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 3 ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ބަޔާން  ރައީސްގެ  ކައުންސިލްގެ 
g 

 

 "ومن وااله وصحبه آله وعلى هللا رسول  على والسالم والصالة هلل الحمد ،الرحيم الرحمن هللا بسم"

އަށް ޙަމްދާއި، ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެން އުޅެންވީގޮތުގެ ރިވެތި ނަމޫނާއާއިގެން    وتعال   سبحانهاهلل  ނިޢުމަތްތަކުގެވެރި ގަދަކީރިތިވަންތަ  
ދުޢާ   ى اهلل عليه وسّلمحمّمد صلّ ޢަމަލީގޮތުން މަގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާތް ސާހިބާ    ،ވަޑައިގެން އަށް ޞަލާވާތާއި، ސަލާމް ލެއްވުން އެދި 

 ނަބިއްޔާގެ އިތުރު އާލުންނާއި، މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލްކުރަމެވެ.  އެ މާތްޞަލަވާތާއި، ސަލާމުގައި   މި ދަންނަވަމެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގެ    7/ 2010ނަމްބަރ    ޤާނޫނުންސިލަކީ  ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައު

 ވަނަ ރަށު ކައުންސިލެވެ.  4ގައި އިންތިހާބު ކުރެވިފައިވާ    2021މެއި ތަރަހައިގެ ތެރެއިން 

ގޮސްފައިވަނީ،   ކަމުގައި    ދީއުއްމީމިއަހަރުފެށިގެން  އިދާރީ  ގޮތެއްގައި  ހަމަޖެހި  އެސް.ޖީއެއް  އާ  ކައުންސިލަށް  މިގޮތުން  ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. 
ވަނީ   ދާކަން  ކުރިއަށް  ބާރުސީްޕޑުގައި  ވަރަށް  މަސައްކަތްތަކެއް  ގިނަ  ކައުންސިލްގެ  އެކުގައި،  ވިސްނުމާއި  ގެ  އެސް.ޖީ  ހިންގުމުގައި 

 ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. 

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކުރުމުގައި ކައުންސިލާއި އިދާރާގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން ކުރާ މިންނެތް ބުރަ    އި ކައުންސިލްހިންގުމަށްކާމިޔާބުކަމާއި އެކުގަ
މަސައްކަތް    މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަދި އިޖްތިމާއީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކައް ހައްލު ހޯދައިދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ ގިނަ އިދާރީ

 ރެވި އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް މިވަނީ ތައްޔާރުވެވުފައެވެ. ކު

ފަހު ބަޔަކ2022ީމި އަހަރު ) އެކުގައި ކައުންސިލުން    ރަކާއިކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަލް ތަންފިޒުކުރުމަށް އާހިއްވަ  ،( ވަނަ އަހަރުގެ 
އަދި ވަރެކެވެ،  ދުވަސް  ފަށާނެ  ހު  ކުށުގެ  ،މަސައްކަތް  ޤާނޫނީ  އިސްލާހުކުރުމާއި  ދިރިއުޅޭ   ވެށި  ރައްޔިތަކު  އަހުލުވެރި  ބޯލަނބާ  ކޫމާތައް 

 މުޖުތަމައަކަށް މާވަށް ހެދުމަށް ފަށާފައިވާ މަސައްކަތަކީވެސް މި އަހަރުގެ އެއް އަމާޒެވެ.

އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ޤައުމަށް މަޞްލަޙަތުހުރި،    މަށް ތިއްބެވި މިޤައުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގުهللا އަޅުގަންޑުގެ އިޚުލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ މާތް
މުޤްރާތީ ހަމަތަކާއި އަސާސްތަކުގެ މަތީގައި އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ  އި ޞުލްޙަވެރިކަން ދެމެހެއްޓޭ، ދިލާބަޔާއި މަންފާ ލިބެނިވި، އަމާންކަމާ 

ދަށްވުރެ ފަހި މާދަމާއެއް މިންވަރު ކޮށްދެއްވައި އެއްބައެއްވަންތަބަޔަކު  މާވަށަށް އަ  ކަންކަން ރޭއްވެވުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ.
 އާމީން.  ދިރިއުޅޭ ނަމޫނާ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި މާވަށް ލައްވާށި.

 ''  العالمين  رب  لل  والحمد '' 

 1443 ޙައްޖާޛުލްޤ 10  
 

 2022ޖުލައި  09
 އަޙްމަދު މޫސާ
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  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 4 ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

   ތަޢާރަފު  .1
 

 2010/7މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާެބހޭ ޤާނޫނު ނަންަބރު  
މާއްދާގެ ) 109  ގެ    ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވުށވަނަ  ގައި  އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  ވަ  2022  ނު(  މަސްދުވަހު   6ނަ 

 ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެވެ.  ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލުން 

ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.   ގެ ވަނަވަރުރަށުމިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ މިޝަނާއި،  
ގެ ނަތީޖާ  ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުތެރޭގައި ކައުންސިލުން    މަހުގެ  6ނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  ވަ  2022  މީގެއިތުރުން

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

  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 5 ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

  ތަޞައްވަރު  ކައުންސިލްގެ  .2
 

  ހަމަޖެހުމާއި   މުޖުތަމަޢުގެ  ،ދެމެހެއްޓުމާއި  ޤަވާއިދުތައް   ޤާނޫނާއި  ،އަހުލުވެރި  ދުނިޔެއަށް  މިދާ  ަބވަނަވަމުން  މާވަށަކީ   ހައްދުންމަތީ
 އިޤްތިޞާދީ  ،ރަށަކަށްވެ  އުޅޭ  ަބޔަކު  މަސައްކަތްކުރާ  އެކު  އެއްަބއިވަންތަކަމާއި  ،ނެތި  ޚިޔާލުތަފާތުވުމެއް  ދިނީ  ތަރައްޤީއަށް  އިޖުތިމާޢީ
  ެބނުންވާ  ރައްޔިތުންނަށް   އެންމެހާ  ދިރިއުޅޭ  ރަށުގައި  ރަށްކަމުގައިވެ  ނަމޫނާ   އެންމެ   އަތޮޅުގެ  ރޮނގުން  ތަރައްޤީގެ  ޢުމްރާނީ  ގޮތުންނާއި

 . ހެދުމެވެ ރަށަކަށް ލިެބވޭ ފަސޭހަކަމާއެކު ،ފުރިހަމަކަމާއި ޚިދުމަތެއް އަސާސީ ހުރިހާ
 

 

    ކައުންސިލްގެ މިޝަން .3
 

  ރާވައި   ގޮތްތަކެއް  ލިިބދެވޭނެ   ހަމަހަމަކަމާއެކު  ފަސޭހަކަމައި  ޚިދުމަތްތައް  އެންމެހާ  ލިިބދެވެންޖެހޭ  އެއްގޮތަށް  ޤަވާއިދާ  ޤާނުނާއި
 .އިތުރުކުރުން މެދުގައި ރައްޔިތުންގެ މާވަށުގެ ހޭލުންތެރިކަން ،އެއްަބއިވަންތަކަމާއި ،އެކުވެރިކަމާއި

  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 6 ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

   ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު   / ރަށުގެ ވަނަވަރު   .4
 

 

 ލ. މާވަށާއި، މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިޙްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދު  
 

 



 ހައްދުްނމަތީ މާަވށު ކައުްނސިލް    މަހުެގ ރިޕޯޓް   6 ފުރަތަމަ ަވނަ އަހަރުެގ 2021

 

 7 ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

   ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު  .5
 މިންވަރު ނިޔަލަށް ޙާޞިލްވި    ޖޫން މަހުގެ ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން    2022

ނަތީޖާ  
% 

 ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 
 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ހަރަކާތް 

Q2 Q1 
100% 

 1 : ކޮންޓްރެކްޓަރާ ާވހަކަދައްކައިެގން ފެނުެގ ިނޒާމުެގ މަސައްކަތް އަަވސް ކުރުން 1.1.1ޙަރަކާތް   ✓

95% 
✓  

: ފެނުެގ ނިޒާމު ާގއިމުކޮށް ޚިދުމަތް ދިުނމުަގއި ދިމާާވ ދަތިތައް ހައްލު ކުރުމަށް  1.2.1ޙަރަކާތް 
 މިނިސްޓްރީއާ ާވހަކަ ދެއްކުން 

2 

90% 
✓  

: ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތް ދޭން ފެށުން އަަވސް ކުރުމަށް ސަރުކާރުެގ ކަމާބެހޭ  2.1.1ޙަރަކާތް 
 މުއައްސަސާތަކާ ަވހަކަދެއްކުން 

3 

35% 
 4 : މިސްކިތްތަކާއި ކައުްނސިލް އިދާރާަގއި ސޯލާ ހަކަތަ ބޭުނންކުރަން ފެށުން 3.1.1ޙަރަކާތް  ✓ ✓

0% 
 5 : ކުނިކޮށިެގ މުަވއްޒިފުން ކުނިކޮށްޓަށް ބަދަލުކޮށް އެކްމަޑޭޓްކުރުނ4.1.1ްޙަރަކާތް  ✓ ✓

 6 : ކުނިކޮށީެގ ސަރަހައްދަށް ޖަމާކުރެިވފައިާވ ަނއްތާނުލެޭވ ކުނިތައް ނައްތާލުން 4.2.1ޙަރަކާތް  ✓  90%

 7 ޤާއިމްކުރުން : ކުނިކޮށީގައި ދުްނހޮޅިއެއް  4.3.1ޙަރަކާތް    0%

 8 : ސަރުކާރާއި ގުޅިެގން މަުގހެދުމުެގ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިްނުގން 5.1.1ޙަރަކާތް    80%

 9 : ސަރުކާރާއި ގުޅިެގން ބޮޑެތި މަުގތަކުަގއި ތާރުއެޅުމުެގ މަސައްކަތް ކުރުނ5.2.1ްޙަރަކާތް  ✓  0%

40% 
 10 ކުރުމަށް ބޭނުްނާވ މަސައްކަތް ކުރުން : ފެރީޓާމިނަލް އެއް ޤާއިމް 6.1.1ޙަރަކާތް  ✓ ✓

20% 
 11 ެގ ކުރިން އައިސްޕްލާންޓެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުން 2026: 6.2.1ޙަރަކާތް  ✓ ✓

65% 
✓ ✓ 

މުވައްޒަފުން   2: ޤަބުރުސްތާނު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުްނ 7.1.1ޙަރަކާތް 
 ނެުގން 

12 

100% 
 ✓ 

: ޤަބުރުސްތާނު އެތެރޭަގއި ބޭނުން ކުރުމަށް އެކިތަންތަނަށް ެގްނދެޭވޮގތަށް ލައިޓެއް 7.2.1ޙަރަކާތް 
 ހެދުން 

13 

100% 
 14 : ޤަބުރުސްތާނު އެތެރޭަގއި ބޭނުން ކުރުމަށް އެކިތަންތަނަށް ެގްނދެޭވ ބައްތިއެއް ހެދުން 7.2.2ޙަރަކާތް   ✓

0% 
 15 ސަންދޯއް ވަޅަށް ތިރިކުރާ ކެރޭނެއް ހެދުން : 7.2.3ޙަރަކާތް   ✓

100% 
 16 : މިސްކިތްތަކަށް ބޭނުްނާވ މަރާމާތު ތައް ކުރުން 8.1.1ޙަރަކާތް   ✓

100% 
✓  

:  އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީެގ ބެލުމުެގ ދަށުން ރަށުތެރެ  9.1.1ޙަރަކާތް 
 ެގންދިއުން ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓަމުން 

