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އަށް ޙަމްދާއި، ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެން  وتعاىل سبحانههللا ނިޢުމަތްތަކުގެވެރި ގަދަކީރިތިވަންތަ 

 ى هللا عليه وسّلمحمّمد صلّ ޢަމަލީގޮތުން މަގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާތް ސާހިބާ  ،އުޅެންވީގޮތުގެ ރިވެތި ނަމޫނާއާއިގެން ވަޑައިގެން

ނަބިއްޔާގެ އިތުރު  އެ މާތްޞަލަވާތާއި، ސަލާމުގައި  މި އަށް ޞަލާވާތާއި، ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ.

 އާލުންނާއި، މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލްކުރަމެވެ.

 2022މަސްދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރު ކައުންސިލްގެ  6 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 2022މިހިނގާ 

ކައުންސިލުން ވަނީ މަސައްކަތްތަކެއް  ހިމެނިފައިވާ ކަންކަން ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައިުގައި ޓިވިޓީ ކަލަންޑަރްއެކ ވަނަ އަހަރުގެ

ސަރުކާރުގެ  ނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުމަށްް ކައުންސިލްގެ ލަތެރެއިނވަހުގެ މަސްދު 06ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ  ކުރެވިފައެވެ.

ހަރަކާތްތަކެއްވަނީ ހިންގިފައެވެ. އަދި ތުންނާއި ގުޅިގެން ިމ ކޮމިޓީ އާއި އަދި ރައްޔ.ތ.އިއްޔާ ތަކާއި، އްލަބުޖަމުއިދާރާތަކާއި، ކ

ގެ އަމާޒަކީ އަޅުގަނޑުމެން ވެ.ާނެއެްބާރުލުން ދީފައިވތަކުންބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާއި އެއދައުލަތުގެ މުއައްސަސާ މިމުއްދަތުގައި

ނުވެހުރި ު ބުތަކާއިހުރެ ކައުންސިލުން ތަންފީޒބައެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރުގައި ހުރި ކަންތައްތައް ތަންފީޒްކުރުމަށާއި، އަދި އެކިއެކި ސަ

ފަރާތުން ލިބެމުންދާ ގެ ުާއެކު އަޅުގަނޑުގެ ޓީމިމަސައްކަތުގައި އަޅުގަނޑމ ކުރުމެވެ. ކުރުމުގެ ކަންކަން ުކަންތައްތައްވެސް ތަންފީޒ

ކަށް ަތުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް، އެފަރާތްތއެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮށް އެފަރާތްތަކުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބުރަމަސައްކަ

 ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ. ޤުހައް

މިކައުންސިލުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނީ ސަރުކާރުގެ ްގީގެ ޕްލޭނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން އތަރަ  

ނާއި ވީހާވެސް ގާތުން ޙިދުމަތްދިނުމަށެވެ. މިގޮތުން އައިޑީކާޑު ހަދާއިދިނުމާއި، އެއްގަމު ންތުިްޔއއިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން ރަ

ހުއްދަ  ޓް ހަދައިދިނުމާއި، ވިޔަފާރިެދުފަހަރުގެ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކނޑު އުޅަނދުފަހަރުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމާއި ކަނއުޅަ

އަންނަ ޚިދުމަތްތަކެވެ.  ކުނިމެނޭޖު  ތުންނަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ދެމުންިްޔއދޫކުރުންފަދަ ޚިދުމަތްތަކަކީ މިކައުންސިލުން ރަ

ގޮތުގައި  ކުރުމުގެ ނިޠާމެއް ޤާއިމުކުރެވި ކާމިޔާބުކަމާއި އެކު އެމަސައްކަތް ދަނީކުރެވެމުންނެވެ. ނަމަވެސް ރައްކާތެރި

ްލަމެވެ. ޙާއްސަކޮށް ގޮންޖެހުންތަކެއް ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިވަމުން ދާކަމެއްކަމުގައި ފާހަގަކޮށ ށް ގިނަކުނިމެނޭޖުކުރުމަކީ ވަރަ

ކުނި ނެގުމަށް ޕިކަޕެއް ނެތުމުގެ ދަތިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މިކަމަށް އެދި  އިސެންޓަރަށް ޖަމާވާ ކުނި ރަށުން ބޭރުކުރުމުގަ

މީގެއިތުރުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރަށުގައި ޓާފް ދަނޑެއް  ރުގެ މަތިން ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމަށް ވާނީ އެދިފައެވެ.އެކިފަހަ

އެޅުމަށްޓަކައި ފަށާފައިވާ މަސައްކަތާއި، ރަށުގައި އައުޓް ޑޯ ޖިމެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި އޮތުމަކީ އަޅުގަނޑާއި 

ވެގެން  ފާއިތު ނެ ތަނެއް ނެތި އަހަރެއްެވޭރަށުގެ ޒުވާނުން ކުޅިވަރު ކުޅްބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމްގެ ވަރަށ

ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އަށާއި  ިއަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލުން ހިތާމަކުރާކަމެވެ. މިކަން އަވަސް ކުރުމަށްޓަކައ ިއުމަކީދ

ާރާތަކަށް އެތަކެއް ސިޓީތަކެއް ކައުންސިލުން ވާނީ ފޮނިވިފައެވެ. ރައީސްޖޫމްހުރިއްޔާގެ އޮފީހަށާއި އަދިވެސް ކަމާގުޅުންހުރި އިދ

ޔޫތު މިނިސްޓްރީއަށް އެތައް ފަހަރަކު ވާނީ ރިކުއިސްޓް ބައްދަލުވުމަކަށް އެދި އަދި އެކަންކަމާއި ގުޅިގެން މަޝްވަރާ ކުރުމަށްޓަކައި 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިންގި ކައުންސިލުން މަސްދުވަހުގެ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ނަވަ 2022

 4  ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ކައުންސިލްގެ ކަންބޮޑުވުން  ުޔޫތ ކުރެވިފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހިތާމައާއިއެކު ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ

ްޓެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ށރަށުގައި އަމާން ވެ ަމެވެ.ބަލައިގަނެ އެކަމަށް އިޖާބަދީފަ ނުވާކ

 ހިންގާ ހަރަކާތްތަކަށް މާމެންދޫ  ސްކޫލުގެމަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުން ދާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ހަމައެފަދައިން މިކައުންސިލުން  

ލް ކުރެވިފައިވާ ިސާހަގަކުރަމެވެ. މިފަދަ ކުރު ބަޔާނެއްގައި ޙާަތުގައި  ފސފަރާތުން ދެމުންގެންދާ އެއްބާރުލުން މިފުރު

ވިފައިވާކަން އެކުމިވާ ލިސްޓުން ގިނަކަންތައްތަކެއް ކުރެާއިގައިވިއަސް ރިޕޯޓމުގިނަކަންތައްތައް ފާހަގަ ކުރެވިފައި ނުވިކަ

 ފާހަގަވެގެންދާނެއެވެ.

ވަނައަހަރު  2022ގާ ނންގެ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަމާއެކު މިހިޅުޑުގެ އުއްމީދަކީ ތިޔަބޭފުނއަޅުގަ  

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

 ކުރަމުން މިގެންދާ މަސައްކަތް މަޑުޖެހުމެއްނެތި ކުރިއަށްދާނެކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. ުެންގެ މި ޓީމއަޅުގަނޑުމ

މިޤައުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގުމަށް ތިއްބެވި އެންމެހާ هللا އަޅުގަނޑުގެ އިޚުލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ މާތް

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

 އަސާސްތަކުގެ މަތީގައި އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ކަންކަން ރޭއްވެވުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. އާމީން.
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 ޙަސަން ރަމީޒް

  މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްހައްދުންމަތީ 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިންގި ކައުންސިލުން މަސްދުވަހުގެ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ނަވަ 2022

 5  ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

   ތަޢާރަފު .1

 

 2010/7މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މަސް ދުވަހު  6ގެ ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރު 2202 ުނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވށވަނަ މާއްދާގެ )109ގެ 

 ގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެވެ.ހިންހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ 

ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.  ރަށުގެ ވަނަވަރުމިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ މިޝަނާއި، 

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ މަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް  6ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ  2202 މީގެއިތުރުން

ާއި، މިއަހަރު ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި، ކައުންސިލްގެ މާލީ ނަތީޖާ ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި، އެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތަފްޞީލ

 ހިމަނާލެވިފައިވާނެއެވެ.  ހިސާބު 

  



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިންގި ކައުންސިލުން މަސްދުވަހުގެ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ނަވަ 2022

 6  ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

  ތަޞައްވަރު ކައުންސިލްގެ .2

 

ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރަކީ ކައުންސިލްގެ އެކްޝަން ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް ކައުންސިލް ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ކަންތައްތައް 

ްޤީއަށާއި ކުރުމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި ރަށުގެ ތަރައ

ރަށުގެ ކުރިއެރުވުމަށް ރައްޔިތުންނާއި ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް 

ތަންފީޒްކުރުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންނާއި ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމެވެ. އަދި ރަށުގެ ކުރިއެރުވުމަށާއި ރައްޔިތުންގެ 

ަޔާއި މަންފާއަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން އިދާރާތަކުންނާއި ކުންފުނި، ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުން ހިންގާ އެކިއެކި ލާބ

 ޚަރަކާތްތަކަށާއި ޚިދުމަތްތަކަށް ކައުންސިލުން އެއްބާރުލުންދީ އަތޮޅު ނަމޫނާ ކައުންސިލަކަށް ކައުންސިލް ހެދުމެވެ.

 

 ކައުންސިލްގެ މިޝަން   .3

 

ކައުންސިލްގެ މިޝަންއަކީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ވަކިއަތަކަށް ނުޖެހި ވަކި ކުލައަކަށް ނުބަލައި 

ރަތްޔިތުންގެ އިޚްސާސްތައް ދެނެގަނެ ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާފަދަ ޚިދުމަތްތަކެއް ދިނުމާއި އަދި ރަށުގެ ތަރައްޤީއާއި ރަށުގެ 

 ައްޔިތުންނާއި ގުޅިގެން އެކުވެރި މާހަޢުލެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމެވެ.ކުރިއެރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރާއި ރ

 

  



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިންގި ކައުންސިލުން މަސްދުވަހުގެ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ނަވަ 2022

 7  ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

   ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު /ރަށުގެ ވަނަވަރު  .4

 

 1342ލ.މާމެންދޫއަކީ ލ.އަތޮޅުގެ މީހުން އުޅޭ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބިން ކުޑަ އެއްރަށެވެ. ރަށުގައި އާބާދީއަކީ 

ރަށުގެ ގިނަފަރާތްތަކުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި  ެވެ.އ 694އަދި އަންހެން  648ް މީހުންނެވެ. އެއީ ފިރިހެނ

މައިގަޑުގޮތެއްގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމެވެ. މިހެންކަމުން މިރަށަކީ އަތޮޅުގައި މަސްވެރިކަމަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ 

މަސްދޯނި މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރެއެވެ. މިދޯނިތަކަކީ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ބަދެފައިވާ  07ރަށެކެވެ. ރަށުގައި މިވަގުތު 

ފައިބަރ ދޯނިތަކެކެވެ. އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ރަށުގެ އެހެން ފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަކީ ފަރުމަސްވެރިކަމާއި، ރޭނުމާއި 

ންސަސް ލާމު ރިސޯޓު އޮތުމުން ރަށުގެ ބައެއް ޒުވާނުން ފައިބަރު މަސައްކަތްކުރުމެވެ. ރަށުގެ ކައިރީގައި ސިކްސް ސެ

ގަޑިއިރު ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ދެމުން  24އެރިސޯޓްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދެއެވެ. ރަށުގައި ފެނަކައިގެ ފަރާތުން 

ަލުކޮށް ކުރިން ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދިޔަ އިންޖީނުގެ މިހާރުވަނީ ރަށުގެ ބަނދަރު ސަރަހައްދަށް ބަދގެންދެއެވެ. 

ރަށުގައި ޕްރީސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް މާމެންދޫ ސްކޫލުން ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދެއެވެ. މީގެއިތުރުން ބޭނުންކުރަންފަށާފައެވެ. 

ބެލުމުގެ ދަށުން ބޭބީ ނާސަރީ އަދި ނާސަރީ ކުދިންނަށް ކިޔަވައި ދެމުން ގެންދެއެވެ. މާމެންދޫ އިދާރާގެ ކައުންސިލް 

ަވައިދޭ ސްކޫލެކެވެ. އޯލެވެލްގެ އިތުރުން ބީޓެކް ޕްރޮގްރާމްތައްވެސް ސްކޫލުން ކުރިއަށް އަށް ކިޔ 10ސްކޫލަކީ ގްރޭޑް 

އަދި ކުރިން ގެ ލެވެލްގެ ސިއްޙީ މަރުކަޒެއް ހުރެއެވެ.  3ގެންދެއެވެ. ރަށުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ގްރޭޑް 

އެސް.ޓީ.އޯ ެހެން އެމްބިއުލާންސެއް ގެނެސްފައެވެ. ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ އެމްބިއުލާންސްގެ ބަދަލުގައި މިހާރުވަނީ އ

ރަށުން ލިބެންހުރިނަމަވެސް އެންމެ އެދެވޭގޮތެއްގައި ތަނަށް ބޭނުންވާ ބޭސް ފޯރުކޮށް ނެދެވޭތީވެ، ބޭސްފިހާރައިގެ ޚިދުމަތް 

އި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ކޮޅުގަ 2ރަށުގައި ރައްޔިތުން ނަމާދުކުރުމަށްޓަކައި ރަށުގެ  އެވެ.ވެމާބޭސްލިބުމުގައި ދަތިތައް ދި

ޔަ އަހަރު ރަށަށް ހާއްސަކޮށް ރަށުގައި ިމިދމިސްކިތް ހުރެއެވެ. ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް ބަލާލާއިރު  02ވަކިން ނަމާދުކުރެވޭގޮތަށް 

ކައުންސިލް އިދާރާއަށް މެޖިސްޓްރޭޓެއް ހުންނެވި ނަމަވެސް މިހާރު ރަށުގައި ގާއިމްވެ ހުރި މެޖިސްޓްރޭޓެއް ނެތެވެ.  

ކައުންސިލުން ދެމުން އަންނަ ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަ އިމާރާތަކީ ގިނަދުވަސްވެ މަރާމާތު ކުރަންޖެހިފައިވާ  ބަލާއިރު

އިމާރާތަކަށްވެފައި، އަދި އިމާރާތުގެ ޖާގަ ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން، މީޓިންތައް ބޭއްވުމަށާއި، އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތްތައް 

ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ުމަށް ވަކި ހާއްސަ ސްޓޭޝަންއެއް ޤާއިމް ކުރެވިފައެއްނުވެއެވެ. ކުރުމަށާއި، ކައުންސިލަރުން ތިބ

މިރަށަކީ   އަދި ރައްޔިތުންގެ ގެސްޓްހައުސް ހިމެނިފައިވެއެވެ. ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު  ާއި،މިސްކިތ 2ދަށުގައި 

އެހެންނަމަވެސް ދި ބަނދަރުގެ ބޭނުންދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ގޯތިދޭނެ ހުސްބިން ނެތް ބިންފުރިފައިވާ ރަށެކެވެ. ބަނދަރު ހެދި އަ

ރަށުގެ ބަނދަރަކީ މޫސުން ގޯސްވާ ދުވަސްވަރު ދެކުނުގެ ގިނަ ދޯނިތަކެއް ބަނދަރުކުރަމުންދާ ބަނދަރެކެވެ. މިހެންކަމުން 

ރަށުގައި ް ކުރެވިފައިވެއެވެ. ބަނދަރު ޖާގައިގެ ދަތިކަން ވަރަށްބޮޑަށް ދިމާވެއެވެ. ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންކަން އިންތިޒާމ

ސަރަހައްދެއްގައި ބޯފެން ލިބޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. ރަށުގައި ދުއްވާ  2ރައްޔިތުން ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ރަށުގެ 

ިންތިޒާމް އުޅަދުފަހަރުތަކާއި ބޭރުން އަންނަ އުޅަދުފަހަރުތައް ބޭނުންކުރުމަށް ބަދަނރުމަތިން ފެން އަދި ތެޔޮ ފަސޭހައިންލިބޭ އ

ފިހާރައިގެ ޚިދުމަތް  18ކޮފީޝޮޕް ހިންގަމުންދެއެވެ. ވިޔަފާރިމުދާ ވިއްކާ  2ކެފޭއަކާއި  1ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. ރަށުގައި 

ރަށުގައި ކުޅިވަރު ކުޅޭ ސަރަހައްދު ތަރައްޤީ މިވަގުތު ރަށުންލިބެއެވެ. ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްވަނީ ގާއިމްކުރެވިފައެވެ. 

