފެންނާނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވުން.
-

ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތަށް ކައުންސިލްގެ ފޭސްބުކު ޕޭޖުގައާއި ކައުންސިލްގެ ކޮމިއުނިޓީ ވައިބަރ ގުރޫޕުގައި އަދި ނޯޓިސްބޯޓް
ގައި ހާމަކުރުން.

އިޖުތިމާއީ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުން ބައިވެރިވުން އިތުރުވުން.
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ފަތާސަރަހައްދާއި ޕިކްނިކުއޭރިއާ މަރާމާތު ކޮށް ބެލެހެއްޓުން
-

ފަތާ ސަރަހައްދު ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓާފައިވޭ.

ބަނދަރުބޮޑުކުރުން
-

ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ  95%ވަނީ ނިމިފައި.

އިސްދޫ ސުކޫލުން ހުށަހަޅާ ކަންކަމަށް ހިލޭއެހީ ދިނުން
ހިފްޒުކޮށް އިމާމުވެ ތަރާވީހު ނަމާދުކުރާނެ  2އިމާމުން ގެނައުން
-

ކޮވިޑް 19-އާއި ގުޅިގެން ގެނެވިފައިވަނީ  01ޙާފިޒް

ކައުންސިލަރުން މިނިސްޓުރީތަކަށް ދިއުންމަށް މާލެދިއުން
ކައުންސިލްގެ  03ވަނަ ދައުރުގެ ނައިބް ރައީސް ވަނީ ޔޫތް މިނިސްޓްރީއަށް ގޮސްފައި.
ބަނދަރު ސަރަހައްދު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ޕުލޭނެއްހަދައި ޕުލޭނާއި އެއްގޮތައް މަސައްކަތް ކުރިޔައްގެންދިއުން
އަލަށް ހަދާ ސަހަރާގެ މަސައްކަތް
މިހާރު ވަނީ ބިން ކަނޑައެޅިފައި.
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ދުޅަހެޔޮ ހަށިހެޔޮ ރައްޔިތުންތަކެއް ދިރިއުޅޭ ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުން
-

ޔޫތު މިނިސްޓްރީއިން މިރަށުގައި ޤާއިމް ކުރުމައް ނިންމާފައިވާ އައުޓް ޑޯރ ޖިމް އެޅުމައް ބޭނުންވާ ތަކެތި ވަނީ މިރަށައް
ގެނެސްފައި.

-

ފުޓްސަލް ދަނޑެއް ޤާއިމްކުރުން

-

ދުޅަހެޔޮ ހަށިހެޔޮ ފޮރުގުރާމް ހިންގުން.

ކުނިކޮށްޓަކަށް އިތުރު ވެހިކަލެއް ހޯދުން
ކުނިކޮށީގައި ބޭނުންކުރުމަށް ވަނީ ބަގީއެއް ގަނެފައި.
މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުން
-

މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުމަށް އޮންލައިން ޕްރޮގުރާމުތަކެއް ބޭއްވިފައިވޭ.

ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުން
-

ޤައުމީ ފެންވރުގައި ފާހަގަކުރާ ބެއެއް ދުވަސްތަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވޭ.
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ކައުންސިލް އާއިމާރާތެއް އެޅުން
-

ކައުންސިލް އައު އިމާރާތުގެ  99%ވަނީ ނިމިފައި.
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 2021 .2ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ
ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިނުވާ ހަރަކާތްތައް


ޙަރަކާތް  :1ސްކޫލު ކުދިންގެ އަޙުލާޤު ރަނގަޅުކުރުމާއި އެކުދިންގެ އަގީދާ ވަރުގަދުކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް
ހިންގިފައިވުން.

ސަބަބު/ދަތިތައް :މިހާރު މުޅި ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑު 19-އާއި ގުޅިގެން ރަށް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް
ލުމާއި ގުޅިގެން އޮފީސްތައް ބަންދުކުރެވިފައިވާތީ ،އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ވަނީ ނުކުރެވި.
ޙަރަކާތް  : 2ނަރުދަމާގެ މާސްޓަރ ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުވެފައިވުން.
ސަބަބު/ދަތިތައް :ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން ލިބެންޖެހޭ ފަންނީލަފާ ނުލިބިވާތީ.



ޙަރަކާތް : 3ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ނުލިބިވާ ގޭބިސީތަކަށް ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވުމާއި ،ސެޕްޓިކް ޓޭންކްތައް
އައުޓު ފުލޯކުރާނެ އިންތިޒާމެއް ޤާއިމުވެފައިވުން.
ސަބަބު/ދަތިތައް :ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން ޓެންޑާރ ނުކުރެވިވާތީ.



ޙަރަކާތް  : 4ހޮޅިދަނޑިތަކުގައި ސަންސުވިޗު ހަރުކުރެވިފައިވުން.
ސަބަބު/ދަތިތައް :އިންތިޤާލީ ކައުންސިލެއް އޮތުމުން ލިބެންޖެހޭ ހުއްދަތަށް ލިބުމުގައި ދަތިތަށް ހުރުމުން މަސައްކަތް
ނުކުރެވި.



ޙަރަކާތް  : 5އިސްދުއަކީ އިންވެސްޓަރުންނަށް އިންވެސްޓްމަންޓް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ރަށަކަށްވުން.

ސަބަބު/ދަތިތައް :މިހާރު މުޅި ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑު 19-އާއި ގުޅިގެން ރަށް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް
ތތަށް ހުޅުވާނުލެވުން.
ލުމާއި ގުޅިގެން އެއްވެއުޅުން މަނާވުމުގެ ސަބަބުން މިފަދަ ފުރުސަ ު
ޙަރަކާތް  : 6ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ޤާއިމްކުރުން.
ސަބަބު/ދަތިތައް :އިންތިޤާލީ ކައުންސިލެއް އޮތުމާއި ގުޅިގެން ބޮޑެތި ޚަރަދުތަށް ކުރުމަށް ހުރަސްތަކެއް އޮތުމުން.
ޙަރަކާތް  : 7މިރަށަކީ ޒަމާނީ ހުނަރާއި މަޢުލޫމާތާއި ،ޤާބިލުކަމާއި އުފެއްދުންތެރި ޙިޔާލުހުރި އަދި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް
ޚާއްޞަ ޖަމިއްޔާއެއް އުފެދިފައިވާ ރަށަކަށް ހެދުން.

ސަބަބު/ދަތިތައް :މިހާރު މުޅި ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑު 19-އާއި ގުޅިގެން ރަށް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް
ލުމާއި ގުޅިގެން އޮފީސްތައް ބަންދުކުރެވިފައިވާތީ ،އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ވަނީ ނުކުރެވި.



ޙަރަކާތް  : 8ކުށްމަދު މުޖުތަމަޢުއެއް ޤާއިމްކުރުން.

ސަބަބު/ދަތިތައް :މިހާރު މުޅި ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑު 19-އާއި ގުޅިގެން ރަށް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް
ލުމާއި ގުޅިގެން އޮފީސްތައް ބަންދުކުރެވިފައިވާތީ ،އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ވަނީ ނުކުރެވި.



ޙަރަކާތް  : 9ކަނޑާއި ފަޅުގައިހުރި ޤުދުރަތީ ދިރުންތައް ބޭނުންކޮށްގެން އާމުދަނީ ލިބޭ ގޮތެއް ހެދިފައިވުން.
ސަބަބު/ދަތިތައް :އިންތިޤާލީ ކައުންސިލެއް އޮތުމުން މަސައްކަތް ނުކުރެވި.



ޙަރަކާތް  : 10އެމޭޒިން ޕާރކެއްގެ ގޮތުގައި ހަވިއްތަ އަދި ބޭސްކުޅި ތަރައްޤީކުރުން.
ސަބަބު/ދަތިތައް :އިންތިޤާލީ ކައުންސިލެއް އޮތުމާއި ގުޅިގެން ބޮޑެތި ޚަރަދުތަށް ކުރުމަށް ހުރސްތަކެއް އޮތުމުން.

ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

26

ޓ
ފސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަ ް
އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
ވނަ އަ ަ
ަ 2021



ޙަރަކާތް  : 11ކުލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާވުން.
ސަބަބު/ދަތިތައް :ރަށުގައި ހުރި ޖަމިއްޔާތަކަކީ ހަރަކާތްތެރި ޖަމިއްޔާތަކަކަށް ނުވުމުން.



ޙަރަކާތް  : 12ޑައިވިންގ ސަރަހައްދެއްގެ ގޮތުގައި ވަކި ސަރަހައްދެއް ކަނޑައަޅާއި ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވުން.
ސަބަބު/ދަތިތައް :އިންތިޤާލީ ކައުންސިލެއް އޮތުމާއި ގުޅިގެން ބޮޑެތި ޚަރަދުތަށް ކުރުމަށް ހުރސްތަކެއް އޮތުމުން.



ޙަރަކާތް  : 13ގިރާޞަރަހައްދުތަކުގައި ބޮޑުހިލަ ޖެހުން.
ސަބަބު/ދަތިތައް :ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާއި މަޝްވަރާކުރެވި މަސައްކަތްވަނީ ފެށިފައި.



