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 ރައީސްގެ ބަޔާން 
ޢާލާއަށް  ނަހޫ ވަތަޙާސުުބهللا ގަދަކީރިތިވަންތަ މާތް  ގެވިމަތިން ކަންކަން ކުރުމަށް އެން  ގެރިވެތި އުޞޫލު  މަޝްވަރާގެ      

ޞަލަ ދަންނަވަމެވެ.  ޝުކުރު  ދުޢާވާޙަމްދާއި،  ސަލާމްލެއްވުމަށްއެދި  އުޞޫލުތައް   ތާއި،  ރިވެތި  މަޝްވަރާގެ   ދަންނަވަނީ 
މުޙައްމަދު ޞައްލައް މަތްނަިބއްޔާ  ފޮނުނުއްވެވި  ރަޙްމަތެއްކަމުގައި  ޢާލަމްތަކަށް  ފެތުރެއްވުމަށް  ކަންކޮޅުތަކުގައި  هللا ދުނިޔޭގެ 

ވަސައްލަ ސަލާމުގައި  ޢަލައިހި  މިޞަލަވާތާއި،  ޞަހާީބން    ނަިބއްޔާގެއެމާތް    މައަށެވެ.  މިތުރު  އާލުންނާއި،  އިތުރު 
  މިކުރަމެވެ.ޝާ

އެކިރަށްރަށުގައި ދި      ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޭބނުމަކީ  ހިންގަންފެށުމުގެ  އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ވެހިރާއްޖޭގެ 
ވަނިވި އުޞޫލުން ރައްޔިތުން އަމިއްލައަށް ނިންމުމަށް މަގުފަހިކޮށް   ރާތީ އަދި ޖަވާުބދާރީދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން ދިމިޤު

އިޖްތިމާޢީ ގޮތުންނާއި، އިޤުތިޞާދީ ގޮތުންނާއި، ޘަޤާފީގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ 
ރައްޔި ާބރުވެރިކޮށް  ރައްޔިތުން  މަތިކޮށް  ފަހިކޮށްދީ    .ތުންނާއިފެންވަރު  ލިޭބނެމަގު  ޚިދުމަތް  ފުޅާދާއިރާއެއްގައި  އެންމެގާތުން 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި އަމާންވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުމެވެ.
ދަނޑިތަކާއި،        ލަނޑު  ކައުންސިލްގެ  ކުރަމުންދާނީ  މަސައްކަތް  އަަބދުވެސް  ކައުންސިލުން  މާަބއިދޫ  ހައްދުންމަތީ 

މަށެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރުން މިވޭތުވެދިޔަ ފުރަތަމަ  ހަމަސްދުވަހުގެތެރޭ ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  އަމާޒަށް ވާޞިލު ވު
ލަނޑު ދަނޑިތަކާއި، އަމާޒަށް ވާޞިލްވުމަށް ޭބނުންވާ ކަންކަން އެންމެ އެދެވޭގޮތުގައި ޙާޞިލް ނުވެވުނު ނަމަވެސް ވޭތުވެދިޔަ  

ތަރައްޤީ ކުރުމަށް  ދިމާވި  ހަމަސްދުވަހުގެތެރޭ  ހިންގުމަށް  ކައުންސިލް  ކަންކަން  ަބއެއް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ޕްލޭނުގައި  ގެ 
ގެ ަބލިމަޑުކަމުގެ ޙާލަތުގައިވެސް ހިންގިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އެކަމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގައި  19ގޮންޖެހުންތަކާއި، ކޮވިޑް  

ކައުން ކައުންސިލަރުންނަށާއި،  އެންމެހާ  ކޮމެޓީގައި  ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  ސިލްގެ 
މުވައްޒަފުންނަށް  ކުރަށްވައި  މަސައްކަތް  އިދާރާގައި  ކައުންސިލްގެ  މެމްަބރުންނަށާއި،  އެންމެހާ  ވަޑައިގަންނަވައި  ހިމެނި 

ކަ ފަރާތުން  ރައްޔިތުންގެ  ރަށުގެ  އަދި  އަދާކުރަމެވެ.  ޝުކުރު  ހިތުގެއަޑިން  އެހީތެރކަމާއި  އަޅުގަނޑުގެ  ދެއްވި  އުންސިލަށް 
 އެއްާބރުލުމަށް އެފަރާތަށް ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ.

ރަށުގެ          ކުރިއެރުމަށާއި،  ކައުންސިލްގެ  ރައްޔިތުންނަށާއި،  ގޮތްގޮތުން  ހުރިހާ  ނިންމާލާނީ  މިަބޔާން  އަޅުގަނޑުގެ 
ފާ މަސަލަސްކަމަށާއި،  ޞުލްޙަ  އަމާންކަމަށާއި،  އަމަން  ދެއްވުންއެދި  ތަރައްޤީއަށާއި،  މިންވަރުކޮށް  ދުވަސްތަކެއް  هللا ގަތި 

 ސުުބޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ޙަޟުރަތުގައި ދުޢާ ދަންނަވަމުންނެވެ. 
 ރައްިބލް ޢާލަމީން. އާމީން! هللا ވަލްޙަމްދު ލިއް        
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 ތަޢާރަފު  01
ނަމްަބރ   ޤާނޫނު  އު   2010/07މިރިޕޯޓަކީ  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތަށް  އިދާރީ  ޞޫލުން  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ގެ   ޤާނޫނު(  ގައި  108ހިންގުމުގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ކޮސްފައިވާ    ވަނަ  ފުރަތަމަ     2021ގޮތުގެމަތީން  ަބޔާން  ވަނައަހަރުގެ 
ކައުންސިލުންހަ މާަބއިދޫ  ހައްދުނަމަތީ  ޚުލާޞާ   ހިންގި   މަސްދުވަހު  ހިމެނޭ  މަޢުލޫމާތު  ދިޔަގޮތުގެ  ހިނގައި  މަސައްކަތްތައް 

އިދާރާ  2021މިރިޕޯޓުގައި    ރިޕޯޓެވެ. ކައުންސިލް  މާަބއިދޫ  ހައްދުންމަތީ  ހަމަސްދުވަހު  ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ    ގެވަނަ 
 މަސައްކަތްތައް ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ މަޢްލޫމާތު ހިމެނޭނެއެވެ. 

ތަޞައްވުރާއި  ،މިރިޕޯޓުގައި ކައުންސިލްގެ  މާަބއިދޫ  ރަށުގެ   ،ހައްދުންމަތީ  މިޝަނާއި،  ކައުންސިލްގެ 
ވާނެ ހިމެނިފައި  ކައުންސިލްގެ  އެވަނަވަރު  މީގެއިތުރުން  ހިންގި    ،ލަނޑުދަނޑިތަކާއިވެ.   ވާޞިލުވުމަށް  ލަނޑުދަނޑިތަކަށް 

  ހަރަކާތްތަކާއި، ރޭވިފައިހުރި ހަރަކާތްތަކާއި، ކައުންސިލުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުގެ މައުލޫމާތު ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 
ހަމަސްދުވަ  2022  އަދި ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ  މަސައްކަތްތަކުގެ  ވަނަ  ކުރެވުނު  ކައުންސިލުން  މާަބއިދޫ  ހައްދުންމަތީ  ހު 

މަސައްކަތްކުރުމުގައި   ،ހައްދުންމަތީ މާަބއިދޫ ކައުންސިލު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި  ަބޖެޓާއި،ތަފްސީލާއި  
 . ދިމާވި ދަތިތަކަށް ަބލައިލެވިފައިވާނެއެވެ

 ކައުންސިލުގެ ތަޞައްވުރު  02
ސައްތައިން ސައްތަ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނަށް ލޯިބކުރާ  ންމަތީ މާަބއިދޫ ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރަކީ  ދުހައް

ތަޢުލީމީ މުސްލިމް   ގޮތުންނާއި،  ޢުމްރާނީ  ގޮތުންނާއި،  އިޖުތިމާޢީ  ގޮތުންނާއި،  އިޤުތިޞާދީ  ދިރިއުޅޭ   ދިވެހިރައްޔިތުަބޔަކު 
އަތޮ  ގޮތުންނާއި، ރާއްޖޭގެ  ޙާޞިއްކުރާ  ޅުޞިއްޙަތުގެގޮތުން  ކާމިޔާީބތަކެއް  ކޮށްލެވޭފަދަ  ފާހަގަ  ތެރެއިން  ރަށްތަކުގެ  ތަކުގެ   

 ރަށަކަށް ހައްދުންމަތީ މާަބއިދޫ ހެދުމެވެ.

 ކައުންސިލުގެ މިޝަން  03
ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި، ރައްޔިތުންގެ ަބއިވެރިވުމާއި މަޝްވަރާއާއެކު ގުޅިގެން މަސައްކަތްކޮށް ތަރަށްޤީ 

 ތް ކުރުން. މަސައްކަ ޙާޞިލްކުރުން

 ހިނގާ ސަރަހައްދު  ލްގެ އިޙްތިޞާސް ކައުންސި   ރަށުގެ ވަނަވަރު 04
ިބތުގައި  އަތޮޅުގެ  މާަބއިދުއަކީ  ހައްދުންމަތީ  ހެކުޓަރުގެ    43.30ޮބޑުމިނުގައި    މީހުން    ންއުތުރު އިރުމަތީ 

ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ހަތަރުވަނައަށް އޮންނަ އާބާދީގެގޮތުން ދެވަނަރަށެވެ. ރަށުގެ ވަށައިގެން ކަނޑުއޮންނަ ދެކޮޅުގައި  
ގުޅި މަސްމަހާމެހި، ދޫނިސޫފާއި، ސޫފި ދެކަނޑުއޮޅި އޮންނަ މިރަށަކީ ޤުދުރަތީގޮތުން ކަނޑާ  ވަދެ ނިކުމެވޭގޮތަށްށް  ޑަމަސްކަނ
 ރީތިޮބޑުކޯރެއް ރަށުތެރޭއާއި ގުޅޭގޮތަށް ޤުދުރަތީގޮތުން ކުރެހިފައިވާ ރީތިފަރުމާއެއްގެ ވެރިރަށެކެވެ.  ދިރިއުޅޭ

ދިރިއުޅޭ  1136ފި    545އާަބދީގައި   މީގެތެރޭގައި    މީހުން  ފިރިހެން    185އަހަރުންދަށުގެ    18ރަށެކެވެ. 
އަންހެނުންނާއި،    165ފިރިހެނުންނާއި،    213އަހަރާއިދެމެދުގެ    35އަހަރާއި،  18އަންހެން ކުދިންނާއި،    176ކުދިންނާއި،  

ދެމެދުގެ    65އަހަރާއި،    35   28އަހަރުންމަތީގެ    65އަންހެނުންނާއި،    178ފިރިހެނުންނާއި،    169އަހަރާއި 
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ރީތިހަތަރު   22ފިރިހެނުންނާއި،   ރަށާއިގުޅިފައިވާ  ގޮތުގައި  ހިންނަ  ގޮއެފާލައްަބ  މިރަށުގައި  ދިރިއުޅެމުންދާ  އަންހެނުން 
ހިންނައެއް އޮންނަ މިރަށުގެ އިޙްތިޞާޞްގައި ޑައިވިން ޕޮއިންޓަކާއި، ރާޅާއަޅާ ޕޮއިންޓެއް އޮވެއެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން ރަށުގެ 

 ގެ މަސްއަލަވެސް މިރަށަށް ވަރަށްޮބޑަށް ދިމާވެފައިވެއެވެ.ވަށައިގެން ރަށްގިރުމު
މަދަރުސާއެއް ލ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ނަމުގައި   10ގުރޭޑް    ޕްރީސްކޫލުން ފެށިގެން  ރަށުގައި ކިޔަވައިދޭ  އަށް 

ޞިއްހަތެއްގައި    މަދަރުސާއެއް  ސަރުކާރުން ދުޅަހެޔޮ  ޚިދުމަތް ރައްޔިތުން  ހިންގައެވެ.  ޞިއްޙީ  ހެދިޮބޑުމަށް 
ހުރެއެ  16ރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  ފޯ ރަށުގައި  މަރުކަޒެއް  ޞިއްޙީ  ޚިދުމަތްލިޭބ  އާމްދަނީ  ގަޑިއިރުގެ  ރައްޔިތުން  ރަށުގެ  ވެ. 

އިންޖީނުއެޅި   މަސްވެރިކަންކުރާ  އެހެންކަމުން  ކުރުމެވެ.  މަސްވެރިކަން  މަސައްކަތަކީ  މައިގަނޑު   09ހޯދުމަށްކުރާ 
ވަދުމަސްވެރިކަންކުރާ   ދަތުރުކުރާ    15މަސްދޯންޏާއި،  މާލެ  މީގެއިތުރުން  އޮވެއެވެ.  ރަށުގައި    04ބޯޓާއި،    01އުޅަނދު 

 ލާންޗްވެސް ރަށުގައި އޮވެއެވެ.  