ބޭސް މަސައްކަތް ނިމުނުފަހުން މިހާރުވަނީ ުވަނަ އަހަރު މަސައްކަތް ފެށުނު ނަމަވެސް ދަނޑުގެ ސަބ 2021ައި ކުރުމަށްޓަކ



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިންގި ކައުންސިލުން މަސްދުވަހުގެ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ނަވަ 2022

 8  ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ފާއިތުވެގެން ގޮސްފައެވެ. މިހެންކަމުން ދަނޑު މިހާރުވަނީ އެއްކޮށް ވިނަވެ ކުރިން ކުރި މަސައްކަތް 

ޑޯ ޖިމެއް އެޅުމަށްވެސް މަސައްކަތް ފެށުނު ނަމަވެސް އެމަސައްކަތްވެސް އަލުން ކުރަންޖެހިިފައެވެ. ރަށުގައިި އައުޓް 

މަސައްކަތް ހުއްޓި ހުންނަތާ އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސް މިހާރުވަނީ ވެފައެވެ. މިހެންވެ މިކަންކަމަކީ ރަށުގެ  ުންވަކިހިސާބަކ

ެމުންދާ ކަމެކެވެ. ރަށުގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ޒުވާނުންނާއި، އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން ކެނޑިނޭޅި ކައުންސިލަށް ލިބ

ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި އެ މަސައްކަތުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް މިހާރު ވަރަށްބާރު ސްޕީޑެއްގައި ކުރިއަށް ދެއެވެ. އަދި ރަށުގެ 

ައްކަތް ސިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ލެބޯޓްރީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި، މަރުކަޒަށް އިތުރުކުރެވޭބައިގެ އިމާރާތުގެ މަސ

ާއި ވިއްސާރަ މޫސުމުގައި ރަށަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެބޮޑު މައްސަލައަކީ ރަށް ގިރުމގާތްގަނޑަކަށްވަނީ މިހާރު ނިމިފައެވެ. 

މައްސަލައެވެ. މިގޮތުން މިއަހަރުވެސް ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ވަރަށްބޮޑަށް ރަށަށް އުދަ އެރުމުގެ 

 ގިރަމުންގޮސްފައިވެއެވެ.

 

 

 



  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް  މަހުގެ ރިޕޯޓް           6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2016

 

 9 )ަކުއްނިސްލ ިއާދާރެގ ަންނ( 

 މިންވަރު ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު  .5

 

 މިންވަރުނިޔަލަށް ޙާޞިލްވި  ޖޫން މަހުގެވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  2022

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް #

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް 

 ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު

ނަތީޖާ 

ޙާޞިލްކުރެވުނު 

 Q1 Q2 މިންވަރު

1 
 ަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓްވ 2021 -

 އެކުލަވާލުން
100% 

 100% ބޭއްވުން ގާނޫނު ލާޒިމްކުރާ ރައްޔިތުންގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން - 2

 100% ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާން އެކުލަވާލުން 2021 - 3

 100% ގޮތް އާއްމުކުރުންތަރައްޤީ ޕްލޭން ތަންފީޒުވަމުންދާ  - 4

5 
 ތަމްރީންއެހީގައި  މާހިރުންގެ ފަންނީ ،ބިނާކުރުމަށް ޓެކްނީޝަނުން -

 )ޕިއުރިފައިމެޝިން( ހިންގުން ޕްރޮގްރާމްތައް
0% 

 0% ހޭލުންތެރިކުރުވުން ހަކަތައަށް އިއާދަކުރުވަނިވި ރައްޔިތުން - 6

7 
 ކުނި ރަށުން ،މެނޭޖްކޮށް ކުނި ގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި ރައްކާތެރި -

 ޤާއިމްކުރެވިގެންދިއުން ނިޒާމެއް ބޭރުކުރެވޭނެ
45% 

 25% ތަރައްޤީކުރުން ކަނޑައަޅައި ސަރަޙައްދެއް މަސްކަނޑާނެ މަސްވެރިން - 8

 25% ބޮޑުކުރުން ،ތަރައްޤީކޮށް ބަނދަރު - 9

 25% ތަރައްޤީކުރުން އިތުރަށް ހިނަވާގެ - 10

 50% ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމް ލިބޭނެ ސާފުބޯފެން މިސްކިތުން - 11

 25% އަބާތުރަފިލުވުން ،މަރާމާތުކޮށް މިސްކިތް - 12

 70% ކަނޑައެޅުން އުސޫލެއް ކުރުމަށް ސާފް ފަޅުގޯތިތައް - 13

14 
 ގެންގޮސް ކުނިކޮށްޓަށް ޤަވައިދުން ނެގޭކުނި ސަރަޙައްދުން އިޖްތިމާޢީ -

 ނައްތާލުން
85% 

15 
 ،ހަރުކުރުމާއި ބައްތި މަގު ސަރަހައްދުތަކުގައި އަނދިރި ނެތް ބައްތި މަގު -

 މަރާމާތުކުރުން
100% 

 100% ފާސްކުރުން ކަނޑައަޅައި ކައުންސިލުން ޢުސޫލު ބަލަހައްޓާނެ ޕާކު - 16

 25% ނިންމުން މަސައްކަތް ފިޔަވަހި ހަތަރުވަނަ ޕާކުގެ - 17

18 

 މިނޫންވެސް އަދި ގޮނޑި ފުރޮޅުލީ ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ދުވަސްވީ ޢުމުރުން -

 އެޙީތެރިކަން އިދާރީ ހޯދުމަށް މެދުވެރިކޮށް އެންސްޕާ ތަކެތި އިތުރު މިފަދަ

 ފޯރުކޮށްދިނުން

0% 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިންގި ކައުންސިލުން މަސްދުވަހުގެ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ނަވަ 2022

 10  ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 އިންތިޒާމް ފާހަގަކުރެވޭނެ އެކުގައި ޢުމުރުފުރާއެއް ހުރިހާ އުފާ ޢީދު - 19

 ހަމަޖެއްސުން

100% 

20 
  ދަފްތަރެއް އުޅަދުތަކުގެ ނުލާ ،އުޅަނދާއި އިންޖީނުލީ ދުއްވާ ރަށުގައި -

 ޤާއިމްކުރެވުން
90% 

21 
 އަދި ހައުސް ގެސްޓް ،ރެސްޓޯރެންޓް ،ކެފޭ ،ފިހާރަ ހިންގާ ރަށުގައި -

 ހެދުން ތަންތަންކަމުގައި ހިންގޭ ނަގައިގެން ހުއްދަ މާރުކޭޓުތަކަކީ
90% 

 0% ބޭއްވުން ދަރުސް ދީނީ ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ރައްޔިތުން މެދު ފިކުރާއި ހަރުކަށި - 22

 80% ހޯދުން ތަކެތި ބޭނުންވާ ޕްރީސުކޫލަށް - 23

 ދަރިވަރުންނަށް  ކަންކަން އެނގެންޖެހޭ ކޮންމެހެން ގޮތުން ދީނީ - 24

 އަންގައިދިނުން

0% 

 25% ނައްތާލުން ތަންތަން އުފެދޭޒާތުގެ މަދިރި ހުރި ރަށުގައި - 25

 25% ހިމާޔަތްކުރުން ސަރަހައްދު ގިރާ ރަށުގެ - 26

 0% ހިންގުން ޕްރޮގްރާމް ތަމްރީން ހާއްސަ އަންހެނުންނަށް - 27

28 
 ފުރުސަތު/  ހިންގުމާއި ޕްރޮގްރާމް ތަމްރީން ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނަށް -

 ހޯދުން ތަކެތި ބޭނުންވާ މަސައްކަތައް ،ހޯދައިދިނުމާއި
100% 

 60% ފިލުވުން އާބާތުރަ އިމާރާތުގެ އޮފީސް - 29

 85% ހެދުން އައިޑީކާޑް - 30

 100% ހެދުން ސެޓްފިކެޓް އުފަންދުވަހުގެ - 31

 100% ހެދުން ރަޖިސްޓްރީ ގޯތީގެ އިމާރާތާއި - 32

 100% ދޫކުރުން ލައިސެންސް އެއްގަމު - 33

 100% ދިނުން ހިދުމަތްތައް ދޭ މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލް ސަރުކާރުން - 34

 25% އެކުލަވާލުން ޕްލޭން ބިނާވެށި ޤަވާއިދުތަކާއި ސިޔާސަތުތަކާއި ކައުންސިލްގެ - 35

 100% ސާފުކުރުން ސަރަހައްދު އިޖުތިމާއީ - 36

 25% ބެލެހެއްޓުން ސާފުތާހިރުކޮށް މަގުތައް ރަށުގެ ރަށުތެރެއާއި - 37

 100% ސާފުކުރުން ހިނަވާގެ އަދި ޤަބުރުސްތާނު - 38

 100% ސާފުކުރުން ގެސްޓްހައުސް - 39

 100% ބެލެހެއްޓުން ސާފްކޮށް ސަރަޙައްދު ޕާކް - 40

 75% ޕްރޮޖެކްޓް މާމެންދޫ ސާފު މާމެންދޫ މަގޭ ނައްތާލުން ކުނި ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި - 41

 25% ހިންގުން ޕްރޮގްރާމް ސާފުކުރުމަށް ރަށުތެރެ ގުޅިގެން މުއައްސަސާތަކާއި - 42

 25% ދިނުން ކުއްޔަށް ބިން ސަރަހައްދުން ބަނދަރު - 43

 25% ދިނުން ބިންކުއްޔަށް ހިއްކުމަށް މަސްކައްކާ ސަރަހައްދުން ބަނދަރު - 44

 100% ވިއްކުން ފެން ސަރަހައްދުން ބަނދަރު - 45

 25% ޖެހުން ނަންބޯޑުތައް ބަނދަރުގައި - 46

 100% ބެލެހެއްޓުން ސެކުއިރިޓީ ބަނދަރު - 47

 100% ބޭއްވުން މުބާރާތް ޤުރުއާން ވަނަ 11 ކައުންސިލްގެ - 48



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިންގި ކައުންސިލުން މަސްދުވަހުގެ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ނަވަ 2022

 11  ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 100% ކުރުން ނަމާދު ތަރާވީޙް ހިފްޒުކޮށް - 49

 100% ންދިނު ދަރުސް ދީނީ ކުރިއެރުވުން އިސްލާމްދީން - 50

 100% ހުށައެޅުން އިނާމް އަށްޖަލްސާ ދިނުމުގެ އިނާމް ސްކޫލްގެ މާމެންދޫ - 51

 100% ދިނުން ފޯރުކޮށް ތަޢުލީމު ޕްރީސްކޫލް - 52

 100% މަސައްކަތް ކުރެވޭ ގުޅޭގޮތުން ތަރަށްގީކުރުމާއި ދާއިރާ ސިއްހީ - 53

54 

 ޓޫރިޒަމް ލޯކަލް ކުރިއެރުވުން ޓޫރިޒަމް ލޯކަލް ގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި -

 ބިން ،މަސައްކަތްކުރުމާއި ގުޅިގެން އާއި މިނިސްޓްރީ ޓޫރިޒަމް ކުރުމަށް ތައާރަފް

 ދޫކުރުން ކުއްޔަށް ބިން އެޅުމަށް ހައުސް ގެސްޓް ،ޕްލޭންކުރުމާއި

30% 

55 
 ގާއިމްކުރުމަށް ގުޅިގެން ސަރުކާރާއި މަރުކަޒެއް ދޭނެ ރައްކާތެރިކަން އިޖްތިމާއީ -

 މަސައްކަތްކުރުން
0% 

56 

 އެފަދަ ހޭލުންތެރިކޮށް ރައްޔިތުން ގުޅޭގޮތުން އަނިޔާތަކާއި ހިނގާ ގޭތެރޭގައި -

 އަދި އާންމުކުރުން އެކުލަވާލައި ޕްލޭނެއް އަމަލުކުރާނެ ގުޅިގެން އަނިޔާތަކާއި

 މަސައްކަތްކުރުމާއި ހޯދައިދިނުމަށް ހިމާޔަތް ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ އަނިޔާ

 ފޯރުކޮށްދިނުން އެހީތެރިކަން

35% 

57 

 ބޯފެން ރައްކާތެރި މާމެންދޫއަކަށް ވިލުންވެރި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސާފުބޯފެން -

 ސާފުކޮށް ހަންތަށް ރަށްކާކުރާ ބޯފެން ހޯދުން މެޝިން ތެރެއިން ޕްރޮޖެކްޓްގެ

 ބެލެހެއްޓުން

50% 

 50% ޖެހުން ނަންބޯޑު މަގުތަކުގައި - 58

 100% ދުވަސް އަންހެނުންގެ - 59

 100% ދުވަސް ބަހުގެ ދިވެހި - 60

 100% ދުވަސް ކުދިންގެ ކުޑަ - 61

 100% ދުވަސް ތިމާވެށީގެ - 62

 100% ފާހަގަކުރުން ދުވަސް އެކިއެކި އަންގާ ފާހަގަކުރުމަށް ސަރުކާރުން - 63

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިންގި ކައުންސިލުން މަސްދުވަހުގެ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ނަވަ 2022

 12  ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޞިލްކުރެވުނުޙާ -6

 

 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން 2022

ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު  12ޖަނަވަރީ  2022ވަނަ އަހަރަށް އެކުލަވާލެވުނު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް  2022

 05ވަނަ ޖަލްސާއިން ވަނީ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފައެވެ. މި ޖަލްސާގައި ކައުންސިލްގެ  36ވަނަ ދައުރުގެ  04ކައުންސިލްގެ 

 މެމްބަރުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

 

 އަހަރީ ރިޕޯޓް:ވަނަ އަހަރުގެ  2020

ވަނަ  09ޖަނަވަރީ  2021 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް  2021

މި ޖަލްސާގައި ކައުންސިލްގެ ވަނަ ޖަލްސާއިން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.  35ވަނަ ދައުރުގެ  04ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ 

ވަނަ ދުވަހު ވަނީ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް  2022ޖަނަވަރީ  09 އަދި މި ރިޕޯޓްމެމްބަރުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.  05

 ފޮނުވިފައެވެ.

 

 ޤާނޫނު ލާޒިމްކުރާ ރައްޔިތުންގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން:

ް ފެބުރުވަރީ މަހުގައި ލާމަރުކަޒީ ޤަނޫނު ލާޒިމްކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިނ 

ވަނަ ދުވަހުވަނީ  17ފެބްރުއަރީ  2022ރައްޔިތުންނާއިއެކު ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުން 

ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލުން ހިންގި  2021ި ބޭއްވިފައެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައ

ވަނަ އަހަރަށް ކައުންސިލުން ފާސްކުރި  2022 ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް، 

އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރ ަށް ކައުންސިލުން އެކުލަވާލެވުނު ވަނަ އަހަރ 2022ބަޖެޓް، އަދި 

ވަނަ އަހަރުގެ  2021މީގެއިތުުރުން ކައުންސިލްގެ ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރެވުނެވެ. 

ކުރެވުނެވެ. މާލީ ހިސާބުތަކާއި، އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓްވެސް ޙިއްސާ 

ރައްޔިތުންނެވެ. ކައުންސިލުން ބާއްވާ  24މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވީ ޖުމްލަ ލ.މާމެންދޫ ސްކޫލްގެ ހޯލްގައި ބޭއްވުނު 

މިފަދަ ބއްދަލުވުންތަކަށް ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުމާއި ތަރުހީބު އެންމެ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ނުލިބުމަކީ ކައުންސިލްގެ 

 ަންބޮޑުވުމެކެވެ.ވަރަށް ބޮޑު ކ

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިންގި ކައުންސިލުން މަސްދުވަހުގެ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ނަވަ 2022

 13  ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 "ބިލްޑިންގ ކުލައިމެޓް ރެސިލިއެންޓް ސޭފަރ އައިލެންޑް އިންދަ މޯލްޑިވްސްގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެގެ މަސައްކަތް:

އާއި ޖައިކާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް  ، ކުލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލިޖީމިނިސްޓްރީ އޮފް އެމްވަޔަރމަންޓް

ގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވާ "ބިލްޑިންގ ކުލައިމެޓް ރެސިލިއެންޓް ސޭފަރ އައިލެންޑް އިންދަ މޯލްޑިވްސް" ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން 

ރަށުގައި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމަށްޓަކައި ބޮޑުހިލަ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދާ 

ވަނަ ދުވަހު ރަށަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، ކައުންސިލާއިއެކު ޕްރޮޖެކްޓާއި  2022ޖަނަވަރީ  16ސަރވޭކުރުމަށްޓަކައި ސަރވޭ ޓީމެއް 

ގުޅޭ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. އަދި ހިމާޔަތްކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ސަރަހައްދަށް ޒިޔާރަތްކޮށް 

  ެވުނެވެ.އެސަރަހައްދުތައް ބަލައި ސަރވޭކުރ

 

 :އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އާއި ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން

އެމް.އެން.ޑީ އެފްގެ ސެންޓްރަލް 

އޭރިއާގެ ކޮމާންޑަރާއި، ސެންޓްރަލް އޭރިއާގެ ކޮމާންޑް ޓީމެއް 

ވަނަ ދުވަހު ކައުންސިލަށް  2022ޖަނަވަރީ  16

ތ.މ ޒިޔާރަތްކުރެވުނެވެ. މި ޒިޔާރަތުގައި ކައުންސިލާއި. އ.

