
 

ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ( ހައްދުންމަތީ )  1 

 " ހިނގި ގޮތުގެ ރިޕޯރޓް  ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ "  ވަނަ 2022
 

2022 ލައި ޖު  06

 ހިތަދޫ /  ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެއިދާރާ 

    info@hithadhoo.gov.mv އީމެއިލް 6800005:ފެކްސ6800005ް: ފޯން

 

 

 

  



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ކައުންސިލުންަހއްދުްނމަތީ ހިަތދޫ  މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2222

 2 ހައްދުންމަތީހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 

 ފިހުރިސްތު 
 

 3 ބަޔާން  ރައީސްގެ ކައުންސިލްގެ

 4 ތަޢާރަފު  .1

 4 ތަޞައްވަރު ކައުންސިލްގެ .2

 4 ކައުންސިލްގެ މިޝަން .3

 5 ރަށުގެ ވަނަވަރު / ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު .4

 6 ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު .5

 8 ޙާޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްީޞލް .6

 9 އްގުމަށް ރޭވިފައިާވ ޙަރަކާތްތަވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިން 2022 .7

 11 ކައުންސިލުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ވިޔަފާރި .8

 12 މަސްދުވަހުގެ މާލީ ހިސާބުތައް  06ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ  .9

 13 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ހަރަކާތްތައް  2022 .10

 15 ހަމަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް ފުރަތަމަ  .11

 31 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ .12

 39 ނިންމުން  .13

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ކައުންސިލުންަހއްދުްނމަތީ ހިަތދޫ  މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2222

 3 ހައްދުންމަތީހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ބަޔާން  ރައީސްގެ  ކައުންސިލްގެ 

` 
އަށް ޙަމްދާއި، ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެން  وتعالى سبحانهالله ވެރި ގަދަކީރިތިވަންތަ  ޢުމަތްތަކުގެނި

އަށް  ى الله عليه وسلّممحّمد صلّ ޢަމަލީގޮތުން މަގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާތް ސާހިބާ  ،ވަޑައިގެންއުޅެންވީގޮތުގެ ރިވެތި ނަމޫނާއާއިގެން 
ނަބިއްޔާގެ އިތުރު އާލުންނާއި، މިތުރު  އެ މާތްޞަލަވާތާއި، ސަލާމުގައި  މި ޞަލާވާތާއި، ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ.

 ޞަޙާބީން ޝާމިލްކުރަމެވެ.
ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2010/07
ގޮތަވާގޮތުގެ މަތީން އެށް ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ބުރަވެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އްޔަތުތަކާއި ބާރުތަކުގެ މައްޗަށްރަށުކައުންސިލްގެ މަސްއޫލި

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް، ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  މާއެކީގައިރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ ބައިވެރިވު
 އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެހެން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން  ގެ ތެރެއިން ކުރިޔަށްއޮތް ފަސްޚިދުމަތްތަކާއި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންލާޒިމްކުރާ 

މަސްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ބަޖެޓުގައި ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ފާސްކުރެވުނު  2022 ންދޭ ތަރުތީބުން ތަރުތީބުކުރެވިކަޖެހޭނެ ޚިދުމަތްތައް އިސް 
 އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަފެންވަރުގައި ރަށު ބަޖެޓުން މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައި ވާކަމުގައި ދެކެމެވެ. އަދިކަނޑައެޅުނު 
 މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކުރެވިފައި ގިނަގުނަކުރެވުނު  އިތުރުކުރުމަށްސިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން  މުކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތާއި،މާހައުލެއް ޤާއި

ބަލިމަޑުކަން ފެތުރިގެންދިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި މިކައުންސިލާއި ސަރުކާރުގެ  ގ19ެ-ކޮވިޑް ވާކަން އުފަލާއިއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. އަދި 
ޕްރޮގްރާމްތަކުން ލިބިފައިވާ ކުރިއެރުން  ޅިގެން ސިލްސިލާކޮށް ހިންގިފައިވާ މުއައްސަސާތަކާއި، ކުންފުނިތަކާއި އެންމެހައިރައްޔިތުން ގު

  މެދު ޝުރުރު ކުރަމެވެ.ގެ ހެޔޮ މިންވަރުފުޅާهللا މާތް  ކުރުމާއިއެކުފާހަގަ  ޚާއްޞަކޮށް 
 ،މިޤައުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގުމަށް ތިއްބެވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށްهللا ޑުގެ އިޚުލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ މާތްއަޅުގަނ

ކުގެ މަތީގައި ޤައުމަށް މަޞްލަޙަތުހުރި، ލާބަޔާއި މަންފާ ލިބެނިވި، އަމާންކަމާއި ޞުލްޙަވެރިކަން ދެމެހެއްޓޭ، ދީމުޤްރާތީ ހަމަތަކާއި އަސާސްތަ 
 އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ކަންކަން ރޭއްވެވުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. އާމީން.
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   ތަޢާރަފު  .1

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

ހިތަދޫ  ހައްދުންމަތީ މަސްދުވަހު  6ނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަ 2202 ނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވު ށމާއްދާގެ ) ވަނަ 109

  އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ މަޢްލޫމާތު ހިމެނޭ ރިޕޯޓެވެ. ކައުންސިލް

ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.  ރަށުގެ ވަނަވަރު މިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ މިޝަނާއި، 
ނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީޖާ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން  މަހުގެ 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2202 މީގެއިތުރުން ހިންގުމަށް ކަ

ންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތަފްޞީލާއި،  މި އަހަރު ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި، ކައުޙާޞިލުވި މިންވަރާއި، އެ 
    ވާނެއެވެ.   ފައިހިމަނާ

  ތަޞައްވަރު  ކައުންސިލްގެ  .2

ވަނަ މާއްދާގައި  23ވަނަ ބާބުގެ  4ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ          
ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް މަތީން ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ  ގޮތުގެއެއްގޮތްވާ  ތަކާމަސްޢޫލިއްޔަތުބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާރުތަކާއި 

މަސް  06މަސް ދުވަހާއި ފަހު  06ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2022ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ 
 ދުވަހު ހިންގުމަށް ތާވަލް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ހިންގާ ނިންމުމެވެ. 

 

 ކައުންސިލްގެ މިޝަން   .3

ފަސްއަހަރުދުވަހުގެ ޕްލޭނުގައި ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އަމާޒަކީ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ ކުރިޔަށް އޮތް 
 ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންކަން ކޮށް ނިންމުމެވެ. ނިންމުމަށް  މިއަހަރު ހިމެނިފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން

  

 

 

 

 

 
 
 
 



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ކައުންސިލުންަހއްދުްނމަތީ ހިަތދޫ  މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2222

 5 ހައްދުންމަތީހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

   އްދު ޙަ / ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަ ރަށުގެ ވަނަވަރު  .4
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ އަޮތޅުކައުްނިސލް  މަުހގެ ރިޕޯޓް           6ަވނަ އަަހރުގެ ފުަރތަމަ  2222

 

ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ( ހައްދުންމަތީ )  6 

 މިންވަރު ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު  .5
 

 މިންވަރު ނިޔަލަށް ޙާޞިލްވި  ޖޫން މަހުގެ ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  2022

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް 
 ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

ނަތީޖާ 
ޙާޞިލްކުރެވުނު 

 Q1 Q2 މިންވަރު 

 ޕްރޮގުރާމް ހިންގުނު 
 ހިންގުނު ޕްރޮގުރާމް 

2.1.1 
ވެފައި ނެތުމުން ދިމާވާ ދަތިތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތުގެ ސަމާލު ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމު

 ކަމަށް ގެނައުން.



100% 

 %100  ރަށުގައި އޭޓީއެމެއްގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމުކުރުމަށް ސަރުކާރާގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން  2.3.1

ށް ކަރަންޓް އުފައްދާނެ ސައިޒެއްގެ ޖަނަރޭޓަރ ސެޓެއް ބޭނުންވާ މިންވަރަ ރަށަށް  3.1.1
 ހޯދުމަށް ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ބާރުއެޅުން




%100 

3.2.1 
އުފެއްދުން މަދުކުރުމަށްޓަކާ ރަށަށް އެކަށީގެންވާ  ސަލް އަންދައިގެން ކަރަންޓް ޑީ 

ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އިއާދަ ކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމަށް 
 ބާރުއެޅުން




%100 

3.3.1 
ޑީސަލް އެންދުމުން އަރާ ދުމުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށްޓަކާ 
މީހުންދިރިއުޅޭ ޝަރަޙައްދާ ދުރަށް އިންޖީނުގެ ބަދަލުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް 

 ބާރުއެޅުން.  



%100 

 %60                          ކުނި މެނޭކުރުމަށް އެކުލެވިފައިވާ ޤަވާޢިދާއި އުސޫލުތަށް ހަރުދަނާކޮށް ހިންގުން.   4.1.2

 %100  ބިއްލޫރި މުގުރައިގެން ކުނޑި ވިއްކުން 4.3.2

 %100 ދަޅު ފިއްތައި މައުދަނުގެ އެންމެހައި ތަކެތި ވިއްކުން  4.3.3

 %100 ބޭނުންކޮށްގެން އެކި މަސައްކަތްކޮށްގެން ފައިސާ ހޯދުން ވެހިކަލް  4.3.4

 %100 ހިތަދޫ މެންދޫ ކުނަހަންދޫ ގުޅުވައިދޭ ކޯޒުވޭހެދުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ބާރުއެޅުން 5.1.2

 %50 ދަރުސްދިނުމުގެ ޕްރޮގުރާމްތައް ހިންގުން  8.3.1

 %0 ގެނައުން  ހާފިޒުން ކުރުމަށް ނަމާދު ތަރާވީސް  ހިފްޡުކޮށް މަހު  ރަމަޟާން 8.3.2

9.1.1 
ޢިޖުތިމާޢީ ޝަރަޙައްދުގެ ގޮތުގައި ސާފުކުރަންޖެހޭ އިތުރު ތަންތަން ސާފުކުރަމުން 

  ގެންދިއުން
%100 

9.1.2 
މިހާރުވެސް ޢިޖުތިމާޢީ ޝަރަޙައްދު ސާފުކުރަމުންގެންދާ އުސޫލުން )ބިޑުއުސޫލުން 

 ގެންދިއުންގޮޅިތަށް ބަހައިގެން(ކުރިޔަށް 
%100 

10.1.1 
 ނުވާ ޖެހިފައި މަގުބައްތި ތެރެއިން ތަކުގެ ސަރަހައްދު  ދިރިއުޅޭ މީހުން

 ޖެހުން  ބައްތި ސަރަހައްދުތަކުގައި
%100 

 %0 ބަދަލްކުރުން  ބައްތިތަކަކަށް  ދިއްލޭ ހަކަތައިން  ކުރަނިވި  އިއާދަ މަގުބައްތިތަށް ހުރިހާ 10.1.2



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ކައުންސިލުންަހއްދުްނމަތީ ހިަތދޫ  މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2222

 7 ހައްދުންމަތީހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 %100  ޕޮލިސްޓޭސަނެއް ރަށުގައި ގާއިމުކުރުމަށް ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުން 11.1.1

 %90   ފުޓްސަލްދަނޑު އަޅައި ނިންމުން  12.1.2

 %30 ރަނގަޅުކުރުން  ޕިޗް ދަނޑުގެ  ފުޓްބޯޅަ ކުރީގެ 12.1.10

 %100  ސްޕޯޓުސްއެރީނާއާއި ޕާރކްތައް ބެލެހެއްޓުން 12.2.3

17.1.1 
 ގުދުރަތީ ހުރި  ރަށުގައި ކުރުމައްޓަކާ ތަރައްޤީ ހިތަދޫގައި ޓޫރިޒަމް ލޯކަލް

 ކޮންސަލްޓެންޓްއެއް އެކުލަވާލުމަށް ޕްލޭނެއް ދެނެގަނެ ގޮންޖެހުންތައް ސީލަތްތަކާއިވަ
 ހަވާލުކުން  ހޯދާ