ޑިސްޕެންސަރީ    01  ރެސްޓޯރަންޓާއި،  01  ކެފޭއާއި،   01ސައިހޮޓަލާއި،    01ފިހާރައާއި،    06ވިޔަފާރިކުރާ  
ކޯޕަރޭސަނުން   ފެނަކަ  ރައްޔިތުން  24ހުރެއެވެ.  ރަށުގެ  ދެއެވެ.  ގަޑިއިރަށް  ފޯރުކޮށްދެމުން  ޚިދުމަތް  ކަރަންޓްގެ  ނަށް 

ޝީޓްޕައިލްކޮށް އަށްދަށުވާޓަރު  ޮބޑުހިލަޖަހައި،  ޭބރުތޮށީގައި  ސަރަޙައްދު  ޒަމާނާއެއްގޮތަށް  ފޫޓަށް   15  ަބނދަރު 
ކުރެވިފައިވާ  ޕޭމަންޓްގައުޖަހަ ތަރްއްޤީ  އޮވެއެވެ  260ފޫޓް    700އި  ބަނދަރެއް  އި  .ފޫޓްގެ  މަލަމަތީގައި  ސްލާމް ރަށުގެ 

މުންނާރުލެވިފައިވާ   ދައްކުވައިދޭ  މިސްކިތެއް   504ވަންތަކަން  ޗާލޫ  ނަމާދުކުރެވޭ  ޖަމާޢަތުގައި  އެއްފަހަރާ  މީހުންނަށް 
 ިބނާކުރެވިފައި ވެއެވެ.
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 ޙައްދުެރަެސަެ  ހިނގާެ  އިޙްތިޞާޞްެ ރަށުގ ެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ           ސަރަޙައްދަކީ  ހިނގާ  އިޙްތިޞާޞް  އަސާސީގައި    ކައުންސިލްގެ  ޤާނޫނު  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 
ކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗާޓްގައި ހައްދުންމަތީ މާަބއިދޫ  ަބޔާންވެގެންވާ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ޝާއިޢު 

 ސަރަޙައްދުކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަޙައްދެވެ. 
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 ޤާއިމްކުރުން   ޢަދުލު އިންޞާފު  

ރަށުގައި             ހިންގުމަށް  އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް  ކުރުމަށާއި،  ޤާއިމް  އިންޞާފު  ޢަދުލު  ރައްޔިތުންމެދުގައި  ރަށުގެ 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓެއް ޤާއިމް ކުރެވިފައިވެއެވެ.

 ޙާލަތުެ  ތަޢުލީމީެ  ރަށުގ ެ

ލ.             ިބނާއެއްކަމަށްވާ  ތަޢުލީމީ  ނިސްަބތްވާ  އަތޮޅަށް  ލ.  މާަބއިދޫއަކީ  ތޮޅު އަހައްދުންމަތީ 
. މިގޮތުން ޕްރީސްކޫލްގެ ވަނައަހަރުން ފެށިގެން ޚިދުމަތް ދެމުންދާ ފާހަގަކުރަމެވެ  1986މަދަރުސާ ިބނާކުރެވިފައިވާ ރަށެވެ.  

ދަށުން  ހިޔާވެހިކަމުގެ  މިމަދަރުސާގެ  ތަޢުލީމް  ސާނަވީ  ތަޢުލީމާއި،  މެދުމަދަރުސީ  ތަޢުލީމާއި،  ޕްރައިމަރީ  ތަޢްލީމާއި، 
  ހަގަކުރަމެވެ. ފާ ފޯރުކޮށްދެމުންދާކަން

 ޙާލަތުެ  ޞިއްޙީެ  ރަށުގ ެ

ކައުންސިލްގެ             ލިއްަބއިދިނުމަކީ  ޞިއްޙަތެއް  ދުޅަހެޔޮ  ރައްޔިތުންނަށް  އެހެންކަމުން މާަބއިދޫގެ  އަމާޒެކެވެ. 
މަސައްކަ ކައުންސިލުން  ދެމެހެއްޓުމަށް  ރަގަނޅުކޮށް  ޞިއްޙަތު  ޢާންމު  ރަށުގެ  ގުޅިގެން  މަރުކަޒާއި  ޞިއްޙީ  ތް  މާަބއިދޫ 

ތަފާތު ގިންތިތަކުގައި ޚިދުމަތް އިން ފެށިގެން    2008އޭޕްރީލް    01ިބނާކުރެވި    އްޞިއްޙީ މަރުކަޒެ  އި ކުރަމުން ދެއެވެ. ރަށުގަ
މިމަރުކަޒުގައި   ނި  2021ދެމުންދާ  ހަމަސް  ފުރަތަމަ  ިބދޭސީ ވަނައަހަރުގެ  ނަރުހަކާއި  ދިވެހި  ޑަކްޓަރަކާއި،  މުނުއިރު 

ލެޯބ އިތުރުން  މުވައްޒަފުންނާއެކު  ތިންނަރުހުންގެ  އިދާރީ  އެސިސްޓަންޓަކާއި،  ހެލްތު  ފެމެލީ  އެސިސްޓަންޓަކާއި،    19ޓަރީ 
އި ވޯޑެއްގެ  އަންހެން  ހައެދުގެ  ވޯޑަކާއި،  ފިރިހެން  ހައެދުގެ  ކުރެއެވެ.  މަސައްކަތް  ވިއްސާކޮޓަރިއަކާއި، ތުރުން  މުވައްޒަފުން 

ކޮޓަރީއަކާއި ޭބސްއަޅާ  ގުދަނަކާއި،ލެބޯޓަރީއަކާއި،  ހަކުރާއި،  ލިބަ   ،  ލެއާއި،  ލޭއެޅުމާއި،  ހުރެއެވެ.  ކޮޓަރިއެއް  މީހުންަބލ 
 ގަޑިއިރުގެ ޚިދުމަތް މިމަރުކަޒުން ލިެބއެވެ.   16ޚިދުމަތާއެކު  ގެކިޑްނީއާއި، ކްރޮސްޓްރޯލް ޓެސްޓާއި، އީސީޖީ

 މަސައްކަތްެ  ހޯދުމަށްކުރާެ އާމްދަނީެ ރައްޔިތުންެ ރަށުގ ެ

މަސް          މާަބއިދޫއަކީ  ރަށެކެވެ.ވެހައްދުންމަތީ  ރަށުގެ %  ރި  ގާތްގަޑަކަށް  ރައްޔިތުންގެ  ރަށުގެ   85އެހެންކަމުން 
މުވައްޒަފުންގެ  ތަކުގައި  އެކިދާއިރާ  އޭގެއިތުރުން  މަސްވެރިކަމެވެ.  މަސައްކަތަކީ  މައިގަނޑު  ހޯދުމަށްކުރާ   އާމްދަނީ  މީހުން 

ހިތްކުމާ މަސްކައްކާ  ކުރުމާއި،  ވިޔަފާރި  އަދާކުރުމާއި،  ވަޒީފާ  ވިނުމުގެ ގޮތުގައި  ފަންގި  ރޯނުވެށުމާއި،  ޮބނިބތަޅާ  އި، 
ލާންޗާއި،    04ޯބޓާއި،    01ދޯންޏާއި، މާލެ ދަތުރުކުރާ    05މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ހިމެނެއެވެ. ރަށުގައި މަސްވެކަންކުރާ  

ހުރެއެވެ.    ފިހާރަ ރަށުގައި   06ސައިހޮޓަލާއި، ވިޔަފާރިކުރާ    01ކެފޭއާއި،    01ރެސްޓޯރަންޓާއި،    01ޑިންގީގެ އިތުރުން    15
 މިތަންތަނުން ރަށުގެ ރައްޔިތުން އާމްދަނީ ހޯދައެވެ.

 ޚިދުމަތްެ  ކަރަންޓްގ ެ  ރަށުގ ެ

ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލ. މާަބއިދޫ   ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންއިން ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް        
ގަޑިއިރު ކަރްނަޓްގެ   24  ކޮށް އެކަށީގެންވާ މުވައްޒަފުންނާއިއެކު  މްްބރާންޗްގެ ނަމުގައި އޮފީސް ަބޔަކާއިއެކު ްބރާންޗެއް ޤާއި

 ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެއެވެ.

 ޚިދުމަތްެ  ރަށްވ ހިކަމުގ 

  23ގެ    2010/7ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ޤާނޫނު ނަމްަބރ           
ތަ މަސްއޫލިއްޔަތު  މާއްދާގައިވާ  އެޤާނޫނުގެ  ވަނަ  ާބރުތަކާއިއެކު  ދިނުމަށް    24ކާއި،  ރައްޔިތުންނަށް  މާއްދާއިން  ވަނަ 
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ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި،   ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި  ކައުންސިލްގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކުރާ 
އަމާންކަމާއި، އަމަން  މަސަލަސްކަމާއި،  ސަ  ޞިއްޙީ.  ޞުލްޙަ  ރައްކާތެރިކޮށް  ޤާދީނީ،  ކަންކަން  އަޚްލާޤީ  އިޖްތިމާޢީ  ފީ، 

 ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް ކަމަޖެއްސިފައި ވެއެވެ.  
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 ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު މިންވަރު  05
 މިންވަރު ލުވީސިހާ ނިޔަލަށް ޖޫން މަހުގެވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  2022

 ޙަރަކާތްތައް   ފައިވާ ހިންގި  #
ރޭވިފައިވާ     ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް  
 މުއްދަތު 

  ނަތީޖާ ޙާސިލް 
 ކުރެވުނު މިންވަރު 

  Q1 Q2 Q3 Q4  

 %65  -  ✓  ✓ ރުކޮށް ދިނުން ރި ކުރުވުމަށް ދީނީ މައުލޫމާތު ފޯދީނީ ގޮތުން ހޭލުންތެ 01

 %45    ✓  ✓ ހޭ ރިޕޯރޓްތައް ބަރާބަރަށް ކުރަމުން ގެންދިއުން.ރިޕޯރޓް ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ކުރަންޖެ 02

 %100    ✓  ✓ ރަށުތެރޭގައި ހުންނަ ކުނޑި ގޮނޑުތައް ސާފު ކުރުން  03

 %100    ✓  ✓ ރަށު ތެރެ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓޭތޯ މޮނީޓަރ ކުރުން  04

 %100    ✓  ✓ މުން ން ސަރުކާރުގެ ކަމާއިގުޅެ ފަރާތައި ގުޅިގެން އައު އިންޖީނުގެޔެއް އިމާރާތްކޮށް ނި  05

 %100    ✓  ✓ ސަރުކާރުގެ ކަމާއިގުޅެ ފަރާތައި ގުޅިގެން ފެނަކަ އައު އޮފީސް އިމާރާތްކޮށް ނިންމުން  06

 %100    ✓  ✓ ކައުންސިލުންދޭ ޙިދުމަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސްބޯޑެއް ބެހެއްޓުން  07
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 އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލް ވަނަ    2022
ެ

ެ
 

 

ެ
ެ



 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ                               ރިޕޯޓް މަހުެގ  6ފުރަތަމަ ަވނަ އަހަރުެގ  2022

 11 

ެ



 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ                               ރިޕޯޓް މަހުެގ  6ފުރަތަމަ ަވނަ އަހަރުެގ  2022

 12 

 



 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ                               ރިޕޯޓް މަހުެގ  6ފުރަތަމަ ަވނަ އަހަރުެގ  2022

 13 

 



 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ                               ރިޕޯޓް މަހުެގ  6ފުރަތަމަ ަވނަ އަހަރުެގ  2022

 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ދޫ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ ހައްދުންމަތީ މާބައި            ރިޕޯޓް މަހުެގ  6ފުރަތަމަ ަވނަ އަހަރުެގ  2021

 

15 

 

 ޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޙާ  06
ެ

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން   2022

 15ން ވަނަ ަބއްދަލުވުމު 1ވަނަ ދައުރުގެ  4އަހަރުގެ ަބޖެޓް ކައުންސިލްގެ ވަނަ  2022ކައުންސިލުން 
 ވިފައިވެއެވެ.ނު ަބއްދަލުވުމުން ފާސްކުރެވުގައި ޭބއް 21:00ގެ ރޭގަނޑު ނިހިރު ދުވަހުވީ ހޮ 2022ޖެނުވަރީ 

  
 އާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒު މަރާމާތު ކުރުން ޤުރު 

ޒާއި ގުޅިގެން މިރަށުގައި  ކައުންސިލާއި ގުރުއާނާއި ެބހޭ މަރުކަ
ގާ އިމާރާތް މަރާމާތުކޮށް ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ޤުރުއާނާއި ެބހޭ މަރުކަޒުގެ ގޮފި ހިން

 .އިވެއެވެގެނެވިފަބޭނުންކުރެވޭ ހާލަތަށް 
 
 
 

 ރުން ފެނަކަ އޮފީސް އިމާރާތް ކު 
  ގެ މަސައްކަތްފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އައު އޮފީސް އިމާރާތު

ން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ފަށާ އެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިންމާލުމުގައި ކައުންސިލު
 އެހީތެރިކަމެއް އެފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ.

