
 

 ހައްުދންމަތީ ާމމެްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

 

1 

ލ.މާމެންދޫ /  ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 www.laamumaamendhoo.gov.mvވެބްސައިޓް:  info@laamumaamendhoo.gov.mv އީމެއިލް، 6800705:ފޯން

 

 

  



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 2 ހައްުދންމަތީ ާމމެްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

 

 ފިހުރިސްތު 
 

 3 ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ބަޔާން 

 5 ތަޢާރަފު  .1

 6 ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވަރު .2

 6 ކައުންސިލްގެ މިޝަން .3

 7 ރަށުގެ ވަނަވަރު / ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު .4

 9 ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު .5

 13 ޙާޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްީޞލް .6

ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިާވ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިނުވާ  2021 .7
 21 ހަރަކާތްތައް 

 24 ކައުންސިލުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ވިޔަފާރި .8

 25 ތައް މަސްދުވަހުގެ މާލީ ހިސާބު 06ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ  .9

 27 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ހަރަކާތްތައް  2021 .10

 32 ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް  .11

 43 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ .12

 48 ނިންމުން  .13

 

 

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 3 ހައްުދންމަތީ ާމމެްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

 ބަޔާން  ރައީސްގެ  ކައުންސިލްގެ 
 

g 
 

ނޑުމެން ނިޢުމަތްތަކުގެވެރި ގަދަކީރިތިވަްނތަ  އަށް ޙަމްދާއި، ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަޅުގަ
 ޢަމަލީގޮތުން މަގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާތް ސާހިބާ  ،ވަޑައިގެންއުޅެންވީގޮތުގެ ރިވެތި ނަމޫނާއާއިގެން 

ނަބިއްޔާގެ އިތުރު  އެ މާތްޞަލަވާތާއި، ސަލާމުގައި  މި އަށް ޞަލާވާތާއި، ސަލާމް ެލއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ.
 އާލުންނާއި، މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލްކުރަމެވެ.

 2021މަސްދުވަހުގެ މަަސއްކަތްތަކަށް ަބލާއިރު ކައުންސިްލގެ  6 ވަަނ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 2021މިހިނގާ 
ކައުންސިލުން ވަނީ މަސައްކަތްތަކެއް  ހިމެނިފައިވާ ކަންކަން ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައިގައި ޓިވިޓީ ކަލަންޑަރުއެކް ވަނަ އަހަރުގެ
ނޑިތައް އާއި ހަމައަށް ކައުންސިލްގެ ލަ 16ތެރެއިން މެއި ވަހުގެ މަސްދު 06ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ  ކުރެވިފައެވެ. ނޑުދަ

ތުންނާއި ގުޅިގެްނ މ ކޮމިީޓ އާއި އަދި ރައްޔި.ތ.އިއްޔާ ަތކާއި، އލަބުޖަމްސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި، ކް ހާސިލްކުރުމަށް
ާވ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުްނ ތަކުންބޭނުންދައުަލތުގެ މުއައްސަސާ ހަރަކާތްތަކެއްވަނީ ހިންގިފައެވެ. އަދި މިމުއްދަތުގައި

ނޑުމެން މިހާރުގެ މިކައުންސިލުން މެއި  އެވެ.ދީފައިވެ ވަނަ ދުވަހު ކައުންސިލްގެ ހުވާކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލާއި  17އަޅުގަ
ކައުންސިލުްނ ހަވާލުވެ އެކްޓިވިީޓ ކަލަންޑަރުަގއި ހުރި ކަންތައްތަްއ ތަންފީޒްުކރުމަށާއި، އަދި ކުރިން އެކިއެިކ ސަބުތަކާއިހުރެ 

ނޑާއެކު މިތަންފީޒްނުވެހުރި ކަންތައްތައްެވސް ތަންފީޒް ކުރުމުގެ ކަންކަންވެސް މިދަނީ ކުރަމުންނެވެ.  މަސައްކަތުގައި އަޅުގަ
ނޑުގެ ޓީމްގެ  ފަރާތުން ލިބެމުންދާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮށް އެފަރާްތތަކުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އަޅުގަ

 ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ. ޤުކަށް ހައްތުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް، އެފަރާތްތަބުރަމަސައްކަ
ނޑުމެން   ގެ  19ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮވިޑްކައުންސިލާއި ހަވާލުވިއިރު މުޅި ހަތަރު ވަނަދައުރަކަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މިކުޑަ މުޖުތަމައަށްވެސް ފޯރާފައެވެ. ރަށުން ކޮވިޑް ކޭސް އެއްފެނި  ރަށްވަނީ ނާޒުކު ބަލިމަޑުކަން ވަނީ އަޅުގަ
ނޑުމެންގެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތަކަށްވީ ކޮވިޑް މުން އަރައިގަތުމަްށ ގެ ބަލިމަޑުކަ 19ހާލަތަކަށް ވެއްޓިފައެވެ. ިމހެންަކމުން އަޅުގަ

މ ކޮމެޓީ އަދި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންއާއި އެކު އުފައްދާފައިވާ .ތ.ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމެވެ. ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި އ
ޓާސްކްފޯސްގެ މަސައްކަތުގެ ދުވެލި މަޑުޖެހިފައި އޮތުމަށްފަހު ޓާސްކްފޯސްގެ ދުވެލި ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. 
ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ސިއްޙީމަރުކަޒުގެ ޓީމްގެ ފަރާތުން އަންގާ އެންގުންތަކާއި ޓާސްކްފޯސްގެ ނިންމުންތަްއ 

ނޑުމެންގެ ޓީމްގެތަންފީޒްކުރުމަށްޓަކަ މީގެއިތުރުން ސޯޝަލްޑެސްކްގެ މަސައްކަތް ކަތް އެކުލަވާލެވުނެވެ. އަދި މަސައް އި އަޅުގަ
ގެ ފަރާތުްނ ލިބުނު އެީހތެރިކަން ފާހަގަޮކށް ގައި ރަށުެގ އާންމު ރައްޔިތުންނެވެ. މިމަސައްކަތްތަކުފެށި ބަނދަރުގެ ޑިއުޓީ ކުރަންފެށު 

ނޑުގެ ޓީމްގެ ނަމުގައި ވަރަށް ހާއްސަ ޝުކުރެއް  ނޑުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައާއި އަޅުގަ އެފަދަ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އަޅުގަ
 ދަންނަވަމެވެ. 

ގެމަތީން މިކައުންސިލުން އަބަުދވެސް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނީ ސަރުކާރުގެ ގީގެ ޕްލޭނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުއްތަރަ  
ނާއި ވީހާވެސް ގާތުން ޙިދުމަތްދިނުމަށެވެ. މިގޮުތން އައިޑީކާޑު ހަދާއިދިނުމާއި، އެއްގަމު ންތުޔިއްއިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން ރަ

ހުއްދަ  ޓް ހަދައިދިނުމާއި، ވިޔަފާރިސެޓްފިކެ ދުފަހަރުގެ ސަލާމަތީނޑު އުޅަނދުފަހަރުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމާއި ކަނއުޅަ



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 4 ހައްުދންމަތީ ާމމެްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

އަްނނަ ޚިދުމަތްތަކެވެ.  ކުނިމެނޭޖު  ތުންނަށް ދުަވހުން ދުވަހަށް ދެމުންޔިއްރަދުމަތްތަކަކީ މިކައުންސިލުން ދޫކުރުންފަދަ ޚި
ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުރުމުގެ ނިޠާމެއް ޤާއިމުކުރެވި ކާމިޔާބުކަމާއި އެކު އެމަސައްކަތް ދަނީކުރެވެމުންނެވެ. ަނމަވެސް 

ގޮންޖެހުންތަކެއް ކައުންސިަލށް ކުރިމަތިވަމުން ދާކަމެއްކަުމގައި ފާހަގަކޮށް، ސަރުކާރުގެ  ށް ގިނަ ކުނިމެނޭޖުކުރުމަކީ ވަރަ
ކަމާއެުކ ޓެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަަކއި ފުލުހުންގެ އެހީތެރިށްއެހީތެރިކަން ކައުންސިލަށް ޭބނުްނވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ރަށުގައި އަމާން ވެ

 މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުން ދާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ހަމައެފަދައިން މިކައުންސިލުން  ހިންގާ ހަރަކާތްތަކަށް މާމެންދޫ  ސްކޫލުގެ
ލް ކުރެވިފައިވާ ސިހަަގކުރަމެވެ. މިފަދަ ކުރު ބަޔާެނއްގައި ޙާތުގައި  ފާސަފަރާތުން ދެމުންެގންދާ އެއްބާުރލުން މިފުރު

އެކުމިވާ ލިސްޓުން ގިނަަކންތައްތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަން އިވިއަސް ރިޕޯޓާގައިމުތައް ފާހަގަ ކުރެިވފައި ނުވިކަގިނަކަންތައް
 ފާހަގަވެގެންދާނެއެވެ.

ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދިމާވާ އެންމެބޮޑު ގޮންޖެހުމަީކ  ތްދިނުމާއި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތުންނަށް ޙިދުމަޔިއްރަ  
ގުޅިގެން  ގެ ޕޮސިޓިވް ކޭސް އާއި  19ހާއްސަކޮށް ކޮވިޑްވެ. ނެތުމާއި ބަޖެޓުގެ ތާށިކަމެ ންއެކަށީގެންވާވަރަށް މުއައްޒަފު

ނަ މުވައްޒަފުން ހޯމްކަރަންޓީން ކުރުމާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލުން ދެމުން ައއި ބައެއް ޚިދުމަތްތަކަށް ބުޫރ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގި
ގުޅިގެން ރަށުގެ ގިނަ ގެތަކެއް ކަރަންޓީން ކުރެުވުނ  މިދުވަސްވަރަކީ މިދެންނެވި ކޭސްއާއިއަރައިގެންދިޔައެވެ. އެހެންނަމަވެސް 

ދުވަސްވަރަކަށް ވުމުން މިފަދަ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުިރނަމަވެސް ކޮވިޑް ޓާސްކްފޯސްއާއި ސޯޝަލް ޑެސްކްގެ ޚިދުމަތް 
ށް ބޭނުންާވ ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ދެމުންގެްނދެވުނެވެ. ރަށް މޮނިޓަރިްނނަްށ މެދުކެޑުމެއްނެތި ކުރިއަށް ގެންެދވުނެވެ. ރައްޔިތުންނަ

ސޯޝަލްޑެސްކްގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްިދނުމުަގއި ލެވިފައިވުމާއި ރަށުގައި ކާފިއު ިއޢުލާންކޮށްފައި ވުުމން ގޭގެއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި 
ފަރާތްތައް  އެއްފަހަރު މިމަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ މެދުކެޑުމެއްނެތި ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. މިހެންކަމުން އަދިވެސް

ނޑިވަޅުގައި ރަށުގެ އާންމު ރައްޔިތުން ދެއްކެވި ޝާމިލްވާގޮތަށް ވަ ރަްށ ހާއްސަ ޝުކުރެއް އެފަރާތްތަކަށް ދަްނނަަވމެވެ. އަދި މިދަ
އިތުރުން ކަރަންޓީން ކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި ރަށުގެ ނަމޫނާ ފާހަގަކޮށް އެފަރާތްތަކަށްެވސް ހާއްސަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ. މީގެ

 ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި އެކިއެކި ަފރާތްތަކުން ދެއްވި އެހީތެރިކަމާއި، އެއްބާރުލުމާއި، ތަކެތީގެ އެީހ ދެއްވިފަރާތްތަކަށްވެސް ވަރަށް
 ޙާއްސަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ.

ވަނައަހަރު  2021ގާ ނލުމާއި އެހީތެރިކަމާއެކު މިހިންގެ އެއްބާރުޅުޑުގެ އުއްމީދަކީ ތިޔަބޭފުނއަޅުގަ  
ނޑާއި   ވާސިލުވެގެންދިޔުމެވެ. ސްމިންތަކަކަށް މާމެންދޫއު އުއިޖުތިމާއި، އުމްރާނީ އަދި އިގުތިސާދީ ގޮތުން އަ އަދި އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މި ޓީމް ކުރަމުން މިގެންދާ މަސައްކަތް މަޑުޖެހުމެއްނެތި ކުރިއަށްދާނެކަން ފާހަގަ  ޮކށްލަމެވެ.އަޅުގަ
މިޤައުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގުމަށް ތިއްބެިވ އެންމެހާ هللا އަޅުގަންޑުގެ އިޚުލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ މާތް

 ފަރާތްތަކަށް ޤައުަމށް މަޞްލަޙަުތހުރި، ލާބަޔާއި މަްނފާ ިލބެނިވި، އަމާންކަމާއި ޞުލްޙަވެރިކަން ެދމެހެއްޓޭ، ދީމުޤްރާީތ ހަމަތަކާއި 
 މަތީގައި އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ކަންކަން ރޭއްވެވުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. އާމީން.އަސާސްތަކުގެ 
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 ޙަސަން ރަމީޒް 

 ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިްލގެ ރައީސް 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 5 ހައްުދންމަތީ ާމމެްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

   ތަޢާރަފު  .1
 

 2010/7މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ާޤނޫނު ނަްނބަރު 
މަސްދުވަހު  6ަނ ައހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަ 2021 ނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެަމތީން ލިޔެވުށވަނަ މާއްދާގެ )109 ގެ  

 ގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްީޞލު ރިޕޯރޓެވެ.ހިން ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިުލން

ހިެމނިފައިވާނެއެވެ.  ވަނަވަރުެގ ރަށުމިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ ިމޝަނާއި، 
ހިންގުމަށް ަކނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތެރޭަގއި ކައުންސިލުން  މަހުގެ 6ނަ އަަހރުގެ ފުރަތަމަ ވަ 2021 މީގެއިތުރުން

އުންސިލްގެ ނަތީޖާ ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި، އެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތަފްޞީލާއި،  މި އަހަރު ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި، ކަ
 މާލީ ހިސާބު ހިމަނާލެވިފައިވާނެެއވެ.  

  



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 6 ހައްުދންމަތީ ާމމެްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

  ތަޞައްވަރު  ކައުންސިލްގެ  .2
ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރަކީ ކައުންސިލްގެ އެކްޝަން ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް ކައުންސިލް ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ކަންތައްތައް 

ކައުްނސިލްގެ ހިންގުން ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށާއި ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށާއި ކުރުމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާިއ ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް 
ރަށުގެ ކުރިއެރުވުމަށް ރައްޔިތުންނާއި ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް 

ތް ކުރުމެވެ. އަދި ރަށުގެ ކުރިއެރުވުމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ތަންފީޒްކުރުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުްނނާއި ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން މަސައްކަ
ލާބަޔާއި މަންފާއަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން އިދާރާތަކުންނާއި ކުންފުނި، ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުން ހިންގާ އެކިއެކި 

 ށް ކައުންސިލް ހެދުމެވެ.ޚަރަކާތްތަކަށާއި ޚިދުމަތްތަކަށް ކައުންސިލުން އެއްބާރުލުންދީ އަތޮުޅ ނަމޫނާ ކައުންސިލަކަ

 ކައުންސިލްގެ މިޝަން   .3
ކައުންސިލްގެ މިޝަންއަކީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުަމށްަޓކައި ވަކިއަތަކަށް ނުޖެހި ވަިކ ކުލައަކަށް ނުބަލަިއ 

ޤީއާއި ރަށުެގ ރަތްޔިތުންގެ އިޚްސާސްތައް ދެނެގަނެ ރައްޔިތުން ަޤބޫލުކުރާަފދަ ޚިދުމަތްތަކެއް ދިނުމާއި ައދި ރަށުގެ ތަރައް
 ކުރިއެރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންނާއި ގުޅިގެން އެކުވެރި މާހަޢުލެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމެވެ.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 7 ހައްުދންމަތީ ާމމެްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

   / ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު ރަށުގެ ވަނަވަރު  .4

 1347ލ.މާމެންދޫއަކީ ލ.އަތޮޅުގެ މީުހން އުޅޭ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ެއންމެ ބިްނ ކުޑަ އެއްރަށެވެ. ަރށުގައި އާބާދީއަކީ 
ރަށުގެ ގިނަފަރާތްތަކުްނ އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަަކިއ  އެވެ. 693އަދި އަންހެން  654މީހުންނެވެ. އެއީ ފިރިހެން 

މައިގަޑުގޮތެއްގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމެވެ. މިހެންކަމުން މިރަށަކީ އަތޮޅުގައި މަސްވެރިކަމަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ 
މާނީ ފެންވަރަށް ބަދެފައިާވ މަސްދޯނި މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރެއެވެ. މިދޯނިތަކަކީ ޒަ 07ރަށެކެވެ. ރަށުގައި މިވަގުތު 