ކޮމެޓީ އަދި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުންނާއިއެކު 

ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ސީ 

އެމްބިއުލާންސްގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާގޮތުގެ މަޢުލާމާތު 

ކައުންސިލްގެ ޓީމާއި ޙިއްސާ ކުރެވުނެވެ. އަދި ދެފަރާތުން 

ްޓަކައި ކުރެވިދޭނެ ގުޅިގެން މުޖުތަމައު ހޭލުންތެރިކުރުމަށ

 ކަންކަމާއި ގުޅިގެން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިންގި ކައުންސިލުން މަސްދުވަހުގެ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ނަވަ 2022

 14  ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް:

އާއި ޖައިކާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެމްވަޔަރމަންޓް، ކުލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލިޖީ 

 21 ސޭފަރ އައިލެންޑްސް އިންދަ މޯލްޑިވްސް" ޕްރޮޖެކްޓްގެ ސަރވޭ ޓީމްރާވާފައިވާ "ބިލްޑިންގ ކްލައިމެޓް ރެސިލިއެންޓް 

މީ  ިވެއެވެ.ރަށަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ރަށުގެ އެކި ސަރަޙައްދުތައް ބަލައި ދިރާސާކޮށްފައ ވަނަ ދުވަހު  2022ޖަނަވަރީ 

 ެވެ.ވަނަ ޒިޔާރަތ 2މިރަށް ކުރި  މިޕްރޮޖެކްޓްގެ ސާރވޭ ޓީމް

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 އައުޓްޑޯ ޖިމް:

ބަސްތާ ދޮންވެލި މާމެންދޫ ޔުނައިޓެޑްގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ނަގައި  300އައުޓް ޑޯ ޖިމްއަށް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ 

 އެސަރަހައްދަށް ގެންގޮސްވަނީ ހުސްކުރެވިފައެވެ.

 

 ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން:

ިން ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި އެމަސައްކަތާއި ހަވާލުވެފައިވާ ކުންފުނ

ވަނަ  2022ފެބުރުވަރީ  08ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް 

ދުވަހުވަނީ ފަށާފައެވެ. މިގޮތުން ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން 

އެފަރާތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިން ސާފުކޮށް މަަަސައްކަތް ފެށުނެވެ. މިމަސައްކަތުގެ 

ތަނުގައި % ނިމިފައެވެ. މިގޮތުން 25ިޔަލަށްވަނީ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ޖޫން މަހުގެ ނ

ހިޔާކުރުމަށްދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އަދި ނިމި ރާނާ  ްއިމާރާތއިމާރާތް ކުރަމުންގެންދާ 

 ފެންރައްކާކުރާ ޓޭންކްގެ މަސައްކަތްވެސް ވަނީ ފެށިފައެވެ.

 

 

 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިންގި ކައުންސިލުން މަސްދުވަހުގެ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ނަވަ 2022

 15  ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 އޭ.ޓީ.އެމް ޤާއިމްކުރުން:

ފަރާތުން މިރަށުގައި ޤާއިމްކުރަމުންދާ އޭ.ޓީ.އެމްގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 

ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ހުޅުވައި އާންމުންނަށް  2022ފެބުރުވަރީ  07މަސައްކަތް ނިންމައި 

. އޭ.ޓީ.އެމްގެ ޚިދުމަތަކީ މިރަށަށް ވަރަށް ބޭނުންތެރި ޚިދުމަތެކެވެ. ަށާފައެވެޚިދުމަތް ދޭންފ

ެ ރައީސް ޙަސަން ރަމީޒުއެވެ. ހުޅުވުމުގެ އޭ.ޓީ.އެމް ހުޅުވައި ދެއްވީ ކައުންސިލްގ

ރަސްމިއްޔާތުގެ ލ.ފޮނަދޫ ބްރާންޗްގެ މެނޭޖަރާއި، އެ ބްރާންޗްގެ އެހެން މުވައްޒަފުން 

 ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

 

 

 

 ޕްރީސްކޫލްގެ މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން:

ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.  2022ރުވަރީ ފެބު 25މާމެންދޫ ރައްޔިތުންގެ ޕްރީސްކޫލްގެ މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަސް 

ެރިވެފައިވެއެވެ. ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ހަރަކާތްތަކުގެ ީ ނާސަރީ އަދި ނާސަރީގެ ކުދިން ބައިވމިދުވަހުގެ ހަރަކާތުގައި ބޭބ

އަމިއްލައަށް ދިވެހި ދިދަ ތެރޭގައި ސަޤާފީ ހެދުން އެޅުމާއި، ދިވެހި ދިދަ އާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި، ކުދިން 

 ކުރަހައި ކުލަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ބައިނަލް އަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް:

ބައިނަލް އަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމެޓީ އާއި ލ.މާމެންދޫ 

ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގައި ވަނީ އަންހެނުންނަށް އަމާޒުކޮށް  2022މާރިޗް  08ސްކޫލް އަދި މާމެންދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒާއި ގުޅިގެން 

ޫލްގެ ހޯލްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މި ހަފްލާގައި ކައުންސިލާއި، އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ ހަފްލާއެއް ބޭއްވިފައެވެ. ލ.މާމެންދޫ ސްކ

ފަރާތުން ރަށުގެ އިޖްތިމާއީ ސަރަޙައްދު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާ ކަނބަލުންނަށް ހަދިޔާކުރި ތަކެތި، އެ 

ފައެވެ. މި ހަފްލާގައި ނާބެ ފިޓްނަސްގެ މެނޭޖިން މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާ ކޯޕަރޭޓިވްސް ތަކާިއ ވަނީ ހަވާލުކުރެވި

ޑިރެކްޓަރ އިސްމާޢީލް ނާޒިމް ވަނީ ސިއްޚަތާއި، ދުޅަހެޔޮ ކަމާއި ގުޅިގެން ބައިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައެވެ. 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިންގި ކައުންސިލުން މަސްދުވަހުގެ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ނަވަ 2022

 16  ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ިއަށް ގެންދެވުނެވެ. މި މީގެއިތުރުން ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން މި ހަފްލާގައި ބައިވެރި ފަރާތްތަކުގެ ބީ.އެމް.އައި ބެލުން ކުރ

 ހަފްލާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެން ކަނބަލުންވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ކަނޑު އުޅަނދުގެ ސާރވޭ ކުރުމާއި ސަލާމަތީ ހެއްދުމާއި ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވުނު މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަން:

ގުޅޭގޮތުން އުޅަނދު ފަހަރު ދުއްވާ ފަރާތްތަކާއި، އުޅަނދު ކަނޑު އުޅަނދުގެ ސާރވޭ ކުރުމާއި، ސަލާމަތީ ހެއްދުމާއި 

ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިއަށް  2022މާރިޗް  10ފަހަރުގެ ވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް 

ސަރވޭ ގެންދެވުނެވެ. ލ.މާމެންސޫ ސްކޫލްގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މި ސެޝަނުގައި އުޅަނދުގެ 

ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެވުނެވެ. މިސެޝަނުގައި  ތަކާއިބަދަލު  ަށް އައިސްފައިވާކަންކަމގެ ކުރުމާއި، ސަލާމަތީ ހެއްދުމު

މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކަނޑު އުޅަނދުގެ ސާރވޭ ކުރުމާއި، ސަލާމަތީ ހެއްދުމުގެ ތަމްރީން ލިބިފައިވާ 

 މުވައްޒުންނެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިންގި ކައުންސިލުން މަސްދުވަހުގެ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ނަވަ 2022

 17  ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތް: 11ކައުންސިލްގެ 

 18މާރިޗް  2022ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތް  11ކައުންސިލްގެ  

އަށް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. މި މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ  19އިން 

އުމުރު ފުރައަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ  5ކުދިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.  76

 9އަހަރުން ދަށް،  6އުމުރުފުރާތައް ބަހާލެވިފައިވަނީ މި މުބަރާތުގައި 

 18އަހަރުން ދަށް އަދި  15އަހަރުން ދަށް،  12އަހަރުން ދަށް، 

ކޮށްދެއްވީ އަތޮޅުގެ ކަން އަހަރުން ދަށަދެވެ. މި މުބާރާތުގެ ފަޑިޔާރު

މުބާރާތް ބަހާލެވިފައިވަނީ ބަލައިގެން އެކިއެކި މުބާރާތްތަކުގައިވެސް ފަޑިޔާރުކަންކުރަމުން އަންނަ ޤުރުއާން ޓީޗަރުންނެވެ. 

ވަނަ ދުވަހުުގެ ރޭގަނޑު  19ކިޔުމާއި، ނުބަލައި ކިޔުމަށެވެ. މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމާއި އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ 

ސިލްގެ ވެރި ކޮށްދެއްވީ އަތޮޅު ކައުންުލ.މާމެންދޫ ސްކޫލް ހޯލްގައި ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތި ޝަރަފ

 ރައީސް އިސްމާޢީލް ޢަލީއެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

 "އަވަށްޓެރި ފުލުހުން" ތަޢާރަފް ކުރުން:

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭންގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވުނު "އަވަށްޓެރި ފުލުހުން" މޮޑެލް ލ.އަތޮޅަށް ތަޢާރަފް 

ކުރުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި ކައުންސިލްގެ ގުޅިގެން ރަށުގެ މުއައްސަސާ ތަކާއި، ކުލަބު ޖަމިއްޔާތަކާއި، 

ެ މަޢުލޫމާތު ވަނީ ފޯރުކޮށްދެވިފައެވެ. މާމެންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ރަށުގެ އާންމުނަށް މި މޮޑެލްގ

ގެންދެވުނު މި ޕްރޮގްރާމްގައި މުއައްސަސާތަކު މުވައްޒަފުންނާއި، ކުލަބު ޖަމިއްޔާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި އާންމުން 

ގެންދެވުނު މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް  2022މާރިޗް  23ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. 

 މާމެންދޫ ސްކޫލްގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބްގައެވެ. 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިންގި ކައުންސިލުން މަސްދުވަހުގެ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ނަވަ 2022

 18  ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ކުނިމެނޭޖް ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ސިކުސްސެންސަސް ލާމު ރިސޯޓާއިއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން:

ކުނިމެނޭޖް ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލާއި ސިކުސްސެންސަސް 

ވަނަ ދުވަހު ކައުންސިލްގެ  2022މާރިޗް  28ލާމުގެ އިސްވެރިންނާއިއެކު 

މީޓިންގް ރޫމްގައި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. މި 

ންސިލަށް ބައްދަލުވުމުގައި ކުނިމެނޭޖް ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ކައު

ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް ހިއްސާކުރެވުނެވެ. އަދި މިކަމުގައި ސިކުސްސެންސަސް 

ލާމުގެ ފަރާތުން ވެދެވޭނެ އެހީތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. 

ބަދަލުވުމަށްފަހު ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެތަނުގެ 

ިއެވެ. މިދަތުރުގައި ލ.މާމެންދޫ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތް ބައްލަވާލެއްވ

ސްކޫލްގެ މެނޭޖްމަންޓާއި، އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންނާއިއެކުވެސް ސިކުސްސެންސަސް ލާމުގެ ފަރާތުން މަޝްވަރާ 

 ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ. އަދި މި ޓީމް ސްކޫލަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ސްކޫލްވެސް ބައްލަވައި ލެއްވިއެވެ. 

 

 ކަނބަލުންގެ މާހެފުން:

އ.ތ.މ ކޮމެޓީއާއި ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ރަށުގެ އަންހެނުންނަށް ޙާއްސަކޮށް "ކަނބަލުންގެ 

" މި ނަމުގައި މާހެފުމެއް ބޭއްވުނެވެ. މާމެންދޫ ސްކޫލްގެ ޕްލޭ ގުރައުންޑްގައި 1443މާހެފުން 

ވެއެވެ. މި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މި ހަރަކާތުގައި ރަށުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކަނބަލުން ބައިވެރިވެފައި

 ވަނަ ދުވަހު ހަވީރުއެވެ. 2022މާރިޗް  30ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިންގި ކައުންސިލުން މަސްދުވަހުގެ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ނަވަ 2022

 19  ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 މުވައްޒަފުންގެ މާހެފުން:

ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. މި މާހެފުމުގައި  2022އޭޕްރީލް  01ކައުންސިލް މުވައްޒަފުންގެ މާހެފުން 

ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާއި، މިސްކިތު މުވައްޒަފުންނާއި، ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ މުވައްޒަފުންނާއި، 

މ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މާހެފުން ކުރިއަށް ގެންދެވުނީ ޕްރީސްކޫލް މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން އ.ތ.

 މުވައްޒަފުންގެ އާއިލީ މެންބަރުންވެސް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.  މާހެފުމުގައިމާމެންދޫ ރައްޔިތުންގެ ޕްރީސްކޫލްގައެވެ. މި 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން: ދިވެހިޕްރީސްކޫލްގެ 

މާމެންދޫ ރައްޔިތުންގެ ޕްރީސްކޫލްގެ ދިވެހި ބަހުގެ ދުވަސް 

މިދުވަސް ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.  2022އޭޕްރީލް  14

ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރިވަރުނަށް ޙާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށް 

ގެންދެވުނު ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ދަރިވަރުން މަދަހަ ހުށެހެޅުމާއި، 

ހެޅުމާއި، ޅެން ހުށަހެޅުނެވެ. މި ހަރަކާތް ބޭބީ ނާސަރީ ރައިވަރު ހުށަ

 އަދި ނާސަރީއަށްވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިންގި ކައުންސިލުން މަސްދުވަހުގެ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ނަވަ 2022

 20  ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ދިވެހި ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން:

ދިވެހި ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ސްކޫލާއި ކައުންސިލް ގުޅިގެން ދަރިވަރުންނަށް ކުއިޒް މުބާރާތެއް 

ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. ސްކޫލްގެ ހައުސްތަކުގެ މެދުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މި 

ިނާމް މުބާރާތަށް ވަނަ ވަނަ އަށް އައި ހައުސްތަކަށް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ފައިސާ އ

 ހުށަހެޅުނެވެ. 

 

 

 

 

 ހިފްޒްކޮށް ތަރާވީސް ނަމާދުކުރުން:

ވީސް ނަމާދު ކުރުން މިއަހަރު ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. ހިފްޒްކޮށް ާދެއަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު ހިފްޒްކޮށް ތަރ

ނަމާދު ކޮށްފައިވަނީ ސްރީލަންކާ ހިފްޒްކޮށް ތަރާވީސް ތަރާވީސް ނަމާދު ކުރުން ކުރިއަށް ގެންދެވުނީ މަސްޖިދުލް ހުދާ ގައެވެ. 

 އިން ގެނައި ހާފިޒެވެ.

 

 ދީނީ ދަރުސް ދިނުން:

ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ދީނީ ދަރުސް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް 

ވަނަ  2022އޭޕްރީލް  24ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. މިޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދެވުނީ 

މެންދުރުނަމާދަށްފަހު މަސްޖިދުލް ހުދާ ގައި ދަރުސް ދުވަހުއެވެ. މިގޮތުން މިދުވަހުގެ 

ކުރިއަށް ގެންދުނެވެ. އަދި އަސުރު ނަމާދަށްފަހު މަސްޖިދުއް ސަބީލްގައި ދަރުސް 

ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. ދީނީ ދަރުސް ދެއްވީ އައްޝައިޚް އާދަން ނިޝާން ބިން ޢަލީ 

އްގެ ރައްޔިތުންނާއި އާދަމްއެވެ. މި ދަރުސްތައް އަޑު އެއްސެވުމަށް ގިނަ އަދަދެ

 ކުޑަކުދިން ބައިވެރިފެވައިވެއެވެ.

