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 "ومن وااله وصحبه آله وعلى الله رسول على والسالم والصالة لله الحمد ،الرحيم الرحمن الله بسم"

އަށް ޙަމްދާއި، ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެން އުޅެންވީގޮތުގެ ރިވެތި  وتعالى سبحانهالله ގަދަކީރިތިވަންތަ ނިޢުމަތްތަކުގެވެރި 
އަށް ޞަލާވާތާއި، ސަލާމް  ى الله عليه وسلّممحّمد صلّ ޢަމަލީގޮތުން މަގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާތް ސާހިބާ  ،ނަމޫނާއާއިގެން ވަޑައިގެން

 ނަބިއްޔާގެ އިތުރު އާލުންނާއި، މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލްކުރަމެވެ. އެ މާތްޞަލަވާތާއި، ސަލާމުގައި  މި  ދަންނަވަމެވެ. ލެއްވުން އެދި ދުޢާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގެ  2212/7ނަމްބަރ  ޤާނޫނުހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލަކީ 

 ވަނަ ރަށު ކައުންސިލެވެ. 4ގައި އިންތިހާބު ކުރެވިފައިވާ  2221މެއި އިން ތަރަހައިގެ ތެރެ

ތެރޭގައި، ހުރިހާ  އާއި ގުޅިގެން، އަޅަންފެށި ފިޔަވަޅުތަކުގެ  19-ކޯވިޑް  އުއްމީޑި ގޮތެއްގައި ކަމުގައި ވިޔަސް، މިއަހަރުފެށިގެން ގޮސްފައިވަނީ، 
އާއި  19-ރަށުފެންވަރުގައި ކޯވިޑް ރިންއަށް ލުމާއިގުޅިގެން، ޓަގައި މޮނި 2221މެއި  6ށް އަދި މިރަމަސައްކަތްތަކެއް ހެންވަނީ ހުއްޓިފައެވެ. 

ގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިއެކަން ވަނީ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ގެންދެވިފައެވެ. ވުމާއި ގުޅިގެން ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ކައުންސިލް
ނުހަނު އަދި ކައުންސިލަށް ދީފައިވާ ބަޖެޓު  ވަލްތަންފީޒް ކުރުން ވަނީ ވަރަށްބޮޑުތަކުން ފަހަތަށް ޖެހިފައެވެ.އެކުގައި ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާ 

 މަސައްކަތު ތާވަލް ތަންފިޒުކުރުމަށް އެޅިފައިވާ ބޮޑު ހުރަހެކެވެ. ކުޑަވެފައިވުމަކީވެސް،

ރުމުގައި ކައުންސިލާއި އިދާރާގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން ކުރާ މިންނެތް ބުރަ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކު ކާމިޔާބުކަމާއި އެކުގައި ކައުންސިލްހިންގުމަށް
މަސައްކަތް  މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަދި އިޖްތިމާއީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކައް ހައްލު ހޯދައިދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ ގިނަ އިދާރީ

 ވެވުފައެވެ.ކުރެވި އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް މިވަނީ ތައްޔާރު 

މިސްކިތުގައި މުށި ބަދަލުކުރުން ފިޔަވައި ކައުންސިލްގައި މާބޮޑު މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.  2މަސްދުވަހުގައި  3މިއަހަރުގެ ފުރަތަމ 
ތަފާތު ޖޮންޖެހުންތަކާއި އެއކު،  މެމްބަރުންނަކީ ވެސް ކުރިއަށް އޮތް އިންތިހާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރަމުންދިޔަ ބޭފުޅުންކަމުގައިވާތީ، 3ކައުންސިލްގެ 

ވަނީ  ވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލް 4މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ  5ގައި  2221މެއި  17އެދައުރުވަނީ ނިންމާލެވިފައެވެ. ނަމަވެސް 
 ރަކާއި ލް ތަންފިޒުކުރުމަށް އާހިއްވަކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަ  ،( ވަނަ އަހަރުގެ ފަހު ބަޔަކ2221ީމި އަހަރު ) ވުމާއިއެކު، ހުވާކޮށްފައެވެ. 

ކޫމާތައް ބޯލަނބާ އަހުލުވެރި ވެށި އިސްލާހުކުރުމާއި ޤާނޫނީ ހު  ކުށުގެ  ،އެކުގައި ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ފަށާނެ ދުވަސް ވަރެކެވެ، އަދި
 އެއް އަމާޒެވެ.ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ  މުޖުތަމައަކަށް މާވަށް ހެދުމަށް ފަށާފައިވާ މަސައްކަތަކީވެސް މި އަހަރުގެ 

މިޤައުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގުމަށް ތިއްބެވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ޤައުމަށް މަޞްލަޙަތުހުރި، هللا އަޅުގަންޑުގެ އިޚުލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ މާތް
ގައި އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ މުޤްރާތީ ހަމަތަކާއި އަސާސްތަކުގެ މަތީ އި ޞުލްޙަވެރިކަން ދެމެހެއްޓޭ، ދިލާބަޔާއި މަންފާ ލިބެނިވި، އަމާންކަމާ 

މާވަށަށް އަދަށްވުރެ ފަހި މާދަމާއެއް މިންވަރު ކޮށްދެއްވައި އެއްބައެއްވަންތަބަޔަކު  ކަންކަން ރޭއްވެވުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ.
 އާމީން. ދިރިއުޅޭ ނަމޫނާ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި މާވަށް ލައްވާށި.
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 2221ޖުލައި  29
 އަޙްމަދު މޫސާ

 ގެ ރައީސް  މާވަށު ކައުންސިލް



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 4 ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

   ތަޢާރަފު  .1
 

 2212/7މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ާޤނޫނު ނަްނބަރު 
މަސްދުވަހު  6ަނ ައހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަ 2221 ނުތީން ލިޔެވު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަ ށވަނަ މާއްދާގެ )129 ގެ  

 ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީުލ ރިޕޯރޓެވެ. ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލުން 

ހިެމނިފައިވާނެއެވެ.  ެގ ވަނަވަރުރަށުމިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ ިމޝަނާއި، 
ނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީޖާ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން  މަހުގެ 6ހަރުގެ ފުރަތަމަ ނަ އަވަ 2221 މީގެއިތުރުން ހިންގުމަށް ކަ

ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި، އެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތަފްޞީލާއި،  މި އަހަރު ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި، ކައުންސިލްގެ މާލީ 
 ހިސާބު ހިމަނާލެވިފައިވާނެއެވެ.  

