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 ބަޔާން  ރައީސްގެ ކައުންސިލްގެ 

g 
 

އަށް ޙަމްދާއި، ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެްނ  وتعالى سبحانه هللاޢުމަތްތަކުގެވެރި ގަދަކީރިތިވަންތަ ނި
 عليه هللا صلّى محّمدޢަމަލީގޮތުން ަމގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާތް ސާހިބާ  ،އުޅެންވީގޮތުގެ ރިވެތި ނަމޫނާއާއިގެން ވަޑައިގެން

ޞަލަވާތާއި، ސަލާމުގައި ެއ މާތް ނަބިއްޔާގެ އިތުުރ އަށް ޞަލާވާތާއި، ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ. މި  وسلّم
 އާލުންނާއި، މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލްކުރަމެވެ.

ގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގަންފެށުމުގެ ބޭނުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން
ވަނިވި އުޞޫލުން ރައްޔިތުން އަމިއްލައަށް ނިްނމުމަށް މަގުފަހިކޮށް އިޖްތިމާޢީ ގޮތުންނާއި،  ކަންކަން ދިމިޤުރާތީ އަދި ޖަވާބުދާރީ

ން އިޤުތިޞާދީ ގޮތުންނާއި، ޘަޤާފީގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ިދރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުުޅމުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް ރައްޔިތު
ން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ޚިދުމަތް ލިބޭނެމަގު ފަހިކޮށްދީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަށްރަށުގައި ބާރުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނާއި. އެންމެގާތު

 އަމާންވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުމެވެ.

ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލުން އަބަދުވެސް މަސަްއކަތް ކުރަމުންދާނީ ކައުންސިލްގެ ލަނުޑ      
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ޙާޞިލް ކުރުމަްށ ކަނޑަައޅާފައިވާ ލަނޑު ދަނޑިތަކާއި، ދަނޑިތަކާއި، އަމާޒަްށ ވާޞިލު ުވމަށެވެ. އެގޮތުން  މި

އަމާޒަށް ވާޞިލްވުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ެއންމެ އެދެވޭގޮތުގައި ޙާޞިލް ނުވެވުނު ނަމަވެސް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ކުރުމަށް ތަރައްޤީގެ 
ެގ 19ކައުންސިލް ހިންގުމަށް ދިމާިވ ގޮންޖެހުންތަކާއި، ކޮިވޑް  ޕްލޭނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަމުެގ ތެރެއިން ބައެއް ކަންކަން

ބަލިމަޑުކަމުެގ ޙާލަތުގައިވެސް ހިންގިފައިވާކަްނ ފާހަގަކުރަމެވެ. އެކަމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގައި ިހމެނިވަޑައިގަްނނަވާ އެްނމެާހ 
ތމ، ޮކމެޓީގެ މެމްބަރުންނާއި، ކައުންސިލްެގ ވަަނ ކައުްނސިލްެގ ކައުންސިލަރުންނާިއ، ިނމިދިޔަ އ 4ކައުންސިލަރުންނަށާއި، 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ަމސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީެގ އެންމެާހ މެްމބަރުންނަށާއި، ކައުންސިލްެގ އިދާރާގައި ަމސައްކަތް ކުރަށްވަިއ 
ތުން ކައުންސިލަށް ދެއްވި މުވައްޒަފުންނަށް އަޅުގަނޑުެގ ހިތުގެއަޑިން ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ. އަދި ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާ

 އެހީތެރކަމާއި އެއްބާރުލުމަށް އެފަރާތްތަކަށްވެސް ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ.
މިޤައުމުގެ އެްނމެާހ ކަންކަން ހިންުގމަށް ތިއްބެވި އެންމެާހ هللا އަޅުގަންޑުގެ އިޚުލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ މާތް
އަމާންކަމާިއ ޞުލްޙަވެރިކަން ދެމެހެއްޓޭ، ދީމުޤްރާތީ ަހމަތަކާިއ ، ފަރާތްތަކަށް ޤައުމަށް މަޞްލަޙަތުހުރި، ލާބަޔާއި މަންފާ ލިބެނިވި

 . އާމީން.އަސާސްތަކުގެ މަތީގައި އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ަކންކަން ރޭްއވެވުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ
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  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގި  ކައުންސިލުންއަހަރު  ވަނަ  2021

 4 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ

   ތަޢާރަފު  .1
 

 2010/7މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްެގ ނަ އަހަރު ވަ 2120ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވުނު 109 ގެ  

 ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެވެ. އިދާރާއިން

ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.  ގެ ވަނަވަރުރަށުމިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ މިޝަނާއި، 
ިހންގުމަށް ކަނޑަައޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީޖާ ޙާޞިލުވި ތެރޭގައި ކައުންސިލުން  ގެނަ އަހަރުވަ 2120 މީގެއިތުރުން

 ކައުންސިލްގެ މާީލ ހިސާބު ިހމަނާލެވިފައިވާނެއެވެ. ޕްރޮގްާރމުތަކުގެ ތަފްޞީލް އަދި  މިންވަރާއި، އެ

 

  

  ތަޞައްވަރު  ކައުންސިލްގެ  .2
ސައްތައިން ސައްތަ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާ ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރަކީ 

 ގޮތުންނާއި، ދިރިއުޅޭ އިޤުތިޞާދީ ގޮތުންނާއި، ިއޖުތިމާޢީ ގޮތުންނާއި، ޢުމްރާީނ ގޮތުންނާއި، ތަޢުލީމީކު ދިވެހިރައްޔިތަމުސްލިްމ 
އްޖޭގެ އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭފަދަ ކާމިޔާބީތަކެއް ޙާޞިއްކުރާ ރަށަކަށް ހައްދުންމަތީ ޞިއްޙަތުގެގޮތުން ރާ
 މާބައިދޫ ހެދުމެވެ.

 
 
 
 
 
 
 

   އަމާޒު ކައުންސިލްގެ  .3
ޤީ އްމަޝްވަރާއާއެކު ގުޅިގެްނ ަމސައްކަތްކޮށް ތަރަ ،ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި، ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއި

 މަށް މަސައްކަތް ކުރުން.ޙާޞިލްކުރު

 

 



 

 5  ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ކައުންސިލްގެ އޮނިގަނޑު    .4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ކައުންސިލްގެ ރައީސް  
 އިބްރާހީމް ވިސާމް 

ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް 
 ފާޠިމަތު އަޒުމާ 

 މެންބަރކައުންސިލްގެ 
 މުޙައްމަދު އަޖުވަދު 

 މެންބަރކައުންސިލްގެ 
 ޙަސަން ޒަރީރު

 މެންބަރކައުންސިލްގެ 
 އަމީނާ ޔޫސުފް

ކައުންސިލް  

 އެގެޒެކްިޓވް 

 ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް  

 ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް  

 ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ

 ކައުންސިލް އޮފިސަރ

 ކައުންސިލް އޮފިސަރ

ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް  

 ޢާއިޝަތު އާސިފާ 

 ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް  

 އަބޫބަކުރު އަޙްމަދު 

ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް  
 ޙަސަން އަފްރާޙް 

އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް  

 އެގެޒެކެޓިވް އަޙްމަދު ރަޝީދު 

ކައުންސިލް އޮފިސަރ  
 އަޙްމަދު އަސްލަމް 

 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސެކްރެޓަީރ  

 ޖެނަރަލް

އިކޮނޮމިކް ސޯިސއަލް އެންޑް  

 މުނިސިޕަލް ސަރވިސް 

 ކޯޕަރޭޓް އެެފއާޒް  ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަރ

 އެގްޒެކްޓިވް ކައުންސިލް އ. ޑްރައިވަރ

 އޮފިސަރ  ކައުންސިލް އ.

 އޮފިސަރ  ކައުންސިލް އ.

އޮފިސަރ   އ.ފައިނޭންސް
 އިސްމާޢީލް ރަޝީދު 

 

  ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

 އިބްރާހީމް ސާމިލް 

  ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
 ފާޠިމަތު ސައީދާ 

 އޮފިސަރ  ކައުންސިލް އ.

 އަޙްމަދު ޢަބުދުއް ރަޙްމާން 

 އޮފިސަރކައުންސިލް އ.