 

 

 މަޖާ: ޢީދަކުޑަ 

ކައުންސިލާއި، މުއައްސަސާތަކާއި، ކުލަބު ޖަމިއްޔާތަކާއި އަދި އ.ތ.މ 

ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޢީދުވަނީ ކުލަގަދަކޮށް  1443ކޮމެޓީ ގުޅިގެން 

ައި މުއައްސަސާތަކާއި، ފާހަގަކޮށްފައެވެ. ޢީދުގެ ކަންކަން އިންތިޒާމް ކުރުމަށްޓަކ

ކުލަބު ޖަމިއްޔާތަކާއި، އ.ތ.މ ކޮމެޓީ އެކުލެވޭހެން ކޮމެޓީއެއް އެކުލާލެވި، 

ދުވަހަށް  05ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުނީ ކޮމެޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ. 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިންގި ކައުންސިލުން މަސްދުވަހުގެ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ނަވަ 2022

 21  ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ން، ޢީދު ނަމާދު ކުރުން، ޢީދު ބަހާލައިގެން ކުޑަޢީދު މަޖާގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތްތަކަކީ، ޢީދު ގަސްރޯކުރު

އަހަރުން މަތީގެ ކުއްލިރޭސް، މުއައްސަސާތަކުގެ ސްޓޭޖް ޝޯ، ވޮލީ މުބާރާތް،  16އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްލިރޭސް،  16ސައި، 

 ތުރީ އޮން ތުރީ ފުޓްސަލް، މަސްރޭސް އަދި ޢީދު ކެއުން މިއެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ކުޑަ ކުދިންގެ ދުވަސް:

 2022މޭ  10މާމެންދޫ ސްކޫލް ގުޅިގެން ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ކުލަގޮތެއްގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. ކައުންސިލާއި 

 އްވަނަ ދުވަހު މާމެންދޫ ސްކޫލްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިދުވަހުގެ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތަފާތު ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަ

އިންތިޒާމް ކުރެވިފައިވެއެވެ. ދުވަހުގެ ތީމެއްގެ ގޮތުގައި "ވޯޓާ ތީމް" ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ހަރަކާތްތަކުގައި 

ފެނާއި ގުޅުންހުރި ތަފާތު ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. ކުދިންގެ އުމުރުފުރާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެކުދިންނާއި 

 ފާތު ކުޅިވަރުތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. ދުވަސް ފެށުމުގެ ގޮތުން ކޭކު ފެޅުން ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.ގުޅުންހުރި ތަ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިންގި ކައުންސިލުން މަސްދުވަހުގެ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ނަވަ 2022

 22  ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން:

ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން 

 2022މެއި  11ގޭގެއަށް ފެންހޮޅި އެޅުމަށްޓަކައި ފެން ހޮޅިވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް 

 އެސް.އެމް.ސީވަނަ ދުވަހު ވަނީ ފަށާފައެވެ. މިމަސައްކަތަކީ ސަރުކާރުން 

 މުގެ ދަށުން ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތެކެވެ. ކުންފުންޏާއި ހަވާލުކޮށް ކައުންސިލްގެ ބެލު

 

 

 

 

 

 ކުޅިވަރު ކުޅޭ ސަރަހައްދު ތަރައްޤީ ކުރުން:

ކުޅިވަރު ކުޅޭސަރަހައްދު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ގޮތުން 

ސަރުކާރުން އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ޓާފް ދަނޑު އެޅުމުގެ 

މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް މަސައްކަތް 

އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ނިންމާލާފައެވެ. ވޭތުވެދިޔަ 

އެހެންނަމަވެސް ޓާފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ޖޫން މަސް 

ނިމުނުއިރުވެސް ފެށިފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި މިހާރު ދަނޑުވަނީ 

ވަރަށްބޮޑަށް ވިނަވެފައެވެ. މިމަސައްކަތް އަލުން ފެށުމަށް 

ުރުމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް އިންސްޕެކްޓް ކ

ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް، އެމްޕަވަރމަންޓްގެ ބޭފުޅެއް ވަޑައިގެން ދަނޑުގެ  2022މެއި  11

 ސަބްބޭސް ޗެކްކޮށް ބަލައި ދިރާސާކޮށްފައިވެއެވެ.

 

 :މަންޓާ އާއިއެކު ކައުންސިލުން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

ަޑި ދިރުވާ އާލާކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ސިކްސް ސެންސަސް ލާމްގެ ފަރާތުން އެންމ

ރިސޯޓުން ކުރިއަށް ގެންދާ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލާއި ޙިއްސާ ކުރެވުނެވެ. އަދި 

ކައުންސިލާއި ރަށުގެ މުޖްތަމައުގެ ފަރާތުން މިކަން ދިރުވައި އާލާކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ 

 މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެވުނެވެ.

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިންގި ކައުންސިލުން މަސްދުވަހުގެ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ނަވަ 2022

 23  ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް:

ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމެޓީ ގުޅިގެން ރަށުގެ އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ގެވެށި އަނިޔާއާއި ގުޅޭގޮތުން 

ވަނަ ދުވަހު މާމެންދޫ ސްކޫލްގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބްގައި ކުރިއަށް  2022މޭ  20ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުނެވެ. 

އަނިޔާލިބޭ ފަރާތްތަކުން ރިޕޯޓް ކުރުމަށް ދެވިފައިވަނީ ގެވެށި އަނިޔާއަކީ ކޮބައިކަމާއި، ގެންދެވުނު މި ޕްރޮގްރާމްގައި މަޢުލޫމާތު 

މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ ކައުންސިލްގެ އެސް.ޖީ ާއި ގުޅިގެންނެވެ. ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާއި އެކަން އޮންނަ ގޮތ

 ޙައްވާ ޝާމާއެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް:ކައުންސިލްގެ 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓެއް، އޮޑިޓަރ އޮފީހުގެ އެދުމުގެ މަތިން  2021އަދި  2020ކައުންސިލް އިދާރާގެ 

ވަނަ އަހަރުގެ  2020އޯޑިޓްސްޓެންޑަޑް އެލް.އެލް.ޕީ ގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދުނެވެ. މި އޮޑިޓްގައި ކައުންސިލް އިދާރާގެ 

ޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓެއް ކުރެވުނެވެ. އޮޑިޓުން ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންކަން ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބުތަކުގެ ކ 2021މާލީ ބަޔާނާއި، 

 ޙިއްސާ ކުރެވުނެވެ.ކައުންސިލާއި 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިންގި ކައުންސިލުން މަސްދުވަހުގެ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ނަވަ 2022

 24  ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ އަހަރީ މޮނިޓަރިން: 2021

ނިޔަލަށް ގެ  2022މެއި  23މެއި އިން ފެށިގެން  21ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ އަހަރީ މޮނިޓަރިން  2021

ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ޓީމަކުންނެވެ. 

ފާހަގަ  ިން ޓީމަށްމަސައްކަތް ނިންމާލުމަށްފަހު މުވައްޒަފުންނާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މޮނިޓަރ

ކަން ކައުންސިލާއި ހިއްސާކޮށް އަދި އެކަންކަން ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައި ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރިއަށް ކުރެވުނު ކަން

ގެންދާނެގޮތުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލަރުންގެ އިތުރުން އިދާރީ މުވައްޒަފުންވެސް 

 ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 "ބިލްޑިންގް ކުލައިމެޓް ރެސިލިއެންޓް ސޭފަރ އައިލެންޑް އިންދަ މޯލްޑިވްސް ޕްރޮޖެކްޓް:

"ބިލްޑިންގް ކުލައިމެޓް ރެސިލިއެންޓް ސޭފަރ އައިލެންޑް އިންދަ މޯލްޑިވްސްގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ޖަޕާން 

އެންވަޔަރމަންޓް، ކުލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން އެޖެންސީ )ޖައިކާ( އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ޓެކްނޮލޮޖީ ގުޅިގެން ގޮނޑުދޮށް ހިމާތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން މިރަށުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވެމުންދާ 

ބައްދަލުވުންތަކެއްވަނީ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ޙިއްސާކުރުމަށްޓަކައި މަޝްވަރާ 

ބައްދަލުވުމެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް  3ލުވުންތައް ަބޭއްވިފައެވެ. ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މި ބައްދ

ާ ގެންދެވުނެވެ. މިގޮތުން ފުރަތަމަ މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވަނީ ކައުންސިލާއި، އ.ތ.މ ކޮމެޓީއާއި، ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސ

ވަނަ ބައްދަލުވުމެއްގެ ގޮތުގައި ރަށު ފިރިހެން ބޭފުޅުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބައްދަލުވުމެއް  2ތަކާއި ކުލަބު ޖަމިއްޔާތަކަށެވެ. 

ވަނަ ބައްދަލުވުމެއްގެ ގޮތުގައި ރަށުގެ އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް ހާއްސަކޮށް ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ.  3ބޭއްވުނެވެ. އަދި 

ގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބްްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މިބައްދަލުވުންތަކަށް މުއައްސަސާ ތަކުންނާއި. އާންމުގެ ގިނަ މާމެންދޫ ސްކޫލް

ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި  2022މޭ  24ބަޔަކު ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މި ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 

ން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން އެޖެންސީ )ޖައިކާ( އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ބައްދަލުވުމުގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވަނީ ޖަޕާ

 އެންވަޔަރމަންޓް، ކުލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި ވޯޓަރ ސޮލިއުޝަންގެ ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅުންނެވެ.

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިންގި ކައުންސިލުން މަސްދުވަހުގެ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ނަވަ 2022

 25  ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ކުނި މެނޭޖް ކުރުމާއި ގުޅޭ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން:

ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލާއި ލ.ހިތަދޫ ކައުންސިލާއި ދެމެދު ކުނި މެނޭޖް 

ވަނަ ދުވަހު ހިތަދޫ ކައުންސިލްގައި  2022މެއި  24މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް 

ބޭއްވުނެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގެ މަޤުސަދަކީ ކުނިމެނޭޖް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރަށްވުރެ 

އަދި  ުމެވެ.މާއި ގުޅިގެން މަޝްވަރާ ކުރކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ ކަންކަ

ކައުންސިލްތަކުން ވެވިދާނެ އެހީތެރިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ. 

އާއި ގުޅުންހުރި ކަންތައްތަކުގައި މަޝްވަރާކޮށް ހިޔާލު  މީގެއިތުރުންވެސް ދެރަށުގެ ތަރައްޤީ

ެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް ބަދަލުކުރެވުނެވެ. މި ބައްދަލުވުމަށްފަހު ހިތަދޫގެ ވޭސްޓް މ

 ޒިޔާރަތްކޮށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާގޮތް ބަލާލެވުނެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ޕްރީ ސްކޫލްގެ ސްޕޯޓްސް ޑޭ:

މެއި  26ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ މާމެންދޫ ރައްޔިތުންގެ ޕްރީސްކޫލްގެ ސްޕޯޓްސް ޑޭ 

ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. މާމެންދޫ ސްކޫލްގެ ޕްލޭ ގްރައުންޑް ގައި ކުރިއަށްދިޔަ މިހަރަކާތުގައި ބޭބީ  2022

ން ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. މިހަރަކާތް ކުރިއަށް ނާސަރީ އަދި ނާސަރީގެ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެ



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިންގި ކައުންސިލުން މަސްދުވަހުގެ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ނަވަ 2022

 26  ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަނަ  ިފައިވެއެވެ.ގެންދިއުމުގައި ބެލެނިވެރިންނާިއި، ޕީ.ޓީ.އޭ ގެ އެއްބާރުން ލިބ

ާއި މެޑަލް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް އިނާމވަނައަށް އައި ކުދިންނަށް އިނާމާއި މެޑަލް ހަވާލުކުރެވުނެވެ. 

  ޔޫސުފް ޖަޛްލާންއެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އާއިއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން:މްފެނުގެ ނިޒާމާއި ޤާއި

ރަށުގައި ސަރުކާރުން ޤާއިމްކުރާ ފެނުގެ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާގޮތް 

ބައްލަވައި ލެއްވުމަށާއި، ޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލާއި މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގް، ހައުސިންގް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޝަރ ގެ 

ވަނަ ދުވަހުވަނީ ރަށަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ. ކައުންސިލްގެ  2022ޖޫން  01ޓީމެއް 

ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ބައްދަލުވުމުގައި މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތުގެ  މީޓިންގް ރޫމްގައި

ންސަލްޓެންޓް އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރ ޮމަޢުލޫމާތު މިޕްރޮޖެކްޓްގެ ކ

ވަނީ މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައެވެ. ބައްދަލުވުމަށްފަހު މަސައްކަތްކުރާ ސައިޓަށް ޓީމްގެ 

 ބޭފުޅުން ޒިޔާރަތްކޮށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާގޮތް ބައްލަވައި ލެއްވިއެވެ. 

 

 ެވޭޑޮކްޓަރެއްގެ ޙިދުމަށް ދިނުމަށްޓަކައި ކުރ ލ.ހިތަދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގައި އަންހެނުންގެ ޙާއްސަ

 މަސައްކަތުގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން:

ލ.ހިތަދޫ ކައުންސިލާއި، މިކައުންސިލް އަދި ލ.ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ލ.ހިތަދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގައި 

މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާ  އަންހެނުންގެ ޙާއްސަ ޑޮކްޓަރެއްގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފް ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ

ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްޓަކައި ހިތަދޫ އަދި  ،ކުރުމަށާއި، އެކަމާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް

ވަނަ ދުވަހު ވަނީ މިރަށަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ. މި ޓީމުން ރަށުގެ ގޭގެއަށް  2022ޖޫން  01ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ ޓީމެއް 

ލްގެ ރައީސް، ނައިބު ރައީސް ގޮސް މިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނާއި ޙިއްސާ ކުރެވުނެވެ. މި ޓީމްގައި ހިތަދޫ ކައުންސި

 މެމްބަރުންނާއި، ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަދި ނައިބު ރައީސް ބައިބެރިވެފައިވެއެވެ. 2އަދި 

 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިންގި ކައުންސިލުން މަސްދުވަހުގެ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ނަވަ 2022

 27  ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 

 

 

 

 

 

 

 ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން

ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ 

ގޮތުން ކައުންސިލާއި، މާމެންދޫ ސްކޫލް އަދި 

 2022ޖޫން  05ތަކާއި ގުޅިގެން  މުއައްސަސާ

ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ހިގާލުމެއް ބޭއްވުނެވެ. މި 

ހިގާލުމުގައި މިއަހަރުގެ ޝިޔާރު "އޮންލީ ވަން 

އާތު" ބެނާތަކާއި ދުވަހާއި ގުޅޭ ޕޯސްޓަރުތައް 

ބޭނުންކޮށްފައިވެއެވެ. މިހިގާލުމުގައި 

މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން ސްކޫލްގެ 

ވަރުންނާއި އާންމުންވެސް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ދަރި

އަށް  6:00އިން ފެށިގެން އިރުއޮށްސި  4:00ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު  2022ޖޫން  04މިދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން 

 އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ދުއްވުންވެސް ވަނީ މަނާ ކޮށްފައެވެ.

 ޕްރީ ސްކޫލްގެ ކޮންސެޓް:

ން ކުރިއަށް ގެންދާ މާމެންދޫ ރައްޔިތުންގެ ޕްރީސްކޫލާއި މާމެންދޫ ސްކޫލް ގުޅިގެން ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށު

ސްކޫލްގެ ފައުންޑޭޝަން ކުދިންނާއިއެކު "ސްޕާރަލް" މި ނަމުގައިވަނީ ކޮންސެޓެއް ބޭއްވިފައެވެ. މި ކޮންސެޓްގައި 

ައްލާލެވިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ދަރިވަރުންގެ ނެށުމާއި، ދަރިވަރުންގެ ގްރޫޕް ހަރަކާތްތަކާއި، ވަކިވަކި ދަރިވަރުންގެ ހަރަކާތްތައް ދ

ހަރަކާތްތައް ދައްކާލެވިފައެވެ. މިހަރަކާތް ކުރިއަށް ކިޔުމުގެ މަދަހަ ކިޔުމާއި، ޤުރުއާން ކިޔެވުމާއިި، ރައިވަރު، ބަނދި 

  ގެންދިއުމުގައި ބެލެނިވެރިންގެ ފަރާތުން ލިބުނު ތަރުހީބާއި އެއްބާރުލުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިންގި ކައުންސިލުން މަސްދުވަހުގެ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ނަވަ 2022

 28  ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ޕްރީ ސްކޫލްގެ ރިޕޯޓް ދިނުމުގެ ހަފްލާ:

ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ މާމެންދޫ 

ވަނަ އަހަރުގެ  2022-2021ރައްޔިތުންގެ ޕްރީސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންގެ 

ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް  2022ޖޫން  28ރިޕޯޓް ފޯމް ދިނުމުގެ ހަފްލާ 

ނާސަރީ އަދި ބޭބީ ނަސރީގެ ކުދިންނަށް ގެންދެވުނެވެ. މި ހަފްލާގައި 

ރިޕޯޓް ފޯމް ދިނުން އޮތެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން އަންނަ ދިރާސީ އަހަރުގައި 

އަށް ބަދަލުވާ ކުދިންގެ ގްރެޖުއޭޓްވުންވެސް ކުރިއަށް  1ގްރޭޑް 

. މި ހަފްލާ ޝަރަފުވެރި ގެންދެވުނެވެ. އަދި މިހަލްފާގައި ޕްރީސްކޫލް ހިގައިދިޔަގޮތުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓްވެސް ހުށަހެޅުނެވެ

ކޮށްދެއްވީ ލ.މާމެންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އިންޗާރޖް ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ސަލީމްއެވެ. މި 

 ހަފްލާ ނިންމުމުގެ ގޮތުން ބެލެނިވެރިންނާއި ކައުންސިލް ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ބިލެއް މީރުކޮށްލުމެއްއޮތެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 ދުވަސް:ލާމަރުކަޒީ 

ރަށުގެ އާންމުނަށް ހުޅުވާލައިގެން މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ މުބާރާތެއް ކުރިއަށް ލާމަރުކަޒީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން 

ގެންދުނެވެ. ލާމަރުކަޒީ ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހުޅުވާލެނުވު މި މުބާރާތައް ވަނަވަނައަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުންވަނީ 

 ކަނޑައަޅާފާއެވެ.  ފައިސާގެ އިނާމެއް

 

 ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި އެހެނިހެން ތަންތަން ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން: ރަށުތެރެ

އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދު ސާފުކުރުމާއި،  ގެ މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައިވެސްއެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްގޮތަށް މިއަހަރު

މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. ޕާކް ސަރަހައްދު ސާފުކުރުމުގެ ސް އަދި ޤަބުރުސްތާނު އަދި ހިނަވާގެ ސާފުކުރުމާއި، ގެސްޓްހައު

މިގޮތުން މިމަސައްކަތް ކުރެވުނީ އާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްގެން އެކަމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ 

ްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ އާމްދަނީ އެހެންނަމަވެސް އަންހެނުންގަ ތަރައރަނގަޅު ހުށަހެޅުން ލިބުނު ފަރާތްތަކަށެވެ. 

އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި، ރައްޔިތުންގެ ގެސްޓް ހައުސް އާއި ޕާކު ސާފުކުރުން ކުރިއަށްގެންދަނީ ކޮމެޓީއާ 

 ހަވާލުކޮށްގެންނެވެ. މި މަސައްކަތްތަކަކީ ކައުންސިލުން އުޖޫރަ ކަނޑައެޅިފައިވާ މަސައްކަތްތަކެވެ.

 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިންގި ކައުންސިލުން މަސްދުވަހުގެ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ނަވަ 2022

 29  ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 :ާ މަރާމާތު ކުރުންކައުންސިލް އިދާރ

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ދެކުނު ފަރާތުން ދޮރެއް ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ކުރިން ވަދެ ނިކުމެ އުޅުނު ދޮރުގެ ބަދަލުގައި 

ފެށިގެން ކައުންސިލަށް ވަދެ ނިކުމެ އުޅުމަށް އެ ދޮރު  ވަނަ ދުވަހުން 2022މެއި  08ކަނޑައި، ދޮރު ހަރުކުރެވުނެވެ. އަދި 

 ުނެވެ. ބޭނުންކުރަންފެށ

   

 :ސްކޫލަށް އެހީތެރިވުން

ސްކޫލްގައި ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ސްޓާފްރޫމްގެ 

ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން، ސްކޫލުން 

ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮފޯސަލް ކައުންސިލުން ބަލައިގަނެ ސްކޫލަށް 

އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ސްޓާފްރޫމް މަރާމާތު ކުރުމަށްޓަކައި 

 ކުރެވުނެވެ.ސްކޫލަށް ހަދިޔާ އަދި އިސްކުރު ބޭނުންވާ ފިލާ 

މީގެއިތުރުން ސްކޫލުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކޭމްޕްގައި 

 ބޭނުންކުރުމަށް މާސްކް ހަދިޔާ ކުރެވުނެވެ. 

 

 

 

 

 

 :ސްކޫލްގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް އެހީތެރިވުން

ވަނަ އަހަރުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން  2020/2021އަދި  2019ސްކޫލްގެ 

ވަނަ އަހަރުގެ  2020/2021ވަނަ އަހަރުގެ ބެސްޓް އޯލް ރައުންޑް،  2019ުން ފައިސާގެ އިނާމެއް ހަދިޔާކުރެވުނެވެ. މިގޮތ

 ހުށަހެޅުނެވެ.ގެ ޓޮޕް އެޗީވަރސް އަށް ފައިސާގެ އިނާމު  2020/2021ބެސްޓް އޯލް ރައުންޑް، އަދި 

 

 :ިއްޙީ މަރުކަޒަށް އެހީތެރިވުންސ

ރަށުގެ ސިއްޙީ މަރުކަޒަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ސައިންގް މެޝިނެއް ހަދިޔާ ކުރެވުނެވެ. މެޝިން ހަދިޔާ ކުރެވުނީ 

 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. 2022މޭ  19

 

 

 

  



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިންގި ކައުންސިލުން މަސްދުވަހުގެ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ނަވަ 2022

 30  ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ  2022 -7

 ހަރަކާތްތައްގެންދެވިފައިނުވާ ތެރެއިން ކުރިއަށް 

 

ހިންގުން  ޕްރޮގްރާމްތައް އެހީގައި ތަމްރީން މާހިރުންގެ ފަންނީ ،ބިނާކުރުމަށް ކްނީޝަނުންޓެ: 1ޙަރަކާތް  •

 )ޕިއުރިފައިމެޝިން(

އަލަށް ޕިއުރިފަޔަރ މެޝިން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލުން  ސަބަބު/ދަތިތައް:

މިހާރު ވާނީ އިޢުލާން ކުރެވިފައެވެ. އެހެންކަމުން ގޭގޭގައި މެޝިން ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ދުވަސްވަރު 

 ަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައެވެ.ފަންނީ މީހުން ބިނާކުރުމަށްޓަކައި މިމަސައްކަތްވަނީ ފަހ

 ހޭލުންތެރިކުރުވުން ހަކަތައަށް އިއާދަކުރުވަނިވި ރައްޔިތުން : 2ޙަރަކާތް  •

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރަށުގައި ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރުމަށް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

ން މިކަމަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ވަނީ ތައްޔާރީތަކެއް ވަމުންދާތީ މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ތެރެއި

 ފަސްކޮށްލެވިފައެވެ.

 އެންސްޕާ ތަކެތި އިތުރު މިފަދަ މިނޫންވެސް އަދި ގޮނޑި ފުރޮޅުލީ ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ދުވަސްވީ ޢުމުރުން: 3ޙަރަކާތް  •

 ފޯރުކޮށްދިނުން އެޙީތެރިކަން އިދާރީ ހޯދުމަށް މެދުވެރިކޮށް

 އެކިއެކި ސަބަބުތަކާއިހުރި މިމަސައްކަތް އަދިވަނީ ފެށޭގޮތް ނުވެފައެވެ. ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ބޭއްވުން ދަރުސް ދީނީ ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ރައްޔިތުން މެދު ފިކުރާއި ހަރުކަށި : 4ޙަރަކާތް  •

 ނުވެފައެވެ.އެކިއެކި ސަބަބުތަކާއިހުރި މިމަސައްކަތް އަދިވަނީ ފެށޭގޮތް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ދަރިވަރުންނަށް  ކަންކަން އެނގެންޖެހޭ ކޮންމެހެން ގޮތުން ދީނީ: 5ޙަރަކާތް  •

 އެކިއެކި ސަބަބުތަކާއިހުރި މިމަސައްކަތް އަދިވަނީ ފެށޭގޮތް ނުވެފައެވެ. ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ހިންގުން ޕްރޮގްރާމް ތަމްރީން ހާއްސަ އަންހެނުންނަށް : 6ޙަރަކާތް  •

 އެކިއެކި ސަބަބުތަކާއިހުރި މިމަސައްކަތް އަދިވަނީ ފެށޭގޮތް ނުވެފައެވެ. ސަބަބު/ދަތިތައް:

 އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން ދޭނެ މަރުކަޒެއް ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ގާއިމްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން : 7ޙަރަކާތް  •

ށް ވާނީ އެކަމާއި ގުޅިގެން ސިޓީ ގާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރާއި ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކަމަރުކަޒު  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ފޮނުވިފައެވެ.

 

 

 

  



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިންގި ކައުންސިލުން މަސްދުވަހުގެ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ނަވަ 2022

 31  ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

   ވިޔަފާރިއާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ކައުންސިލުން  -8

 

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

ދޫކޮށްފައިވަނީ ފައިބަރ އުޅަނދު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދޫކުރާ ހަރުގެ ބިމާއި، ވިޔަފާރި އަދި ކެފޭ ހިންގުމަށް ދޫކުރާ ބިންތައް ކުއްޔަށް 

ކުއްޔަށް ބިންތަކާއި ގާޑިޔާ ހިންގުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކެވެ. މީގެއިތުރުން މަސްކައްކާ ހިއްކުމަށާއި، ތެލުގެ ވިޔަފާރިކުރުމަށްވެސް ބިން 

މީގެއިތުރުން  އެޅުމަށްވެސް ބިން ދޫކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. ްއެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން އައިސްޕްލާންޓވެިދޫކުރެވިފައ

ލިބޭ އާމްދަނީ އާއި ކުނިފީ އަދި ފެންފީ އިން ލިބޭ  ކީ ގެސްޓްހައުސް އިން ކުއްޔަށްކައުންސިލަށް އިތުރަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަ

އާމްދަނީއާއި، ރިސޯޓުން ގެންނަކުނި ނައްތާލުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުން ލިބޭ އާމްދަނީއާއި، އެކިއެކި ޚިދުމަތްތަކުން ނެގޭ 

 ފީތަކުންނެވެ.

 

 ވިޔަފާރި ބިން: 

ވިޔަފާރިބިމުގެ ގޮތުގައި ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ޖުމްލަ 

ބިން ދޫކުރެވިފައިވާނެއެވެ. މިބިންތައް ދޫކުރެވިފައިވަނީ މަސްދުވަހުގެ  06

ކުއްޔަށެވެ. އާންމުކޮށް ބިންތައް ދޫކޮށްފައިވަނީ އިމްޕޯޓް މުދާ ވިއްކުމާއި، 

ގުދަން ކުރުމާއި، ކެފޭހިންގުމާއި  އަދިވެސް އެހެނިހެންމަސައްކަތްތަކަށެވެ. 

ުމަތް އަދި އަނެއް ބިމުގައި މިގޮތުން މިތަނުން އެއް ބިމެއްގައި ކެފޭ ޚިދ

އިމްޕޯޓް މުދާ ވިއްކުމާއި ގުދަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް 

 ގެންދެއެވެ. 

 

 

 

 

 

 ތެޔޮބިން :

މަސްވެރިންނަށާއި އޮޑިދޯނި ފަހަރުތަކަށް ފަސޭހައިން ތެޔޮ ބަނދަރު 

ސަރަހައްދުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން ބަނދަރު 

އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ވަނީ  1575ސަރަހައްދުގެ ހުޅަނގު ފަރާތުން 

އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައެވެ. މި ބިމުގައި ތެޔޮ 

 ަސައްކަތް އެފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ. ވިއްކުމުގެ މ

 

 

 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިންގި ކައުންސިލުން މަސްދުވަހުގެ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ނަވަ 2022

 32  ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 މަސްކައްކާ ހިއްކުން: 

މަސްކައްކާ ހިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި 

 2250ކުރުމަށްޓަކައި ބަނދަރު ސަރަހައްދުގެ ހުޅަނގުފަރާތުން 

ބިމެއް ވަނީ ކުއްޔަށް  ދޫކުރެވިފައެވެ. މި  03އަކަފޫޓްގެ 

ިއްކުމުގެ ބިންތަކުގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަސްކައްކާހ

ބިމެއް ކުއްޔަށް  2މަސައްކަތްދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. އަދި އިތުރު 

ދޫކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ދަނީ 

 ކުރެވެމުންނެވެ. 

 

 

 ފައިބަރު މަސައްކަތް:

ފައިބަރު މަސައްކަތް ކުރުމަށްވެސް ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ބިންތަކެއް 

ބިމެއް ވަނީ އެސަރަހައްދުން  3ވަނީ ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައެވެ. މިގޮތުން މިވަގުތު 

ފައިބަރ އުޅަނދު ބަނުމުގެ މަސައްކަތް  ބިންތަކުގައިކުއްޔަށް ދެވިފައެވެ. އަދި އެ 

 ކުރިއަށް ދެއެވެ. 
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ގެ  2022

ހުރި  ބަޖެޓްގައި ބާކީ

 ފައިސާ

ގެ  2022

މަހުގެ  6ފުރަތަމަ 

 ޚަރަދު

ގެ ލިބުނު  2022

 ބަޖެޓް
 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 3,002,037.00 2,220,520.59 781,516.41

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 422,040.00 53,123.83 368,916.17

 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު 2,052,000.00 758,984.30 1293015.70

        

 ބަޖެޓް މުޅި ޖުމްލަ 5476077.00 3032628.72 2443448.28

        

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު      

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 2,036,197.00 1,943,392.19 92,804.81

872.16 67,927.84 68,800.00 
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން 

 ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 40,000.00 13,426.00 26,574.00

 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 135,000.00 49,200.92 85,799.08

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 145,000.00 46,958.13 98,041.87

 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު 20,000.00 5813.00 14,187.00

 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 105,000.00 40,678.68 64,321.32

 ޖުމްލަ 2,549,997.00 2167396.76 382600.24

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު   

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 422,040.00 53,123.83 368,916.17

 ޖުމްލަ 422,040.00 53,123.83 368,916.17

        

 ޖުމްލަ: 2,972,037.00 2،220،520.59 751,516.41

 

  



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިންގި ކައުންސިލުން މަސްދުވަހުގެ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ނަވަ 2022

 34  ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ހަރަކާތްތައްއަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި  ވަނަ 2022 -10

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް 

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް 

 ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު
ލަފާ ކުރާ 

 ބަޖެޓް
Q3 Q4 

1 
މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2022

 ރިޕޯޓްހަރކާތްތަކުގެ 
- 

 - ވަނަ އަހަރުގެ އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރު އެކުލަވާލުން  2023 2

 - ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް އެކުލަވާލުން  2023 3

 -   ވަނަ ބައްދަލުވުން 2ޤާނޫނު ލާޒިމުކުރާ ރައްޔިތުންގެ  4

 -   އިއުލާނުކުރުން އާންމުކޮށް ޕްލޭން މަހެއްގައި އެއް މަހުން ދެ ކޮންމެ 5

6 
ތެރި ކުުރުމާއި، ހޭލުން ބޭނުންކުރުމުގެ ބޯފެން ސާފު މެދުގައި ރައްޔިތުންގެ

 ޕިޔުރިފައި މެޝިން ހަރުކުރުމަށް އެހީތެރިވުން
  33000 

  10000  އެހީތެރިވެދިނުން ހޯދުމުގައި މިތަކެތި ގޭބިސީތަކަށް ނެތް ކަޅުހަން/  ފެންތާނގީ 7

   5000 ހިންގުން ޕްރޮގްރާމް ތަމްރީން ،ތަމްރީންކުރުމަށް ޖަމާއަތްތެރިން 8

   20000 މަރާމާތުކުރުން ބައްތިތައް މަގު 9

  3000  ތަމްރީންކުރުން މީހުން މާރާމާތުކުރާނެ ބައްތިތައް މަގު 10

  50000  ބިނާކުރުން މަރުކަޒެއް ޢިޖްތިމާޢީ 11

 -   ފާސްކުރުން ކަނޑައަޅައި ކައުންސިލުން ޢުސޫލު ބަލަހައްޓާނެ ބޯޅަދަނޑު 12

  30000  ބިނާކުރުން ލައިބްރެރީ 13

14 
 މަޢުލޫމާތު ގޮތުން ގުޅޭ އަނިޔާއާއި ގެވެށި ހާއްސަކޮށް މީހުންށް ދެޖިންސްގެ

 ފޯރުކޮށްދިނުން
  3000 

15 
 މިފަދަ މިނޫންވެސް އަދި ގޮނޑި ފުރޮޅުލީ ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ދުވަސްވީ ޢުމުރުން

 ފޯރުކޮށްދިނުން އެޙީތެރިކަން އިދާރީ ހޯދުމަށް މެދުވެރިކޮށް އެންސްޕާ ތަކެތި އިތުރު
  - 

  50000  ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 16

  50000  ވޮލީ ފިއެސްޓާ 17

   10000 ޢީދުފާހަގަ ކުރުން 18

  5000  ހިންގުން ޕްރޮގްރާމް ހެއްދުމުގެ ކާޑު ލައިސެންސް 19

   100000 ޓްރެކް ހެދުން 20

   1000 ޗެކްކުރުން ސާފްތާހިރުކަން ތަނުގެ ގުޅިގެން މަރުކަޒާއި ސިއްހީ 21



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިންގި ކައުންސިލުން މަސްދުވަހުގެ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ނަވަ 2022