17 

100% 
✓ ✓ 

: ރަށުތެރެ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން މުވައްޒަފުން ނަަގއިެގން  9.1.2ޙަރަކާތް 
 ކުރިއަށް ެގންދިއުން 

18 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 8 ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

50% 
 19 : މަުގތަކާ ުގޅޭޮގތުން ހެދިފައި ހުްނނަ ޤަާވޢިދުތައް ތަންފީޒު ކުރުން މަސައްކަތް ކުރުން 9.2.1ޙަރަކާތް   ✓

35% 
 20 : މަުގތަކުަގއި ސޯލާލައިޓް ހަރުކުރުން 10.1.1ޙަރަކާތް   ✓

0% 
 21 : ޒުާވނުންެގ މަރުކަޒު ބެލެހެއްޓުމަށް ޚާއްޞަ މުަވއްޒަފަކު ހަމަޖެއްސުން 11.1.1ޙަރަކާތް   ✓

20% 
  

ބޭުނންާވ ތަކެތި  : ޔޫތު މިނިސްޓްރީއާއި ކައުންސިލުެގ ބަޖެޓުން ޒުާވުނންެގ މަރުކަޒަށް 11.2.1ޙަރަކާތް 
 ހޯދުން 

22 

100% 
  

: ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއާއި ުގޅިެގން އިޖުތިމާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް،  11.3.1ޙަރަކާތް 
 ފޯކަލްޕޮއިންޓެއް ހަމަޖެއްސުން 

23 

 24 : ޖެންޑާމިނިސްޓްރީެގ ޑެސްކެއް ޤާއިމް ކުރުން 11.3.2ޙަރަކާތް    20%

0% 
  

: ޒުާވނުންެގ މަރުކަޒު ބެލެހެއްޓުމަށް ޚާއްޞަ ކުރެިވފައިާވ މުވައްޒަފުެގ  12.1.1ޙަރަކާތް 
 މަސްޢޫލިއްޔަތެއްެގ ޮގތުަގއި އާޢްމު ދަނޑުތަކާއި ކުޅިވަރު ކުޅޭތަންތަން ބެލެހެއްޓުން ހަމަޖެއްސުން 

25 

 26 : ޕާކުެގ މަސައްކަތް ނިންމާ ޚިދުމަތް ދޭން ފެށުން 12.1.2ޙަރަކާތް    0%

20% 
  

މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ޒުާވުނންެގ މަރުކަޒުެގ ދަށުން ހިންާގޮގތަށް    : 13.1.1ޙަރަކާތް 
 ހަމަޖެއްސުން 

27 

0% 
  

: ކައުންސިލުެގ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްެގން ލ.މާަވށު ސްކޫލް ޯގތި ތެރޭަގއި 14.1.1ޙަރަކާތް 
 ކަމާއެކު އެތަން ހިްނުގންލައިބްރަރީއެއް ޤާއިމްކޮށް ސްކޫލް މުވައްޒަފުންެގ އެހީތެރި

28 

 29 : ޔޫތުސެންޓަރުަގއި ަވުގތީޮގތުން ލައިބްރަރީެގ ޚިދުމަތް ފެށުން 14.2.1ޙަރަކާތް    0%

0% 
  

: ފަންނީ ޤާބިލް މީހުންެގ އެހީތެރިކަމާ އެކު ެގެވށި އަނިޔާއާއި ގުޅޭ ޮގތުން 15.1.1ޙަރަކާތް 
 އިތުރުކުރުން ސްކޫލްކުދިްނެގ ހޭލުންތެރިކަން  

30 

0% 
  

: ޭގތެރޭަގއި ހިނާގ އަނިޔާތައް ހުއްޓުާވ، އަނިޔާ ލިބޭފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްދީ 15.1.2ޙަރަކާތް 
 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް ލީފްލެޓް ހަދައި ބެހުން

31 

20% 
  

ކުޑަ ކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުަވސްީވ މީހުންނަށާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުްނާވ   : 16.1.1ޙަރަކާތް 
  މީހުްނެގ ދަފްތަރެއް ޤާއިމް ކުރުން

32 

0% 
  

ކުޑަ ކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުަވސްީވ މީހުންނަށާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުްނާވ   : 16.1.2ޙަރަކާތް 
  މީހުްނެގ ދަފްތަރު ރިިވއުކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ެގންދިއުން

33 

50% 
  

: ކަށުކަމާކެމީެގ ކަންތައް ކުރުމަށް ތިބޭ ޖަމާޢަތްތެރިން ޤަާވޢިދުން ތާޒާ ކުރަމުން  17.1.1ޙަރަކާތް 
 ެގްނދިއުން 

34 

100% 
  

: ކަށުކަމާކެމީެގ ކަންތައް ކުރުމަށް އެކަށީެގންާވ ޢަދަދެއްެގ ޖަމާޢަތްތެރިން  17.1.2ޙަރަކާތް 
 ތަމްރީނުކުރުން 

35 

 36 : ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ގުޅިެގން ކުޅިަވރުތައް ރާާވ ހިްނުގން 18.1.1ޙަރަކާތް    50%

50% 
  

މީހުންނަށް ދަޢުަވތު ދީެގން ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ބޭއްުވން އަދި  : ކައިރި ރަށްރަށުެގ 18.1.2ޙަރަކާތް 
 އަތޮޅުަގއި ބޭއްޭވ އަތޮޅުފެްނވަރުެގ މުބާރާތް ތަކުގައި ބައިވެރިުވން 

37 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 9 ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 38 : ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ބިްނދޫކުރުން 18.2.1ޙަރަކާތް    0%

75% 
  

ގުޅިެގން އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރު މޮނިޓަރކޮށް  : ކައުންސިލާއި ފުލުހުންެގ އިދާރާ  19.1.1ޙަރަކާތް 
 .ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ާގއިމުކުރުން

39 

0% 
  

: ޤާނޫނާއި ޤަާވޢިދާއި ޚިލާފަށް ހިންާގ ިވޔަފާރިތަކުެގ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީއަށް  20.1.1ޙަރަކާތް 
  އަްނގަމުން ެގންދިއުން

40 

100% 
  

ޙަރަކާތް ހިްނާގ ފަރާތްތަކުެގ މަޢުލޫމާތު ދެނެަގނެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް  : ޭގންުގ 21.1.1ޙަރަކާތް 
 އަްނގަމުން ެގންދިއުން 

41 

80% 
✓ ✓ 

: ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އެއް ޤާއިމްކޮށް ރަށުެގ އަމަން އަމާންކަން ޤާއިމުކުރުމަށް 22.1.1ޙަރަކާތް 
 އިތުރު މަސައްކަތްތަށް ކުރުން 

42 

 43 : ރަށުެގ އަމަން އަމާންކަން ޤާއިމް ކުރުމަށް ޕޮލިހުންެގ ދައުރު އިތުރުކުރުން 22.1.2ޙަރަކާތް  ✓  80%

 44 : ކައުންސިލަށް ފާހަަގކުރެޭވ ރަށުެގ މުހިއްމު ސަރަޙައްދުތަކުަގއި ކެމެރާ ހަރުކުރުން 22.2.1ޙަރަކާތް  ✓  30%

100% 
 ✓ 

ޕްރީސްކޫލް ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދައި ޚިދުމަތް ދޭން : ރަނަގޅުފެްނަވރުަގއި، 23.1.1ޙަރަކާތް 
 ފެށުން

45 

0% 
✓ ✓ 

: ބޮޑެތި މީހުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްެގން ޕޮލިޓެކްނިކުން ހިންާގ ކޯސްތަކުަގއި ބައިެވރި  24.1.1ޙަރަކާތް 
 ވުމުެގ ފުރުޞަތު ކައުންސިލް މެދުވެރިެވެގން ތަަނަވސް ކޮށްދިނުން 

46 

20% 
 47 : އަހަރަކު އެއްފަހަރު ރަށުފެްނވަރުެގ ޤުރުއާން މުބާރާތެއް ބޭއްުވން 24.2.1ޙަރަކާތް  ✓ ✓

 48 : އަހަރަކު އެއްފަހަރު ރަށުފެްނވަރުެގ މަދަހަ މުބާރާތެއް ބޭއްުވނ24.2.2ްޙަރަކާތް  ✓  0%

0% 
 ✓ 

ކައުންސިލާޢި ސްކޫލާ ގުޅިެގން ދަރިަވރުންނަށް ދިރިއުޅުމުެގ ހުނަރުތައް    : 25.1.1ޙަރަކާތް 
 ދަސްކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން 

49 

100% 
✓  

: ގައިޑް، ސްކައުޓް، ބޭންޑް ފަދަ ޔުނިފޯމް ބޮޑީސްތަކަށް ބޭުނންާވ ަވޞީލަތްތައް  26.1.1ޙަރަކާތް 
 ފޯރުކޮށްދިުނން 

50 

100% 
✓  

: ސަރުކާރު މެދުވެރިކޮށް ސްކޫލް ތަޢުލީމުެގ ތެރެއިން ދިރިއުޅުމުެގ ހުަނރާއި، ސިިވކް 27.1.1ޙަރަކާތް 
 އެޑިއުކޭޝަން އުނަގްނނާއިދިނުން 

51 

75% 
✓  

: ލ.މާަވށު ޞިއްޙީ މަރުކަޒާއި ގުޅިެގން ޕްރައިމަރީ ހެލްތުކެއާ އާއި ގުޅޫ ހޭލުންތެރި 28.1.1ޙަރަކާތް 
 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިްނުގން ކުރުމުެގ 

52 

100% 
✓  

: ލ.މާަވށުގައި ޤާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ އައުޓްޑޯ ޖިމްެގ މަސައްކަތް ނިންމައި  29.1.1ޙަރަކާތް 
 ޚިދުމަތް ދޭން ފެށުން 

53 

15% 
 54 ތަރައްޤީކުރުން : ކައުންސިލްއިދާރާ ކުރިމަތީއޮތް ހުސްބިމުަގއި ފިނިމައިޒާެނއް 29.2.1ޙަރަކާތް   ✓

 55 : ހޭލުންތެރިކަމުެގ ޕްރޮގްރާމް ހިންުގން 30.1.1ޙަރަކާތް    15%

15% 
  

: ދުންފަތާއި އެަނރޖީ ޑްރިންކް އަދި ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުން ކުރާ މީހުންނަށް ދިމާމާ 30.1.2ޙަރަކާތް 
 ޞިއްޙި ގެއްލުމާ މެދު އާޢްމުން ހޭލުންތެރި ކުރުުވން 

56 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 10 ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

50% 
  

: މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން ބަލައި  އެތަންތަން ނައްތާލުމަށް އަހަރު ތެރޭ ދެ  31.1.1ޙަރަކާތް 
 ޕްރޮްގރާމް ހިްނުގން 

57 

25% 
  

: މަދިރީެގ ސަބަބުން އުފެދޭ ބަލިތަކާއި ުގޅޭޮގތުން އާއްމުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް  31.1.2ޙަރަކާތް 
 ޕްރޮްގރާމްތައް ހިްނުގން 

58 

0% 
 59 : މަސްތުާވ ތަކެއްޗާުގޅޭޮގތުން އާއްމުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ޕްރޮްގރާމް ތައް ހިންުގން 32.1.1ޙަރަކާތް   ✓

80% 
✓ ✓ 

: ޕޮލިހުންނާއި ގުޅިެގން މަސްތުާވ ތަކެތީެގ މައްސަލަތައް ޙައްލު ކުރުމަށް މަސައްކަތް  32.1.2ޙަރަކާތް 
 ކުރުން 