 މަރްޔަމް ރޫޒާ 



 

 6  ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

  / ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު ރަށުގެ ވަނަވަރު  .5
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުެގ  ންއުތުރުއިރުމަތީ ބިތުގައި އަތޮޅުގެ މާބައިދުއަކީ ހައްދުންމަތީ ހެކުޓަރުގެ  43.30ބޮޑުމިނުގައި 

 ވަދެ ނިކުމެވޭގޮތަށްވަނައަށް އޮންނަ އާބާދީގެގޮތުން ދެވަނަރަށެވެ. ރަށުގެ ަވށައިގެން ކަނޑުއޮންނަ ދެކޮޅުގައި މަސްކަނޑަށް  ތެރެއިން ހަތަރު 
ބޮޑުކޯރެއް ރަށުތެރޭއާއި ގުޅޭގޮތަށް  ރީތި  ނިސޫފާއި، ސޫފި ދިރިއުޅޭގުޅި މަސްމަހާމެހި، ދޫދެކަނޑުއޮޅި އޮންނަ މިރަށަކީ ޤުދުރަތީގޮތުން ކަނޑާ

 ފަރުމާއެއްގެ ވެރިރަށެކެވެ.  ޤުދުރަތީގޮތުން ކުރެހިފައިވާ ރީތި 
ހަތަރު ހިންނައެއް އޮންނަ މިރަށުގެ އިޙްތިޞާޞްގައި ޑައިވިން  މިރަށުގައި ގޮއެފާލައްބަ ހިންނަ ގޮތުގައި ރަށާއިގުޅިފައިވާ ރީތި

އި، ރާޅާއަޅާ ޕޮއިންޓެއް އޮވެއެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން ރަށުގެ ވަށައިގެން ރަށްގިރުމުގެ މަސްއަލަވެސް މިރަށަށް ވަރަށްބޮޑަްށ ޕޮއިންޓަކާ 
 ދިމާވެފައިވެއެވެ.

 އަށް ކިޔަވައިދޭ މަދަރުސާއެއް ލ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ނަމުގައި ސަރުކާރުން  10ގުރޭޑް  ރަށުގައި ޕްރީސްކޫލުން ފެށިގެން
ދުޅަހެޔޮ އަދި ބޭބީ ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ހިންގާ ޕްރީ ސްކޫލުގައިވެސް ދެމުން ގެންދެވެއެވެ.  ހިންގައެވެ.  އްމަދަރުސާއެ

ގަޑިއިރުގެ ޚިދުމަތްލިބޭ ޞިއްޙީ ަމރުކަޒެއް ރަށުގަިއ  16ހެދިބޮޑުމަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮްށދިނުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުން ޞިއްހަތެއްގައި 
ނުއެޅި ވެ. ރަށުގެ ރައްޔިތުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށްކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަން ކުރުމެވެ. އެހެންކަމުން މަސްވެރިކަންކުރާ އިންޖީ ރެއެހު
ސް ރަށުގައި ލާންޗްވެ 04ބޯޓާއި،  01އުޅަނދު ރަށުގައި އޮވެއެވެ. މީގެއިތުރުން މާލެ ދަތުރުކުރާ  15މަސްދޯންޏާއި، ވަދުމަސްވެރިކަންކުރާ  04

 އޮވެއެވެ. 
ޑިސްޕެންސަރީ ހުރެއެވެ. ފެނަކަ  01 ރެސްޓޯރަންޓާއި، 01 ކެފޭއާއި، 01ސައިހޮޓަލާއި،  01ފިހާރައާއި،  06ވިޔަފާރިކުރާ 

ޒަމާނާއެއްގޮތަށް ބޭރުތޮށީގައި ބޮޑުހިލަޖަހައި، ގަޑިއިރަށް ަރށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮްށދެމުން ދެއެވެ.  24ކޯޕަރޭސަނުން 
ފޫޓްގެ ބަނދަރެއް  260ފޫޓް  700ފޫޓަށް ޕޭމަންްޓގައުޖަހައި ތަރްއްޤީ ކުރެވިފައިވާ  15އަށްދަށުވާޓަރު ީޝޓްޕައިލްކޮށް ބަނދަރު ސަރަޙައްދު 

މީހުންނަށް އެއްފަހަރާ ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރެވޭ ޗާލޫ  504 . ރަށުގެ މަލަމަތީގައި އިސްލާމް ވަންތަކަން ދައްކުވައިދޭ މުންނާރުލެވިފައިވާއޮވެއެވެ 
 މިސްކިތެއް ބިނާކުރެވިފައި ވެއެވެ.

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގި  ކައުންސިލުންއަހަރު  ވަނަ  2021

 7 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ

 :ރަށުގެ އިޙްތިޞާޞް ހިނގާ ސަޙައްދު 

އިޙްިތޞާްޞ ިހނގާ ސަރަަޙއްަދކީ ިދެވހިރާްއޖޭެގ ޖުްމހޫިރއްާޔގެ ޤާޫނުނ އަސާީސގަިއ  ކައުންސިލްގެ      
ބަޔާްނެވގެްނވާ ިއދާރީ ދާިއރާތައް ހިްނގުަމށް ސަުރކާރުން ޝާއިޢު ޮކށްަފއިވާ ިދވެިހރާއްޭޖގެ ާޗްޓގައި ހައްުދންަމީތ 

 މާބައިޫދ ސަރަަޙއްދުކަަމށް ކަނަޑއަޅާަފއިާވ ސަރަަޙއްެދވެ.
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 8  ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

  ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު  .6

 ޙަރަކާތްތައް  ފައިވާ ހިންގި  #
 ނަތީޖާ ޙާސިލް  ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު   ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް 

 ކުރެވުނު މިންވަރު 

  Q1 Q2 Q3 Q4  

   - - % 100  ރަށުގެ ދެހިންނަ ކަމުގައިވާ ދުރުދަނޑޫ، ކެރަްނޑޫ ފާލަމަކުްނ ގުޅަިއލުން 01

   - - % 100  ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޭޅ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން އައުޓްޑޯ ިޖމެއް ތަރައްޤީކުރުން 02

   % 75 -   ރުކޮށް ދިނުން ދީނީ ގޮތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް ދީނީ މައުލޫމާތު ފޯ 03

         % 70 ކުރަމުން ގެންދިއުން.ރިޕޯރޓް ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ކުރަންޖެހޭ ރިޕޯރޓްތައް ބަރާބަރަށް  04

   % 100 -   ގޮނޑުތައް ސާފު ކުރުން  ނިރަށުތެރޭގައި ހުންނަ ކު 05

         % 100 ކުރުން ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ރަށުތެރެ ސާފުކޮށް  06

     % 100   ގުޅާލެވިފައިވާ ފާލަމަށް ދިއުމަށް ދެހިންނެއިން ދެމަގުހެދުން  07

   % 100    ކުރެވިފައިވާ ކޯރު ހޭިޅ ސަރަޙައްދު ފެހިކުރުމަށް ގަސްއިންދުން  އތމ. ކޮމެޓީން ޙިމާޔަތް 08

     % 100   އައުޓްޑޯ ޖިމްެގ ވަށާފާރު ރާނާ ދެފުށު ސިމެންތިޖަހައި ކުަލލާ ޗެންޭޗނު ޖެހުްނ  09



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގި  ކައުންސިލުންއަހަރު  ވަނަ  2021

 9 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ

     % 100   ހިންގުން  2ނިޔަމިކޯސް ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް  10

     % 100   ހިންގުން އޮޓޯކޭޑް ޓްރޭނިންގ ޕޮރްގްރާމް  11

     % 100   އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދުގެ ބައެއްމަގު ހެދުން  12

     % 80   ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓާ ޕާކުތަކުގައި ކުލަލުން  13

     % 100   މަގުހެދުން  2ކެރަންޑޫ ދުރުދަނޑު ބުރިޖަށް ދިއުމަށް  14

     % 100   ޤަބުރުސްތާނު ސާފުކުރުން 15

     % 100   ބައެއް ސަރަޙައްދު މަގުބައްތިތައް މަރާމާތު ކުރުން އިޖްތިމާޢީ  16



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގި  ކައުންސިލުންއަހަރު  ވަނަ  2021

 

 10  ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޙާ  .7
 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން  2021
ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުުނ  2021ޖަނަވަރީ  10ވަނަ އަހަރަށް ކައުްނސިލުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބަޖެޓް  2021

ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުން ފާސްކުރެވި ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވި ރިޕޯރޓް  2021ކައުންސިލްގެ 
 ކުރެވިފައިވެއެވެ.