%0 

17.1.4 
 ކުލި  ސައިޓްތަކުން ޑައިވް ޕޮއިންޓްތަކާއި ރާޅު ހިމެނޭ  ތެރޭގައި އިހްތިޞާސް ރަށުގެ 
 ނެގުން 

%0 

 %0 ބެލެހެއްޓުން  ހިމާޔަތްކޮށް ތަރިކަ  ތަންތަނާއި އާސާރީ 17.1.6

 %30 ނިންމުން  މަސައްކަތްތައް ހުރި  ނުނިމި އިމާރާތުގައި ޕްރީސްކޫލް 18.1.8

 %20 ހޯދުން  ފަރާތެއް ހިންގައިދޭނެ  އަޅައި ޕްލާންޓް އައިސް 19.1.1

 %100  މެޝިނެއްގަތުންސްކޭން  20.1.1

 %95 ހޯދުން ޑޮކްޓަރެއް ޚާއްސަ އަންހެނުންގެ  20.1.2

 %20 ޖެހުން  ކާޓެއިން ސެޕަރޭޝަން ވޯޑުގެ ސެންޓަރ ހެލްތް  ހިތަދޫ. ލ 20.1.3

 %100  ލ. ހިތަދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒުގެ ވޯޑް އޭ.ސީ ކުރުން  20.1.4

 %20 ހޯދުން ( ޑީފިބުރިލޭޓަރ އެކްސްޓާނަލް  އޮޓޯމޭޓެޑް) އޭއީޑީއެސް 20.1.5

 %90 ގަތުން  އެކު ރީއެޖެންޑާއި ކާޓްރިޖް މެޝިން އައިސްސެޓު 20.1.6

 %100 ދިނުން  ހަމަޖައްސައި ޙަރަދު  ކުރުމުގެ ދަތުރު ހާލަތްތަކުގައި އެމަރޖެންސީ މެޑިކަލް 20.3.1

 ޤާއިމްކުރުމަށް ހޮސްޕިޓަލެއް ފަދަ ދެވޭނެ ހިދުމަތް ރަށަށް 4 ބިތުގައިވާ ދެކުނު.ލ 20.4.1
 ކުރުން  މަސައްކަތް ދަންނަވައިގެން ސަރުކާރަށް 

%100 

 މަސައްކަތުބައްދަލްވުން 


   %80 
 

 02ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއިއެކު  1
 

 04ގުޅިގެން މުވައްސަސާތަކާއެކު  ބަލިމަޑުކަމާއި 19-ކޮވިޑް    2

 
 1ޕްރައިމަރީ ހެލްތުކެއާ )ޞިއްޙީމަޢުލޫމާތުދިނުމައް (ޞިއްޙީ މަރުކަޒާ ގުޅިގެން    3

 
   02މަސްވެރިންނާއި ވިޔާފާރިވެރިންނާއެކު  4

 
  03ޒުވާނުންނާއިއެކު  5

 
 
 
 
 



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ކައުންސިލުންަހއްދުްނމަތީ ހިަތދޫ  މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2222

 8 ހައްދުންމަތީހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޙާ  .6
  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން  2202   

 2022ޖެނުއަރީ  11ވަނައަހަރު ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ  ކައުްނސިލް ހިންގުމަށް ކަނޑައެޅުނު ބަޖެޓް  2022            
ވަނަ އަހަރު  2022ގައި ކައުންސިލުން ފާސްކުރުމަށްފަހު ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅާފައި ވާެނއެވެ.  13.40ވަނަ ދުވަހު 

 ވަނައަހަރު ޚަރަދުކުރުމަށް ތިންވަނަ 2022ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަކެވެ.  6,914,957.75ކައުންސިލް ހިންގުމަށް ދައުލަތުްނ ދެއްވީ 
ވަނައަހަރަށް ލިބުނު ބަޖެޓްގައި އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ  2022ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަކެވެ.  847,347.23ފަރާތްތަކުން ލިބިފައިވަނީ 

ވަނަ އަހަރު ޕްރޮގުރާމްތައް  2022ރުފިޔާއެވެ.  3,462,924.73އެކިއެކި ޕްރޮގުރާމްތައް ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާނީ 
ވަނައަހަރަށް  2022އާއި ރުފިޔާ 2,065,360.04ހިންގުމަށް ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 

   ގެ ރުފިޔާ 3,462,924.73އް ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ލިބުނު ބަެޖޓްގައި އިޖްތިމާޢީ ަތރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގުރާމްތަ
ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި  2022ވެއެވެ.  3,392,377.55ތެރެއިން ޚަރަދުކުރެވިފައިވަނީ 

  ރުފިޔާއެވެ. 9,827,665.02މިކައުންސިލަށް އާމުދަނީގެ ގޮތުަގއި ލިބޭނެކަމަށް އަންދާދާ ކުރެވިަފއި ވަނީ ޖުމުލަ 
  

 މަރާމާތުކުރުން 
  ެއި މަރާމާތުކުރެވިފަ ލ.ހިތަދޫ ޢިއްޒުމިސްކިތު ދޮރުފަތްތަށް ތެރޭގައި މަސްދުވަހުގެ 6ފުރަތަމަ މިއަހަރުގ

  ވެއެވެ. 
 
   

 މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް އެހީތެރިވުން  ފުޓްބޯޅަ 
  ައެހެންނަމަވެސް،  ނުވެއެވެ. އެފަދަ މުބާރާތެއް ބޭއްވިފައެއްމަސްދުވަހުގެތެރޭގައި  6މިއަހަރުގެ ފުރަތަމ

ކުރިއަށް  ކައުންސިލުން އައުޓްސޯސް ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް 
ގެންދިއުމަށްޓަކާ  ޒުވާނުންނާއި އަދި މިނޫންވެސް ފަރާތްތަކާއިއެކު ކުރަންޖެހޭ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް 

މީގެ އިތުރުން މި މުބާރާތް އައުޓްސޯސްގެ އުސޫލުން   ފައެވެ.މިއަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ބާއްވާ
ކައުންސިލުން ބޭނުންވާޮގތަކަށް އިންތިޒާމް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ޯހދުމަށް ޖޫންމަހުގެ ތެރޭގައިވަނީ އިޢުލާުނ 

 ކުރެވިފައެވެ.
 

 މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް އެހީތެރިވުން ބަށި 
  ައެފަދަ މުބާރާތެއް ޭބއްވިފަކާ ނުވެއެވެ. މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި  6މިއަހަރުގެ ފުރަތަމ 

 

 މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް އެހީތެރިވުން ވޮލީ 
  ަވެ.ބޭއްވިފައިވެއެއަންހެނުންގެ ވޮލީ ުމބާރާތެއް މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި  6މިއަހަރުގެ ފުރަތަމ  

 
  



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ކައުންސިލުންަހއްދުްނމަތީ ހިަތދޫ  މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2222

 9 ހައްދުންމަތީހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

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

 

  ްރަމަޟާންމަހު ތަރާވީސް ނަމާދު ކުރުމަށް ޙާފިޒުން ގެނައުން : 1ޙަރަކާތ 

 ގެންދެވިފައި  ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށް  މި ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށް  ސަބަބު/ދަތިތައް:
 .ތަރާވީސް ނަމާދު ކުރުމަށް ޙާފިޒުން ނުލިބުމުން   ނުވަނީ

 

   ްހުރިހާ މަގުބައްތިތައް އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ދިއްލޭ ބައްތި ތަކަކަށް ބަދަލުކުރުން.: 2ޙަރަކާތ  
 ގެންދެވިފައި  ތާވަލުކުރެވިފައިވާ ުމއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށް  ހިންގުމަށްމި ޕްރޮގުރާމު  ސަބަބު/ދަތިތައް:

ކަނޑައެޅި ބަޖެޓުން މުހިންމު އެހެން މަސައްކަެތއް ކުރަން ޕްރޮގުރާމް ހިންގުމަށް މިވަނައަހަރު  2022ނުވަނީ 
  ނެވެ. ގުޅިގެން ޖެހުމާއި 

 

  ްރަނގަޅުކުރުން ދަނޑުގެ ޕިޗް ފުޓްބޯޅަ ކުރީގެ : 3ޙަރަކާތ   
މަސައްކަތް ނިންާމނުލެވި ަވީނ މުއްދަތުގައި  ކުރެވިފައިވާ  ތާވަލް  މި ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ސަބަބު/ދަތިތައް:

ކުރުމަށް ކައުންސިލުން  އެ މަސައްކަތައް ރޭވިފައިވާ މުއްދަތުގައިމި ޕްރޮގުރާމް ހިންގުމަށް ވަނައަހަރު   2022
ބޭނުންކުރަމުންގެްނދިޔަ ވެހިކަްލ ހަލާކުވެ އަދި ވެހިކަލް ެއމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހެދޭނެ ޮގތް ނުވުމުެގ 

  ސަބަބުންނެވެ.
 

  ްތަކާއި ގޮންޖެހުން ރަށުގައިހުރި ޤުދުރަތީވަޞީލަތް ލޯކަލް ޓޫރިޒަމު ހިތަދޫގައި ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކާ : 4ޙަރަކާތ
  ދަނެގަނެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމަށް ކޮންސަލްޓެންޓަކުގެ އެހީހޯދުންތައް 

މަސައްކަތް ނިންމާ ނުލެވި ަވީނ   ކުރެވިފައިވާ ުމއްދަތުގައިތާވަލް  މި ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ސަބަބު/ދަތިތައް:
މުހިންމު އެެހން މަސައްކަތެއް ކުރަްނ  ކަނޑައެޅުނު ބަެޖޓުން މި ޕްރޮގުރާމް ހިންގުމަށް ވަނައަހަރު   2022

 ޖެހުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.  
 

  ްރަށުގެއިހުތިސާސް ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރާޅު ޕޮއިންޓަތަކާއި ޑައިވް ސައިޓްތަކުން ކުލިނެގުން: 5ޙަރަކާތ  
 ނުލެވި ަވނީ މަސައްކަތް ނިންމާ ކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި  ތާވަލު  މި ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ސަބަބު/ދަތިތައް:

ޕެންޑަމިކްގެ ސަބަބުން ދިމާވި ދަތިތަކާއި އަދި މިނޫންވެސް ބައެއްކަހަލަ ކަންކަުމގެ ސަބަބުން  19-ކޮވިޑް
 ތައްޔާރުނުވެވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ފުރިހަމައަށް

 
 



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ކައުންސިލުންަހއްދުްނމަތީ ހިަތދޫ  މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2222

 10 ހައްދުންމަތީހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

  ްޕްރީސުކޫލް ޢިމާރާތުގައި ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް ނިންމުން: 6ޙަރަކާތ  
 ގެންދެވިފައި  ތާވަލުކުރެވިފައިވާ ުމއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށް  ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށްމި  ސަބަބު/ދަތިތައް:

ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގުރާމް ހިންގުމަށް ކަނޑައެޅުނު ބަޖެޓުން  މުހިންމު އެހެން މަސައްކަތެއް  2022ނުވަނީ 
    ކުރަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

  

   ްއަޅައިދޭނެފަރާތެއް ހޯދުން އައިސްޕްލާންޓެއް : 7ޙަރަކާތ 

ބިންދޫކުރުމުގެ ނުފެށި ވަނީ  ފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ތާވަލުކުރެވި   މި ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށް   ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ގައި ކަމަށްވާތީއެވެ. ހުއްދަ ލިބެންއަންނަނީ ލޭނޑްޔޫސް ޕްލޭން ހަދާ ފާސްކުރުމަށްފަހު 

 

  ްޑޮކްޓަރެއް ގެނައުން އަންހެނުންގެ ޚާއްޞަ : 8ޙަރަކާތ  

ވާންޖެހޭ ގިނަތަްއޔާރީތަކެއް މިހާރުވަނީ ނިމިފައެވެ. އެގޮތުްނ  މި ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށް  ސަބަބު/ދަތިތައް:
ސިއްޙީމަރުކަޒުގައި ތައްޔާރުކޮށް އަދި އެ ރޫމަށް ބޭނުންވާ ސްކޭން މެޝިން، ޑޮކްޓަރ ރޫމް ލ.ހިތަދޫ 

ތާވަުލކުރެވިފައިވާ  ތެކެތި ވަީނ ފޯރުކޮށްެދވިފައެވެ. އެހެންނަމަވެސްކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް އަދި ގޮނޑިފަދަ 
މިންގަނޑަށް ފެތޭ ޑޮކްޓަރަކު ރާއްޖޭން ނުލިބުމުންނާއި ރާއްޖޭން  ނިންމާނުެލވިފައިވަނީމުޅިން މުއްދަތުގައި 

 ބޭރުންވެސް ހޯދުން ދަތިވެފައިވުުމންނެވެ.  