  



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 5 ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

  ތަޞައްވަރު  ންސިލްގެ ކައު  .2
 

 ހަމަޖެހުމާއި  މުޖުތަމަޢުގެ ،ދެމެހެއްުޓމާއި ޤަވާއިދުތައް  ޤާނޫނާއި ،ައހުލުވެރި ދުނިޔެއަށް މިދާ ބަވަނަވަުމން މާވަށަކީ  ހައްދުންމަތީ
 އިޤްތިޞާދީ ،ރަށަކަށްވެ އުޅޭ ބަޔަކު މަސައްކަތްކުރާ އެކު އެއްބައިވަްނތަކަމާއި ،ެނތި ޚިޔާލުތަފާތުވުމެއް ދިނީ ތަރައްޤީއަށް އިޖުތިމާޢީ
 ެބނުންވާ ރައްޔިތުންނަށް  ެއންމެހާ ދިރިއުޅޭ ރަށުގައި ަރށްކަމުގައިވެ ނަމޫނާ  އެންމެ  އަތޮޅުގެ ޮރނގުން ތަރައްޤީގެ ޢުމްާރނީ ގޮތުންނާއި

 .ހެދުމެވެ ރަށަކަށް ލިބެވޭ ފަސޭހަކަމާއެކު ،ފުރިހަމަކަމާއި ޚިދުމަތެއް އަސާސީ ހުރިހާ
 

 

  ކައުންސިލްގެ މިޝަން  .3
 

 ރާަވއި  ގޮތްތަކެއް ލިބިދެވޭނެ  ހަމަހަމަކަމާއެކު ފަސޭހަކަމައި ޚިދުމަތްަތއް ެއންމެހާ ިލބިދެވެންޖެހޭ އެއްޮގތަށް ޤަވާއިދާ ޤާނުނާއި
 .އިތުރުކުރުން މެދުގައި ރައްޔިތުންގެ މާވަށުގެ ހޭލުންތެރިކަން ،އެއްބައިވަންތަކަމާއި ،އެކުވެރިކަމާއި

  



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 6 ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

   ގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު / ކައުންސިލުރަށުގެ ވަނަވަރު  .4
 

 

 ލ. މާވަށާއި، މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިޙްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދު 
 

 



 ހައްދުްނމަތީ ާމވަށު ކައުްނސިލް    މަުހގެ ރިޕޯޓް   6ފުަރތަމަ  ަވނަ އަަހރުގެ 0202

 

މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ހައްދުންމަތީ  7 

 ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު  .5
 މިންވަރު ނިޔަލަށް ޙާޞިލްވި  ޖޫން މަހުގެ ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  2221

 ނަތީޖާ 
% 

 ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 
 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ހަރަކާތް 

Q2 Q1 
  ހިންގުން  ޕްރޮގުރާމްތައް  ކުރުމުގެ  އިތުރު  ހޭލުންތެރިކަން  ދީނީ    

00 
  )ެ36.1.2 ޤުރުއާން މުބާރާތެއް ބޭއްވުން )ކައުންސިލްގ 

00 
  ( ް2ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގުރާމަތްއ ބޭއްވުނ) 36.1.3 

00 
   ް36.1.4 ރަމަޞާން މަހު ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރާނެ ހާފިޒުން ގެނައުނ 

00 
   ި36.1.5 އަންހެން() ޖަމާއަތްތެރިން ތަމްރީންކުރުން 2ކައުންސިލްގެ ޚަރަދުގައ 

00 
  ި36.1.6 އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން  ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒުގެ މާވަށު ގޮފ 

222   2  ް36.1.7 މިސްކިތުގައި މުށި ބަދަލުކުރުނ 

 ޒުވާނުންގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް ހިންގުން    

 9.1.1 ރަށުފެންވަރުގައި ފުޓްޝަލް މުބާރާތެއް ބޭއްވުން    22

 9.1.2 (ޓިމްތަކަށް ކައުންސިލުން އެހީވުން) ރަށުފެންވަރުގައި އަންހެނުންގެ ވޮލީ މުބާރާތެއް ހިންގުހުން   22

22   ް9.1.3 )އަތޮޅު މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެ ޗެމްޕިއަންކަން ލިބިފައި( ރަށުފެންވަރުގައި ފިރިހެނުންގެ ވޮލީ މުބާރާތެއް ހިންގުހުނ 

22 
  ް9.1.4 ބައިވެރިވުން  އަތޮޅުފެންވަރުގައި ބާއްވާ ފުޓުޝަލް މުބާރާތުގައި ކައުންސިލުނ 

22 
   ާ9.1.5 ބައިވެރިވުން )އަންހެން( ވޮލީ މުބާރާތުގައި ކައުންސިލުން އަތޮޅުފެންވަރުގައި ބާއްވ 

22 
   ި9.1.6 ބާއްވާ ވޮލީ މުބާރާތުގައި ކައުންސިލުން ބައިވެރިވުން )ފިރިހެން( އަތޮޅުފެންވަރުގައ 

 ރައްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ބޭނުންވާ އުމްރާނީ ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކުރުން    

22   ަ42.1.1 ބައްތި( 22އްތި ޖެހުން )ރަށުގައި މަގުބ 

222 
  )ް42.1.2 ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ހަދާ ތަރައްޤީކުރުން. )ޕާކްގެ ވަށާފާރު ރޭނުނ 

 ޔޫތުސެންޓަރ މާރާމާތުކުރުމާއި ކުޅިވަރު ސާމާނު ހޯދުން    

22 
  ް42.2.1 އިމާރާތުގެ ފެންފައިބާ ތަންތަން ހެދުނ 

22 
   ަ42.2.2 ލުން އިމާރާތުގައި ވޯލްސީލާއި، ކުލ 

22 
  ް42.2.3 ސްޓޭޖްގެ ދޮރު ބަދަލުކުރުމާއި، އިމާރާތުގެ ދޮރުތައް މަރާމާތުކުރުނ 

02 
  ަ42.2.4 ތައް ކުޅޭނެ ވަސީލަތްތައް ހޯދުން )އިންޑޯ އައުޓު ޑޯ(ރުކުޅިވ 

 ފުޓްޝަން ދަނޑު މަރާމާތުކުރުން    

22 
  )ް42.31 ޓާފްގަނޑު މަރާމާތުކުރުން )ބްރަޝްއެއްގަތުނ 

222 
   ް42.31 ލައިޓުތައް ބަދަލުކުރުނ 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 8 ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

22 
  ް42.31 ލެވެލްކުރުމާއި ކާނުތައް ރަނގަޅުކުރުނ 

 ވޮލީ ކޯޓްތައް މަރާމާތުކުރުން    

22 
   ް42.4.1 ވޯލީކޯޓުތަކުގެ ފެންސް ޖެހުނ 

22    ް42.4.2 ލައިޓުތައް ރަނގަޅުކުރުނ 

 މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުން    

222    ް42.5.1 ކިތާއި، ސަލާމް މިސްކިތުގެ މައިދޮރު މަރާމާތުކުރުން / )މިސްކިތު ކުލައާއި، މަރާމާތުކުރުން(ބިލާލް މިސ 

222   )ް42.5.2 ހުކުރު މިސްކިތުގެ އޭސީ ހަރުކުރުން )މަސައްކަތުގެ ސައިގެ ޚަރަދުތައ 

 ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު މަރާމާތުކުރުން    

22 
  ް42.6.1 ކުރިއަށް ގެންދިއުން )އެމްޓީސީސީގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން( ބިންގަނޑު ލެވެލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތ 