 

 މަރާމާތުކުުރން 

ކައުންސިލުގެ ބެލުމުެގ ދަށުގައިވާ އެކިއެކި ިއމާރާތްތަކާއި ކައުންސިލްެގ އިދާރާ މަާރމާތްކޮށް ބޭނުންކުރަްނ  -1 
ޓިޝަން މީޓިްނ ރޫމާއި ަސއި ކޮޓަރި ޕާރއެގޮތުން ކައުންސިލް އިދާރާގެ   ފެށިފައިވެއެވެ.

 ޖަހާ ބޭނުންކުރަން ފެށިފައިވެއެވެ.

ވަނައަހަުރ  2021ފާރުތަކުގައި ކުލަލުމުެގ ަމސައްކަތް  ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓާ ޕާކުތަކުގެ -2
 .ކުރެވިފައި ވެއެވެ

ވަނައަހަރު  2021އް މަރާމާތުކޮށް އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ މަސައްކަތް އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދުގެ މަގުބައްތި -3
 ކުރެވިފައި ވެއެވެ.

 
 ތަރައްީޤގެ ޕްރޮޖެްކޓްަތއް 

ދެހިންނެކަމުގައިވާ ދުރުދަނޑުއާއި، ކެރެންޑޫއަށް ކޯރުހުރަސްކޮށް އެއްގަުމ ރަށާގުޅިފައިވާ  -1
ަވނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  2021މަގުން ދިއުމަްށ ބުރިޖަކުން ުގޅާލުމުެގ މަސައްކަތް 

 ނިންމާލެވިފައި ވެއެވެ.
ވަށާފާރުރާނާ  ސަރުކާރުގެ ކަމާުގޅޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން އައުޓްޑޯ ިޖމެއް ތަރަށްޤީކޮށް ޖިމުގެ  -2

ވަަނ  2021ފާރުގެ ދެފުށު ސިމެންތިޖަހާ ޗެންޗޭނުޖަާހ ފާރުތަކުގައި ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތް 
 އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ނިންމާލެވިފައި ވެއެވެ.

ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ތަރަށްޤީ ކުރެވިފައިވާ އައުޓޯޖިމްގެ ބައުންޑަރީ ވަކިކޮށް ފާރުރާނާ ފާރުގެ  -3
 2021ޗެންޗޭނުޖަހަިއ ފާރުތަކުގައި ކުލަލުުމގެ މަސައްކަތް  ދެފުށުގައި ސިމެންތިޖަހައި

 ވަނައަހަރު ނިމުނުއިުރ ނިންމާލެވިފައި ވެއެވެ.
 

 މީުހން ިބނާކުުރމާިއ ހޭުލންތެރިުކރުުވން 
ރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިުކ ތެރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދީނީހޭލުން -4

ހައްދުންމަތީ އަތޮުޅ ކައުންސިްލ ގުޅިގެްނ ދީނީދަރުސް ދިނުމުެގ އެފެއަރޒުއާއި، 
 ވަނަ އަހަރު ހިންގިފައި ވެއެވެ. 2021ޕްރޮގްރާމްތައް 

 ފޮޓ  

 ފޮޓ  

 

 ފޮޓ  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގި  ކައުންސިލުންއަހަރު  ވަނަ  2021

 11 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ

ކަނޑު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންްސ ރަށުގައި ތިބެގެން ނެގުުމގެމަގު ފަހިކޮށްދިނުމަށް  -5
ގެ ކޯްސ  2ުގޅިގެން ސެޓްފިކެޓް ލެވަލް ޤައުމީ ޔުނިވަރ ސިޓީގެ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒްއާއި 

 ވަނައަހަރު ހިންގިފައި ވެއެވެ. 2021
ޮކންޕިއުޓަރުގެ އެހީގައި ގެދޮރު ފަރުމާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ަދސްކޮށްދިނުމަށް އެކަމަށް  -6

ވަނައަހަރު ހިންގިފައި  2021ޝައުޤުވެރިވި ފަރާތްތަކަށް އޮޓޯކޭޑް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް 
 ވެއެވެ.
 

ަކއުންސިލްގެ ޕްރީ ސްކޫލުގެ ޚިދުމަތް ފެށިގެން އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ކުރިއަށް  -7
 ގެންދެވިފައިވެއެވެ.

 
 

 މާިއ އިޖްތިާމއީ ސަަރަހއްދުަތއް ސާުފުކރުން ރަށުތެރެ ސާުފކުރު
ވައަހަުރގެ ނިޔަލަށް ސާފުކޮށް  2021ރަށުގެ އެތަންމިތާގައި ހެދިފައިވާ ކުނިގޮނޑުތައް  -8

 ނިންމާލެވިފައި ވެއެވެ.
ވަނައަހަރުވެްސ ރަށުެގ ިއޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް  2021ކުރީ އަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން  -9

 ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރޭތޯ ބެުލމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައި ެވއެވެ.
 ވަނައަހަރުކޮށް ިނންމާލެވިފައި ވެއެވެ.  2021ން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޤަބުރުސްތާ -10

 
 މަުގހެދުން 
ވަނައަހަުރ  2021އަލަށް އާބާދުވަމުންދާ ސަރަޙައްދުގެ ބައެއްމަގު ހެދުމުެގ މަސައްަކތް  -11

 ކުރެވިފައި ވެއެވެ.
ވަނައަހަުރ  2021ރަންޑޫ ދުރުދަނޑު ބުރިޖަށް ދިއުމަށް ދެހިންނައިން ދެމަުގ ކެ -12

 ހަދާނިންމާލެވިފައި ވެއެވެ.
 
 

 ރަށްެވހި ކުރުމުެގ ޕްޮރގްރާމް 
ތްކުރެވިފައިވާ ކޯރުގެ އަށްސޭރި ފެހިކުރުމަށް އތމ، ކޮމެޓީއާއި ގުޅިގެްނ ޔަހިމާ -13

 ގަސްއިންދުމުގެ ަމސައްކަތް ކުރެވިފައި ވެއެވެ.
 
 
 
 
 
 
 
 

 ފޮޓ  

 ފޮޓ  

 

 ފޮޓ  

 ފޮޓ  

 ފޮޓ  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގި  ކައުންސިލުންއަހަރު  ވަނަ  2021

 12 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް  2021 .8
 ހަރަކާތްތައް ގެންދެވިފައިނުވާ 

 

 ޑެއް އެކުލަވާލުން ނއްޔިތުންނާއި މަސްވަރާކުރާނެ އޮނިގަރަ -1

 ކުރިއަްށ ނުެގންެދވެުނ ސަބަބު:

ރިވިއު ކުރި އިރު އެަކމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓަށް ފައިސާ އެލޮކޭްޓ ކައުންސިލުގެ ދައުރު ބަދަލުވެ ބަޖެޓް  ސަބަބު/ ދަތިތައް:

ކުރެވިފައި ނެތުމާއި ިމ ކަްނ މިހާރުވެްސ ހިގަނމުންދާތީ އެަކމަށްވުރެ މުހިްއުމ ކަންތައްތައް ފާހަގަ ކުރެވޭީތ އެކަމަްށ 
 ސަމާލުކަން ދެވުން.

 މަސްވެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް އުފެއްދުމަށް މީހުން ޓްރޭން ކުރުވުން  -2

 ކުރިއަްށ ނުެގންެދވެުނ ސަބަބު:

ކައުންސިލުގެ ދައުރު ބަދަލުވެ ބަޖެޓް ރިވިއު ކުރި އިރު އެކަމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓަށް ފައިސާ  ސަބަބު/ ދަތިތައް:
 އެލޮކޭޓް ކުރެވިފައި ނެތުމާއި އެކަމަށްވުރެ މުހިްއމު ކަންތައްތައް ާފހަގަ ކުރެވޭތީ އެކަމަށް ަސމާލުކަން ދެވުން.