 

  ްރޭޝަން ކާޓެއިން ޖެހުންސެޕަ ތަދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒު ވޯޑުގެ . ހި ލ: 9ޙަރަކާތ  

 ގެންދެވިފައި  ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށް  މި ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށް  ސަބަބު/ދަތިތައް:
ބަޖެޓްުކރެވުނު ފައިސާއިން މުހިންމު އެހެންކަމަކަްށ ވަނަ އަހަރު ިމ ޕްރޮގުރާމް ހިންގުމަށް  2022ނުވަނީ 

 ޖެހުމުން ނެވެ.ޚަރަދުކުރަން 
 

  ްހޯދުން އޭއީޑީއެސް)އޮޓޯމޭޓެޑް އެކްސްޓާނަލް ޑީފިބުރިލޭޓަރ(: 10ޙަރަކާތ    

ނުވަނީ  ގެންދެވިފައި ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށް   މި ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށް   ސަބަބު/ދަތިތައް:

ބަޖެޓްކުރެވުނު ފައިސާއިން މުހިންމު އެހެންކަމަކަށް ޚަރަދުކުރަން ޖެހުމުން އަހަރު މި ޕްރޮގުރާމް ހިންގުމަށް  ވަނަ 2022
  ނެވެ. 
 

  ްއައިސްސެޓް މެޝިން ކާޓްރިޖް ރީއެޖެންޑާ އެކުގަތުން: 11ޙަރަކާތ   

ގެ ބޮޑުބައެއް މިހާރުވަނީ ފުރިހަަމވެފައެވެ. މި ޕްރޮގުރާމަކީ ކައުންސިލާއި އަދި މި ޕްރޮގުރާމު   ސަބަބު/ދަތިތައް:
ރަށުގެ އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކުން ގުޅިގެން އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފަންޑް ހޯދައިގެން ކުރިއަށް ގެންާދ 

ތާވަލުކުރެވިފައިވާ   ށްހިންގުމަ ފަންޑް އެއްކޮށް ހަމަ ނުޖެހުމުގެ ސަބަބުން ޕްރޮގުރާމް ޕްރޮޖެކްޓަކަށްވާތީ އަދި 
  އެވެ.ނުވަނީ ގެންދެވިފައި މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށް 



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ކައުންސިލުންަހއްދުްނމަތީ ހިަތދޫ  މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2222

 11 ހައްދުންމަތީހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 
  ރި ވިޔަފާ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ކައުންސިލުން . 8 

  ދޫކުރެވިފައިވޭ. : މަސްކެއްކުމަށް ބިންނަން /ޚިދުމަތުގެވިޔަފާރި
  ފަރާތަކަށް ދޫކުރެވި ފައިވެއެވެ. 3ބިމެއް އަލިއްލަ  3އަކަފޫޓް  2000މަސްކެއްކުމަށް         

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  .     ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން 1: ވިޔަފާރި/ޚިދުމަތް ނަން 

 ރައްޔިތުންގެ ހަތިކޮޅު ފިހާރަ  އަމިއްލަފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.         
 
 
 
 
 

  .     ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން 2ވިޔަފާރި/ޚިދުމަތް ނަން : 

 އަމިއްލަފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ ހަތިކޮޅު          

 
 
 
 
 

 
 

  

3މަސްކައްކާ ބިން  2މަސްކައްކާ ބިން   1މަސްކައްކާ ބިން    



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ކައުންސިލުންަހއްދުްނމަތީ ހިަތދޫ  މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2222

 12 ހައްދުންމަތީހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 މަސްދުވަހުގެ މާލީ ހިސާބުތައް  06ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ . 9
2021 

 ގެ ބަޖެޓްގައި ބާކީ  

 ހުރި ފައިސާ 

ގެ  2022
މަހުގެ  6ފުރަތަމަ 

 ޚަރަދު 

 ގެ ލިބުނު  2022
 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު  ބަޖެޓް 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  65.5959794 9111069991 69.9595754

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  99.46447.5 59.995990 9.49544769

 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު 4609606962 694999796 9.99.95799

 ބަޖެޓް މުޅި ޖުމްލަ  6.2932516. 9265566513 69.1166021

 
  

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 
 

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު  3032113.43 1329376.27 98,287.88

101,587.82 10671.85 115768.85 
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ 

 ފައިސާ 

 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 22000.00 3400.00 3,750.00

 ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު އޮފީސް  138000.00 63740.80 23,260.65

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 1014060.90 364888.67 36,046.92

 ޚިދުމަތްދިނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު  40000.00 40609.00 2,100.00

 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  5000.00 4676.00 26,744.94

 ސަރުކާރންދޭ އެހީ އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޓީޒް 542580.00 182239.00 166,161.75

 ޖުމްލަ  4909523.18 1999601.59 457939.96

  
 

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު 

 ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރޮގްރާމް  650488.28  176,930.45

 ޚަރަދު ކުރާ ހޯދުމަށް ހަރުމުދާ ބޭނުންވާ  ހިންގުމަށް  އޮފީސް 855999.74 718517.56 36.00

 ޖުމްލަ  1506488.02 718517.56 176966.45

 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޚަރަދު    

 )ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރ(  ޚަރަދު  ހިނގާ  މުވައްޒަފުންނަށް 1935713.54 438535.14 33,449.06

 ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދުއޮފީސް  0.00  23,980.00

 ހިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު   0.00  5,000.00

 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  0.00 - -

 ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި ސަބްސިޑީޒް  90909.90 - -

- - 38736.60 
 ދޭ  ގޮތުން ނޫން ޚިދުމަތަކަށް ވަކި އަދި މުވައްޒަފުންނަށާއި މުސްކުޅިކުރައްވާ ،ޕެންޝަނާއި

 ފައިސާ 

 އަގު  ތަކެތީގެ  ހޯދާ ބޭނުމަށް ހިންގުމުގެ އޮފީސް - - 10,000.00

 ޖުމްލަ: 2065360.04 438535.14 72429.06



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ކައުންސިލުންަހއްދުްނމަތީ ހިަތދޫ  މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2222

 13 ހައްދުންމަތީހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ހަރަކާތްތައް ވަ 2022. 10

 ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް  #
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް 
 ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

ލަފާ ކުރާ 
 ބަޖެޓް 

Q3 Q4 

 - އެޅުން  ފެންހޮޅި ބަނދަރަށް  1.1.1

 - ބެހެއްޓުން ފެންއިސްކުރު ބަނދަރުގައި 1.1.2

 - އުޞޫލެއްހެދުން  ފެންދޫކުރުމުގެ 1.1.3

 - ދޫކުރުން  ގޯތި 2.4.1

 - ހިންގުން  ޕްރޮގުރާމްތަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް 4.1.1

4.1.2 
 ހަރުދަނާކޮށް އުސޫލުތަށް  ޤަވާއިދާއި އެކުލެވިފައިވާ މެނޭޖްކުރުމަށް ކުނި

 ތަންފީޒުކުރުން 
- 

 401376.67 ކުރުން  އިތުރު މުވައްޒަފުން  ކުނިކޮށްޓަށް  4.2.1

 - މަރާމާތުކުރުން  ކުނިކޮށި 4.2.3

 - ވިއްކުން  ހަދައިގެން ކާދު 4.3.1

 - ވިއްކުން ކުނޑި މުގުރައިގެން ބިއްލޫރި 4.3.2

 - ވިއްކުން  ތަކެތި އެންމެހައި މައުދަނުގެ ފިއްތައި ދަޅު 4.3.3

 - ހޯދުން  ފައިސާ ކޮށްގެން މަސައްކަތް އެކި ބޭނުންކޮށްގެން ވެހިކަލްތަށް 4.3.4

 - އެއްވަރުކުރުން  ވެލިއަލައި މަގުތަކަށް 5.1.1

 - ދޫކުރުން  ބިން ވިޔަފާރިކުރުމަށް ސަރަހައްދުން ބަނދަރު 6.3.1

 - ރޭނުން  ވަށާފާރު ޤަބުރުސްތާނު  7.1.1

 - ޖެހުން  ލައިޓް  ޤަބުރުސްތާނުގައި 7.1.2

 - އެކުލަވާލުން  ރަޖިސްޓްރީއެއް މީހުންގެ ވަޅުލާ 7.1.3

 - އެޅުން ކޯޓެއް ބޯލް ހޭންޑް 12.1.1

 - ހެދުން  ދަނޑު އެކަޑަމީ ފުޓްބޯޅަ 12.1.11

 - ރޭނުން  ފާރު  ވަށާ  ޕާކު ކުޑަކުދިންގެ 12.2.1

 - (ޓްރެކް ސްވިމިންގ) ތަރައްޤީކުރުން ތަންތަން އެރޭނެ މޫދައް 13.1.3

14.1.1 
 ގޮތް ލިބޭނެ  އެކު  ފަސޭހަކަމާއި މަޢުލުމާތު ރަށާބެހޭ  މެދުވެރިކޮށް  ވެބްސައިޓް

 ހެދުން 
- 

 - ކުރުން  ތަރައްޤީ ގޮތުގައި އެކޯޕާކެއްގެ  ކުޅި ހިތަދޫ،ލ 17.2.2

 - ހެއްދުން  ރަނޑޫގަސް އިންނަގޮތަށް ނަން ރަށުގެ  17.2.4

 - ހުޅުވުން ކުންފުންޏެއް އޮތޯރިޓީ ލޯކަލް 17.3.1



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ކައުންސިލުންަހއްދުްނމަތީ ހިަތދޫ  މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2222

 14 ހައްދުންމަތީހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 
 

 - ހޯދުން  ފަރާތެއް ހިނގައިދޭނެ އަޅައި ފިހާރައެއް ތެޔޮ ސަރަހައްދުގައި ބަނދަރު 19.1.2

 - ދޫކުރުން  ބިން  ހިންގުމަށް  ފާމަސީތަކަށް އިތުރު 20.5.1

 - މާކެޓްކުރުން  ވިޔަފާރި ކުދި  ހިންގާ ތިބެ ގޭގައި އަންހެނުން 21.1.5

 - ބޭއްވުން  ކުލާސް  ކަސްރަތު 21.1.6



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

 

ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ( ހައްދުންމަތީ )  15 

  ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް.   11
 

 26: އަދަދު  ބައްދަލުވުމުގެ  ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ
 24ކައުންސިލުން ބޭއްވި ބައްދަލްވުމުގެ ޢަދަދު: 

 0 އަދަދު:ބޭއްވި ކުއްލި ބައްދަލްވުމުގެ ކައުންސިލުން 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް  ރުވި ޢަދަދު ޙާޟި  ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

 1 01/2022 -4ދައުރު 

 2022ވަނަ ދައުރުގެ  04ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ  .1
އެޖެންޑާ  ޖަލްސާގެ އާއްމު ވަނަ 01ވަނަ އަހަރުގެ 

 .ފާސްކުރެވުނު
 2021 ދައުރުގެ ވަނަ 04 ކައުންސިލްގެ ހިތަދޫ ހައްދުންމަތީ .2

 އިސްލާޙަކާއި ނުލާ  ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ ވަނަ 34 އަހަރުގެ ވަނަ
 ފާސްކުރެވުނު.