މަސައްކަތްތަކަކީ ފަރުމަސްވެރިކަމާއި، ރޭނުމާއި ށުގެ އެހެން ފަރާތްަތކުން ކުރާ ފައިބަރ ދޯނިތަކެކެވެ. އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ރަ
ފައިބަރު މަސައްކަތްކުރުމެވެ. ރަށުގެ ކައިރީގައި ސިކްސް ސެންސަސް ލާމު ރިސޯޓު އޮތުމުން ރަށުގެ ބައެއް ޒުވާނުން 

ގަޑިއިރު ކަަރންޓްގެ ޚިދުމަތް ދެމުްނ  24ސޯޓްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދެއެވެ. ރަށުގައި ފެނަކައިެގ ފަރާތުން އެރި
ގެންދެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދާ އިންޖީނުގެއަކީ ރަށުގެ މީހުންއުޅޭ ސަރަހައްދުގައި 

އްދުގައި އުޅޭ ޢާއްމުންނަށް އެކަމުގައި ދަތިތަެކއް ކުރިމަތިވަމުންދެއެވެ. އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ތަނަކަށްވާތީެވ އެސަރަހަ
މިހެންކަމުން އިންޖީނުގެ އެހެްނތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން މިހާރު ގެންދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ރަށުގައި 

އިތުރުން ކައުންސިލް ކުރިން ހިންގަމުން ގެންދިޔަ ޕްރީސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް މާމެންދޫ ސްކޫލުން ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދެއެވެ. މީގެ
ޕްރީސްކޫލް އަމިއްލަ ފަރާތަކާއި ހަވާލުކޮށް އެފަރާތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ބޭބީ ނާސަރީ އަދި ނާސަރީ ކުދިންނަށް ކިޔަވައި 

ބީޓެކް އަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލެކެވެ. އޯލެވެލްގެ އިތުރުން  10ދެމުން ގެންދެއެވެ. މާމެންޫދ ސްކޫލަކީ ގްރޭޑް 
ދަރިވަރުން ކިޔަވަމުންދެއެވެ. ސްކޫލްގައި  208ޕްރޮގްރާމްތައްވެސް ސްކޫލުން ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ. ސްކޫލްގައި މިވަގުތު 

ޓީޗަރުން  22ޓީޗަރުންނާއި ދިވެހި  8 ފުންނާއި ބިދޭސީމުވައްޒަ 7ލީޑިން ޓީޗަރުންނާއި އިދާރީ  2ޕްރިންސިޕަލްގެ އިތުރުން 
ގެ ލެވެލްގެ ސިއްޙީ މަރުކަޒެއް ހުރެއެވެ.  3މަސައްކަތް ކުރަމުންދެއެވެ. ރަށުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ގްރޭޑް 

މުވައްޒަފުން  11އިތުރު ދިވެހި ނަރުހަކާއި ނަރުހާއި  3ޑޮކްޓަރާއި ބޭރުގެ  1މި މަރުކަޒުގައި ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި 
ދެއެވެ. އެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތާއި އެސް.ޓީ.އޯ ބޭސްފިހާރައިގެ ޚިދުމަތް މިވަގުތު ރަށުގެ ރަށްޔިތުންނަްށ މަސައްކަތް ކުރަމުން

ކޮޅުގައި އަންހެުންނނާއި ފިރިހެނުްނ ވަކިްނ  2ލިބެމުންދެއެވެ. ރަށުގަިއ ރައްޔިތުން ނަމާދުކުރުމަށްޓަކައި ަރށުގެ 
ޓްރޭޓެއް ހަމަޖެހިފައި ހުރުމުން އީ ދާއިރާއަށް ބަލާލާއިރު ދާއިމީ މެޖިސްމިސްކިތް ހުރެއެވެ. ޝަރު 02ނަމާދުކުރެވޭގޮތަށް 

އޭޕްރީލް  އެހެންނަމަވެސް މެޖިސްޓްރޭޓްމައްސަލަތައް އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ނިމޭތަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ހުށަހެޅޭ 
ވެ ހުންނެވީ ލ.ިހތަޫދ ކޯޓްގެ މެޖިސްޓްރޭޓްއެވެ. މަހުގެތެރޭގައި އެހެން ރަށަކަށް ބަދަލުވުމުން މިވަގުތު ވަގުތީޮގުތން ހަވާލު

ޖަނަވަރީ  2021މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދެއެވެ. ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބަލާއިރު  04އިދާރީ  މެޖިސްޓްރޭޓްކޯޓްގައި
މުވައްޒަފުންނެވެ.  12ކައުންސިލަރުންނާއި އިާދރީ  2މެިއ އަށް ކަުއންސިލް އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރީ  16އިންފެށިގެން 

މުވައްޒަފުންނެވެ. ކައުންސިލްގެ  12ކައުންސިލަރުންނާއި  5މެއި އިން ފެށިގެން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަނީ  17އަދި 
މުވައްޒަފުން  07މުވައްޒަފުން އަދި ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގައި  6ޖުމްލަ  މިސްކިތުގައި  2ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ 
މިރަށަކީ ގޯތިދޭނެ ހުސްބިން ެންތ ބިންފުރިފައިވާ ރަށެކެވެ. ބަނަދރު ހެދި އަދި ބަނދަރުގެ  ންދެއެވެ. މަސައްކަތް ކުރަމު

ސަރަހައްދެއްގައި ބޯފެން ިލބޭ އިންތިޒާްމ  2ބޭނުންދަީނ ކުރަމުންނެވެ. ރަށުަގއި ރައްޔިތުން ބޭނުންކުރުމަށްޓަަކއި ރަށުގެ 
ރުތަކާއި ބޭރުން އަންނަ އުޅަދުފަހަރުތައް ބޭުނންކުރުމަށް ބަދަނރުމަިތން ެފްނ ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. ރަށުގައި ދުއްވާ އުޅަދުފަހަ

ހިންގަމުންދެއެވެ. އަދި ކޮފީޝޮޕް  2ކެފޭއަކާއި  1އަދި ތެޔޮ ފަސޭހައިންލިބޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. ރަށުގައި 
ފިހާރައިގެ ޚިދުމަތް  18ވިޔަފާރިމުދާ ވިއްކާ  ގާޑިއާގެ ވިޔަފާރިއާއި، ފަހާ  ތަނެއްގެ ޚިދުމަތް މިހާރު ލިބެމުންދެއެވެ.



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 8 ހައްުދންމަތީ ާމމެްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

މިވަގުތު ރަށުންލިބެއެވެ. ރަށުަގއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްވަނީ ގާއިމްކުރެވިފައެވެ. ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއަށް ބަލާއިރު ފުޓްބޯަޅ 
ނޑަކާއި  ނަމަވެސް ފައިވެއެވެ. ވޮލީ ކޯޓް ހިމެނޭގޮތަށް ކުޅިވަރުކުޅޭނެ ސަރަހައްދެއް ވަށައި ފެންސްޖަހައި ގާއިމްކުރެވި 2ދަ

ނޑުގެ ކާޕެޓް އެޅުމަށްޓަކަ ނޑުގެ ފެންސްނަގައި ދަނޑުގައި ކާޕެޓްއެޅުމަށްޓަކައި ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް އެޅުމުގެ ދަ އި ދަ
ރަށަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެބޮޑު މައްސަލައަކީ ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލައެވެ. މިގޮތުން މަސައްކަތްދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. 

 ށުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ވަރަށްބޮޑަށް ގިރަމުންޮގސްފައިވެއެވެ.މިއަހަރުވެސް ރަ

 

 

 



  އުުތރުުބރީ އަޮތޅުކައުްނިސލްމިލަދުްނމަޑުލު   ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 

 ހައްުދންމަތީ ާމމެްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 
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 ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު  .5
 

 މިންވަރު ނިޔަލަށް ޙާޞިލްވި  ޖޫން މަހުގެ ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  2021

 ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ  #

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް 
 ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

ނަތީޖާ 
ޙާޞިލްކުރެވުނު 

 Q1 Q2 މިންވަރު 

1 

 ރިޕޯޓްތައް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ތައްޔާރުކޮށް  ކައުންސިލުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނުގައި 

 100% ބަޖެޓް ފާސްކުރުން  އަހަރުގެ  ވަނަ   2021  - 

 100% ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ގޮތުގެ ހިންގާފައިވާ ކައުންސިލުން އަހަރުގެ  ވަނަ   2020  - 

 100% ބައްދަލުވުން  ފުރަތަމަ ރައްޔިތުންގެ ލާޒިމްކުރާ  ގާނޫނު  - 

 100% ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުން  މާލީ  - 

 0% ހިއްސާކުރުން  ރައްޔިތުންނާއި ކަންތައްތައް ހިންގާ ރާވާ ކައުންސިލުން  -

 100% އާއްމުކުރުން  ގޮތް ތަންފީޒުވަމުންދާ  ޕްލޭން  ތަރައްޤީ  -

2 

 ކުރުން  ކޮންޓްރޯލް  މަދިރި  މަދުކުރުމާއި  ފެތުރުން  ބަލިތައް  ތަފާތު  ފެތުރޭ  ސަބަބުން  މަދިރީގެ 

 އުސޫލެއް ހަރުދަނާ  ބެލެހެއްޓޭނެ  ސާފުކޮށް ތަންތަން ފެންއުފެދޭ ފަޅުގޯތިތަކާއި -
ނޑައެޅުން   ކަ

0% 

 ހިއްސާކޮށް  ރައްޔިތުންނާއި މަޢުލޫމާތުތައް ބަލިތަކުގެ ސަބަބުންޖެހޭ މަދިރީގެ -
 ދިނުން  އަންގައި ރައްޔިތުންނަށް ނުރައްކާތެރިކަން  އެކަމުގެ

0% 

 0% ގެންދިއުން ކުރިއަށް ކެމްޕޭން ޑޯޓުޑޯ -

3 
 ޤާއިމްކުރުން  އަމާންވެއްޓެއް  ކުށްމަދު 

 100% ބޭއްވުން  ޕްރޮގްރާމެއް ކުރުމުގެ  ހޭލުންތެރި އަމާޒުކޮށްގެން ދަރިވަރުންނަށް ސްކޫލް -

4 

 ހެދުން  ނަމޫނާ ރަށަކަށް  ފެންވަރުގައި  ޤައުމީ  ރީސައިކަލްކޮށް  ނައްތާލައިކުނި  ކުނި  ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި  މާމެންދޫއަކީ 

 ގޮތެއް  ފަސޭހަ ކުރެވޭނެ ބޭރު ރަށުން ކުނި ނައްތާނުލެވޭ އުފެދޭ ރަށުގައި -
 އިންތިޒާމްކުރުން 

0% 

 ގޮތުގެ  ކުރެވޭނެ ރީޔޫޒް ރީސައިކަލްކޮށް ސެންޓަރުން މެނޭޖްމަންޓް ވޭސްޓް -
 ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމެއް

%50 

 %75 ހެދުން  ކާދު ކުނިން -

 ބެލެހެއްޓުން  ސާފުކޮށް  ހަޑިވިޔަނުދީ  ބަނދަރު  5



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 10 ހައްުދންމަތީ ާމމެްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

އުސޫލާއި އެއްގޮތަށް  ،ފަރާތްތަކަށްޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް ބަނދަރު ބޭނުންކުރާ  -
 ފިޔަވަޅުއެޅުން 

0% 

 %50 ބަނދަރު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރުން  -

6 
 ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމަށް ރަނގަޅު އުސޫލެއް ކަނޑައަޅައި އުސޫލާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުން 

 100% ހުޅުވާލައި ހަވާލުކުރުން ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމަށް އާންމު ފަރާތްތަކަށް  -

7 

 ގޯތިތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  ،ފަޅުގޯތިތައް މަދުކުރުމާއި 

 0% ފަޅުގޯތިތައް ސާފުނުކުރާ ފަރާތްތަކާއިމެދު އުސޫލާއި އެއްގޮތަށް ފިޔަވަޅު އެޅުން -

 0% ރައްޔިތުން މިކަމަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުން  -

8 

 ހިތްހަމަޖެހުމާއެކު މަގުމައްޗަށް ނުކުމެއުޅެވުން ރައްޔިތުން 

 0% މަގުބައްތިތައް ދާއިމީގޮތެއްގައި މަރާމާތުކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން  -

މަގުބައްތިތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ބަޖެޓު ހޯދުމަށް ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން  -
 މަސައްކަތްކުރުން 

%75 

9 

 ކުރިއެރުވުމާއި ދީނަށް ރައްޔިތުންގެ ލޯބި އިތުރުކުރުން ދީން 

 0% ދީނީ ދަރުސްތައް އިންތިޒާމްކޮށް ކުރިއަށްގެންދިއުން  -

 0% ދީނަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން  -

 0% ނީ ހަރަކާތްތައް ބޭއްވުން އި ސްކޫލުގައި ދަރިވަރުންނަށް ދީޕްރީސްކޫލާ -

10 

 އަޙުލާޤު ރަނގަޅު ޒުވާން ޖީލެއް ބިނާކުރުން  ،ކުޑަކުދިން މެދުވެރިކޮށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަމަލުތައް ހުއްޓުވައި 

 100% ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުވުން  -

 100% ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތްތައް ޒިންމާދާރުކޮށް އަދަބުދިނުން  -

 100% އެކަށީގެންވާ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން ރިޕޯޓް ކުރާނެ  -

ސްކޫލްތަކުގައި ކުޑަކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ  -
 ޕްރޮގްރާމްތައް ބޭއްވުން އިތުރުކުރުން 

100% 

11 

 ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް 

 100% އައިޑީކާޑް ހެދުން  -

 100% އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެދުން  -

 100% އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހެދުން  -

 100% އެއްގަމު ލައިސެންސް ދޫކުރުން  -

 100% ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް/މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސެންސް ދޫކުރުން  -

 100% ސަރުކާރުން ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ދޭ ހިދުމަތްތައް  -

 %35 ކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި ބިނާވެށި ޕްލޭން އެކުލަވާލުން  -

12 
 ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން ކައުންސިލުން ބާއްވާ އެކިއެކި މުބާރާތްތައް 

 0% ފިތުރުޢީދު ފެސްޓިވަލް  -



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 11 ހައްުދންމަތީ ާމމެްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

 0% )އަންހެން( 2021ފިއެސްޓަރ ކައުންސިލް ހޭންޑްބޯލް  -

13 

 ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމާއި، އެހެނިހެން ތަންތަން ސާފުކުރުން 

 100% އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދު ސާފުކުރުން  -

 100% ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  -

 100% ޤަބުރުސްތާނު އަދި ހިނަވާގެ ސާފުކުރުން  -

 100% ގެސްޓްހައުސް ސާފުކުރުން  -

 100% ކުޅިވަރުކުޅޭ ސަރަހައްދު ސާފުކުރުން -

 %80 ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުން މަގޭ މާމެންދޫ ސާފު މާމެންދޫ ޕްރޮޖެކްޓް  -

 %80 ރިސޯޓުން ގެންނަ ކުނި ނައްތާލުން  -

 0% ސާފުކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން  މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ރަށުތެރެ -

14 

 ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމާއި މަގުބައްތިތައް ދިއްލައި ބެލެހެއްޓުން 

 މަގުދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން މަގުބައްތި ދިއްލައި މަރާމާތު ކުރުން / ބަނދަރު -
 ބައްތިތައް ދިއްލައި މަރާމާތު ކުރުން  

%95 

 %50 ކުއްޔަށް ދިނުން ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ބިން  -

 %50 ބަނދަރު ސަރަހައްދުން މަސްކައްކާ ހިއްކުމަށް ބިންކުއްޔަށް ދިނުން  -

 0% ބަނދަރުގައި ފައްތިޔަ އެޅުން  -

 %80 ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ފެން ވިއްކުން  -

15 

 ތަޢުލީމާއި ހުނަރުވެރިކަމާއި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން 

 100% ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން  11ކައުންސިލްގެ  -

 0% ހިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދު ކުރުން  -

 0% އިސްލާމްދީން ކުރިއެރުވުން ދީނީ ދަރުސް ދިނުން ވޯކްސޮޕްތަށްހިންގުން  -

 %80 ރަށުފެންވަރުގައި ޤުރުއާން ކްލާސްތަކެއް ހިންގުން  -

 0% މަރާމާތުކުރުން ޕްރީ ސްކޫލްގެ އޮފީސްބައި  -

 %80 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށް ދިނުން  -

 0% ޖަމާޢަތްތެރިން ތަމްރީން ކުރުމަށް ކޯސް ހިންގުން )އަންހެން /ފިރިހެން( -

 ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް  

16 

 0% މަރާމާތު ކުރުން ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބައެއް  -