22 
  ަ42.6.2 އެމަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ، ޑީޝަލް ، މީހުންގެ ކެއުން ސައިފަދ 

22   ް42.7.1 ތެޔޮފިހާރައިގައި ފާހާނާއެއް ހެދުނ 

222    ެ42.8.1 ފާހާނާ މަރާމާތުކުރުން  3ކައުންސިލް އިދާރާގ 

 އެރޭ ސަރަހައްދު ތަރައްޤީކުރުން މޫދަށް    

22 
  ( ް2ލައިޓް،  4ލައިޓުޖެހުނ )ް42.9.1 ޕޯސްޓުގައި ޖެހުނ 

22 
  ( ް4އިށީންނާނެ ތަންތަން ހެދުނ )ް42.9.2 ގޮނޑިޖެހުނ 

22 
  ް42.9.3 އެސަރަހައްދުގެ ބައުންޑްރީ ވަކިކުރުނ 

 ބަނދަރުމަތީތަރައްޤީކޮށް ހޮޅުއަށިހެދުން    

22 
  ަ42.12.1 ފޫޓު ސަރަހައްދުގައި ބުރުރޭނުން( 422ތީގައި މަގުހެދުން )ބަނދަރުމ 

22 
   ް42.12.2 ބަނދަރުމަތީގައި އިށިންނާނެ ގޮނޑިޖެހުނ 

 ޤްރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒުގެ މާވަށު ގޮފި އުފެއްދުމަށް އިމާރާތް ހެދުން    

 42.11.1 ދިދަ ދަނޑިޖެހުމާއި ކުދިމަރާމާތު   

 42.11.2 ފަރުނީޗަރއިމާރާތަށް ބޭނުންވާ    

 42.11.3 އިމާރާތުގެ ކުލައާކުރުން    

 42.11.4 އޭސީ( 2ބޭނުންވާ އޭސީ ހޯދުމާއި، ހަރުކުރުން )   

22 
  ް42.12.1 ހޮބަދެރިޔަ އިމާރާތް ޕްރީސްކޫލެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުނ 

22 
   ެ42.13.1 އެއް ހެދުންވަނަ އަހަރީދުވަހާގުޅިގެން ޕަބްލިކް ލައިބުރަރީ 52މާވަށު ސްކޫލްގ 

 ވިޔަފާރިއާއި އިންވެސްޓް މަންޓުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން    

02   )ަ32.1.1 ބަނދަރުން ކަރަންޓާއި ފެންފޯރުކޮށްދިނުން )ކޮނުްނ، މޯޓަރ، މީޓރ 

22 
   ް32.1.2 އައިސް ޕްލާންޓް ގާއިމްކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުނ 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 9 ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

22 
  ު32.1.3 މަށް ކަނޑައެޅި ސަރަހައްދުން ބިން ދޫކުރުންފައިބަރ މަސައްކަތް ކުރ 

02 
   ް32.1.4 ބަނދަރުމަތިން ވިޔަފާރި ބިން ކުއްޔަށްދޫކުރުނ 

 ފިޠުރުއީދު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހަރަކާތްތައް ހިންގުން    

222 
  )ް7.1.1 އީދު ނަމާދުކުރުން )ސަތަރި ގަތުމާއި އިންތިޒާމްތައ 

22 
   ،ި7.1.2 )އާއްމުރައްޔިތުންނާއި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކު(ކުޑައީދު ސައ 

22 
  (ް9.1.3ފިރިހެން ވޮލީ މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުނ) 7.1.3 

 އަޞުހާއީދު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހަރަކާތްތައް ހިންގުން    

 7.2.1 އީދު ނަމާދުކުރުން )އިންތިޒާމްތައް(   

 7.2.2 އުންސިލުންދޭ އީދު ހަދިޔާ(އީދު ހަދިޔާ )ކަ   

 7.2.3 (9.1.1ކައުންސިލްގެ ފުޓްޝަލް މުބާރާތް )   

 7.2.4 އީދުކުޅިވަރުތައް )އަންހެނުންނަށް ހާއްޝަ(   

 ތަފާތު އެހެނިހެން މުނާއްސަބު ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުން    

 7.3.1 ރު، ދިދަނެގުން(މިނިވަންދުވަސް ރަށުފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުން )ކުޑަކުދިންގެ ހަވީ   

 ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގުރާމްތައް ހިންގުމާއި، ހޭލުންތެރިކުރުވުން    

 11.1.1 އާއްމުރައްޔިތުންނަށް ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގުން    

 11.1.2 މުވައްޒިފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގުރާމް ހިންގުން    

222 
  ާ11.1.3 ގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން، ބަލިތަކާއި، ސަރުކާޜުގެ އެންގުންތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުން މީޑިއ 

 ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން    

02 
  ( ް2522އަންހެނުން  6އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދުތައް ސާފުކުރުނ )ް24.1.1 ރުފިޔާގެ ރޭޓޫން ވަޒީފާދިނުނ 

02 
  ަ24.1.2 ތިރިމަތި، ހޭޅި ސާފުކުރުމުގެ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރުންއ 

 24.1.3 މަދިރިއާލާވާތަންތަން ސާފުކޮށް މަދިރި ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގުން    

 ކައުންސިލަރުންނާއި، މުވައްޒިފުން ތަމްރީންކުރުން    

 55.1.1 މުވައްޒިފުންނަށް ތަމްރީން ޕްރޮގުރާމްތައް ހިންގުން    

22 
   ް55.1.2 އަތޮޅުފެންވަރުގަޔާއި، ގައުމީފެންވަރުގެ ތަމްރީންތަކުގައި މުވައްޒިފުން ބައިވެރިކުރުވުނ 

 ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުގެ ހަރަކާތްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ޕްރޮގުރާމްސް ހިންގުން    

02 
  ު48.1.1 ން ރަށު ޖަމިއްޔާތަކުން ހިންގާ ހަރާކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ އެހީތެރިވ 

 ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކުން ދޭހިދުމަތްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް އެހީތެރިވުން    

22 
   ެ48.2.1 (42.13.1ވަނަ އަހަރީދުވަހާގުޅިގެން ޕަބްލިކް ލައިބުރަރީއެއް ހެދުން ) 52މާވަށު ސްކޫލްގ 

00 
   ް48.2.2 މާވަށު ސްކޫލްގެ ހަރަކާތްތަކަށް އެހީވުނ 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 10 ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

02 
   ޫ48.2.3 (42.12.1ލްތަކަށް އެހީތެރިވުން )ޕްރީސްކޫލްހިންގުމަށް ކަނޑައެޅި އިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން( )ޕްރީ ސްކ 

22   )ް48.2.4 މާވަށު ހެލްތު ސެންޓަރ އަށް އެހީތެރިވުން )ކިއު ސިސްޓަމްއެއް ގާއިމްކުރުނ 

 ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅުންބަދަހިކުރުން، ތަޖުރިބާ ހިއްސާކުރުން    

 57.1.1 މުއައްސަސާތަކާއި ބައްދަލުކޮށް، ރަށުތަރައްޤީގެ ކަންކަމުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ މާލެ ދަތުރު ބޭއްވުން    

22    ް57.1.2 ކައުންސިލްގެ ތަޖުރިބާ ދަތުރެއް، އައްޑުއާއި ފުވައްމުލަކަށް ބޭއްވުނ 

 ރުން މުވައްޒިފުންގެ އަގުވަޒަންކުރުމާއި ގުޅުން ބަދަހިކު   

 57.2.1 ކައުންސިލްގެ އެވޯޑް ނައިޓް ބޭއްވުން    

22 
  )ް57.2.2 މުވައްޒިފުންގެ މާޙެފުމެއް ބޭއްވުން )ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކުގައި ކުރިއަށް ދިއުމަށ 

 57.2.3 ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމުގެ ދަތުރެއް ބޭއްވުން    

22 
  ު57.2.4 ވަޒަންކުރުން މުވައްޒިފުންގެ ޚިދުމަތުގެ އަގ 

 ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކޮށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގުރާމްސް ހިންގުން    

222    ް56.1.1 ފެބްރުއަރީ މަހު ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުނ 

 56.1.2 ޖުލައިމަހު ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން    

 ތު ހޯދުން މުވައްޒިފުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމާއި، މައުލޫމާ    

02 
  )ީ56.2.1 މުވައްޒިފުންގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން )މަންތުލ 

 ތިމާވެށި ހިމާޔާތްކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން    

22 
   ް33.1.1 ރަށުގައި ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގުނ 

22 
   ޮ33.1.2 ށް ބެލެހެއްޓުން މާވަށު ކުޅީގެ ބައުންޑުރީ ވަކިކޮށް، ކުޅި ހިމާޔަތްކ 

 ނިޒާމެއްގެ ދަށުން ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން    

02 
  .ް22.1.1 މާވަށު ކުނިކޮށީގެ ބޭނުންކުރަން ފެށޭވަރަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތަށްވުނ 

 ދިނުންކުނިން އުކާލުމުން ކައުންސިލަށް މާލީ މަންފާއެއްހޯދުން، ދެމެހެއްޓެނިގޮތެއްގައި ޙިދުމަތް   

02 
  )ް22.2.1 ފީއަކާއި އެކުގައި ކައުންސިލުން ކުނި އުކާލަން ފެށުމާއި، ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިއުނ 

 ކޮންސަލްޓެންސީ، ފަންނީ މީހުންގެ މަޝަވަރާއާއި ލަފާހޯދުން    

22 
   ް32.1.1 ތަފާތު މައްސަލަ ތަކުގައި ގާނޫލީ ލަފާހޯދުނ 

22 
  ޭ32.1.2 ންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހެދުމުގައި، ފަންނީ މީހުންގެ ލަފާހޯދުންލ 

22 
  ް32.1.3 ކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ރިވިއުކުރުމާއި، އެކުލަވާލުމުގައި، ފަންނީމީހުންގެ ލަފާހޯދުނ 

22 
  ް32.1.4 އީއައިއޭ ހެދުމުގައި ފަންނީ މީހުންގެ ލަފާހޯދުނ 

 ންފްރާސްޓަރަކްޗަ ގާއިމްކުރުން ފުރިހަމަ ހިދުމަތަށް އި    

222 
  ް47.1.1 ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ޒަމާނީފެންވަރުގެ މީޓިންހޯލް އެއް އިތުރު ކުރުނ 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 11 ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޙާ  .6
 މިސްކިތްތަކުގައި މުށި ބަދަލުކުރުން: .1

ކަމާއި އެކުގައި މުށި ބަދަލުކުރުން ވަނީ ކުރިއަށް ސަލާމް މިސްކިތާއި، ހުކުރު މިސްކިތުގައި، ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރި
 ގެންދެވިފައި.

ހުކުރު މިސްކިތާއި، ބިލާލް މިސްކިތުގައި ދޮރުތައް ބަދަލުކުުުރމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ވަނީ 
 ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި.

 ކާއި، ސިއްހީ ލަފާދިނުން:ސޯސަލް މީޑިއަރ ބޭނުންކޮށްގެން ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަ  .2
ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓާއި، ފޭސްބުކްޕޭޖް އަދި ވައިބާ މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކާއި، ރަށުތެރޭގައި ފެތުރެމުންދާ 

 ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވާނެ ގޮތުގެ މައުލޫމާތުތައްވަނީ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ފޯރުކޮށްދެވިފައި.

 އިގަތުމުގެ މަސައްކަތް:އިން އަރަ  19-ކޯވިޑް  .3
ކައުންސިލް އިސްވެ އޮވެ، ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެންނާއި، އަމިއްލަގޮތުން، ރަށުފެންވަރުގައި ގިނަ ގުނަ 

މާއި ސިއްޙިމަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަހަރަކާތްތަކެއް ވަނީ ހިންގިފައި، މިކަމަށް ކައުންސިލުން ވަނީ ބޮޑެތި ހޭދަތަކެއް ކުރެވިފައި، 
އެއްބާރުލުން ދިނުމާއި، އީއޯސީ ކައުންސިލް އިދާރާގައި ގާއިމްކޮށް ކަރަންތީން ކުރެވޭ ގެތަކުން ކުނިއުކުމާއި، ކަރަންޓީންކުރެވޭ 

 ރައްކާތެރިކަމުގެ ގިނަގުނަ ފިޔަވަޅުތައްވަނީ ތަންފީޒުކުރެވިފައި. ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުން ވަނީ ކުރިއަށް ގެނެދެވިފައި.

 ހާލަތުގައި އާއްމުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން. ގެ  19-ކޯވިޑް  .4
މަސްދުވަހަށް މައާފްކޮށްދީ، ވިޔަފާރި ވެރިންނަށް ވަލީ އުލިހޯދައި  3ކައުންސިލުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ބިމެއްގެ ކުލި 

 ދެވިފައި.
 ރުފިޔާގެ މާލީ އެހީތެރިކަމެއް ވަނީ ފޯރުކޮށްދެވިފައި. 8222ޕްރީސްކޫލް ހިންގާފަރާތަށް 

 އިދާރާގައި ޒަމާނީ މީޓިންހޯލްއެއް ގާއިމްކުރުން. .5
 ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ މީޓިންހޯލެއް އިދާރާގައި ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރދުކޮށްގެން ވަނީ ގާއިމްކުރެވިފައި.