60 

 61 ޕޮލިހުންނާއި ގުޅިެގންޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުެގ މަސައްކަތް ކުރުން : 32.2.1ޙަރަކާތް  ✓  100%

30% 
 62 : ދެޖިންސަށް އަމާޒުކޮށްެގން ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަށް ރަށުަގއި ހިންުގން 33.1.1ޙަރަކާތް  ✓ ✓

0% 
 63 : ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ހޮޅުއައްޓެއް ގާއިމުކުރުން 34.1.1ޙަރަކާތް   ✓

100% 
✓ ✓ 

: ރައްޔިތުންެގ ތެޔޮފިހާރައިން މަސްދޯނިތަކަށް ޚާއްޞަ އަުގތަކެއްަގއި ތެޔޮ ފޯރުކޮށްދީ  34.1.2ޙަރަކާތް 
 މަސްވެރިކަމުން ލިބޭ ނަފާ އިތުރުކުރުން 

64 

0% 
 65 : ދަނޑުވެރިކަމަށް ބިންދޫކުރާނެ އުޞޫލު ހަދައި ބިން ދޫކުރުނ35.1.1ްޙަރަކާތް   ✓

0% 
 66 ކުނިކޮށިން ަގސްކާާނ އުފައްދައިެގން ދަނޑުެވރިންަނށް ފޯރުކޮށްދިނުން : 35.2.1ޙަރަކާތް   ✓

100% 
 67  : ސަރުކާރާއި ާވހަކަ ދައްކައިެގން ކަށިުގރާދޫ ރިސޯޓަކަށް ހެދުން އަަވސް ކުރުނ36.1.1ްޙަރަކާތް   ✓

20% 
  

ިވޔަފާރިއަށް  : ރަށުެގ ބިންހިއްކައި ނިމުމުން އެތަނުން ެގސްޓް ހައުސް 36.2.1ޙަރަކާތް 
 ޚާއްޞަކޮށްެގން ބިން ދޫކުރުން 

68 

100% 
  

: ޭގޭގަގއި ެގސްޓް ހައުސް ިވޔަފާރި ހިްނުގމަށް ސަރުކާރާއި ގުޅިެގން ކުރަންޖެހޭ  36.2.2ޙަރަކާތް 
 ކަންކަން ކުރުން 

69 

0% 
  

ފަރާތްތަކަށް ލޯނު  : ސަރުކާރާއި ުގޅިެގްނ ެގސްޓް ހައުސް ިވޔަފާރި ކުރަން ބޭުނންާވ 36.3.1ޙަރަކާތް 
 ހޯދައިދިނުން 

70 

0% 
  

: ކުދި އަދި މެދު ފަްނތީެގ ިވޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުެގ ލުއިލޯނު  37.1.1ޙަރަކާތް 
 ހޯދައިދޭން މަސައްކަތް ކުރުން 

71 

100% 
  

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް  : ރަށުފެންވަރުގައި ކޮިވޑުެގ ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިަގތުމަށް 37.2.1ޙަރަކާތް 
 ކުރުން 

72 

50% 
  

: ސްލިޕްޭވ ޤާއިމްކުރުމަށް ތަނެއް ކަނޑައެޅައި ސްލިޕްޭވ ޤާއިމްކުރާނެ ފަރާތެއް  37.3.1ޙަރަކާތް 
 ހޯދުން 

73 

 74 : ިވޔަފާރިކުރުމަށް ޙާއްޞަކުރާ ބިންތައް ކަނޑައަޅައި ކުއްޔަށް ދޫކުރުން 37.4.1ޙަރަކާތް    50%

50% 
 75 : ލޯކަލް މާރުކޭޓެއް ހަދައި ކުއްޔަށް ދޫކުރުން 37.4.2ޙަރަކާތް  ✓ ✓



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 11 ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

100% 
✓ ✓ 

: ދަތުރުފަތުރުެގނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ  38.1.1ޙަރަކާތް 
 ކުރުން 

76 

100% 
 77 މަޝްަވރާކުރުން : ސްޕީޑްފެރީެގ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް 38.2.1ޙަރަކާތް   ✓

 78 : ސަާގފީ ކުޅިަވރުތަށް އަލުން ފަށައި ކުރިއަށް ެގްނދިއުން 39.1.1ޙަރަކާތް    0%

100% 
  

: ރަށުެގ ކުޅިއާއި ހިމާޔަތް ކުރެިވފައިާވ އެހެނިހެން ތަްނތަނާއި ތަކެތި މިހާރަށްުވރެ  40.1.1ޙަރަކާތް 
 މަސައްކަތް ކުރުން ރަނަގޅަށް ބެލެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ  

79 

0% 
✓ ✓ 

: ދިެވހިބަހުެގ އެކެޑަމީނުަވތަ ުނަވތަ އެހެންފަރާތަކާއި ުގޅިެގްނ ސްކޫލް ކުދިންނަށް 41.1.1ޙަރަކާތް 
 ހޭލުންތެރިކަމުެގ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންުގން 

80 

50% 
✓ ✓ 

ސަރުކާރާއި ގުޅިެގން މަސައްކަތް : ގިރާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ރިެވޓްމެންޓް ޖެހުމަށް  42.1.1ޙަރަކާތް 
 ކުރުން 

81 

0% 
 82 : ރަށުެގ ފެންބޮޑުާވ ސަރަޙައްދު ތަކުަގއި އިތުރު ކާނު ހެދުން 43.1.1ޙަރަކާތް  ✓ ✓

0% 
✓ ✓ 

: ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަްނޓް ސެންޓާރ އާއި ގުޅިެގން ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުެވ ތިބުމަށް 44.1.1ޙަރަކާތް 
 ބޭނުްނާވ ސާމާނު ހޯދުން 

83 

100% 
 84 : ހޭޅިފަށުގައި ރުއްަގސް އިްނދުން 45.1.1ޙަރަކާތް   ✓

 85 : އެންވައިރަމެންޓް މިނިސްޓްރީއާއި ގުޅިެގން ހޭޅިފަށް ޙިމާޔަތް ކުރުމަ ސާޭވކުރުން 45.1.2ޙަރަކާތް  ✓  30%

 86 .: ރަށުން ކުނިބޭރުާވ މިންަވރު މަދުކުރުނ46.1.1ްޙަރަކާތް    85%

50% 
 ✓ 

: ޮގނޑުދޮށާއި ފަޅުތެރެއަށް ކުނިއެޅުން ހުއްޓުުވން) ކުނީެގ ަގާވއިދު ތަންފީޒުކުރަން  46.1.2ޙަރަކާތް 
 ފެށުން (

87 

100% 
  

: ދިރޭތަކެތީެގ ނަސްލު ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ހެދިފައިާވ ޤާޫނުނތަކާއި ޤަާވޢިދުތައް  47.1.1ޙަރަކާތް 
 ޕޮލިހުންނާއި ގުޅިެގން ތަންފީޒުކުރުން 

88 

60% 
✓  

: ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިެގން ޕްރޮްގރާތައް  48.1.1ޙަރަކާތް 
 ހިންުގން 

89 

100% 
  

: އަންހެނަކަށްީވތި ކުރާ ތަފާތުކުރުންތައް ަނއްތާލުމަށް ހޭލުންތެރިކަމުެގ ޕްރޮގްރާމް 49.1.1ޙަރަކާތް 
 ހިންުގން 

90 

100% 
 91 ހެދިފައިހުރި ޤާނޫުނތައް ތަންފީޒު ކުރުން : 49.1.2ޙަރަކާތް   ✓

15% 

 ✓ 

: ސިޔާސީ ޮގތުންާނއި އިްގތިޞާދީޮގތުން އަންހެނުްނނާއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަ  50.1.1ޙަރަކާތް 
ފުރުސަތުތަކެއް އޮތްކަން މުޖުތަމައުެގ އަންހެނުންނަށް އަްނގައިދިނުމަށް ހޭލިންތެރިކަމުެގ ޕޮރޮގޮރާމެއް  

 ހިންުގން 

92 

 93 : ސަރުކާރުން މުވައްޒަފުންެގ މުސާރަ އިތުރުކޮށްދިނުން 51.1.1ޙަރަކާތް    100%

100% 
 94 : މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރެޭވ ވަރުެގ ބަޖެޓެއް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިދިނުން 51.2.1ޙަރަކާތް  ✓ ✓



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 12 ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

100% 
✓  

ބަޖެޓެއް ކައުސިލަށް ސަރުކާރުން : ކައުންސިލްތައް ރަނގަޅަށް ހިްނޭގވަރު  51.3.1ޙަރަކާތް 
 ހަމަޖައްސައިދިނުން 

95 

50% 
 96 : ކައުންސިލް އިދާރާއާއި މިސްކިތުަގއި ޑިޖިޓަލް ސިސްޓަމްއެއް ޤާއިމްކުރުން 51.4.1ޙަރަކާތް  ✓ ✓

100% 
✓ ✓ 

އުފަްނާވ : ކައުންސިލް އިދާރާއިން މިހާރުެވސް ބަލަހައްޓަމުން ޭގްނދާޮގތަށް އަލަށް 52.1.1ޙަރަކާތް 
 ކުދިންާނއި މަރުވާމީހުްނެގ ރެކޯޑު ބަލަހައްޓަމުން ެގންދިއުން 

97 

100% 
✓ ✓ 

: ކައުންސިލް އިދާރާއިން މިހާރުެވސް ބަލަހައްޓަމުން ޭގްނދާޮގތަށް ރަށުެގ  53.1.1ޙަރަކާތް 
 ތަފާސްހިސާބު ަނގައި ބަލަހައްޓަމުން ެގންދިއުން 

98 

0% 
 99 ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓަރީތަކުން ކައުްނސިލަށް ފީއެއް ެނުގން : 54.1.1ޙަރަކާތް  ✓ ✓

0% 
✓ ✓ 

: ޕަބްލިކް ލައިބްރަރީެގ ޚިދުމަތިެގ ތެރެއިން ރަސްމީލިޔުންތައް އަރުޝީފުކޮށް އަދި  55.1.1ޙަރަކާތް 
 ޤަދީމީ ލިޔުންތައް ބަލަހައްޓަމުން ެގްނދިއުން 

100 

70% 
✓ ✓ 

: އެހެން އޮފީސްތަކުްނ ތަޖުރިބާ ހޯދުމާއި ޓްރެއިނިްނެގ ތެރެއިން މުަވއްޒަފުން  56.1.1ޙަރަކާތް 
 ތަމްރީންކުރުން 

101 

25% 
 102 : އޮންލައިންކޮށް ދެެވން ހުރި ޚިދުމަތްތައް ދެެނަގނެ އެޚިދުމަތްތައް ދިުނން 56.1.2ޙަރަކާތް  ✓ ✓

100% 
 103 ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހޯދުން : ޕްރޮފެސަނަލް 56.2.1ޙަރަކާތް  ✓ ✓



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 13 ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޙާ  .6
 ލްކުރެވިފައިވާ ހަރަކާތްތަކާއި، ހާސިލްކުރެވިފައިވާ ނަތީޖާ ތަކުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. ސިހާ 

ނަތީޖާ  
% 

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ހަރަކާތް  ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 
Q2 Q1 

 1 : ކޮންޓްރެކްޓަރާ ާވހަކަދައްކައިެގން ފެނުެގ ިނޒާމުެގ މަސައްކަތް އަަވސް ކުރުން 1.1.1ޙަރަކާތް   ✓ 100%