ން ޝަރީފް/ރަތްވިލާގެ،ލ.ހިތަދޫ، ސިޓީގައި އެދިފައިވާ ޙުސައި .3
ގޮތަށް، ލ.ހިތަދޫ ހުކުރު މިސްކިތުގެ ފެންވަޅުގެ ތިރީގައި 

ޙަރަދުގައި މަރާމާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ އަޅާފައިވާ މަޑި އަމިއްލަ 
 03ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި  އޭނާ އަށް ދިނުމަށް

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނު.
ސީޓީގައި އެދިލައްވާފައިވާ ، ހިތަދޫ.ލ،މުގޫ/ރުޙުޝާނާ މަރްޔަމް .4

ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ލިޔުން އޭނާ އަށް ދިނުމަށް 
 ފާސްވެއްޖެ.މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން  3ވަޑައިގެންނެވި 

 2 02/2022 -4ދައުރު 

 2022ވަނަ ދައުރުގެ  04ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ  .1
ކުރެވިފައިވާގޮތަށް އެޖެންޑާ،  ޖަލްސާގެވަނަ  02ވަނަ އަހަރުގެ 
 .ފާސްކުރެވުނު

 2022 ދައުރުގެ ވަނަ 04 ކައުންސިލްގެ ހިތަދޫ ހައްދުންމަތީ .2
އިސްލާޙަކާއި ނުލާ  ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ ވަނަ 01 އަހަރުގެ ވަނަ

 ވުނު.ފާސްކުރެ 
ވަނަ އަހަރުގެ  2022ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ  .3

ބަޖެޓް ޖަލްސާ އަށް ހުށަހެޅުނުގޮތަށް އެއްވެސް އިސްލާޙަކާއި 
ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާގުން  04ނުލާ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 

 ފާސްކުރެވުނު.



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ކައުންސިލުންަހއްދުްނމަތީ ހިަތދޫ  މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2222

 16 ހައްދުންމަތީހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 3 03/2022 -4ދައުރު 

ވަނަ  2022ވަނަ ދައުރުގެ  04ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ  .1
 .ޖެންޑާ ފާސްކުރެވުނުއެ އާއްމު ޖަލްސާގެ ވަނަ  03އަހަރުގެ 

 ވަނަ  2022 ދައުރުގެ ވަނަ 04 ކައުންސިލްގެ ހިތަދޫ ހައްދުންމަތީ. 2
 އިސްލާޙަކާއިނުލާ ފާސްކުރެވުނު. ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ ވަނަ 02 އަހަރުގެ

މިނިސްޓްރީގެ ސިޓީގެ ޖަވާބުގައި، މިނިސްޓްރީއާއި އަދި އެންދެރި . 3
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ފަރާތުން ނިންމަވާފައިވާ ގޮތަށް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ހެދުމުގެ 
 ކަންކަން ލ.ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާއާއިވެސް އެކު ކުރިޔަށް 

ކުލައިްޓމެޓް ، މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓްގެންދެވުމަށް، 
 ދެންނެވުމަށް ފާސްކުރެވުނު. ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލަޖީ އަށް 

ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކަނޑުކޮޅާއި )އިރުމަތީ( އަދި ހައްދުންމަތީ . 4
ހިތަދޫގެ އިހްޠިސޯސްގެ ތެރޭގައި އޮތް މަންތާ ޕޮއިންޓް، ތިމާވެށީގެ 

ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަަހއްދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމަނައިދިުނމަށް  ގޮތުން
އެދި މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިޓްމެޓް ޗޭންްޖ 

    އެންޑް ޓެކްނޮލަޖީ އަށް ދެންނެުވމަށް ފާސްކުރެވުނު.  

 



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ކައުންސިލުންަހއްދުްނމަތީ ހިަތދޫ  މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2222

 17 ހައްދުންމަތީހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 3 04/2022 -4ދައުރު 

ވަނަ އަހަރުގެ  2022ވަނަ ކައުންސިލްގެ  04ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ . 1
 .އެޖެންޑާ ފާސްކުރެވުނުވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ  04

 2022 ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ކައުންސިލްގެ ވަނަ 04 ހިތަދޫ ހައްދުންމަތީ . 2
އިސްލާހަކާ ނުލައި  ޔައުމިއްޔާ  ޖަލްސާގެ ވަނަ  03 އަހަރުގެ  ވަނަ

 .ފާސްކުރެވުނު

ޓް ޗޭންޖް އެންޑް ކުލައިމެ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް. 3
ން ރާއްޖޭގެ ރައްރަށުގައި ހުންނަ ކުޅި، ފާ ފަދަ ތަންތަން ލޮޖީޓެކްނޮ 

ހިމާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތަށް ގާތުން 
ށްޓަކާ ދުވަހަށް އައްޑުއަތޮޅަށް ދުރުވުމަ 5ބައްލަވާލެއްވުމަށް ރައީސް 

ކައުންސިލް ހިގުން މެންބަރު ޢަބުދުލްވާހިދު އިދުރީސްއާއި ޙަވާލުކުރުމަށް 
 ފާސްކުރެވުނު.

ގެ ޙާލަތު ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން  19 -ކޮވިޑް . 4
ރަށުގައި ކުޅިވަރުކުޅުން މަނާކޮށްފައި އޮތް އޮތުން  އުވާލާ އަލުން 

އި ބެހޭގޮތުން ޞިއްޙީމަރުކަޒާއި ކުޅިރަރުތަށް  ކުޅުމުގެ ހުއްދަދިނުމާ
ހަފުތާއަށް ކުޅިވަރުތަށް ކުޅުމުގެ  1މަސްވަރާކުރުމުން އަދި އިތުރު 

ހުއްދަނުދީ މަޑުކޮށްލުމަށް މަސްވަރާ ދީފައިވާތީ ޞިއްޙީމަރުކަޒެ 
 ތައް ކުރިޔަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވެއެވެ.މަސްވަރާއާއި އެއްގޮ

މިހާރު  ގެ ޙާލަތު 19 -ކޮވިޑް . ހަލުވިކަމާއެކު ރަށުގައި ފެތުރިގަތް 5
ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައި ވާކަމަށް ހިސާބުތަކުން ދައްކާތީ ރަށް 
މޮނިޓަރިންގއިން ނަގައިދިނުމަށް އެދި ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް 

 ހެލްތްއަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމާފައި ވެއެވެ.

 3 05/2022 -4ދައުރު 

ވަނަ އަހަރުގެ  2022 ދައުރުގެ 04 ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ . 1
 .އެޖެންޑާ ފާސްކުރެވުނުވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ  04

 ވަނަ  2022ވަނަ ދައުރުގެ  04 ކައުންސިލްގެ ހިތަދޫ ހައްދުންމަތީ. 2
އިސްލާހަކާ ނުލައި  ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެއާއްމު  ވަނަ  03 އަހަރުގެ 

 .ފާސްކުރެވުނު

 

   



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ކައުންސިލުންަހއްދުްނމަތީ ހިަތދޫ  މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2222

 18 ހައްދުންމަތީހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 4 06/2022 -4ދައުރު 

ވަނަ އަހަރުގެ  2022 ދައުރުގެ 04 ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ . 1
 .އެޖެންޑާ ފާސްކުރެވުނުވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ  06

 ވަނަ  2022ވަނަ ދައުރުގެ  04 ކައުންސިލްގެ ހިތަދޫ ހައްދުންމަތީ. 2
އިސްލާހަކާ ނުލައި  ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެއާއްމު  ވަނަ  05 އަހަރުގެ 

 .ފާސްކުރެވުނު

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް . 3
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ އަހަރަކު  107ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލްކުރަން  28ފެބުރުއަރީ ހަމަހު 
 2022އަރީ ފެބުރު 28ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ބޭއްވޭ ބައްދަލްވުން 

 ގައި ސުކޫލުގައި ބާއްވާގޮތައް ނިންމާފައިވެއެވެ. 20.30ވަނަ ދުވަހުގެރޭ 

ރައްކާތެރިގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލުމަށް މިކައުންސިލުން ހިންގަމުން ގެންދާ . 4
ރެން ފުޅާ ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތް މިހާރަށްވު ވޭސްޓް މެނޭޖުމަންޓް

ސްޕައިޒަރަކާއި ޑްރައިވަރެށްގެ މަޤާމް އިތުރުކޮށް ދާއިރާއެއްގައި ހިންގުމަށް 
 މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ލެއްވުމަށް ނިންމާފައި ވެއެވެ.  2އެ 

ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒުން ފޮނުވާފައިވާ އެމަރުކަޒުގެ . 5
ސިޓީއެއްގައި އެދިލައްވާ ފައިވާ   SM.01/2022/404/011: ނަންބަރު

އްވާ ތަނެއްގައި މި އިދާރާއިން އެއާރ ކަނޑިޝަން އެމަރުކަޒުން އެދިލަ 4
  ހަރުކޮށްދިނުމަށް ނިންމާފައި ވެއެވެ. 



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ކައުންސިލުންަހއްދުްނމަތީ ހިަތދޫ  މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2222

 19 ހައްދުންމަތީހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 4 07/2022 -4ދައުރު 

ވަނަ އަހަރުގެ  2022 ދައުރުގެ 04 ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ . 1
 .އެޖެންޑާ ފާސްކުރެވުނުވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ  07

 ވަނަ  2022ވަނަ ދައުރުގެ  04 ކައުންސިލްގެ ހިތަދޫ ހައްދުންމަތީ. 2
އިސްލާހަކާ ނުލައި  ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެއާއްމު  ވަނަ  06 އަހަރުގެ 

 .ފާސްކުރެވުނު

ދިވެހި ފުލުންގެ ޙިދުމަތް މިއަހަރު މިރަށުގައި ފެށުމަށް ސަރުކާރުން . 3
ރައްޔިތުންގެ ހަތިކޮޅު ގެސްޓްހައުސް މަރާމާތު ކުރެވެންދެން  ވާތީނިންމާފައި 

ލުހުންގެ ޚިދުމަތް ކައުންސިލުން ކުއްޔަށް ޢިމާރާތެއް ހޯދައިގެން ފު 
 ފަށައިގަތުމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ.

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލ. ހިތަދޫ ރައްޔިތުންގެ ހަތިކޮޅު  12. 4
 05އެ ޢިމާރާތް  ކުއްޔަކާ ނުލާގެސްޓްހައުސް މަރާމާތުކޮށް ނިންމާ އަދި 

މުއްދަތައް ދިވެހި ފުލުހުންނާ ޙަވާލުކުރުމަށް  އަހަރު ދުވަހުގެ 
 ނިންމާފައިވެއެވެ.

 
ލ. ހިތަދޫ ރައްޔިތުންގެ ހަތިކޮޅު ގެސްޓްހައުސް މަރާމާތު ކުރުމަށް . 5

  ނިންމާފައިވެއެވެ. ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް އެކުލަވާލަން 

 4 08/2022 -4ދައުރު 

ވަނަ އަހަރުގެ  2022 ދައުރުގެ 04 ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ . 1
 .އެޖެންޑާ ފާސްކުރެވުނުވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ  08

 ވަނަ  2022ވަނަ ދައުރުގެ  04 ކައުންސިލްގެ ހިތަދޫ ހައްދުންމަތީ. 2
އިސްލާހަކާ ނުލައި  ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެއާއްމު  ވަނަ  07 އަހަރުގެ 

 .ފާސްކުރެވުނު

އިނާ ޓްރޭޑިންގެ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން އިއުތިރާޒެްއ . 3
ނުކުރާކަމުގައި ވަނީނަމަ އެފަރާތުން ކައުންސިލަށް ގެސްޓް ހައުސް )ހަތި 

ރުފިޔާގެ  29000ކޮޅު ގެސްޓް ހައުސް( ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ 
އިވެޓް ބަދަލްގަ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި އިނާ ޓްރޭޑިންގެ ޕްރަ

ލިމިޓެޑްގެ މުދާ ކައުންސިލަށް ނެގުމަށާއި އަދި ކައުންސިލްގެ އެސްކެވޭޓަރ 
ރުފިޔާ  8000ބޭނުންކޮށްފައިވާތީވެ އެކަމުގެ އަގެއްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ 

މަސްދުވަހުގެ މުހުލަތެއް  1ދެއްކުމަށް ސީޓީއަކުން އަންގާ އެކަމަށް 
 ދިނުމަށް ފާސްކުރެވުނު.