 
 
 
 

 ރުން ކު   އިމާރާތް   އިންޖީނުގެ ފެނަކަ  
 ގެ މަސައްކަތްއިމާރާތު އިންޖީނުގެފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އައު 

ން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ފަށާ އެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިންމާލުމުގައި ކައުންސިލު
 އެހީތެރިކަމެއް އެފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ.

 
 
 
 

 ދިއުން   ސައްކަތް ފެށިގެން ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަ 
މާގެ ޙިދުމަތް ދިނުމަށް ކުރިއަށް ފެނާއި ނަރުދަ ރަށުގެ ގެތަކަށް

 ނިމިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. 10% ގެން މަސައްކަތުގެގެންދާ މަސްރޫޢު ފެށި
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 މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ޚަރަކާތްތައް ހިންގުން 
އި ހުރި މަދިރިއުފެދޭ ތަންތަން  މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ރަށުގަ

 ރާމްތަކެއް ހިންގިފައިވެއެވެ.ގްސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮ
 
 

 މާއިެގަސްެއިންދުންެކޯރުެސާފުކުރުެ
ރަށަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަދި ށް މަ ތްވަރިޒަލޯކަލް

ރުގެ ރީތިކަން ދެއްކުމަށްޓަކައި ކޯރަށް އެޅިފައިވާ ކުނިތައް ސާފުކޮށް ގަސް  ރަށުގެ ކޯ
 ނެވެ.އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގު

 
 

ެތުރަެފިލުވުންެގ ެއާބާެތުެހުކުރުެމިސްކިެ
މިރަށު މުގެ ކުރިން ންމަސް ފެށުގެ ރަމަޟާވަނަ އަހަރު 1443

 ވުމުގެ މަސައްކަތް މުވައްޒަފުން ނިކުމެރަ ފިލުާބތުސްކިތުގެ އާހުކުރު މި
 ކުރެވިފައިވެއެވެ.

 
ެރިެކަންކަމާއިެގުޅޭގޮތުންެމަސްވަރާކުރުންެޤީއަށްެހުެރަށުގ ެތަރައްެ

މާއި ގުޅޭގޮތުން ހުރި ކަންކަ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވެން
ޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް އިްބރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްއާއި ކައުންސިލްގެ  ރައީސުލް 

 . ވެފައިވެއެފަރާތުން ަބއްދަލުކުރެވި
 

ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ    2023  07  
 ތައް ކާތް ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނު ހަރަ ތެރެއިން  

 
o  ްރައްޔިތުންނާއި މަސްވަރާކުރާނެ އޮނިގަޑެއް އެކުލަވާލުނ 

 ކުރިއަށް ނުގެންދެވެނު ސަަބުބ: 
ހަރަކާތްތެރި ހަ  ރުންކައުންސިލަ މިންވަރަށް  ޖެހޭ  ކައުންސިލުން   ރަކާތްތެރިވާން  ކުރަން  އެކަން  ނުވުމާއި 

މިފަދަ   ޕްލޭންގައި  ތަރައްޤީގެ  އަދި  ހިމެނިފައިވާކަކަމާޮބޑު ސަމާލުކަމެއް ނުދިނުން.  ކައުންސިލަށް   ންމެއް 
 . އެނގިފައިނެތުން

 
o  ުވުން މަސްވެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް އުފެއްދުމަށް މީހުން ޓްރޭން ކުރ 

 ކުރިއަށް ނުގެންދެވެނު ސަަބުބ: 

ސަމާލުކަ  ންކައުންސިލު މާޮބޑު  ކައުންސިލުން  ކުރަން  އެކަން  ހަރަކާތްތެރިނުވުމާއި  މިންވަރަށް  ޖެހޭ  މެއް  ހަރަކާތްތެރިވާން 
 ކައުންސިލަށް އެނގިފައިނެތުން. ންނުދިނުން. އަދި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި މިފަދަ ކަމެއް ހިމެނިފައިވާކަ
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ެެެެވިޔަފާރިެއާމްދަނީެހޯދުމަށްެހިންގާެހަރަކާތްތަކާއެިެކައުންސިލުނެްެެެ 08
ެ

 ތް ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަ 
  ޅިރަށަށް މީޑިއާގެ ޚިދުމަތް މުކައުންސިލުން އާންމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި ކޭަބލް ޓީވީ

 ވެއެވެ.މުން ގެންދެގުޅިގެން ދެނެޓާއި 
 
 
 
 

 ން ކުނި މެނޭޖް ކުރު 
ން މްދަނީ ހޯދުމާއި ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ގޮތުކައުންސިލުން އާ

ތް ކޮންމެ މުގެ މަސައްކަހުރިހާ ކުންޏެއް ކަލެކްޓްކޮށް ނައްތާލުރަށުގައި އުފެދޭ 
 .ދުވަހަކުވެސް ކުރެވެމުން ދެއެވެ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ޙިދުމަތް ދިނުން ކޫލުގެ ސް ޕްރީ  
ކެއަރ ޭބީބ  ީބ ކެއަރ ގެ ޚިދުމަތް ރަށުގެކައުންސިލުން ޭބ

 ވެ.ވެމުން ގެންދެވެއެހުރިހާ ކުދިންނަށް ދެ އުމުރު ފުރައިގެ
 
 
 
 

 
 ކުއްޔަށް ދޫކުރުން ދިގުމުއްދަތަށް  ބިންތައް  

ކުރަންެބޭނުންވާެއްދަތަށްެއިންވ ސްޓްކޮށްގ ންެވިޔަފާރިެމުދިގުެ
ެޔަށްެދޫކުރ ވިފައިވ އ ވ .އްންެކުލިޭބގޮތަށްެިބމްދަނީެކައުންސިލަށްެއާެފަރާތްތަކަށް
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 އް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން ކައުންސިލްގެ އިމާރާތްތަ 
ކައުންސިލްގ ެއިމާރާތްތައްެކުއްޔަށްެދޫކޮށްގ ންެކައުންސިލަށްެެ

ެވ ެ.އާމްދަނީެލިބ މުންދ އ 
 
 

 
 

 ( ރާންޓްގް  ބްލޮކް) ހިސާބު މާލީ  ހަމަހުގ  ފުރަތަމަ ލުގ ކައުންސިެ 09

ގެ    2022
ބަޖެޓްގައި ބާކީ  
 ހުރި ފައިސާ 

ގެ    2022
 ލިބުނު ބަޖެޓް 

ގެ    2022
  6ފުރަތަމަ  

 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު  މަހުގެ ޚަރަދު 
 

  ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  ރިކަރަންޓް 2188564.20 5033338.45 2844774.25

  ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  ޕިޓަލްކެ 40711.50 122010.00 81298.50

  މުޅި ޖުމްލަ  ބަޖެޓް 2229275.70 5155348.45 2926072.75

     

  ރިކަރަންޓް ޚަރަދު    

 210 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 1193789.99 2718685.00 1524895.01

61995.87 105823.20 43827.33 
ވަކި    މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ެޕންޝަނާއި، 

 ފައިސާ  ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ 
213 

 221 ކުރުމުގެ ޚަރަދު  ދަތުރުފަތުރު 17752.00 76343.00 58591.00

 222 ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު އޮފީސް 34929.97 187992.25 153062.28

 223 ޚަރަދުހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ  އޮފީސް 506872.31 1018157.00 511284.69

 226 ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  ތުމާރާމަ 240842.61 541338.00 300495.39

 228 ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް  142600.00 315000.00 172400.00
2844774.25 5033338.45 2188564.20   

  ކެޕިޓަލް ޚަރަދު    

 423 ރާ ޚަރަދު ކުހަރުމުދާ ހޯދުމަށް  ފީސް ހިންގުމަށް ޭބނުންވާއޮ 40711.50 122010.00 81298.50

81298.50 122010.00 40711.50   

 210 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު    

 211 މުސާރައާއި އުޖޫރަ  795126.99 1746050.00 950923.01

 212 ދޭ އެލަވަންސް  މުވައްޒަފުންނަށް 398663.00 972635.90 573972.90

1524895.91 2718685.90 1193789.99   
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 )ރައްޔިތުންގެ(     ހަމަހުގެ މާލީ ހިސާބު ގެ ފުރަތަމަ ކައުންސިލު 

ގެ    2022
ބަޖެޓްގައި ބާކީ  
 ހުރި ފައިސާ 

ގެ    2022
 ލިބުނު ބަޖެޓް 

ގެ    2022
  6ފުރަތަމަ  
މަހުގެ  
 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު  ޚަރަދު 

 

  ޖުމްލަ ޚަރަދުގެ   ރިކަރަންޓް 531221.21 1379737.40 848516.19

  ލަ ގެ ޖުމްޚަރަދު  ކެޕިޓަލް  116500.00 116500.00

  މުޅި ޖުމްލަ  ބަޖެޓް 531221.21 1496237.40 965016.19

     

  ރިކަރަންޓް ޚަރަދު    

 210 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 426477.54 844224.00 417746.46

16569.73 29253.40 12683.67 
 ވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް މުސްކުޅިކުރައް ެޕންޝަނާއި، 

 ފައިސާ  ނޫން ގޮތުން ދޭ
213 

 221 ކުރުމުގެ ޚަރަދު  ދަތުރުފަތުރު  41260.00 41260.00

 222 ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު އޮފީސް  14500.00 14500.00

 223 ތުގެ ޚަރަދުހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަ އޮފީސް 92060.00 267500.00 175440.00

 226 ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  މަރާމާތު  20000.00 20000.00

 228 ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް   163000.00 163000.00
848516.19 1379737.40 531221.21   

  ކެޕިޓަލް ޚަރަދު    

 423 ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  ވާއޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުން  116500.00 116500.00

116500.00 116500.00    

 210 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު    

 211 މުސާރައާއި އުޖޫރަ  185453.20 403620.00 218166.80

 212 ދޭ އެލަވަންސް  މުވައްޒަފުންނަށް 241024.34 440604.00 199579.66

417746.46 844224.00 426477.54   
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 ރިއަށް ރޭވިފައިހުރި ކަންކަން ކު  10
 ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ނުވާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ގޮތްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރުގެ މަސައްވަނަ އަހަ 2022

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ  

 މުއްދަތު 
ކާތް ހިންގުމަށް  ޙަރަ 

 ލަފާކުރާ ބަޖެޓް 

  Q1 Q2 Q3 Q4  

 0.00 - - ✓ - - ރައްޔިތުންނާއި މަސްވަރާކުރާނެ އޮނިގަޑެއް އެކުލަވާލުން  01

 76000.00 - ✓ - - - މަސްވެރިކަމުގެ މައުލޫމާތު ޒުވާން ޒީލް ތަކަށް ދިނުމަށް ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކެއް ހިންގުން  02

 0.00 - ✓ - ✓ - ✓ - ✓ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ބިން ދޫކުރުން ދަނޑުވެރިކަމަށް ބިން   03

 200000.00 - ✓ - ✓ - ✓ - ✓ ރައްޔިތުންނަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތް ތަކެއް ހޯދައި ދިނުން  04

 0.00 - ✓ - ✓ - ✓ - ✓ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އިތުރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން  05

 7500.00 - ✓ - ✓ - ✓ - ✓ އް ކުރުން  ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތަ ފެންވަރު ރަނގަޅު ޓީޗަރުން  06

މާބައިދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގައި އެކްސްރޭގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ހޯދުމަށް މަސްވަރާ ކުރަންޖެހޭ   07
 ފަރާތްތަކާއި މަސްވަރާ ކުރުން 

- - - ✓ - 7500.00 

 450000.00 - ✓ - ✓ - ✓ - ✓ ނަށް އެފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުން މަށް ބޭނުންވާ ބިންތައް ތަރައްޤީކޮށް ޒުވާނުންތަފާތު ކުޅިވަރުތައް ކުޅު  08

 120000.00 - ✓ - - - ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ޤާއިމް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހޯދާދިނުމަށް އެހީތެރިކަން ދިނުން  09

 15000.00 - ✓ - ✓ - ✓ - ✓ ތަކެއް ހިންގުން ދީނީ ބައިބައިވުން ނެތިކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމް   10
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 5500.00 - ✓ - - - ރުމަށް ރަށު ފެންވަރުގައި ހަރަކާތްތަކެއް އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުން. އާލާ ކު   ސަޤާފަތް  11

ކެތީގެ  ރަށުގެ ގިރާ ސަރަހައްދުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް މާލީ އެހީތެރިކަމާއި ތަ  12
 އެހީތެރިކަން ހޯދުން 

✓ - ✓ - ✓ - ✓ - 7500.00 

 1057680.00 - - ✓ - - ޖް ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މެޝިނަރީސްއާއި އިކްއިޕްމަންޓްސް ޤާއިމް ކުރުން ނޭ ކުނި މެ 13