 0% ސިއްހީ ދާއިރާ ތަރަށްގީކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރެވޭ މަސައްކަތް  -

 0% ކުޅިވަރު ކުޅޭސަރަހައްދު ތަރައްޤީ ކުރުން  -

 100% ވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް  3ޕާކްގެ  -

 0% ގެސްޓްހައުސް މަރާމާތުކުރުން  -

 މަސްކަޑާތަން ތަރައްޤީ ކުރުން ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި  -
%15 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 12 ހައްުދންމަތީ ާމމެްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

16 

ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން ފެރީ ޓާމިނަލްގެ  -
 ހިދުމަތްދިނުން 

0% 

 0% ސްކޫލާއި އިންވެގެންވާ މަގު ހިޔާކޮށް ބެލެނިވެރިންގެ ހިޔާ ހެދުން  -

 %75 ތަރައްޤީކުރުން އައުޓްޑޯރ ޖިމެއް ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން  -

 0% ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ރަށުގައި ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއެއް ޤާއިމްކުރުން  -

 %20 ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން އެކުލަވާލުން  -

ކަރަންޓާއި ފެނާ، ފާޚާނާ އާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމްފަދަ އާންމު ހިދުމަތްތައް ހިންގައި  -
 ބެލެހެއްޓުން އަދި މޮނިޓަރކުރުން 

%40 

 100% ރަށުގެ ހޭޅިފަށުގައި ގަސްއިންދުން  -

ސަރުކާރާއި ޖަމުއިއްޔާ ޖަމާައތްތަކާއި ގުޅިގެން މާލީ އިދާރާތަކުގެ ލޯނު  -
 އެހީތެރިކަން ހޯދުން 

0% 

ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން މަސްވެރިންނަށް ފަސޭހައިން އައިސް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް  -
ކައުންސިލުން އައިސްޕްލާންޓް އެޅުމަށް މާލީ  ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ރަށުގައި

 އިދާރާތަކުގެ ލޯނު އެހީތެރިކަން ހޯދުން


%15 

ސާފުބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވިލުންވެރި މާމެންދޫއަކަށް ރައްކާތެރި ބޯފެން   -
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ތެރެއިން މެޝިން ހޯދުން ބޯފެން ރަށްކާކުރާ ހަންތަށް ސާފުކޮށް 

 ބެލެހެއްޓުން 
%55 

17 

 އެކި އެކި ކުޅިވަރު ދިރުވައިއާލާކުރުމާއް ކުރެވޭ މަސައްކަތް 

ކުޅިވަރުކުޅޭތަކެތިގަތުން / ކުޅިވަރު ދިރުވައިއާލާކުރު ތަމްރީނު ޕްރުގްރާމް  -
 ހިންގުން 

0% 

 %25 ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރުން  -

18 

 މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރުން އެކި އެކި ދުވަސްތަކާއި 

 100% އަންހެނުންގެ ދުވަސް  -

 100% ދިވެހި ބަހުގެ ދުވަސް  -

 0% ކުޑަ ކުދިންގެ ދުވަސް  -

 100% ތިމާވެށީގެ ދުވަސް  -

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 13 ހައްުދންމަތީ ާމމެްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

 ޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޙާ  .6
 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން  2021
ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުުނ  13ޖަނަވަރީ  2021އެކުލަވާެލވުނު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ވަނަ އަހަރަށް  2021

 02ވަނަ ޖަލްސާއިން ވަނީ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފައެވެ. މި ޖަލްސާގައި ކައުންސިލްގެ  191ވަނަ ދައުރުގެ  03ކައުންސިލްގެ 
 މެމްބަރުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

 

 އަހަރީ ރިޕޯޓް:ވަނަ އަހަރުގެ  2020
ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުުނ  07ޖަނަވަރީ  2021ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް  2020ކައުންސިލްގެ 

ވަނަ  07ޖަނަވަރީ  2021ވަނަ ޖަލްސާއިން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. އަދި މި ރިޕޯޓް  190ވަނަ ދައުރުގެ  03ކައުންސިލްގެ 
 ދުވަހު ވަނީ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވިފައެވެ.

 
 

 ރާ ރައްޔިތުންގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން:ޤާނޫނު ލާޒިމްކު 
ލާމަރުކަޒީ ޤަނޫނު ލާޒިމްކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން ފެބުރުވަީރ މަހުގައި  

ވަނަ ދުވަހުވަނީ  18ފެބްރުއަރީ  2020ރައްޔިތުންނާއިއެކު ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުން 
 2021ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް، އަދި  2020ބޭއްވިފައެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި 

ވަނަ އަހަރުގެ  2021ކައުންސިލުްނ ފާސްކުރި ބަޖެޓް، އަިދ  ވަނަ އަހަރަށް
އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރ ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރެވުނެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވީ 

ތަަކށް ރައްޔިތުންނެވެ. ކައުންސިލުން ބާއްވާ މިަފދަ ބއްދަލުވުން 36ޖުމްލަ 
 ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުމާއި ތަރުހީބު އެންމެ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަްށ ނުލިބުމަކީ ކައުންސިލްގެ ވަރަްށ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެކެވެ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 14 ހައްުދންމަތީ ާމމެްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

 ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް:
"ވަންޑޭ އެވެއަރނެސް ޕްރޮގްރާމް" ގެ ނަމުގައި ކައުންސިލާއި 

އެންޑް ޗިލްޑްރެންސް ސަރވިސް ލ.މާމެންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އަދި ލ.ފޮނަދޫ ފެމިލީ 
ސެންޓަރާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް 

ގެ ދަރިވަރުންނާިއ  10އަިދ  6،7،8،9އަމާޒްކޮށްފައިވަނީ ލ.މާމެންދޫ ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 
ދަރިވަރުންނާއި އާންމުގެ  30އަދި ރަށުގެ ދެޖިންސްގެ އާންމުރައްޔިތުންނަށެވެ. ސްކޫލްގެ 

ބޭފުޅުން މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވެފައެވެ. ކުދިންނާއި ރައްޔިތުންނަްށ  25
އި މަސްތުވާތަކެތީެގ އަމާޒުކޮށްގެން ވަކިން  ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މި ޕްރޮގްރާމްގައި ޑްރަގާ

ވަބާއިން ސަލާމަތްވެފައިވާ މާހައުލެއް ބިނާކުރުމަށާއި، ކިޔެވުވުގެ ކަންކަން ރާވައިލައިގެން 
ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި، ޒިންމާާދރުވެރިވުމާއި، އަދި އިޙްތިރާމް ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ެދވުނެވެ. މީގެއިތުރުން ގެެވިށ 

ޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި، އެފަދަ ކުއްތަށް ރިޕޯޓްކުރަން އޮންނަ ނިޒާމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާުތ އަނިޔާތަކާއި ގުޅިގެން ރައް 
 ދެއްވިއެވެ. 

 

 :ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތް  11ކައުންސިލްގެ 
ވަނަ ޤުރުއާން  11ކައުންސިލްގެ 

އަދި  26ފެބުރުވަރީ  2021މުބާރާތް 
ދުވަހުގައި ކުރިއަށް  2މި  27

އުމުރުފުރާއަށް  07 ގެންދެވުނެވެ.
ބަހާލައިގެން ކުރިއަްށ ެގންދެވުނު 

ކުދިން  90މިބާރާތުގައި ޖުމްލަ 
ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ބަލައިގެން ކިޔުމާއި، ނުބަލައި ކިޔުމުގެ ގޮފިން ކިޔެވުން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މި މުބާރާތުގެ ފަޑިޔާރުކަން 

 27ފެބުރުވަރީ  2021ތަކުންނެވެ. މުބާރާތް ނިމުމަށްފަުހ ތް ފަރާ 2ތުރު ކޮށްދީފައިވަނީ އެމް.އެން.ޑީ އެފްެގ ބޭފުޅާއި އަދި އި
ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ވަނީ މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުން ބޭއްވިފައެވެ. މިމުބާރާތުގެ އެކިއެކި ވަނަތަކަށް އައި ފަރާތްތަކަށް ހަދާނީ 

 .ލިޔުމާއި، ޓްރޮފީ އަދި ފައިސާގެ އިނާމު ކައުންސިލުން ދެވިފައިވާެނއެވެ



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 15 ހައްުދންމަތީ ާމމެްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

 
 
 
 
 
 
 

 ވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް: 3ޕާކްގެ 
އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް 
އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްގެ ފަރާތުން ކައުންސިަލށް ަހދިޔާކުރި ކުޅޭ 
ސެޓް ހަރުކޮށް، ޕާކްގެ ވަށައި ފާރު ކުލަލައި، ޕާކް ފެހި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިންމާލައި  ކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން މިހާރުވަނީ ޕާކްގެ
 09ޖުލައި  2021ޕާކްހުޅުވުމަށް ތައްޔާރުވެފައެވެ. ޕާކްހުޅުވުމަށް ނިންމާފައިވަނީ 

 ކުދިންގެ ހަވީރެއް ބޭއްވުމަށްވަނީ ނިންމާފައެވެ.ޑަކުޑަކުދިންނަށް އަމާޒްކޮށް ކު ދުވަހުއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައިވަނަ 
 މެމްބަރުންނެވެ.މިހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :ލ.މާމެންދޫ ސްކޫލަށް ތަކެތި ހަދިޔާކުރުން 
ތަޢުލީމް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ލ.މާމެންދޫ ސްކޫލަށް 
އެކިއެކި ގޮތްގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް 

މިގޮތުން ކައުންސިލުން އެހީތެރިވަމުންދެއެވެ. 
މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުންވަނީ 

 18000ޓީވި އަދި  4" ގެ 55ސްކޫލަށް 
އެސީ ހަދިޔާކުރެވިފައެވެ. މިތަކެތި  2ބީ.ޓީ.ޔޫގެ 

ހަވާލުކޮށްދެވިފައިވަނީ ސްކޫލްގައި ކުރިއަށް 
 ގެންދެވުނު ޚަރަކާތެއްގެ ތެރެއިންނެވެ.

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 16 ހައްުދންމަތީ ާމމެްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

 ޖަމިއްޔާތަކަށް އެހީތެރިވެ ދިނުން:
ލ.މާމެންދޫ ޒުވާނުންެގ ކުޅިވަރު ހުނަރު 
އިތުރުކުރުވުމާށާއި، ދުޅަހެޔޮ ޒުވާންޖީލެއް 
ބިނާކުރުމަށް ކައުންސިލުްނ ކުރަމުންދާ 
މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މަސްވެރިންގެ ގުޅުން އަދި 
މާމެންދޫ ޔުނައިޓެޑަށް ުކޅިވަރުކުޅޭ ތަކެތި 

 ހަދިޔާކުރެވުނެވެ.
 

 ދިޔާކުރުން:ސިއްޙީ ދާއިރާއަށް ތަކެތި ހަ 
ސިއްޙާ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ކައުންސިލް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން 
ލ.މާމެންދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒަށް ވޯޓަރ ޕިއުރިފައިން މެޝިނެއް ހަދިޔާކޮށ މެޝިން 

 އިންސްޓޯލް ކޮށްދެވުނެވެ.
 
 
 
 
 
 

 މާމެންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ތަކެތި ހަދިޔާކުރުން:
ލ.މާމެންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އެތެރޭގައި ފުލުުހންެގ ވިޝަން، މިަޝން އަިދ 

ދައްކުވައިދޭ ބޯޑްތައް ހެދުމަށް އެކަމުގެ އެހީތެިރކަމެއްގެ ގޮތުން ކައުންސިްލ ކޯވެލިއުސްތައް 
 އިދާރާގެ ފަރާތުން ޕްލާސްޓިކް ފިލައެއް ހަދިޔާކުރެވުނެވެ.

 

 :ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 

ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުެގ ގޮތުން ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމެޓީ އަދި ސަރުކާރުގެ 
ބައެއް މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ހުޅަނގު ފަރާތާއި ދެކުނު ފަރާތުގެ އަތިރިމަތީ ގިރާ 

ސަރަހައްދުގައި ގަސް އިންދުނެވެ. މިގޮތުން ިމ 
 ނެވެ.ސަރަހައްދުގައި މަގޫ، ކުރެދި ފަދަ ގަސްތައް އިންދު

 
 
 
 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 17 ހައްުދންމަތީ ާމމެްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

 :ބަހުގެ ދުވަސް މާދަރީ 
ލ.މާމެންދޫ ސްކޫލާއި ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ސްކޫލްގެ ދިވެހި ކުލަބުގެ ފަރާތުން ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން  މާދަރީ

 ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދުނެވެ. މިގޮތުން ދުވަހާއި ގުިޅގެން ހާއްސަ އެސެމްބްލީއެއް ބޭއްވުނެވެ. 

 
 

 :ލ.މާމެންދޫ ސްކޫލްގެ ނަންބޯޑު ހެދުމަށް އެހީތެރިވުން 
މަިއ ދޮރާށިން ވަްނނައިރު  ލ.މާމެންދޫ ސްކޫލްގެ

ކުރިމަތީގައިވާ ގޮތަށް ނަންެޖހުމަށް ހާއްސަ ތަނެއް 
ތައްޔާރުކޮށް ސްކޫލްގެ ަނން އަދި ސްކޫލްގެ 
ބެޖްފެންނަެހން ވަނީ ނަްނބޯޑެއް ހެދިފައެވެ. މިމަސައްކަތް 
ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުންވަީނ ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން 

  ސްކޫލަށް ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.
 
 

 :ލާމަރުކަޒީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 
މަރުކަޒީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން ލާ 19ކޮވިޑް

ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކުއިޒް 
މުބާރާތެކެވެ. އާންމުންަނށް ުހޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މި ކުއިޒް 
މުބާރާތުގައި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާިއ ގުޅޭގޮތުން ތަފާތު ސުވާލުތައް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 
މިކުއިޒް އިން އެންމެ ގިނަ ސުވާލު ރަނގަޅުކުރާ ފަރާތަކަށް ކައުންސިލުން ވަީނ 

 ފައިސާގެ އިނާމަކާއި ޓްރޮފީއެއް ހަދިޔާކޮށްފައެވެ.
 
 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 18 ހައްުދންމަތީ ާމމެްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

 :ކުރުމުގެ ދަރުބާރު ކައުންސިލަރުންނާއި އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން ހުވާ 
 2021ރުބާރު ޓީގެ މެމްބަރުން ހުާވކުރުމުގެ ދަވަނަ ދައުރަށް އިންތިޙާބުވި ކައުންސިލަރުންނާއި އ.ތ.މ ކޮމެ 4ކައުންސިލްގެ 

ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަްށ ެގންދެވުނެވެ. މި ދަރުބާރު ކުރިއަްށ ގެންދެވުނީ ލޯކަްލ ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން އެދިފައިވާގޮަތްށ  17މޭ 
ގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މި ދަރުބާރު ބާއްވާފައިވަީނ  10:00ހާވެސް މަދުބޭފުޅުން ހިމަނައިެގންނެވެ. އެދުވަހުގެ ހެުދނު ވީ

ލ.މާމެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓްެގ ޝަރީއަތްކުރާ މާލަމުގައެވެ. ިމ ދަރުބާރު ކުރިއަށްދިޔައިރު އާްނމު ފަރާތްތަކަށް ދަރުބާރު 
 ލްގެ ޕޭޖުން ލައިވްކޮށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ހިގަމުންދާގޮތްވަނީ ކައުންސި

 
 
 
 
 
 
 
 

 :އާއި ގުޅިގެން ކުރެވުނު ކަންކަން  19ކޮވިޑް 
ވަނަ ދުވަހު ރަށުން ކޮވިޑް ކޭސްއެއް ފެނުމާއި އަދި ރަށް  17މޭ  2021

މޮނިޓަރިންއަށް ލުމާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޓާސްކް 
ބަނދަރުގަިއ  ކުރިއަށްވުރެ ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުންއްކަތް ފޯސް މަސަ

ޑެސްކެއް ބަހައްޓައިގެން ބަނދަުރގެ ޑިއުޓީ ކުރަންފެށުނެވެ. އަދި މިއާއިއެކު 
ކުރަންފެށުނެވެ. ކޮވިޑް ޭކސްތަކާއި  ވެސް ހެލްޕްޑެސްކްގެ މަސައްކަތް

މޭ އިން  17ކުރަންޖެހުމާއި، ގުޅިގެން ރަށުގެ ގިނަ ގެތަކެއް ކަރަންޓީން 
ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާފަދަ އާންމު ޚިދުމަތް ދޭ  ގުޅިގެންށިގެން ކާފިއުނެރުމާއި ފެ

ތަންތަންވެސް ހުޅުވުްނ މަދުކޮްށ ގިނަ ފަރާތްތަުކން ޑެލިވެރީެގ ޚިދުމަތް 
ކުރެވިފައިވާ ގެތަކަށް ޑެލިވެރީ ކުރުމުގެ ން ކަރަންީޓން ދިނުމާއި ގުޅިގެ

މްބަރުން މެދުވެރިކޮށެވެ. ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދެވުނީ ހެލްޕް ޑެސްކްގެ މެ
މީގެއިތުރުން މި ދުވަސްތަކުގައި ގެއިން ބޭރަށް ނިކުތުން ަމދުކުރުމަށް 
ޓާސްކްފޯސް އިން އެންގުމާއި ގުޅިގެން ރަށުގެ ގިނަ ރައްޔިތުން ވަނީ 

ވަަނ  25 ޖޫން 2021ގޮތުން ޕޮސިޓިވް ކޭސްތައް އެއްކޮށް ނެތި  އެކަން ބަލައިގަނެ ނަމޫނާ ދައްާކފައެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ
  ދުވަހުން ފެށިގެން ރަށްަވނީ މޮިނޓަރިންގެ ހާލަތުން ނެގިފައެވެ.