ޙަރަކާތް  : 14ވިޔަފާރި އުސޫލުން ކުއްޔަ ބިން ދޫކުރުން
ސަބަބު/ދަތިތައް :އިންތިޤާލީ ކައުންސިލެއް އޮތުމުން މަސައްކަތް ނުކުރެވި.



ޙަރަކާތް  : 15އާސާރީ މިސްކިތުގެ ވަށާފާރުރޭނުން
ސަބަބު/ދަތިތައް :ހެރިޓޭޖު މިނިސްޓްރީން ބަޖެޓް ލިބިފައި ނުވާތީ.



ޙަރަކާތް  : 16އިޖްތިމަޢީ މާރުކަޒެއް ގާއިމުކުރުން
ސަބަބު/ދަތިތައް :ޔޫތު މިނިސްޓްރީންއިން ޓެންޑަރކުރުން ލަސްވާތީ.



ޙަރަކާތް  : 17ހަވިއްތަ ސަރަހައްދުގައި ތޮށިގަނޑު ލުން
ސަބަބު/ދަތިތައް :ހެރިޓޭޖު މިނިސްޓްރީން ބަޖެޓް ލިބިފައި ނުވާތީ.



ޙަރަކާތް  : 18ސެންޓްރަލް ޕާކެއް އެޅުން
ސަބަބު/ދަތިތައް :އިންތިޤާލީ ކައުންސިލެއް އޮތުމުން މަސައްކަތް ނުކުރެވި.



ޙަރަކާތް  : 19ކައުންސިލްގެ ޤުރުޢާން މުބާރާތެއް ބޭއްވުން

ސަބަބު/ދަތިތައް :މިހާރު މުޅި ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑު 19-އާއި ގުޅިގެން ރަށް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް
ލުމާއި ގުޅިގެން އޮފީސްތައް ބަންދުކުރެވިފައިވާތީ ،އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ވަނީ ނުކުރެވި.



ޙަރަކާތް  : 20ވަކި އުޞޫލެއްގެ ދަށުން ދަނޑުބިން ދޫކުރުން
ސަބަބު/ދަތިތައް :ރަށުގެ އިޚްތިޟާސް ކަނޑައެޅި ވަކިކުރެވިފައި ނުވާތީ.



ޙަރަކާތް  : 21ކައުންސިލް ޚަރަދުގައި ޕްރީސްކޫލެއް ހިންގުން
ސަބަބު/ދަތިތައް :ކައުންސިލްގެ އައު އިމާރާތް ނުނިމިލަސްވާތީ ،ޕުރީސުކޫލް ހިންގުމައްޓަކައި މިހާރުގެ ކައުންސިލް އިދާރާ
ހުސްނުވުން.
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 .3ކައުންސިލުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ވިޔަފާރި
އިސްދޫ އަންހެނުންގެ ކޭބަލް ނެޓްވޯރކް ކުއްޔަށް ދިނުން.
 ފައުންޑޭޝަން އޮފް އިސްދޫ (ފޮއި ކުލަބް)
 ކުލި3,500/- :ރ (މަހަކު)

އިސްދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ހޮޓާ ،ރެސްޓޯރެންޓް ،ކެފޭ ޢިމާރާތްކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރި ބިން
 ކުލި160/- :ރ (މަހަކު)

އޫރީދޫ ޓަވަރު  2ބެހެއްޓުމަށް ކައުންސިލުން ދޫކުރި ބިން
 ކުލި582/- :ރ (މަހަކު)

ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ
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ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
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ވނަ އަ ަ
ަ 2021

އިސްދޫ މާމަގު ދެފަރާތުގައި އިންދާފައިހުރި ރައްޔިތުންގެ ރުއްދަނޑު (ވަރުވާ ކުލި(
 ކުލި6,000/- :ރ (އަހަރަކު)

މަގުމަތީގައި ގާޑިޔާ ބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރިކުރުމަށް ދޫކުރި ބިން
 ކުލި1125/- :ރ (މަހަކު)

ލ.އިސްދޫ ބަނދަރުމަތީގައި ހުރި ހަޓް އަދި ހަޓާއި އިންވެގެން އޮތް ހުސްބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުން
 ކުލި1,550/- :ރ (މަހަކު)

ތެލުގެ ވިޔަފާރިކުރުމަށް  1200އަކަފޫޓުގެ ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުން
 ކުލި7,200/- :ރ (މަހަކު)

ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ
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 .4ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ  06މަސްދުވަހުގެ މާލީ ހިސާބުތައް

ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު

 2021ގެ ލިބުނު
ބަޖެޓް

 2021ގެ

 2021ގެ

ފުރަތަމަ  6މަހުގެ

ބަޖެޓްގައި ބާކީ

ޚަރަދު

ހުރި ފައިސާ
3,751,763.73

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

4,692,180.00

940,416.27

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

1,046,100.00

33,118.00

1,012,982.00

ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު

6,361,016.00

421,370.77

5,939,645.23

ބަޖެޓް މުޅި ޖުމްލަ

1,394,905.04 12,099,296.00

10,704,390.96

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު
ޕެންޝަނާއި ،މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން

3,302,831.00

698,277.56

2,604,553.44

137,644.00

38,439.96

99,204.04

ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
ދ
ފތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަ ު
ދަތުރު ަ

57,000.00

5,670.00

51,330.00

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

200,183.00

35,740.29

164,442.71

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

409,508.00

141,280.46

268,227.54

ޚރަދު
ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ަ

7,000.00

0.00

7,000.00

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

181,100.00

21,008.00

160,092.00

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ ،އިސްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް

396,914.00

0.00

396,914.00

4,692,180.00

940,416.27

3,751,763.73

ޖުމްލަ
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
ދ
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަ ު

263,100.00

5,618.00

257,482.00

އުޅަނދުފަހަރު ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު

33,000.00

27,500.00

5,500.00

ލޯން ދޫކުރުން

750,000.00

0.00

750,000.00

ޖުމްލަ:

1,046,100.00

33,118.00

1,012,982.00

ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ
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 2021 .5ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ހަރަކާތްތައް

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް
ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް

ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު

ލަފާ ކުރާ
ބަޖެޓް

Q3

Q4

1

ކައުންސިލްގެ ފާއިތުވި އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުން

-

-

2

މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް އެކުލަވާލުން

-

-

-

3

 6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން ފޮނުވުން





-

ކައުންސިލްއިން ކަނޑައަޅާ ދުވަހެއްގަ ބައްދަލް ވުންތައް ބާވަމުން ގެންދިއުން ޔައުމިއްޔާ ނިއްމުން

4

ނިއްމުންތައް ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކުރުން




5

-

ކޮންމެހަފްތާ އަކު އެއްފަހަރު ބައްދަލް ވުން ބޭއްވުން ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ސާމިލްވާގޮތައް



މިރަށުގެ ދަނޑުވެރިންނަކީ ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގައި އާދަޔާ ޚިލާފަށް ގިނައިން ކެމިކަލްސް
ބޭނުންނުކުރާތީ އެކަން މަދުކުރުން
ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގައި ކެމިކަލްސް ބޭނުންކުރުމުން ލިބޭ ގެއްލުމާބެހޭ ގޮތުން ދަނޑުވެރިން
6

4500/-

ހޭލުންތެރިކުރުވައި،ކެމިކަލްސް ބޭނުންނުކޮށް ހައްދާ ކާނާ ބޮޑު އަގުގައި ވިއްކޭކަން ރައްޔިތުންނަށް
ބުނެދީ އަދި ކުރު މުއްދަތުގައި ހެއްދޭ އަދި ބޮޑު އަގުގައި ވިއްކޭ ތަރުކާރީ އަދި މޭވާގެ މަޢުލޫމާތު
ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އެފަދަ ތަކެތި ހެއްދުމަށް ބާރުއަޅާ މަގުފަހިކޮށްދިނުން (މިސާލު :މިރުސް،
ޗިޗަންޑާ ،ފަޅޯ ،ކިއުކަމްބަރ ،ބަރަބޯ ،ތޮރާ ،ކަރާ)
އިސްދުއަކީ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ނަމޫނާ ރަށެއްކަމުގައިވުން.

7





ރާއްޖޭގައި އާންމުކޮށް ނުހައްދާވައްތަރުގެ ގަސްހެއްދުން( .މިސާލު ތަފާތު ވައްތަރުގެ މޭވާ އަދި

2000/-

ތަފާތު ވައްތަރުގެ ތަރުކާރީގަސް)
ހައްދާ ތަކެތީގެ ކޮލެޓީ ވަރުގަދަ ކުރުން.
މަސްވެރިންނަށް ފަސޭހައިން އައިސް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވުން.

8

ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި އައިސް ޕްލާންޓެއް އެޅުމަށް ބިންދޫކުރުން
ރަނގަޅު ކާނާ ކެއުމުން ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ފައިދާއާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ހޭލުންތެރި

9
10



ރައްޔަތުން ތަކެއް ދިރިއުޅޭ ރަށްކަށްވުން.




1500/-

ފަންނީ ފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި މީހުން ތަމްރީންކުރުވުން.
ރަށުން ފަސޭހަކަމާއެކު ރަނގަޅު ކާނާ ލިބޭގޮތް ވުން.
ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ
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ފައިދާ ހުރި ރަނގަޅު ކާނާ ފަސޭހަކަމާއި އެކު ފިހާރަތަކުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.