 12800.00 - ✓ - - - ކުނި ނައްތާލުމާއި ބެހޭގޮތުން މަސްވަރާ ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާއި މަސްވަރާ ކުރުން  14

 2500.00 - ✓ - - - ގުން ންސިލާއި ކްލަބް ޖަމްއިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން ހިން އްތާލުމަށް އެކަށީގެންވާ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކައު ކުނި ނަ  15

 0.00 - ✓ - - - މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަނަށް ބޭސްޖެހުން  16

 120000.00 - ✓ - ✓ - ✓ - ✓ މަގު ހެދުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުން  17



 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ             ރިޕޯޓް މަހުެގ  6ފުރަތަމަ ަވނަ އަހަރުެގ  2021

 

22 

 

 ގެ ބައްދަލުވުންތައް މަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލް   06އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  ވަނަ   2022  11
 26ޤާނޫނުން ޭބއްވުމަށް ލާޒިމްކުރާ ަބއްދަލުވުންތަކުގެ ޢަދަދު:  

 10  ކައުންސިލުން ޭބއްވި ަބއްދަލުވުންތަކުގެ ޢަދަދު:

 1ޭބއްވުނު ކުއްލި ަބއްދަލުވުމުގެ ޢަދަދު: 

 އްދަލުވުމުގެ ނިންމުންތައް ބަ  ޢަދަދު  ބައްދަލުވުންތްކުގެ ނަމްބަރ 

ަބޖެޓަށް   2022 1 1ވުން ދަލުަބއް 4ދައުރު  2022 ކައުންސިލުގެ  މާަބއިދޫ  ހައްދުންމަތީ  ވަނައަހަރު 
ތެރެއަށް   ފައިސާގެ  ދެއްވާފައިވާ  ކަނޑައަޅުއްވާ   2022ދަޢުލަތުން 

މާަބއިދޫ ކައުންސިލުގެއާމްދަނީންނާއި، ލިޭބނެ   ވަނައަހަރު ހައްދުންމަތީ 
 ކައުންސިލުގެ ދޫ ފާކުރާ އާމްދަނީ އިތުކޮށް ހައްދުންމަތީ މާަބއިކަމަށް ލަ
ގޮތު  2022 ަބޖެޓުގެ   9،121،786.10ގައި  ވަނައަހަރުގެ 

ހަރުފިޔާ  އައްޑިހަ  ހަތްސަތޭކަ  އެކާވީސްހާސް  ރ.)ނުވަމިލިޔަން 
ވަނަ އަހަރުގެ   2022ދިހަލާރި( ހައްދުންމަތީ މާަބއިދޫ ކައުންސިލުގެ  

 ަބޖެޓް ފާސްކުރެވުނު.

ވަނަ  30ހަތަރުވަނަ ދަޢުރުގެ  ވަނައަހަރުގެ 2021ކައުންސިލުގެ  1 1 2ަބއްދަލުވުން  4ދައުރު  2022
ރުންނާއި، ހަމައަށް ަބއާއްމު ަބއްދަލްވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ކިޔުމަށްފަހު މެމް

ފާސްކުރަން ނުފެންނަވާޙަކަ -2ގެނެސްފައިނުވާތީ މިޔައުމިއްޔާ 
ވަނަ  01ރުވަނަ ދަޢުރުގެ ވަނައަހަރުގެ ހަތަ 2022ހުށައަޅަން އަދި 

ވާ ޔައުމިއްޔާ ަބލާ ކިޔާފައިވާތީ މިޔައުމިއްޔާގައި  އާއްމު ަބއްދަލްވުމުގެ
 2022މަޢުލޫމާތު ރަގަޅުކަމަށް ފެންނާތީ ހަތަރުވަނަ ދަޢުރުގެ 

 ވަނަ ަބއްދަލްވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކޮށް ނިންމުނު 01ވަނައަހަރުގެ 

ޙަވާލުކޮށްގެން  .  2 2  އާއި  ކޮމެޓީ  ޖިމް އ.ތ.މ  ޑޯ  އައުޓް   
ކަންތައްތައް ގެންދިއުމަށް   ބެލެހެއްޓުމުގެ  ކުރިޔަށް  އިންތިޒާމްކޮށްގެން 

ެކޮށް ނިންމުނު. ފާސް

ނަމްަބރު  .  3 3  ކުރުމަށް   03އެޖެންޑާ  ަބހުސް  މައްސަލައަށް  ގައިވާ 
ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުގެ ކުރިން މިމައްސަލާ އާއި ެބހޭ ގޮތުން އ.ތ.މ 

ަބއްދަލްކޮށް އާއި  ޖެހޭ    ކޮމެޓީ  ހޯދަން  މިކަމުގައި  ަބހެއް  އެމީހުންގެ 
މިމައްސަމަކަ މިަބއްދަލްވުމުގައި  ގަޫބލްކުރެވޭތީ  ަބހުސް ށް  ލައަށް 

ދެންއޮންނަ  އަދި  ނިންމުނު  ފާސްކޮށް  ނޯނާނެކަމަށް  ކުރެމެއް 
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މިއެޖެންޑާ  ނިންމުމަށް  ގޮތެއް  އެޖެންޑާކޮށް  އަލުން  ަބއްދަލްވުމެއްގައި 
 ފާސްކުރެވުނު ގައިވާ މައްސަލަ 03ނަމްަބރު 

ހޯދު.  4 4  ޑުރައިވަރަކު  ަބޖެޓްކުރެވިފައިވާތީދާއިމީ  ދާއިމީ މަށް   
މިހާރުގެ  ނެގެންދެން  ޑްރައިވަރަކު  ދާއިމީ  ނެގުމަށާއި،  ޑްރައިވަރަކު 

 ޑްރައިވަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ދެމެހެއްޓުމަށް ހުށައަޅާ ފާސްކުރެވުނު.

ދަޢުރުގެ    2021ކައުންސިލުގެ   1 3ަބއްދަލުވުން  4ދައުރު  2022 ހަތަރުވަނަ  ވަނަ   30ވަނައަހަރުގެ 
މްނަރުންނާއި، ހަމައަށް މު ަބއްދަލްވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ކިޔުމަށްފަހު މެއްއާ

ހުށައަޅަން  ފާސްކުރަން ނުފެންނަވާޙަކަ  މިޔައުމިއްޔާ  ގެނެސްފައިނުވާތީ 
ދަޢުރުގެ    2022އަދި   ހަތަރުވަނަ  އާއްމު   01ވަނައަހަރުގެ  ވަނަ 

ޔައު މިޔައުމިއްޔާގައިވާަބއްދަލްވުމުގެ  ކިޔާފައިވާތީ  ބަލާ   މިއްޔާ 
ދަ ހަތަރުވަނަ  ފެންނާތީ  ރަގަޅުކަމަށް   2022ޢުރުގެ  މަޢުލޫމާތު 

 ވަނަ ަބއްދަލްވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކޮށް ނިންމުނު 01ވަނައަހަރުގެ 

ކަމާއި  2  މުރާޖާކުރުމަށާއި،  އިތުރަށް  ގަވާއިދު  ެބލެހެއްޓުމުގެ  ބަނދަރު 
ފަރާތްތަ ގެންދިއުމަށްގުޅުންހުރި  ކުރިޔަށް  މަޝްވަރާކޮށްގެން   ކާއި 

 ނިންމުނު. 

ކުލަުބ މާަބއިދޫން ަބއިވެރިވެ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ ޚަރަދުގައި މުާބރާތުގައި  3 
 ަބއިވެރިވުމަށް ފާސްކޮށް ނިންމުނު.

މުާބރާތުގައި   4  ވޮލީ  ަބއިވެރިކުމަށާއި    2އެޓޯލް  ވާޙަކަ    2ޓީމު  ޓީމާއި 
ޝަޢުގްވެރި އެކަމަށް  ދިނުމަށް ދައްކާ  ފުރުޞަތު  ފަރާތްތަކަށް  ވާ 

 ސްކޮށް ނިންމުނު. ހުށައަޅާ ފާ

ކައުންސިލުން ސިޓީ ފޮނުވައިގެން އޭގެ ވެރިންނާއި މަޝްވަރާކޮށްގެން  5 
މުއްދަތެއް  ތަންނިންމެވޭނެ  އެޭބފުޅުންނަށް  ފަހު  ހޯދުމަށް  ަބހެއް 

 ހޯދުމަށް ހުށައަޅާ ފާސްކޮށް ނިންމުނު.

ފުވާ ފަރާތްތައް ދެނެގަނެ އެފަރާތްތައް  ޓީން އުޞޫލާއި ޚިލާންކަރަ 6 
ރާތްތަކަށް . ) ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ( އިން ޖޫރިމަނާކޮށް އެފަރ500=/

 އެންގުމަށް ހުށައަޅާ ފާސްކޮށް ނިންމުނު. 
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ދަޢުރުގެ    2022ކައުންސިލުގެ   1 4ަބއްދަލުވުން  4ދައުރު  2022 ހަތަރުވަނަ  ވަނަ   03ވަނައަހަރުގެ 
އުމިއްޔާ ކިޔުމަށްފަހު މެމްނަރުންނާއި، ހަމައަށް އާއްމު ަބއްދަލްވުމުގެ ޔަ

ފެ ފާސްކުރަން  މިޔައުމިއްޔާ  ހުށައަޅާ  ންގެނެސްފައިވާތީ  ނަކަމަށް 
 ފާސްކުރެވުނު.  

ރަށުގެ  2  ދަތުރުވެރިންނަށާއި،  ހަންތަކުން  އުތުރުފަރާތުގައިވާ  ބަނދަރުގެ 
ހުށަ ހަމަޖައްސާދިނުމަށް  އިންތިޒާމް  ފެންލިޭބނެ  އަޅާ މަސްވަރިންނަށް 

 ފާސްކުރެވުނު.

އިތުރު ތަފްސީލެއް ކައުންސިލަށް މިވަގުތު ލިިބފައިނުވާތީ މިމުާބރާތާއި  3 
މިމައްސަލަ  ހުށައެޅުމަށް  އަލުން  އެއްކޮށް  މަޢުލޫމާތު  ފުރިހަމަ  ެބހޭ 
ލ.ގަން  ނިމިދިޔަ  އަދި  ހުށައަޅަން  ރިޔާސަތުން  ފަސްކުރިކަމުގައި 

ޚަރަދުތަށް ހޯދުމަށް ޓީމުގެ   ކައުންސިލުގެ ފުޓްޯބޅަ މުާބރާތުގައި ހިނގި
ހުރި  ހަވާލުވެ  ފަރާތުން  ކައުންސިލުގެ  ޓީމާ  މެނޭޖަރާއި، 
ކައުންސިލަރަށް އެންގިފައިވާނެ ކަމަށާއި، އެ ތަފްސީލް ތައް ލިބުނުހާ  
ރިޔާސަތުން  ވާޙަކަ  ހިއްސާކުރެވޭނެ  ކައުންސިލާއި  އަވަހަކަށް 

 މެމްަބރުންނަށް ހުށައަޅާ ނިންމުނު. 

ޝަޢުގު 4  ކުރުމަށް މިކަމަށް  ތަމްރީން  އެފަރާތެއް  ހޯދާ  ފަރާތެއް  ވެރިވާ 
ކޮންމެ  ގޮތުގައި  މަނީއެއްގެ  ޕޮކެޓް  އަދި  ހުށައަޅަން.  ފެންނަކަމަށް 

ރ. ) ތިންހާސް ރުފިޔާ (    3000މަހަކު ކައުންސިލުގެ ަބޖެޓުން =/
 ދިނުމަށް ހުށައަޅާ ފާސްކުރެވުނު.

 5ަބއްދަލުވުން  4ދައުރު  2022

 

 4އަދި    03ވަނައަހަރުގެ ހަތަރުވަނަ ދަޢުރުގެ    2022ކައުންސިލުގެ   1
މިޔައުމިއްޔާ   ކިޔުމަށްފަހު  ޔައުމިއްޔާ  ަބއްދަލްވުމުގެ  އާއްމު  ވަނަ 

 ފާސްކޮށް ނިންމުނު  

ކައުންސިލުން  2  ގުޅާނީ  އެޅުމަށް  ފެން  ދުވަސްތަކުގައި  ރަސްމީ 
ދުވަސްތަކުގެ  ރަސްމީ  އެއީ  މުވަށްޒަފަށްކަމަށާއި،  ކަނޑައަޅާފައިވާ 

ރޭގަނޑު    8:30ނު  ހެނދު ބަންދު    23:30އިން  އަދި  އަށް 
ކައުންސިލުން  ނަމަވެސް  އަޅަންޖެހިއްޖެ  ފެން  ދުވަހެއްގައި 

ގުޅަ ފަރާތްތަކަށް  ގެންދިއުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  ކުރިޔަށް  އިގެން 
 ފެންނަކަމަށް ހުށައަޅާ ފާސްކުރެވުނު .