 35  ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

   8500 ގެންދިއުން ކުރިއަށް ޕްރޮގްރާމް ދަރުސް ދީނީ 22

   2000 ހޭލުންތެރިކުރުވުން ހަރަކާތްތަކާއިމެދު ގޭންގް ދަރިވަރުން ސުކޫލު 23

24 
 މުޖްތަމަޢެއް ސަލާމަތްވެފައިވާ ވަބާއިން މަސްތުވާތަކެތީގެ އެހެނިހެން ޑްރަގާއި

 ބިނާކުރުން
  3000 

   62000 ހޯދުން ތަކެތި ބޭނުންވާ ޕްރީސުކޫލަށް 25

  5000  ހިންގުން ޕްރޮގްރާމްތައް ތަފާތު ދާއިރާއިން ވޮކޭޝަނަލް އަދި ޓެކްނިކަލް 26

  3000  މަޢުލޫމާތުދިނުން ގުޅޭގޮތުން އާދަތަކާއި ސިއްޙީ ރަނގަޅު މީހުނަށް ޢުމުރުގެ ދޮށީ 27

28 
 ޕްރޮގްރާމް ނައްތާލުމުގެ ،ބަލައި ތަންތަން އާލާވާ މަދިރި ފަހަރު 4 އަހަރަކު

 ހިންގުން
  3000 

29 
 އެކަޑަމީ މެރިޓައިމް ނުވަތަ ސައިންސް ނޯޓިކަލް އޮފް އިންސްޓިޓިއުޓް މޯލްޑިވްސް

 ހިންގުން ކޯސް ނިޔަމި ގުޅިގެން އާއި މޯލްޑިވްސް އޮފް
  25000 

   150000 ހެދުން ސަރަހައްދެއް ހާއްސަ އެރުމަށް މޫދަށް ރަށުގައި 30

   150000 ފިލުވުން އާބާތުރަ ބިނާކޮށް ގެސްޓްހައުސް 31

   2500 ހިންގުން ޕްރޮގްރާމް ގަސްއިންދުމުގެ ޙޭޅިފަށުގައި 32

  3000  ފެށުން ޙިދުމަތްދެވެން އޮންލައިންކޮށް މެދުވެރިކޮށް ވެބްސައިޓް ކައުންސިލްގެ 33

   35000 ްގެ ތަޖުރިބާ ދަތުރުކައުންސިލ 34

35 
 އިންތިޒާމް ދެއްކޭނެ އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ކައުންސިލަށް

 ހަމަޖެއްސުން
  15000 

   200000 އިތުރުކުރުން ޖާގަ ،ހެދުމާއި ފާހާނާކައުންސިލްގައި  36

 -   ހެދުން އައިޑީކާޑް 37

 -   ހެދުން ސެޓްފިކެޓް އުފަންދުވަހުގެ 38

 -   ހެދުން ރަޖިސްޓްރީ ގޯތީގެ އިމާރާތާއި 39

 -   ދޫކުރުން ލައިސެންސް އެއްގަމު 40

 -   ދޫކުރުން ލައިސެންސް މަސްވެރިކަމުގެ/ސެޓްފިކެޓް ސަލާމަތީ 41

 -   ދިނުން ހިދުމަތްތައް ދޭ މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލް ސަރުކާރުން 42

 -   އެކުލަވާލުން ޕްލޭން ބިނާވެށި ޤަވާއިދުތަކާއި ސިޔާސަތުތަކާއި ކައުންސިލްގެ 43

   102000 ސާފުކުރުން ސަރަހައްދު އިޖުތިމާއީ 44

   3000 ބެލެހެއްޓުން ސާފުތާހިރުކޮށް މަގުތައް ރަށުގެ ރަށުތެރެއާއި 45

   18000 ސާފުކުރުން ހިނަވާގެ އަދި ޤަބުރުސްތާނު 46

   9000.00 ސާފުކުރުން ގެސްޓްހައުސް 47

   3000.00 ބެލެހެއްޓުން ސާފްކޮށް ސަރަޙައްދު ޕާކް 48

   25000 ޕްރޮޖެކްޓް މާމެންދޫ ސާފު މާމެންދޫ މަގޭ ނައްތާލުން ކުނި ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި 49



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިންގި ކައުންސިލުން މަސްދުވަހުގެ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ނަވަ 2022

 36  ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 

 

   3000 ހިންގުން ޕްރޮގްރާމް ސާފުކުރުމަށް ރަށުތެރެ ގުޅިގެން މުއައްސަސާތަކާއި 50

 -   ދިނުން ކުއްޔަށް ބިން ސަރަހައްދުން ބަނދަރު 51

 -   ދިނުން ބިންކުއްޔަށް ހިއްކުމަށް މަސްކައްކާ ސަރަހައްދުން ބަނދަރު 52

53 
 ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުން ބަނދަރު ގޮތެއްގައި ހަރުދަނާ ކުރުމާއީ މަރާމާތު ބަނދަރު

 ތަރައްޤީކުރުން ސަރަހައްދު
  50000 

   2500 ވިއްކުން ފެން ސަރަހައްދުން ބަނދަރު 54

   10000 ޖެހުން ނަންބޯޑުތައް ބަނދަރުގައި 55

 45000   ބެލެހެއްޓުން ސެކުއިރިޓީ ބަނދަރު 56

 17000   ބައިވެރިވުން މުބާރާތުގައި ޤުރުއާން އަތޮޅު 57

 -   ހިންގުން ކްލާސް ޤުރުއާން ރަށުގައި ގުޅިގެން މަރުކަޒާއި ބެހޭ ޤުރުއާނާއި ކީރިތި 58

   10000 ހަރުކުރުން ބޯޑުތައް މެސެޖްދޭ ދީނީ ހިސާބުތަކުގައި އެކި ރަށުގެ 59

  150000  ހެދުން ހިޔާ ބެލެނިވެރިންގެ 60

  15000  މަރާމާތުކުރުން އޮފީސްބައި ސްކޫލްގެ ޕްރީ 61

62 
 ހިންގައި ހިދުމަތްތައް އާންމު ނިޒާމްފަދަ ނަރުދަމާ އާއި ފާޚާނާ ،ފެނާ ކަރަންޓާއި

 މޮނިޓަރކުރުން އަދި ބެލެހެއްޓުން
  8000 

63 

 ބޯފެން ރައްކާތެރި މާމެންދޫއަކަށް ވިލުންވެރި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސާފުބޯފެން

 ސާފުކޮށް ހަންތަށް ރަށްކާކުރާ ބޯފެން ހޯދުން މެޝިން ތެރެއިން ޕްރޮޖެކްޓްގެ

   ބެލެހެއްޓުން

  2500 

   20000 ހިންގުން ޕްރުގްރާމް ތަމްރީނު ދިރުވައިއާލާކުރު ކުޅިވަރު/  ކުޅިވަރުކުޅޭތަކެތިގަތުން 64

   3000 ދުވަސް މިނިވަން 65

   5000 ދުވަސް ޓީޗަރުންގެ 66

  5000  ދުވަސް މީހުންގެ ވީ ދުވަސް އުމުރުން 67

   10000 ދުވަސް މަސްވެރިންގެ 68

  1000  ދުވަސް ޤައުމީ 69

   1500 ފާހަގަކުރުން ދުވަސް އެކިއެކި އަންގާ ފާހަގަކުރުމަށް ސަރުކާރުން 70

   



20XX ަރިޕޯޓް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިންގި ކައުންސިލުން މަސްދުވަހުގެ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނ  

 

 37 )ަކުއްނިސްލ ިއާދާރެގ ަންނ( 

 ބައްދަލުވުންތައް ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލްގެ -11

 

 26: އަދަދު ބައްދަލުވުމުގެ ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ

 

 27 ކައުންސިލުން ބައްދަލުވުން ބޭއްވި އަދަދު:

 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ޙާޟިރުވި ޢަދަދު ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު

 4 34ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ބުދަ  ،ކައުންސިލްގެ ޢާންމު ޖަލްސާތައް .1

 ދުވަހުގައި ބޭއްވުމަށް ފާސްކުރެވުނު

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން  .2

ކައުންސިލަށް ހާޒިރުވެ، ހާޒިރީގައި ސޮއި ކުރާނެ ދުވަހެއްގެ 

 ގޮތުގައި ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ އާދީއްތަ ދުވަސް ކަނޑައެޅުނު

ވަނަ  04ާރުކޮށްފައިވާގޮތަށް، ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މޭޒުން ތައްޔ .3

  ރެވުނުވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކު 33އަދި  32ދައުރުގެ 

 4 35ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ  2021 .1

އިދާރީ މޭޒުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ، ތަފްސީލް ރިޕޯޓް

 ފާސްކުރެވުނު

 4 36ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

 ވަނަ އަހަރުގެ އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރ ފާސްކުރެވުނު 2022 .1

ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާގޮތަށް ، ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް 2022 .2

 ފާސްކުރެވުނު

ޙައްވާ އިދުރީސް ސިޓީގައި ،  ލ.މާމެންދޫ / ބިންބިމާގެ .3

ދުވަހަށް މަސް  12އެދިލައްވާފައިވާގޮތަށް، ހަރުގެބިމުގެ މުއްދަތު 

 އިތުރުކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު

ވަނަ ޖަލްސާގެ  35އަދި  34ވަނަ ދައުރުގެ  04ކައުންސިލްގެ  .4

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

 5 37ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 
ވަނަ ޖަލްސާގެ  36ވަނަ ދައުރުގެ  04ކައުންސިލްގެ   .1

 ޔައުމިއްޔާ، އިދާރީ މޭޒުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާގޮތަށް ފާސްކުރެވުނު



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިންގި ކައުންސިލުން މަސްދުވަހުގެ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ނަވަ 2022

 38  ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 5 38ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

  މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި މިނިމަމް ވޭޖް އެލަވަންސް .1

 ކަނޑައަޅާ، ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާގޮތަށް ފާސްކުރެވުނު

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން  .2

ކުރިއަށްގެންދާ ފިޓްނަސް ޕްރޮގްރާމްގެ އިންސްޓްރަކްޓަރ، 

ހުންނަވާ ކޮޓަރީގެ ފަހު ދެ މަހުގެ )ޖަނަވަރީ، ފެބްރުއަރީ( 

 ކަރަންޓް ބިލް، ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ދެއްކުމަށް ފާސްކުރެވުނު

ވަނަ އަހަރުގެ ޗުއްޓީ ޕްލޭން  2022ކައުންސިލަރުންގެ  .3

 ފާސްކުރެވުނު

ވަނަ ޖަލްސާގެ  37ވަނަ ދައުރުގެ  04ކައުންސިލްގެ  .4

 ަހަޅާފައިވާގޮތަށް ފާސްކުރެވުނުއިދާރީ މޭޒުން ހުށ، ޔައުމިއްޔާ

 5 39ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރޒް ސެކްޝަނުގެ ހުސްވެފައިވާ އެސޯސިއޭޓް  .1

ކައުންސިލް އޮފިސަރ އަދި އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް 

އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް އިޢުލާނުކުރުމަށް 

 ފާސްކުރެވުނު

ޖަނަވަރީ މަހުގައި ޕްރީސްކޫލްގެ އާ ގުޅިގެން  19ކޯވިޑް  .2

ކިޔެވުން ކުރިއަށްގެންދެވިފައިނުވާތީ، ފެބްރުވަރީ މަހުގެ ސްކޫލް 

 ފީ މަޢާފް ކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު

ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އެތޯރިޓީން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހުތަކާއެކު،  .3

 "ގަވާއިދު ހިންގާ ކައުންސިލްގެ މާމެންދޫ ހައްދުންމަތީ"

 ފާސްކުރެވުނު

ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހުތަކާއެކު، "ލ.މާމެންދޫ ކައުންސިލް  .4

 ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އުސޫލު" ފާސްކުރެވުނު

 5 40ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓަކީ  11ކައުންސިލްގެ  .1

ކައުންސިލް އޮފިސަރ ޒިދުނާ މުޙައްމަދު ކަމާއި، އަދި 

ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ވިލަރެސް ކޮމެޓީގައި ވަނަ  11ކައުންސިލް 

ތިއްބަވާނީ ކައުންސިލް މެންބަރު ޢާއިޝަތު ޢަޒްމާ، ކައުންސިލް 

މެންބަރު މަރްޔަމް ނަތާޝާ، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޙައްވާ ޝާމާ، 

އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް މޫސާ ނަސީމް، 

 ކުރެވުނުކައުންސިލް އޮފިސަރ ޒިދުނާ މުޙައްމަދު ކަމަށް ފާސް



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިންގި ކައުންސިލުން މަސްދުވަހުގެ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ނަވަ 2022

 39  ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 4 41ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

ވަނަ  1443ދީނީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޯޑުން ޚަރަދުކޮށްގެން،  .1

އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގައި ހިފްޒުކޮށް ތަރާވީސް ކުރުމަށް 

 ހާފިޒަކު ގެނައުމަށް ފާސްކުރެވުނު

 3 42ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

 ނިންމާފައިވޭމި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ދެ ނިންމުމެއް 

ލާމަރުކަޒީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް މަޒުމޫނު މުބާރާތެއް  .1

 ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފާސްކުރެވުނު

އަހަރުންމަތީގެ ދެ ޖިންސުގެ ހުރިހާ  18މަޒުމޫނު މުބާރާތް، 

ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވާލުމަށް އަދި މުބާރާތުން ވަނަތަކަށް އަންނަ 

ވަނައަށް އަންނަ  1) ފަރާތްތަކަށް ފައިސާގެ އިނާމާއި ޓްރޮފީ 

ވަނައަށް އަންނަ ފަރާތަކަށް  2ރުފިޔާ،  300/-ފަރާތަކަށް 

(ދިނުމަށް  100/-ވަނައަށް އަންނަ ފަރާތަކަށް  3ރުފިޔާ،  200

އަދި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ބައިވެރިވިކަމުގެ 

 ސެޓްފިކެޓް ދިނުމަށް ފާސްކުރެވުނު

ކަނބަލުންނަށް މަޢުލޫމާތު  އަންހެނުންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން .2

ސެޝަނެއްގެ އިތުރުން ބީ.އެމް.އައި ބެލުމުގެ ހަރަކާތެއް 

ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އަދި މި ދުވަހާ ގުޅިގެން އަންހެނުންގެ 

ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީން ކުރިއަށްގެންދާ 

 ހަރަކާތްތަކުގައި ކައުންސިލުން ބައިވެރިވުމަށް ފާސްކުރެވުނު

ެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރުގެ މުވައްޒަފު ޢަބްދުއްރާޝިދު، ވޭސްޓް މ .3

ދުވަސް ހަމަވެފައިވާއިރުވެސް  30ޗުއްޓީ ހަމަވެ، ސަލާމުގެ 

ވަޒީފާއަށް ނުކުމެފައިނުވާތީ، މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް، 

 އަލުން މަޤާމަށް އިޢުލާނުކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު

 41ި އަދ 40، 39، 38ވަނަ ދައުރުގެ  04ކައުންސިލްގެ  .4

އިދާރީ މޭޒުން ، ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާގޮތަށް ފާސްކުރެވުނު



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިންގި ކައުންސިލުން މަސްދުވަހުގެ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ނަވަ 2022

 40  ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 3 43ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

ބަނދަރު ޢަލީއަށް  ޙުސައިން ، ލުނބޯގަސްދޮށުގެ/  މާމެންދޫ.ލ .1

ސަރަޙައްދުން ދޫކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިބިން، ލ.މާމެންދޫ / 

އެކިއެކި ބޮޑެތި  ނަމަށް "އީޓުޖެހިގެ ، އަޙުމަދު ޝަރީފްގެ 

ކައުންސިލުން ދޫކޮށްފައިވާ  މަސައްކަތް ތަކަށާއި ކަންތައްތަކަށް

ބިންތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްނޫން އެހެންފަރާތަކަށް އެބިން 

ބަދަލުކުރުމުގެ އުޞޫލް" ގެ ތެރެއިން ބަދަލުކުރުމަށް 

 ފާސްކުރެވުނު

ރަޙައްދު އަންހެނުންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން، ރަށުގެ އިޖްތިމާޢީ ސަ .2

ސާފުކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ ދެ ޖަމްއިއްޔާއަށް، ކޮންމެ 

ކުޑަ ހަދިޔާ ކުރުމަށް  20ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ބޮލުގައި އަޅާ 

 ފާސްކުރެވުނު

އެކުލަވާލުމަށް  އުސޫލެއް ބެހޭ ސާފުކުރުމާ ފަޅުގޯތި އާއި ފަޅުގޭގެ .3

 ފާސްކުރެވުނު

ސްޓާފްރޫމަށް ލ.މާމެންދޫ ސްކޫލުން ހުށަހަޅާފައިވާ "ޒަމާނީ  .4

ފިލާ އާއި  23ކައުންސިލްގެ އެހީ" ޕްރޮޕޯޒަލްއާ ގުޅިގެން، 

 އިސްކުރު ދިނުމަށް ފާސްކުރެވުނު 500

އިދާރީ މޭޒުން ، ާވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔ 42ކައުންސިލްގެ  .5

  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާގޮތަށް ފާސްކުރެވުނު

 