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ކައުންސިލުންަހއްދުްނމަތީ ހިަތދޫ  މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2222

 20 ހައްދުންމަތީހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 4 09/2022 -4ދައުރު 

ވަނަ އަހަރުގެ  2022 ދައުރުގެ 04 ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ . 1
 .އެޖެންޑާ ފާސްކުރެވުނުވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ  09

 ވަނަ  2022ވަނަ ދައުރުގެ  04 ކައުންސިލްގެ  ހިތަދޫ ހައްދުންމަތީ . 2
އިސްލާހަކާ ނުލައި  ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ އާއްމު  ވަނަ 08 އަހަރުގެ

 .ފާސްކުރެވުނު

އައުޓްޑޯރ ބެންޗެއް ހޯދުމަށްއެދި ލ. ހިތަދޫ ސްކޫލުގެ ފަރާތުން މި . 3
އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވި ބެންޗެއް 

ދިވެހި )ބާރަހާސް( 12000/-ހެދުމަށް ޚަރަދުވާނެކަމަށް ބަލާ ބަޖެޓުކުރެވުނު 
 ރުފިޔާ އެ ސުކޫލަށް ދިނުމަށް ފާސްކުރެވުނު.

ގައި  2022މާރޗް  14ޢަލީ ޤާސިމް / އަލަނާސިގެ ލ. ހިތަދޫ، . 4
ލިއުއްވާ  ކައުންސިލަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީގައި އެދިލައްވާފައިވަނީ 
ކުކުޅުހާލާއި ބަކަށި ފަދަ ދިރޭތަކެތި ދިރުވާ އާލާކުރުމާއި އެތަކެތީގެ 

ތަކީ ވިޔާފާރިކުރުމަށް މިރަށުން ދިގު މުއްދަތަކަށް ބިމެއް ދިނުމަށެވެ. މިވަގު
ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ހަދަމުންދާ ވަގުތަކަށްވާތީ އެ ޕްލޭން ފާސްވުމުގެ ކުރިން 
އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ބިމެއް ދޫކުރެވެން 

އަހަރު  1ނެތްކަމާއި އަދި ބޭނުންނަމަ ވަގުތީ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން
ޤާސިމް / އަލަނާސިގެ ލ.  ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަ ބިމެއް ދެވިދާނެކަން، ޢަލީ

  ހިތަދޫ އަށް އެންގުމަށް ފާސްކުރެވުނު.

ލ. ހިތަދޫ ސްކޫލުން ފޮނުވާފައިވާ އެތާގެ . 5
( 2022މާރޗް  09)GS-183-ADMIN/04/2022/404ނަންބަރު:
ތަރައްޤީގެ  ވާ ޓަރފަކީއެދިލައްވާފައި ބޭނުންވެގެން ހޯދުމަށް  ސިޓީގައި

ކުޑަކުދިންގެ ދަނޑު  ޕްލޭންގައި ކައުންސިލުން ހެދުމަށް ނިންމާފައިވާ
ހެދުމަށް ބޭނުންކުރުމަށް، ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ އެއްޗަކަށްވާތީ އެ 

 ޓަރފް ލ.ހިތަދޫ ސްކޫލަށް ދެވެންނެތްކަމަށް ފާސްކުރެވުނު.

ޗުއްޓީއަށް  ދުވަހުގެ އަހަރީ 10ކައުންސިލްގެ ރައީސް މާލެދުރުވުމަށް . 6
ދުވަހުގެ  10އެދިލައްވާފައި ވާތީ ރައީސް އިބުރާހީމް ސަމްޢޫންއަށް 

   އަރީޗުއްޓީ ދިނުމަށް ފާސްކުރެވުނު.  



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ކައުންސިލުންަހއްދުްނމަތީ ހިަތދޫ  މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2222

 21 ހައްދުންމަތީހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

4- 10/2022 3 

ވަނަ އަހަރުގެ  2022 ދައުރުގެ 04 ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ . 1
 .އެޖެންޑާ ފާސްކުރެވުނުވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ  10

 ވަނަ  2022ވަނަ ދައުރުގެ  04 ކައުންސިލްގެ ހިތަދޫ ހައްދުންމަތީ. 2
އިސްލާހަކާ ނުލައި  ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެއާއްމު  ވަނަ  09 އަހަރުގެ 

 .ފާސްކުރެވުނު

ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީގެ ސިޓީގައިވާ ގޮތުގެމަތީން އެސެންބުލީއެއް . 3
ޖަލްސާގައި ބާއްވަން ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރައިގާ 

 ފާސްކުރެވުނު.  މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން  03ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި 
ބައެއް ޢާއްމު ތަންތަނުގައި ޑަސްބިން ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަ ލ. ހިތަދޫގެ . 4

 ފާސްކުރެވުނު.ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލ. ހިތަދޫ ބުރާންޗަށް ދިނުމަށް 

ޔާސަތުގެ  ހުށަހެޅުމާއި ގައިވާ މައްސަލަ ރި، 05އެޖެންޑާ އައިޓަމް . 5
 03އެއްގޮތަށް އިސްލާޙަކާނުލާ، ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި 

  ފާސްކުރެވުނު.މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން 

ގައިވާ މައްސަލަ ރިޔާސަތުގެ  ހުށަހެޅުމާއި ، 06އެޖެންޑާ އައިޓަމް . 6
 03ވަޑައިގެންނެވި އެއްގޮތަށް އިސްލާޙަކާނުލާ، ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ 

 ފާސްކުރެވުނު.  މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން 

ގައިވާ މައްސަލަ ރިޔާސަތުގެ  ހުށަހެޅުމާއި ، 05އެޖެންޑާ އައިޓަމް . 7
 03އެއްގޮތަށް އިސްލާޙަކާނުލާ، ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި 

 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނު.



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ކައުންސިލުންަހއްދުްނމަތީ ހިަތދޫ  މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2222

 22 ހައްދުންމަތީހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

4- 11/2022 3 

ވަނަ އަހަރުގެ  2022 ދައުރުގެ 04 ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ . 1
 .އެޖެންޑާ ފާސްކުރެވުނުވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ  11

 ވަނަ  2022ވަނަ ދައުރުގެ  04 ކައުންސިލްގެ ހިތަދޫ ހައްދުންމަތީ. 2
އިސްލާހަކާ ނުލައި  ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެއާއްމު  ވަނަ  10 އަހަރުގެ 

 .ފާސްކުރެވުނު

ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީގެ ސިޓީގައިވާ ގޮތުގެމަތީން އެސެންބުލީއެއް . 3
 .ބާއްވަން ފާސްކުރެވުނު

ޢާއްމު ތަންތަނުގައި ޑަސްބިން ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން . 4
 ފާސްކުރެވުނު.ލ. ހިތަދޫ ބުރާންޗަށް ދިނުމަށް 

 ވުނު.މިސްކިތަށް ފެންކޫލަރު ގަންނަން ފާސްކުރެ  02ލ.ހިތަދޫގެ . 5

. ތިންމަހުން ތިންމަހުން މިސްކިތުގެ ސާފުކުރާފަޅި ބަދަލުކުރަމުން ގެންދާ 6
 ގެންދިއުން ހުއްޓާލުމަށް ފާސްކުރެވުނު.

ގޯތިތެރޭގެ އެކިއެކި ހިސާބުތަކުގައި ފެން  . މަސްޖިދުލް ޢިއްޒު މިސްކިތުގެ 7
ސަޕޯރޓްސުޓާފުންނަށް  އިސްކުރުތަކެއް ހަރުކުރުމުގެ ހުއްދަ މިސްކިތުގެ

 ދިނުމަށް ފާސްކުރެވުނު.

4- 12/2022 3 

ވަނަ އަހަރުގެ  2022 ދައުރުގެ 04 ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ . 1
 .އެޖެންޑާ ފާސްކުރެވުނުވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ  12

 ވަނަ  2022ވަނަ ދައުރުގެ  04 ކައުންސިލްގެ ހިތަދޫ ހައްދުންމަތީ. 2
އިސްލާހަކާ ނުލައި  ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެއާއްމު  ވަނަ  11 އަހަރުގެ 

 .ފާސްކުރެވުނު

ލ.ހިތަދޫ ފެހިއަލި ގެއާއި ދިމާލުން އުތުރުފަރާތު އަތީރީ ކައިރީ . 3
އެހެންމީހުންނަށް އުނދަގޫނުވާނެހެން އުވަވަޅެއް ޖެހުމުގެ ހުއްދަ ލ.ހިތަދޫ 

 މީނާޒްގޭ އަބޫބަކުރު އިދުރީސް އަށް ދިނުމަށް ފާސްކުރެވުނު.

 ފާސްކުރެވުނު. ކެނޑުމަށް ފަހު ނީލަން ކިއުމަށްގަސް  03ރުކާއި  01. 4



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ކައުންސިލުންަހއްދުްނމަތީ ހިަތދޫ  މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2222

 23 ހައްދުންމަތީހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ވަނަ އަހަރުގެ  2022 ދައުރުގެ 04 ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ . 1
 .އެޖެންޑާ ފާސްކުރެވުނުވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ  13

 ވަނަ  2022ވަނަ ދައުރުގެ  04 ކައުންސިލްގެ ހިތަދޫ ހައްދުންމަތީ. 2
އިސްލާހަކާ ނުލައި  ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެއާއްމު  ވަނަ  12 އަހަރުގެ 

 .ފާސްކުރެވުނު

ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން  ބާއްވާ ބިޑަކުން، . 3
ލ.މެންދޫގައި އެއާރޕޯޓެއް އެޅުމަށްޓަކައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި 
ފުރުސަތުތައް ދެނެގަތުމަށް ތަފްސީލީ ދިރާސާއެއް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް 

 ދުމަށް ފާސްކުރެވުނު.ހޯ

މަޤާމް  ވީ  02ކައުންސިލް އިދާރައިގާ މި ވަގުތު ހުސްވެފައިވާ އިދާރީ . 4
 ކުރެވުނު.ފާސް އެއްމެ އަވަހަށް އިޢުލާނުކުރުމަށް

ލ.ހިތަދޫ ރައްޔިތުންގެ ހަތިކޮޅު ގެސްޓްހައްުސ . 5
އެލް.އެފް.ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕުރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ހަވާލުކުރާއިރު މަހު 
ކުލީގެ ބަދަލްގައި ތަކެތި ދީގެން ހަތިކޮޅު ގެސްޓްހައުސް ހިމެޭނ 
ސަރަހައްދުގެ ވަށާ ފާރު ރޭނުމަށް ޝަރުތުކޮށް އެގުރިމެންޓް ހެދުމަށް 

 .ކުރެވުނުފާސް

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ކައުންސިލުންަހއްދުްނމަތީ ހިަތދޫ  މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2222

 24 ހައްދުންމަތީހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ވަނަ އަހަރުގެ  2022 ދައުރުގެ  04 ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ. 1
 .އެޖެންޑާ ފާސްކުރެވުނުވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ  14

 ވަނަ  2022ވަނަ ދައުރުގެ  04 ކައުންސިލްގެ ހިތަދޫ ހައްދުންމަތީ. 2
އިސްލާހަކާ ނުލައި  ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެއާއްމު  ވަނަ  13 އަހަރުގެ 

 .ފާސްކުރެވުނު

ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫގެ ފުޓްސަލް ދަނޑު ހެދުމަށް، މި އިދާރާއި . 3
)ލ.ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ( ކޮޕައިންސް އިންވެސްޓްމަންޓް އާއި އެކު 
ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުން ރިވިއު ކުރުމަށް ބިޑް ކޮމެޓީ އަށް ފޮނުވާ އަދި 

އިދު އާއި އެއްގޮތަށް ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ޤަވާ
އެއްބަސްވުން ބާތިލް ކޮށް އެހެން ފަރާތެއް ލައްވާ ދަނޑުގެ ބާކީ ނުނިމި 

 ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުވަން ފާސްކުރެވުނު.