: ފެނުެގ ނިޒާމު ާގއިމުކޮށް ޚިދުމަތް ދިުނމުަގއި ދިމާާވ ދަތިތައް ހައްލު ކުރުމަށް  1.2.1ޙަރަކާތް   ✓ 95%
 މިނިސްޓްރީއާ ާވހަކަ ދެއްކުން 

2 

ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތް ދޭން ފެށުން އަަވސް ކުރުމަށް ސަރުކާރުެގ ކަމާބެހޭ  : 2.1.1ޙަރަކާތް   ✓ 90%
 މުއައްސަސާތަކާ ަވހަކަދެއްކުން 

3 

 4 : މިސްކިތްތަކާއި ކައުްނސިލް އިދާރާަގއި ސޯލާ ހަކަތަ ބޭުނންކުރަން ފެށުން 3.1.1ޙަރަކާތް  ✓ ✓ 35%

 5 ޖަމާކުރެިވފައިާވ ަނއްތާނުލެޭވ ކުނިތައް ނައްތާލުން : ކުނިކޮށީެގ ސަރަހައްދަށް 4.2.1ޙަރަކާތް  ✓  90%

 6 : ސަރުކާރާއި ގުޅިެގން މަުގހެދުމުެގ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިްނުގން 5.1.1ޙަރަކާތް    80%

 7 : ފެރީޓާމިނަލް އެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް ބޭނުްނާވ މަސައްކަތް ކުރުން 6.1.1ޙަރަކާތް  ✓ ✓ 40%

 8 ެގ ކުރިން އައިސްޕްލާންޓެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުން 2026: 6.2.1ޙަރަކާތް  ✓ ✓ 20%

މުވައްޒަފުން   2: ޤަބުރުސްތާނު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުްނ 7.1.1ޙަރަކާތް  ✓ ✓ 65%
 ނެުގން 

9 

ކުރުމަށް އެކިތަންތަނަށް ެގްނދެޭވޮގތަށް ލައިޓެއް : ޤަބުރުސްތާނު އެތެރޭަގއި ބޭނުން 7.2.1ޙަރަކާތް  ✓  100%
 ހެދުން 

10 

 11 : ޤަބުރުސްތާނު އެތެރޭަގއި ބޭނުން ކުރުމަށް އެކިތަންތަނަށް ެގްނދެޭވ ބައްތިއެއް ހެދުން 7.2.2ޙަރަކާތް   ✓ 100%

 12 : ސަންދޯއް ވަޅަށް ތިރިކުރާ ކެރޭނެއް ހެދުން 7.2.3ޙަރަކާތް   ✓ 0%

 13 : މިސްކިތްތަކަށް ބޭނުްނާވ މަރާމާތު ތައް ކުރުން 8.1.1ޙަރަކާތް   ✓ 100%

:  އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީެގ ބެލުމުެގ ދަށުން ރަށުތެރެ  9.1.1ޙަރަކާތް   ✓ 100%
 ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ެގންދިއުން 

14 

ބެލެހެއްޓުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން މުވައްޒަފުން ނަަގއިެގން  : ރަށުތެރެ ސާފުކޮށް 9.1.2ޙަރަކާތް  ✓ ✓ 100%
 ކުރިއަށް ެގންދިއުން 

15 

 16 : މަުގތަކާ ުގޅޭޮގތުން ހެދިފައި ހުްނނަ ޤަާވޢިދުތައް ތަންފީޒު ކުރުން މަސައްކަތް ކުރުން 9.2.1ޙަރަކާތް   ✓ 50%

 17 ހަރުކުރުން : މަުގތަކުަގއި ސޯލާލައިޓް 10.1.1ޙަރަކާތް   ✓ 35%

: ޔޫތު މިނިސްޓްރީއާއި ކައުންސިލުެގ ބަޖެޓުން ޒުާވުނންެގ މަރުކަޒަށް ބޭުނންާވ ތަކެތި  11.2.1ޙަރަކާތް  ✓  20%
 ހޯދުން 

18 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 14 ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

: ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއާއި ުގޅިެގން އިޖުތިމާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް،  11.3.1ޙަރަކާތް   ✓ 100%
 ފޯކަލްޕޮއިންޓެއް ހަމަޖެއްސުން 

19 

 20 : ޖެންޑާމިނިސްޓްރީެގ ޑެސްކެއް ޤާއިމް ކުރުން 11.3.2ޙަރަކާތް  ✓  20%

މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ޒުާވުނންެގ މަރުކަޒުެގ ދަށުން ހިންާގޮގތަށް    : 13.1.1ޙަރަކާތް  ✓  20%
 ހަމަޖެއްސުން 

21 

ކުޑަ ކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުަވސްީވ މީހުންނަށާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުްނާވ   : 16.1.1ޙަރަކާތް   ✓ 20%
 މީހުްނެގ ދަފްތަރެއް ޤާއިމް ކުރުން 

22 

: ކަށުކަމާކެމީެގ ކަންތައް ކުރުމަށް ތިބޭ ޖަމާޢަތްތެރިން ޤަާވޢިދުން ތާޒާ ކުރަމުން  17.1.1ޙަރަކާތް   ✓ 50%
 ެގްނދިއުން 

23 

: ކަށުކަމާކެމީެގ ކަންތައް ކުރުމަށް އެކަށީެގންާވ ޢަދަދެއްެގ ޖަމާޢަތްތެރިން  17.1.2ޙަރަކާތް  ✓ ✓ 100%
 ތަމްރީނުކުރުން 

24 

 25 : ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ގުޅިެގން ކުޅިަވރުތައް ރާާވ ހިްނުގން 18.1.1ޙަރަކާތް  ✓  50%

ދީެގން ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ބޭއްުވން އަދި  : ކައިރި ރަށްރަށުެގ މީހުންނަށް ދަޢުަވތު 18.1.2ޙަރަކާތް   ✓ 50%
 އަތޮޅުަގއި ބޭއްޭވ އަތޮޅުފެްނވަރުެގ މުބާރާތް ތަކުގައި ބައިވެރިުވން 

26 

: ކައުންސިލާއި ފުލުހުންެގ އިދާރާ ގުޅިެގން އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރު މޮނިޓަރކޮށް  19.1.1ޙަރަކާތް  ✓ ✓ 75%
 .ާގއިމުކުރުންބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް 

27 

: ޭގންުގ ޙަރަކާތް ހިްނާގ ފަރާތްތަކުެގ މަޢުލޫމާތު ދެނެަގނެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް  21.1.1ޙަރަކާތް  ✓  100%
 އަްނގަމުން ެގންދިއުން 

28 

ޤާއިމުކުރުމަށް : ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އެއް ޤާއިމްކޮށް ރަށުެގ އަމަން އަމާންކަން 22.1.1ޙަރަކާތް  ✓ ✓ 80%
 އިތުރު މަސައްކަތްތަށް ކުރުން 

29 

 30 : ރަށުެގ އަމަން އަމާންކަން ޤާއިމް ކުރުމަށް ޕޮލިހުންެގ ދައުރު އިތުރުކުރުން 22.1.2ޙަރަކާތް  ✓  80%

 31 ހަރުކުރުން : ކައުންސިލަށް ފާހަަގކުރެޭވ ރަށުެގ މުހިއްމު ސަރަޙައްދުތަކުަގއި ކެމެރާ 22.2.1ޙަރަކާތް  ✓  30%

: ރަނަގޅުފެްނަވރުަގއި، ޕްރީސްކޫލް ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދައި ޚިދުމަތް ދޭން 23.1.1ޙަރަކާތް  ✓  100%
 ފެށުން

32 

 33 : އަހަރަކު އެއްފަހަރު ރަށުފެްނވަރުެގ ޤުރުއާން މުބާރާތެއް ބޭއްުވން 24.2.1ޙަރަކާތް  ✓ ✓ 20%

ގައިޑް، ސްކައުޓް، ބޭންޑް ފަދަ ޔުނިފޯމް ބޮޑީސްތަކަށް ބޭުނންާވ ަވޞީލަތްތައް  : 26.1.1ޙަރަކާތް   ✓ 100%
 ފޯރުކޮށްދިުނން 

34 

: ސަރުކާރު މެދުވެރިކޮށް ސްކޫލް ތަޢުލީމުެގ ތެރެއިން ދިރިއުޅުމުެގ ހުަނރާއި، ސިިވކް 27.1.1ޙަރަކާތް   ✓ 100%
 އެޑިއުކޭޝަން އުނަގްނނާއިދިނުން 

35 

: ލ.މާަވށު ޞިއްޙީ މަރުކަޒާއި ގުޅިެގން ޕްރައިމަރީ ހެލްތުކެއާ އާއި ގުޅޫ ހޭލުންތެރި 28.1.1ޙަރަކާތް   ✓ 75%
 ކުރުމުެގ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިްނުގން 

36 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 15 ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

: ލ.މާަވށުގައި ޤާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ އައުޓްޑޯ ޖިމްެގ މަސައްކަތް ނިންމައި  29.1.1ޙަރަކާތް   ✓ 100%
 ޚިދުމަތް ދޭން ފެށުން 

37 

 38 : ކައުންސިލްއިދާރާ ކުރިމަތީއޮތް ހުސްބިމުަގއި ފިނިމައިޒާެނއް ތަރައްޤީކުރުން 29.2.1ޙަރަކާތް   ✓ 15%

 39 : ހޭލުންތެރިކަމުެގ ޕްރޮގްރާމް ހިންުގން 30.1.1ޙަރަކާތް  ✓  15%

މީހުންނަށް ދިމާމާ : ދުންފަތާއި އެަނރޖީ ޑްރިންކް އަދި ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުން ކުރާ 30.1.2ޙަރަކާތް  ✓  15%
 ޞިއްޙި ގެއްލުމާ މެދު އާޢްމުން ހޭލުންތެރި ކުރުުވން 

40 

: މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން ބަލައި  އެތަންތަން ނައްތާލުމަށް އަހަރު ތެރޭ ދެ  31.1.1ޙަރަކާތް  ✓ ✓ 50%
 ޕްރޮްގރާމް ހިްނުގން 

41 

ބަލިތަކާއި ުގޅޭޮގތުން އާއްމުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް  : މަދިރީެގ ސަބަބުން އުފެދޭ 31.1.2ޙަރަކާތް  ✓  25%
 ޕްރޮްގރާމްތައް ހިްނުގން 

42 

: ޕޮލިހުންނާއި ގުޅިެގން މަސްތުާވ ތަކެތީެގ މައްސަލަތައް ޙައްލު ކުރުމަށް މަސައްކަތް  32.1.2ޙަރަކާތް  ✓ ✓ 80%
 ކުރުން 

43 

 44 ގުޅިެގންޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުެގ މަސައްކަތް ކުރުން : ޕޮލިހުންނާއި 32.2.1ޙަރަކާތް  ✓  100%

 45 : ދެޖިންސަށް އަމާޒުކޮށްެގން ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަށް ރަށުަގއި ހިންުގން 33.1.1ޙަރަކާތް  ✓ ✓ 30%

ފޯރުކޮށްދީ  : ރައްޔިތުންެގ ތެޔޮފިހާރައިން މަސްދޯނިތަކަށް ޚާއްޞަ އަުގތަކެއްަގއި ތެޔޮ 34.1.2ޙަރަކާތް  ✓ ✓ 100%
 މަސްވެރިކަމުން ލިބޭ ނަފާ އިތުރުކުރުން 