މަރު  3  ހިޔާލުތަކަށް  ކުރެއްވި  ފާޅު  މެމްަބރުންވެސް  ކިޔާ  ހުރިހާ  ޙަާބ 
މިކަމާއި  ހިޔާލަކީ  މެމްަބރުންގެވެސް  ގިނަ  މިކަމުގައި  ކަމަށާއި، 

އުޞޫ ގަވާޢިދާއި  މިކަމަށް  މަސްވަރާކޮށް  ފަރާތްތަކާއި  ލެއް ގުޅުންހުރި 
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ކުރިން  މިކަން ނިންމުގެ  ކަމަށްވާތީ  ގެންދިއުމަށް  ކުރިޔަށް  ހަދައިގެން 
މިމަ ދިއުމަށް  މަރުހަލާއަށް  ކުރެއްވި  ފާހަގަ  އްސަލަ މެމްަބރުން 

 މަޑުޖައްސާލީ ކަމުގައި ދަންނަވަން

ފެށިގެން    2022މާރިޗު    01 4  މުއްދަތެއް   03އިން  ދުވަހުގެ  މަސް 
ކޮށް ތަން ނިންމާ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކުލި ނުހިނގާ ގޮތައް މަސައްކަތް 

 އެފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ހުށައަޅާ ނިންމުނު 

ދަޢުރުގެ    2022ސިލުގެ  ކައުން 1 6ަބއްދަލުވުން  4ދައުރު  2022 ހަތަރުވަނަ  ވަނަ   06ވަނައަހަރުގެ 
އާއްމު ަބއްދަލްވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ކިޔުމަށްފަހު މެމްނަރުންނާއި، ހަމައަށް 

 އިވާތީ މިޔައުމިއްޔާ ފާސްކޮށް ނިންމުނު   ގެނެސްފަ

ޕްރޮގުރާމުގައި  2  ރިހިިބލިޓޭޝަން  ކޮކޮނަޓް  ފަރާތުން  ކައުންސިލުގެ 
އެޭބފުޅު އަވަހަށް ަބއިވެރިވެ  ވީހާވެސް  ހަދާ  ޗާޓްތައް  އެވިދާޅުވާ  ން 

ފޮނުވުމަށް  ދޮކިއުމެންޓްތައް  ފޮނުވަންޖެހޭ  ަބއިވެރިވެ  އެޕޮރަގުރާމުގައި 
 ، ހުށައަޅާ ނިންމުނު

ގޮތުން   3  ކުރުމުގެ  ފާޙަގަ  ދުވަސް   2022ފެްބރުވަރީ    25ލާމަރުކަޒީ 
ރަސްމިއްޔާތެއް   0:00ދުވަހުގެރޭ   ނެގުމުގެ  ދިދަ  ގައުމީ  ގައި 

 އްވުމަށް ނިންމުނު. ޭބ

މިވަޤުތު ކައުންސިލްގެ ރައީސަކު ނެތުމާއިއެކު ކައުންސިލްގެ ކަންކަން  4 
ތި މިއަދުންފެށިގެން  ގެންދަންޖެހޭތީ  ޢިއްޒަތްތެރި ކުރިއަށް  ޔަ 

އައްޔަނު  އެއްމެމްަބރަކު  ކޮންމެވެސް  ތެރެއިން  މެމްަބރުންގެ 
އެކަމަ ދެންނެވުމާއިއެކު  ރިޔަސަތުންއެދި  ށްއެދި ކޮށްދިނުމަށް 

ވަޑައިގެންނެވީ ކައުންސިލްގެ މެމްަބރ އަލްފާޟިލާ އަމީނާ ޔޫސުފެވެ. 
މެމްަބރ  ކުރުމަށް  އައްޔަނު  ޔޫސުފު  އަމީނާ  އަލްފާޟިލާ  މެމްަބރ 

ޠިމަތު ޢަޒުމާ ތާއީދު ކުރުމާއިއެކު ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ފާ
އަލް މެމްަބރ  ކައުންސިލްގެ  ވޯޓާއިއެކު  މެމްަބރުންގެ  ފާޟިލާ ތިން 

ކައުންސިލްގައި  ޢައްޔަންވަންދެން  ޢައްޔަނު  ރައީސަކު  ޔޫސުފު  އަމީނާ 
 އިސްމީހެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 

ދަޢުރުގެ    2022ކައުންސިލުގެ   1 7ަބއްދަލުވުން  4އުރު ދަ 2022 ހަތަރުވަނަ  ވަނަ   06ވަނައަހަރުގެ 
ފަހު މެމްނަރުންނާއި، ހަމައަށް އާއްމު ަބއްދަލްވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ކިޔުމަށް

 ގެނެސްފައިވާތީ މިޔައުމިއްޔާ ފާސްކޮށް ނިންމުނު   
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ވީހާވެ 2  އެކައުންޓެއް  ޑޮލަރު  ނަމުގައި  އަވަހަކަށް ކައުންސިލުގެ  ސް 
ހުށައަޅާ  ފެންނަކަމަށް  ގެންދިއުމަށް  ކުރިޔަށް  ކަންތައްތައް  ހުޅުވުމުގެ 

 ނިންމުނު.  

 

ިބން  ކައުންސިލުންގޮސްަބލާޗެކްކު 3  ދެކުނުފަރާތުން  ރުމަށްފަހުރަށުގެ 
ނިންމުމަށް  ގޮތެއް  ަބއްދަލްވުމަކުން  އެހެން  ގޮތަކަށް  ކަނޑައެޅޭނެ 

 ނު.ފެންނަކަމަށް ހުށައަޅާ ފާސްކުރެވު

ރަށުމީހުންނަށް  1 8ަބއްދަލުވުން  4ދައުރު  2022 އިސްކުރުތަކުން  ފެން  ެބހެއްޓިފައިވާ  ަބނދަރުމަތީގައި 
ރަޖިސްޓަ =/ފެންދޫކުރެވޭނީ  ޑިންގީއަކަށް  މަހަކަށް  ކޮއްށްގެން   30ރީ 
/= ލޯންޗަކަށް  =/  50ރުފިޔާ،  ދޯނިފަހަރަށް  ރުފިޔާ    100ރުފިޔާ، 

ރީ ނުކުރާ އުޅަދު ފަހަރަށް ފެންއަޅާ ކަމުގައި ހުށައަޅަން އަދި ރަޖިސްޓަ
/= ފަހަރަކަށް  ޭބރުން   10ކޮންމެ  ރަށުން  އަދި  ރުފިޔާނެގުމަށާއި، 

 200ން ތެޔޮބޯޓްތަކަށް ގަނޑި އަކަށް =/ އަންނަ އުޅަދުފަހަރުގެ ތެރެއި
/= ގަނޑިއަކަށް  ފަހަރުން  އުޅަނދު  އެހެނިހެން  ރުފިޔާ   150ރުފިޔާ، 

   ނެގުމނަށް ހުށައަޅާ ފާސްކުރެވުނު.  

ވަހަކަށް  2  އެންމެ  ވީ  ސާމާނު  ޭބނުންވާ  މަރުކަޒަށް  ެބހޭ  ގުރުއާނާއި 
އަ ޑެސްކާ  ބޭނުންވާ  ތަނަށް  ވާއިރަށް  ނިމެން  އިމާރާތް  ދި ހޯދައި 

ހުށައަޅާ  ހަމަޖެއްސުމަށް  ކަންކަން  ޓީޗަރުންގެ  ސްޓޭޝަނަރީ، 
 ނިންމުނު. 

ފިރި  3  އަދި  އަންހެން  ަބއިވެރިވެފައިވާ  ނަމުގައި  ހެން މިކައުންސިލުގެ 
ގޮތެއް  ކުރާނެ  ޚަރަދު  ކަނޑައަޅައި  ަބޖެޓެއް  ކުރުމަށް  ޚަރަދު  ޓީމަށް 

އެހެން ކަމުން    ނިންމޭނީ މުާބރާތް ާބއްވާނެ ތާރީޚެއް އެގިގެން ކަމަށާއި 
މެދު  އެޕޮއިންޓާއި  ވާންދޭން  ފައިނަލް  ތާރީޚެއް  ާބއްވާނެ  މުާބރާތް 

 މަސްވަރާކުރުން ފަސްކުރުމަށް ނިންމުނު. 

ނަ 4  އިތުރަށް އެޖެންޑާ  ގޮތުން  އާއި  މައްސަލަ  ހަތަރެއްގައިވާ  މްަބރު 
 މަސްވަރާކުރުމަށް މެމްަބރުންގެ މެދު ހުށައެޅި ނިމުނު 

ސްމާޢީލް ރަޝީދަށް ކޯޓަށް ވަޑައިނުގެނެވޭހާލަތެއްގައި އ.ފައިނޭންސް އި 5 
މާަބއިދޫ  އަސްލަމް  އަހުމަދު  އަލްފާޟިލް  އޮފިޝަރ  ކައުންސިލު 

 ވާގޮތައް ހުށައަޅާ ނިންމުން މެޖިސްޓޭޓް ކޯޓަށް ހާޟިރު
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ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ މާަބއިދޫ ވިޔަފާރި ކުންފުނި އުފެއްދުމަށް ޭބނުންވާ  6 
 ކުރުން. ކައުންސިލްގެ ޤަރާރު ފާސް

ރަށުމީހުންނަށް  1 9ަބއްދަލުވުން  4ދައުރު  2021 އިސްކުރުތަކުން  ފެން  ެބހެއްޓިފައިވާ  ަބނދަރުމަތީގައި 
ރަޖިސްޓަރީ =/  ފެންދޫކުރެވޭނީ  ޑިންގީއަކަށް  މަހަކަށް   30ކޮއްށްގެން 
/= ލޯންޗަކަށް  =/  50ރުފިޔާ،  ދޯނިފަހަރަށް  ރުފިޔާ    100ރުފިޔާ، 

ޖިސްޓަރީ ނުކުރާ އުޅަދު ފަހަރަށް ފެންއަޅާ ކަމުގައި ހުށައަޅަން އަދި ރަ
/= ފަހަރަކަށް  ޭބރުން   10ކޮންމެ  ރަށުން  އަދި  ރުފިޔާނެގުމަށާއި، 

 200ތެޔޮބޯޓްތަކަށް ގަނޑި އަކަށް =/ އަންނަ އުޅަދުފަހަރުގެ ތެރެއިން  
/= ގަނޑިއަކަށް  ފަހަރުން  އުޅަނދު  އެހެނިހެން  ރުފިޔާ   150ރުފިޔާ، 

 ނު.    ނެގުމނަށް ހުށައަޅާ ފާސްކުރެވު

ވަހަކަށް  2  އެންމެ  ވީ  ސާމާނު  ޭބނުންވާ  މަރުކަޒަށް  ެބހޭ  ގުރުއާނާއި 
އަދި ޑެސްކާ  ބޭނުންވާ  ތަނަށް  ވާއިރަށް  ނިމެން  އިމާރާތް   ހޯދައި 

ހުށައަޅާ  ހަމަޖެއްސުމަށް  ކަންކަން  ޓީޗަރުންގެ  ސްޓޭޝަނަރީ، 
 ނިންމުނު. 

އަދި  3  އަންހެން  ަބއިވެރިވެފައިވާ  ނަމުގައި  ފިރިހެން މިކައުންސިލުގެ   
ގޮތެއް  ކުރާނެ  ޚަރަދު  ކަނޑައަޅައި  ަބޖެޓެއް  ކުރުމަށް  ޚަރަދު  ޓީމަށް 

ހެން ކަމުން  ނިންމޭނީ މުާބރާތް ާބއްވާނެ ތާރީޚެއް އެގިގެން ކަމަށާއި އެ
މެދު  އެޕޮއިންޓާއި  ވާންދޭން  ފައިނަލް  ތާރީޚެއް  ާބއްވާނެ  މުާބރާތް 

 މަސްވަރާކުރުން ފަސްކުރުމަށް ނިންމުނު. 