ލަރުންނާއި، އަންހެނުންގެ ތަރްއޤީއަށް މަުަސއްކަތްކުރާ ކެމެޓީއަށް އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އަލަށް އިންތިކާބު ކައުންސި
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗާއަށް ގެންނަންޖެހޭޢ ބަދަލުތައް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ވަނީ ގެނެވިފައި. ގޮތަށް

 ން:ކުން ކުރިއަށް ގެންދިއު އެޗްތޫއޯ ޕްރޮޖެކުޓުން ފެންވިއް  .6
ރަށުގައި ފެނަށް ޖެހުމުގެ މައްސަލަ މިހާރުވަނީ ހައްލު ކުރެވިފައި. އަދި އެޗްޓުއޯ މީރުފެން އިމާރާތުން މަސްވެރިންނާއި އާއްމުްނ 

 .ސާފުބޯފެން ދަނީ ވިއްކެމުން

 ރައްޔިތުންގެ ތޮޔޮފިހާރައިގެ ޚިދުމަތް ފުރިހަމަކުރުން: .7
ނެތި ހެޔޮއަގުގައި، ރައްޔިތުންނަށް ޕްޓްރޯލާއި، ޑިސަލް ވިއްކުން ދަތިކަމެއްތެއޮފިހާރައިގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމާއި، 

 ކުރިއަށްގެންދެވިފައިވޭ.

 އް ވިޔަފާރި އުސޫލުން ކުއްޔަށްދިނުން:ރަށުގެ ހުސްބިންތަ  .8
 ހުސްބިންތައް، މުހިއްމު ބޭނުންތަކުގައި ދަނީ ކުއްޔަށް ދޫކުރެވެމުން އޭގެ ފުރިހަމަ ފައިދާ ރައްޔިތުންނަށް ދަނީ ކުރަމުން.

 އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތައް ހަލުކުރުމަށް ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން: .9
ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އިދާރީ ފިޔަވަޅުތައް ދަނީ އެޅެމުން. ކުޅި ހިމާޔަށްކުރުމަށް، އެސަރަހައްދުގައި ގަވައިދާ ޚިލާފަށް 

ލި ނަގާފަރާތްތަކުގެ ކަންކަން ހުއްޓުވުމާއި، މަގުތަކުގެ ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ދަނީ ހޯދެމުން، އަތިރިމަތިން ވެ 
 ރައްކާތެރިކަމަށްވެސް އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކެއް ދަނީ އެޅެމުން.



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 12 ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ  2020 .7
 ހަރަކާތްތައް ގެންދެވިފައިނުވާ ތެރެއިން ކުރިއަށް 

 

  ްއެހީދޭނެ ގޮތުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގުރާމްހިންގުން  މަރީ ހެލްކެއާގެ ޕްރޮގުރާމާއި، ފުރަތަމަޕްރައި : 1ޙަރަކާތ 
ނީ މީހުން ހޯދުމުގެ ދަތިކަމުގެ ސަބަބުން، މި ޕްރޮގުރާމް ހިންގިފައި ނުވަނީ ބަޖެޓުގެ ތާށިކަމާއި ފަން ސަބަބު/ދަތިތައް:

  މިކަންކުރުމަށް ވަނީ ނިންމިފައި.މަސައްކަތު ތާވަލް އަލުން މުރާޖިއާކުރާއިރު، ފަހު ކްއާޓާގައި 

  ްސްކޫލް ލައިބުރަރީ އިމާރާތް ނިންމުން: : 2ޙަރަކާތ 
 ބަޖެތްގެ ތާށިކަމާއި އެކުގައި، ކުރިއަށް ވަނީ ނުގެންދެވި.އާއިގުޅިގެން  19-ކޯވިޑް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްކުންނާއި ބެހޭ ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުން  : 3ޙަރަކާތ 
އާއިގުޅިގެން ދިމާވި ދަތިތަކާއި ހުރެ. މިހާރު  19-ކޮވިޑްފީޒު ކުރެވިފައި ނުވަނީ، ޕްލޭން ތަން ސަބަބު/ދަތިތައް:

 މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރިއަށް.

  ްކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުން ހަރުދަނާކުރުން  : 4ޙަރަކާތ 
  .ވާކަމަށްބަޖެޓުގެ ތާސިކަމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒިފަކު ނެގިފައި ނު  ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްމަގުތައް ދިއްލުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުން  : 5ޙަރަކާތ 
މިމަސައްކަތަށް ލިބިފައި ހުރި ވަސީލަތްތައް އަދި މަދުކަމަށް ފެންނާތީ، އިތުރު ތަކެތި ހޯދުމަށް ދަނީ  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 އާޓާގައި މިކަންކުރުމަށް ވަނީ ނިންމިފައި.މަސައްކަތް ކުރަމުން. މަސައްކަތު ތާވަލް އަލުން މުރާޖިއާކުރާއިރު، ފަހު ކް

  ްއާއްމު ސިއްހަތާއި ގުޅުންހުރި ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގުރާމްތައް ރަށުގައި ހިންގުން: : 6ޙަރަކާތ 
މަސައްކަތު ތާވަލް އަލުން މުރާޖިއާކުރާއިރު، ފަހު  ފަންނީ މީޙުން ލިބުމުގެ ދަތިކަމާއި ބަޖެޓުގެ ދަތިކަން. ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ޓާގައި މިކަންކުރުމަށް ވަނީ ނިންމިފައި.ކްއާ

  ްއެތެރޭގެ ވޯކްވޭ ހެދުން.ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގެ  : 7ޙަރަކާތ 
ފަހު ކްއާޓާގައި  .ނުގެންދެވި ވަނީ ކުރިއަށް ،އެކުގައި ތާށިކަމާއި ބަޖެތްގެ އާއިގުޅިގެން 19-ކޯވިޑް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

  މިކަންކުރުމަށް ވަނީ ނިންމިފައި.

  ްދަށް އެރޭތަނުގެ އިތުރު ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކުރުން މޫ  : 8ޙަރަކާތ 
ބަޖެޓުގެ ތާށިކަމާއި އެކުގައި ކުރިއަށް ނުދަނީ. އަދި ހޯދަން ބޭނުންވި މެޝިނަރީޒް އައުން  ސަބަބު/ދަތިތައް:

ށް ވަނީ ލަސްވުންވެސް މީގައި ހިމެނިފައިވޭ. މަސައްކަތު ތާވަލް އަލުން މުރާޖިއާކުރާއިރު، ފަހު ކްއާޓާގައި މިކަންކުރުމަ 
  ނިންމިފައި.

  ްއިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ހޮޅުއަށިފަދަ ތަންތަން ގާއިމްކުރުން  : 9ޙަރަކާތ 
ބަޖެޓުގެ ތާށިކަމާއި އެކުގައި މިކަން ކުރިއަށް ގޮސްފައިނުވަނީ. އަދި ލޭންޑު ޔޫސް ޕްލޭން ނިމިފައި  ސަބަބު/ދަތިތައް:

ރާޖިއާކުރާއިރު، ފަހު ކްއާޓާގައި މިކަންކުރުމަށް ވަނީ ނުވާތީ ވެސް ވަނީ ދަތިވެފައި. މަސައްކަތު ތާވަލް އަލުން މު
  ނިންމިފައި.