 
 

 ހެދުން ރަސްމީ ފާލަން  -3

 ކުރިއަްށ ނުެގންެދވެުނ ސަބަބު:

ކައުންސިލުގެ ދައުރު ބަދަލުވެ ބަޖެޓް ރިވިއު ކުރި އިރު އެކަމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓަށް ފައިސާ  ސަބަބު/ ދަތިތައް:
އެކަމަށް އެކަމަށްވުރެ މުހިއްމު ކަންތައްތައް ފާހަގަ ކުރެވޭތީ އޮތް މިންވަރު މަދުވުމާއި އެލޮކޭޓް ކުރެވިފައި 
 ސަމާލުކަން ދެވުން.

 
 
 
 
 
 
 
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގި  ކައުންސިލުންއަހަރު  ވަނަ  2021

 13 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ

 މަސްކަނޑާ ސަރަހައްދު ހިޔާކުރުން  -4

 ކުރިއަްށ ނުެގންެދވެުނ ސަބަބު:

ކައުންސިލުގެ ދައުރު ބަދަލުވެ ބަޖެޓް ރިވިއު ކުރި އިރު އެކަމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓަށް ފައިސާ  ސަބަބު/ ދަތިތައް:
އެކަމަށްވުެރ ުމހިއްމު ކަންތައްތައް ފާހަަގ ކުރެވޭތީ އެަކމަްށ  ކުރާވަރަށް އައިޓަމްގައި ފައިާސ ނެތުމާއި އެލޮކޭޓް 

 ސަމާލުކަން ދެވުން.

   ވިޔަފާރި އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ކައުންސިލުން  .9
 

 ކޭބަލް ޓީވީގެ ހިދުމަތް 
ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ފުާޅ ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުންވާީނ 

ފައިބަރ އޮޕްޓިކަލް ކޭބަލްއަޅާ މީޑިއާނެޓް ެމދުވިކޮށް ކޭބަލް  ރަށުގެ ހުރިހާ ގެއަކަށް
 ޓީވީގެ ހިދުމަތް ރަށުގެ ހުރިހާ ގެއަކަށް ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓުން ކައުްނސިލަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި މަހެއްގެ މައްޗަށް 
ހާސް ރުފިޔާ ލިބެމުންދާކަން ފާހަގަ ކުަރމެވެ. ިމ ފައިސާ ޚަރަދު  28000

ޓޮޕްއަޕް ކުރުމަށާއި އަދި ކައުންސިލުން ހިންގާ އެހެްނ ޕްރޮޖެކްޓް މުންދަނީ ކުރަ
 ތަކުގެ ޚަރަދު ތަކަށެވެ.

 

  ކުއްޔަށް ދޫކުރުން ރެސްޓޯރަންޓް 
ކައުންސިލްގެ ޚަރަދުގައި މަރާމާތުކޮށްފައިވާ އަންހެނުންގެ ވެިހ 

މަހަކު  ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ކައުންސިލަށް އާންމުދަނީ ލިބެމުްނދެއެވެ. ރެސްޓޯރަން
ރުފިޔާއަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްގެން ފައިސާ މަހުން މަހަށް  6666
މުންދާއިރު މި ފައިސާ ޚަރަދު ކުރަމުންެގންދަނީ ކައުންސިލުްނ ކުރިއަށް ގެންދާ ލިބެ

 އެކިއެކި ޚަރަކާތްތަކަށް ޚަރަދު ކުރުމަށެވެ.
 

  ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ރުއްގަނޑު ތަކުގެ ފައިސާ
ރުއްގަނޑެްއ ކުއްޔަށް  6ކައުންސިލަށް ފައިސާ ދައްކާގޮތަށް           

ދޫކުރެވި މަހުން ަމހުން ފައިސާ ލިެބމުންދެއެވެ. މި ރުއްގަނުޑ ތަކުން ލިބޭ 
ޚަރަކާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާވެސް ބޭނުންކުރެވެނީ ކައުންސިުލން ހިންާގ 

 ޚަރަދުތައް ކުރުމަށެވެ.
 

 ފޮޓ  

 ފޮޓ  

 ފޮޓ  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގި  ކައުންސިލުންއަހަރު  ވަނަ  2021

 14 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ

  ކައުންސިލުންދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ނެގޭ އަގު 
ކައުންސިލަށް އާންުމ ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތަކުން 

ކޮންމެވެސް ވަރެއްެގ އަގެއް ހުރިހާ ޚިދުމަތަކުންވެްސ ނަގަމުންެގްނދެވެއެވެ. މި 
ޚަރަދު ކުރަނީ ކައުންސިލުްނ ހިންގާ ބިޔަ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ފައިސާވެސް 

 ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށްކަމުގައިވެްސ ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

 

  ކައުންސިލުންދޭ ކުނިކައްތާލުމުގެ ޚިދުމަތް 
ރަށުގައި އުފެދޭ ހުރިހާ ކުންޏަކީވެސް ކައުންސިލުން މެޭނޖްކޮށް 

ނައްތާލެވޭ ކުންޏެކެވެ. މިކަމަްށ އާންމުގޭގެިއންނާއި ނަގައިގެން ގެންގޮްސ 
ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން އަދި ވިޔަފާރި ތަކުން ތަފާތު އަގުތަކެއްގައި ފައިސާ 
ނެގެމުންދެއެވެ. މި ފައިސާ ޚަރަދު ކުރެވެނީ މި މަސައްކަތުގައި ޭބނުންކުރާ 

ހޭ ތަކެތި ހޯދުމުގެ މުވައްޒަފުންގެ ުމސާރަ ދިނުމަށާއި ތަނުގެ ތަރައްޤީއަށް ހޯދަންޖެ
 ބޭނުމަށެވެ.

  އަގު ޕްރީ ސްކޫލުގެ ޚިދުމަތުންނެގޭ ކައުންސިލުންދޭ 
އަހަރާއި ދެމެދުގެ ދަރިވަރުްނނަށް  4އަހަރާިއ  2ކައުންސިލުން ރަށުގެ 

ބޭބީ ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދެވެމުންގެންދެއެވެ. އެކުދިންގެ އަތުން ފީއެއްގެ ގޮތުގައި 
ނަގައިގެްނ ލިބޭ ފައިސާ ޚަރަދު ކުރަނީ ޕްރީ ސްކޫލުގެ ރުފިޔާ  250މަހަކު 

މުވައްޒަފުންނަށް ުމސާރަ ދިނުމަށާއި ޕްރީ ސްޫކލުގެ ތަރައްޤީ ކުރުަމށް ކުރެވޭ 
 ޚަރަދު ތަކަށެވެ.

 

  ބަނދަރުން ފެން ދޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު 
ކުރެވިފައިވާ އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ އެހީގައި ރަށުގެ ބަނދަރުގައި ޤާއިމް 

ފެނުގެ ނިޒާމުްނ ފެން ވިއްކައިގެން ކައުްނސިލަށް އާމްދަނީ ލިެބމުްނދެއެވެ. މި 
ފައިސާ ޚަރަދު ކުރަނީ ކައުންސިލުން ިހންގާ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި 

 މަޝްރޫޢުތަކުގައިކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

 

 ފޮޓ  

 ފޮޓ  

 ފޮޓ  

 ފޮޓ  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގި  ކައުންސިލުންއަހަރު  ވަނަ  2021

 15 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ

  ކައުންސިލްގެ ޕިކަޕުގައި ކުރެވޭ ދަތުރު ތަކަށް ނެގޭ އަގު
ކައުންސިލުން ކުިނ ނައްތާލުމަށް ބޭނުންކުރާ ޕިކަޕްގައި އާްނމު 

ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާ ދަތުރުތަށް ކޮށްދީގެން ކައުންސިލަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ 
އާމްދަނީއެއް ލިބެމުންދާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. މި ފައިސާވެްސ ޚަރަދު ކުރެވެނީ 

 ޚަރަދަށެވެ.ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ 

 

 މާލީ ހިސާބުތައް ވަނަ އަހަރުގެ  2120ކައުންސިލްގެ   .10
ފަންޑު ތަކުގެ ބަޖެޓް ވަނަ އަހަުރ ކައުންސިލުްނ ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޚަރަދު ކުރެވިފައިވާ  2021