 
 
 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 19 ހައްުދންމަތީ ާމމެްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

 :ސަރުކާރާއި ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓައް 
ސަރުކާރާއި ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަްށ ރޭވިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ 

އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދެއެވެ. މިގޮތުްނ ބައެއް ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ތެރެއިން 
ނޑުގެ ސަބްބޭސް ެއޅުމާއި، ޖިމްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިގެން ކުރިއަްށ  ފުޓްބޯޅަ ދަ
އެބަދެއެވެ. މީގެއިތުރުން ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އަލަށް އިތުރުކުރާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް 

ވަނަ ދުވަހުވަނީ  3ޖުލައިމަހުގެ ކުރުމަށް މަސައްކަތާއި ހަވާލުވި ފަރާތުގެ ޓީމެއް 
އައިސްފައެވެ. މީގެއިތުރުން ރަށުގައި ފެނުގެ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލުމާއި، އިޔާދަކުރެވެނި ހަކަތަ އުފެއްދުމާއި، އޭ.ޓީ،އެމް އެއް 

 އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ސަރުކާރުންދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.
 
 އާއި ގުޅިގެން ހެޔޮއެދޭ އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ކައުންސިލަށް ވެވުނު އެހީތައް: 19ވިޑް ކޮ 

ގެ ޕޮސިޓިވް ކޭސްއެއް ރަށުން ފެނި ރަށްމޮނިޓަރިން ުލމާއި ގުޅިގެން، ހެޔޮއެދޭ  19ކޮވިޑް
މިގޮތުން އެހީތެރިކަން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.  ން ކައުންސިލަށްއެކިއެކި ފަރާތްތަކު
ބެޗް، ބެންޗް، މާމެންދޫ ޒުވާުނންނެެވ. މިފަރާތްތަކުން ރަށުެގ  1991ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ 

 ހުރިހާ ގެ ތަކަށްވެސް ތަކެތީގެ އެހީފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ.
 
 

 :ލ.މާވަށު ކައުންސިލާއި މުއައްސަސާތަކުގެ ތަޖުރިބާ ދަތުރު 
ކައުންސިލަށްވަނީ ތަޖުރިބާ ދަތުރެއް ކުރެވިަފއެވެ. މިދަތުރުގައި މާވަށުގެ ލ.މާވަށުގެ ކައުންސިލާއި މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން 

ކައުންސިލް، ސްކޫލް، ފެނަކައިެގ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މި ޓީމަށް މަރުހަާބ 
ސްކޫލް، ސިއްޙީމަރުކަޒާއި ފެނަކަ ގުޅިގެން ޙާއްސަ ، ގޮުތން ކައުންސިލާއި  ދެންނެވުމުގެ

އަށް ގެންެދވުނެވެ. މާވަށުގެ ޓީމާއި ރަުށގެ ޓީމާއިއެކު ވަނީ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރި
ލ.މާމެންދޫ ސްކޫލްގައި ބައްދަުލވުމެއް ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްަދލުވުމުގައި ދެރަށުެގ 

ހިޔާލު ބަދަލުކޮށް  އެކިއެކި އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާގޮތާއި މެދު
ންސިލުން އެކުލަވާލެުވނު ޓީމްގެ ފަރާތުްނ މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. މާވަށުގެ ީޓމަށް ކައު

ދިވެހި ސަޤާފީ މަލާފަތެއް މެންދުރުގެ ކެއުމަށް ތައްޔާރު ކުރެވުނެވެ. އަދި ޓީމްގެ 
ބޭފުޅުން  22ކޮންމެ ބައިވެރިއަކަށް ހަދިޔާއެއް ރައްދުކޮށްދެވުނެވެ. މިޓީމްގައި ޖުމްލަ 

 ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.
 
 
 
 
 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 20 ހައްުދންމަތީ ާމމެްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

 ކުރުން:މަސްޖިދުލް ޙުދާ އޭސީ 
ޑެމޯ ފިޝަރ ގެ ފަރާތުްނ ލ.މާމެންދޫ މަސްޖިދުލް ހުދާގައި ހަރުކުރުމަށްޓަކައި 

އޭސީ ވަނީ ކައުންސިލަްށ ހަދިޔާކޮށްފައެވެ. މި އޭސީތަްއ ކައުންސިލާއި،  07
ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި، ކުލަބުޖަމިއްޔާތަކާއި އާއްނުގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު 

 ކުަރމުންނެވެ.  ހަރުކޮށް މިހާރު ދަނީ ބޭނުން
 

 :ރަށުތެރެ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި އެހެނިހެން ތަންތަން ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 
އެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްގޮތަށް މިއަހަރުވެސް އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދު 
ސާފުކުރުމާއި، ޤަބުރުސްތާނު އަދި ހިނަވާގެ ސާފުކުރުމާއި، ގެސްޓްހައުސް އަދި 

އްދު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން ކުޅިވަރުކުޅޭ ސަރަހަ
މިމަސައްކަތް ކުރެވުނީ އާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްގެން އެކަމަށް ޝައުޤުވެރިކަން 
ފާޅުކުރި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުން ލިބުނު ފަރާތްތަކަށެވެ. 

ކޮށްފައިވަނީ ކޭބަްލ އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލު
އަދި ވިޝަން އީކުއޭޓަރ އަށެވެ. ޤަބުރުސްތާނު އަދި ހިނަވާގެ ޔުނައިޓެޑް 

ސާފުކުރުން ހަވާލުކޮށްފައިވަީނ އެލް.ފައިވް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް 
ޓްރޭޑްއާއެވެ. ގެސްޓްހައުސް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދަނީ އ.ތ.މ 

   ކޮމެޓީއާއި ހަވާލުކޮށްގެނެވެ.
 

 އިންތިޤާލީ ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތް:
ވަނަ ދައުރަށް އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލަރުން ހުާވކުރުމުގެ  4ކައުންސިލްގެ 

ބަދަލުވާގޮތުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ރިޕޯޓް  ކުރިން ކައުންސިލް ދައުރު
ރިޕޯޓް އަލަށް އިންތިޚާބު ކުރެވުނު ކައުންސިލާއި ހިއްސާކުރެވުނެވެ. 

ތައްޔާރުކުރެވުނީ އެކަމަށް އެކުލަވާލެވުނު ކޮމެޓީއިންނެވެ. އަލަށް 
އިންތިޚާބު ކުރެވުނު ކައުންިސލަރުންނާއި ރިޕޯޓް ހިއްސާކުރުން އޮީތ 

 5ވަނަ ދުވަހު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މީޓިންގްރޫމްގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އަލަށް އިންތިޚާބުވި  11 މޭ 2021
  އިވެރިވެލެއްވިއެވެ.ކައުންސިލަރުން ބަ

 
 
 
 
 
 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 21 ހައްުދންމަތީ ާމމެްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

 ތަރައްޤީ ޕްލޭން އެކުލަވާލުން:
ވަނަ އަހަރަށް އެކުލަވާލާ  2027 – 2022

ރަށުގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި 
ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާ ތަކާއި ކުލަބު 
ޖަމިއްޔާތަކާއި އެކު މަޝްވަރާ 

ކުރިއަށް  ޖޫންމަހުގެ ެތރޭގައިބައްދަލުވުންތަކެއް 
ގެންދެވުނެވެ. މިގޮތުން ެފނަކަ، ލ.މާމެންދޫ 

ދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން، ސްކޫލް، މާމެން
ޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް، ލ.މާމެންދޫ މާމެންދޫ މެ

ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ބޭފުޅުންނާއިއެކު ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުނެވެ. އަދި ކުލަބު ޖަމިއްޔާތަކުގެ ތެރެއިން މާމެންދޫ މަސްވެރިންެގ 
ޖުލައިގައި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށް  04މެންދޫ ޔުނައިޓެޑް އަދި ޓީކޭ ސްޕޯޓްސް ކުލަބާއިއެކު ގުޅުން، މާ
އަހަރު ދުވަހަށް އެކުލަވާލާ ތަރައްޤީ ޕްލޭނަްށ އެފަރާތްތަކުގެ ހިޔާލާއި  5މި ބައްދަލުވުގަިއ ކުރިއަށްއޮތް  ގެންދެވުނެވެ.

 މަޝްވަރާ ދެވިފައިވެއެވެ.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 22 ހައްުދންމަތީ ާމމެްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ  2021 .7
 ހަރަކާތްތައް ގެންދެވިފައިނުވާ ތެރެއިން ކުރިއަށް 

 

  ްހިއްސާކުރުން: ރައްޔިތުންާނއި ކަންތައްތައް ހިންގާ ރާވާ ކައުންސިލުން: 1ޙަރަކާތ 
 2މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  6ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތުގެ ތާވަލްގައި މި ހަރަކާތް ފުރަތަމަ  ސަބަބު/ދަތިތައް:

ގެ ދުވަސްވަރާއި އަދި ކޮވިޑް އާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ފަހަރު ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައި އޮްތނަމަވެސް 
 އަށް ނުގެންދެވިއެވެ.ރަށް މޮނިޓަރިން އަށް ލާފައިވުމާިއ ގުޅިގެން މިހަރަކާތްތައްވަނީ ކުރި

  ްމަދިރީގެ ސަބަބުން ފެތުރޭ ތަފާތު ބަިލތައް ފެތުރުްނ މަދުކުރުމާއި މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުން: : 2ޙަރަކާތ 
ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ހުރިގޮތުން މި ހަރަކާތަށް ތައްޔާރުނުވެވުމުގެ ސަބަބުން ިމ  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ށް ގެންދެވިފައެއްނުވެއެވެ. ހަރަކާތެއް މި ކުއާޓަރގައި ކުރިއަ 

  ްއިންތިޒާމްކުރުން ގޮތެއް ފަސޭހަ ކުެރވޭނެ ބޭރު ރަށުން ކުނި ނައްތާނުލެވޭ އުފެދޭ ރަށުގައި : 3ޙަރަކާތ 
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  6އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ ބަޖެޓެއް ނުލިބުން މިމަސައްކަތްވެސް ފުރަތަމަ  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ނުވެއެވެ.ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެއް 

  ްއުސޫލާއި އެއްގޮތަށް ފިޔަވަޅުއެޅުން ،ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް ބަނދަރު ބޭނުންކުރާ ފަރާްތތަަކށް : 4ޙަރަކާތ 
މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ބަނަދރުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރުމަށްފަުހ  ސަބަބު/ދަތިތައް:

އެހެންނަމަވެސް ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދުަމށް އިޢުލާން އެފަރާތާއި ކައުންސިލާއި ގުޅިގެންނެވެ. 
ކުރުމުން އެއްވެސް ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަުހ ބީލަން ހުަށހަޅާފައިނުވާތީ ަވނީ ކުރިއަށް 

 ނުގެންދެވިފައެވެ. އެހެންނަމަވެްސ މިހާރުވަނީ އަލުން އިޢުލާން ކުރެވިފައެވެ.

  ްކޮށް ތަރާވީސް ނަމާދުކުރުމާއި، ދީނީ ދަރުސް ދިނުން:ހިފްޒް : 5ޙަރަކާތ 
އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭން ބޭރުން ހާފިޒުން ގެނައުމަށް ދަތިތަކެއް ހުރުމާއިއެުކ  19ކޮވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް:

ހިފްޒްކޮށް ތަރާވީސް ނަމާދެއް ނުކުރެއެވެ. އަދި މާލެއިން ދީީނ ދަރުސް ދިނުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަްއ 
ންޓީންގެ މުއްދަތު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭތީވެ ބައެއް ަދތިތައް ުހރުމުން ދީނީދަރުސް ދިނުންވެްސ ކުރިއަްށ ކަރަ

 ގެންދެވިފައެއްނުވެއެވެ.

  ްފިތުރު ޢީދު ފެސްޓިވަލް: : 6ޙަރަކާތ 
 އާއި ގުޅިގެން ގިނަ މީހުން އެއްތަނަކަށް އެއްވެ ނޫޅުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން 19ޑްކޮވި  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 އިލްތިމާސްކުރުމާއި ގުޅިގެން ފިތުރު ޢީދު ފެސްޓިވަލް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެއްނުވެއެވެ.

  ްކައުންސިލް ހޭންޑްބޯލް ފިއެސްޓާ: : 7ޙަރަކާތ 
ކައުންސިލް ހޭންޑްބޯލް ފިއެސްޓާ ބޭއްވުމަށް ކައުންސިލުން އިޢުލާން ކުރިނަމަވެސް ފުޓްބޯޅަ  ސަބަބު/ދަތިތައް:

ނޑުގެ ސަބަބޭސް ހެދުމު ގެ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހުމާއި ގުޅިގެން ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތްވަނީ މުއްދަެތއްނެތްގޮަތްށ ދަ
  ފަސްކުރެވިފައެވެ.



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 23 ހައްުދންމަތީ ާމމެްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

  ްމުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން : 8ޙަރަކާތ: 
އާއި ގުޅިގެން ގިނަ މީހުން އެއްތަނަކަށް އެއްވެ ނޫޅުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން  19ކޮވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް:

އިލްތިމާސްކުރުމާއި އަދި ޓާސްކްފޯސްގެ ފަރާތުންވެސް އެފަދަ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނުފެންާނީތ 
 މިހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެއްނުވެއެވެ. 

  ްތިޔަ އެޅުންބަނދަރުގައި ފައް : 9ޙަރަކާތ: 
ބަނދަރު އުސޫލުގެ ތެރެއިން ބަނދަރުގައި ފައްތިޔަ އެޅުމަށް ނިންމާފައިވީނަމަވެސް މިކަމަށް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެއްނުވެއެވެ.ތައްޔާރުވެވިފައިނުވާތީވެ މިހަރަކާތް 

  ްޕްރީ ސްކޫލްގެ އޮފީސްބައި މަރާމާތުކުރުން : 10ޙަރަކާތ: 
 އެކިއެކި ސަބަބުތަކާއިހުރެ މިމަސައްކަތްވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްޖަމާޢަތްތެރިން ތަމްރީން ކުރުމަށް ކޯސް ހިންގުން )އަންހެން /ފިރިހެން( : 11ޙަރަކާތ 
 ގެންދެވިފައެއް ނުވެއެވެ.އެކިއެކި ސަބަބުތަކާއިހުރެ މިމަސައްކަތްވެސް ކުރިއަށް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްއުންސިލް އިދާރާގެ ބައެއް މަރާމާތުކުރުން:ކަ : 12ޙަރަކާތ 
 އެކިއެކި ސަބަބުތަކާއިހުރެ މިމަސައްކަތްވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްކުޅިވަރުކުޅޭ ސަރަހައްދު ތަރައްޤީކުރުން: : 13ޙަރަކާތ 
ނޑުގައި ޓާފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން މިއަހަރުގެ  ސަބަބު/ދަތިތައް: ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފުޓްބޯޅަ ދަ

ތެރޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާީތ ކުޅިވަރުކުޅޭ ސަރަހައްދު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަްށ 
 ގެންދެވިފައެއްނުވެއެވެ.