ލ.ހިތަދޫ  ކުރިއަށް އޮތް ފިތުރު ޢީދު ދުވަހު ފުޓްސަލް މެޗެއް ކުޅުމަށް. 4
ހިތަދޫ ޔޫތު އެންޑް ވެޓަރެންސް ބޮޑުހަރުގެ ބިން ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ، 

 ކުރެވުނު.ފާސް  ސްޕޯޓްސް ކުލަބަށް ދިނުމަށް
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ވަނަ އަހަރުގެ  2022 ދައުރުގެ 04 ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ . 1
 .އެޖެންޑާ ފާސްކުރެވުނުވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ  15

 ވަނަ  2022ވަނަ ދައުރުގެ  04 ކައުންސިލްގެ ހިތަދޫ ހައްދުންމަތީ. 2
އިސްލާހަކާ ނުލައި  ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެއާއްމު  ވަނަ  14 އަހަރުގެ 

 .ފާސްކުރެވުނު

 ހައްދުންމަތީ އިޕޮކް އެސޯސިއޭސަން އާއި ހަވާލުކޮށްގެން ހަދާފައިވާ،. 3
 ފާސްކުރުމަށް ޕްލޭން  ޔޫސް ލޭންޑް އަހަރުގެ 05 އޮތް ހިތަދޫގެ ކުރިއަށް 

 ހައުސިންގ ،ޕްލޭނިންގ ނޭޝަނަލް އޮފް މިނިސްޓްރީ ( ހޯދުމަށް އެޕްރޫވަލް )
 ފާސްކުރެވުނު. ހުށައެޅުމަށް އަށް އިންފުރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް

ކުރީގެ ސްކޫލް ހުރި ބިންކަމުގައިވާ ބޮޑު ހަރުގެ ބިމުގައި ރޭގަނޑު . 4

.ހިތަދޫގެ ލ، ހޭންޑްބޯލް ޕްރެކްޓިސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ
ޖަމިއްޔާއެއްކަމުގައިވާ ބްރޭވް ޖެނެރޭސަން ސްޕޯރޓްސް ކުލަބަށް ދިނުމަށް 

 ފާސްކުރެވުނު.



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ކައުންސިލުންަހއްދުްނމަތީ ހިަތދޫ  މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2222

 25 ހައްދުންމަތީހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ވަނަ އަހަރުގެ  2022 ދައުރުގެ 04 ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ . 1
 .އެޖެންޑާ ފާސްކުރެވުނުވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ  16

 ވަނަ  2022ވަނަ ދައުރުގެ  04 ކައުންސިލްގެ ހިތަދޫ ހައްދުންމަތީ. 2
އިސްލާހަކާ ނުލައި  ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެއާއްމު  ވަނަ  15 އަހަރުގެ 

 .ފާސްކުރެވުނު

ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ހަތިކޮޅު ގެސްޓްހައުސް އާއި އިންވެގެން ހަދާފައިވާ . 3
ށް އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތަ 10ހަތިކޮޅު ބޭސްފިހާރަ 

މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް އެއް  06)މުޙައްމަދު ފާއިޒް/ އިހުރާމްގެ، ލ.ހިތަދޫ( 
މަސް ވުމުން އިމާރާތް އަނބުރާ ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ  06ދިނުމަށް ފަހު 

 ފާސްކުރެވުނު.  ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންނަން
 10 ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބުރާހީމް ޝަމްޢޫންގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ އިން. 4

ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ރައީސަށް  2022އޭޕްރިލް  28ދުވަސް، 
 ހަމަޖެއްސުމަށް  ފާސްކުރެވުނު.

 3 17/2022 -4ދައުރު 

ވަނަ އަހަރުގެ  2022 ދައުރުގެ 04 ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ . 1
 .އެޖެންޑާ ފާސްކުރެވުނުވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ  17

 ވަނަ  2022ވަނަ ދައުރުގެ  04 ކައުންސިލްގެ ހިތަދޫ ހައްދުންމަތީ. 2
އިސްލާހަކާ ނުލައި  ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެއާއްމު  ވަނަ  16 އަހަރުގެ 

 .ފާސްކުރެވުނު

ބީސީތަކުން ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ކޮންމެމަހަކު ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫގެ ގޭ. 3
 މަހުވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން 1443ދައްކަންޖެހޭ ކުނި އުކާލުމުގެ ފީ، 

 ފާސްކުރެވުނު. ( މާފް ކޮށްދިނުމަށް 2022)އޭޕްރިލް 

ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކޮޕައިންސް . 4
 ESMS/PRIV/20229 (24-404އިންވެސްޓްމަންޓަށް ފޮނުވާފައިވާ 

ދުވަހުގެ  10( ނަމްބަރު ސިޓީގެ ޒަރީޢާއިން ދީފައިވާ 2022އޭޕްރިލް 
ދުވަސް ހުކުރު ދުވަސްތައް  10އޭޕްރިލް އިން ފެށިގެން  24މުއްދަތު )

ނުހިމަނާ( ގެ ތެރޭގައި، މިރަށުގެ ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ ނުނިމި ހުރި 
ވަސް ދު  10ދުވަސްތެރޭގައި ނުނިމިއްޖެނަމަ  10މަސައްކަތްތައް ފަށާ އަދި 

ދުވަސް  10ހަމަވާދުވަހާއި ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިތުރު 
)ހުކުރު ދުވަސްތައް ނުހިމަނާ( ކޮޕައިންސް އިންވެސްޓްމަންޓަށް ދިނުމަށް 

 ފާސްކުރެވުނު.



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ކައުންސިލުންަހއްދުްނމަތީ ހިަތދޫ  މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2222

 26 ހައްދުންމަތީހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 3 18/2022 -4ދައުރު 

ވަނަ އަހަރުގެ  2022 ދައުރުގެ  04 ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ. 1
 .އެޖެންޑާ ފާސްކުރެވުނުވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ  18

 ވަނަ  2022ވަނަ ދައުރުގެ  04 ކައުންސިލްގެ ހިތަދޫ ހައްދުންމަތީ. 2
އިސްލާހަކާ ނުލައި  ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެއާއްމު  ވަނަ  17 އަހަރުގެ 

 .ފާސްކުރެވުނު

. ސިކްސް ސެންސަސް ރިސޯޓްގެ ފަރާތުން ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ގައި 3
ގަޑީރުގެ އައިލެންޑް އެކްސް ކާސަން އަހަރުން  1މަޖެހިފައިވާ ފެށުމަށް ހަ

އަހަރަށް ހެދޭ އެގުރިމެންޓެއްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ހަރަކާތަކަށް 
ހެދުމަށާއި އަދި މި ހަރަކާތުގައި ރަށުގެ ބައެއްތަން ތަން ކަމުގައިވާ ކުޅި 

ން އާއި ތާރީޙީ ބިނާތައްކަށް ގެސްޓުން ޒިޔާރަތް ކުރުން މަނާކުރަ 
 ކަމަށް ފާސްކުރެވުނު.ފެންނަ

ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް ވަޒީފާއަށް . 4
ނެރުމަށް އިންޓަވިއު ކުރުމަށްފަހު ރިޒާވް ގައި މަޑުކުރުވި ކުދިންގެ ތެރެއިން 
ކުއްޖަކު ވީއެއްމެ އަވަހަށް މަސައްކަތަށް ނެރުމަށާއި ބަދިގޭ ޑަސްޕިން 

ފައިވާ ތަން ނުވަތަ ކުނިވާ ޒާތުގެ ކާތަކެތި ވަޅުލުމަށް ހާއްސަކުރެވި 
ފުރިފައިވުމުން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ ދެކުނުފަރާތުގައި ހުރި 
ފަސްފުނި އެހެންފަރާތަކަށް ޖެއްސުމަށްފަހު އެތަނުގައި ބަދިގޭ ޑަސްޕިން 

 ކުރެވުނު.ފާސްނުވަތަ ކުނިވާޒާތުގެ ކުނި ވަޅުލަންފެށުމަށް ފެންނަކަމަށް 

ރަށުގެ ގޭގޭގައި ހައްދާފައި ހުރި ގަސްތަކުން މަގުތަކަށް ނިކުމެ އަދި . 5
ހުއްދަ އޮންނަ ވަރަށްވުރެ ތިރިއަށް ފައިބާފައިހުރި އިފިތައް ޤާނޫނާއި 

ހަފްތާގެ މުހުލަތެއް ދިނުމަށާއި އަދި  01ޤަވައިދާއި އެއްގޮތަށް ކެނޑުމަށް 
ގޮތަށް ނުކަނޑާ ހަފްތާގެ މުހުލަތު ހަމަވުމުން ޤާނޫނާ ޤަވައިދާ އެއް 01

ހުރި އިފިތައް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކޮށުމަށާއި އަދި އިފިތައް ނުކޮށާކަމަށް 
ފާހަގަކުރެވޭ ގެތަކުގެ ވެރިން ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހާޒިރުކޮށް 

 ކުރެވުނު.ފާސްއެފަރާތްތަކަށް ނަސޭހަތްތެރިވުމަށް 



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ކައުންސިލުންަހއްދުްނމަތީ ހިަތދޫ  މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2222

 27 ހައްދުންމަތީހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 3 19/2022 -4ދައުރު 

ވަނަ އަހަރުގެ  2022 ދައުރުގެ 04 ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ . 1
 .އެޖެންޑާ ފާސްކުރެވުނުވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ  19

 ވަނަ  2022ވަނަ ދައުރުގެ  04 ކައުންސިލްގެ ހިތަދޫ ހައްދުންމަތީ. 2
އިސްލާހަކާ ނުލައި  ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެއާއްމު  ވަނަ  18 އަހަރުގެ 

 .ފާސްކުރެވުނު

ހެނދުނު ޢީދު ނަމާދަށްފަހު ކުރިއަށް އޮތް އަޟްޙާ ޢީދު ދުވަހު . 3
މިސްކިތުގެ )މަސްޖިދިލް ޢިއްޒު( އުތުރު ފަރާތު މަގުމަތީ )މައި މަގު( ގައި 
ބޮޑުޖަމާޢަތުގައި ރައްޔިތުންނަށް ހެނދުނުގެ ސައިގެ ކަންކަން ކުރިއަށް 

 ކަމަށް ފާސްކުރެވުނު.ގެންދިއުމަށް ފެންނަ 
. ކުރިއަށް އޮތް އަޟްޙާ ޢީދުގައި، ލ.ހިތަދޫ ސްކޫލުގެ ޕީ.ޓީ.އޭ 4

މެދުވެރިކޮށް ޢީދުގެ ކުޅިވަރުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި އަދި މި ދެންނެވި 
ކުޅިވަރުތަށް ނުވަތަ ކުޅިވަރު ޕްރޮގުރާމް ރާވާ ހިނގުމަށް ދާ ޚަރަދު 

 .ކުރެވުނުފާސް ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ކުރުމަށް 
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކުލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް . 5

އިން  16:00ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުހަވީރު  2022ޖޫން  4ޓެކްނޯލަޖީން 
އަށް އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރު ނުދުއްވާގޮތަށް  18:00އިރުއޮއްސި 

 ކުރެވުނު.ފާސް ނިންމާފައިވާ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވުމަ ފެންނަކަމަށް 

 ނަމްބަރު CB/404/2022/3-188ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިސަންގެ . 6
ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓްރެއިނިންގ ގެ މުއްދަތަށް މިކައުންސިލް 
އިދާރާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ވީއްލާފައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި ސެކްރެޓަރީ 
ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ވަގުތީގޮތުން މިއިދާރާގެ އެސިސްޓަންޓް 

އުންސިލް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އަލީ މުޙައްމަދު އާއި ހަވާލުކުރުމަށް ކަ
 ފާސްކުރެވުނު.