 
 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 13 ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

  ްވިޔަފާރި އުސޫލުން ކުނިއުކާލުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުން : 12ޙަރަކާތ 
މަސައްކަތު ތާވަލް  ޕްލޭން ތަންފީޒު ކުރެވިފައި ނުވަނީ، ކުނި މެނޭޖްކުރާ އިމާރާތް ނިމިފައިނުވާތީ. ސަބަބު/ދަތިތައް:

 މުރާޖިއާކުރާއިރު، ފަހު ކްއާޓާގައި މިކަންކުރުމަށް ވަނީ ނިންމިފައި. އަލުން
 

  ްބަނދަރުމަތިން ފެނާއި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް، ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރިއަށްގެންދިއުން. : 11ޙަރަކާތ 
. ބާރުލުން ލިބިފައި ނުވާތީބަޖެޓުގެ ތާށިކަމާއި، ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން މިކަމަށް އެކަށިގެންވާ އެއް ސަބަބު/ދަތިތައް:

 މަސައްކަތު ތާވަލް އަލުން މުރާޖިއާކުރާއިރު، ފަހު ކްއާޓާގައި މިކަންކުރުމަށް ވަނީ ނިންމިފައި.
 

  ްރަމަޟާން މަހަށް ތަރާވިޙް ނަމަދުކުރާނެ ހާފިޒުން ގެނައުން. : 12ޙަރަކާތ 
އަންނަ އަހަރު އަލުން  .ނުގެންދެވި ވަނީ ކުރިއަށް ،އެކުގައި ތާށިކަމާއި ބަޖެތްގެ އާއިގުޅިގެން 19-ކޯވިޑް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ނިންމިފައި.

  ްދުންފަތާއި ދެކޮޅަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން: : 13ޙަރަކާތ 
އްކަތު ތާވަލް އަލުން ބަޖެޓުގެ ތާށިކަމާއި، ފަންނީ ގާބިލް މީހުން ލިބުމުގައި ހުރި ދަތިކަން. މަސަ ސަބަބު/ދަތިތައް:

 މުރާޖިއާކުރާއިރު، ފަހު ކްއާޓާގައި މިކަންކުރުމަށް ވަނީ ނިންމިފައި.

  ްއަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން، ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގުރާމްތައް ހިންގުން: : 14ޙަރަކާތ 
ދަތިކަން. މަސައްކަތު ތާވަލް އަލުން ބަޖެޓުގެ ތާށިކަމާއި، ފަންނީ ގާބިލް މީހުން ލިބުމުގައި ހުރި  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 މުރާޖިއާކުރާއިރު، ފަހު ކްއާޓާގައި މިކަންކުރުމަށް ވަނީ ނިންމިފައި.
 

  ްސްކޫލްކުދިން ތިމާވެއްޓަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި، އިންތިޒާމްތައް: : 15ޙަރަކާތ 
އެކަށިގެންވާ ދަނޑިވަޅެއް މިކަމުގައި ގައި ހުރި ދަތިކަން. ބަޖެޓުގެ ތާށިކަމާއި، ފަންނީ ގާބިލް މީހުން ލިބުމު ސަބަބު/ދަތިތައް:

 މަސައްކަތު ތާވަލް އަލުން މުރާޖިއާކުރާއިރު، ފަހު ކްއާޓާގައި މިކަންކުރުމަށް ވަނީ ނިންމިފައި.މިކަމުގައި ލިބިފައި ނުވުން. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 14 ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

   ވިޔަފާރިއާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ކައުންސިލުން  .8
 

 :ފާރި ބިން ކުއްޔަށްދޫކުރުން ވިޔަ 
ކުރިން ދޫކޮށްފައި ހުރި ބިންތަކުން ކައުންސިލަށް  ރަންޓު ހެދުމަށް ޓޯ ވިޔަފާރި ބިންތަކުގެ ގޮތުގައި، ގުދަން ހެދުމަށް އަދި ކެފޭ ރެސް

އަލުން އިއުލާނުކުރުމަށް މިހާރުވެސް ދަނީ އާމްދަނީ ލިބެމުން. އަދި މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ބިންތަކާއި، ދޫކޮށްލައިފައި ހުރި ބިންތައް 
 .ކައުންސިލުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން

 

 :ކައުންސިލްގެ ތެއޮފިހާރައިން ޚިދުމަތްދިނުން 
ނީ ރައްޔިތުންގެ ތެޔޮފިހާރަ މަރާމާތު ކުރުމަށް ފަހު އަލުން  ތެލުގެ ވިޔަފާރި ފެށިގެން، މިހާރު ކައުންސިލަށް އެކަށީގެންވާ އާމްދަނި ދަ

 .ންޅާކުރުމަށް ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތައް މިހާރު ކައުންސިލުން ދަނި ކުރަމުލިބެމުން، ވިޔަފާރި ފު
 

 :ޚިދުމަތްދިނުން  ފެންއިމާރާތުން ކައުންސިލްގެ 
 ފެންވިއްކައިގެން ކައުންސިލަށް ކޮންމެސްވަރެއްގެ އާމްދަނީއެއް ލިބެމުންދެއެވެ. އެޗްޓޫއޯ މީރުފެން އިމާރާތުން

 
 :ކުއްޔަށް ދިނުން  ޕްރީސްކޫލް ހިންގުމަށް އިމާރާތެއް 

ފައި. ޕްރީސްކޫލްގެ ޚިދުމަރް ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމަށް ކައުންސިލުން އިމާރާތްކުރި ތަން މިހާރު ވަނީ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއަކަށް ކުއްޔަށް ދެވި 
 އެފަރާތަށް ދެވިފައިވާ ގްރޭސްޕީރިއަޑަށް ފަހުގައި މިހާރު ކައުންސިލަށް ކުލި ލިބެންވަނީ ފަށާފައި.

 
 ކުން ފީނެގުން:ޚިދުމަތްތަ 

ރައްވެހިކަމުގެ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކުންނާއި، ލައިސެންސް ހެއްދުމަށް އިދާޜީ ފީގެ ގޮތުގައި ކުޑައަދަދެއް ނަގައިގެން ފީގެ ގޮތުގައި 
 ކައުންސިލްއަށްދަނީ ޖަމާކުރެވެމުންނެވެ.

 
 ކައުންސިލްގެ ޕިކަޕް ދަތުރުކުރުން:

އި ތަފާތު ދަތުރުތައް ކުއްޔަށް ކޮށްގެން ކައުންސިލަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އާމްދަނީއެއް ކައުންސިލްގެ ކުނިކޮށީގައި ބޭނުންކުރާ ޕިކަޕްގަ
 ދަނީ ލިބެމުން.