46 

 47 : ސަރުކާރާއި ާވހަކަ ދައްކައިެގން ކަށިުގރާދޫ ރިސޯޓަކަށް ހެދުން އަަވސް ކުރުން 36.1.1ޙަރަކާތް   ✓ 100%

ިވޔަފާރިއަށް  : ރަށުެގ ބިންހިއްކައި ނިމުމުން އެތަނުން ެގސްޓް ހައުސް 36.2.1ޙަރަކާތް  ✓ ✓ 20%
 ޚާއްޞަކޮށްެގން ބިން ދޫކުރުން 

48 

: ޭގޭގަގއި ެގސްޓް ހައުސް ިވޔަފާރި ހިްނުގމަށް ސަރުކާރާއި ގުޅިެގން ކުރަންޖެހޭ  36.2.2ޙަރަކާތް  ✓ ✓ 100%
 ކަންކަން ކުރުން 

49 

އަރައިަގތުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް  : ރަށުފެންވަރުގައި ކޮިވޑުެގ ބަލިމަޑުކަމުން  37.2.1ޙަރަކާތް  ✓  100%
 ކުރުން 

50 

: ސްލިޕްޭވ ޤާއިމްކުރުމަށް ތަނެއް ކަނޑައެޅައި ސްލިޕްޭވ ޤާއިމްކުރާނެ ފަރާތެއް  37.3.1ޙަރަކާތް  ✓  50%
 ހޯދުން 

51 

 52 : ިވޔަފާރިކުރުމަށް ޙާއްޞަކުރާ ބިންތައް ކަނޑައަޅައި ކުއްޔަށް ދޫކުރުން 37.4.1ޙަރަކާތް    50%

 53 : ލޯކަލް މާރުކޭޓެއް ހަދައި ކުއްޔަށް ދޫކުރުން 37.4.2ޙަރަކާތް  ✓ ✓ 50%

: ދަތުރުފަތުރުެގނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ  38.1.1ޙަރަކާތް  ✓ ✓ 100%
 ކުރުން 

54 

 55 މަޝްަވރާކުރުން : ސްޕީޑްފެރީެގ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް 38.2.1ޙަރަކާތް   ✓ 100%



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 16 ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

: ރަށުެގ ކުޅިއާއި ހިމާޔަތް ކުރެިވފައިާވ އެހެނިހެން ތަްނތަނާއި ތަކެތި މިހާރަށްުވރެ  40.1.1ޙަރަކާތް  ✓  100%
 ރަނަގޅަށް ބެލެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުން 

56 

ޖެހުމަށް ސަރުކާރާއި ގުޅިެގން މަސައްކަތް : ގިރާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ރިެވޓްމެންޓް 42.1.1ޙަރަކާތް  ✓ ✓ 50%
 ކުރުން 

57 

 58 : ހޭޅިފަށުގައި ރުއްަގސް އިްނދުން 45.1.1ޙަރަކާތް   ✓ 100%

 59 : އެންވައިރަމެންޓް މިނިސްޓްރީއާއި ގުޅިެގން ހޭޅިފަށް ޙިމާޔަތް ކުރުމަ ސާޭވކުރުން 45.1.2ޙަރަކާތް  ✓  30%

 60 .ކުނިބޭރުާވ މިންަވރު މަދުކުރުން: ރަށުން 46.1.1ޙަރަކާތް   ✓ 85%

: ޮގނޑުދޮށާއި ފަޅުތެރެއަށް ކުނިއެޅުން ހުއްޓުުވން) ކުނީެގ ަގާވއިދު ތަންފީޒުކުރަން  46.1.2ޙަރަކާތް  ✓  50%
 ފެށުން (

61 

ޤަާވޢިދުތައް  : ދިރޭތަކެތީެގ ނަސްލު ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ހެދިފައިާވ ޤާޫނުނތަކާއި 47.1.1ޙަރަކާތް  ✓  100%
 ޕޮލިހުންނާއި ގުޅިެގން ތަންފީޒުކުރުން 

62 

: ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިެގން ޕްރޮްގރާތައް  48.1.1ޙަރަކާތް   ✓ 60%
 ހިންުގން 

63 

ހޭލުންތެރިކަމުެގ ޕްރޮގްރާމް : އަންހެނަކަށްީވތި ކުރާ ތަފާތުކުރުންތައް ަނއްތާލުމަށް 49.1.1ޙަރަކާތް  ✓  100%
 ހިންުގން 

64 

 65 : ހެދިފައިހުރި ޤާނޫުނތައް ތަންފީޒު ކުރުން 49.1.2ޙަރަކާތް   ✓ 100%

: ސިޔާސީ ޮގތުންާނއި އިްގތިޞާދީޮގތުން އަންހެނުްނނާއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަ  50.1.1ޙަރަކާތް  ✓  15%
އަންހެނުންނަށް އަްނގައިދިނުމަށް ހޭލިންތެރިކަމުެގ ޕޮރޮގޮރާމެއް  ފުރުސަތުތަކެއް އޮތްކަން މުޖުތަމައުެގ 

 ހިންުގން 

66 

 67 : ސަރުކާރުން މުވައްޒަފުންެގ މުސާރަ އިތުރުކޮށްދިނުން 51.1.1ޙަރަކާތް    100%

 68 ހަމަޖައްސައިދިނުން : މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރެޭވ ވަރުެގ ބަޖެޓެއް ސަރުކާރުން 51.2.1ޙަރަކާތް  ✓ ✓ 100%

: ކައުންސިލްތައް ރަނގަޅަށް ހިްނޭގވަރު ބަޖެޓެއް ކައުސިލަށް ސަރުކާރުން 51.3.1ޙަރަކާތް   ✓ 100%
 ހަމަޖައްސައިދިނުން 

69 

 70 : ކައުންސިލް އިދާރާއާއި މިސްކިތުަގއި ޑިޖިޓަލް ސިސްޓަމްއެއް ޤާއިމްކުރުން 51.4.1ޙަރަކާތް  ✓ ✓ 50%

: ކައުންސިލް އިދާރާއިން މިހާރުެވސް ބަލަހައްޓަމުން ޭގްނދާޮގތަށް އަލަށް އުފަްނާވ 52.1.1ޙަރަކާތް  ✓ ✓ 100%
 ކުދިންާނއި މަރުވާމީހުްނެގ ރެކޯޑު ބަލަހައްޓަމުން ެގންދިއުން 

71 

: ކައުންސިލް އިދާރާއިން މިހާރުެވސް ބަލަހައްޓަމުން ޭގްނދާޮގތަށް ރަށުެގ  53.1.1ޙަރަކާތް  ✓ ✓ 100%
 ތަފާސްހިސާބު ަނގައި ބަލަހައްޓަމުން ެގންދިއުން 

72 

: އެހެން އޮފީސްތަކުްނ ތަޖުރިބާ ހޯދުމާއި ޓްރެއިނިްނެގ ތެރެއިން މުަވއްޒަފުން  56.1.1ޙަރަކާތް  ✓ ✓ 70%
 ތަމްރީންކުރުން 

73 

 74 އެޚިދުމަތްތައް ދިުނން : އޮންލައިންކޮށް ދެެވން ހުރި ޚިދުމަތްތައް ދެެނަގނެ  56.1.2ޙަރަކާތް  ✓ ✓ 25%



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 17 ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 75 : ޕްރޮފެސަނަލް ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހޯދުން 56.2.1ޙަރަކާތް  ✓ ✓ 100%

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 18 ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ    2022 .7
 ހަރަކާތްތައް ގެންދެވިފައިނުވާ ތެރެއިން ކުރިއަށް  

 

 މިސްކިތްތަކާއި، ކައުންސިލް އިދާރާގައި ސޯލާ ހަކަތަ ބޭނުންކުރަން ފެށުން  :   1ޙަރަކާތް   •
ނީ މީހުން ހޯދުމުގެ ދަތިކަމުގެ ސަބަބުން، ނުވަނީ ބަޖެޓުގެ ތާށިކަމާއި ފަންމި ްޕރޮގުރާމް ހިންގިފައި  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

   މަސައްކަތު ތާވަލް އަލުން މުރާޖިއާކުރާއިރު، ފަހު ކްއާޓާގައި މިކަންކުރުމަށް ވަނީ ނިންމިފައި.

 ކުނިމެނޭޖު ކުރާ މުވައްޒިފުން ކުނިކޮށީގައި އެކޮމަޑޭޓްކުރުން.  :   2ޙަރަކާތް   •
 ބަޖެތްގެ ތާށިކަމާއި އެކުގައި، ކުރިއަށް ވަނީ ނުގެންދެވި. އާއިގުޅިގެން  19-ޑް ކޯވި ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ، ކުނިކޮށީގައި ދުންހޮޅިހެދުން ކުންނާއި ބެހޭ ްޕލޭން ތަންފީޒުކުރުން  :   3ޙަރަކާތް   •
ހުރެ. މިހާރު  އާއިގުޅިގެން ދިމާވި ދަތިތަކާއި  19-ކޮވިޑްްޕލޭން ތަންފީޒު ކުރެވިފައި ނުވަނީ،   ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރިއަށް. 

 މަގުހެދުމާއި، ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅުން :   4ޙަރަކާތް   •
 ސަރުކާރުގެ ތާޢިދު ލިބިފައި ނުވާތީ ކުރިއަށް ނުގެންދެވިފައި. ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 / ސޯލާ ލައިޓް ހަރުކުރުން  މަގުތައް ދިއްލުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުން :   5ޙަރަކާތް   •
މިމަސައްކަތަށް ލިބިފައި ހުރި ވަސީލަތްތައް އަދި މަދުކަމަށް ފެންނާތީ، އިތުރު ތަކެތި ހޯދުމަށް ދަނީ   ސަބަބު/ދަތިތައް: 

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

 ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ބެލެހެއްޓުމަށް މުވައްޒިފަކު ނެގުން.  :   6ތް  ޙަރަކާ  •
މަސައްކަތު ތާވަލް އަލުން މުރާޖިއާކުރާއިރު، ފަހު    ފަންނީ މީޙުން ލިބުމުގެ ދަތިކަމާއި ބަޖެޓުގެ ދަތިކަން. ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ކްއާޓާގައި މިކަންކުރުމަށް ވަނީ ނިންމިފައި.

 ސްކޫލް ގޯތި ތެރޭގައި ލައިބުރާރީއެއް ގާއިމްކުރުން. މާވަށު  :   7ޙަރަކާތް   •
ފަހު ކްއާޓާގައި   .ނުގެންދެވި  ވަނީ  ކުރިއަށް  ،އެކުގައި ތާށިކަމާއި ބަޖެތްގެ އާއިގުޅިގެން 19-ކޯވިޑް  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

   މިކަންކުރުމަށް ވަނީ ނިންމިފައި. 