 ރިޕ ރޓް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
 

ދޭ 10.1 ތުން ލަ އު ކް ދަ ލޮ ޓް ބް ގެ(J-GOM)  ގްރާން ޓް ފަންޑު ޓް ބަޖެ ޕ   .ރި

ގެ  2021 
ބަޖެޓް  ނިޔަލަށް 

 ބާކީ 

ގެ  2021 
ހިނގި  ނިޔަލަށް 
 ޚަރަދު 

ވަނަ  2021 
އަހަރަށް ލިބުނު 

 ބަޖެޓް 
 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  4017902.89 3,528,436.62 489,466.27
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  190105.11 96,369.19 93,735.92

-- -- -- 
ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްަލ 

 ޚަރަދު 
 ޖުމްލަ  4208008.00 3,624,805.81 583,202.19

        
 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       
 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު  1938532.67 1,626,203.02 312,329.65

33,873.27 68,720.13 102593.40 
މުސްކުޅިކުރައްާވ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޕެންޝަނާއި، 

 ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 54856.00 44,357.00 10,499.00
 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭުނމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 88382.66 102,858.78 14,476.12-
 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު  1349462.16 1,232,184.78 117,277.38

 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު --   -- --

 މަރާމާތު ކުރުމާިއ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 204076.00 197,112.91 6,963.09
 ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް   257,000.00 23,000.00

 ޖުމްލަ  4017902.89 3,528,436.62 489,466.27
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު      

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  190105.11 96,369.19 93,735.92

 ފޮޓ  
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-   

   

 
 

ގެ 10.2 ގެ ޙިދުމަތު ޓް(J-LCL)  ފަންޑު ޓް ބަޖެ ޕ   .ރި

ގެ  2021
ބަޖެޓް  ނިޔަލަށް 
 ބާކީ 

ގެ  2021
ހިނގި  ނިޔަލަށް 

 ޚަރަދު 

ވަނަ  2021 
އަހަރަށް ލިބުނު 

 ބަޖެޓް 
 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  1721204.90 575,151.04 1,146,053.86
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  178898.00 56,263.50 122,634.50

-- --  -- 
ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްަލ 

 ޚަރަދު 
 ޖުމްލަ   1900102.90  631414.54 1268688.36

        
 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       
 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު  430058.90 290,182.49 139,876.41

-- --  -- 
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްާވ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި 

 ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ 
 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  109408.00 10,000.00 99,408.00
 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭުނމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 79,438.00  -- 79,438.00

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު   911693.50 274,968.55 636,724.95
 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު 22,000.00 -- 22,000.00

 މަރާމާތު ކުރުމާިއ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 161,106.50 -- 161,106.50
 ސަބްސިޑީޒް  އަދި އިޝްތިރާކާއި ،އެހީ ސަރުކާރުންދޭ   

 ޖުމްލަ  1721204.90 575,151.04 1,146,053.86
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު      

 ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ   178898.00 56,263.50 122,634.50
           

-   
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 17 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ

ން 10.3 ނަ ތި ގެ ވަ ތު ރާ ގެ ފަ  (L-CTPF) ފަންޑު ފައިސާ

ގެ  2021
ބަޖެޓް  ނިޔަލަށް 
 ބާކީ 

ގެ  2021
ހިނގި  ނިޔަލަށް 

 ޚަރަދު 

ވަނަ  2021 
އަހަރަށް ލިބުނު 

 ބަޖެޓް 
 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ޖުމްލަ  ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ 114843.20 93,653.45 21,189.75
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  -- -- --

-- -- -- 
ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްަލ 

 ޚަރަދު 
 ޖުމްލަ  114843.20 93,653.45 21,189.75

        
 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު   51853.00 30,663.25 21,189.75

-- 1,250.20 1250.20 
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްާވ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި 

 ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ 
 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު -- -- --
 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭުނމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު -- -- --
 ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ  7740.00 7,740.00 --
 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު -- -- --
 މަރާމާތު ކުރުމާިއ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު -- -- --
 ސަބްސިޑީޒް  އަދި އިޝްތިރާކާއި ،އެހީ ސަރުކާރުންދޭ 54000.00 54,000.00 --

 ޖުމްލަ  114843.20 93,653.45 21,189.75
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު      
 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  -- -- --
           

-   
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 52: އަދަދު ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ
 

  30 އަދަދު:ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ބާއްވައިފައިވާކައުންސިލުން 
 

ބައްދަލުވުންތްކުގެ 
 ނަމްބަރ

ޙާޟިރުވި 
 ޢަދަދު 

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުންތައް 

 3ދައުރު  2021
 1ބައްދަލުވުން 

 ވަނައަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން  2021 02

 3ދައުރު  2021
 2ބައްދަލުވުން 

02 

 

ވަނަ ޢާންމު ދައްދަލުވުމުގެ  01އަހަރުގެ  2021ވަނަ ދައުރުގެ  3ކައުންސިލްގެ   -1
 ޔައުމިއްޔާގައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަގަނޅުކަމަށް ފާސްކުރުން

ފޫޓް  70×70ފެނަކަ އޮފީސް ޢިމާރާތް ކުރުމަށް އާހިޔާ ހުޅަގުން އޮންނަ ހުސްބިމުން   -2
ޖިމްއެޅުމަށް ކަނޑައެޅުމަށް ހުށަހަޅަން ކަނޑައަޅައި އަދި ހަވާސާ ހުޅަގުން އޮތް ހުސްބިން 

 އަދި ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ރަޖިސްޓަރީހަދާ ޙަވާލުކުރުމަށް ފާސްކުރުން.

 3ދައުރު  2021
 3ބައްދަލުވުން 

ކައުންސިލަރ އިބްތާހީމް ޝަރީފު ބައްދަލުވުމަށް ހުރަސްއަޅާތީ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް   -1 02
 ނުގެންދެވިގެން ރިޔާސަތުން ބައްދުވުން ނިންމާލީ 

 3ދައުރު  2021
 4ބައްދަލުވުން 

ބައްދަލުވުވުމުން ފާސްކުރިކަމަށް ލިޔެފައިވާ އެއްވެސް ލިޔުމެއްގައި އެއިރުގެ ރައީސް އަިދ  -1 02
ސޮއިކޮށްފައި ނުވާތީ  މިބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއާއި، ނިންމުންތަކަކީ   މެމްބަރވެސް

 ޤާނޫނީގޮތުން ޞައްޙަ ނިންމުމެއް ކަމުގައި ނުބެލެވެއެވެ.

 3ދައުރު  2021
ކުއްލި 

 1ބައްދަލުވުން 

ކައުންސިލްގެ ފައިސާގެ ޗެކްތަކުގައި ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން ކައުންސިލްގެ ރައީސް   -1 2
އިބްރާހީމް ވިޝާމް، ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ފާޠިމަތު ޢަޒުމާ، ކައުންސިލްގެ 
މެމްބަރ އަމީނާ ޔޫސުފު، ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ ޙަސަން ޒަރީރު، ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފައިސާގެ ޗެކްތަކުގައި ސޮއިކުރުމަށް ، މުޙައްމަދު އަޖުވަދު



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގި  ކައުންސިލުންއަހަރު  ވަނަ  2021

 19 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ

 

 

 

  

ހުށަހެޅުމަށް  އަދި އިދާރީގޮތުން ކައުންސިލްގެ އ. ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ރަޝީދު، 
ކައުންސިލްގެ އ. ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އިސްމާޢީލްކައުންސިލްގެ ފައިސާގެ ޗެކްތަކުގައި 

ލްގެ މެދުން ހެދިފައިވާ ޤަާރރު ސޮއިކޮށް ސޮއިކިރާގޮތަށް  ނިންމުނެވެ. އަދި ކައުންސި
 ޤަރާރު ފާސްކޮށް ނިންމުނެވެ.

 4ދައުރު  2021
 1ބައްދަލުވުން 

ކައުންސިލްގެ ނިމިދިޔަ ދައުރުގެ ހިނގާދިޔަގޮތުގެ ބަޔާން ޚްލާޞާކޮށް ބައްދަލުވުމަށް   -1 4
 ހުށަހެޅިގެން ދިޔައެވެ. އަދި ކޮންމެ މެމްބަރަކަށްވެސް ރިޕޯޓް ލިބޭނެކަމަށް ނިންމުނެވެ.