  ްގެސްޓްހައުސް މަރާމާތުކުރުން: : 14ޙަރަކާތ 
 އެކިއެކި ސަބަބުތަކާއިހުރެ މިމަސައްކަތްވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން ފެރީ ޓާމިނަލްގެ ޚިދުމަތް ދިުނން:ދެމެހެއްޓެ : 15ޙަރަކާތ 
ފަރާތުްނ ެއ އިމާރާތުގައި  ފެނަކަ އަލަށް ހަދާ އިމާރާތް ހެދުމުގެ މަސައްަކތް ކުރަމުން އަންނަ  ސަބަބު/ދަތިތައް:

  އެފަރާތުގެ އެކަމޮޑޭޝަން ހަމަޖައްސާފައިވާތީ މިމަސައްކަތްވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެއްނުވެއެވެ.

  ްސްކޫލާއި އިންވެގެންވާ މަގު ހިޔާކޮށް ބެލެނިވެރިްނގެ ހިޔާ ހެދުން: : 16ޙަރަކާތ 
 ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެއް ނުވެއެވެ. އެކިއެކި ސަބަބުތަކާއިހުރެ މިމަސައްކަތްވެސް ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ރަށުގައި ކަރަންޓީން ފެސިިލޓީއެއް ޤާއިމްކުރުން : 17ޙަރަކާތ: 
 މިމަސައްކަތްވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ބަޖެޓް ލިބިފައިނުވާތީ ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް : 18ޙަރަކާތ: 
އާއި ގުޅިގެން ގިނަ މީހުން އެއްތަނަކަށް އެއްވެ ނޫޅުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން  19ކޮވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް:

އިލްތިމާސްކުރުމާއި އަދި ޓާސްކްފޯސްގެ ފަރާތުންވެސް އެފަދަ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނުފެންާނީތ 
   މިހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެއްނުވެއެވެ.



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 24 ހައްުދންމަތީ ާމމެްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

   ވިޔަފާރިއާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ން ކައުންސިލު  .8
 

 ބިން ކުއްޔަށްދޫކުރުން:
ކައުންސިލުން އާމްދަނީ ހޯދުމަްށ އާއްމު 
ގޮތެއްގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަކީ ބިންކުއްޔަށް ދޫކުރުމެވެ. 

ފައިވަނީ ފައިބަރ އުޅަނދު ބިްނތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވި މިގޮތުން
ދޫކުރާ ހަރުގެ ބިމާއި، ވިޔަފާރި އަދި  މަސައްކަތް ކުރުމަށް

ކެފޭ ހިންގުމަށް ދޫކުރާ ިބންތަކާއި ގާޑިޔާ ހިންގުމަްށ 
ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކެވެ. މީގެއިތުރުން މަސްކައްކާ 

ކުއްޔަށް  ހިއްކުމަށާއި، ތެލުގެ ވިޔަފާރިކުރުމަށްވެސް ބިން
މީގެއިތުރުން ކައުންސިލަށް  ވެއެވެ.ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިއަދި އައިސްޕްލާންޓެއް އެޅުމަށްވެސް ބިމެއް  ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.

ލިބޭ އާމްދަނީ އާއި ކުނިފީ އަދި ފެންފީ އިން ލިބޭ އާމްދަނީއާއި،  ކީ ގެސްޓްހައުސް އިން ކުއްޔަށްއިތުރަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަ
 ރިސޯޓުން ގެންނަކުނި ނައްތާލުަމށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުން ލިބޭ އާމްދަނީއާއި، އެކިއެކި ޚިދުމަތްތަކުން ނެގޭ ފީތަކުންނެވެ.

 

  :ވިޔަފާރި ބިން 
ވިޔަފާރިބިމުގެ ގޮތުގައި ބަނަދރު ސަރަހައްދުން 

ބިން ދޫކުރެވިފައިވާނެއެވެ. މިބިންތައް ދޫކުރެވިަފއިވަނީ  06ޖުމްލަ 
މަސްދުވަހުގެ ކުއްޔަށެވެ. އާންމުކޮށް ބިންތައް ދޫކޮށްފައިވަނީ އިމްޕޯޓް 
މުދާ ވިއްކުމާއި، ގުދަން ކުރުމާއި، ކެފޭހިންގުމާއި  އަދިވެސް 

ިމގޮތުން މިތަނުން އެއް ބިމެއްގަިއ ކެފޭ  އެހެނިހެންމަސައްކަތްތަކަށެވެ.
މަތް އަދި އަނެއް ބިމުގައި އިމްޕޯޓް މުދާ ވިއްކުމާއި ގުދަން ކުރުމުގެ ޚިދު

 މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ. 
 

 : ތެޔޮބިން 
މަސްވެރިންނަށާއި އޮޑިދޯނި ފަހަރުތަކަށް ފަސޭހައިން 
ތެޔޮ ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ލިޭބނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުްނ 

އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް  1575ފަރާތުން  ގުބަނދަރު ސަރަހައްދުގެ ހުޅަނ
ވަނީ އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައެވެ. މި ބިމުގައި ތެޔޮ 

 ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އެފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ. 
 
 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 25 ހައްުދންމަތީ ާމމެްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

 :ގާޑިޔާބިން 
ބިމެއްވަނީ  1ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ގާޑިޔާ ބިމުގެ ގޮތުގައި 

 މި ބިމުގައި މިހާރު އެފަރާތުން ދަނީ ޚިދުމަތް ދެމުންނެވެ. ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައެވެ.
 
 
 

  :މަސްކައްކާ ހިއްކުން 
މަސްކައްކާ ހިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި 

 2250ކުރުމަށްޓަކައި ބަނދަރު ސަރަހައްދުގެ ހުޅަނގުފަރާތުން 
ބިމެއް ވަނީ ކުއްޔަށް  ދޫކުރެވިފައެވެ. މި  03އަކަފޫޓްގެ 

އި މަސްކައްކާހިއްކުމުގެ ބިންތަކުގައި ފުޅާ ދާއިރާެއއްގަ
ބިމެއް ކުއްޔަށް  2އަދި އިތުރު  މަސައްކަތްދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.

ދޫކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެޭހ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ދަނީ 
  ކުރެވެމުންނެވެ.

 
 

 ފައިބަރު މަސައްކަތް:
ފައިބަރު މަސައްކަތް ކުރުމަށްވެސް ބަނދަރު ސަރަހައްދުްނ 

ބިމެއް ަވީނ  2ކުއްޔަށް ޫދކުރެވިފައެވެ. މިގޮތުން މިވަގުުތ ބިންތަކެއް ަވނީ 
ބިމުގައިވެސް ފައިބަރ އުޅަނުދ  2އެސަރަހައްދުން ކުއްޔަށް ދެވިފައެވެ. އަދި އެ 

  ބަނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދެއެވެ.
 

 

  



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 26 ހައްުދންމަތީ ާމމެްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

 މަސްދުވަހުގެ މާލީ ހިސާބުތައް  06ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ  .9
 

ގެ  2021
ހުރި  ބަޖެޓްގައި ބާކީ 
 ފައިސާ 

ގެ  2021
މަހުގެ  6ފުރަތަމަ 

 ޚަރަދު 

ގެ ލިބުނު  2021
 ބަޖެޓް 

 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 4,445,817.00 1,598,264.00 2,847,553.00

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 150,000.00 111,531.00 38,469.00

 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު 2,719,500.00 734,224.00 1,985,276.00

   
  

 ބަޖެޓް މުޅި ޖުމްލަ  7,315,317.00 2,444,019.00 4,871,298.00

        

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 3,659,304.00 1,359,504.00 2,299.800.00

88,744.00 47,769.00 136,513.00 
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން 

 ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

 ދަތުރުަފތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  62,000.00 4,000.00 58,000.00

 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 152,000.00 45,127.00 106,873.00

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 135,000.00 38,268.00 96,732.00

 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ަޚރަދު 30,000.00 0.00 30,000.00

 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 128,000.00 3,396.00 124,604.00

 ޒް އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީސަރުކާރުންދޭ އެހީ،  143,000.00 100,200.00 42,800.00

 ޖުމްލަ  4,445,817.00 1,598,264.00 2,847,553.00

   
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު 

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  150,000.00 111,531.00 38,469.00

 ޖުމްލަ  150,000.00 111,531.00 38,469.00

   
  

 ޖުމްލަ: 4,595,817.00 1,709,795.00 2,886,022.00

 
  



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 27 ހައްުދންމަތީ ާމމެްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

  ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ހަރަކާތްތައް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި  ވަނަ  2021 .10
 

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް 
 ލަފާކުރާ ބަޖެޓް  ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

Q1 Q2 

1 

 ރިޕޯޓްތައް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ތައްޔާރުކޮށް  ކައުންސިލުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނުގައި 

 _ އެކުލަވާލުން  މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް 6ކައުންސިލްގެ   - 

 _ މަސައްކަތު ތާވަލް އެކުލަވާލުން  އަހަރުގެ ވަނަ  2022  - 

 _ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުން  2022  - 

 _ ވަނަ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން  2ރައްޔިތުންގެ ޤާނޫނު ލާޒިމްކުރާ   - 

 _ ހިއްސާކުރުން  ރައްޔިތުންނާއި ކަންތައްތައް ހިންގާ ރާވާ ކައުންސިލުން  -

 _ އާއްމުކުރުން  ގޮތް ތަންފީޒުވަމުންދާ  ޕްލޭން  ތަރައްޤީ  -

2 

 ކުރުން  ކޮންޓްރޯލް  މަދިރި  މަދުކުރުމާއި  ފެތުރުން  ބަލިތައް  ތަފާތު  ފެތުރޭ  ސަބަބުން  މަދިރީގެ 

 ހިއްސާކޮށް  ރައްޔިތުންނާއި މަޢުލޫމާތުތައް ބަލިތަކުގެ ސަބަބުންޖެހޭ މަދިރީގެ -
 ދިނުން  އަންގައި ރައްޔިތުންނަށް ނުރައްކާތެރިކަން  އެކަމުގެ



3000.00 

 ގެންދިއުން ކުރިއަށް ކެމްޕޭން ޑޯޓުޑޯ -

3 

 ހޯދުން  ތަކެތި  ބޭނުންވާ  ސްކޫލަށް  ޕްރީ  ހިންގައި  ފެންވަރެއްގައި  ރަނގަޅު  ޕްރީސްކޫލް  ހިންގާ  ކައުންސިލުން  މިހާރު 

 _ ކުރުން  މަސައްކަތް ހޯދުމަށް  އެހީތެރިކަން ސަރުކާރުގެ -

 އެހީގައި ވަސީލަތްތަކުގެ އެކިއެކި ޒަމާނީ ،ހިންގުން ލައިބްރަރީއެއް ޕްރީސްކޫލުގައި -
 .ޤާއިމްކުރުން އިންތިޒާމް ލިބޭނޭ މައުލޫމާތު އެކިއެކި ލައިބްރަރީން

10000.00 

4 

 ލިބުން  ފުރުސަތުތައް  ފަހި  ލިބޭނެ  ތަޢުލީމް  ތިބެގެން  ރަށުގައި 

 ހޯދައި ފުރުސަތުތައް އެކިދިމަދިމާއިން ފަރާތްތަކަށް  ބޭނުންވާ އުގެނުމަށް ތަޢުލީމް -
 ކުރުން  މަސައްކަތް ކައުންސިލުން  ދިނުމަށް

20000.00 

5 

 ހެދުން  ނަމޫނާ ރަށަކަށް  ފެންވަރުގައި  ޤައުމީ  ރީސައިކަލްކޮށް  ނައްތާލައިކުނި  ކުނި  ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި  މާމެންދޫއަކީ 

 ގޮތެއް  ފަސޭހަ ކުރެވޭނެ ބޭރު ރަށުން ކުނި ނައްތާނުލެވޭ އުފެދޭ ރަށުގައި -
 އިންތިޒާމްކުރުން 

_ 

 ގޮތުގެ  ކުރެވޭނެ ރީޔޫޒް ރީސައިކަލްކޮށް ސެންޓަރުން މެނޭޖްމަންޓް ވޭސްޓް -
 ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމެއް

_ 

 _ ހެދުން  ކާދު ކުނިން -

 ބެލެހެއްޓުން  ސާފުކޮށް  ހަޑިވިޔަނުދީ  ބަނދަރު  6



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 28 ހައްުދންމަތީ ާމމެްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

އުސޫލާއި އެއްގޮތަށް  ،ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް ބަނދަރު ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް -
 ފިޔަވަޅުއެޅުން 

_ 

 96000.00 ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރުން ބަނދަރު  -

7 
 ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމަށް ރަނގަޅު އުސޫލެއް ކަނޑައަޅައި އުސޫލާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުން 

 _ ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމަށް އާންމު ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލައި ހަވާލުކުރުން  -

 ގޯތިތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  ،ފަޅުގޯތިތައް މަދުކުރުމާއި  8

 _ ފަޅުގޯތިތައް ސާފުނުކުރާ ފަރާތްތަކާއިމެދު އުސޫލާއި އެއްގޮތަށް ފިޔަވަޅު އެޅުން - 

9 

 ރައްޔިތުން ހިތްހަމަޖެހުމާއެކު މަގުމައްޗަށް ނުކުމެއުޅެވުން 

 _ ހޯދުން މަގުބައްތިތައް ދާއިމީގޮތެއްގައި މަރާމާތުކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް  -

މަގުބައްތިތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ބަޖެޓު ހޯދުމަށް ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން  -
 މަސައްކަތްކުރުން 

_ 

10 

 ދީން ކުރިއެރުވުމާއި ދީނަށް ރައްޔިތުންގެ ލޯބި އިތުރުކުރުން 

 ދީނީ ދަރުސްތައް އިންތިޒާމްކޮށް ކުރިއަށްގެންދިއުން  -

 ދީނަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން  - 20000.00

 ނީ ހަރަކާތްތައް ބޭއްވުން އި ސްކޫލުގައި ދަރިވަރުންނަށް ދީޕްރީސްކޫލާ -

11 

 އަޙުލާޤު ރަނގަޅު ޒުވާން ޖީލެއް ބިނާކުރުން  ،ކުޑަކުދިން މެދުވެރިކޮށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަމަލުތައް ހުއްޓުވައި 

 ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުވުން  ރައްޔިތުން  -

3000.00 

 ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތްތައް ޒިންމާދާރުކޮށް އަދަބުދިނުން  -

 ރިޕޯޓް ކުރާނެ އެކަށީގެންވާ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން  -

ސްކޫލްތަކުގައި ކުޑަކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ  -
 ޕްރޮގްރާމްތައް ބޭއްވުން އިތުރުކުރުން 



12 

 ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް 

 _ އައިޑީކާޑް ހެދުން  -

 _ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެދުން  -

 _ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހެދުން  -

 _ އެއްގަމު ލައިސެންސް ދޫކުރުން  -

 _ ސެޓްފިކެޓް/މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސެންސް ދޫކުރުން ސަލާމަތީ  -

 _ ސަރުކާރުން ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ދޭ ހިދުމަތްތައް  -

 _ ކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި ބިނާވެށި ޕްލޭން އެކުލަވާލުން  -

13 

 ކައުންސިލުން ބާއްވާ އެކިއެކި މުބާރާތްތައް ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން 

 15000.00 އަލްޙާ ޢީދު އުފާ  -

 50000.00 2021ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ ކައުންސިލް  -



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 29 ހައްުދންމަތީ ާމމެްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

 50000.00 )އަންހެން / ފިރިހެން( 2021ކައުންސިލް ވޮލީ ފިއެސްޓާ  - 

 25000.00 )އަންހެން( 2021ކައުންސިލް ހޭންޑްބޯލް ފިއެސްޓަރ  - 

14 

 ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމާއި، އެހެނިހެން ތަންތަން ސާފުކުރުން 

 102000.00 އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދު ސާފުކުރުން  -

 5000.00 ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  -

 24000.00 ޤަބުރުސްތާނު އަދި ހިނަވާގެ ސާފުކުރުން  -

 9000.00 ސާފުކުރުން ގެސްޓްހައުސް  -

 30000.00 ކުޅިވަރުކުޅޭ ސަރަހައްދު ސާފުކުރުން -

 37500.00 ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުން މަގޭ މާމެންދޫ ސާފު މާމެންދޫ ޕްރޮޖެކްޓް  -

 135000.00 ރިސޯޓުން ގެންނަ ކުނި ނައްތާލުން  -

 10000.00 ސާފުކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން  މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ރަށުތެރެ -

15 

 ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމާއި މަގުބައްތިތައް ދިއްލައި ބެލެހެއްޓުން 

 މަގުދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން މަގުބައްތި ދިއްލައި މަރާމާތު ކުރުން / ބަނދަރު -
 ބައްތިތައް ދިއްލައި މަރާމާތު ކުރުން  