ހަށިގަނޑަށް ފައިދާ ހުރި ރަނގަޅު ކާނާގެ ބާވަތްތަށް ރަށުގައި ހެއްދުން އިތުރުކުރުން.

20000/-



ރަށުގައި އުފައްދާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވާތްތައް ވިއްކާނެ ވަގުތީ ލޯކަލް މާރުކޭޓެއް ހެދުން.
ފޮގުކުރަންބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރެވިފައިވުން.
11

4000/-



މެޝިން ބޭނުންކުރުމަށް ކަމާބެހޭ މީހުން ތަމްރީނުކުރުން.
ޒަމާނީ ފެންވަރުގައި ކޭބަލް ޓީވީގެ ޙިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވުން

12





ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދަނީ ރަނގަޅަށްތޯ ބަލައި މޮނިޓަރކުރުން.
އިސްދޫއަކީ މަތީ ސާނަވީއަށް ކިޔަވައިދޭ ރަށަކަށްވުން.

13

ގްރޭޑް 10ނިންމާ ދަރިވަރުން މަތީ ސާނަވީ ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭވަރަށް ފާސްވެފައިވާ





500/-

ދަރިވަރުންނަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
އޯލެވެލްގެ ފަސް މާއްދާއިން ފާސްވާ އިންސައްތަ އިތުރުކުރުމަށް ބާރުއެޅުން
ހޫނުމޫސުމުގައި ކޮންމެ ފަހަރަކު ބޯފެނަށް ޖެހޭ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ގެނެވިފައިވާ ރަށަކަށްވުން.

14

ރަށުން ފެން ހުސްވުމުގެ ކުރިން ޑިޒާސްޓަރމެނޭޖްމަންޓް ގުޅިގެނގުޅިގެން ރައްޔިތު ފެންލިބޭނެ
ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން .އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
1000/ވާރޭފެންނަގާ ރައްކާކުރުމާއި ،ސާފު ބޯފެން ރައްކާތެރިކަމާއި އެކު ލިބުން.





15

ހލީލު ކުރުމުގެ ޕޮރޮގުރާމްތަށް ރާވާ ހިންގުން.
އީޕީއޭއާއި ގުޅިގެން ކޮންމެއަހަރަކު ބޯފެންތަ ު
ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ނުލިބިވާ ގޭބިސީތަކަށް ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވުމާއި ،ސެޕްޓިކް
16

ޓޭންކްތައް އައުޓު ފުލޯކުރާނެ އިންތިޒާމެއް ޤާއިމުވެފައިވުން.

ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ
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ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި މަސައްކަތަތަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހިމަނައިގެން އެފަރާތްތަކަށް ނަރުދަމާގެ
ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން.



ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި ގުޅިގެން ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުން.
ރަށުތެރޭގައި ހުރި ފަޅުގޯތިތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމުގާއިމު ކުރުމާއި  15އަހަރުވެފައިވާ
މީހުންދިރިނޫޅޭ ގޯތިތައް އެހެން ފަރާތްތަކަށް ދިނުން.
ހެދިފައި ހުރި ޤާނޫނާއި ޤަވައިދުތައް ހަރުދަނާކުރުން .ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެފަރާތްތަކާއިމެދު
17

ފިޔަވަޅުއެޅުން.
 15ވެފައިވާ ގޯތިތައްނަގައި އެހެން ފަރާތްތަކަށް ދިނުމާއި ރައްޔިތުން ޒިންމާދާރުކުރުވުން( .ފަރުދީ
ޒިންމާ)
އަލަށް ގޯތިދޫކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުން ހަދަންޖެހޭ މަގުތަކާއި ،މިހާރު ބޭނުންކުރާ މަގުތައް

18

19

އެއްވަރުކޮށް މަރާމާތުކޮށް ހަދާފައިވާ ރަށަކަށްވުން.





5000/-

މަގުހަދާޔުނިޓްގެ މެޝިނަރީޒް ބޭނުންކޮށްގެން މަގުތައް އެއްވަރުކޮށް ކުރުން.
އިސްދޫ ބޮޑުމަގުގައި ފަޞޭޙަ ކަމާއިއެކު ދަތުރު ކުރެވޭނެފަދަ ގޮތަކަށް ތާރު އެޅިފައިވުން.



ސަރުކާރުގެ  PSIPބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން ފައިސާ ހޯދުމަށް މަސަކަތްކުރުން.

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވުން.
20





ރކޮށްގެން ސޯލާ ޕެނަލްސް ޤާއިމުކުރުމަށްމަސައްކަތްކުރުން.
ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަ ާ
ސޯލާ ޕެނަލްސް ހަރުކޮށް ކަރަންޓު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.
އިސްދުއަކީ އިންވެސްޓަރުންނަށް އިންވެސްޓްމަންޓް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާ
ރަށަކަށްވުން.

21





ކައުންސިލުން ތަފާތު ވައްތަރުގެ އިންވެސްޓްތައް ރަށަށް ތާޢަރަފުކުރުން.
ކައުންސިލުން ހަދާފައިވާ ސިޔާސަތުތަކާއި ،ޤަވައިދުތައް ތައްފީޒުކުރެވިފައިވުން.




22

5000/-

ކައުންސިލުން ސިޔާސަތުތަކަށާއި ޤަވައިދުތަކަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން.

2000/-

ކައުންސިލްގެ ޤަވައިދު ތަކާއި ސިޔާސަތުތަކަށް ތަންފީޒުކުރާވަރު މޮނިޓަރކުރުން.
23

ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ޤާއިމްކުރުން.

ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

1000000

33

ޓ
ފސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަ ް
އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

ދާއިރާ ކައިރީގައި ރިސޯޓެއް އޮތުން.
މިރަށަކީ ޒަމާނީ ހުނަރާއި މަޢުލޫމާތާއި ،ޤާބިލުކަމާއި އުފެއްދުންތެރި ޙިޔާލުހުރި އަދި
ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ޚާއްޞަ ޖަމިއްޔާއެއް އުފެދިފައިވާ ރަށަކަށް ހެދުން.
24

2000/-

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ފަށަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭޙައިން ލޯނު ލިބޭނެގޮތް
ފަހިކޮށްދިނުން.
ވިޔަފާރީގެ ރޮނގުން އެކަށީގެންވާ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދީ ވިޔަފާރި ފަށައިގަތުމަށް
އެހީތެރިވުން.
ސްކޫލްކުދިންނާއި ޢާންމުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދީނީ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
އިތުރުކުރުން.

25

ސްކޫން ކުދިންގެ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް އަހަރަކު އެއްފަހަރު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން



7500/-

(ކޮންމެ ސްކޫލެއްގައި)
ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް އަހަރަކު އެއްފަހަރު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.
ކުށްމަދު މުޖުތަމަޢުއެއް ޤާއިމްކުރުން.
ކުށުގެ ވެށީން ދަރީން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ބެލެނެވެރިންނަށް ވިސްނައިދީ ހޭލުންތެރިކަން
އިތުރުކުރުން.
ފުލުހުންނާއި ކައުންސިލް ގުޅިގެން އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ޑޯރ ޓު ޑޯރ ޕޮރޮގްރާމްތައް

26

ހިންގުން.



1500/-

ކައުންސިލާއި އިސްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގުޅިގެން ރައްޔިތުން ޢާންމުއިޖުތިމާއީ މިންގަނޑު ތަކާއި
ޚިލާފް ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން ޕުރޮޤްރާމް ތަކެއް (ސެޝަންތަކެއް) ހިންގުން.
ރަށުކައުންސިލް އާއި ފުލުހުން ގުޅިގެން އިސްދޫ ސަރުކާރު މުވައްސަސާ ތަކާއި ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތް
އ މިންގަނޑު ތަކާއި ހިލާފް އަމަލް ތަށް ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން
ތަކަށް އަމާޒުކޮއްގެން ޢާއްމުއިޖުތިމާ ީ
ޕުރޮޤްރާމް ތަކެއް ހިންގުން.
އިސްދުއަކީ ކޮރަޕްޝަނުން އެއްކިބާވެފައިވާ ،ހޭލުންތެރި ރަށަކަށް ވުން.

27





ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޮވުމުގައި މެރިޓް އުޞޫލަށް ޢަމަލުނުކުރެވުން( .އެކަށީގެން ނުވާމީހުން
މަޤާމުތަކަށް އައްޔަން ނުކުރުން)
ޤަވާއިދަށް އިޙްތިރާމް ކުރުމުގެ ރޫޙް އާލާކުރެވިފައިވުން.

28

ޤަވާއިދަށް އިޙްތިރާމް ކުރުމުގެ ރޫޙް އާލާކުރެވިފައިވުން.
ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދަށް އަހުލުވެރިކުރެވިފައިވާ ރަށަކަށްވުން.

 29ކައުންސިލުން ރަށުގައި ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.


2000/-

ރަށުގެ ހުރިހާ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން

ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ
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ނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަ ް
އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

އިސްދުއަކީ ކުށްމަދު މުޖުތަމަޢު އެއްކަމުގައިވުން.
30

2200/-

އެވެއަރނެސް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.
ކައުންސިލުން ތަންފީޒުކުރެވެން ހުރި ޤަވާއިދު ތައް ތަންފީޒުކުރަމުން ގެންދިއުން.
އާއްމު ޚިދުމަތްތަށް ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމައަށް ލިބިފައިވުން.
ކައުންސިލްގެ އެސްއޯޕީސްޕިތައް ނިންމައި އާއްމުކުރުން.
ޒުވާނުން ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރިކުރެވިފައިވުން.

31

1500/-

ޒުވާނުންނަށް އަމާޒްކޮށްގެން ކެރިއަރ ގައިޑެންސް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.
ވަޒީފާގެ ހުރި ފުރުޞަތުތައް އަންގައިދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން.
ކަނޑާއި ފަޅުގައިހުރި ޤުދުރަތީ ދިރުންތައް ބޭނުންކޮށްގެން އާމުދަނީ ލިބޭ ގޮތެއް ހެދިފައިވުން.

32

ސާރފިން ޕޮއިންޓެއް ތަރައްޤީކުރުން.
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ވެލާ ،ކަހަނބު ،މުރަކަފަދަ ތަކެތި އާލާކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް





ޤާއިމްކުރުން.
ރަށުގެ މުވައްސަސާ ތަކަކީ ފަސޭހަކަމާއި އެކު ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދެވޭ ތަންތަނަށް ވުން.

33



މުވައްސަސާގެ މަރާމާތު ދަނެގަނެ ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުގައި ދަންނަވައި ފަންޑު ހޯދުން.
މުވައްސަސާތަކުގެ އާބާތުރަ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ފިލުވުން.
ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތަކުގައި މުވައްސަސާތަކުގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާއާއި އެހީތެރިކަން
ލިބިފައިވުން.

34



2000/-

އެކި އެކި ކަންކަމުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން.
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ނިޒާމެއްޤާއިމުވެފައިވުން.
އާޡާރީ ތަރިކަތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ފަހުގެ ޖީލުތަކަށް ވާޞިލުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ޕްލޭނެއް
ހެދިފައިވުން.

35



7000/-

އެކްޝަން ޕްލޭނެއް ހެދުން
އެމޭޒިން ޕާރކެއްގެ ގޮތުގައި ހަވިއްތަ އަދި ބޭސްކުޅި ތަރައްޤީކުރުން.

36

ޕްރޮޕޯސަލް ހަދައިގެން ފަންޑުހޯދުން



5000/-

ފައިދާކުރަނިވި ،މަޢުލޫމާތުގެ ޚަޒާނާ މުއްސަނދިވާފަދަ ލިޔުންތައް ބޭނުންކުރުމަށް
އަޙުލުވެރިކުރުވުން.

ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

35

ޓ
ފސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަ ް
އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއަށް މިހުން އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ޓްރައިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ފަންނީ
ފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި ކުރުން.
އިސްދޫގެ ކުލަބް ޖަމިއްޔާތަކަކީ ރަށުގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ބަޔެއްކަމުގައި ވުން.
37



ކުލަބް ޖަމްއިއްޔާތަކަށް ރާއްޖެއިން ލިބެންހުރި ފުރުސަތު ބަލައި އެފުރުސަތުތައް ހޯދައިދިނުން.


ކުލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާވުން.
38



500/-

ޖަމިއްޔާއިން ހިންގާ ހަރަކާތްތައް ރަށްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރުމާއި ،ހާމަކަންބޮޑުގޮތެއްގައި





ޖަމްޢިއްޔާތައް ހިންގޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން.
ގޮނޑުދޮއްތައް ގިރުން ހުއްޓުވުން.
39





ހޭޅިފަށުގައި ގަސްއިންދާ ،ގޮނޑުދޮށުން ވެލިނެގުން ހުއްޓުވުން.
ޑިޒާސްޓަރ ތަކުން ސަލާމަތްވެ ރައްކާތެރިވުމަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން.

40

*ޑިޒާސްޓަރ ތަކުން ސަލާމަތްވާނޭގޮތުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތައް އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އާއި

6000/-



ޕޮލިސް އަދި ކައުންސިލް ގުޅިގެން ހިންގުން.
* ކައުންސިލްގެ އަޑުގަދަކުރާ ސިސްޓަމް ރަށުގެ  3ސަރަހައްދެއްގައި ގާއިމުކުރުން.
ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ޙަރުދަނާ އުޞޫލެއް ކަނޑައެޅިފައިވުން.
ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދިރޭތަކެތި ހިފާ އަދި މަރާ ފަރާތަތްކާމެދު ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅު

41

އެޅުމަށް އުސޫލެއް އެކުލަވާލުން.





1000/-

ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ވަކި ވަކި ފަރުދުން ކުރާކަންކަން ފާހަގަކޮށް އެފަރާތްތަކަށް
ހިތްވަރުދިނުމަށް އުސޫލެއް ހެދިފައިވުން.
މިރަށުގެ އެއްގަމާއި ކަނޑާއި ފަރު އަދި ފަޅު ބޭނުންކޮށްގެން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި
ރައްޔިތުންނަށް އާމްދަނީ އިތުރުވާނެ ގޮތެއްވުން.
42





ރަށުގެ ގޮޑުދޮށުން ކަށިވެލި،ދޮންވެލ،އަކިރި ގައު ފަދަތަކެތި ނަގާފަރާތްތަކާއި މެދުގައި ފިޔަވަޅު
އެޅުން.
މިރަށް ވަށައިގެންވާ ކަނޑާއި ފަރު އަދި ފަޅުތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން
ގިރާޞަރަހައްދުތަކުގައި ބޮޑުހިލަ ޖެހޭނެ ގޮތެއްވުން.

43

ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމާއި ގިރާޞަރަހައްދު ހިލަ ޖެހުން( .ހަވިއްތަޞަރަހައްދު ފަދަ ތަންތަން)

ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ



36

ޓ
ފސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަ ް
އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

* ކައުންސިލުންކުރާ ކަންކަން އާއްމުންނަށް ފެންނާހެން ބެހެއްޓުން( .ކައުންސިލުން ނިންމާ މުހިއްމު

50000/-

ކަންކަން ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކުރުމުގެގޮތުން ރަގަޅު ފެންވަރަކަށް ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް
ޑިޒައިންކުރުން)
*ރަށުގެ އެކިހިސާބުތަކުގައި ނޯޓިސް ބޯޑް ހެދުން
އިޖުތިމާއީ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުން ބައިވެރިވުން އިތުރުވުން.




 44ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމުގައި އެއްވެސް ސިޔާސީ ފިކުރަކަށް ނުބަލައި އެންމެހާ
ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން.
ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާހޯދުން.
ވިޔަފާރި އުސޫލުން ކުއްޔަ ބިން ދޫކުރުން
*މިނިސްޓްރީ ތަކުން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަތައްނެގުން /ކައުންސިލްއިން ފާސްކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން
ފާސްކުރުން
*އިއުލާންތައް ކުރުމާއި ބިޑްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުން
45

*ގެސްޓު ހައުސް އެޅުމަށް ބިންކުއްޔަށް ލިބޭ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައިވުން.





500/-

*ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ބިންކުއްޔަށް ލިބޭ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައިވުން.
*ހޮޓާ ރެސްޓޯރަންޓް ހިންގުމަށް ބިންކުއްޔަށް ލިބޭ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައިވުން.
*މަސްކައްކާ ހިއްކުމާއި ދިރޭތަކެތި ގެންގުޅުމަށް ބިންކުއްޔަށް ލިބޭ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައިވުން.
ބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ް
ށ ެ
ކ ް
ރ ާމ ުތ ޮ
ރ ާއ ަމ ާ
ނ ުކ ޭ
ރ ަހ ްއ ާ
ސ ަ
ަފ ާތ ަ
ނ
އ ި
ދ ިއ ިޕ ްކ ި

46





* އިސްފަންނުގައި ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުން

45000/-

ބަނދަރުބޮޑުކުރުން
47





* ކައުންސިލްއިން ބަޖެޓް ކަޑައަޅައި ފާސްކުރުން

ނ ް
ށ ިހލޭ ެއހީ ިދ ު
ނ ަކ ަމ ް
ޅ ަކ ް
ށ ަހ ާ
ނ ުހ ަ
ކ ުލ ް
ސ ޫ
ދ ު
ސ ޫ
ިއ ް
ނ
48




10000/-

* އެހީދިނުމަށް ކައުންސިލްއިން ފާސްކުރުން އަދި އެހީގެ ގޮތުގައިދޭ ފައިސާއިން ކުރާކަންކަން
މޮނިޓަރކޮށްބެލެހެއްޓުން
ށ ާމ ެލ ިދ ުއ ް
ނ ަމ ް
ށ ިދ ުއ ް
ރ ަތ ަކ ް
ނ ް
ރ ް
ސ ަލ ު
ަކ ުއ ް
ނ
ސ ުޓ ީ
ނ ިމ ި
ނ ި

49

* ކައުންސިލްއިން ދުވަސް ކަނޑައަޅައި ދިއުމަށް ފާސްކުރުން  /ބަޖެޓްކަނޑައެޅުން



35000/-

ބޭނުންވާޑޮކިއު މެންޓުތައް ތައްޔާރުކުރުން
ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

37

ޓ
ފސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަ ް
އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

* މާލެ ދިއުން
ތަޢުލީމީ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ހަރަކާތްތައް ހިންގުން