 
 

 

  

  



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 15 ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 މަސްދުވަހުގެ މާލީ ހިސާބުތައް  26ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ  .9
 

ގެ  2021
 ބަޖެޓްގައި ބާކީ 
 ހުރި ފައިސާ 

ގެ  2021
 6ފުރަތަމަ 

 މަހުގެ ޚަރަދު 

ގެ ލިބުނު  2021
 ބަޖެޓް 

 ޖެޓުގެ ތަފްޞީލު ބަ

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  15,087,142.00 2,986,017.29 12,101,124.71
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  160,000.00 - 160,000.00

-  - 
ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންޭގ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ 

 ޚަރަދު 
 ޅި ޖުމްލަ ބަޖެޓް މު  15,247,142.00 2,986,017.29 12,261,124.71

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު    
 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 5,515,878.00 1,782,450.50 3,733,427.50

105,047.86 53,496.74 158,544.60 
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި 

 ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފަިއސާ
 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  71,000.00 4,000.00 67,000.00

 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯާދ ތަކެތީގެ އަގު 3,660,000.00 653,705.12 3,006,294.88
 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިުދމަތުގެ ޚަރަދު 2,506,220.00 317,928.61 2,188,291.39

 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  -  -
 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  2,538,000.00 211,818.72 2,326,181.28
 ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް  637,499.40 499,999.40 137,500.00

 ޖުމްލަ  15,087,142.00 3,523,399.09 11,563,742.91
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު    

 ވާ ހަުރމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުން 160,000.00  160,000.00
 ޖުމްލަ 160,000.00 - 160,000.00

 :މުޅިޖުމްލަ 15,247,142.00 3,523,399.09 11,723,742.91
 
 
 
 
 
 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 16 ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

  ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ހަރަކާތްތައް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި  ވަނަ 2221 .11
 )މުޅިން އަލަށް(

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް 
 ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

ލަފާ ކުރާ 
 ބަޖެޓް 

Q3 Q4 

 52222.22 ގެ ޚިދުމަތްދިނުން.ޕާކުގައި ފެނާއި ކަރަންޓު 1

ބަނަދރު މަގުހެދުމާއި، ފަސްގަނޑު ތަރައްޤިކުރުން،  2
 ފެނާއި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް.

 

 ކުޅީ އިންވަކިކުރުން 3
3422.22 

 މިސްކިތްތަކުގެ މުށިޖަހާ ނިންމުން  4
32222.22 

 ަހމަކުރުންފުރިހަމަކުނިކޮށިހިންގާ ޚިދުމަތް  5
1522.22 

6 
ކައުންސިލުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އިތުރު ބިންތައް 

 12222.22 ކުއްޔަށް ދޫކުރުން. ޕްލޭންތައް ހެދުން.

 ޕްރީސްކޫލް ތައުލީމް ހަރުދަނާކުރުން. 7
50000.00 

 ސްޕޯޓުސް އެރީނާ އިތުރަށް މަރާމާތުކުރުން. 8
22222.22 

 އިދާރާ މަރާމާތުކުރުމާއި، އާމީޓީންހޯލްއެއް ހެދުން  9
8222.22 

 ކުޅިވަރުމުބާރާތްތައް ބޭއްވުން. 12
5222.22 

 ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުން. 11
5222.22 

 ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކަށް އެހީވުން. 12
2522.22 

 ކައުންސިލްގެ މާލެދަތުރުކުރުން. 13
22222.22 

 ތަރައްޤީގެ އެހެނިހެން ޕްރޮގުރާމްތައް ހިންގުން. 14
32222.22 

 ޖަލްސާތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން. 15
52222.22 

 މެހްމާންދާރީ އޑާކުރުމާއި، އިނާމުދިނުން. 16
7222.22 

 ފުޓުސަލް މުބާރާތާއި، ވޮލީ މުބާާރތެއް ހިންގުން. 17
3522.22 



  ރިޕޯޓް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 

މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ހައްދުންމަތީ  17 

 ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް  .11
 26: އަދަދު  ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ 

  13 ކައުންސިލުން ބައްދަލުވުން ބޭއްވި އަދަދު:

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ރުވި ޢަދަދުޙާޟި ބައްދަލުވުމުގެ ނަްނބަރު

400/2021/T3-01 2  ްބަޖެޓް ފާސްކުރުނ 

400/2021/T3-02 3  ުމަސް އިތުރު ކުރުން  6ޕްރީސްކޫލް އިމާރާތް މުއްދަތ 
ހައިކޯޓުގެ މައްސަލައެއްގައި ކައުންސިލް ތަމްރީންކުރާނެ ފަރާތެއް 

 ކަނޑައެޅުން.
 މުސާރައަށް ބަދަލުގެނައުން ތެޔޮފިހާރައިގެ މުވައްޒިފުންގެ 

400/2021/T3-03 3  ްރުން ދޫކު ޕްރެކްޓިސްއަށް ފުޓްސަލް ދަނޑު ސްކޫލަށ 

400/2021/T3-04 3 .ްފެބްރުއަރީމަހުގެ ރައްޔިތުންގެ މީޓިން ބާއްވާނެ ދުވަސް ފައިނަލްކުރުނ 
 ރުފިޔާ ކަނޑައެޅުން. 1522ސްކޫލްގެ މުބާރާތަށް އިނާމް ދިނުމަށް 

400/2021/T3-05 3  ްކުނިމެނޭޖްކުރުމަށް ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ އެއްބަސްވުން އާކުރުނ 

400/2021/T3-06 2 ަތުލް ގުރުއާނުގެ ކޯހުގެ ވަނަތަކަށް ދިޔަ ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުން ހިދާޔ
 ޓްރޮފީދިނުން.

 ތަފްސީލް ހޯދުމަށް. މާވަށު ސްކޫލަށް ފޮތިކޮތަޅު ހޯދުމަށް ޚަރަދު
400/2021/T4-01 5  ެއިއްވުން  ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް 3ކައުންސިލްގ 

 ކުރުންވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް މުހާތަބ4ް
400/2021/T4-02 5  ްކައުންސިލްގެ ނ. ރައީސްކަމަށް މީހަކު އިންތިހާބު ކުރުނ 

400/2021/T4-03 5  ްކައުންސިލްގެ ބޭންކް އެކައުންޓުތައް އޮޕަރޭޓްކުރާނެ ފަރާތްތައ
 ކަނޑައެޅުން.