އިތުރަށް އެޖެން 4  ގޮތުން  އާއި  މައްސަލަ  ހަތަރެއްގައިވާ  ނަމްަބރު  ޑާ 
 މަސްވަރާކުރުމަށް މެމްަބރުންގެ މެދު ހުށައެޅި ނިމުނު 

ޢީލް ރަޝީދަށް ކޯޓަށް ވަޑައިނުގެނެވޭހާލަތެއްގައި އ.ފައިނޭންސް އިސްމާ 5 
މާަބއިދޫ  އަސްލަމް  އަހުމަދު  އަލްފާޟިލް  އޮފިޝަރ  ކައުންސިލު 

 ޟިރުވާގޮތައް ހުށައަޅާ ނިންމުނ މެޖިސްޓޭޓް ކޯޓަށް ހާ

،  2022ކައުންސިލުގެ   1 10ަބއްދަލުވުން  4ދައުރު  2021 ދަޢުރުގެ  ހަތަރުވަނަ  ވަނަ   09ވަނައަހަރުގެ 
ަބ މަޢުލޫމާތު އާއްމު  ލިޔެފައިވާ  ޔައުމިއްޔާގައި    އްދަލްވުމުގެ 

ހުށައަޅާ  ފާސްކުރުމަށް  ޔައުމިއްޔާ   ކިޔާފައިވާނަމަ  ަބލާ  މެމްަބރުން 
 ނު. ނިންމު
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ކިޔުމަށް  2  ަބލާ  ގަވައިދު  ހިންގާ  ކައުންސިލުގެ  މެމްަބރުންވެސް  ހުރިހާ 
މިހުށައެ އަދި  ހުށައަޅަން  ފާސްކުރުމަށް  ގަވައިދު  ހިންގާ  ޅުން ފަހު 

 ފާސްކުރެވުނު 

   

ދައްކާ   3  ވާޙަކަ  އަލުން  މެދުން  މެމްަބރުންގެ  ކައުންސިލުންގެ 
ށް ހުށައަޅަނަ މިހުށައެޅުން މަސްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ފެންނަކަމަ

 ފާސްކުރެވުނު     

އިންނަތަން  4  ފާލަން  ރަސްމީ  ފަހު  ކުރުމަށް  ތަރުތީުބ  ބަނދަރު 
ފަހު ސާވޭކުރުމަށް  މަސައްކަތް   ކަނޑައަޅާ  އަވަހަކަށް  އެންމެ  ވީ 

 ފެށުމަށް ހުށައަޅަން އަދި މިހުށައެޅުން ފާސްކުރެވުނު

ގައި ސިވިލްސަރވިސް    2021ޑިސެމްަބރު    14އެސްޖީއަކު ހޯދުމަށް   1 
ލައްވާ ސަރުތު  ކުރިމަތި  ގުޅިގެން  ކޮއްފައިވާ އިޢުލާނާއި  ކޮމިޝަނުން 

ކަނޑައަޅުއްވާފައި ތިޔަކޮމިޝަނުން  މިމަގާމަށް ހަމަވާކަމަށް  ވާ 
ކުރުމަށް  އަމަލު  އެއްގޮތަށް  އުޞޫލާއި  ހަމަޖެހިފައިވާ  ހޮވުމަށްޓަކައި 

ނި ކައުންސިލުން  އަދި  ހުށައަޅަން  ގޮތް ފެންނަކަމަށް  ންމަވާފައިވާ 
މިހުށައެޅުން  އަދި  ހުށައަޅަން  ހިއްސާކޮށްދިނުމަށް  ކޮމިޝަނަށް 

 ފާސްކުރެވުނު

،   2022ގެ  ކައުންސިލު  1 11ަބއްދަލުވުން  4ދައުރު  2022 ދަޢުރުގެ  ހަތަރުވަނަ  ވަނަ އާއްމު    10ވަނައަހަރުގެ 
ބަ މެމްބަރުން  މަޢުލޫމާތު  ލިޔެފައިވާ  ޔައުމިއްޔާގައި    ލާ  ބައްދަލްވުމުގެ 

 ކިޔާފައިވާނަމަ ޔައުމިއްޔާ  ފާސްކުރުމަށް ހުށައަޅާ ނިންމުނު. 

     

 ކައުންސިލުގެ  ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ބަދަރުގެ ގަވައިދުތައް ފާސްކުރުމުގެ ކުރީން  2 
ގަވައިދުތައް   ފާސްނުކުރެވިހުރި  ފަހު  ހިއްސާކުރުމަށް  އާއި  ކޮމެޓީ  މަސްވަރާ 

ލުގެ ބައްދަލްވުމަކަށް އެޖެންޑާކޮށް  ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ދެން އޮންނަ ކައުންސި
 ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށައަޅާ ފާސްކުރެވުނު  

   

ތަރުތީބު  3  ގަވައިދުތައް  ހުރިހާ  މިއަހަރު ނިމުމުގެ  ހަދަންޖެހޭ  ފަހު  ކުރުމަށް   
 ކުރީން ހުރިހާ ގަވައިދެއް ހަދައި ނިންމުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށައަޅާ ނިންމުނު.     
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ކުންފުނިތަކާއި، ސަރުކާ  4  އަދި  މުވައްސަސާތަކާއި  ރުގެ 
ގޭބިސީތަކަށް  ، ހުރިހާ  ރަށުގެ  ރެސްޓޯރެންޓްތަކާއިފިހާރަތައް،ފިޔަވައި 

ރައްޔިތުން ގޮތުގައި  ކައުންސިލުން  އިނާޔަތެއްގެ  ރޯދަ    2022ނަށްދޭ 
ފެންނަކަމަށް   ދިނުމަށް  މަޢާފްކޮށް  ކުނިފީ  މަހުގެ  އޭްޕރީލް  ވަނައަހަރުގެ 

ފާސްކުރެ  މިކަން  ހުށައަޅާ  ރައްޔިތުންނަށް  އަވަހަކށް  އެންމެ  ވީ  އަދި  ވުނު 
 ހިއްސާކޮށް ދިނުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށައަޅާ ފާސްކުރެވުނު 

ހިމެނޭގޮތައް  ކަ 1 12ވުން ަބއްދަލު 4ދައުރު  20222 ކޮމެޓީ  އ.ތ.މ  މުވަށްޒަފުންނާއި،    1443އުންސިލުންގެ 
ކައުންސިލު ރަމަޟާންމަހަށް  ބަރަކާތްތެރި  ރޯދަ  ވަނައަހަރުގެ  ނަމުގައި  ގެ 

ހުށައަޅާފައިވާ   ސެކުސަނުން  ބަޖެޓު  ކައުންސިލުގެ  ދިނުމަށްޓަކައި  ހަދިޔާ 
 ހުށައަޅާ ފާސްކުރެވުނު.  ފައިސާގެ ތެރެއިން ޚަރަދު ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް 

 

،   2022ކައުންސިލުގެ   1 13ަބއްދަލުވުން  4ދައުރު  2022 ދަޢުރުގެ  ހަތަރުވަނަ  ވަނަ    11،12ވަނައަހަރުގެ 
މު ބައްދަލްވުމުގެ ޔައުމިއްޔާގައި   ލިޔެފައިވާ މަޢުލޫމާތު މެމްބަރުން ބަލާ  އާއް

 ކިޔާފައިވާނަމަ ޔައުމިއްޔާ  ފާސްކުރުމަށް ހުށައަޅާ ނިންމުނު. 

     

ބަޖެޓުން   2  ކަނޑައަޅާފައިވާ  މަރަމާތުކުރުމަށް  އިމާރާތް  ޮޕލިހުންގެ  މިއަހަރަށް 
) ފަސްހާސްރުފިޔާ ( އަށް   ރ.  5000ބަޖޭޓް ކޮންޓްރޯލް ހަދައި މަހަކު =/ 

ބޭއްތިއްބުމަށް  ޕޮލިހުން  ނަގައި  ކުއްޔަށް  ބޮޑުނުވާގޮރައް  ކުލި  ވުރެ 
އަދި ފާސްކުރެވުނު.  ހުށައަޅައި  ތަނެއް   ފެންނަކަމަށް  އަވަހަކަށް  އެންމެ  ވީ 

 ހޯދުމަށް އިޢުލުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށައަޅާ ފާސްކުރެވުނު.    

ބަރަކާތްތެ  1443  3  ތަރާވީސް  ވަނައަހަރުގެ  އިމާމުވެ  މަހު  ރަމަޟާން  ރި 
 /= ބަޖެޓުން  ހާފިޒުއަށް ކައުންސިލުގެ  ގެނެސްފައިވާ    1000ނަމާދު ކުރުމަށް 

) އެއްހާސް ރުފިޔާގެ( އެލަ  ފެންނަކަމަށް ހުށައަޅައި ރ.  ދިނުމަށް  ވަންސެއް 
 ފާސްކުރެވުނު.     

ދަޢުރުގެ    ވަނައަހަރުގެ   2022ކައުންސިލުގެ   1 14ަބއްދަލުވުން  4ދައުރު  2022 އާއްމު  13ހަތަރުވަނަ  ވަނަ 
ބަލާ   މެމްބަރުން  މަޢުލޫމާތު  ލިޔެފައިވާ  ޔައުމިއްޔާގައި    ބައްދަލްވުމުގެ 

 ފާސްކުރުމަށް ހުށައަޅާ ނިންމުނު. ކިޔާފައިވާނަމަ ޔައުމިއްޔާ  

     

ނަމާދު   2  ތަރާވީސް  އިމާމުވެ  މަހުގައި  ރަމަޟާން  ބަރަކާތްތެރި 
އިންޓަހައުސް ކުރުމަށްކައުންސިލުންގެނެސް ހާފިޒުލ.އަތޮޅުމަދަރުސާގެ  ފައިވާ 
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ދިނުމަށް  ކޮށް  ފަނޑިޔާރުކަން  ގޮތައް  ސެޑިއުލްގައިވާ  މުބާރާތުގައި  ގުރުއާން 
ހުށައަޅާ   ފެންނަކަމަށާއި،  އެންގުމަށް  ލ.އަތޮޅުމަދަރުސާއަށް  މިކަން  އަދި 

 ފާސްކުރެވުނު    

ފެންނަކަ  3  ދިއުމަށް  ކުރިޔަށް  އެއްގޮތަށް  ހުށައަޅާ އެގްރިމެންޓާ  މަށް 
 ފާސްކުރެވުނު     

ފެންނަކަމަށް   4  ފާސްކުރުމަށް  ގަވައިދު  ބަނދަރުގެ  ގޮތައް  ހެދިފައިވާ  މިހާރު 
 ހުށައަޅާ ފާސްކުރެވުނު. 

ފަރާތެއް   5  ފަރުމާކޮށްދޭނެ  އަވަހަކަށް  އެންމެ  ވީ  ލޯގޯ  ކައުންސިލުގެ 
  ފާސްކުރެވުނު ހޯދުމަށްޓަކައި އަލުން އިޢުލާނު ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށައަޅާ

ދަޢުރުގެ    2022ކައުންސިލުގެ   1 15ަބއްދަލުވުން  4ދައުރު  2022 ހަތަރުވަނަ  އާއްމު  14ވަނައަހަރުގެ  ވަނަ 
ޔައު ބަލާ  ބައްދަލްވުމުގެ  މެމްބަރުން  މަޢުލޫމާތު  ލިޔެފައިވާ  މިއްޔާގައި   

 ކިޔާފައިވާނަމަ ޔައުމިއްޔާ  ފާސްކުރެވުނު 

     

ިޕކަްޕ ބޭނުންކުރުމުގެ އުޞޫލު  ހުށައެޅިފައިވާ އިސްލާޙް   2  ތަކާއެކު ކައުންސިލުގެ 
 ފާސްކުރެވުނު    

އަގުވާ 3  ބައިނަލް  ގުޅިގެން  އާއި  ސިޓީ  ފޮނުވާފައިވާ  އޭއިން  ގޮތުން  އެލްޖީ  މީ 
ފާހަގަ   މިދުވަސް  ވުމުން  ކަމުގައި  ދުވަސް  އާއިލާތަކުގެ  ފާހަގަކުރާ 

ބައްދަލްވު ކައުންސިލުގެ  އޮންނަ  ދެން  ކުރިޔަށް  ކުރުމަށްޓަކައި  މެއްގައި 
 ގެންދިއުމަށް ފެންނަކަމަށް ފާސްކުރެވުނު    

  

4  

/= ގޮތުގައި  އިދާރީފީއެއްގެ  ފަރާތްތަކުން  ދޫކުރާ  ޔާ  ރުފި  500ރަށްވެހިކަން 
ފެށިގެން   ތާރީޚުން  ސޮއިކުރާ  މިނިންމުމުގައި  އަދި  ފާސްކުރެވުނު  ނެގުމަށް 

 އަމަލުކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު  

ކޯހަށް ދައްކަންޖެހޭ   3ސެޓްފިކެޓް  هللا ންޓް މަޢުވާއަބްދުްޕރީސުކޫލް އެސިސްޓެ  5 
ކައުންސިލުގެ   ފައިސާ  ހުރި  ނުދެއްކި  ކޯހަށް  މިހާތަނަށް  އާއި،  ފައިސާ 

 މަށް ފާސްކުރެވުނު  ބަޖެޓުން ދެއްކު

  28ގަރާޖުގެ ޑިޒައިނާއި، އަންދާސީ ހިސާބެއް އަންނަ ހަފްތާގެ ނިޔަލަށް )   ކ 
ނިންމާ  2022އޭްޕރީލް   ހަމައަށް  ފަހު  (  ހިއްސާކުރުމަށް  ކައުންސިލާއި   

 އެއާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ބަޖެޓެއް ކަނޑައެޅުމަށް ފާސްކުރެވުނު 
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ދަޢުރުގެ    2022ންސިލުގެ  ކައު 1 16ަބއްދަލުވުން  4ދައުރު  2022 ހަތަރުވަނަ  އާއްމު  15ވަނައަހަރުގެ  ވަނަ 
ރަގަޅުކަމަށްފެންނާތީ  މަޢުލޫމާތު  ޔައުމިއްޔާގައިވާ  ޔައުމިއްޔާ ބައްދަލްވުމުގެ   

 ފާސްކުރެވުނު 

     

 2 /= ބަހަށްޓާފައިވާ  ހެދުމަށް  ގަރާޖު  ހަތްދިހާސް   70000ކައުންސިލުގެ  ރ.) 
އަށް    ) =/  226002ރުފިޔާ  ފަސްދޮޅަސްހާސް   60000ކޯޑުން   ( ރ. 