 4 44ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

ގުޅިގެން،  ކައުންސިލްގެ ރައީސް، ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ ހަރަކާތާ  .1

އަށް، މާލެއަށް ރަސްމީ ދަތުރެއް 17އިން  14މާރޗް  2022

 ކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު

ލ.މާމެންދޫ ރައްޔިތުންގެ ޕްރީސްކޫލަށް މަސައްކަތު މުވައްޒަފެއް  .2

 ނެގުމަށް ފާސްކުރެވުނު

މަގުމަތީގައި ގަސް އިންދުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅުނު އިސްލާހާއެކު  .3

"ފަޅުގޭގެ އާއި ފަޅުގޯތި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ އުސޫލު" 

 ފާސްކުރެވުނު

ވަނަ ޖަލްސާގެ  43ވަނަ ދައުރުގެ  04ކައުންސިލްގެ  .4

 އިދާރީ މޭޒުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާގޮތަށް ފާސްކުރެވުނު، ާޔައުމިއްޔ



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިންގި ކައުންސިލުން މަސްދުވަހުގެ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ނަވަ 2022

 41  ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 3 45ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

ކަންތައްތަކަށް "އެކިއެކި ބޮޑެތި މަސައްކަތް ތަކަށާއި  .1

ކައުންސިލުން ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތައް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް ނޫން 

އަކީ   އެހެން ފަރާތަކަށް އެ ބިން ބަދަލުކުރުމުގެ އުސޫލު"

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނާ ޚިލާފު އުސޫލަކަށްވާތީ، މި 

 އުސޫލް ބާޠިލްކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު

 3 46ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީން  .1

އިންތިޒާމްކުރާ މާހެފުމުގައި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން 

 ބައިވެރިވުމަށް ފާސްކުރެވުނު

ގޭބިސިތަކުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ކުނިފީ މަޢާފްކުރުމަށް  .2

 ފާސްކުރެވުނު

ކަސްރަތު ހަރަކާތް ދާއިމީގޮތެއްގައި ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް،  .3

ކަނބަލުންގެ ފިޓްނަސް ގްރޫޕްއިން އެދިލައްވާފައިވާގޮތަށް، 

 1ލ.މާމެންދޫ ރައްޔިތުންގެ ޕްރީސްކޫލް، ކޮންމެ ރެއަކު 

 ގަޑިއިރަށް ދޫކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު

ވަނަ  04ކައުންސިލްގެ  އިދާރީ މޭޒުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާގޮތަށް، .4

  ެވުނުވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރ 45އަދި  44ދައުރުގެ 

 4 47ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

"ރައްޔިތުންގެ ޕްރީސްކޫލް އަދި ރައްޔިތުންގެ ތަކެތި ކުއްޔަށް  .1

އަށް ގެނެވުނު  ވަނަ އިސްލާހް(" 1ދިނުމުގެ އުސޫލް )

 އިސްލާހުތަކާއެކު ފާސްކުރެވުނު

 ޖަހާފައިވާ ގޯތިތެރޭގައި އިދާރާގެ ކައުންސިލް މާމެންދޫ.ލ .2

 ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތްތަކަށް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ދިރާގުގެ

 ވެވޭ ހަދިޔާކުރުމުގައި ކައުންސިލަށް މާމެންދޫ.ލ ހަޓް، ޓަވަރާއި

އިޤްރާރުގައި ސޮއި ކުރުމަށްފަހު، ޓަވަރާއި ހަޓް ކައުންސިލްގެ 

 ބެލުމުގެދަށަށް ގެނައުމަށް ފާސްކުރެވުނު

ވަނަ  04ލްގެ އިދާރީ ސެކްޝަނުން ފޮނުވާފައިވާގޮތަށް، ކައުންސި .3

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު 46ދައުރުގެ 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިންގި ކައުންސިލުން މަސްދުވަހުގެ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ނަވަ 2022

 42  ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 3 48ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

ގެ  9،  8،  7ދިވެހި ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް، ގްރޭޑް  .1

ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ސުވާލު މުބާރާތެއް 

 300ވަނަ އަށް  1ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް، އަދި މުބާރާތުގެ 

 100ވަނައަށް  3ރުފިޔާ އަދި  200ވަނައަށް  2ރުފިޔާ، 

 ރުފިޔާ ދިނުމަށް ފާސްކުރެވުނު

ވަނަ  04އިދާރީ ސެކްޝަނުން ފޮނުވާފައިވާގޮތަށް، ކައުންސިލްގެ  .2

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު 47ދައުރުގެ 

 3 49ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ،  ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް .1

 މުއައްސަސާތައް އަދި ކްލަބް ޖަމިއްޔާތައް ގުޅިގެން ފިޠުރު ޢީދު

 ފާހަގަކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު.

ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ  .2

ގައި މަދަހަ މުބާރާތެއް 30އަދި  29ޭއްޕީރްލ ، ގުޅިގެން

 ބޭއްވުމަށް ފާސްކުރެވުނު.

ވަނަ  04އިދާރީ ސެކްޝަނުން ފޮނުވާފައިވާގޮތަށް، ކައުންސިލްގެ  .3

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު 48ދައުރުގެ 

 3 50ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާންމަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  1443 .1

ދިރުވައި ަށް ދިވެހިބަސް މަދަހަ މުބާރާތުގެ އިނާމުތަށް ކަނޑައެޅުމ

އާލާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯޑްއިން ޙަރަދުކުރުމަށް 

 ފާސްކުރެވުނު.

ވަނަ  04އިދާރީ ސެކްޝަނުން ފޮނުވާފައިވާގޮތަށް، ކައުންސިލްގެ  .2

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު 49ދައުރުގެ 

 3 51ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

ޖެހުމަށް ލައިޓްގަތުމަށް ކުޅިވަރުކުޅޭ ސަރަހައްދުގައި ލައިޓް  .1

 ފާސްކުރެވުނު.

ވަނަ  04އިދާރީ ސެކްޝަނުން ފޮނުވާފައިވާގޮތަށް، ކައުންސިލްގެ  .2

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 50ދައުރުގެ 

 4 52ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

މެއި އިން  15ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޗުއްޓީއަށް ދިޔުމަށް  .1

 ށް ފާސްކުރެވުނު.ދުވަސް ދިނުމަ 15ފެށިގެން 

 04ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ސެކްޝަނުން ފޮނުވާފައިވާގޮތަށް،  .2

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ 51ވަނަ ދައުރުގެ 

 ފާސްކުރެވުނު.



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިންގި ކައުންސިލުން މަސްދުވަހުގެ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ނަވަ 2022

 43  ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 3 53ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި މަސްކަނޑާނެ ތަނެއް އެޅުމަށް ބިޑު  .1

 ފާސްކުރެވުނު.އުސޫލުން ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރުމަށް 

ވަނަ  04އިދާރީ ސެކްޝަނުން ފޮނުވާފައިވާގޮތަށް، ކައުންސިލްގެ  .2

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 52ދައުރުގެ 

 5 54ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

ތަޢުލީމު ކުރިއެރުވުމަށް ހަރަކާތް ހިންގުމުގެ ގޮތުން މާމެންދޫ  .1

ފައިސާގެ އިނާމު ސްކޫލުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް 

 ހުށައެޅުމަށް ފާސްކުރެވުނު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ސިޓީ ނަންބަރު  .2

B3/403/2022/2-13   ާއެހެނިހެން  212999ގައިވާ ފައިސ(

ގޮތްގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ފައިސާ( ކޯޑަށް ޖަމާކުރުމަށް 

 ފާސްކުރެވުނު.

ވަނަ  04ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ސެކްޝަނުން ފޮނުވާފައިވާގޮތަށް،  .3

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު 53ދައުރުގެ 

 5 55ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

އޭއެސް ޤުރުޢާން ކްލާސް ހިންގާ ފަރާތުގެ އެއްބަސްވުމަށް  .1

ބަދަލުގެނެވި، އިތުރު ފާހާނާއެއް ހެދުމަށް ހުއްދަދެއްވުމަށް 

 ފާސްކުރެވުނު

ާ "ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމް އިން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޙައްވާ ޝާމ .2

ފީލްޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ފޮރ ސީނިއަރ 

ސިވިލްސަރވަންޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް" ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގައި 

ކޮޅު ޓިކެޓާއި،  2ބައިވެރިވުމަށް ކުރާ ދަތުރުގައި އިންދިއާގެ 

ހުރުމާއި، ކެއުމުގެ ޚަރަދު ފިޔަވައި ދެން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރު 

ަދި ތަމްރީނުގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދުތައް ޚަރަދުތައް އ

ތަމްރީނު  225ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު ކޯޑް،  221

 ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު ކޯޑުން ޚަރަދުކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު

 5 56ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 
ވަނަ އާންމު  55އަދި  54ވަނަ ދައުރުގެ  04ކައުންސިލް  .1

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނުޖަލްސާގެ 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިންގި ކައުންސިލުން މަސްދުވަހުގެ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ނަވަ 2022

 44  ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 5 57ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

 2ކައުންސިލްގެ އެކި އެކި ބޭނުމައް ކައުންސިލަރުންގެ ފަރާތުން  .1

 މެންބަރުން މާލެ ދިޔުމަށް  ފާސްކުރެވުނު

ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ގުޅިގެން އަޟްޚާ ޢީދު ފާހަގަކުރުމަށް  .2

 ފާސްކުރެވުނު

ަލުގައި ތަޅުން އަޅައި އައުޓް ޑޯރ ޖިމްގައި ގާ ޖެހުމުގެ ބަދ .3

ތަޅުން ކަފައި ޑިޒައިން ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އާއި 

 ހިއްސާކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު

ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ  56ވަނަ ދައުރުގެ  04ކައުންސިލްގެ  .4

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު

 5 58ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

މެދު އަމަލު ކައުންސިލަށް ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭ ފަރާތްތަކާއި  .1

ކުރެވޭނެ ގޮތަކާއި، ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދާނެ ގޮތަކާއި މެދު 

ނިންމި ނިންމުންތައް ރަސްމީކޮށް ކައުންސިލް ޖަލްސާއިން 

 ފާސްކުރެވުނު.

އިދާރީ މުވައްޒަފެއް ކަމުގައިވާ ކައުންސިލް އޮފިސަރ ފާތިމަތު  .2

އަރޫޝާ ނުވަތަ ފާތިމަތު އަރޫޝާ ނެތް ހާލަތެއްގައި އެ މަގާމާއި 

ާލުވާ މުވައްޒަފަކާއި ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރގެ ހަވ

 ސުޕަވައިޒަރ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުރަމަށް ފާސްކުރެވުނު.

 އިދާރީ އޮނިގަނޑު ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރެވުނު. .3

( ނަންބަރ ސިޓީއާއި LMI-2/198/2022އެލް.ޖީ.އޭ ގެ ) .4

ދު އިސްލާހުކޮށް ގުޅޭ ގޮތުން ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއި

 ފާސްކުރެވުނު



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިންގި ކައުންސިލުން މަސްދުވަހުގެ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ނަވަ 2022

 45  ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 5 59ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

މަގުމަތީގައި އިޢުލާނާއި އިސްތިހާރު ހަރުކުރުމާއި ބެހޭ ގަވާއިދަށް  .1

 އިސްލާހު ގެނެވިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރެވުނު

ވަނަ މާއްދާގެ ނ  7ފަޅު ގޭގެއާއި ގޯތި ސާފުކުރުމުގެ އުސޫލުގެ  .2

އަލި ނުގެއްލޭނެހެން ގަސްތައް އަށް " މަގުތަކުގެ މަގުބައްތީގެ 

 ކޮށާ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން" އިތުރުކޮށް ފާސްކުރެވުނު

ރަށުގައި ޖަނަވާރާއި ދޫނިސޫފާސޫފި ގެންގުޅުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް  .3

 އިސްލާހު ގެނެވިފައިވާ ގޮތައް ފާސްކުރެވުނު

އެއްގަމު ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި އިންޖީނު  ނުލާ  .4

ދުއްވުމާއި، ބޭނުންކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދާއި، މަގުމަގާއި އެއްޗެހި 

އާންމު ތަންތަނުގައި ޕާކުކުރުމާއި، ޕާކުކުރުމުގެ ފީ ނެގުމާބެހޭ 

 ގަވާއިދަށް އިސްލާހު ގެނެވިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރެވުނު

މުޙައްމަދު ޢަލީ )އާބިން/ ރ.ކަނދޮޅުދޫ( އެދިލައްވާފައިވާ ގޮތަށް  .5

ފޫޓް ގެ ބިމެއް،  30ފޫޓް  15 ފައިބަރ މަސައްކަތް ކުރުމަށް

އަހަރުދުވަހަށް  2ލ ގެ އުސޫލުން ވަގުތީގޮތުން 60އަކަ ފޫޓަކަށް 

  ދޫކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު

 4 60ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

އިން ވަނަ ޖަލްސާ 43ވަނަ ދައުރުގެ  04ކައުންސިލްގެ  .1

ތޮފި  20ކުޑައިގެ ބަދަލުގައި  20ނިންމާފައިވާ، ބޮލުގައި އަޅާ 

 ފާސްކުރެވުނު ހަދިޔާކުރުމަށް

 

 ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު

  މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިންގި ކައުންސިލުން މަސްދުވަހުގެ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ނަވަ 2022

 46  ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ  -12

 

 ކޮމެޓީ ހިންގާ އިދާރާއަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލު:  ❖

 

ހިންގާ އިދާރާއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ. ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދަނީ ކޮމެޓީ 

 ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ.

 ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުންތައް    ❖

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު
މެންބަރުންގެ ރުވި ޙާޟި

 ޢަދަދު
 ނިންމުންތައް ކޮމިޓީގެ

 5 28ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

ވިޔަ މޮޑިއުލް ކޮމެޓީގެ ރައިސާ ޢާއިޝަތު ނީރާ އަދި  .1

ކޮމެޓީ މެމްބަރ ޢާއިޝަތު ނީޝާ އަށް ދިނުމަށް 

 ފާސްކުރެވުނު

 ގެސްޓްހައުސް ހުންނަވާ އިންސްޓްރަކްޓަރ ފިޓްނެސް .2

ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ އަދި  2021، ެކޮޓަރީގ

މަހުގެ ކަރަންޓް ބިލް ކޮމެޓީން ދެއްކުމަށް  ޑިސެމްބަރ

 ފާސްކުރެވުނު

 ކޮމެޓީގެ ކުރާ މަސައްކަތް ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ .3

 ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓް އަހަރުގެ ވަނަ 2022

 ކޮމެޓީގެ ކުރާ މަސައްކަތް ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ .4

 ކަލަންޑަރު އެކްޓިވިޓީ އަހަރުގެ ވަނަ 2022

 ފާސްކުރެވުނު

 ވަނަ 27 އަދި 26 ދައުރުގެ ވަނަ 04 ކޮމެޓީގެ .5

 ފާސްކުރެވުނު ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިންގި ކައުންސިލުން މަސްދުވަހުގެ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ނަވަ 2022

 47  ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 5 29ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ނާބެ ފިޓްނަސް އާއި ގުޅިގެން އެކި  .1

އުމުރުފުރާއަށް ނިސްބަތްވާ ރަށުގެ އަންހެން 

ކަނބަލުންނަށް ޙާއްސަކޮށް ނަމަވެސް ދެޖިންސްގެ 

ބައިވެރިންނާއި އެކު ކުރިއަށް ދާ ފިޓްނަސް ޕްރޮގްރާމްގެ 

އިންސްޓްރަކްޓަރ، ނާބެ އަށް ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިން ފީ 

ނުދައްކާތީ އިންސްޓްރަކްޓަރ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި 

ގުޅިގެން ކައުންސިލަރުންނާއި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު، 

ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ނާބެއާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ފީ 

ނުދައްކާ ބައިވެރިންގެ ލިސްޓެއް ހޯދުމާއި، އަދި އެ 

ެރިންނަށް މުއްދަތެއް ދިނުމަށްފަހު ފީ ދައްކައި ބައިވ

ޚަލާސްކުރުމަށް ނަސޭޙަތްތެރިވެ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން 

ބައިވެރިންނަށް ސިޓީފޮނުވުމާއި އަދި އެކަމުގެ އަޕްޑޭޓް 

 ބެލުމަށް ފާސްކުރެވުނު.

ރައްކާތެރިކަމާއި އެކު ކަރަންޓް ބޭނުން ކުރަން ދަސްކޮށްދޭ  .2

އި ފިޓްނަސް ޕްރޮގްރާމް ކޯސް ދެން ފެށޭނީ މާރިޗް މަހުގަ

ގެ ފަހުން، މި ކޯސް 19ނިމުމުން ކަމަށާއި، މާރިޗް 

ހިންގައިދިނުމަށް އިތުރު ފަރާތެއް ހަމަޖެހުނުހާ އަވަހަކަށް 

 ކޯސް ފެށުމަށް ފާސްކުރެވުނު.