 ޖަމިއްޔާތަކަށް ބިންދޫކރުން  :   8ޙަރަކާތް   •
 ލޭންޑު ޔޫސް ްޕލޭން ފައިނަލްކުރެވިފައި ނުވާތީ، ކުރިއަށް ނުގެންދެވިފައި.  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ޮޕލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމްކުރުން  :   9ޙަރަކާތް   •
ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އެކަށީގެންވާ  ބަޖެޓުގެ ތާށިކަމާއި އެކުގައި މިކަން ކުރިއަށް ގޮސްފައިނުވަނީ.   ސަބަބު/ދަތިތައް: 
 މުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވޭ. އެއްބާރުލުންލިބެ

 ގުރްއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން   :   10ޙަރަކާތް   •
  ވަނީ  މިކަންކުރުމަށް ކްއާޓާގައި  ފަހުބަޖެޓުގެ ތާށިކަމާއި އެކުގައި މިކަން ކުރިއަށް ގޮސްފައިނުވަނީ.   ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 .ނިންމިފައި
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 19 ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

     ވިޔަފާރިއާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި  ކައުންސިލުން   .8
 

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

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

 

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

 . ންލިބެމުން، ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމަށް ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތައް މިހާރު ކައުންސިލުން ދަނި ކުރަމު
 

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

 
 : ޕްރީސްކޫލް ހިންގުމަށް އިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ދިނުން 
ކައުންސިލުން އިމާރާތްކުރި ތަން މިހާރު ވަނީ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއަކަށް ކުއްޔަށް ދެވިފައި.  ްޕރީސްކޫލްގެ ޚިދުމަރް ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމަށް  

 އެފަރާތަށް ދެވިފައިވާ ގްރޭސްީޕރިއަޑަށް ފަހުގައި މިހާރު ކައުންސިލަށް ކުލި ލިބެންވަނީ ފަށާފައި.
 

 ޚިދުމަތްތަކުން ފީނެގުން: 
ލައިސެން ޚިދުމަތްތަކުންނާއި،  ބައެއް  ގޮތުގައި  ރައްވެހިކަމުގެ  ފީގެ  ނަގައިގެން  ކުޑައަދަދެއް  ގޮތުގައި  ފީގެ  އިދާޜީ  ހެއްދުމަށް  ސް 

 ކައުންސިލްއަށްދަނީ ޖަމާކުރެވެމުންނެވެ. 
 

 ކައުންސިލްގެ ޕިކަޕް ދަތުރުކުރުން: 
ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އާމްދަނީއެއް  ކައުންސިލްގެ ކުނިކޮށީގައި ބޭނުންކުރާ ިޕކަްޕގައި ތަފާތު ދަތުރުތައް ކުއްޔަށް ކޮށްގެން ކައުންސިލަށް  

 ދަނީ ލިބެމުން. 
 
 

 

  

  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 20 ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 މަސްދުވަހުގެ މާލީ ހިސާބުތައް   06ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ   .9
 

ގެ   2022
 ބަޖެޓްގައި ބާކީ
 ހުރި ފައިސާ 

ގެ   2022
މަހުގެ   6ފުރަތަމަ 

 ޚަރަދު 

 ގެ   2022

 ލިބުނު ބަޖެޓް
 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު

 
 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 7,783,138 2,606,505.26 5,176,632.44

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު  244,900 66,080.00 178,820.00

 ޖުމްލަ: 8,028,038 2,672,585.26 5,355,452.44
 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

 ޚަރަދު މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ  5,309,124 1,835,512.51 3,473,610.99

 ފައިސާ  މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ޕެންޝަނާއި، 152,379 52,981.47 99,397.68

 ޚަރަދު  ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ 142,130 12,806.78 129,323.22

 ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު ޮއފީސް ހިންގުމުގެ 350,000 63,860.36 286,139.64

 ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމަށް 1,435,040 467,745.40 967,294.60

 ޚަރަދު  ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ 50,000 -- 50,000.00

 ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު މަރާމާތު ކުރުމާއި 304,465 173,598.74 130,866.31

 ސަބްސިޑީޒް އިޝްތިރާކާއި އަދި  ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، 40,000 -- 40,000.00

 ޖުމްލަ: 7,783,138 2,606,505.26 5,176,632.44

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު 

 ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމަށް 244,900 66,080.00 178,820.00

 ޖުމްލަ: 244,900 66,080.00 178,820.00



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 21 ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

)މުޅިން     ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ހަރަކާތްތައް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި    ވަނަ   2022 .7
 ( އަލަށް 

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  
ހިންގުމަށް  ޙަރަކާތް  

 ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 
ލަފާ ކުރާ  

 ބަޖެޓް 
Q3 Q4 

 50000.00 ޤާއިމްކުރުން ދުންހޮޅިއެއް ކުނިކޮށީގައި: 4.3.1 ޙަރަކާތް 1

 މުވައްޒަފަކު   ޚާއްޞަ  ބެލެހެއްޓުމަށް  މަރުކަޒު  ޒުވާނުންގެ:  11.1.1  ޙަރަކާތް 2
 ހަމަޖެއްސުން

120000.00 

3 
  ކަނޑައަޅައި   ބިންތައް  ޙާއްޞަކުރާ  ވިޔަފާރިކުރުމަށް:  37.4.1  ޙަރަކާތް
 0 ދޫކުރުން ކުއްޔަށް

4 

 ސްކޫލް   މާވަށު.ލ  ޚަރަދުކޮށްގެން  ަބޖެޓުން  ކައުންސިލުގެ :  14.1.1  ޙަރަކާތް
 މުވައްޒަފުންގެ  ސްކޫލް  ޤާއިމްކޮށް  ލައިްބރަރީއެއް   ތެރޭގައި  ގޯތި

 ހިންގުން  އެތަން އެހީތެރިކަމާއެކު
550000.00 

 ބިންދޫކުރުން  ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް: 18.2.1 ޙަރަކާތް 5
00.00 

6 
 މުާބރާތެއް  މަދަހަ  ރަށުފެންވަރުގެ  އެއްފަހަރު  އަހަރަކު:  24.2.2  ޙަރަކާތް
 150000.00 ޭބއްވުން 

7 
 ކުރުމަށް   ހޭލުންތެރި   އާއްމުން  ތަކެއްޗާގުޅޭގޮތުން  މަސްތުވާ:  32.1.1  ޙަރަކާތް
 2500.00 ހިންގުން ތައް މްޕްރޮގްރާ

 ސްޕޯޓުސް އެރީނާ އިތުރަށް މަރާމާތުކުރުން. 8
20000.00 

 ގާއިމުކުރުން ހޮޅުއައްޓެއް ސަރަހައްދުގައި ަބނދަރު: 34.1.1 ޙަރަކާތް 9
300000.00 

10 
 ިބން  ހަދައި  އުޞޫލު  ބިންދޫކުރާނެ  ދަނޑުވެރިކަމަށް:  35.1.1  ޙަރަކާތް
 00.00 ދޫކުރުން

11 
  ދަނޑުވެރިންނަށް  އުފައްދައިގެން  ގަސްކާނާ  ކުނިކޮށިން:  35.2.1  ޙަރަކާތް

 00.00 ފޯރުކޮށްދިނުން 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 22 ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ގެންދިއުން  ކުރިއަށް ފަށައި އަލުން ކުޅިވަރުތަށް ސަގާފީ: 39.1.1 ޙަރަކާތް 12
20000.00 

 ހެދުން  ކާނު  އިތުރު  ތަކުގައި  ސަރަޙައްދު  ފެންޮބޑުވާ  ރަށުގެ:  43.1.1  ޙަރަކާތް 13
20000.00 

14 
 ޑިޖިޓަލް  މިސްކިތުގައި   އިދާރާއާއި  ކައުންސިލް:  51.4.1  ޙަރަކާތް

 20000.00 ޤާއިމްކުރުން  ސިސްޓަމްއެއް

15 
  ރަޖިސްޓަރީތަކުން  ހުއްދަތަކާއި  ދޫކުރާ  ކައުންސިލުން:  54.1.1  ޙަރަކާތް

 00.00 ނެގުން  ފީއެއް ކައުންސިލަށް

16 
 ޖެހުމަށް  ރިވެޓްމެންޓް  ސަރަޙައްދުތަކުގައި  ގިރާ:  42.1.1  ޙަރަކާތް

 00.00 ކުރުން  މަސައްކަތް ގުޅިގެން ސަރުކާރާއި

 ދޫކުރުން ކުއްޔަށް ހަދައި މާރުކޭޓެއް ލޯކަލް: 37.4.2 ޙަރަކާތް 17
250000.00 



  ރިޕޯޓް  ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 

 23 ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

   ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް  .8
 26: އަދަދު  ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ 

  16 ކައުންސިލުން ބައްދަލުވުން ބޭއްވި އަދަދު:

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ރުވި ޢަދަދުޙާޟި ަބއްދަލުވުމުގެ ނަންަބރު

400/2022/T4-01 4  ުފަރާތެއްގެ ސިޓީތަކަށް އިދާރީ ޖަވާބުދިނުމަށް ނިންމުނު  2އާއްމ 

400/2022/T4-02 4  ްބަޖެޓް ފާސްކުރުނ 
 މަސައްކަތު ތާވަލް ފާސަކުރުން 

400/2022/T4-03 4 ްސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަށް ރުހުން ދިނުނ 

400/2022/T4-04 3  ްއިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދުތައް ސާފުކުރުމަށް މީހުންނެގުނ 

400/2022/T4-05 3  ްއާމްދަނީ ކަނޑައެޅުމުގެ ގަރާރް ފާސްކުރުނ 
 ކައުންސިލް މުވައްޒިފުންގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު ފާސްކުރުން 

400/2022/T4-06 4  ްހާސް ރުފިޔާއަށް މީހަކު ހަމަޖެއްސުން 30000ތަރާވީހް ނަމާދުކުރުމަށ 

400/2022/T4-07 5  ެސިޓީއަކަށް ޖަވާބުދިނުން އަތޮޅުކައުންސިލްގ 
 ޑޮލަރުދިނުން  1200ތަރާވީހް ނަމާދުކުރާ އިމާމަށް 

400/2022/T4-08 4  ްއުރީދޫގެ ސައިޓް ބިން ކަނޑައެޅުނ 
 ގޯތިތަކެއްގެ ބިން އަލުން ކަނޑައެޅުން

400/2022/T4-09 3   ްފުޓުސަލް ފިއެސްޓަރ، ވޮލީ ފިއެސްޓަރ ގެ ރެފްރީންގެ އެލަވަންސ
 ކަނޑައެޅުން. 

400/2022/T4-10 3 .ްނަރުހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ނިންމުނ 
 ރުފިޔާދިނުމަށް ނިންމުން.   20000މާވަށު ސްކޫލަށް  

400/2022/T4-11 4  .ްސްކޫލްގެ ޑިޖިޓަލް ްޕރޮގުރާމަށް ޓީވީއެއް ހަދިޔާކުރުނ 

400/2022/T4-12 4   ީކަޅުރަހާ ކަމުގައި ކަނޑައެޅުން. ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓާ ރަށަކ 

400/2022/T4-13 2  ޭކޯރަމް ހަމަނުވ 

400/2022/T4-14 2  ޭކޯރަމް ހަމަނުވ 

400/2022/T4-15 4  ްކަޅުރަހާ އިއުލާނުކޮށްގެން ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރުނ 

400/2022/T4-16 3  ްއީދުކުޅިވަރު ޓީމްތަކަށް ފައިސާގެ އިނާމްދިނުނ 
މުބާރާތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ޓީމް އެންޑޯސްކޮށް އެހީތެރިކަން  އަތޮޅުވޮލީ 

 ފޯރުކޮށްދިނުން. 

 
 

 ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު 
 އެއްވެސް ަބދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވޭ.

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 24 ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

   އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ  .9
 

 ކޮމެޓީ ހިންގާ އިދާރާއަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލު:   ❖
 ކޮމެޓީ ވުޖޫދު ވި ފަހުން ކައުންސިލުން އ.ތ.މ ކޮމަޓީއަށް ހާއްސަކޮށް ދެްއކި އިދާރާެގ ކެބިންަގެއވެ. 