މިވަޤުތު ކައުންސިލްގެ ރައީސަކު ނެތުމާއިއެކު ކައުންސިލްގެ ކަންކަން ކުރިއަށް  -2
އަދުންފެށިގެން ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް ގެންދަންޖެހޭތީ މި

އެއްމެމްބަރަކު އައްޔަނު ކޮށްދިނުމަށް ރިޔަސަތުންއެދި ދެންނެވުމާއިއެކު އެކަމަށްއެދި 
ވަޑައިގެންނެވީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ އަމީނާ ޔޫސުފެވެ. މެމްބަރ 

ރުމަށް މެމްބަރ ފާޠިމަތު ޢަޒުމާ ތާއީުދ އަލްފާޟިލާ އަމީނާ ޔޫސުފު އައްޔަނު ކު
ކުރުމާއިއެކު ވޯޓްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ތިން މެމްބަރުންގެ ވޯޓާއިއެކު 
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ އަމީނާ ޔޫސުފު ރައީސަކު ޢައްޔަނު ޢައްޔަންވަންދެން 

 މުނެވެ. ކައުންސިލްގައި އިސްމީހެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ނިން

 4ދައުރު  2021
 2ބައްދަލުވުން 

ވަނަ ދައުރުގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް  4ވަނައަހަރުގެ  2021ކައުންސިލްގެ  -1 4
ހޮވިވަޑައި ގެންނެވީ ލ. މާބައިދޫ ރަންކޮކާގޭ އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޢަޒުމާކަމަށް 

 ނިންމުނެވެ.

 

 4ދައުރު  2021
 3ބައްދަލުވުން 
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ޢާންމު   2، 1ވަނައަހަރުގެ  2021ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ   -1
ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާގައިވާ މައުލޫމާތު ރަގަނޅުކަމަށް ފެންނާތީ މިދެޔައުމިއްޔާ 

ވަނަ ކުއްލި  1ވަނަ އަހަރުގެ ހަތަރުވަނަ  ދައުރުގެ  2021ފާސްކުރެވުނެވެ. އަދި 
ޢުލޫމާތު ކުޑަ އިޞްލާޙަކާއިއެކު ޔައުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާގައިވާ މަ

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ މާބައިދޫ ވިޔަފާރި ކުންފުނި އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ކައުންސިލްގެ  -2
 ޤަރާރު ފާސްކުރުން.



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގި  ކައުންސިލުންއަހަރު  ވަނަ  2021

 20 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ

 4ދައުރު  2021
 4ބައްދަލުވުން 

ވަނައަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ  2021ވޯޓްގެ ނަތީޖާގައިވާގޮތުގެ މަތީން   -1 5
ދައުރުގެ ހަތަރވަނަ  ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓްގައި ބައިވެރިވެ 
ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން އެޖެންޑާ ފާސްކުރެވިފައި ނުވާތީ މިބައްދަލުވުން 

 ނުގެންދެވުނުކަމަށް ފާސްކުރުން.ކުރިއަށް 

 

 

 

 

 

 4ދައުރު  2021
 5ބައްދަލުވުން 
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ޢާންމު  4، 3ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  2021  -1
ބައްދަލުވުމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަގަނޅުކަމަށް ފެންނާތީ މިދެޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ. 
އަދި މިތާރީޚްގެ ފަހުން ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމަށް 

ގެ މެމްބަރުންނާއި، ޔައުމިއްޔާ ޙަވާލު ކުރުމަށް ޙާޟިރުވުމުގެ ކުރިން ކައުންސިލް
 ފާސްކުރުން.

މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް ނިންމުނު އަދި އެއް އުޞޫލެއްގެ ދަށުން  2ކުނިކޮށްޓަށް އިތުރު   -2
މުސާރަތަށް ހަމަޖެއްސުމަށާއި، އަދި ޢަލީ ޙަސަންގެ މަޤާމު ހަމައެކަނި ބަނދަރު 

އަހަރުގެ  1އިން ފެށިގެން  2021ޖުލައި  1މަސައްކަތަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުނު އަދި 
މުށްދަތަްށ ހަމަޖެއްސުމަށާއި، އަދި ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސާ ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށްދޭ 

ރުފިޔާ އަދި  3100/-ވަޒީފާއެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމުނު. މުސާރައަށް 
ރުފިޔާ ހަަމ  900/-ރުފިޔާ އަދި ރިސްކު އެލަވަންސް  1000/-ސަވިސް އެލަވަންސް 

ޖެއްސުމަށް ނިންމުނު. އަދި ޕެންޝަނުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި ގުިޅގެން އިތުރު 
އެލަވަންސެއްގެ ގޮތުން ޕެންސަނަށް ކެނޑޭ ޢަދަދު އިތުރު ކުރުމަށްވެސް ނިންމުނެވެ. 
އަދި ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސާ ވަޒީފާއެއްގެ ގޮތުގައި ހަޖެއްސުމަށްވެސް ނިންމުނެވެ. 

ރުފިޔާއާއި، ސަރވިސް  3100/-ށްނަގާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ ގޮތުން އަދި އިތުރަ
ރުފިޔާއާއި، ޕެންސަނަށް ކެނޑޭ  400/-ރުފިޔާ އާއި، އެލަވަންސް  1000/-އެލަވަންސް 

 ޢަދަދު އިތުުރ އިތުރު އެލަވަންސެއްގެ ގޮތުގައި  ހަމަ ޖެއްސުމަށް ނިންމުނު.

 150/-އުންސިލްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮްށގެން އަމިއްލައަށް ކުނިއުކަން ބޭނުންވާމީހާ ކަ  -3
ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދައްކައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި، ކައުންސިލްގެ ޕިކަޕުގައިވެސް 
ކުނި އުކޭނީ ކައުންސިލުންހަދާ އުޞޫލެއްގެދަށުން އަދި ޕިކަޕުން މިހާރުނަގާފީ ކުޑަކޮށް 

 ނު.ރުފިޔާއަށް ދަތުރެއް ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ނިންމު  50/-

ވަނައަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި އަޟުޙާޢީދަށް  1442އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑް ލައިނާއެއްގޮތަށް   -4
ރ 30000/-ކައުންސިލުންރާވާ ކުޅިވަރު ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ 

 )ތިރީސްހާސް ރުފިޔާ( ބަޖެޓެއް ހަމަޖައްސަން ފެންނަކަމަށް ނިންމުނު.



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގި  ކައުންސިލުންއަހަރު  ވަނަ  2021

 21 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ

ދުގައި ހަދަންޖެހޭ މަގުތައް ހެދުމަށް އިޢުލާން ކޮށްގެން ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ސަރަޙައް  -5
 ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުނު 
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 6ބައްދަލުވުން 
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އާއްމު ބައްދަލްވުމުގައިވާ  05ވަނައަހަރުގެ ކައުންސިލުގެ ހަތަރުވަނަ ދަޢުރުގެ  2021 -1
  ފެންނާތީ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ނިމުނު މަޢުލޫމާތު ރަގަޅުކަމަްށ 

ޖުލައި  01އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ކެރެންޑޫ  02މިހާރުކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ އެއްގޮތަށް  -2
އިން ފެށިގެން ވަރުވާއަށް ދިނުމަށް ނިންމުނު އަދި ކެރެންޑޫއިން ލޯކަލް  2021

ގުމުއްދަތަށް އަހަރު ދުވަހަށް ދި 15ޓޫރިޒަމުއަށް ކަނޑައަޅާ ބިންތައް މަދުވެގެން 
ކުއްޔަށްދިނުމަށް ނިމުނު އަދި ކުއްޔަށްދޭނީ ބިޑް އުޞޫލުން ނުވަތަ ޕްރޮޕޯސަލް އުޞޫލުގެ 
ތެރެއިން އެންމެ މަތީ އަގެއް އަދި ަރށަށް އެންމެ ފައިދާވާނެ ގޮތެއް އިވެލޭޝަން ކޮމެޓީ 

މަސްދުވަހުގެ  1އަދި ކައުންސިލުން ބެލުމަށް ފަހުގައިކަމަށް ނިންމުނު އަދި 
ދިނުމަށް ފަހު ވަރުވާއަށް ނަގާފައިވާ ފަރާތުން އެއްވެސް ބަދަލަކާނުލާ ރަށް ނޯޓިސް

 ނެގޭގޮތަށް އޮންނަށް ޖެހޭނެ ކަމަށް ނިމުނު.