ރ. ) އެއްލަކަ    130000ރުފިޔާ( ނަގާ ބަޖެޓްކޮންޓުރޯލް ހެދުމަށް ފަހު =/
ބަޖެޓުން    ) ރުފިޔާގެ  ހެދުމުގެ  ތިރީސްހާސް  ގަރާޖު  އަވަހަކަށް  އެންމެ  ވީ 
 މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު   

ދަޢުރުގެ  ވަނައަހަ  2022ކައުންސިލުގެ   1 17ަބއްދަލުވުން  4ދައުރު  2022 ހަތަރުވަނަ  އާއްމު  16ރުގެ  ވަނަ 
ޔައުމިއްޔާ  ރަގަޅުކަމަށްފެންނާތީ  މަޢުލޫމާތު  ޔައުމިއްޔާގައިވާ  ބައްދަލްވުމުގެ 

 ނު ފާސްކުރެވު

     

ހަވާލުވެ   2  މަޝްޢޫލިއްޔަތާއި  ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ  އިދާރާގެ  ކައުންސިލު 
އޮފިޝަރ އިސްމާޢީލްރަޝީ ހުންނެވި އ.ފައިނޭންސް  ދުގެ އަތުން ވަޑައިގެން 

މަސްޢޫލިއްޔަތު ނެގުމަށް ފެންނަކަމަށް ފާސްކުރެވުނު. އަދި ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ  
އާދީއް  2022މެއި    15މަސްޢޫލިއްޔަތު   ފެށިގެން   ވާ  ދުވަހުން  ތަ 

ފެންނަކަމަށް  ހަވާލުކުރުމަށް  އަސްލަމާއި  އަހުމަދު  ކައުންސިލުއޮފިޝަރ 
ކޮމި  ސަރވިސް  ސިވިލް  މިކަން  އަދި  އެލްޖީއަށް ފާސްކުރެވުނު.  ޝަނަށާއި، 

 އެންގުމަށް ފެންނަނަކަމަށް ފާސްކުރެވުނު    

ބައްދަލްވުން   3  އަޒުމާ  ފާތިމަތު  ރައީސް  ނައިބު  ދޫކޮށް  ކައުންސިލުގެ 
ހަމަނުވާތީ   ކޯރަމް  ޖަލްސާގެ  ގަތުމުން  ވަޑައި  ނިކުމެ  މާލަމުން  ޖަލްސާކުރާ 

ނެތުމާއެ ދެވެން  ކުރިޔަށް  ބައްދަލްވުން   މިހިސާބުން މިއައިޓަމައިގެން  ކު 
 މިބައްދަލް ނިމުނީ ކަމުގައި ރިޔާސަތުން އިޢުލާނުކުރެވުނު  

އަ 1 18ަބއްދަލުވުން  4ދައުރު  2022 އެއްޗެއް މިބައްދަލްވުމުގައި  އިތުރު  އެއަށް  ނުވާތީ  ބައިވެރި  ޅުގަނޑު 
ކުރިޔަށް   ބަދަލްކޮށް  ދަންނަވަން ދަތި ކަމަށްވާތީ ދެން އޮތް ބައްދަލްވުމަކަށް 

 މައިގެން ކުރިޔަށް ދިއުމަށް ފެންނަކަމަށް ފާސްކުރެވުނު ހުރި އައިޓަ

     

ފަހު 2  މަސްވަރާކުރުމަށް  ފަރާތްތަކާއި  އެހެން  އިތުރަށް  ކުރިޔަށް    މިއައިޓަމު 
 ގެންދިއުމަށް ފެންނަކަމަށް ފާސްކުރެވުނު    
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ކައުންސިލުގެ ވޭސްޓް މެނޭޖް މެންޓް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުދާ   3 
ކުނިކޮށީގެ  ހާލަތަ  ިޕކަަޕށް  ކުރުމަށް  އެމަސައްކަތް  އަތުވެއްޖެނަމަ  ކަށް 

 ވުނު.  މުވަށްޒަފަކު ނަގައިގެން ކުރިޔަށް ދިއުމަށް ފެންނަކަމަށް ފާސްކުރެ 

މިހާރު   4  ފަރާތްތަކަށް  މަސައްކަތްކުރާ  ތެރެއިން  ތަކުގެ  ބަދިގެ  މަސްކައްކާ 
އެފަރާ  ގޮތުން  ދިނުމުގެ  ލުޔެއް  އަގަށް  )    0.25ތްތތަކަށް  ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 ފަންސަވީސްލާރި ( ނެގުމަށް ފެންނކަމަށް ކަނޑައަޅާ ފާސްކުރެވުނު. 

މަސްވަ  5  ފުރުޞަތުގައި  ހުޅުވާލި  މެމްބަރުން  މަސްވަރާއަށް  ހުރިހާ  ރާގައި 
ފެންނަކަމަށް   ބެހުމަށް  މަތީން  އުޞޫލުގެ  ހަމަހަމަވާ  ގޮތައް  އެއްބަސްވީ 

 ފާސްކުރެވުނު.  

ނި  6  މަތީން  ގޮތައް  މަސްވަރާގެ  ބަރަކާތްތެރި    1443ންމި  ވަނައަހަރުގެ 
އަލްޙާޢިދުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ބޮޑުކުރަންޖެހިއްޖެ 

 ކައުންސިލުގެ މަސްވަރާގެ މަތީން ބަޖެޓް ބޮޑުކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ނަމަ
 ފެންނަކަމަށް ފާސްކުރެވުނު 

ގޮތެއް ކަ 1 19ަބއްދަލުވުން  4ދައުރު  2022 މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު  ބައްދަލުކޮށް  ކޮމެޓީއާއި  ލަފާދޭ  އުންސިލްގެ 
 ނިންމުމަށް ފާސްކުރެވުނެވެ. 

     

ކިލާސްއަށް 2  ފުރުސަތެއްގައި ޤުރުއާން  އަވަސް  ވީއެންމެ  ޓީޗަރަކު  ބޭނުންވާ   
 އިއުލާނުކޮށްގެން ނެގުމަށް ފާސްކުރެވުނެވެ.     

ޓް ކޭބަލް ރޯލެއް ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ  މީޓަރު ކަރްނަ 1000ނަންބަރުގެ  42 3 
ހޯދުމަށް  ފަރާތެއް  ފޯރުކޮށްދޭނެ  ހަމައަށް  އާއި  އިދާރާ  ކައުންސިލްގެ 

 ސްކުރެވުނެވެ. އިއުލާނުކުރުމަށް ފާ

ދަޢުރުގެ    2022ކައުންސިލުގެ   1 20ަބއްދަލުވުން  4ދައުރު  2022 ހަތަރުވަނަ  ވަނަ    18،19ވަނައަހަރުގެ 
އުމިއްޔާގައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަގަޅުކަމަށް މެމްބަރުންނަށް  އާއްމު ބައްދަލްވުމުގެ ޔަ

 ފެންނާތީ މިދެޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު      

ސާފްތާހިރުކަން   2  ވަހާއި  ތަނުގެ  ނުބައި  ތަނުން  ކުޑަވުމުން 
ފެންތަޣައްޔަރުވަމުންދާ މައްސަލަ ބެލުމަށް ފަހު އެކަންކަން އިސްލާޙް ކުރުމަށް 

ފެންނަ  އަންނަ  އިލްތިމާސްކުރުމަށް  ފަހު  މިއަށް  އަދި  ކަމަށާއި، 
ފެންނަކަމަށް  ޢަމަލުކުރުމަށް  ދަށުން  މިއުޞޫލުގެ  ފަރާތްތަކަށްވެސް 

 ފާސްކުރެވުނު     



 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ                               ރިޕޯޓް މަހުެގ  6ފުރަތަމަ ަވނަ އަހަރުެގ  2022
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 ންޑާކޮށްގެން ކުރިޔަށް ދިއުމަށް ފެންނަކަމަށް ފާސްކުރެވުނު ރީއެޖެ 3 

ކުރިޔަށް   4  ގޮތުން  ބެހޭ  އާއި  މައްސަލަ  ހަތަރެއްގައިވާ  ނަމްބަރު  އެޖެންޑާ 
އެހެން  ގެން  މިމައްސަލަ  ނުވާތީ  ލިބިފައި  ތަފްސީލް  ގޮތުގެ  ދާނެ 

 ރެވުނު ބައްދަލްވުމަކަށް އެޖެންޑާކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ފެންނަ ފާސްކު 

ދަޢުރުގެ    2022ކައުންސިލުގެ   1 21ަބއްދަލުވުން  4ދައުރު  2022 ހަތަރުވަނަ  އާއްމު    20ވަނައަހަރުގެ  ވަނަ 
ގައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަގަޅުކަމަށް މެމްބަރުންނަށް ފެންނާ  ބައްދަލްވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ

 ތީޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު      

އު 2  ނިންމުންތަކުގެ  ނިންމާ  ކުރުމަށް  ކައުންސިލުން  ތަންފީޒު  ޞޫލު 
 ފެންނަކަމަށް ފާސްކުރެވުނު     

ހިންގުމަށް   1443 3  ރަށުފެންވަރުގައި  އަޟްޙާޢީދުގައި  ވަނައަހަރުގެ 
ގެންދިއުމަށްޓަކައި  ކައުންސިލުން   ކުރިޔަށް  ހަރަކާތްތައް  ނިންމަވާފައިވާ 

ޖުމްލަ 10000ދަތުރުޚަރަދުކޯޑުން=/ ކޮށް  ޓްރާސްފާ   ) )ދިހަހާސްރުފިޔާ  ރ. 
އަދި    30000/= ފާސްކުރެވުނު،  ބަޖެޓެއް   ) ރުފިޔާގެ  )ތިރީސްހާސް  ރ. 

 ވަނައަހަރުގެ އަޟްޙާޢީދުގެ ކުޅިވަރު ޝެޑިއުލްވެސް ފާސްކުރެވުނު  1443

ވަނަލޯގޯ ) އޭފޯ. ކުއެސްޓް( އިން ކުރަށްވަވާފައިވާ ލ.މާބައިދޫ    4މްބަރު  ނަ 4 
 ނު. ކައުންސިލުގެ ލޯގޯގެފަރުމާއާ )ޓީޝަޒްޑިޒައިން( ފާސްކުރެވު 

 5 /= ދައްވެގެން  އެންމެ  ދެވޭނީ  ކުއްޔަށް  އެާޕޓްމެންޓް    100ކައުންސިލުގެ 
/= މަހަކު  ކަމުން  އެހެން  ކުއްޔަށް    ރުފިޔާއަށް   3000ރުފިޔާއަށްކަމަށާއި 

 ދިނުމަށް ފާސްކުރެވުނު 

އްމު  ވަނައާ  17،21ވަނަދަޢުރުގެ    04ވަނައަހަރުގެ    2022ކައުންސިލުގެ   1 22ަބއްދަލުވުން  3ދައުރު  2022
ވިދާޅުވެ   މެމްބަރުން  ރަގަޅުކަމަށް  މަޢޫލޫމާތު  ޔައުމިއްޔާގައިވާ  ބައްދަލުވުގެ 

 ލައްވާފައިވާތީ މިދެޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 

     

މެންޓް   2  އިކްއިްޕ  ސޭފްޓީ  މުވަށްޒަފަކަށް  ކޮންމެ  މެނޭޖްމެންޓުގެ  ވޭސްޓް 
/= މިއަހަރު  ގޮތުގައި  މަނީއެއްގެ  ޮޕކެޓް  )    500ގަތުމަށްޓަކައި  ރ. 

 ފައްސަތޭކަ ރުފިޔާ ( ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ ފާސްކުރެވުނު.       

ލިޔެކި 3  ހުށައަޅާފައިވާ    ޖެއްސުމަށް ސަރުއީގޮތުން  ހުޅަގަށް  ޔުންތައް އެގޯތި 
ގޮތެއް  އެޖެންޑާކޮށް  މިމައްސަލަ  ބައްދަލްވުމަކށް  އެހެން  ފަހު  ހޯދުމަށް 



 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ                               ރިޕޯޓް މަހުެގ  6ފުރަތަމަ ަވނަ އަހަރުެގ  2022
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 ނިންމުމަށް ފެންނަކަމަށް ފާސްކުރެވުނު.  