 
 ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުންތައް    ❖



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 25 ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ނިންމުންތައް   ކޮމިޓީގެ  ޢަދަދު މެންބަރުންގެ  ރުވި  ޙާޟި  ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

ބައްދަލުވުން   –  2ދައުރު 
27 

5 
ޖަނަވަރީ ވަނަ   6އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން ނިންމީ  

 ދުވަހު ކައުންސިލުންނައް އެއްބާރުދީ މަސައްކަތް ޮކއްދޭ ޮގތަށެވެ. 
  

ބައްދަލުވުން   –  2ދައުރު 
28 

5 
މެމްބަރުން ތާއީދުކޮއް މަސައްކަތު   5 ވޯކުުޕލޭން ތައްޔާރުކުރުމައް

 ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭނެކަމައް ފާސްކުރިއެވެ. 
 

ބައްދަލުވުން   –  2ދައުރު 
29 

5 
ވަނަ އަހަރުގެ  2022މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން  5އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ 

 ވޯކުޕުލޭން ފާސްކުރިއެވެ.
 

ބައްދަލުވުން   –  2ދައުރު 
30 

5 

ކަނޑައެޅުނު ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ ތެރެއިން  ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރަށް  
  ޙާސިލުކުރެވުނު މިންވަރާ ގުޅޭ ރިޯޕޓު މަޝްވަރާކޮއް ތައްޔާރުކުރުމައް

މެމްބަރުން ތާއީދުކޮއް މަސައްކަތު ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭނެކަމައް   5
 ފާސްކުރިއެވެ.

 

ބައްދަލުވުން   –  2ދައުރު 
31 

5 

ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރަށް  މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން  5އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ 

ކަނޑައެޅުނު ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ ތެރެއިން ޙާސިލުކުރެވުނު  

 މިންވަރާ ގުޅޭ ރިޯޕޓު ފާސްކުރިއެވެ. 

 

ބައްދަލުވުން   –  2ދައުރު 
32 

5 

 2022ފެބުރުއަރީ  12އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން ނިންމީ 
ނެގިސަރަހައްދު ސާފުކުރުމައް  ވާ )ހޮނިހިރު( ދުވަހު ބޮޑުވެލު ހަރުގެ 

 ދިޔުމަށެވެ. 
 

ބައްދަލުވުން   –  2ދައުރު 
33 

5 

މެމްބރުންގެ މެދުގައި ނެގުނު ވޯޓުން ފާސްވީ    5ޖަލްސާ ގައި ބައިވެރިވި  
ވަނަ އަށް   1އަންހެނުންނައް ހާއްސަޮކއްގެން މައުރަޒެއް ހިންގުމަށެވެ.އަދި 

އަދި  1000އަށްވަނަ    3ރ  1500ވަނަ އަށް    2ރ  2000 ރ 
 ބައިވެރިވާ ކޮންމެ މެމްބަރަކައް ހަދާނީ ލިޔުން ދިނުމަށެވެ. 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 26 ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ބައްދަލުވުން   –  2ދައުރު 
34 

5 

މެމްބރުންގެ މެދުގައި ނެގުނު ވޯޓުން ފާސްވީ    5ޖަލްސާ ގައި ބައިވެރިވި  
އަންހެނުންނައް ހާއްސަޮކއްގެން  ހިންގުމައް ހަމަޖެހިފައިވާ މައުރަޒުގެ އަމަލީ 

ކުރުމައް   މައުރަޒުގެ    18،19މަސައްކަތައް  ދުވަހު  ދެ  ވާ 
 މަސައްކަތްކުރުމައް ކައުންސިލް ކޮންފަރެންސް ހޯލް އަށް ދުރުވަށެވެ. 

 

ބައްދަލުވުން   –  2ދައުރު 
35 

5 

 2022ފެބުރުއަރީ  21އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން ނިންމީ 
ރުވުމައް ކައުންސިލް  ވާ )ހޯމަ( ދުވަހު ކައުންސިލްއަށް ހަނދާނީ ފިލާ އެ

 އިދާރާއަށް ދުރުވުމަށެވެ. 
 

ބައްދަލުވުން   –  2ދައުރު 
36 

5 

 2022ފެބުރުއަރީ  26އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން ނިންމީ 
ވާ )ހޮނިހިރު( ދުވަހު ބިލާލް މިސްކިތް ކައިރި ސާފުކުރުމައް 

 ދިޔުމަށެވެ. 
 

ބައްދަލުވުން   –  2ދައުރު 
37 

5 

  24މާރޗު އިން  19އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން ނިންމީ 
ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ ޮޕރޮގުރާމްގެ ތެރެއިން ވޭޖު  މާރޗު އަށް  

އުސޫލުން އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދު ސާފުކުމައް ނަގާފައި ތިބި  
މުވައްޒަފުންނައް އެއްބާރުލުންދީ ރަށު ތެރޭގެ ބޮޑައް ހަޑިވެފަވާ  

 ސާފުކުރުމައް ދިޔުމަށެވެ.ސަރަހައްދުތައް  
 

ބައްދަލުވުން   –  2ދައުރު 
38 

5 
ވާ   2022މާރިޗު  28އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން ނިންމީ 

 ސާފުކުރުމައް ދިޔުމަށެވެ. ާޕކު ސަރަހައްދު )ހޯމަ( ދުވަހު 
 

ބައްދަލުވުން   –  2ދައުރު 
39 

5 

ވާ   2022މާރިޗު  29އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން ނިންމީ 
)އިންގާރަ( ދުވަހު ފުލުހުންނަށް ހަނދާނީ ފިލާ އެރުވުމައް ކައުންސިލް  

 އިދާރާއަށް ދުރުވުމަށެވެ. 
 

ބައްދަލުވުން   –  2ދައުރު 
40 

5 

ވާ   2022އޭޕްރިލް  6އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން ނިންމީ 
ކައުންސިލް  )ބުދަ( ދުވަހު ކައުންސިލްއަށް ހަނދާނީ ފިލާ އެރުވުމައް 

 އިދާރާއަށް ދުރުވުމަށެވެ. 
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 27 ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ބައްދަލުވުން   –  2ދައުރު 
41 

5 

އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން ނިންމީ ސިކްސެންސަސް އަށް  
ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުންދީ ރަށުގައި ފަންގި ވިންނަ އެންމެހާ ފަރާތްތަކައް  

 ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ވީހާވެސް އަވަހަކައް ޯފރުޮކއްދިނުމަށެވެ.  
 

ބައްދަލުވުން   –  2ދައުރު 
42 

5 
އޭޕްރިލް ވާ   21އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން ނިންމީ 

 ބުރާސްފަތި ދުވަހު މަސައްކަތް ފެށުމައް ކައުންސިލް އަށް ދުރުވުމަށެވެ.  
 

ބައްދަލުވުން   –  2ދައުރު 
43 

5 

ފިތުރު ޢީދު އިމްތިޒާމް ކުރުމައް ޓަކައި ކައުންސިލްގެ އެދިލެއްވުމައް  

ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން ހުރިހާ    އެބާރުލުން ދިނުމައްކައުންސިލްއާ 
 ކަމަކައް ކޮމެޓީގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދިނުމަށެވެ. 

ބައްދަލުވުން   –  2ދައުރު 
44 

5 

އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން ނިންމީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުގެ  
ރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދިނުމަށެވެ. އަދި  ހަރަކާތުގައި ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ ފު

ބަޖެޓު ކުރެވިފައިވާ ކަމަކައް ވާތީވެ، ބަޖެޓުން ހަރަދު ކުރުމަށް ހުރިހާ 
 މެމްބަރުން ފާސްކުރިއެވެ.

 

ބައްދަލުވުން   –  2ދައުރު 
45 

5 

ވާ   2022މެއި  15އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން ނިންމީ 
ފެނަކައަށް ހަނދާނީ ފިލާ އެރުވުމައް ކައުންސިލް  )އާދިއްތަ( ދުވަހު 

 އިދާރާއަށް ދުރުވުމަށެވެ. 
 

ބައްދަލުވުން   –  2ދައުރު 
46 

5 

ވާ   2022މެއި  17އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން ނިންމީ 
)އަންގާރަ( ދުވަހު ބޮޑުވެލު ހަރުގެ ނެގިސަރަހައްދު ސާފުކުރުމައް 

 ދިޔުމަށެވެ. 
 

ބައްދަލުވުން   –  2ދައުރު 
47 

5 
ވާ   2022މެއި  21އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން ނިންމީ 

 ސާފުކުރުމައް ދިޔުމަށެވެ. ާޕކު ސަރަހައްދު  )ހޮނިހިރު( ދުވަހު 
 

ބައްދަލުވުން   –  2ދައުރު 
48 

5 
ވާ   2022މެއި  28އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން ނިންމީ 

 މިސްކިތް ކައިރި ސާފުކުރުމައް ދިޔުމަށެވެ. )ހޮނިހިރު( ދުވަހު ބިލާލް 
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 28 ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ބައްދަލުވުން   –  2ދައުރު 
49 

5 
ވާ   2022ޖޫން  5އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން ނިންމީ 

 އިންދުމަށް ދިޔުމަށެވެ. ގަސް ާޕކު ސަރަހައްދު  )އާދިއްތަ( ދުވަހު 
 

ބައްދަލުވުން   –  2ދައުރު 
50 

5 

ވާ   2022ޖޫން  12މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން ނިންމީ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  
)އާދިއްތަ( ދުވަހު ކޯޓަށް ހަނދާނީ ފިލާ އެރުވުމައް ކައުންސިލް  

 އިދާރާއަށް ދުރުވުމަށެވެ. 
 

ބައްދަލުވުން   –  2ދައުރު 
51 

5 

ރަށުފެންވަރުގައި ޢީދު ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރުމަށް ޓާސްކްފޯސް އެއް 
 އެކުލަވާލުމަށެވެ.  

 
 
 

ބައްދަލުވުން   –  2ދައުރު 
52 

 

އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އާއެކު ރަށުފެންވަރު ކޯސްތައް ބޭވުމައް  
 ނިންމުނެވެ. 

 
 
 

 ނިންމުންތައް   ކޮމިޓީގެ  ޢަދަދު މެންބަރުންގެ  ރުވި  ޙާޟި  ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

ބައްދަލުވުން   –  2ދައުރު 
27 

5 
ޖަނަވަރީ ވަނަ   6އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން ނިންމީ  

 ދުވަހު ކައުންސިލުންނައް އެއްބާރުދީ މަސައްކަތް ޮކއްދޭ ޮގތަށެވެ. 
  

ބައްދަލުވުން   –  2ދައުރު 
28 

5 
މެމްބަރުން ތާއީދުކޮއް މަސައްކަތު   5 ވޯކުުޕލޭން ތައްޔާރުކުރުމައް

 ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭނެކަމައް ފާސްކުރިއެވެ. 
 

ބައްދަލުވުން   –  2ދައުރު 
29 

5 
ވަނަ އަހަރުގެ  2022މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން  5އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ 

 ވޯކުޕުލޭން ފާސްކުރިއެވެ.
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 29 ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ބައްދަލުވުން   –  2ދައުރު 
30 

5 

ކަނޑައެޅުނު ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ ތެރެއިން  ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރަށް  
  ޙާސިލުކުރެވުނު މިންވަރާ ގުޅޭ ރިޯޕޓު މަޝްވަރާކޮއް ތައްޔާރުކުރުމައް

މެމްބަރުން ތާއީދުކޮއް މަސައްކަތު ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭނެކަމައް   5
 ފާސްކުރިއެވެ.