ލ.އަތޮޅުމަދަރުސާގެ ޕޭރެންޓު ހިޔާ ހެދުމަށްޓަކައި މިކައުންސިލުގެ  -3
ރުފިޔާއަށް ވުރެ  20000ރުފިޔާވުރެ ކުޑަނޫން=/15000ފަރާތުންއެހީއެއްގެގޮތުގައި=/

 ޑުނޫން އަދަދެއްގެ ގޮތުގައި ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނިމުނު ބޮ

މިރަށުގެ އެކިއެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ޖަހާފައިވާ ބައްތިތައް ދިއްލުމަށްޓަކައި ބަޖެޓުން  -4
 ތަންދޭނަމަ ބޭނުންވާ ކޭބަލް ގަތުމަށް ފެންނަކަމަށް ނިމުނު 

ހޯދުމަށް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް  ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމެޓީއެއް ނެގުމަށްޓަކައި މެމްބަރުން -5
އިޢުލާނު ކުމަށް ފެންނަކަމަށް ނިންމުނު އަދި ބިޑް ކޮމެޓީ އާއި އެޗު އާރު ކޮމެޓީއަްށ 
މެމްބަރުން އ.ފައިނޭންސް އޮފިޝަރާއި ވާޙަކަ ދައްކައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް 

 ފެންނަކަމަށް ނިމުނު     

 4ދައުރު  2021
 7ބައްދަލުވުން 
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އާއްމު ބައްދަލްވުމުގައިވާ  06ވަނައަހަރުގެ ކައުންސިލުގެ ހަތަރުވަނަ ދަޢުރުގެ  2021 -1
  މަޢުލޫމާތު ރަގަޅުކަމަްށ ފެންނާތީ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ނިމުނު 

ރަށުގެ އިޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދުތަކުގައި ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް ބަލަހަށްޓާ ފަރާތްތަަކށް  -2
ބާކީ މިއޮތް ފަސްމަސް ދުވަހަށް ކައުންސިލުން  ވަނައަހަރު 2021އެގްރިމެންޓް ހަދާއިރު 

ރުފިޔާ އަށް ވުެރ ކުޑަނޫން އަދަދެއް  2500ދޭ އެލަވަންސެއްގެ ގޮތުގައި މަހަކު =/
ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދެއް އިތުރުކޮށް ދިނުމަށް ފެންނަކަމަށް 3000ނުވަތަ =/
 ނިމުނު 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގި  ކައުންސިލުންއަހަރު  ވަނަ  2021

 22 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ

  

އިން މަސައްކަތް  8:30ދުނު މުވަށްޒަފުންގެ ރަސްީމ ޑިއުޓީ ގަނޑިއަކީ  ހެނ  -3
ގަނޑި އިރު ކުނިމެނޭޖު ކުރުމުގައި ހޭދަކުރުމަށް ނިންމުނު އަދި  6ފެއްޓެވުމަށާއި،އަދި 

ގަނޑި އިރުގެ ބުރޭކެއް މުވަށްޒަފުންނަށް ލިބޭނެޖެހޭނެ ކަމަށް  01މީގެ ތެރެއިން 
 ނިންމުނު 
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 8ބައްދަލުވުން 
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އާއްމު ބައްދަލްވުމުގައިވާ  07ވަނައަހަރުގެ ކައުންސިލުގެ ހަތަރުވަނަ ދަޢުރުގެ  2021 -1
  މަޢުލޫމާތު ރަގަޅުކަމަްށ ފެންނާތީ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ނިމުނު 

 ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހުށައެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ވަކާލާތު   -2
 ޓެންޓް ކައުންސިލު ކުރުމަށް އިދާރީ މުވަްށޒަފުންގެ ތެރެއިން އެސިސް

އެގްޒެކެޓިވް އަހުމަދު ރަޝީުދ ކޯޓަްށ ދާގޮަތށް ނިންމު އަިދ ކައުންސިލު އެގްޒެކްޓިވް އަހުމަދު 
 ރަޝީދު ނެތް ހާލަތެއްގައި އ. ފައިނންސް އޮފިޝަރ އިސްމާޢީލްރަޝީދު ކޯޓަށް ދިއުމަށް ނިންމު 

  

ްތތަކާއި، ކައުންސިލުގެ ރަށުެގ މޫނުމަތީގައި ހަދާފައިވާ ޕާކްތަކާއި، ސަރުކާރުގެ އިމާރާ  -3
ބެލުމުގައިވާ ތަންތަނުގައި ކުލެއާއި، ދަވާދުލާ ޒީނަތްތެރި ކުރުމަްށ ބޭނުންވާ މެޓީރިއަލް 
ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ރަށަްށ ގެނެސް ޢީދުގެ ކުރީގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް 

 ނިމުނު 

ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތައް  އަހަރަށް ތަރަށްގީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށް 5ކުރިޔަށް އޮތް  -4
ކުރުމުގައި ޓްވަރިޒަމް، ޞިއްހީދާއިރާ، ތަޢުލީމް ދާއިރާ، ދަޏދުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ، 
މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ، ކުޅިވަރުކުޅުމުގެ ދާއިރާ، ޒުވާނުން، އަދި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި 

 މަސްވަރާގެ މަތީން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ފެންނަކަމަށް ނިމުނު 

ންސިލުގެ ނަމުގައި ގުރުއާނާއި ބެހޭ ގޮތްޕެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިަފއިވޭތޯ ނުވަތަ ކައު -5
ނޫންތޯ ބެއްލެވުމަށް ފެންނަކަމަށް ނިމުނު، އަދި ގުރުއާނާއި ބެހޭ ގޮތްޕެއް އުފައްދައި 
ރަޖިސްޓަރި ކޮްށފައިވާނަމަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ގޮތްޕައިގެން ގުރުއާން ކުލާސް 

 ށް ގެންދިއުމަށް ފެންނަކަމަށް ނިމުނު ރަށުފެންވަރުގައި ކުރިޔަ

 4ދައުރު  2021
 9ބައްދަލުވުން 

އަހަރު ދުވަހަށް އެންމެމަތީ އަގެއް ކަނޑައަޅާ ފަރާތަށް ދޫޮކށް ޕްރޮޕޯސަލް  02ދުރުދަނޑު  -1 05
އުޞޫލުން ނަގާނެ ފަރާތެއް ވެއްޖިއްޔާ މިހާރުން މިހާރަށްވެސް އިޢުލާނު ކޮއްގެން ކުއްޔަށް 

 ނިންމުނު ދިނުމަށް 

  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގި  ކައުންސިލުންއަހަރު  ވަނަ  2021

 23 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ

 4ދައުރު  2021
 10ބައްދަލުވުން 

މަގުހެދުމަށް މިހާރު މަސްވަރާ ކުރެވިފައިވުމާއިއެކު މަގުމަތީގައި ހުރި ޑިންގީތަކާއި، ލާންޗްތައް   -1 
ނެގުމަށް އެތަކެތީގެ ވެރިންނަށް އެންގުމަށާއި މަގަށް އަރާގޮތަށް ހުރި ރުއްތަުކގެ ވެރިން ހޯދުމަށް 

ަމޖައްސާ މަގު ހަދަން އިޢުލާންކޮށް ވީހާވެސް އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ބަދަލު މައްސަލަ ހަ
 ފެށުމަށް ނިންމުނު.

  

ރައްޔިތުންނާއި، ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމެޓީގެ ލަފަޔާއި، މަޝްވަރާހޯދާ އެފަރާތްތަކުގެ  -2
ލަފަޔާއި، މަޝްވަރާގެ އަލީގައި މިހާރު ޢަމަުލ ކުރަމުންދާ އުޞޫލު ިއޞްލާޙުކުރަން 

 ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހަޅަން  
  

ޝޯލާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ  ކޮންޓްރެކްޓަރާއި، އަގާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް އަގުއިޞްލާހްކޮށް  -3
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް އަވަހަށް ފެށޭނެ އިންތިޒާމް   ހަމަޖައްސަން ފެންނަކަމަށް 

 ފާސްކުރެވުނު.     
ލުކޮށްގެން އިޢުލާމްކޮށް އެކަންކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދައި އެފަރާތަކާއި މަސައްކަތް ޙަވާ -4

 ބަގީގަރާޖު ހެދުމަށް ފާސްކުރެވުނު.  
 