=/ސާރފް 4  ބަޖެޓުން  ކައުންސިލުގެ  ކުރެހުމަށް  ޝެކްގެ  ރ.  10000 
)ދިހަހާސް ރުފިޔާ ( ޚަރަދު ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް އަދި ވީއެންމެ އަވަހަކަށް  

 ކުރަން ފާސްކުރެވުނު އިޢުލާނު

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަކްތަކުރާ ކޮމެޓީ 

 މަޤާމް  ނަމާއި، އެޑްރެސް  #

 ކޮމެޓީގެ ރައީސާ  ދު ވާރޭވިލާ ލ. މާަބއިދޫމައަލްފާޟިލާ ސްރީނާ މުޙައް 1

 ކޮމެޓީގެ ނައިުބ ރައީސާ ލ. މާަބއިދޫ އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ވަޙީދާ ނާޒު 2

 ކޮމެޓީގެ މެމްަބރ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ރިޒާ ދުންތަރި ލ. މާަބއިދޫ 3

 ކޮމެޓީގެ މެމްަބރ ސަލްމާ ލޭކޮކާ ލ. މާަބއިދޫ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު 4

 ކޮމެޓީގެ މެމްަބރ ޢާއިޝަތު އާދަމް ކޫލިންގްވިލާ ލ. މާަބއިދޫ އަލްފާޟިލާ  5

 ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް: 

ހުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާއިރު މިކަމަށް ލޯގޯ ކުރެ 1 1ބައްދަލުވުން   4ދައުރު  2022
އަމަލީ މަސައްކަތް ނުކުރެވިފައިވާތީ   މިކަމާ ެބހޭގޮތުން  

 މަޝްވަރާކުރުން

ދުވަސް   1 2އްދުލުވުން ބަ  4ދައުރު  2022 ހަމަޖެހިފައިވާ  ކުނިކަހަން  ސަރަޙައްދު  އިޖުތިމާޢީ 
 ންވަނަ ދުވަހު ކެންސަލް ކުރަ  2022ޖެނުއަރީ    12ކަމަށްވާ  
 ނިންމުން 

ސިޓީ  1 3ބައްދަލުވުން   4ދައުރު  2022 ފޮނުވާފައިވާ  އިން  އޮތޯރިޓީ  ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް 
ގޮތުމުގެ  CCS-221/13/2022ނަންަބރ:   މަތިން ގައިވާ 

ކޮމެޓީގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ 
އިންތިޒާމެއް  ބެލޭނެ  ތެރެއިން  މޮޑިއުލް  ވިޔަ  ޚަރަދުތަކަށް 

އ.ތ.މ.ކޮމެޓީގެ  ހަމަޖެއްސު ނަން    2މަށް  މެމްަބރުންގެ 
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 ށް ނިންމުން ހުށައެޅުމަ

ޕޯރޓް ހެދުމާއި  ވަނަ އަހަރު އަހަރީ ރި  2021އ.ތ.މ.ކޮމެޓީ   1 4ބައްދަލުވުން   4ދައުރު  2022
 ެބހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން. 

ރަށުންޭބރު  2  ބޭނުމެއްގައި  ޒަރޫރީ  މެމްަބރަކު  އ.ތ.މ.ކޮމެޓީ 
ޖެހިއްޖެހާލަތެ ކޮވިޑްހުންނަން  އާއި  އަށް    19އްގައި 

 އ.ތ.މ.ކޮމެޓީ   
އ.ތ.މ.ކޮމެޓީ   ހާލަތެއްގައި  ފައްސިވެއްޖެ  މެމްަބރަކު 

 ރާކުރުން.ަބއްދަލްވުން  ޭބއްވުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަ

ހަޓްތަށް   1 5ބައްދަލުވުން   4ދައުރު  2022 ގެ  )މެންގޯގާރޑެން(  ހޮޓާ  ވެހި  އަންހެނުންގެ 
 ޝްވަރާކުރުން.މަރާމާތު ކުރުމާއި ެބހޭގޮތުން މަ 

ލޯގޯ   1 6ބައްދަލުވުން   4ދައުރު  2022 ހުށައަޅާފައިވާ  ކުރެހުމަށް  ލޯގޯ  އިން  އ.ތ.މ.ކޮމެޓީ 
ފާސްކު ލޯގޯ  ހުށައެޅި  ެބހޭގޮތުން  ކޮމެޓީއަށް  ރުމާއި 

 މަޝްވަރާކުރުން.

އަޅަން   2  ހޫގަސްތަކަށް  އިންދާފައިވާ  ގައި  ސަރަޙައްދު  ޖިމް 
 ވަރާކުރުން.ދޮންވެލި ގެނައުމާ ެބހޭގޮތުން މަޝް

ހާޞިރިވެ  1 7ބައްދަލުވުން   4ދައުރު  2022 އިދާރާއަށް  ކައުންސިލް  މެމްަބރުން  އ.ތ.މ.ކޮމެޓީ 
 ސޮއިކުރުމާއި ެބހޭގޮތުން.

ެބހޭގޮތުން   1 8ބައްދަލުވުން   4އުރު ދަ 2022 ފާހަގަކުރުމާއި  ދުވަސް  އަންހެނުންގެ 
 މަޝްވަރާކުރުން.

ފާހަގަކުރުމަށް  އ.ތ.މ 1 9ބައްދަލުވުން   4 ދައުރު 2022 ދުވަސް  އަންހެނުންގެ  އިން  .ކޮމެޓީ 
އިތުރަށް   ކައުންސިލުންނާއެކު  ނިންމައިފައިވާތީ 

 މަޝްވަރާކުރުމަށް.

 

އިނަދުމާއި   1 10ލުވުން ބައްދަ   4ދައުރު  2022 ގަސްތަށް  ހިޔާލިޭބ  ސަރަޙައްދުގައި  ބަނދަރު 
 ެބހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން. 

މުއައްސަސާތަކަށް  1 11ބައްދަލުވުން   4ދައުރު  2022 ފާހަގަކުރުމަށް  ދުވަސް  އަންހެނުންގެ 
ހުޅުވާލި ޑްރާމާ ކުޅުމުގެ މުާބރާތަށް ޝައުޤުވެރިކަން ނެތުމުން 
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ދުވަސް ޙަރަކާތްތަކެއް   އަންހެނުންގެ  އިތުރު  ފާހަގަކުރުމަށް 
 ރޭއްވުމާއި  ެބހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.

ސަރަ 1 12ބައްދަލުވުން   4ދައުރު  2022 ަބދަލްކުރުމާ  އިޖުތިމާޢީ  ދުވަސް  ކުނިކަހާ  ޙައްދު 
 ެބހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން. 

  މާހެފުމެއް   ފާހަގަކުރުމަށް  މުނާސަބު   މަހުގެ  ރަމަޟާން 2 
 މަޝްވަރާކުރުން. ގޮތުންގުޅޭ ޭބއްވުމާ

މާހެފުއްޭބއްވުމަށް   1 13ބައްދަލުވުން   4ދައުރު  2022 ފާހަގަކުރުމަށް  މުނާސަުބ  ރަމަޟާންމަހުގެ 
ކޮމެ ކައުންސިލާ  އ.ތ.މ  ނިންމައިފައިވާތީ  އިން  ޓީ 
 ށްށެވެ.މަޝްވަރާކުރުމަ

ރުމަށް ނިކުންނި މާރޗް މަހުގެ އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ސާފުކު 1 14ބައްދަލުވުން   4ދައުރު  2022
ރިޕޯޓްތަށް ޙާޒިރީ  ެބހޭގޮތުން    ަބއިވެރިންގެ  ތައްޔާރުކުރުމާއި 

 މަޝްވަރާކުރުން.

 

ވަނަ 01ގައިވާ    AG/12/2022ނަންަބރ:  އެޖެންޑާ   1 15ބައްދަލުވުން   4ދައުރު  2022
ނަންަބރ ގައި އިން ޕޮއިންޓް އިތުރު ަބދަލުތަކެއް ގެނައުމާއި 

 ން.މަޝްވަރާކުރު ގުޅޭގޮތުން

ދެނެގަތުމަށް   1 16ބައްދަލުވުން   4ދައުރު  2022 ނިސްަބތް  ލިިބފައިވާ  ގޯތި  އަންހެނުންނަށް 
 ން.ސާވޭކުރުމާއި ެބހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރު

އޭޕްރީލް މަހުގެ އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ސާފުކުރުމަށް ނިކުންނި  1 21ބައްދަލުވުން   4ދައުރު  2022
ތައްޔާރު ރިޕޯޓްތަށް  ހާޒިރީ  ެބހޭގޮތުން ަބއިވެރިންގެ  ކުރުމާއި 

 މަޝްވަރާކުރުން.

ދައުރުގެ  4އ.ތ.މ.ކޮމެޓީގެ   2  އަހަރުގެ 2022ވަނަ  ވަނަ 
ޢްޔާ ފާސްކުރުމާއި  ވަނަ އާޢްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމި  17،18،19

 ެބހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން. 

ކޮމެޓީއިން  1443 1 22ބައްދަލުވުން   4ދައުރު  2022 ހެނދުނު  އަޟްޙާއީދުދުވަހު  އަހަރު  ވަނަ 
 އި ހެދުމާއި ެބހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.ސަ
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ނިކުންނި  2  ސާފުކުރުމަށް  ސަރަޙައްދު  އިޖުތިމާޢީ  މަހުގެ  މެއި 
ރިޕޯޓް ހާޒިރީ  ެބހޭގޮތުން ަބއިވެރިންގެ  ތައްޔާރުކުރުމާއި  ތަށް 

 މަޝްވަރާކުރުން.

ބެހޭގޮތުން  3  ފާހަގަކުރުމާއި  ދުވަސް  ތިމާވެށީގެ  ދުނިޔޭގެ 
 މަޝްވަރާކުރުން.

ބެހޭގޮތުން  1 23ބައްދަލުވުން   4ރު ދައު 2022 ފާހަގަކުރުމާއި  ދުވަސް  ތިމާވެށީގެ  ދުނިޔޭގެ 
 މަޝްވަރާކުރުން.

ފާހަގަކުރުމަށް 1443 1 24ބައްދަލުވުން   4ދައުރު  2022 ދުވަސް  އަޟްޙާއީދު  އަހަރު  ވަނަ 
 ކަނޑައަޅައިފައިވާ ަބޖެޓް ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.

ދައުރުގެ  4އ.ތ.މ.ކޮމެޓީގެ   1 25ބައްދަލުވުން   4ދައުރު  2022 އަހަރުގެ 2022ވަނަ  ވަނަ 
ޔައުމިޢްޔާ    21،22،23،24 ޖަލްސާގެ  އާޢްމު  ވަނަ 

 ންފާސްކުރު

ނިކުންނި   ޖޫން 1 26އްދަލުވުން ބަ  4ދައުރު  2022 ސާފުކުރުމަށް  ސަރަޙައްދު  އިޖުތިމާޢީ  މަހުގެ 
ެބހޭގޮތުން  ތައްޔާރުކުރުމާއި  ރިޕޯޓްތަށް  ހާޒިރީ  ަބއިވެރިންގެ 

 މަޝްވަރާކުރުން.

ގެންދާ   1 27ބައްދަލުވުން   4ދައުރު  2022 ކުރިއަށް  އެލްޖީއިން  އާއި  އާރް  ދުވަހުގެ 3އައި 
މެމްަބރުން ަބއިވެރިވުމާއި ެބހޭގޮތުން  ވޯރކްޝޮޕުގައި ކޮމެޓީގެ  

 ން.މަޝްވަރާކުރު

 ނިންމުން 
މާަބއިދޫ  هللا މާތް އިދާރީގޮތުހައްދުންމަތީ  މެންަބރުންނަށާއި  މަސައްކަތްކުރާ ކައުންސިލްގެ  ހުރިހާ   ން 

ޤާ ގޮތްތައް  ހަރުދަނާ  އުސޫލުތަކާއި،  ފުރިހަމަ  ކުރިއަށްދާނޭ  ރަށުގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކުރުމުގެ  މުވައްޒަފުންނާއި،  އިމް 
އަމަ ގެނައުމާއިއެކު  ހެޔޮބަދަލުތައް  މުޖުތަމަޢުއަށް  ރަށަށާއި  މަތިން  އެއުސޫލުތަކުގެ  އަހެޔޮވިސްނުމާއި،    މާންކަމާއި ސުލްޙަ ން 

މާތް މަޞްލަޙަތު ދެއްވުންއެދި  ތައުފީޤް  މަތިވެރި  ދިއުމުގެ  ކުރިއަށް  މާަބއިދޫއާއިގެން  އިސްމުފުޅުގެ هللا ގައި  އެކަލާންގެ 
  ކަލާނގެ ޚަޟުރަތުގައި ދުޢާކުރާ ހާލުގައެވެ.ަބރަކާތުން އެ
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