 



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ކައުންސިލުންަހއްދުްނމަތީ ހިަތދޫ  މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2222

 28 ހައްދުންމަތީހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 5 20/2022 -4ދައުރު 

ވަނަ އަހަރުގެ  2022 ދައުރުގެ 04 ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ . 1
 .އެޖެންޑާ ފާސްކުރެވުނުވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ  20

 ވަނަ  2022ވަނަ ދައުރުގެ  04 ކައުންސިލްގެ ހިތަދޫ ހައްދުންމަތީ. 2
އިސްލާހަކާ ނުލައި  ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެއާއްމު  ވަނަ  19 އަހަރުގެ 

 .ފާސްކުރެވުނު

ފުޓްސަލް ދަނޑަށް ކަރަންޓް ލުމަށް އިތުރު ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ފޮށްޓެއް . 3
 ފާސްކުރެވުނު. ބަހައްޓައިދިނުމަށް ފެނަކައިގައި ދެންނެވުމަށް

އްވުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ރަށުގައި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބޭ. 4
ހަރަކާތްތެރިވާ ގުރޫޕްތަކާއި މަޝްވާރާކުރުމަށްފަހު،އެމަޝްވަރާއާއި އެއްގޮތަށް 

 ފާސްކުރެވުނު. ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް

  21/2022 -4ދައުރު 

ވަނަ އަހަރުގެ  2022 ދައުރުގެ 04 ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ . 1
 .އެޖެންޑާ ފާސްކުރެވުނުވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ  21

 ވަނަ  2022ވަނަ ދައުރުގެ  04 ކައުންސިލްގެ ހިތަދޫ ހައްދުންމަތީ. 2
އިސްލާހަކާ ނުލައި  ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެއާއްމު  ވަނަ  20 އަހަރުގެ 

 .ފާސްކުރެވުނު

ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލް . 3
ޢަލްފަޟިލާ މަރްޔަމް ނާހިދާ ހުށަހަޅުއްވާ، އަދި ކައުންސިލް މެމްބަރ 

މެމްބަރ ޢަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްވާޙިދު އިދުރީސް ތާޢިދު ކުރައްވާފައިވާ 
 4ހަރަކާތް ރާވާ ހިންގުމަށް ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 

 ބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެވުނު.މެމް
މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ވީކްޝޮޕްގައި އެރައިސް މަޝްރޫއާބެހޭގޮތުން . 4

މެމްބަރުން ކަނޑައެޅުމަށް ކޮމެތީގެ  2ބައިވެރިކުރާނެ އަންހެންކޮމެތީގެ 
ކައުންސިލްމެމްބަރ މުމަށް ކޮމެޓީގައި ދެންނެވުމަށް ބައްދަލުވުމަކުން ނިން

ޢަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ނާހިދާ ހުށަހަޅުއްވާ ކައުންސިލް މެމްބަރ ޢަލްފާޟިލް 
ޅުން ކައުންސިލް ޖަލްސާގައި ތާޢީދުކުރައްވާފައިވާ ހުށަހެއަބްދުލްވާހިދު 

 ބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެވުނު.މެމް 4ވެރިވި ބައި
ވަނަ  1443މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން  4ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި . 5

 ތުން ފާހަގަ ކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު.އަހަރުގެ ޢަލްޙާޢީދު ކައުންސިލްގެ ފަރާ



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ކައުންސިލުންަހއްދުްނމަތީ ހިަތދޫ  މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2222

 29 ހައްދުންމަތީހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 3 22/2022 -4ދައުރު 

ވަނަ އަހަރުގެ  2022 ދައުރުގެ 04 ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ . 1
 .އެޖެންޑާ ފާސްކުރެވުނުވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ  22

 ވަނަ  2022ވަނަ ދައުރުގެ  04 ކައުންސިލްގެ ހިތަދޫ ހައްދުންމަތީ. 2
އިސްލާހަކާ ނުލައި  ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެއާއްމު  ވަނަ  21 އަހަރުގެ 

 .ފާސްކުރެވުނު

-57ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައިވާ  3އެޖެންޑާ އައިޓަމް . 3
F/IJ/404/2022/1  ުނަމްބަރު ސިޓީ އާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތ

ވަނަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  19މި މަހުގެ  ސާފްކުރުމަށް 
 ކަމަށް ފާސްކުރެވުނު.ފެންނަ އިދާރާއަށް ގުޅުމަށް

 
އިދާރައިގެ ހުސްވެފައިވާ ރިސެޕްޝަނިސްޓްގެ މަޤާމަށް ކައުންސިލް . 4
 ހަކު ނެގުމަށް އިޢުލާނުކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު.މީ
 
ސެންޓަރަށް މެނޭޖަރަކާއި  ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް. 5

 ޑްރައިވަރެއްވެސް ނެގުމަށް ފާސްކުރެވުނު. އެކު



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ކައުންސިލުންަހއްދުްނމަތީ ހިަތދޫ  މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2222

 30 ހައްދުންމަތީހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 4 23/2022 -4ދައުރު 

ވަނަ އަހަރުގެ  2022 ދައުރުގެ 04 ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ  1
 .އެޖެންޑާ ފާސްކުރެވުނުވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ  23

 ވަނަ  2022ވަނަ ދައުރުގެ  04 ކައުންސިލްގެ ހިތަދޫ ހައްދުންމަތީ. 2
އިސްލާހަކާ ނުލައި  ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެއާއްމު  ވަނަ  22 އަހަރުގެ 

 .ފާސްކުރެވުނު

ކައުންސިލުން އައުޓްސޯސް ކޮށްގެން ކުރިއަށް  ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ. 3
ގެންދިއުމަށް ރޭވިފައިވާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްދޭނެ ފަރާތެއް 

 ހޯދުމަށް ވީއެއްމެ އަވަސް ތާރީޚެއްގައި އިޢުލާނުކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު.
 
މަށް ކައުންސިލުން އައުޓްސޯސްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއު . 4

ފާސްކޮށްފައިވާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރަށުންބޭރުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް 
 03ކުޅެވޭގޮތް ހެދުމާއި، ކޮންމެ ޓީމެއްގަވެސް ޖެހޭނީ ރަށުންބޭރުގެ 

ކުޅުންތެރިންކަމާއި އަދި މެޗް ކުޅެމުންދާވަގުތު އެއްފަހަރާ ދަނޑުމަތީގައި 
 ތެރިންކަމަށްކުޅުން 02ތިބެވޭނީ ކޮއްމެ ޓިމެއްގެވެސް ރަށުންބޭރު 

 ފާސްކުރެވުނު.
ކައުންސިލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ކުޅެން ބޭނުންވާ ލ. ހިތަދޫގެ . 5

މީހުންނާއި ކާވެނިކޮށްގެން ހިތަދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެން ރަށްރަށުގެ 
 ކުރެވުނު.ފާސްފަރާތްތަކަކީ ލ.ހިތަދޫ މީހުންގެ ގޮތުގައި ބެލުމަށް 

 5 24/2022 -4ދައުރު 

ވަނަ އަހަރުގެ  2022 ދައުރުގެ 04 ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ ހައްދުންމަތީ . 1
 .އެޖެންޑާ ފާސްކުރެވުނުވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ  24

 ވަނަ  2022ވަނަ ދައުރުގެ  04 ކައުންސިލްގެ ހިތަދޫ ހައްދުންމަތީ. 2
އިސްލާހަކާ ނުލައި  ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެއާއްމު  ވަނަ  23 އަހަރުގެ 

 .ފާސްކުރެވުނު

 

     
  

  ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު

މެއި  17ދައުރު  ދެވަނަދައުރު ނިމި ފުރަތަމަ ވަނަ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު  މަސްދުވަހުގެ ތެރޭ 6ގެ ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރު 2022 
މެންބަރުންނާއި ރައީސާއިއެކު ފެށިފައިވެއެވެ. އަދި ހަމަ އެތާރީޚްގައި އަންހެނުންގެތަރައްޤީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ  04ގައި  2022

  މެންބަރުންނާއި އެކު ފެށިފައިވެއެވެ.  05އަހަރުގެ ދައުރުވެސް  05ކޮމެޓީގެ 



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ކައުންސިލުންަހއްދުްނމަތީ ހިަތދޫ  މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2222

 31 ހައްދުންމަތީހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ . 12
  :ުކޮމެޓީ ހިންގާ އިދާރާއަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލ 

ވަކި އިދާރާއެއް ނުހުރެއެވެ. އެކޮމެޓީގެ އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ ހިންގުމަށް           
 އުންސިލްގެ އިދާރާއިންނެއެވެ. ކަޖާގަދެނީ  ލްވުން ތަކާއި އިދާރީ މަސައްތަކުރުމަށްބައްދަ

 
    ްކޮމެޓީ ބައްދަލުވުންތައ 

 
 ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް  ރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ޙާޟި  ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

 05 01/2022 – 4ދައުރު 

. ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ އިސްލާޙަކާއި ނުލާ 1
 ފާސްކުރެވުނު.

ވަނަ އަހަރުގެ ފަހު ޖަލްސާގެ   2021. 2
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން  5ޔައުމިއްޔާ 
 ފާސްކުރެވުނެވެ.

. ޕްރީސުކޫލްގެ ދަރިވަރުން ޗުއްޓީއަށް ދާއިރު 3
ދަރިވަރުންނަށް ޕޯޓްފޯލިޔޯ ދިނުމަށް 

 ފަސްކުރެވުނު. 

    4- 02/2022 05 

. ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ އިސްލާޙަކާއި ނުލާ 1
 ފާސްކުރެވުނު.

ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގެ   2022. 2
އިއްތިފާގުން މެންބަރުންގެ  5ޔައުމިއްޔާ 
 ފާސްކުރެވުނެވެ.

ދިނުމުެގ ކަރަންޓްސާމާނާ ކުޅެން ދަސްކޮށް. 3
ކައުންސިލް އިދާރާގެ  މަށްވާރކްސޕް ހިންގު

އެކަމަޑޭޝަން ބުލަކު ިލބޭނެޮގތެއް އޮތްޯތ 
ށް މަށް ކައުންސިލާއި މަސްވަރާކުރުމަބެލު

 ނިންމާފައިވެއެވެ.



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ކައުންސިލުންަހއްދުްނމަތީ ހިަތދޫ  މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2222

 32 ހައްދުންމަތީހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

    4-03/2022 05 

އިސްލާޙަކާއި ނުލާ . ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ 1
 ފާސްކުރެވުނު.

ޖަލްސާގެ  02ވަނަ އަހަރުގެ  2022. 2
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން  5ޔައުމިއްޔާ 
 ފާސްކުރެވުނެވެ.

    4- 04/2022 05 

. ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ އިސްލާޙަކާއި ނުލާ 1
 ފާސްކުރެވުނު.

ޖަލްސާގެ  03ވަނަ އަހަރުގެ  2022. 2
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން  5ޔައުމިއްޔާ 
 ފާސްކުރެވުނެވެ.

ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ އތމ ކޮމެޓީގެ . 3
ވަނަ  03ވަނަ އަހަރުގެ  2022

ޖަލްސާގައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް 
ބޭނުންވާ ބަޖެޓްކަމުގަިއ ބެލެވޭ 

)ތިން ލައްަކ އަށްޑިހަ  389,783.00
ތިންރުފިޔަ(  ނުވަހާސް ހަތްސަތޭކަ އަށްޑިހަ

އެއީ އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓެއްކަމުގައި 
 ކަނޑައަޅާ ނިންމާފައި ވެއެވެ.

    4- 05/2022 05 05/2022 



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ކައުންސިލުންަހއްދުްނމަތީ ހިަތދޫ  މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2222

 33 ހައްދުންމަތީހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

    4- 06/2022 05 

. ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ އިސްލާޙަކާއި ނުލާ 1
 ފާސްކުރެވުނު.

ޖަލްސާގެ  05ވަނަ އަހަރުގެ  2022 .2
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން  5ޔައުމިއްޔާ 
 ފާސްކުރެވުނެވެ.

ކޮށްފައިވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޔަވްމިއްޔާ. 3
ހެނުންގެ ދުވަހާއިގުޅިގެން ބޭއްވުމަށް އަން

ކަނޑައޅާފައިވާ އަންހެނުންގެ ވޮލީމުބަރާތުގައި 
ތަކުގެ ޢަދަދު އެގިގެންނޫނީ ބައިވެރިވާ ޓީމު

މޯލްޑިވްސްޕޮލިސް  ލާއި ޞިއްޙީމަރުކަޒާ ސްކޫ
ސާރވިސްއާއި ގުޅިގެންބާއްވާ ގެވެށިއަނިޔާއާއި 
ބެހޭ ވޯކްސޮޕަށް ޚަރަދުކުރެވޭނެ މިންވަރެއް 

 ކަނޑަޅަން ނޭގޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާނިންމުނު.  