 5 30ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

ކޮމެޓީން މިހާރު ކުރިއަށްގެންދާ ފިޓްނެސް ހަރަކާތް  .1

އެހީއާއެކު، ކަރަންޓް  ނިމުމުން، ކައުންސިލްގެ

ވައިރުކުރުމަށް ދަސްކޮށްދޭ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް 

  ގެންދިއުމަށް މަޝްވަރާކުރެވުނު

ކައުންސިލަރުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު މިކަމާމެދު  .2

 ނިންމާގޮތެއް ކޮމެޓީއަށް އެންގުމަށް ނިންމުނު 

 5 31ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

 ކޮމެޓީގެ ކުރާ މަސައްކަތް ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ .1

 ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ ކަނޑައެޅުނު އަހަރަށް ފާއިތުވެދިޔަ"

 – ރިޕޯޓް ގުޅޭ މިންވަރާ ޙާޞިލުކުރެވުނު ތެރެއިން

 ފާސްކުރެވުނު" 2021



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިންގި ކައުންސިލުން މަސްދުވަހުގެ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ނަވަ 2022

 48  ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 5 32ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

އަންހެނުންގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ރަށުތެރެ ސާފުކޮށް  .1

ދަތިގަނޑު އަދި އަންގި ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށް 

 ހަދިޔާކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު

ގެ ހާލަތު ރަނގަޅުނަމަ، ގިނަ ޓީމްތަކަށް  19ކޮވިޑް .2

ބައިވެރިވެވޭނެފަދަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 

 ފާސްކުރެވުނު

ވަނަ ދުވަހަކީ ނާބެ ފިޓްނަސް  19މާރޗް  2022 .3

ސް ޕްރޮގްރާމުގެ ފަހުދުވަހަށް ވުމާއެކު، ނާބެ ފިޓްނަ

 19މާރޗް  2022ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 

 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑުގެ ބޭއްވުމަށް ފާސްކުރެވުނު

 4 33ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދާ ފިޓްނެސް ޕްރޮގްރާމް  .1

އަދި އަންހެނުންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ނިންމާފައިވާ ކޮމެޓީގެ 

ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލަށް މަޢުލޫމާތު  ޖަލްސާގެ ނިންމުމާ

 ދެއްވި

ކައުންސިލާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައި ދުވަހާ  .2

ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާނެ ހަރަކާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން 

 މަޝްވަރާކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު

 4 34ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

އަންހެނުންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ކައުންސިލުން  .1

ށްގެންދާ ހަރަކާތުގައި ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ކުރިއަ

ބައިވެރިވުމަށް އަދި އިޖްތިމާއީ ސަރަޙައްދު ސާފުކުރާ ދެ 

ދަތިގަނޑާއި  5ޖަމްޢިއްޔާއިން ކޮންމެ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް 

 ޖޯޑު އުއި އަންގި ހަދިޔާކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު 40

 ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ މާމެންދޫ "ހައްދުންމަތީ .2

އަށް ލޯކަލް  ގަވާއިދު" ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ކުރާ މަސައްކަތް

ގަވަރމެންޓް އެތޯރިޓީން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހުތަކާއެކު 

 ފާސްކުރުން 

 ،30 ،29 ،28 ދައުރުގެ ވަނަ 04 ކޮމެޓީގެ މ.ތ.އ .3

 ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ ވަނަ 33 އަދި 32 ،31

 ފާސްކުރެވުނު



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިންގި ކައުންސިލުން މަސްދުވަހުގެ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ނަވަ 2022

 49  ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 4 35ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

ގުޅިގެން ކޮމެޓީން މާހެފުން މޮމްސް އެންޖީއޯ އާ  .1

ކުރިއަށްގެންދިއުމާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލާ 

 ުމަޝްވަރާކުރެވުނ

 4 36ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

ފިޓްނެސް ހަރަކާތުގެ ނިންމުމުގެ ހަފްލާ ބާއްވާނެ ދުވަހެއް  .1

ފިޓްނެސް ހަރަކާތުގެ އިންސްޓްރަކްޓަރގެ މަޝްވަރާއާއެކު 

 ކަނޑައެޅުމަށް ފާސްކުރެވުނު

ފަރާތުގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން، ފިޓްނެސް ތިން  .2

ހަރަކާތުގެ ނިންމުމުގެ ހަފްލާގެ ކެއުން ތައްޔާރުކުރުމަށް 

 ފާސްކުރެވުނު

ލ.ފޮނަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ  .3

ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ލ އަތޮޅުގެ އަންހެނުން ކޮމެޓީތަކަށް 

ަރ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން މެމްބ، ިބާއްވާ މަހާސިންތާގައ

 ނީޝާ ބައިވެރިވުމަށް ފާސްކުރެވުނު ޢާއިޝަތު

 4 37ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

ފިޓްނެސް އިންސްޓްރަކްޓަރގެ ގޭސްފުޅިއެއް ކޮމެޓީގެ  .1

 ބަޖެޓުން ފިލްކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު

މާރޗް  2022ފިޓްނެސް ހަރަކާތުގެ ނިންމުމުގެ ހަފްލާ  .2

 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ފާސްކުރެވުނު 16

ހަރަކާތުގެ ބައިވެރިން ލ.ފޮނަދޫއަށް ކުރުމަށް ފިޓްނެސް  .3

ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރުގެ ލޯންޗް ބިލް ކޮމެޓީގެ ފަރާތިން 

 ދެއްކުމަށް ފާސްކުރެވުނު

 4 39ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

ރަމަޟާންމަހަށް ފަހު ކަނބަލުންނަށް ކަރަންޓްވައިރުކުރަން  .1

ދަސްކޮށްދޭ ކޯސް އަދި ހަފްލާތައް ޑެކަރޭޓް ކުރަން 

  ދަސްކޮށްދޭ ކޯސް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފާސްކުރެވުނު

މޮމްސް އެންޖީއޯގެ ނަމުގައި މާހެފުން ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން  .2

 ބޭއްވުމަށް ފާސްކުރެވުނު

ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތަށް  11ކައުންސިލްގެ  .3

ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ކައުންސިލްގެ 

ުއާން މުބާރާތަށް ބަޖެޓުން މަދުވާ ބައި، ކައުންސިލްގެ ޤުރ

އިނާމް ހުށަހެޅުމަށް ކޮމެޓީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޯޑުން 

 ދިނުމަށް ފާސްކުރެވުނު



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިންގި ކައުންސިލުން މަސްދުވަހުގެ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ނަވަ 2022

 50  ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 3 40ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

ސިކްސް ސެންސަސް ލާމް ރިޒޯޓާއި ގުޅިގެން  .1

ކަނބަލުންނަށް ޚާއްސަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް 

 ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފާސްކުރެވުނު

ސެންކްލާހަށް ޓީ.ވީއެއް  ލ.މާމެންދޫ ސްކޫލްގެ .2

ހަދިޔާކުރުމަށް ޓީ.ވީ ސްޕޮންސަރ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް 

 ހޯދުމަށް ފާސްކުރެވުނު

ކޮމެޓީން ކަނބަލުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ މާހެފުމަށް  .3

 ކޮމެޓީގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު

 3 41ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

ފަރާތުން ޤުރުއާން މުބާރާތާ މަދަޙަ އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީގެ  .1

މުބާރާތް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ކައުންސިލާ މަޝްވަރާކޮށް 

 ދުވަހެއް ފައިނަލްކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު

 39، 37، 36، 35، 34ވަނަ ދައުރުގެ  04ކޮމެޓީގެ  .2

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު 40އަދި 

 4 42ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

: ކޮމެޓީ އާއި ކައުންސިލާ ގުޅިގެން މަދަހަ 1 ނިންމުން .1

ވަނަ  22އަދި  21މުބާރާތެއް މި ހިނގާ އޭޕްރީލް މަހުގެ 

 ދުވަހުގައި ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފާސްކުރެވުނު

ކޮމެޓީ އާއި ކައުންސިލާ ގުޅިގެން ފިޠުރު ޢީދު : 2ނިންމުން 

  ފާހަގަކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު

 4 43ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

ޤުރުޢާން މުބާރާތަށް ކަނޑައަޅައި ހަރަދުކުރެވުނު ބަޖެޓްގެ  .1

ބާކީބައިން މަދަހަ މުބަރާތަށް ހަރަދު ކުރުމަށް 

 ފާސްކުރެވުނު

ޤުރުޢާން މުބާރާތުގެ ބަޖެޓްގެ ބާކީބައި މަދަޙަ މުބާރާތަށް  .2

  ޙަރަދުކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު

 4 44ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 
 1000ެހިފައިވާ ކޯޑްއިން ޢީދަށް ޙަރަދުކުރުމަށް ހަމަޖ .1

 ރުފިޔާ ފިޠުރު ޢީދަށް ހަރަދުކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު.

 4 45ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީ ގުޅިގެން ކުރިއަށް  .1

ގެންދާ "ސީރަތުގެ ރަންހާރު" މަދަހަ މުބާރާތުގައި ދޭނެ 

 އިނާމެއް ކަނޑައަޅައި ފާސްކުރެވުނު



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިންގި ކައުންސިލުން މަސްދުވަހުގެ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ނަވަ 2022

 51  ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 4 46ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

ސްކޫލު ކުދިންގެ އެކިއެކި ހަރަކާތްތަކަށް ޙަރަދުކުރުމުގެ  .1

ކޯޑްގެ ދަށުން ޓްރޮފީ އަދި ފައިސާގެ އިނާމު ދިނުމަށް 

 ފާސްކުރެވުނު

އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރު ޙައްވާ އަޒީލާ މެމްބަރުކަމުން  .2

 ވަކިކުރެވުމަށް ފާސްކުރެވުނު

 4 47ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރުގައި ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހަށް  .1

ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑަ އަޅުއްވާފައިވާ ބަޖެޓުން 

 ޚަރަދުކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު.

 4 48ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

 04އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ  .1

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔަ  44އަދި  43ވަނަ ދައުރުގެ 

 ފާސްކުރެވުނު.

 4 49ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރ ގައި ނުކުރެވި ހުރި ކަންކަމުގެ  .1

ތެރެއިން ޕޭސްޓްރީ ކޯސް އަދި ކަރަންޓް ވައިރިންގ ކޯސް 

 ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ފާސްކުރެވުނު

އަޟްޙާ ޢީދު ފާހަގަކުރުމަށް ކައުންސިލާއި، އ.ތ.މ  .2

މުއައްސަސާއެއް ގުޅިގެން ފާހަގަކުރުމަށް ކޮމިޓީއާއި ހުރިހާ 

 ފާސްކުރެވުނު

ޕާރކް މަރާމާތުކުރުމަށް ކައުންސިލާއި މަޝްވަރާކުރެވި  .3

ކައުންސިލްގެ ޕްލޭންއާއި އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ދިޔުމަށް 

 ފާސްކުރެވުނު

ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގައި ރަށުގެ އުތުރު ފަރާތު އަތިރިމަތި  .4

 ސާފުކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު

 4 50ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

ރ ގެ އިތުރުން ފިޠުރު ޢީދަށް ކަނޑައަލާފައިވާ 1000 .1

ބަޖެޓްގެ ބާކީބައި ބަޖެޓްކޮށް އަޟްޙާ ޢީދަށް ޚަރަދުކުރުމަށް 

 ފާސްކުރެވުނު

އަހަރުން މަތީ އަންހެން ކަނބަލުންނާއި  40ރަށުގެ  .2

 ބައްދަލުކުރަން ފާސްކުރެވުނު



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިންގި ކައުންސިލުން މަސްދުވަހުގެ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ނަވަ 2022

 52  ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 3 51ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

ެންޓް ޑޭގެ ހަރަކާތްތަށޤ ކުރިއަށް ހިނގާ ގަޑީ ޕޭރ .1

 ޕޭރެންޓުންނަށް އިންޓަރވަލް ހަދިޔާކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު

 04އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ  .2

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  41ވަނަ ދައުރުގެ 

 ފާސްކުރެވުނު

 4 52ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

 5މެންބަރ ޙައްވާ ޢަޒީލާ ހާޟިރުނުވާތާ އތމ ކޮމިޓީގެ  .1

ޖަލްސާއަށްވުރެ އިތުރުވުމާއި ގުޅިގެން މައްސަލަ 

 ކައުންސިލަރުންނަށް ހުށައަޅަން ފާސްކުރެވުނު

 4 53ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

އަޟްޙާ ޢީދުގައި ހިންގަން ހަމަޖައްސަވާފައިވާ  .1

ޙަރަކާތްތަކުގެ ތާވަލާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް، ޙަރަކާތްތައް 

 ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ގޮތް ފާސްކުރެވުނު

 

 

 ލްތަކަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތަށްކޮމެޓީގެ އުސޫ ❖

 

 ކޮމެޓީގެ އުސޫތަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެވިފައި ނުވެއެވެ.

 

 ކޮމިޓީއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަށް  ❖

 

ވަނަ  33ވަނަ ދައުރުގެ  04އެހެންނަމަވެސް މެމްބަރުން ތިބިއެވެ.  5މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަހަރު ފެށުނު އިރު 

މެމްބަރަކު ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާތަކަށް ހާޒިރުނުވެއެވެ. މިކަން ވާނީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް  1ޖަލްސާއިން ފެށިގެން 

  އޮތޯރިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިންގި ކައުންސިލުން މަސްދުވަހުގެ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ނަވަ 2022

 53  ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ކޮމިޓީގެ ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ މައުލޫމާތު ❖

 

 ތަފްޞީލް ޖުމްލަ

 އާމްދަނީ  

 ޕާކް އަދި ގެސްޓްހައުސް ސާފުކުރުން - 12,000.00

 ސަރުކާރުންދޭ ހިލޭ އެހީ - 305,370.00

  

 ޖުމްލަ އާމްދަނީ  317,370.00

  

 ޚަރަދު 

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު - 115,000.00

 ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން - 2723.00

 ދުވަހާއި ގުޅިގެން އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދުު ސާފުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އެހީއަންެހެނުންގެ  - 690.00

 ކަނބަލުންގެ މާހެފުން - 1,249.00

 ފިޓްނަސް ޕްރޮގްރާމް - 3,205.00

 ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތަށް އިނާމް ހުށަހެޅުން 11ކައުންސިލްގެ  - 1,900.00

  

 ޖުމްލަ ޚަރަދު  124,767.00

 ބާކީ 192,603.00

 

 

ތަފްސީލް މުދަލުގެ ހަރު ވާނަމަ ހަރުމުދައު ދަށުގައި ބެލުމުގެ ކޮމިޓީގެ އަންހެނުންގެ  

 އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އެއްވެސް ހަރު މުދަލެއްނުވެއެވެ.  

 

 

 

  



  ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިންގި ކައުންސިލުން މަސްދުވަހުގެ( ހައެއް) 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ނަވަ 2022

 54  ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ނިންމުން -13

 

ްސިލްގެ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހަކީ ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް ކައުނ 2022މިކައުންސިލްގެ 

ކަންތައްތަކެއް ފެށި، އެކަންކަމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ މުއްދަތެކެވެ. ކައުންސިލްގެ  މަސައްކަތު ތާވަލުގެ ގިނަ

ްދާ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ދުވަހުން ދުވަހަށް ރަގަޅުކޮށް ރައްޔިތުން އެންމެބޮޑު އަމާޒަކީ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުން ގެނ

ހިތްހަމަޖެހޭފަދަ ޚިދުމަތްތަކެއް ދިނުމެވެ. އަދި މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނިފައވާ މަސައްކަތްތައް ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް 

 ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ ކައުންސިލްގެ އެންމެ މުޙިއްމު އެއްވާޖިބެވެ. 

މަސް ދުވަހަށް ކައުންސިލުން ޕްލޭންކުރި ގިނަކަންތައްތަކެއްވަނީ ޕްލޭނާއި  06ވަނަ އަހަރުގެ  2022ގެ ކައުންސިލް

 އިންފައެވެ. އަދި ބައެއް މަސައްކަތްތައް ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ މުއްދަތަށް ނިންމާނުލެވުނު ނަމަވެސް އޭގެއެއްގޮތަށް ކުރެވި

މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައިވެސް ކައުންސިލްގެ  06ކުރިއަށް އޮތް ންދެއެވެ. ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް މިހާރުވެސް ކުރެވެމު

އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ އެންމެ މުހިއްމު  ޓިވިޓީ ކަލެންޑަރާއިމަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމަނާފައިވާ ކަންތައްތައް އެކް

 އެއްމަސައްކަތެވެ.

ް ވަފާތެރި ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ތިބެ، ރައްޔިތުންގެ އަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި ދުޢާ އަކީ އަތޮޅާއި ޤައުމަށ

އަޅަމެންގެ هللا ލާބައާއި މަންފާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. ކީރިތި

  ينـــــــــآمـމަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް ލައްވައި، ކާމިޔާބީ އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ. 
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