100000.00 

 އިތުރަށް ޖަހަންޖެހޭ ސަރަހައްދުތަކުގައި ސޯލާލައިޓް ޖެހުން ބައްތި މަގު -

 _ ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ބިން ކުއްޔަށް ދިނުން  -

 _ ބަނދަރު ސަރަހައްދުން މަސްކައްކާ ހިއްކުމަށް ބިންކުއްޔަށް ދިނުން  -

 ބަނދަރު  ބެލެހެއްޓުން  ބަނދަރު ގޮތެއްގައި ހަރުދަނާ ކުރުމާއީ މަރާމާތު  ބަނދަރު -
 ތަރައްޤީކުރުން  ސަރަހައްދު

50000.00 

 _ ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ފެން ވިއްކުން  -

16 

 ތަޢުލީމާއި ހުނަރުވެރިކަމާއި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން 

 18400.00 އިސްލާމްދީން ކުރިއެރުވުން ދީނީ ދަރުސް ދިނުން ވޯކްސޮޕްތަށްހިންގުން  -

 17000.00 މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން އަތޮޅު ޤުރުއާން  -

 ރަށުފެންވަރުގައި ޤުރުއާން ކްލާސްތަކެއް ހިންގުން  -

ކީރިތި ޤުރުއާނާއިބެހޭ މަރުކަޒާއި ގުޅިގެން ރަށުގައި ޤުރުއާން ކްލާސްތައް  - 10000.00
 ހިންގުން 



 ބެސްޓް އަހަރުގެ ވަނަ 2020 ޖަލްސާގައި ދިނުމުގެ އިނާމް ސްކޫލްގެ  މާމެންދޫ  -
 ހުށައެޅުން އިނާމް އަށް  ރައުންޑަރ އޯލް



15000.00 
 ރިޕޯޓް  A އަހަރު  ވަނަ 2020 ޖަލްސާގައި ދިނުމުގެ އިނާމް ސްކޫލްގެ މާމެންދޫ -

 ހުށައެޅުން އިނާމް ޓީޗަރުންނަށް އެކުދިންގެ  ކުދިންނާއި ލިބުނު


 މަޤާމްތަކަށް  ވަނަތަކަށާއި  އެކި ޖަލްސާގައި ދިނުމުގެ އިނާމް ސްކޫލްގެ މާމެންދޫ -
 ހުށައެޅުން  އިނާމް ޓީޗަރުންނަށް ދަރިވަރުންނާއި ހޮވޭ



 85000.00 ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށް ދިނުން -



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 30 ހައްުދންމަތީ ާމމެްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

 35000.00 ކައުންސިލްގެ ތަޖުރިބާ ދަތުރު  - 

 ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް  

17 

 47400.00 ބައެއް މަރާމާތު ކުރުން ކައުންސިލް އިދާރާގެ  -

 15000.00 ސިއްހީ ދާއިރާ ތަރަށްގީކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރެވޭ މަސައްކަތް  -

 34000.00 ކުޅިވަރު ކުޅޭސަރަހައްދު ތަރައްޤީ ކުރުން  -

 15000.00 ހިނަވާގެ ތަރައްޤީ ކުރުން  -

 5920.00 ވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް  3ޕާކްގެ  -

 50000.00 ގެސްޓްހައުސް މަރާމާތުކުރުން  -

 ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި މަސްކަޑާތަން ތަރައްޤީ ކުރުން  -
50000.00 

 31800.00 މިސްކިތްތަކުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުން  - 

 
ރަށުގެ ފެންބޮޑުވާ މަގުތައް ވެލިއެޅުން ރަށުގެ މަގު ހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް  -

 ބެލެހެއްޓުން.
10000.00 

18 

ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން ފެރީ ޓާމިނަލްގެ  -
 ހިދުމަތްދިނުން 

50000.00 

 35000.00 މޫދަށްއެރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަހައްދު ތަރައްޤީކުރުން  -

 75000.00 ހިޔާ ހެދުން ސްކޫލާއި އިންވެގެންވާ މަގު ހިޔާކޮށް ބެލެނިވެރިންގެ  -

 _ އައުޓްޑޯރ ޖިމެއް ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ތަރައްޤީކުރުން  -

 30000.00 ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން އެކުލަވާލުން  -

 ގާއިމްކޮށް ދަފްތަރެއް  ފަރާތްތަކުގެ ބޭނުންވާ އެހީއަށް  ހާއްސަ  މުސްކުޅިންނާއި -
 ފޯރުކޮށްދިނުން  އެހީތެރިކަން ފަރާތްތަކަށް އެފަދަ

10000.00 

ކަރަންޓާއި ފެނާ، ފާޚާނާ އާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމްފަދަ އާންމު ހިދުމަތްތައް ހިންގައި  -
 ބެލެހެއްޓުން އަދި މޮނިޓަރކުރުން 

_ 

 1500.00 ރަށުގެ ހޭޅިފަށުގައި ގަސްއިންދުން  -

 ކައުންސިލުން  އަމަލުކުރުމަށް  ހާލަތުގައި ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި ދިމާވާ -
 އަމަލުކުރުން  އެއްގޮތަށް  އުސޫލާއި އެކުލަވާލާފައިވާ

10000.00 
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 އެކި އެކި ކުޅިވަރު ދިރުވައިއާލާކުރުމާއް ކުރެވޭ މަސައްކަތް 

ކުޅިވަރުކުޅޭތަކެތިގަތުން / ކުޅިވަރު ދިރުވައިއާލާކުރު ތަމްރީނު ޕްރުގްރާމް  -
 ހިންގުން 

21700.00 

 5000.00 ގުޅިގެން ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރުން ސަރުކާރާއި  -

20 

 އެކި އެކި ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރުން 

 5000.00 ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް  -

 1000.00 ދުވަސް  މިނިވަން -

 7000.00 ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް  -



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 31 ހައްުދންމަތީ ާމމެްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

 1000.00 އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް -

 1000.00 ޤައުމީ ދުވަސް  -

 500.00 ސަރުކާރުން ފާހަގަކުރުމަށް އަންގާ އެކިއެކި ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުން  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20XX ަރިޕޯޓް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނ  

 

 ހައްުދންމަތީ ާމމެްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

 

32 

 ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް  .11
 

 26: އަދަދު ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ ބައްދަލުުވމުގެ
 

 26 ކައުންސިލުން ބައްދަލުވުން ބޭއްިވ އަދަދު:
 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް  ރުވި ޢަދަދު ޙާޟި  ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

 2 190ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ޝާކިރު، ސިޓީގައި هللا ލ.ގަން / ނަސްރުވާދީ، ޢަބްދު -1
އެދިލައްވާފައިވާ ގޮތަށް، ގެސްޓް ހައުސްގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގެ 

 އިތުރަށް ހިނގާފައިވާ ދުވަސްތަުކގެ ކުލި ނުނެގުމަށް ފާސްކުރެވުނު

 ، 182 ވަނަ ދައުރުގެ 03ނެތުމާއެކު ކައުންސިލްގެ އިސްލާހެއް  -2
 ފާސްކުރެވުނު ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ ވަނަ 185 އަދި 184 ، 183

ވަނަ އަަހރުގެ  2020އިދާރީ ސެކްޝަނުން ފޮނުާވފައިވާގޮތަށް،  -3
 އަހަރީ ރިޕޯޓް ފާސްކުރެވުނު 

 2 191ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ވަނަ އަހަރުެގ  2021ފޮނުާވަފއިވާގޮތަށް، ބަޖެޓް ސެކްޝަނުން  -1
 ބަޖެޓް ފާސްކުރެވުނު

، 186 ވަނަ ދައުރުގެ 03އިސްލާހެއް ނެތުމާއެކު ކައުންސިލްގެ  -2

 ޔައުމިއްޔާ  ޖަލްސާގެ ވަނަ 190ައިދ  189، 188،  187
 ފާސްކުރެވުނު



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 33 ހައްުދންމަތީ ާމމެްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

 2 192ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ނެގުމަށްަފހު، ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އެތޯރިޓީން ހުއްދަ  -1
މުއައްސަސާތަކަށް އަދި ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް އެހީވުމަށް 
ނޑައަޅާފައިވާ ކޯޑުން، މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް،  ކަ
ބައްދަލުވުމުގައި ސްކޫލުން އެދިލައްވި ކަންތައްތަކާއި އަދި 
ކައުންސިލްގެ އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރުގައި ސްކޫލަށް ކޮށްދިނުމަްށ 

ނޑައަޅާފައިވާ  މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފާސްކުރެވުނު ކަ

 2 192ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން  -2
ނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުން  ވިޔަފާރި ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ކަ

 ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު 01

 އެޖެންޑާ ޖަލްސާގެ ވަނަ 19 އަހަރު ވަނަ 2020 ކައުންސިލްގެ -3
ނޑޭނެ  ގައ02ި ނަންބަރު ފާސްކޮށްފައިވާގޮތަށް ބަނދަރުގައި މަސްކެ

އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް، މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮަތށް، 
 މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފާސްކުރެވުނު

 އެޖެންޑާ ޖަލްސާގެ ވަނަ 34 އަހަރު ވަނަ 2020 ކައުންސިލްގެ -4
ަވނަ ފިޔަަވހީގެ  03ފާސްކޮށްފައިާވގޮތަށް، ޕާކްގެ  ގައ01ި ނަންބަރު

މަސައްކަތް، މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދިުއމަށް 
 ފާސްކުރެވުނު

 އެޖެންޑާ ޖަލްސާގެ ވަނަ 45 އަހަރު ވަނަ 2020 ކައުންސިލްގެ -5
ފާސްކޮށްފަިއވާގޮތަށް، އައުޓްޑޯރ ޖިމް ައދި  ގައ03ި ނަންބަރު

އައިސްޕްލާންޓް ބިން ސާފުކުރުމަށް ކޯޓޭޝަން ނަގަިއ، މިަކމަށް 
ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް 

 ފާސްކުރެވުނު



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 34 ހައްުދންމަތީ ާމމެްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

 އެޖެންޑާ ޖަލްސާގެ ވަނަ 46 އަހަރު ވަނަ 2020 ކައުންސިލްގެ -6
ސްކޮށްފަިއވާގޮތަށް، ަބނދަރު ބެލެހެްއޓުުމގެ ފާ ގައ02ި ނަންބަރު

އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް، ހަ މަސްދުވަހަށް ބަނދަރު ސެކިއުރިޓީ 
ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަްށ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރުމަށް އަދި 
ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން ފެން ވިއްކުމުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި، 

ކުރިއަށްގެންދިުއމަށް  ބަނދަރު ސެކިއުރިޓީއާ ަހވާލުކޮށްގެން
 ފާސްކުރެވުނު

އެއްވެސް އިސްލާހެއް ނެތުމާއެކު، އިދާރީ ސެކްޝަނުްނ  -7
ވަނަ  191ވަނަ ދައުރުގެ  03 ކައުންސިްލގެހުށައަޅާފައިވާގޮތަށް، 

 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފަސްކުރެވުނު

 2 193ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ  ލ.މާމެންދޫ ރައްޔިތުންގެ ގެސްޓްހައުސް -1
 ފާސްކުރެވުނު އުޞޫލް

އުސް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ލ.މާމެންދޫ ރައްޔިތުންގެ ގެސްޓްހަ -2
އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް، ކުްއޔަށް ދޫކުރުމުގެ ކަންތައްތައް 

 ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފާސްކުރެވުނު

ވަނަ ޤުރުޢާން މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް މިކަަމށް 10ކައުންސިލްގެ  -3
ނޑައެޅިފައިވާ ކޯޑުން، މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް  ކަ

 ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފާސްކުރެވުނު

  194ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

"ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ޫނން އެހެނިހެން ބޭނުްނތަކަށް ިބން  -1
( ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، މި ރަށުން 9ދޫކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު" ގެ )

ލާރިއަށް، 60ން ދޫކުރެވޭނެ އެންމެ ކުޑަކުލިކަމުގައިވާ އަކަފޫޓަކަށް ބި
އޫރީދޫ އަދި ދިރާގަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ ކުލި ހަމަޖެއްސުމަށް އަދި 

މަސްދުވަހަްށ  6މުއްދަތުހަމަވެފައިވާ ބިމުގެ އެއްބަސްވުން 
 އެކުލަވާލުމަށް ފާސްކުރެވުނު

 2 195ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ޕިކަޕް ރަޖިސްޓްރީ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރުގެ  -1
ބާތިލްކުރުމަށް އަތޮުޅ ކައުންސިލަށް ހުަށއަޅައިގެން 

 ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފާސްކުރެވުނު



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 35 ހައްުދންމަތީ ާމމެްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

ކުނި އަންދާ އަށި ހެދުމަށް ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތި ހޯދައި، ޭވސްޓް  -2
ހެދުުމގެ  މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރުގެ މުވައްަޒފުންނާ ހަވާލުކޮށްެގން އަށި

 މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފާސްކުރެވުނު

އިންޓަރނަލް މެމޯގަިއ އެދިލައްވާފައިވާގޮތަށް، ޭވސްޓް  -3
މުވައްޒަފުން ނެުގމަށް  2މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރަްށ ހަ ަމސްދުވަހަށް 

 އިއުލާނުކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު

  

ވަހަށް، ފުރަތަަމ މަސްދު 6އެދިލައްވާފައިވާ ހަރުގެބިން، ޖުމްލަ  -4
މަހަށްފަހު  3ތިން މަސްދުވަހުގައި ކުލި ނުނަގާގޮތަށް އަދި 

ލާރީގެ ރޭޓުން ކުލި ނެގުމަށްނިންމައި ބިން  60އަކަފޫޓަކަށް 
 ދޫކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު

 2 196ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
ބެލެނިވެރިންގެ ހިޔާ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް، އެކަމަށް  -1

ނޑައެޅިފައިވާ   ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނުކަ

 2 197ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ވަނަ އަހަރުގެ އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރުގައި ފާހަގަކުރުމަށް  2021 -1
ނޑައަޅާފައިވާ ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުން "އެކިއެކި ރަސްމީ  ކަ

ޑުން މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަުތތައް ފާހަގަކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު" ކޯ 
 ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު

 2 198ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

"ލ.މާމެންދޫ ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދުގެަދށުްނ  -1
އެކުލަވާލެވޭ ބަނދަރު ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ އުޞޫލު" 

 ފާސްކުރެވުނު

ނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓުން -2 އެހީތެރިކަމެއްގެ ، ޕާކު ތަރައްޤީކުރުމަށް ކަ
)ދެ ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ރުފިޔާ( ލ.މާމެންޫދ  2500/- ގޮތުގައި 

ސްކޫލްގެ ތިމާވެށި ކުލަބަށް ދީެގން، ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ފެހިކުރުމުގެ 
މަސައްކަތް، ކައުންސިލާއި ތިމާވެށި ކުަލބާ ުގޅިގެން 

 ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފާސްކުރެވުނު

 "ކައުންސިލް ހޭންޑްބޯލް މުާބރާތުގެ ޤަވާޢިދު" ފާސްކުރެވުނު -1 2 199ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 36 ހައްުދންމަތީ ާމމެްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

ކައުންސިލްގެ އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރުގައި ތާވަލްކޮށްފައިވާގޮަތށް،  -2
ނޑައެޅިފައިވާ ަބޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން، ުމބާާރތް  މުބާރާތަށް ކަ

 ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފާސްކުރެވުނު

 2 200ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހަޓް އެޅުމަށް  06އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން  -1

 ޙުއްދަ ދިނުމަށް ފާސްކުރެވުނު 

 2 200ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ލ.މާމެންދޫ ސްކޫލާއި ކައުންސިލާއި ދިވެރިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ  -2
ޔުނިވަރސިޓީގެ ލ.ގަމުގެ ކެމްޕަސް އާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު 
ޕްރޮގްރާމްގައި ކެމްޕަސްގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ވަޑައިގެން 
ބޭފުޅުންގެ މެންދުރުގެ ކެއުން 'މެހެމާނުންނަށް މެހެމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް 

 ކުރާ ޚަރަދު' މި ކޯޑުން ޚަރަދުކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު.