400/2021/T4-04 5  ްކައުންސިލްގެ ބިޑްއިވޭލުއޭޝަން ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުނ 

400/2021/T4-05 5  ެމަހުގެ ކުލި މައާފްކުރުން  3ކައުންސިލްގެ ކުލީ ބިންތަކުގ 

400/2021/T4-06 5  ްލީޓަރ ޑީސަލް ކުރެޑިޓަށް ވިއްކުމަށް. 2222ރަންރޯދި ދޯންޏަށ 

400/2021/T4-07 4  ްރުފިޔާގެ މާލީ އެހީތެރިކަމެއް ދިނުން. 8222ކްމް ޕްރީސްކޫލަށ 

 
 

 ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު 
ދައުރުގެ ވަނަ  3ވަނީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެްއ އައިސްފައެވެ. މިގޮތުން ކައުންސިލްގެ ރޭގައި ކައުންސިލަށް މިއަހަރުގެ ތެމާވަށު 

މެއި  17ކައުންސިލަރުން ވަނި ދައުރު ނިންމާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން އެއްކިބާވެފައެވެ. މިހާރު ކައުންސިލް ހިންގަމުންދަނީ 
  މެމްބަރުްނނެވެ. 5ސިލްގައި ހިމެނޭ ގައި ހުވާކުރެއްވި ޢާ ކައުން 2221

 
 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 18 ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ  .12
 

  :ުކޮމެޓީ ހިންގާ އިދާރާއަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލ 
 

ވަނީ އެކުލަވާލެވިފައި، އިދާރާގެ ގޮތުގައި ބޭނުްނކުރެވެމުންދަނީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ 
 ގެ އިދާރާގެ މީޓީންހޯްލ.ކައުންސިލް

 
    ްކޮމެޓީ ބައްދަލުވުންތައ 

 
 ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް  ރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ޙާޟި  ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

400/2021/T3-01 5  ްއެހެންޖަލްސާއެއްގައި ބޭއްވުމަށް  ރައީސް، ނ. ރައީސް ހޮވުނ 

400/2021/T3-02 5  ްށް ގެންދެވުނު ކުރިއަ ރައީސް، ނ. ރައީސް ހޮވުނ 

   

   

   

   

 
  ޫލްތަކަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތަށް ކޮމެޓީގެ އުސ 

 
 ބަދަލު ގެނެވިފައެއް ނުވޭ.

 
  ްކޮމިޓީއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަށ 

ގައި  2221މެއި  17ވަނަ ދައުރަށް  2ވަނ ދައުރުވަނީ ނިމިފައި. މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ކޮމެޓީގެ  1ކޮމެޓީގެ 
 މެމްބަރުން ހިމެނޭ ކޮމެޓީއެވެ. 5ވިފައިވާ އިންތިޚާބު ކުރެ

 
 
 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 19 ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

  ުކޮމިޓީގެ ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ މައުލޫމާތ 
 

 ތަފްޞީލް  ުޖްމލ  

 އާމްދަނީ  ---

 )ހޮޓާ ހިންގައިގެން( - 

 )މިސާލަކަށް ކުނި ކަހައިގެން( - 

  

 ޖުމްލަ އާމްދަނީ  

  

 ޚަރަދު  

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު -  

 ތުރުފަތުރު ުކރުމުގެ ޚަރަދުދަ -  

 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  -  

  

  

  

 ޖުމްލަ ޚަރަދު  

 ބާކީ  

 
 އެއްވެސް އާމްދަނީ އެއް ޚަރަދެއް ކުރެވިފައެއް ނުވޭ.

ތަފްސީލް  މުދަލުގެ  ހަރު  ވާނަމަ  ހަރުމުދައު  ދަށުގައި  ބެލުމުގެ  ކޮމިޓީގެ  އަންހެނުންގެ   
 ލެއް މިވަގުތު އަދި ނެތް.އެއްވެސް ހަރުމުދަ   -

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 20 ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ނިންމުން 

ދުވަސްތަކަކަށް ންޖެހުންތަކެއް ހުރި ގިނަގޮ  ރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހަކީއަހަ  ވަނަ 2221މިކައުންސިލުގެ 
އްތަކެއް މަސައްކަތު ތާވަލުގެ ގިނަކަންތަމަސްދުވަހުގެ ތަރޭގައި،  6އުއްމީދަކީ އަދި އަމާޒަކީ ކުރިއަށް އޮތް ނަމަވެސް ކައުންސިލުގެ ވީ

 ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް މިދަނީ ބާރު ސްޕީޑުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެކަންކަމުގެ ފެށިގެންދިއުމެވެ. 

ކައުންސިލުން ރޭވި ގިނަ ކަންކަން ވަނީ ކުރިއަށް ނުގެންދެވިފައެވެ. މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  6(ގެ ފުރަތަމަ 0202މި އަހަރު )
ގެ ހާލަތާއި،  21-ވަނަ ދައުރެއް އައިސްފައި ވުމާއިއެކު، ކޯވިޑް 4ވަނަ ދައުރު ނިމި  3މި މުއްދަތުގައި ކައުންސިލްގެ ސަބަބަބކީ، 

 ނަމަވެސް  މަހަށް ވުރެ ގިނަދުވަސް ހޭދަކުރަންޖެހުމެވެ. 0އަދި މިހާލަތުގައި، މާވަށް މޮނިޓަރިންގައި އޮތުމާއި އެކު، މިކަމުގައި 
ވުރެން ކާމިޔާބު ކަމާއި އެކު ނިންމާލުމަށް ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނާއި މުއައްސަސާތައް މިވަނީ ުިއަށް  ސްމަ  6ކުރިއަށް އޮތް 

 އަތު ގުޅާލާފައެވެ.

ފައިސާ ހަރަދުކުރުމުގައާއި ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހެދިފައިވާ ޤާނޫންތަކާއި ޤަވާއިދާއެއްގޮތަށް ބައްޓަން ކުރެވި ޙަރަދު ކުރެވެމުން 
ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ދެނެގަނެވި، އެމައްސަލަތައް ރައްޔިތުންނައް  ލިބުނު ކާމިޔާބީއެކެވެ. ވުމަކީބުތައް ބެލެހެއްޓިފައި ދިޔުމާއި ހިސާ

ޖަވާބުދާރީ ވެވޭކަމީ ލިބޭ ފަޚުރެކެވެ. ޤާނޫނާއި ހެދިފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާއި ހަލުކުރުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތުގައި ރައްޔިތުންނަށް،
އް ކައުންސިލްގެ ހަރަކާތްތަށް ބައްޓަން ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ހިފާފައިވާ އަމާޒަށް ވާޞިލުވެވޭ ކަމުގެ އިޚްސާސް ކުރެވުމީ އެއްގޮތަ 

 މި ކައުންސިލަށް ލިބޭ އަނެއް ޝަރަފެވެ.

އި އެ މަސައްކަތް މި ކައުންސިލުން މި ކުރާ މަސައްކަތަކީ އިޚްލާސްތެރި ނަތީޖާނެރެވޭނެ މަސައްކަތް ތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބައްލަވަ
ކާމިޔާބު ކަމާއިއެކު ނިންމާ ލުމުގެ ހެޔޮތައުފީޤު އަޅަމެނަށް ދެއްވައި މާވަށަށް އަދަށް ވުރެ ފަހި ބާއްޖަވެރި މާދަމައެއް މިންވަރު 

 ތިބެ،ގޮތުގައި  އަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި ދުޢާ އަކީ އަތޮޅާއި ޤައުމަށް ވަފާތެރި ޚާދިމުންތަކެއްގެކޮށްދެއްވުން އެދި ދުއާ ދަންނަވަމެވެ.
هللا ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. ކީރިތި 

  ينـــــــــآمـކާމިޔާބީ އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ.  ބަރަކާތް ލައްވައި،އަޅަމެންގެ މަސައްކަތުގައި 
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