 

ބައްދަލުވުން   –  2ދައުރު 
31 

5 

އިތުވެދިޔަ އަހަރަށް  ފާމެމްބަރުންގެ ވޯޓުން  5އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ 

ކަނޑައެޅުނު ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ ތެރެއިން ޙާސިލުކުރެވުނު  

 މިންވަރާ ގުޅޭ ރިޯޕޓު ފާސްކުރިއެވެ. 

 

ބައްދަލުވުން   –  2ދައުރު 
32 

5 

 2022ފެބުރުއަރީ  12އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން ނިންމީ 
ނެގިސަރަހައްދު ސާފުކުރުމައް  ވާ )ހޮނިހިރު( ދުވަހު ބޮޑުވެލު ހަރުގެ 

 ދިޔުމަށެވެ. 
 

ބައްދަލުވުން   –  2ދައުރު 
33 

5 

މެމްބރުންގެ މެދުގައި ނެގުނު ވޯޓުން ފާސްވީ    5ޖަލްސާ ގައި ބައިވެރިވި  
ވަނަ އަށް   1އަންހެނުންނައް ހާއްސަޮކއްގެން މައުރަޒެއް ހިންގުމަށެވެ.އަދި 

އަދި  1000ވަނަ އަށް  3ރ  1500ވަނަ އަށް    2ރ  2000 ރ 
 އިވެރިވާ ކޮންމެ މެމްބަރަކައް ހަދާނީ ލިޔުން ދިނުމަށެވެ. ބަ
 

ބައްދަލުވުން   –  2ދައުރު 
34 

5 

މެމްބރުންގެ މެދުގައި ނެގުނު ވޯޓުން ފާސްވީ    5ޖަލްސާ ގައި ބައިވެރިވި  
އަންހެނުންނައް ހާއްސަޮކއްގެން  ހިންގުމައް ހަމަޖެހިފައިވާ މައުރަޒުގެ އަމަލީ 

މައުރަޒުގެ    18،19ކުރުމައް  މަސައްކަތައް   ދުވަހު  ދެ  ވާ 
 މަސައްކަތްކުރުމައް ކައުންސިލް ކޮންފަރެންސް ހޯލް އަށް ދުރުވަށެވެ. 

 

ބައްދަލުވުން   –  2ދައުރު 
35 

5 

 2022ފެބުރުއަރީ  21އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން ނިންމީ 
ންސިލް  ވާ )ހޯމަ( ދުވަހު ކައުންސިލްއަށް ހަނދާނީ ފިލާ އެރުވުމައް ކައު

 އިދާރާއަށް ދުރުވުމަށެވެ. 
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 30 ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ބައްދަލުވުން   –  2ދައުރު 
36 

5 

 2022ފެބުރުއަރީ  26އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން ނިންމީ 
ވާ )ހޮނިހިރު( ދުވަހު ބިލާލް މިސްކިތް ކައިރި ސާފުކުރުމައް 

 ދިޔުމަށެވެ. 
 

ބައްދަލުވުން   –  2ދައުރު 
37 

5 

  24މާރޗު އިން  19އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން ނިންމީ 
ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ ޮޕރޮގުރާމްގެ ތެރެއިން ވޭޖު  މާރޗު އަށް  

އުސޫލުން އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދު ސާފުކުމައް ނަގާފައި ތިބި  
މުވައްޒަފުންނައް އެއްބާރުލުންދީ ރަށު ތެރޭގެ ބޮޑައް ހަޑިވެފަވާ  

 ކުރުމައް ދިޔުމަށެވެ.ސާފުސަރަހައްދުތައް  
 

ބައްދަލުވުން   –  2ދައުރު 
38 

5 
ވާ   2022މާރިޗު  28އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން ނިންމީ 

 ސާފުކުރުމައް ދިޔުމަށެވެ. ާޕކު ސަރަހައްދު )ހޯމަ( ދުވަހު 
 

ބައްދަލުވުން   –  2ދައުރު 
39 

5 

ވާ   2022މާރިޗު  29އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން ނިންމީ 
)އިންގާރަ( ދުވަހު ފުލުހުންނަށް ހަނދާނީ ފިލާ އެރުވުމައް ކައުންސިލް  

 އިދާރާއަށް ދުރުވުމަށެވެ. 
 

ބައްދަލުވުން   –  2ދައުރު 
40 

5 

ވާ   2022އޭޕްރިލް  6އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން ނިންމީ 
ކައުންސިލް  )ބުދަ( ދުވަހު ކައުންސިލްއަށް ހަނދާނީ ފިލާ އެރުވުމައް 

 އިދާރާއަށް ދުރުވުމަށެވެ. 
 

ބައްދަލުވުން   –  2ދައުރު 
41 

5 

އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން ނިންމީ ސިކްސެންސަސް އަށް  
ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުންދީ ރަށުގައި ފަންގި ވިންނަ އެންމެހާ ފަރާތްތަކައް  

 ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ވީހާވެސް އަވަހަކައް ޯފރުޮކއްދިނުމަށެވެ.  
 

ބައްދަލުވުން   –  2ދައުރު 
42 

5 
އޭޕްރިލް ވާ   21އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން ނިންމީ 

 ބުރާސްފަތި ދުވަހު މަސައްކަތް ފެށުމައް ކައުންސިލް އަށް ދުރުވުމަށެވެ.  
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 31 ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ބައްދަލުވުން   –  2ދައުރު 
43 

5 

އެދިލެއްވުމައް  ފިތުރު ޢީދު އިމްތިޒާމް ކުރުމައް ޓަކައި ކައުންސިލްގެ 

ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން ހުރިހާ    ކައުންސިލްއާ އެބާރުލުން ދިނުމައް
 ކަމަކައް ކޮމެޓީގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދިނުމަށެވެ. 

ބައްދަލުވުން   –  2ދައުރު 
44 

5 

އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން ނިންމީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުގެ  
ތުގައި ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދިނުމަށެވެ. އަދި  ހަރަކާ

ބަޖެޓު ކުރެވިފައިވާ ކަމަކައް ވާތީވެ، ބަޖެޓުން ހަރަދު ކުރުމަށް ހުރިހާ 
 މެމްބަރުން ފާސްކުރިއެވެ.

 

ބައްދަލުވުން   –  2ދައުރު 
45 

5 

ވާ   2022މެއި  15އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން ނިންމީ 
)އާދިއްތަ( ދުވަހު ފެނަކައަށް ހަނދާނީ ފިލާ އެރުވުމައް ކައުންސިލް  

 އިދާރާއަށް ދުރުވުމަށެވެ. 
 

ބައްދަލުވުން   –  2ދައުރު 
46 

5 

ވާ   2022މެއި  17އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން ނިންމީ 
)އަންގާރަ( ދުވަހު ބޮޑުވެލު ހަރުގެ ނެގިސަރަހައްދު ސާފުކުރުމައް 

 ދިޔުމަށެވެ. 
 

ބައްދަލުވުން   –  2ދައުރު 
47 

5 
ވާ   2022މެއި  21އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން ނިންމީ 

 ސާފުކުރުމައް ދިޔުމަށެވެ. ާޕކު ސަރަހައްދު  )ހޮނިހިރު( ދުވަހު 
 

ބައްދަލުވުން   –  2ދައުރު 
48 

5 
ވާ   2022މެއި  28އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން ނިންމީ 

 ދުވަހު ބިލާލް މިސްކިތް ކައިރި ސާފުކުރުމައް ދިޔުމަށެވެ. )ހޮނިހިރު( 
 

ބައްދަލުވުން   –  2ދައުރު 
49 

5 
ވާ   2022ޖޫން  5އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން ނިންމީ 

 އިންދުމަށް ދިޔުމަށެވެ. ގަސް ާޕކު ސަރަހައްދު  )އާދިއްތަ( ދުވަހު 
 

ބައްދަލުވުން   –  2ދައުރު 
50 

5 

ވާ   2022ޖޫން  12ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން ނިންމީ އ.ތ.މ 
)އާދިއްތަ( ދުވަހު ކޯޓަށް ހަނދާނީ ފިލާ އެރުވުމައް ކައުންސިލް  

 އިދާރާއަށް ދުރުވުމަށެވެ. 
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 32 ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ބައްދަލުވުން   –  2ދައުރު 
51 

5 

ރަށުފެންވަރުގައި ޢީދު ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރުމަށް ޓާސްކްފޯސް އެއް 
 އެކުލަވާލުމަށެވެ.  

 
 
 

ބައްދަލުވުން   –  2ދައުރު 
52 

 

އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އާއެކު ރަށުފެންވަރު ކޯސްތައް ބޭވުމައް  
 ނިންމުނެވެ. 

 
 
 

 
 

 ލްތަކަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތަށް ކޮމެޓީގެ އުސޫ  ❖
 

 ކުރިންވެސް ކޮމެޓީ ހިންގާ އުސޫލުގެ ދަށުންނެވެ.  
 

 ކޮމިޓީއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަށް   ❖
 

 ކުރިއެކޭ އެއްގޮތައް، އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވޭ.
 
 ތަފްސީލް  މުދަލުގެ   ހަރު   ވާނަމަ   ހަރުމުދައު  ދަށުގައި   ބެލުމުގެ   ކޮމިޓީގެ   އަންހެނުންގެ  ❖

 ހަރުމުދަލެއް މިވަގުތު އަދި ނެތް. އެއްވެސް   -

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިްނިގ ކައުންސިލުން މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުެގ ަވނަ 2022

 33 ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ނިންމުން 

މަސްދުވަހަކީއަހަ   ވަނަ  2022މިކައުންސިލުގެ   ހަ  ފުރަތަމަ  ހުރި  ގިނަގޮ   ރުގެ  ދުވަސްތަކަކަށް  ންޖެހުންތަކެއް 
މަސައްކަތު ތާވަލުގެ ގިނަކަންތައްތަކެއް  މަސްދުވަހުގެ ތަރޭގައި،    6އުއްމީދަކީ އަދި އަމާޒަކީ ކުރިއަށް އޮތް  ނަމަވެސް ކައުންސިލުގެ  ވީ

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

ކުރިއަށް    ގެންދެވިފައެވެ.ކައުންސިލުން ރޭވި ގިނަ ކަންކަން ވަނީ ކުރިއަށް  މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި    6(ގެ ފުރަތަމަ  2022މި އަހަރު )
 މަސްތެރޭ ކުރިއަށްގެންނދިއުމަކީ ކައުންސިލްގެ އަމާޒެކެވެ.  6ގެންދެވިފައިނުވާ ކަންކަންވެސް، ބާކީ އޮތް 

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

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

 ކައުންސިލަށް ލިބޭ އަނެއް ޝަރަފެވެ. މި

އެ މަސައްކަތް   ބައްލަވައި  ގޮތުގައި  ތަކެއްގެ  މަސައްކަތް  އިޚްލާސްތެރި ނަތީޖާނެރެވޭނެ  މަސައްކަތަކީ  މި ކުރާ  ކައުންސިލުން  މި 
ބާއްޖަވެ ފަހި  އަދަށް ވުރެ  މާވަށަށް  ދެއްވައި  ހެޔޮތައުފީޤު އަޅަމެނަށް  ލުމުގެ  ނިންމާ  ކަމާއިއެކު  މިންވަރު  ކާމިޔާބު  މާދަމައެއް  ރި 

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

ــآمـ ކާމިޔާބީ އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ.  ބަރަކާތް ލައްވައި،އަޅަމެންގެ މަސައްކަތުގައި  ــ ــ ــ   ين ـ

 1443 ޙައްޖާޛުލް 10
 

 2022ޖުލައި  09
 

 

 އަހްމަދު މޫސާ

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް 

 