5000/-

50
ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ވަނަ ހޯދާ ދަރިވަރުންނަށް  5000ރ ފައިސާގެ އިނާމު ދިނުން

5000/-

މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުން

މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް މަސައްކަތު މައުހައުލަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގަރާމް ހިންގުން





51
ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި މިނިސްޓްރީތަކުން ހިންގާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިކުރުވުން

ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުން
މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުން.
އަޟްހާ ޢީދު ފހަގަކުރުން
ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން(ފުޓުސެލް މުބާރާތަކާއި ދީނީ ސުވާލުމުބާރާތެއް ކުރިޔަށް
ގެންދިއުން)
52

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުން (ސަގާފީ ހަވީރެއް ބޭއްވުން) (ސަގާފީ ކުޅިވަރު





ހަރަކާތްތަކެއް ބޭއްވުން)
މުދައްރިސުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
ނަޞްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
ޖުމްހުރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން.
ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން

ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

38

ޓ
ފސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަ ް
އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް ފާހަގަކުރުން(.ދީނީ ސުވާލުމުބާރާތް  ،މަދަހަ މުބާރާތް)
މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވސް ފާހަގަކުރުން
ކައުންސިލް އާއިމާރާތެއް އެޅުން

53



ކައުންސިލް އިމާރާތެއް އެޅުމަށްޓަކައި ކުރެހުންތައްޔާރުކޮށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުން
ވަކި އުޞޫލެއްގެ ދަށުން ދަނޑުބިން ދޫކުރުން
ދަނޑުވެރިންގެ އާ ދަފުތަރެއް އެކުލަވާލުން

54
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ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ވަކިއުޞޫލެއްގެ ދަށުން ދަނޑުބިން ދޫކުރުން

ކައުންސިލް ޚަރަދުގައި ޕްރީސްކޫލެއް ހިންގުން

ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ




110000

39

ނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް
އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
 20XXވަނަ އަ ަ

 .6ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް
ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ އަދަދު26 :
ކައުންސިލުން ބައްދަލުވުން ބޭއްވި އަދަދު19:

ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު

ޙާޟިރުވި ޢަދަދު

ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް
.1

ނ
ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  3ވަނަ ދައުރުގެ  2021ވަ ަ
އަހަރުގެ  01ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ،މިހާރު އެޖެންޑާ
ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު.

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 1

2

 .2ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  3ވަނަ ދައުރުގެ  2020ވަނަ
އަހަރުގެ  32ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.
ރ
 2021 .3ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގެ ގޮތުގައި 12099296-/ރ (ބާ ަ
މިލިއަން ނުވަލައްކަ ނުވަހާސް ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަހަ ރުފިޔާ) ގެ ބަޖެޓް
ފާސްކުރެވުން.
 2021 .4ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލް ފާސްކުރެވުން.
 .1ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  3ވަނަ ދައުރުގެ  2021ވަނަ

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 2

ޑ
އަހަރުގެ  02ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ،މިހާރު އެޖެން ާ
ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު.
 .2ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  3ވަނަ ދައުރުގެ  2021ވަނަ
2

އަހަރުގެ  01ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.
 .3އިސްދޫ ސުކޫލްގެ ޕްލޭގްރައުންޑު ރޭގަނޑު ދިއްލޭނެ އިންތިޒާމެއް
ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުމަށް ،އިސްދޫ ސުކޫލަށް  02ލައިޓް ޕޯސްޓް
ހަދިޔާކުރެއްވުމަށް ނިންމުން.
 2021 .4ވަނަ އަހަރު އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދު ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް
ހޯދުމަށް ޢިއުލާންކުރުމަށް ނިންމުން.

ނ ް
ރ ެގ ަ
ދ ާ
ސ ްލ ިއ ާ
(ކ ުއ ް
ަ
ނ)
ނ ި

40

ޓ
ފސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަ ް
އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

.1

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 3

ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  3ވަނަ ދައުރުގެ 2021
ވަނަ އަހަރުގެ  03ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ،މިހާރު
އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު.

 .2ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  3ވަނަ ދައުރުގެ  2021ވަނަ
އަހަރުގެ  02ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.
 .3ހައްދުންމަތީ

އިސްދޫ

ކައުންސިލް

ލޯން

އިދާރާގެ

ކޮމެޓީގެ

މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި މި އިދާރާގެ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ފާތިމަތު
ސަހުދާ ،ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ޙަމްދީ ،ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް
އަޙްމަދު ފައިސަލް ،ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އިބްރާހީމް ފައުޒީ،
ސީނިއަރ
މެޖިސްޓްރޭޓް

އިކޮނޮމިކް
ކޯޓްގެ

ފާތިމަތު

އޮފިސަރ
މެޖިސްޓްރޭޓް

ޒަލީމާ،

މުޙައްމަދު

އިސްދޫ

މުނާޒް

އަދި

ސުކޫލުގެ އިސްބޭފުޅެއް ހިމެނުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން.
.4
2

ޔޫތު މިނިސްޓްރީން އިސްދޫގައި ޤާއިމުކުރާ ފުޓްސެލް ދަނޑު
މިނިސްޓްރީ އިން ހަމަޖައްސާފައިވާ މިނަށް ވުރެން ބޮޑު ކުރަން
ގިނަ ޒުވާނުންތަކެއް އެދެމުން އަންނާތީ ،މި މަސައްކަތް ކުރާފަރާތް
(ޑީ.އެމް.އެން

ކޮމްޕެނީ)

އާއި

ވާހަކަ

ދެކެވިގެން

މާލިއްޔަތު

ޤަވާއިދުގައި ވާގޮތަށް  10%އަށް ވުރެ ބޮޑު ނުވާގޮތަށް އެފަރާތުގެ
ކޮޓޭޝަން ހޯދައިގެން ތިރީގައިވާ މިން ތައް އިތުރު ކުރުމަށް
ނިންމުން.

ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ



ދަނޑުގެ ފުޅާމިނަށް  3މީޓަރު އިތުރުކުރުން



ޕިޗްގެ ފުޅާމިނަށް  5މީޓަރު އިތުރުކުރުން



ޓާރފުގެ ފުޅާމިނަށް  2މީޓަރު އިތުރުކުރުން



ދަނޑުގެ ދިގުމިނަށް  2މީޓަރު އިތުރުކުރުން



ޕިޗްގެ ދިގުމިނަށް  2މީޓަރު އިތުރުކުރުން



ޓާރފުގެ ދިގުމިނަށް  2މީޓަރު އިތުރުކުރުން
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ޓ
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އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

 .1ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  3ވަނަ ދައުރުގެ  2021ވަނަ
އަހަރުގެ  04ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ،މިހާރު އެޖެންޑާ
ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު.
 .2ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  3ވަނަ ދައުރުގެ  2021ވަނަ
އަހަރުގެ  03ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.
 .3އިސްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބިޑް ކޮމެޓީގައި ޑިރެކުޓަރ އަޙްމަދު
ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 4

2

ޙަމްދީ ،އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކުޓަރ އިބްރާހީމް ޙަމީދު ،ފައިނޭންސް
އޮފިސަރ ފާތިމަތު ސަހުދާ ،ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ އާމިނަތު ސަލްވާ
އަދި

އެޑުމިނިސްޓްރޭޓިވް

އޮފިސަރ

ޙައްވާ

ނީޒާ

ހިމެނުމަށް

ނިންމުން .އަދި ބިޑު އިވެލުވޭޝަން ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި
ސީނިއަރ އިކޮނޮމިކު ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ ފާތިމަތު ޒަލީމާ،
އެޑުމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޢާއިޝަތު ޒީމާ އަދި ޕްރޮޖެކުޓް
އޮފިސަރ ފާތިމަތު ފިރުސާ ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމުން.

 .1ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  3ވަނަ ދައުރުގެ  2021ވަނަ

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 5

ޑ
އަހަރުގެ  05ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ،މިހާރު އެޖެން ާ
ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު.
 .2ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  3ވަނަ ދައުރުގެ  2021ވަނަ
އަހަރުގެ  04ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.
 .3އެގުރޯ
2

ނޭޝަނަލް

ކޯޕަރޭސަންގެ

AD/GOV/2021/07

(25

ސިސްޓަމް

އެއް

ސޮޓޯރޭޖް

ނަންބަރ

ޖަނަވަރީ

AGRO-

)2021

ސިޓީއިން

ބެހެއްޓުމައްޓަކައި

ބަނދަރު

ސަރަހައްދުން  2500އަކަފޫޓުގެ ބިމަކަށް އެދިފައިވާތީ ކުރީގެ
ދިރާގު ހަޓްހުރި ބިމުން  2500އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް އެފަރާތަށް
ދިނުމަށް ނިންމުން.
 .4ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް އަޙްމަދު ފައިސަލް އަށް މުސާރަ
ނުލިބޭ ގޮތަށް  02މަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދިނުމަށް ނިންމުން.

ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

42

ޓ
ފސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަ ް
އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

 .1ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  3ވަނަ ދައުރުގެ  2021ވަނަ

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 6

ޑ
އަހަރުގެ  06ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ،މިހާރު އެޖެން ާ
ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު.
 .2ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  3ވަނަ ދައުރުގެ  2021ވަނަ
އަހަރުގެ  05ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.
 .3މިނިސްޓްރީ

އިސްލާމިކް

އޮފް

އެފެއާޒްގެ

ނަންބަރ142-:

 B2/395/2021/1ސިޓީ އިން މިވަނީ މިރަށުގައި  2021ވަނަ
އަހަރު

ބަޖެޓުން

ދައުލަތުގެ

ޚަރަދުކުރައްވައިގެން

މިސްކިތެއް

އެޅުމައްޓަކައި ބިމެއް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުމައް އެދިފައި ވާތީ
މިރަށު ބޮޑުމަގުގައި އޮންނަ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ އިރުން އޮތް
ހުސްބިމުން  15625އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ދިނުމައް ނިންމުން.
 .4މިހާރު މިގެންގުޅޭ ވޭޖުއެމްޕުލޮއިމަންޓް އުޟޫލުގެ ދަށުން ދެ
މިސްކިތައް ވަގުތީ  02މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް ނިންމުން.
2

 .5އައުޓް ޑޯރ ޖިމް އަޅާ ސަރަހައްދުގައި ހުރި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ
ރުއްތަކުގެ ބަދަލް ފައިސާ ދީ ނިމިފައިވުމުން އެރުއްތައް ނީލަމް
ކިޔުމައްފަހު ލިބޭ ފައިސާ ޢާއްމުދަނީ ކޯޑައް ވެއްދުމަށް ނިންމުން.
 .6އެނޯކަރ ގެ ނަންބަރ I-2020/056ސިޓީގައި ލ.އިސްދޫ ސްކޫލުގެ
މަލްޓީޕާރފޯސް

ހޯލްގެ

ބެކްފިލް

ބޭނުންވާ

ކުރުމަށް

ދޮންވެލި

ލިބޭނެގޮތް ހައްދަވައި ދެއްވުމަށް އެދިފައިވާތީ އެފަރާތުން އެދިފައިވާ
ގޮތަށް ދޮންވެލި އެފަރާތައް ދޫކުރުމަށް ނިންމުން .އަދި އަގުގެ
ގޮތުގައި

އެފަރާތުން

އެއްބަސް

ވާނަމަ

މިކައުންސިލުން

ހަދާ

ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ ޕޭވުމަންޓް އެފަރާތުގެ އަމިއްލަ ތަކެތީގައި
ހަދައި

ދިނުމައް

ހުށަހެޅުމައް

ނޫންނަމަ

އެފަރާތުން

އެގޮތައް

އެއްބަސްނުވާނަމަ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ ގޮތައް ވެލިޓަރުގެ
އަގު ނެގުމައް ނިންމުން.
 .7ކައުންސިލްގެ ސެކެއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ނަންގަވާފައި ތިއްބެވި
ސެކެއުރިޓީންގެ ވަޒީފާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު  28ފެބްރުވަރީ
 2021ގައި ހަމަވުމުން އެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ މުއްދަތު އިތުރު
 03މަސް ދުވަހައް އިތުރު ކުރުމަށް ނިންމުން.
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ޓ
ފސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަ ް
އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

 .1ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  3ވަނަ ދައުރުގެ  2021ވަނަ
ޑ
އަހަރުގެ  07ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ،މިހާރު އެޖެން ާ
ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު.
 .2ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  3ވަނަ ދައުރުގެ  2021ވަނަ
އަހަރުގެ  06ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.
ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 7

3

 .3ރަތްވިލާގެ  /ހަސަން ޒަރީރު އަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހަޓް އަދި ހަޓާއި
އިންވެގެން އޮތް  1625އަކަފޫޓްގެ ހުސްބިމަށް  2020ވަނަ
އަހަރުގައި

ކުއްޔާއި

ޖޫރިމަނާގެ

ގޮތުގައި

ދައްކަންޖެހޭ

-/

 20527.60ރުފިޔާ  3ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ބަހާލައިގެން 3
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެއްކުމައް އެފަރާތައް ސިޓީ ފޮނުވުމައް
ނިންމުން.
 .4މި ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ޚަލީލް އެދިފައިވާގޮތައް އަހަރީ
ޗުއްޓީގެ  10ދުވަސް ދިނުމައް ނިންމުން.
 .1ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  3ވަނަ ދައުރުގެ  2021ވަނަ
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ޑ
އަހަރުގެ  08ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ،މިހާރު އެޖެން ާ
ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު.
 .2ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  3ވަނަ ދައުރުގެ  2021ވަނަ
އަހަރުގެ  07ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.
 .3މަސްޖިދުލް އިނާރާ މިސްކިތައް  24000ބީ.ޓީ.ޔޫގެ  01އޭސީ
ރޯދަ މަސް އައުމުގެ ކުރިން ގަތުމައް ނިންމުން.
 .4އަލައް ހަދާ ސަހަރާގެ ވަށާ ފާރު ރޭނުމައް އިޢުލާންކޮށްގެން ބިޑު
2

އުޟޫލުން އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކާއިއެކު އެގުރިމަންޓް
ކުރުމައް ނިންމުން.
 .5ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އިސްދޫގައި ޤާއިމްކުރަން ފަށައި
ދޫކޮށްލާފައިވާ ކުޑަ ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް
ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ،ވަށާ ޕޭވުމަންޓް އެޅުމާއި ލައިޓް ޕޯސްޓް
ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމައް  3ފަރާތުގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދުމައްފަހު
އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި އެގުރިމަންޓް ކުރުމައްފަހު
އެމަސައްކަތް

ކުރުމައް

ޚަވާލުކުރުމައް

ނިންމުން.

އަދި

މީގެ

އިތުރުންވެސް އެތަނުގައި ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތައް ކޯޓޭޝަން
ހޯދުމައްފަހު ކުރުމައް ނިންމުން.
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އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

 .1ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  3ވަނަ ދައުރުގެ  2021ވަނަ
ޑ
އަހަރުގެ  09ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ،މިހާރު އެޖެން ާ
ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު.
 .2ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  3ވަނަ ދައުރުގެ  2021ވަނަ
އަހަރުގެ  08ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.
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2

 .3ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުން ގުޅިގެން ތަރައްޤީ ކުރަމުން އަންނަ
ބީޗުތަކުގައި ޖެހުމައް  03ސޯލާ ލައިޓް ގަތުމަށް ނިންމުން.
.4

ރަމަޟާން މަސް އައުމުގެ ކުރިން މިސްކިތްތަކުގެ އަބާތުރަ
ފިލުވުމަށްޓަކައި އިނާރާ މިސްކިތުގެ ވަށާފާރުގެ ކުލަލުން ،އަސާރީ
މިސްކިތައް  6ފަންކާ (ވޯލް ފޭން) އަދި އިޡާރު މިސްކިތައް 2
ފަންކާ ގަތުމަށް ނިންމުން .އަދި މީގެއިތުރުން ވެސް އިމާމު/
މުދިމުން ރޯދަ މަސް އައުމުގެ ކުރިން މިސްކިތް ތަކަށް ކުރަން
ބޭނުންވާ ކަމެއް އޮތްނަމަ އެކަމެއް ކުރުމަށް ނިންމުން.

 .1ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  3ވަނަ ދައުރުގެ  2021ވަނަ
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ޑ
އަހަރުގެ  10ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ،މިހާރު އެޖެން ާ
ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު.
 .2ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  3ވަނަ ދައުރުގެ  2021ވަނަ
އަހަރުގެ  09ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.
 .3މި އިދާއިން ހިންގަމުން އަންނަ ވޭސްޓްމެނޭޖުމަންޓު ސެންޓަރުން
ދޫކޮށްފައިވާ ޑަސްބިން ހަލާކުވުމުން ނުވަތަ ގެއްލުމުން ވިޔަސް
3

ކޮންމެ ފަރާތަކުން ޑަސްބިން ގަތުމަށް ނިންމުން .އެގޮތުން 20
ލީޓަރގެ ޑަސްބިނެއް ދުކުރެވޭނީ 250/-ރ އަށް .އަދި 200
ލީޓަރގެ ޑަސްބިނެއް 800/-ރ އަށް ވިއްކުމަށް ނިންމުން.
 .4މި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފައިސާ ބަލައިގަންނަ ގަނޑި އަކީ އޮފީސް
ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  09:00އިން މެންދުރު
 13:00ކަމަށް ފާސްކުރެވުން.
 .5މި ވޭސްޓްމެނޭޖުމަންޓް ސެންޓަރގެ ކުނީގެ ފީ ބަލައިގަންނަ ދުވަސް
ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއް ނިމުމުން ޖެހިގެން އަންނަ މަހުގެ  10ވަނ
ދުވަހައް އިތުރު ކުރުމަށް ނިންމުން.
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ނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަ ް
އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

 .1ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  3ވަނަ ދައުރުގެ  2021ވަނަ
ޑ
އަހަރުގެ  11ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ،މިހާރު އެޖެން ާ
ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު.
 .2ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  3ވަނަ ދައުރުގެ  2021ވަނަ
އަހަރުގެ  10ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.
 .3ކައުންސިލްގެ  2021ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ
ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 11

2

މަސައްކަތް

ތެރޭގައި

ތަކުގެ

ސުކޫލުން

ލ.އިސްދޫ

ހުށަހަޅާކަންތައްކަށް އެހީ ދިނުން ވަނީ ހިމެނިފައި ،އެގޮތުން އިސްދޫ
ސުކޫލުގެ ބެލެނެވެރިން ތިބުމައްޓަކައި ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްއިން
ހަންހާރަ ފެންޑާއެއް ހަދައިދިނުމައް ނިންމުން.
 .4ކައުންސިލްއިން ތަރައްޤީކުރި ފުޓްސަލްދަނޑު ހުޅުވުމގެ ގޮތުން
ފުޓްސަލް

މުބާރާތެއް

ބޭއްވުމައް

ނިންމުން.