އެއްވެސް އިސްލާހެއް ނެތުމާއެކު، އިދާރީ ސެކްޝަނުން  -3
 04އަދި  03ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ  2021ހުށައަޅާފައިވާގޮތަށް، 

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

 2 201ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

އެއްވެސް އިސްލާހެއް ނެތުމާއެކު، އިދާރީ ސެކްޝަނުްނ  -1
، 194ވަނަ ދައުރުގެ  03ހުށައަޅާފައިވާގޮތަށް،  ކައުންސިލްގެ 

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 197އަދި  196، 195

 2 202ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ސިޓީގައި އެދިލައްވާފައިވާ ޮގތަށް ހަރުގެ ބިމެްއ، ިބން ދޫކުރުމުގެ  -1
ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް ދިނުމަށް އަދި ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ 

ލަްށ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމާއި ބިން ހަވާލުކުރުން އަ 
އިންތިޙާބްކުރެވޭ ކައުންސިލް ހުވާކުރުމަށްފަހު އެ ކައުންިސލުން 

 ފާސްކުރެވުނު.ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް 

 2 203ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ނޑައެޅިފައިވާ ކޯޑުން  -1 މަގުބައްތި ދިއްލައި ބެެލހެއްޓުމަށް ކަ
މަރާމާތުކުރުަމށް މަގުބައްތިަގެނ ، މަުގބައްތިތައް  20ޚަރަދުކޮށްގެން 
 ފާސްކުރެވުނު

ވަނަ  03އެއްވެސް އިސްލާހެއް ނެތުމާއެކު ކައުންސިލްގެ  -2
ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިްއޔާ  201ައދި  200، 199، 198ދައުރުގެ 

 ފާސްކުރެވުނު



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 37 ހައްުދންމަތީ ާމމެްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

 2 204ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
ރަމަޟާން މަހަށް ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ލުޔެއްގެ ގޮތުަގއި  -1

 މެއި މަހުގެ ކުނި ފީ މަޢާފްކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު ގޭބިސީތަކުގެ

  

ސިޓީގައި އެދިލައްވާފައިވާގޮތަށް، ވަޒީފާ ބަދަލުކުުރމުގެ  -2
ކަންތައްތައް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮަތށް 
ކުރިއަށްގެންދިއުމުގައި ކައުންސިލްގެ އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް 

 ފާސްކުރެވުނު

 2 205ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ލ.މާމެންދޫ ސްކޫލްގެ ސިޓީގައި އެދިލައްވާފައިވާގޮތަށް، ރަުށގެ  -1
ޒުވާނުންނާއި ޢާންމު ފަރާތްތަަކށް ބޭނުންކުރެވޭގޮތަްށ، ކުޅިވަރުކުޅޭ 
ނޑު، ފެންސް އަދި ލައިޓް، ސްކޫލްގެ  ސަރަޙައްދުގައިވާ ޓާރފް ދަ

މް ހަމަޖެއްސުމަށް ކުޅިވަރުކުޅޭ ސަރަޙައްދަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އިންތިޒާ
 ފާސްކުރެވުނު

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ސިޓީގައި  -2
ޕްލާސްޓިކް ފިލާ އެ ފަރާތަށް  01އެދިލައްވާފައިވާގޮތަށް، 

 ހަދިޔާކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު

ވަނަ  204އަދި  203، 202ވަނަ ދަުއރުގެ  03ކައުންސިލްގެ  -3
 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު

 2 206ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ކުރީގެ ކައުންސިލުން ފުލުހުންގެ އިދާރާ އެޅުމަށް ބިން  -1
ނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުން، ފުލުހުންގެ ސިޓީގައި އެދިލައްވާަފއިވާ  ކަ
ބޮޑުމިނުގެ ބިމެއް ހަމަޖެއްސުމާއި، ބިން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ 

މަށްފަހު މަސައްކަތް، އިންތިޙާބީ ކައުންސިލުން ހުވާ ކުރު
 ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފާސްކުރެވުނު

"ލ.މާމެންދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ބޭނުންކުރުމުގެ އުސޫލު" އަދި  -2
ވަގުތީގޮތުން ޕާކު ެބލެހެއްޭޓން އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުަމށް 

 ފާސްކުރެވުނު



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 38 ހައްުދންމަތީ ާމމެްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

 2 207ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ނުގެންދާ ބިްނތައް  އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް -1
އިދާރީގޮތުން ބެލުަމށްފަހު އެްއބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް މަސަްއކަތް 

ަމސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިނުމަާށއި،  3ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 
އެންގުމާއި ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކަްށ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް 

 ފާސްކުރެވުނު

 2 207ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ފުޓްބޯޅަ ަދނޑުގެ ސަބްޭބސް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެުށމަށް  -2
ތައްޔާރުވަމުންދާތީ، މަސައްކަްތ ކުރުމަށް އަންނަ ފަރާތްަތކަށް 
ނޑުގައި މިހާރުހުރި ތަކެތި ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ  ދަތިނުވާނެެހން ދަ
ދަށުން ނެގުމަށާއި، މިކަމަށް ކުރާ ޚަރަދުތައް ކުޅިވަރުކުޅޭ ސަރަހައްދު 

 ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯޑުން ކުރާގޮތަށް ފާސްކުރެވުނު ތަރައްޤީ

ވަނަ  206އަދި  205ވަނަ ދައުރުގެ  03ކައުންސިލްގެ  -3
 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު

 2 208ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

މިސްކިތުގެ އިމާމުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ  2ރަށުގައި ހުރި  -1
ހޯދަންޖެޭހ ތަކެތި މިސްކިތްތައް އާބާތުރަ މަސައްކަތްތަކާއި، 

ފިލުވުމުގެ ކޯޑުން މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަިތން 
 ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ފާސްކުރެވުނު

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް ސްކޫލުން އެދިލައްވާފައިވާ  -2
ންދިއުމަށް ކުޑަކުދިންގެ ދުަވސް ގޮތަށް ސްކޫލާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެ
ރުފިޔާ ސްކޫލަށް  5000.00ފާހަގަކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޯކޑުން 

 ދިނުމަށް ފެންނަކަަމށް ފާސްކުރެވުނު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ސިޓީގައި ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވާގޮތަްށ  -3
ސިއްޙީމަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތުގެ މަސައްަކތަށް 
ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް އިވެލުއޭޓްޮކށް ކޮންޓްރެކްޓަރ އެވޯޑް ކުރުމުގެ 
ކަންކަން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފެންނަަކމަށް 

 ފާސްކުރެވުނު

ވަނަ ޖަލްސާގެ  207ވަނަ ދައުރުގެ  03ކައުންސިލްގެ  -4
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 39 ހައްުދންމަތީ ާމމެްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

 5 01ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސްކަމަށް ޔޫސުފް ޖަޛްލާން / މެރިްނވިއު  -1
 ލ.މާމެންދޫ އިއްތިފާޤުން ހޮުވނު 

ކައުންސިލްގެ ނިމިދިޔަ ދައުރު ހިނގައިދިޔަގޮތުގެ ބަޔާން  -2
 ދަރުބާރަށް އިއްވުނު 

ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޙަސަން  4ކައުންސިލްގެ  -3
 މުޚާތަބު ކުރެއްވިރަމީޒް ދަރުބާރާއި 

 5 02ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

ސިޓީގައި އެދިލައްވާފައިވާ ގޮތައް އަގަށާއި، މުއްދަތަށް އެއްވެސް  -1
ބަދަލެއް ނުގެނެސް ހެދިފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތައް ކުރިއަށް 

 ގެންދިއުމަށް ފާސްކުރެވުނު

މަސްޢޫލިއްޔަތު ކައުންސިލްގެ ވަގުތީ ސެްކރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ  -2
ވަގުތީގޮތުން އަދާކުރަމުންދާ އިާދރާގެ ޑިރެކްޓަރ ޙަބީބާ ޢަލީ އާއި 
މަސްޢޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް ނުފެންާނތީ، 
އެމަސްޢޫލިއްޔަތު ވަގުތީގޮތުން އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 
މޫސާ ނަސީމް އާއި ޙަވާލުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ޖަލްސާގައި 

ވެރިވި މެންބަރުންގެ އިއްތިާފގުން ފާސްކޮށް ސިވިލް ސަރވިސް ބައި
 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް ިނންުމނު

 5 03ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަްށ  ފޯރުކޮށްދޭ ކައުންސިލް  -1
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 

މާއްދާގެ ދަުށން ވަނަ  24އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުެގ 
ކައުންސިލަރުންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ބަހާލެވިފައިވާގޮަތށް ޙަވާލުވެ 

 ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފާސްކުރެވުނު

ލ.މާމެންދޫ / ލުނބޯގަސްދޮށުގެ ޙުސައިން ޢަލީ  އެކިއެކި  -2
ކަންކަމުގައި ކައުންސިލަށް ދަްއކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކާ ހުުރމުގެ 
ސަބަބުން އެފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސް ކުރުމުގެ ކުރިން ސިޓީގައި 
އެދިލައްވާފައިވާގޮތަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ގާޑިއާ ބިމުގައި އެއްވެސް އިތުރު 

ބޭނުްނ ކުރުމުގެ ޙުއްދަ ދެވެން ނެތްަކމަްށ  ތަނެއް ހަދައި
 ފާސްކުރެވުނު



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 40 ހައްުދންމަތީ ާމމެްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

 5 04ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 
 ރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހަދާ ނިންމުމަށްފަހު ބިންދޫކުުރމަށް -1

 ފާސްކުރެވުނު

 5 04ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ބިމެްއ ދޫކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލަްށ  -2
ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކާއި ކައުންސިލުން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 
ބިން އަލުން ބެލުަމށްފަހު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ޖަވާބު ދިނުމަްށ 

 ފާސްކުރެވުނު

ފޫޓުގެ ބިމެއް ބަނދަރު  60ފޫޓު  25ސިޓީގައި އެދިލައްވާފައިވާ  -3
 2އުސޫލުން ސަރަހައްދުން ފައިބަރު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވިޔަފާރި 

 އަހަރު ދުވަހަށް ދޫކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު

ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ  2ވަނަ ދައުރުގެ  4ކައުންސިލްގެ  -4
ގައިވާ އައިސްޕްލާންޓް އެޅުމަށް  1އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

ނޑައަޅާފައިވާ ބިން ސާފުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ލ.މާމެންދޫ /  ކަ
އިވާ ސިޓީއާއި ގުޅޭގޮތުން ލުނބޯގަސްދޮށުގެ ޙުސައިން ޢަލީ ފޮނުވާފަ

ދުވަސް ޙުސައިން  10ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބަަދލުކޮށް އިތުރު 
 ޢަލީއަށް ދިނުމަށް ފާސްކުރެވުނު 

ވަނަ  04އެއްވެސް އިސްލާހެއް ނެތުމާއެކު ކައުންސިލްގެ  -5
 ފާސްކުރެވުނު ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ ވަނަ ޢާއްމު 1 ދައުރުގެ

ކޭސްތަކެއް މިރަށުން ފެނުމާއި ގުޅިގެން، ރަށުގެ ގެ  19-ކޮވިޑް  -6
ކުރިމަތިވެަފއިވާ ޤްތިޞާދީގޮުތން ގެއްލުންތަކާއި ރައްޔިތުންނަށް އި

ނޑިވަޅުގައި ކައުންސިލުން ކުނި އުކާލުމަށް ނަގާފީ ނެގުމުގައި  ،މިދަ
 ،ރައްޔިތުންނަށް ލުއިގޮތްތަކެްއ ހަމަޖައްސައި ދިނުމުގެ ގޮތުން

ޖޫން މަހަށް ކުނިއުކާލުމުގެ ޚިދުމަތުން ނަގާފީ  2021މިހިނގާ 
ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކާއި، ، ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާ ތަކާއި

ން އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތައް އަދި ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއަތްތައް ފިޔަވައި އެހެ
 ފާސްކުރެވުނުތަންތަުނން ނުނަގާ ގޮަތށް 

 5 05ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 
ބޭންކް އެކައުންޓް އޮޕަޭރޓު ކުރުމާއިބެހޭ ޚާއްސަ ޤަރާރު  -1

 ފާސްކުރެވުނު



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 41 ހައްުދންމަތީ ާމމެްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

 5 05ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

ވަނަ ދުވަހު ކުރީގެ ކައުންސިލުން ބާޠިލް ކުރި  11މެއި  2021 -2
ކުނި ގެނައުމުގެ އެއްބަސްވުން އަލުން އާކުރުމަށާއި، އައު 

ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް 
 ފާސްކުރެވުނު

މިހާރު ހެދިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އަލުން  -3
 އަހަރު ދުވަހަށް އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލުމަށް ފާސްކުރެވުނު 2އިތުރު 

ރައްޔިތުންގެ ގެސްޓު ހައުސް އަދި ބަނދަރު ޕާކު ސާފުކޮށް  -4
އެކުލަވާލުމަށްފަހު ސާފުކުރުމުގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ އެއްބަސްވުްނ 

މަސައްކަތް އަންހެނުންގެ ތަަރއްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެީޓއާއި 
 ހަވާލުކުރުމަށް  ފާސްކުރެވުނު

ރައީސް ނެތް ހާލަތުގައި ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް، ރައީސާއި،  -5
ނައިބުރައީސް ނެތް ހާލަތުގައި ކައުންސިލް މެމްބަރ އިބްރާހިމް 

އެއަށްފަހު ކައުންސިލް މެމްބަރ ޢާއިޝަތު ޢަޒްމާ،  ރަމީޒު،
 ފާސްކުރެވުނު  އެއަށްފަހު މަރްޔަމް ނަތާޝާ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމަށް

ވަނަ  04އެއްވެސް އިސްލާހެއް ނެތުމާއެކު ކައުންސިލްގެ  -6
 ފާސްކުރެވުނު ޔައުމިއްޔާ  ޖަލްސާގެ ވަނަ ޢާއްމު  3އަދި  2 ދައުރުގެ

 5 06ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

ައހަރު  2ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މީލާދީ  12މޭ  2021 -1
ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލައި ރަފެލްސް 
މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުން ގެންނަ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

ރުފިޔާއަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި، ކުނި  8000.00ދަތުރަކަށް 
 8000.00މުގެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ލިބޭ މެނޭޖްކުރު

ރުފިޔާގެ  ތެރެއިން ކުނި މިރަށަށް ގެންނަ ޯދނީގެ ފަާރތުން 
ކުނިވަކިކޮށް ކުނި ބޭލުމާއި ޕިކަޕަށް އެރުވުމުގައި އެހީތެރިވާތީވެ 

 4000.00ދޯނީގެ ވެރިފަރާތާއި އެއްބަސްވުމެއް ހަދައި ދަތުރަކަށް 
 ށް ދިނުމަށް ފާސްކުރެވުނުރުފިޔާ ދޯނީގެ ވެރިފަރާތަ



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 42 ހައްުދންމަތީ ާމމެްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

  

ކުރީގެ އަންހެުނންގެ ތަރަްއޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއެކު  -2
އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ގެސްޓްހައުސް ކުނިކަހާ  2މީލާދީ 

ވަނަ  21ޖޫން  2020 ،ސާފުކުރުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން
މަސައްކަްތކުރާ  ދުވަހުން ފެށިގެން މިހާރުގެ އަްނހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް

ކޮމެޓީއަށް ބަދަލުޮކށް އެއްަބސްވުން ހެދުމާއި، ޕާކް ސާފުކޮށް 
ރުފިޔާއަށް އަންހެުނންެގ  500.00ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ަމހަކު 

ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއިއެކު އެއްބަސްވުމެއް 
 އެކުލަވާލައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފާސްކުރެވުނު

 5 07ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

ރަފެލްސް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުން މިރަށަށް ކުނި ގެނަުއމުގެ  -1
މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވާ އެއްަބސްވުމާއި، ކުނި ގެނައުމުގައި ކުނި 

 01ޖުލައި  2021ގެންނަ ދޯނީގެ ވެރިފަރާތާއިއެކު ވާ އެއްބަސްވުން 
 .ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފާސްކުރެވުނު

އާއި ގުޅިގެން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފޮނަދޫ  19ކޮވިޑް -2
ބްރާންޗް ޚިދުމަތްތައް މެދުކެޑިފައިވާތީ ބޭންކްގެ ޚިދުމަތް އާންމު 
ހާލަތައް އަންނަންދެން ކުނިކޮީށގެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން އެމަހެއްގެ 
މުސާރައަށްވާ ފައިސާ ރަށުގެ ވިޔަފާރިވެރިއަކާއި ގުޅިގެން އެފަރާތަްށ 

ކަންކަްނ  ނަގުދު ފައިސާ ނަގައި މުސާރައިގެ ، ޗެކް ދިނުމަށްފަހު
 ރިޔާސަތުން -ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފާސްކުރެވުނު 

 

 ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު 
 17ކައުންސިލަރުންނެވެ.  02ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލްގައި ތިބީ  2021މެއި  16އިން ފެށިގެން  2021ޖަނަވަރީ  01

 04އެއީ ކައުންސިލްގެ  ކައުންސިލަރުްނެނވެ. 05ކައުންސިްލގައި ތިބީ އަށް  2021ޖޫން  30އިން ފެށިގެްނ  2021މެއި 
 ވަނަ ދައުރަށް އިންތިޚާބުވި ކައުްނސިލަރުންނެވެ.