 

 

    4- 07/2022 05 07/2022 

    4- 08/2022 05 08/2022 

    4- 09/2022 04 09/2022 

    4- 10/2022 05 10/200 



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ކައުންސިލުންަހއްދުްނމަތީ ހިަތދޫ  މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2222

 34 ހައްދުންމަތީހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

    4- 11/2022 04 

. ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ އިސްލާޙަކާއި ނުލާ 1
 ފާސްކުރެވުނު.

ޖަލްސާގެ  10ވަނަ އަހަރުގެ  2022 .2
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން  05ޔައުމިއްޔާ 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

ސިކްސެންސަސް ލާމް ރިސޯރޓަށް . 3
ގަންނަ ބިއްަފނުގެ  ތެރެއިްނ  މިވަގުުތ  
މިރަށުން ލިބެްނހުރި ޢަދަދުބަާލ މަޢުލޫމާުތ 
އެ ރިސޯރޓަށްދީ އެ ވިޔާފާރީގެ މުޢާމަލާުތ 
ހިންގުމުގައި މިކޮމެޓީން ބައިވެރިވެ 
ހިންގައިދޭނަމަ މިރަުށން ގަްނނަ ކޮންެމ 

ޔާ )އެކެއް( ރުފި 1/-ފަންބޮނޑި އަކަށް 
މިކޮމެޓީއަށް ދޭނެކަމުގައި އެ ރިސޯރޓުން 

ސިކްސެންސަސް ލާމް އަންގަވާފައި ވާތީ 
ރިސޯރޓާއި މިކޮމެޓީ ގުޅިގެން އެ މުޢާމަލާުތ 

 ހިންގަން ނިންމާފައިވެއެވެ.

 

    4- 12/2022 04 12/2022 

    4- 13/2022 05 13/2022 

    4- 14/2022 04 14/2022 

    4- 15/2022 05 15/2022 

    4- 16/2022 04 

. ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ އިސްލާޙަކާއި ނުލާ 1
 ފާސްކުރެވުނު.

ޖަލްސާގެ  16ވަނަ އަހަރުގެ  2022 .2
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން  05ޔައުމިއްޔާ 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

)ދެހާސް(ރުފިޔާގެ ޚަރަދާއިއެކު 2000/-. 3
ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ރަށުފެންވަރުގައި 

 މާފައި ވެއެވެ.ފާހަގަކުރުމަށް ނިން



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ކައުންސިލުންަހއްދުްނމަތީ ހިަތދޫ  މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2222

 35 ހައްދުންމަތީހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

    4- 17/2022 04 

. ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ އިސްލާޙަކާއި ނުލާ 1
 ފާސްކުރެވުނު.

ޖަލްސާގެ  16ވަނަ އަހަރުގެ  2022 . .2
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން  05ޔައުމިއްޔާ 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

އތމ ކޮމެޓީ ލ.ހިތަދޫ . 3
ސިއްޙީމަރުކަޒާއިގުޅިގެން ބޭއްވިފައިވާ 
ބައްދަލްވުމުގައި ގެވެށިއަނިޔާ ހުއްޓުވުމާއި 
ބެހޭގޮތުްނ އަންހެުނންނަްށ މަޢުލޫމާުތ 

) ސްކޫލް  ދިނުމަށް  ޖޫންމަހުގެ ަފހުކޮޅުގައި
ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގުމަްށ  ބަންދުވުމުން( 

 ވެއެވެ.ނިންމާފައި

    4- 18/2022 04 

. ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ އިސްލާޙަކާއި ނުލާ 1
 ފާސްކުރެވުނު.

ޖަލްސާގެ  17ވަނަ އަހަރުގެ  2022 . .2
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން  05ޔައުމިއްޔާ 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

 02ޕްރީސުކޫލްގެ އާއިމާރާތުން . 3
ކުލާސްރޫމް ހެދުމާއި ބެހޭގޮތުްނ 

ކޮށް ކައުންސިލާއިއެކު މަސްވަރާ
 01ރު އެ ޢިާމރާތުން ހަފައިވަނީ މިއަނިންމާ

ހަރު އަންނައަކުލާސްރޫމް  މުޅިން ނިންމާ  
 ވަނަ ކުލާސް ރޫމް ނިންމާގޮތަށެވެ. 02

 

    4- 19/2022 04 19/2022 



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ކައުންސިލުންަހއްދުްނމަތީ ހިަތދޫ  މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2222

 36 ހައްދުންމަތީހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

    4- 20/2022 05 

. ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ އިސްލާޙަކާއި ނުލާ 1
 ފާސްކުރެވުނު.

ޖަލްސާގެ  19ވަނަ އަހަރުގެ  2022 .2
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން  05ޔައުމިއްޔާ 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

ޒުވާުނން ވޮލީކުޅުމަށް . އަންހެން 3
 ވޮލީނެޓެއް ގަނެދިނުަމށް ނިންމާަފއިވެއެވެ.

    4- 21/2022 04 21/2022 

    4- 22/2022 05 22/2022 

    4- 23/2022 05 23/2022 



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ކައުންސިލުންަހއްދުްނމަތީ ހިަތދޫ  މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2222

 37 ހައްދުންމަތީހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

    4- 24/2022 04 

. ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ އިސްލާޙަކާއި ނުލާ 1
 ފާސްކުރެވުނު.

ޖަލްސާގެ  23ވަނަ އަހަރުގެ  2022 .2
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން  05ޔައުމިއްޔާ 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

ޖަލްސާގެ ޙާޟިރީ ބަލަހައްޓާެނ . 3
ޖެހޭީތ  ފޯރމެޓެއް ތައްޔާރުކުރަން

ފޯމެޓެއްކަމުގައި މިދެންނެީވ އިާދރީ ކަންކަން 
ށް އެވަގުތަުކ އިންނެިވ ޓުމަ  ބެލެހެއް
ޒަފަކު ސޮއިކުރާގޮތައް ހަމަޖެފައި މުވައް

 ނިންމާފަިއވެއެވެ.ޖެހޭނެކަމަށް  އޮންނަން

މި ކޮމެޓީން ބާއްވާ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ . 4
ލަސްވެގެން ޖެހިގެން އަްނަނ ދެވަނަ 
ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެވޭވަރަށް ލިޔެ 
ތައްޔާރުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ރާވައިދިނުމަްށ 
 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއަށް ދެންނެވުމަށް 

 ނިންމާފައި ވެއެވެ.

އިދާރީކަންކަން އތމ ކޮމެޓީގެ . 5
ބަލަހައްޓާެނ ވަކި މުވައްޒަފަކު ހަމަޖެހިފައި 
 ނެތުމުން އެކަމަށް މުވައްޒަފަކު ަހމަޖައްސައި 

ދިނުމަށް ކައުންސިލުގައި ދެންނެވުމަްށ 
 ނިންމާފައިވެއެވެ.

 މި ކޮމެޓީން އތމ އޭދަފުށީ.ބ. 6
 ސިޓީގައިވަނީ ފޮނުއްވާފައިވާ ކޮމެޓީއަށް
 ކުރާ ކޮށްސިލްިސލާ މެންބަރުން އެކޮމެޓީގެ
 މިރަށަށް  މިއަދު  ދަތުރެއްގައި ތަޖުރިބާގެ
 ވަކި ވަޑައިގަނެވޭނެ ކުރެވޭނެކަމާއި  ޒިޔާރާތް
 ުނވިނަމަވެސް އަންގަވާފައި ވަގުތެއް

 ގެރަށްރަށު ޒިޔާރާތްކުރާ  އެކޮމެޓީން
 ހޫނު އެބޭފުޅުންަނށް  ކޮމެޓީތަކުން
 ގެންދާއިރު ކިޔަމުން  މަރުޙަބާއެއް

 ހޫނު  ކޮމެޓީއަށް އެ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން
 ރިޔާސަތައް  ކިއުމަށް މަރުޙަބާއެއް
 މެންބަރަކަށް  ކޮންމެ މިގޮތުން ފެންނަކަމާއި
 ވަގުތާދިމާވާ އެރުވުމާއިއެކު މާބޮނޑިއެއް

 ދޭން ކެއުމެއް  ނުވަތަ ބުއިމެއް
 .  ނިންމާފައިވެއެވެ ނަކަމުގައިފެން



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ކައުންސިލުންަހއްދުްނމަތީ ހިަތދޫ  މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2222

 38 ހައްދުންމަތީހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 
  ޫލްތަކަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތަށް ކޮމެޓީގެ އުސ 

 ބަދަލެއް ގެނެވިފަކާ ނުވެއެވެ. އަދި ސޫލުތަކަށްއު  ގެކޮމެޓީ    
 

  ްކޮމިޓީއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަށ 
 މަސްދުވަހުގެތެރޭ ބަދަލެއް އައިސްފަކާނުވެއެވެ. 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2022      

 
  ުކޮމިޓީގެ ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ މައުލޫމާތ 
 

 ތަފްޞީލް  ޖުމްލަ 

 އާމްދަނީ  

   5ކައުންސިލަށް ދައުލަތުންދެއްވި ްބލަކް ގްރައުންޑުގެ % 498,946.55
- - 

  - 

 ޖުމްލަ އާމްދަނީ  94.649,844

  

 
 ޚަރަދު 

 ގެ އެލަވެންސްއަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ  001081011

 ޕްރީސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު   48233002

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަަސއްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ޕްރޮގުރާމްތައް ހިންގުމަށް   41042004

 ޖުމްލަ ޚަރަދު  ,12.7,381

 ބާކީ  434814..1

 
 
 

ތަފްސީލް  މުދަލުގެ  ހަރު  ވާނަމަ  ހަރުމުދައު  ދަށުގައި  ބެލުމުގެ  ކޮމިޓީގެ  އަންހެނުންގެ   
  ހަރުމުދަލެއްނުހުރެއެވެ. އަދި  ދަށުގައި ބެލުމުގެ ކޮމިޓީގެ އަންހެނުންގެ    

 

 



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ކައުންސިލުންަހއްދުްނމަތީ ހިަތދޫ  މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2222

 39 ހައްދުންމަތީހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ނިންމުން .  13
ފުރަތަމަ  ރުން ވޭތުވެ ގޮސްފައިވާއަހަ ވަނަ  2022 އައުމާއިގުޅިގެން މިރަށާއި ހަމައަށް ބަލިމަޑުކަން  ގެ  19-ކޯވިޑް              
ދުވަސް މަސް  3ކުރިމަތިވި  ގޮންޖެހުމާ އެންމެބޮޑު ށް ކައުންސިލް ހިންގުމަވެގެންދިޔައީ މިމަސް  3ތެރެއިން  ދުވަހުގެ މަސް  6

ގެ ބަލިމަޑުކަން އައުމަކީ މަސްރޫޢްތައް ހިންގުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ހަނިވެގެންދިޔަ  އެންމެބޮޑު  19-އަދި ރަށަށް ކޯވިޑް ކަމުގައެވެ. 
ސަތެއް ލިބިފައި ފުރުވެސް  ށް ގަތުމަ ކަންކަން ފަށައިގިނަ އުންސިލުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނިފައިވާ ކައެހެންކަމުން ސަބަބެއެވެ. 

އެހެންނަމަ ފާހަގަކުރަމެވެ.  ކަންމަސް ދުވަސް 3ވި ކުރިމަތި ވެސް ދަތިތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކެއް ހިންގުމަށް އިދާރީ ނުވުމުގެ އިތުރުން
ވިފައި ވާކަން ފާހަގަ ކުރެ ބައެއް މަސްރޫޢްތައް ހިންގުމާއި ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުންހުރި މުހިންމު ބައެއް މަސައްކަތް ފެށިފައިވާ  ވެސް 

 ކުރަމެވެ. 

 ރައްޔި ތިބެ،ޤައުމަށް ވަފާތެރި ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި އި ރަށާއި އަތޮޅަށާ އަކީ ދުޢާ އަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި 
އަޅަމެންގެ هللا މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. ކީރިތި  ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް ކުރުމުގެ   ތުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް

  ينـــــــــآمـކާމިޔާބީ އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ.  ބަރަކާތް ލައްވައި،  މަސައްކަތުގައި

 

 1443ހިއްޖާ ޛުލް 07
 

 2022ޖުލައި  06
 