އަދި

މިކަމަށް

ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްއިން 6000/-ރ (ހަ ހާސް ރުފިޔާ) އަށް ވުރެ
ބޮޑު ނުވާނެގޮތައް ޚަރަދު ކުރުމައް ފާސްކުރެވުން.
ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 12

 .1ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  3ވަނަ ދައުރުގެ  2021ވަނަ
ޑ
އަހަރުގެ  12ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ،މިހާރު އެޖެން ާ
ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު.
 .2ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  3ވަނަ ދައުރުގެ  2021ވަނަ
އަހަރުގެ  11ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.
 2021 .3ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓްގައިވާ ކަރަންޓް ވިއުގަ މަރާމާތު
ކުރުމުގެ ބަޖެޓުން މިހާރު މަގުމަތީގައި ޖަހާފައިވާ ލައިޓްތަކުގައި
2

ސަންސުވިޗު ،ޓައިމަރު ހަރުކުރުމަށް ނިންމުން.
 2021 .4ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމަނާ ފައިވާ ،ލ.އިސްދޫ ގައި
އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޔޫތްސެންޓަރގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ގޮތުން
ޔޫތް މިނިސްޓްރީ އާއި އެކު މަސްވަރާ ކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ
ނައިބްރައީސް މާލެ ދިއުމަށް ނިންމުން.
 1442 .5ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާން މަހު ޙިފުޒުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދު
ކުރުމަށް ،ރަށުގައި ޤުރުޢާން ކުލާސް ހިންގުމަށް ގެނެސްފައިވާ
ޙާފިޒް ލައްވައި އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދުވާލަކަށް 400/-ރ
(ހަތަރު ސަތޭކަ ރުފިޔާ) ދީގެން  01މިސްކިތުގައި ތަރާވީޙް
ނަމާދުކުރުމަށް ފާސްކުރެވުން.
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ދައުރު  – 4ބައްދަލުވުން 1

5

ދައުރު  – 4ބައްދަލުވުން 2

 .1ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  03ވަނަ ދައުރު ނިމިދިޔަގޮތުގެ
ކުރު ހުލާސާ ބަޔާނެއް އިއްވުން.
 .1ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  4ވަނަ ދައުރުގެ  2021ވަނަ
ޑ
އަހަރުގެ  02ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ،މިހާރު އެޖެން ާ
ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު.

5

 .2ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  4ވަނަ ދައުރުގެ  2021ވަނަ
އަހަރުގެ  01ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.
 .3ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  04ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ
ޤަވައިދު ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ނިންމުން.
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އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

 .1ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  4ވަނަ ދައުރުގެ  2021ވަނަ

ދައުރު  – 4ބައްދަލުވުން 3

ޑ
އަހަރުގެ  03ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ،މިހާރު އެޖެން ާ
ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު.
 .2ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  4ވަނަ ދައުރުގެ  2021ވަނަ
އަހަރުގެ  02ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.
 .3ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  04ވަނަ ދައުރުގެ 2021
ވަނަ

އަހަރުގެ

01

ވަނަ

ކުއްލި

ބައްދަލުވުމުގެ

ޔައުމިއްޔާ

ފާސްކުރެވުން.
 .4ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން އެކުލަވާލާފައިވާ އުޞޫލުގައިވާ
ގޮތަށް ކައުންސިލަށް ލަފާދޭކޮމެޓީގައި ހިމެނޭނީ ކައުންސިލަރުންގެ
އިތުރަށް

ސުކޫލުން

އަންހެނުންގެ

ބޭފުޅަކާއި،

ތަރައްޤީއަށް

ހޮސްޕިޓަލުން

ބޭފުޅަކާއި،

މަސއްކަތްކުރާ

ކޮމެޓީގެ

ބޭފުޅަކާއި(ރައީސާ) ،ފުލުހުންގެ ބޭފުޅަކާއި ،ޔޫޓިލިޓީ ޚިދުމަތްދޭ
މުވައްސަސާއިން ބޭފުޅަކާއި ،ކުލަބު ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަށްތަކުން ބޭފުޅެއް
5

ހިމެނުމަށް ނިންމުން .އަދި މި ފަރާތްތައް ނެގުމަށް ސިޓީފޮނުވުމަށް
ނިންމުން.

ނަމަވެސް

ޖަމިއްޔާއިން

ކުލަބު

ބޭފުޅެއް

ނެގުމަށް

އިޢުލާންކޮށް ،އެއްމެ ހިންގުންތެރި ޖަމިއްޔާއެއްގެ ބޭފުޅެއް ނެގުމަށް
ފާސްކުރެވުން.
 .5ރިޔާސަތުން

ކައުންސިލަރުންގެ

މެދުގައި

މަސައްކަތްތައް

ބަހާލުމަށްފަހު ހުށަހަޅަފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ނިންމުން.
 .6ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިގޮތައް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކަށް
ވަކިގޮތެއް ކަނޑައަޅައި އަންގަންދެން ،އަދި މި ބިމަކީ އެއް އަހަރު
ދުވަހަށް  20%ކުލި މައާފްކޮށްދީފައިވާ ބިމަކަށްވާތީ ،ފަހުގެ
ތާރީޙެއްގައި

އެފަރާތަށް

ލުޔެއްދިމުނަށް

މަޑުޖައްސާލުމަށް

ފާސްކުރެވުން.
 .7ކައުންސިލުން ހިންގާ ކުނިކޮށީގެ ކުނި އުކުމުގެ ފީ ކޮވިޑް19-ގެ މި
ހާލަތާ ގުޅިގެން ،ރައްޔިތުންގެ ޢާއްމްދަނީ ދައްވެފައިވުމާއެކު ޖޫން
އަދި ޖުލައި މަހުގެ ކުނި ފީ ރައްޔިތުންނަށް މައާފްކޮށްދެއްވުމަށް
ނިންމުން .ނަމަވެސް މުވައްސަސާތަކާއި ،ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނާއި،
ބިދޭސީންގެ އަތުން މި މަސްތަކުގެ ކުނި ފީ ނެގުމަށް ފާސްކުރެވުން.
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ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
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 .1ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  4ވަނަ ދައުރުގެ  2021ވަނަ
ޑ
އަހަރުގެ  04ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ،މިހާރު އެޖެން ާ
ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު.
 .2ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  4ވަނަ ދައުރުގެ  2021ވަނަ
އަހަރުގެ  03ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.
 .3ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  03ވަނަ ދައުރުގެ 2021
ދައުރު  – 4ބައްދަލުވުން 4

5

ވަނައަހަރުގެ  12ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުން.
 .4ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  03ވަނަ ދައުރުގެ 2021
ވަނަ

އަހަރުގެ

01

ވަނަ

ކުއްލި

ބައްދަލުވުމުގެ

ޔައުމިއްޔާ

ފާސްކުރެވުން.
 .5މަސްޖިދުލް އިނާރާ އިން ބައުވެގެން ނަގާފައިވާ  24000ބީ.ޓީ.ޔޫގެ
 02އޭސީި ،މ ރަށް މޮނިޓަރިންގެ ޙާލަތުން ނެގުމުން ނީލަން
ކިޔުމަށް ނިންމުން.
 .1ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  04ވަނަ ދައުރުގެ 2021

ދައުރު  – 4ބައްދަލުވުން 5

ވަނަ އަހަރުގެ  05ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ،މިހާރު
އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު.
 .2ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  4ވަނަ ދައުރުގެ  2021ވަނަ
އަހަރުގެ  04ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.
 .3ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  04ވަނަ ދައުރުގެ ނައީބް
ރައީސް ކަމަށް އާދަމް ނަސީމް ހޮވުނު.
 .4ކޯޓުން
5

އެދިފައިވާގޮތަށް،

ލ.އިސްދޫ

މެޖިސްޓްރޭޓް

ކޯޓާއި،

ލ.ކަލައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް ހިންގުމަށް ހަދަމުންދާ އިމާރާތުގެ
ކުރިމަތީ (ގްރީން ޒޯން) ގައި ހުރި ރުއްތަށް އެފަރާތުން އެދިފައިވާ
ގޮތަށް ކަނޑާލުމަށް ހުއްދަދިނުމަށް ނިންމުން .އަދި އެ ރުއްތަށް
ކެނޑުމަށް ހޭދަވާ ހުރިހަ ޚަރަދެއް ކޯޓުން ކުރުމަށް ފާސްކުރެވުން.
 .5ކޮވިޑު 19-އާއި ގުޅިގެން މިހާރު ކައުންސިލުން ކުލި ނަގާގޮތަށް
ދޫކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ބިން ތަކުގެ މެއި ،ޖޫން އަދި ޖުލައި މި 3
މަސްދުވަހުގެ ކުލި ޖޫރިމަނައަކާ ނުލައި ޖުލައި މަސް ނިމެންދެން
ނެގުމަށް ނިންމުން.
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އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