 
 

  



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 43 ހައްުދންމަތީ ާމމެްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

 ކުރާ ކޮމެޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް  .12
 

  :ުކޮމެޓީ ހިންގާ އިދާރާއަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލ 
ކޮމެޓީ ހިންގާ އިދާރާއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ. ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދަީނ 

 ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ.

 
    ްކޮމެޓީ ބައްދަލުވުންތައ 

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 
މެންބަރުންގެ ރުވި ޙާޟި 

 ޢަދަދު 
 ނިންމުންތައް  ކޮމިޓީގެ 

 5 71ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
ވަނަ އަހަރުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަްށ  2021 -1

 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރެވުނު

 5 72ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ޔޫތް އެކަޑަމީން އިންތިޟާމް ކޮށްގެން ހައްދުންމައްޗަްށ  -1
އަމާޒް ކޮށްގެން ބޭއްވުމަްށ ހަމަޖެހިފައިވާ "ޔުނިކްސް 

" ގައި ކޮމެޓީގެ 2021ސްޕޯޓިންގ ހޭންޑްބޯލް ޗެލެްނޖް 
ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް  30،000ފަރާތުން ބައިވެރިވުމަށް 

 ފާސްކުރެވުނު

ރަށުގެ  ނާބެ ފިޓްނަސް ސެންޓަރާއި ގުޅިގެން -2
ހިންގުމަށް  އްއަންހެނުންަނށް އަމާޒުކޮށް ކަްސރަތު ޕްރޮގްރާމެ

 ފާސްކުރެވުނު

 5 73ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ޔޫތް އެކަޑަމީން އިންތިޟާމް ކޮށްގެން ހައްދުންމައްޗަްށ  -1
އަމާޒް ކޮށްގެން ބޭއްވުމަްށ ހަމަޖެހިފައިވާ "ޔުނިކްސް 

ގައި ކޮމެޓީގެ " 2021ސްޕޯޓިންގ ހޭންޑްބޯލް ޗެލެްނޖް 
ފަރާތުން ޓީމެއް ބައިވެރިވުމަށް ނިންމުމާގުޅިގެން މުބާރާތާ ގުޭޅ 

 މައުލޫމާތު ކައުންސިލާއި ހިއްސާކުރެވުނު



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 44 ހައްުދންމަތީ ާމމެްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

 5 74ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

އެއްވެސް އިސްލާހެއް ނެުތމާއެކު އިދާރީ ސެކްޝަނުން  -1
، 57ވަނަ ދައުރުގެ  03ކޮމެީޓގެ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަށް 

58، 59 ،60 ،61 ،62 ،63 ،64 ،65 ،66 ،67 ،68 ،69 

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު  70ައިދ 

 5 75ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
މަސް ދުވަހުގެ ކަސްރަތު  3ނާބެ ފިްޓނަސްއާއެކު  -1

 ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފާސްކުރެވުނު

 5 76ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 1000ވަނަ އަށް  1ކައުންސިލް ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ  -1
 400ވަނައަށް  3ރުފިޔާ އަދި  600ވަނަ އަށް  2ރުފިޔާ 

 ރުފިޔާ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ދިނުމަްށ ފާސްކުރެވުނު

 4 77ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
އަންހެނުންެގ ދުވަހާ ގުޅިގެްނ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި ގުޅިގެން  -1

 ގްރާމެއް ހިންގުމަށް ފާސްކުރެވުނުހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮ

 4 78ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

އަންހެނުންެގ ދުވަހާ ގުޅިގެްނ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި ގުޅިގެން  -1
 ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް ފާސްކުރެވުނު

ނާެބ ފިޓްނަސްއާ އެކު ިހންގާ ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމްގެ  -2
 ކައުންސިލާއި ހިއްސާކުރެވުނުލޫމާތު މައު

 5 79ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ކި އެކިއެމުބާރާތަށް ބޭުނންވާ ތަކެތި ގަތުމަްށ،  -1
ނޑައަޅާފައިވާ ކުޅިވަރުތަކުގައި ބައިވެރިވު މަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

)ފަސް ހާސް( ރުފިޔާ އަށް ވުރެ  5000ކޯޑުން، 
 ބޮޑުނުވާގޮތަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު

ނޑައެޅި  -2 ރުފިޔާގެ  5000މުބާރާތަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ
 1000ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން އެްނޓްރެންސް ފީއަށް ދައްކަންޖެހޭ 

 ރުފިޔާ ދެއްކުމަށް ފާސްކުރެވުނު 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 45 ހައްުދންމަތީ ާމމެްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

 5 80ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ވަން ޑޭ ވޮލީ ކަޕެއް  -1
ސްޕޯރޓްސް ކްލަބްއާ ޙަވާލުކޮށްގެްނ ލ.މާމެންދޫ ސްކޫލްގެ 

ރުފިޔާ ދިނުމަށް  1000/-ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް، އެ ފަރާަތށް 
ރުފިޔާ،  3000/-އަދި މި މުބާރާތުގައި ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 

 ރުފިޔާ ދިނުމަށް ފާސްކުރެވުނު 2000/-ރަނަރއަޕް ޓީމަށް 

ނޑައަޅާފައިވާ  -2  ރުފިޔާގެ  30،000/-މުބާރާތް ހިންގުމަށް ކަ
ބަޖެޓުގެ ތެރެއިްނ، މުބާރާތުގަިއ ކޯޗުކަން ކޮށްދެއްވި ފަރާތަްށ 

 ދިނުމަށް ފާސްކުރެވުނު 5000/-

މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހުގެ ފަހުން މުބާރާތް ބޭއްވުމާމެދު  -3
 ކައުންސިލާ މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ފާސްކުރެވުނު

 5 81ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
ކޮމެޓީއަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމަށް އައު އައު އިންތިޚާބީ  -1

 ކޮމެޓީއަށް ކެއުމެއް ދިނުމަށް ާފސްކުރެވުނު

 5 82ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ޒީރޯ ޕްލާސްޓިކް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ޕޯސްޓަރ  -1
 ތައްޔާރުކޮށް ގެނެސް ތަތްކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު

 29އޭޕްރީލް އިންތިޙާބީ ކޮމެޓީއާއެކު ބާއްވާ ބައްދަލުވުން  -2
 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ފާސްކުރެވުނު

 5 83ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

މޭ ވާ ހުކުރު ދުވަހު ޭހންޑްބޯލް ޓީމުގެ މެްމބަރުންނަްށ  07 -1
 ފިނި ހިއްޕެވުމެއް ދިނުމަށް ފާސްކުރެވުނު

ނާބެ ފިޓްނަސްގެ އިންސްޓްރަކްޓަރއާއެކު ބައްދަލުވުމެއް  -2
މިކަމަށް ދާނެ ޚަރަދާ ގުލޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަުހ ބާއްވައި 

 ގޮތެއް ނިންމުމަށް ފާސްކުރެވުނު 

އައު އިންތިޙާބީ ކޮެމޓީއާ ބައްދަލުކޮށް ކޮމެޓީެގ މިހާރު  -3
ފެށިފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި އެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް 
ގޮސްފައިވަ ހިސާބު އަދި ކުރިއަށް ރާވާފައި ހުރި ކަންތަކުެގ 

 މަޢުލޫމތު ހިއްސާކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 46 ހައްުދންމަތީ ާމމެްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

 5 84ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
ވަނަ ދައުރުގައި ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ  3ކޮމެޓީގެ 

 އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަމަށް ުޝކުރު ދެންނެވުނު 

 5 85ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
-ސްކޫލާއި ގުޅިގެން ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް 

 ރުފިޔާ ދިނުމަށް ފާސްކުރެވުނު 2000/

 5 86ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއަށް އަލަށް  -1
އިންތިޚާބުވި މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލުކޮށް ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތްތައް 

 ހިއްސާކޮށްދެއްވި 

އެއްވެސް އިސްލާހެއް ނެުތމާއެކު އިދާރީ ސެކްޝަނުން  -2
ވަނަ ދައުރުެގ  03ކޮެމޓީގެ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަށް 
އަިދ ، 83، 82، 81، 80، 78,77,76,75,74,73,72,71،79

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު 85

 5 01ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އަްށ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ -1
ރައީސާކަމަށް ޢާއިޝަތު ނީރާ، އާކާޝް / ލ.މާމެންދޫ އަދި 
ނައިބުރައީސާ ކަމަށް މަދީހާ މޫސާ، ސޯމާ / ލ.މާމެންދޫ 

 އިއްތިފާގުން ހޮވުނު 

ަވނަ  3ކޮމެޓީގެ  –އ.ތ.މ ކޮމިީޓން ުހށަހަޅާ ަމއްސަލަ  -2
 ތުގެ ބަޔާން ދަރުބާރަށް އިއްވުނު ދައުރު ހިނގައިދިޔަގޮ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އައު  -3
ރައީސާ އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނީރާ، އާކާޝް / ލ.މާމެންދޫ 

 ދަރުބާރާއި މުޚާތަބު ކުރެއްވި

 5 02ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ަމސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ހިންގާ  -1

 ފާސްކުރެވުނު ޤަވާޢިދު

 5 03ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 
 5ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމުގެގޮުތން ރަށުގެ ކޮންމެ ގެއަކަށް  -1

ނޑޫ އަދި   ކިލޯ ފިޔާ ދިނުމަށް ފާސްކުރެވުނު 3ކިލޯ ހަ



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 47 ހައްުދންމަތީ ާމމެްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

 5 04ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

 5ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމުގެގޮުތން ރަށުގެ ކޮންމެ ގެއަކަށް  -1
ނޑޫ ދިނުމަށް   ފާސްކުރެވުނުކިލޯ ހަ

ބަނދަުރ ޕާކް ސާފުކުރުމުގެ ކަންކަން ކޮންެމ ދެދުވަހުްނ  -2
 އެއްދުވަހަކު ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން ނިކުމެ ކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު

 5 05ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

ވަނަ ަދއުރުގައި ނާބެ ފިޓްނެސް އާިއ  3އތމ ކޮމެޓީގެ  -1
ނިންމާފައިވާ ކަސްރަތު ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 

 ރިޔާސަތުން  - ޕްރޮގްރާމާއި ގުޅޭ

 5 06ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

މިހާރުގެ ހާލަތު ހުރިގޮތުން މިއަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރުމަހުގެ  -1
ތެރޭގައި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޕްރޮގްރާމުގެ 

ތު އިންސްޓްރަކްޓަރާއި ވާހަކަ ދެކެިވ ނިންމާފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާ 
 ކައުންސިލާއި ހިއްސާކުރެވުނު

 
 

  ޫލްތަކަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތަށް ކޮމެޓީގެ އުސ 
 

  މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޮމެޓީގެ އެއްވެސް އުސޫލަކަށް ބަދަލެއް ގެނެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
 

  ްކޮމިޓީއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަށ 
 

ދައުރަށް އިންތިޚާބުވި ކޮމެޓީގެ ހުވާކުރެވިަފއެވެ. ކޮމެޓީގައި ވަނަ  04ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަނީ  17މޭ  2021
 މެމްބަރުން ހިމެނެއެވެ. 5މެމްބަރުން ހިމެނެއެވެ. ކުރީގެ ކޮމެޓީގައިވެސް ޖުމްލަ  5ޖުމްލަ 

 
 
 
 
 
 
 
 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 48 ހައްުދންމަތީ ާމމެްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

  ުކޮމިޓީގެ ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ މައުލޫމާތ 
 

 ތަފްޞީލް  ޖުމްލަ 

 އާމްދަނީ  

 އަހަރުގެ ބަޖެޓް ބާކީ ފައިސާކުރީ  - 58,305.00

 ސާފުކޮށް ިލބުނު ފައިސާގެސްޓް ހައުސް ކުނިކަހާ ފޮޅާ - 8,760.00

ނޑައެޅިފައިވާ ކައުންސިލްގެ ވަނަ އަހަރުގެ 2021ކައުންސިލްގެ  - 93,000.00  ހިލޭ އެހީގެ ފައިސާ  ބަޖެޓް އިން އ.ތ.މ އަށް ކަ

  
 ޖުމްލަ އާމްދަނީ  160,065.00

  

 
 ޚަރަދު 

  ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތަށް އިނާމް ހުށައެޅުން  11ކައުންސިލްގެ  -  2,000.00

 އަތޮޅު ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތުގެ ޚަރަދު -  25,498.00

 ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ލ.މާމެންދޫ ސްކޫލަށް ދެވުނު އެހީ  -  2,000.00

 ރައްޔިތުންނަށް ދެވުނު އެހީ އާއި ގުޅިގެން ލ.މާމެންދޫގެ  19-ކޮވީޑް  -  4280.00

  

 
 

 ޚަރަދު  ޖުމްލަ  33,778.00

 ބާކީ  126,287.00

 
 

:ތަފްސީލް  މުދަލުގެ  ހަރު  ވާނަމަ  ހަރުމުދައު  ދަށުގައި  ބެލުމުގެ  ކޮމިޓީގެ  އަންހެނުންގެ   
 އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ ެބލުމުގެ ަދށުގައި އެއްވެސް ހަރުމުދަލެއްނެތެވެ.

 

 

 

  



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

 49 ހައްުދންމަތީ ާމމެްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

 ނިންމުން  .13
 

ސިލްގެ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހަކީ ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް ކައުން 0202މިކައުންސިލްގެ 
ކައުންސިލްގެ  ކަްނތައްތަކެއް ފެށި، އެަކންކަމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ މުއްދަތެކެވެ. މަސައްކަތު ތާވަލުގެ ގިނަ

ތުންނަށް ދެމުން ގެންދާ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ދުވަހުން ދުވަހަށް ރަގަޅުކޮށް ރައްޔިތުން އެންމެބޮޑު އަމާޒަކީ ކައުންސިލުން ރައްޔި
ތާވަލުގައި ހިމެނިފައވާ މަސައްކަތްތައް ތާވަލާއި އެއްގޮަތްށ  މަސައްކަތުހިތްހަމަޖެހޭފަދަ ޚިދުމަތްތަކެއް ދިނުމެވެ. އަދި 

ގެ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކެއް ރަށުން  21ޖިބެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކޮވިޑްކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ ކައުންސިލްގެ އެންމެ މުޙިއްމު އެއްވާ
ފެނި ރަށުގެ ގިނަ ޢާންމު ރައްޔިތުންނާއި، ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ ގިނަ މުވައްޒަފުންތަކެއް ހޯމް ކަރަންޓީނަށް ދާންޖެހުމަކީ 

ނޑު މެންގެ ދަތުރުގެ މިސްރާބަށް ލޮޅު ނޑިވަޅުގައިވެސް . އެމެއް އަރައިގެން ދިޔަވަގުތެކެވެއަޅުގަ ހެންނަމަވެސް އެދަ
ޓާސްކްފޯސްގެ މަސައްކަތަކީ  ގެން އެކުލަވާލެވިފައިވާއާއި ގުޅި 21ކައުންސިލާއި ސަރުކާރުގެ މުޢައްސަސާތަކާއި އަދި ކޮވިޑް 

އްބާރުލުމުގެ މިންނުކުރެވޭހާ އަގުހުރި މަސައްކަތްތަކެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ކިޔަމަންތެރިކަމާއި ލިބިގެންދިޔަ އެ
ނޑުމެން މިތިބީ މާތް   ގެ ބަލިމަޑުކަމުން ސަލާމަތްވެވިފައެވެ. 21ގެ ހެޔޮރަޙްމަތުން ކޮވިޑްގެ هللا ސަބަބުން މިއަދު އަޅުގަ

މަސް ދުވަހަށް ކައުންސިލުން ޕްލޭންކުރި ގިނަކަންތައްތަކެއްވަނީ ޕްލޭނާއި  26ވަނަ އަހަރުގެ  0202ކައުންސިލްގެ 
ވަހުގެތެރޭގައިވެސް ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި މަސް ދު  26އެއްގޮތަށް ކުރެވިފައެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް 

 ށް ގެންދިއުމަކީ އެންމެ މުހިއްމު އެއްމަސައްކަތެވެ.ކުރިއަ ހިމަނާފައިވާ ކަންތައްތައް އެކްަޝން ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް

ފުރަތަމަ ހަމަސްވުދަހުގެ މަސައްކަތްތައް ހިމަނާލާފައިވާއިރު ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކުރި އެކްޝަން ޕްލޭންގައި 
 ނުހިމެނޭ ބައެއްކަންތައްވެސް ރިޕޯޓް ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.  

ނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި ދުޢާ އަކީ އަތޮޅާއި  ޤައުމަށް ވަފާތެރި ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ތިބެ، ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި އަޅުގަ
އަޅަމެންގެ هللا މަންފާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. ކީރިތި

  ينـــــــــآمـމަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް ލައްވައި، ކާމިޔާބީ އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ. 
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