 .1ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  04ވަނަ ދައުރުގެ 2021

ދައުރު  – 4ބައްދަލުވުން 6

ވަނަ އަހަރުގެ  06ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ،މިހާރު
އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު.
 .2ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  4ވަނަ ދައުރުގެ  2021ވަނަ
އަހަރުގެ  05ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.
 .3ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމަށް ،ޗެކުތަކުގައި ސޮއި
ކުރުމަށް ކުރިން ހުއްދަ ދީފައިވާ ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް އްލަފާޟިލް
އަޙްމަދު ފައިސަލް އާއި ކުރީގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް
ފައުޒީގެ ހުއްދަތަށް ބާޠިލް ކުރުމަށްފަހު ،މިހާރުގެ ކައުންސިލްގެ
ނާއިބް ރައީސް އަލްފާސީލް އާދަމް ނަސީމް އާއި ކައުންސިލްގެ
5

މެމްބަރ އަލްފާޟިލް

ހަސަން ނަޖީބް،

ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ޝިފާ ،ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ
އާމިނަތު ޖޫލިޔާގެ އިތުރުން މިހާރުވެސް ޗެކުތަކުގައި ސޮއިކުރުމަށް
ހުއްދަ ދީފައިވާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް
ޚަލިލް ،ޑިރެކުޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޙަމްދީ ،އެސިސްޓަންޓް
ޑިރެކުޓަރ

އަލްފާޟިލް

އިބްރާހީމް

ޙަމީދު

އަދި

ސީނިއަރ

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ޒަލީމާ
ޗެކުތަކުގައި

ސޮއިކުރާނެ

ފަރާތްތައްކަމުގައި

ކަނޑައެޅުމަށް

ނިންމުން.
 .4ސޯލާޕެނަލް ޖެހުމަށް މިހާރު ދޫކޮށްފައިވާ  2ބިމުގެ ތެރެއިން ބިން
 2 ،2ސަރަހައްދަކަށް (ރަށުގެ އުތުރު ކޮޅު ބޮޑު މަގުގެ އިރަށްށާއި
ބަނދަރު ސަރަހައްދަށް) ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން.
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ނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަ ް
އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

 .1ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  04ވަނަ ދައުރުގެ 2021

ދައުރު  – 4ބައްދަލުވުން 7

ވަނަ އަހަރުގެ  07ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ،މިހާރު
އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު.
 .2ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  4ވަނަ ދައުރުގެ  2021ވަނަ
އަހަރުގެ  06ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.
 .3މިކަމަށް

ޓައިމްލައިންނެއް

ކުރިއަށް

ހަދައިގެން

ގެންދިޔުމަށް

ނިންމުން.
 .4ދިޔަދޫ އަކީ ޒަމާނުއްސެރެ އިސްދޫ ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓަމުން
އަންނަ ތަނަކަށްވުމާއި ،އަދި ދެ ރަށުގެ އިޚްތިޞާސް ކަނޑައެޅިގޮތް
ސަރުކާރުން މި ކައުންސިލަށް ދައްކާދީފައިނުވާތީ ،ސަރުކާރުގެ
ވުޒާރާއަކުން

އެންގުމުން

ކޮށްގެންނޫނީ،

ދިޔަދޫ

ނުވަތަ

ޝަރުއީ

އެހެން

ކޯޓަކުން

ފަރާތަކާއި

ޙުކުމެއް

ޙަވާލުކުރަން

ނުފެންނަކަމުގައި ނިންމުން.

 .5ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކުރިއަށްއޮތް 5
ށ
އަހަރު ދުވަހު އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީގެ ޕުލޭންގައި ހިމެނުމަ ް

5

ތިރީގައިވާ ކަންކަން އެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމުން.
#

ގ
ލ ތަކު ެ
ސަރުކާރުން އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ކުދި ހޮސްޕިޓަ ް

ތެރެއިން

ގޮތުގައި

ހޮސްޕިޓަލެއްގެ

އިސްދޫ

ސިއްޙީމަރުކަޒު

ތަރައްޤީކުރުން.
 #އިސްދޫ ދާއިރާގައި  3ރިސޯޓް ޤާއިމް ކުރުން.
 #އިސްދޫ ދާއިރާގައި ޔޮޓް މެރީނާއެއް އެޅުން.
 #އިސްދޫ ދާއިރާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ހަބެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުން.
 #ލ .އަތޮޅުގައި ސިޕިން ބަނދަރެއް ތަރައްގީ ކުރުން.
 #އިސްދޫ ދާއިރާގައި ޑޮމިސްޓިކް އެއަރ ޕޯޓެއް އެޅުން.
 #ކަލްޗަރަލް ޓޫރިޒަމްގެ އެމޭޒިން ޕާރކެއް އިސްދޫގައި ޤާއިމްކުރުން.
 #ލ.އަތޮޅުގައި ހުރި

އާސާރީ ތަންތަނާބެހޭ ހާއްސަ

މަރުކަޒެއް

އިސްދޫގައި ޤާއިމް ކުރުން .
 #އިސްދޫ ދާއިރާގައި މަތީ ތަޢުލީމް ޤާއިމް ކޮށްދޭ ކެމްޕަހެއް
ޤާއިމްކުރުން.
 #ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އިސްދޫގައި  300ހައުސިން ޔުނިޓް
ޤާއިމް ކުރުން.
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އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
ވނަ އަ ަ
ަ 2021

ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު
 2021މޭ  17ވަނަ ދުވަހު ކައުންސިލްގެ  04ވަނަ ދައުރަށް އަލަށް އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލް މެމްބަރުންވަނި ޙުވާކޮށްފައެވެ.
ނސިލްގެ  04ވަނަ ދައުރަށް
ދއުރުގެ މެމްބަރުންނެވެ .ކައު ް
ވ ކައުންސިލްގެ  03ވަނަ ަ
ޙުވާކުރުމާއި ހަމައަށް ތިއްބެ ީ
އވެ.
އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީ ެ
ނަމާއި އެޑުރެސް

މަޤާމް

އިބްރާހީމް ޚަލީލް

ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އާދަމް ނަސީމް

ކައުންސިލްގެ ނައީބް ރައީސް

ބ
ހަސަން ނަޖީ ް

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ

މަރްޔަމް ޝިފާ

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ

އާމިނަތު ޖޫލިޔާ

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ
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 .7އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ
 ކޮމެޓީ ހިންގާ އިދާރާއަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލު:
އސްފައިނުވޭ.
ބދަލެއް އަ ި
އވެސް ަ
ހިންގާ ޤަވައިދަށް އެ ް
 ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުންތައް
ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު

ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

ބައްދަލުވުން 1

5

ބައްދަލުވުން 2

5

ބައްދަލުވުން 3

5

ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް

 .1ހައްދުންމަތީ

އިސްދޫ

ނންގެ
އަންހެ ު

ތަރައްޤީއަށް

މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ  2021ވަނަ އަހަރުގެ 01
ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ،މިހާރު އެޖެންޑާ
ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު.

ގ ތަރައްޤީއަށް
 .5ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ އަންހެނުން ެ
މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ  2021ވަނަ އަހަރުގެ 02
ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ،މިހާރު އެޖެންޑާ
ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު.
 .6ހައްދުންމަތީ
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އިސްދޫ

އަންހެނުންގެ

ތަރައްޤީއަށް

މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ހިންގާ ޤަވައިދު ރިޔާސަތުން
ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ނިންމުން.
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 ކޮމެޓީގެ އުސޫލްތަކަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތަށް
ތ
ނެ ް
 ކޮމިޓީއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަށް
ވ
ނތިޚާބު ި
ރއްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއަށް އަލަށް އި ް
ހ ލ.އިސްދޫ އަންހެނުންގެ ތަ ަ
 2021މޭ  17ވަނަ ދުވަ ު
ވ
އޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއަށް އަލަށް އިންތިޚާބު ި
މެމްބަރުންވަނި ޙުވާކޮށްފައެވެ .ލ.އިސްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރަ ް
މެމްބަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ނަން

މަޤާމް

މަރްޔަމް ޝާއިރާ

އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ ރައީސާ

މަރްޔަމް ޝަމީމާ

އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ ނާއިބްރައީސާ

އާމިނަތު ރަޝީދާ

އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރު

އާމިނަތު ޒުމްރާ

އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރ

ފާތުމަތު އާސިއާ

އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރ

 .8ނިންމުން
މިކައުންސިލުގެ  2021ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހަކީ ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް ކައުންސިލުގެ
މަސައްކަތު ތާވަލުގެ ގިނަކަންތައްތަކެއް ފެށި ،އެކަންކަމުގެ އެކަންކަމުގެ ހިދުމަތްތައް ރައްޔިތުން ދަނީ ލިބެމުންނެވެ .މި އަހަރު ފުރަތަމަ
 6މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައިވެސް މިރަށުގެ ތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުމަށްޓަކައި ،ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންނާއި ،ރަށުކައުންސިލާއި ،ގުޅީގެން
އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ .ރަށު ކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެއްވާ
ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާގޮތަށް ،ދިނުމަށްޓަކައި ،ރަށުކައުންސިލުންވާނީ މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ .އަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި
ދުޢާ އަކީ އަތޮޅާއި ޤައުމަށް ވަފާތެރި ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ތިބެ ،ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމުގެ
ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ .ކީރިތިﷲ އަޅަމެންގެ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް ލައްވައި ،ކާމިޔާބީ އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ.

آمــــــــــين
K 29

1442

 09ޖުލައި 2021
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