 4ދައުރު  2021
 11ބައްދަލުވުން 
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ރަށުގެގޭގެއިން އުފެދޭ ކުނި އެގުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން ކުނިމެނޭޖުކުރުމަށްޓަކައި  -1
ހެދިފައިވާ އުޞޫލާއެއްގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް އަލުން އުޞޫލު އިސްލާޙު ކުރުމަށް 

 ފެންނަކަމަށް ނިމުނު 
ރ. ) އެއްލަކަ ސާޅީސް ފަސްހާސް ނުވަދިހަ  145090ސޯލާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ އަގު =/ -2

 ރުފިޔާ ( ފާސްކުރެވުނު
އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ އެގްރިމެންޓުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާތީ ކައުންސިލުން އިޢުލާނުކުރުމަށް   -3

އިނުވާތީ އަލުން އ.ތ.މ ކޮމެޓީ ނިންމާ އިޢުލާނުކޮށް އެކަމަށް އިޖާބަދޭނެ ފަރާތެއް ވެފަ
 2021އާއި، އެގްރިމެންޓް ކޮށް ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ ކައުންސިލުގެ 

ވަނަ އާއްމު ބައްދަލްވުމުން ނިންމަވާފައިވާ ގޮތަށް  07ވަނައަހަރުގެ ހަތަރުވަނަ ދަޢުރުގެ 
ހަރުގެ ރުފިޔާ އާއި، ދެމެދުގެ އަދަދެއް އިތުރުކޮށް އަލުން މިއަ 3000ރުފިޔާ=/ 2500=/

ނިޔަލަށް އެގްރިމެންޓުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަްށ އަދި މުއްަދތު ހަމަވެަފއިވާ ތާރީޚުން 
ފެށިގެން ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރީގެ އަގަށް އެއަށް ފަހު އިތުރު ކުރާ ަބޔާއެކީ ފައިސާ 

 ދިނުމަށް ހުށައަޅަން. 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގި  ކައުންސިލުންއަހަރު  ވަނަ  2021

 24 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ

 4ދައުރު  2021
 12ބައްދަލުވުން 
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ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލްވުމުގެ  11އަދި  9،10ވަނަ ދަޢުރުގެ  4 ވަނައަހަރުގެ 2021 -1
ޔައުމިއްޔާ ތަކުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަގަޅުކަމަށް ފެންނާތީ މިހާރު އޮތް ގޮތައް ފާސްކރުމަށް 

 ނިންމުނު.
ކުނިއުކާލުމަށް އެކުލަވާލެވި އިސްލާޙުކުރެވިފައިވާ އުޞޫލާއި، އެއްގޮތަށް އުޞޫލު  -2

 ފާސްކޮށް ނިންމުނު.
 ކޮށްގެން ޓީޗަރަކު ހޯދައިގެން ކުއްޖެއްގެ އަތުން މަހަކު އިޢުލާނު -3

 ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނަގައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ފާސްކޮށް ނިންމުނު.     100=/

 ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ކޮންޕިއުޓަރާއި، ފޯނުގެ ޚިދުމަތް ނުލިބޭ  -4
 ހުރިހާ ފަރާްތތަކަށް ޯފރުކޮށްދިއނުމަށް އަދި ކައުންސިލުގެ ސެކް 

 ރެޓެރީއޭޓް ބަހަލަހަށްޓާ ަފރާތަްށ އަންގަވައި ދިނުމަށް ފާސްކޮށް 

 ނިމުނު.

މިއަތޮޅު ހިތަދުއަްށ ދަތުރުކުުރމަްށ ފެންނަކަމަށް ނިންމުނު އަދި ދަތުރު ޚަރަދަްށ  -5
ރ.) ހަހާސް ރުފިޔާ ( ޚަރަދު ކުރުމަށްވެސް ފާސްކޮށް  6000ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުން =/

 ނިންމުނު.
 ށް ކުރާ ދަުތރުގެ ޚަރަދަށް ކައުންސިލުގެ ކައުންސިލުން މާލެ އަ -6

 ރ. ) ތިރީސްހާސް ރުފިޔާ ( ގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮްށ ނިންމުނު. 30000ބަޖެޓުން =/

 4ދައުރު  2021
 13ބައްދަލުވުން 

04 

 

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލްވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  12ވަނަ ދަޢުރުގެ  4ވަނައަހަރުގެ  2021 -1
 ފެންނާތީ މިހާރު އޮްތ ގޮތައް ފާސްކރުމަްށ ނިންމުނު.ގައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަގަޅުކަމަށް 

ރައްޔިތުންގެ ތަންތަން ކުއްޔަށްދިނުމާއި، މެދު ކައުންސިލާއި، ކައުންސިލުގެ މަސްވަރާ  -2
 ކޮމެޓީން  ނިންމަވާފައިވާ އަގު ތަކަށް ފައިސާ ނެގުމަށް  ނިންމުނު.

 ކައުންސިލުގެ ކޮންޓެކްޓްތަކަށް ފައިސާ ނުދައްކަވާ ފަރާތްތަކަށް  -3
ކޮންޓެކްޓް އަލުން ބައިވެރިވެވެވޭނީ ކުރީގެ ޕޭމަންޓް ތަކަްށ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ފަުހ ނޫނީ މިފަަދ 

 ކޮންޓެކްޓް ތަކުގައި ބައިވެރިނުވެވޭ ގޮތަށް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅައި ނިންމުނު     



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގި  ކައުންސިލުންއަހަރު  ވަނަ  2021

 25 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ

 

 

 4ދައުރު  2021
 14ބައްދަލުވުން 

 

 

05 

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލްވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  10ވަނަ ދަޢުރުގެ  4ވަނައަހަރުގެ  2021 -1
 ރުން.ގައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަގަޅުކަމަށް ފެންނާތީ މިހާރު އޮްތ ގޮތަށް ޔައުމިއްޔާ ފާސްކު

) އެއްލަކަ ސާޅީސް ފަސްހާސް ނުވަދިހަ  145095ސޯލާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ އަގު =/  -2
 ރުފިޔާ ( ފާސްކުރުން.

ކަހާ ސާފްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި އ.ތ.މ ރަށުގެ އިޖުތިާމޢީ ސަރަހައްދުތަކުގައި ކުނި -3
 ކޮމެޓީ އާއި ކައުންސިލާއި ދެމެދުގައި ހެދިފައިވާ އެގްރިމެންޓް އާކުރުމަށް ނިންމުން 

 

 

 4ދައުރު  2021
 16ބައްދަލުވުން 
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ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލްވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  13ވަނަ ދަޢުރުގެ  4ވަނައަހަރުގެ  2021 -1
 ރުން.ގައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަގަޅުކަމަށް ފެންނާތީ މިހާރު އޮްތ ގޮތަށް ޔައުމިއްޔާ ފާސްކު

ކައުންސިލާއި، ކައުންސިލުގެ މަސްވަރާ ކޮމެޓީން ނިންމަވާ ފައިވާ އަގުތަކަށް  -2
 ރައްޔިތުންގެ ތަންތަން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ފެންނަކަމަށް ނިންމުނު.

ކައުންސިލުގެ ކޮންޓެކްޓްތަކަށް ފައިސާ ނުދައްކަވާ ފަރާތްތަކަްށ އަލުން ކޮންޓެކްޓްގައި  -3
ބައިވެރިވެވޭނީ ކުރީގެ ޕޭމަންޓް ތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ފަހު ކަމުގައި ުހށައަޅަން އަދި 

 ނޫނީ މިފަދަ ކޮންޓެކްޓް ތަކުގައި ބައިވެރިނުވެވޭ ގޮތަށް ކަނޑައަޅައި ނިންމުނު 
 

 4ރު ދައު 2021
 17ބައްދަލުވުން 
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ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލްވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  16ވަނަ ދަޢުރުގެ  4ވަނައަހަރުގެ  2021 -1
 ގައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަގަޅުކަމަށް ފެންނާތީ މިހާރު އޮްތ ގޮތަށް ޔައުމިއްޔާ ފާސްކރުން.

 މިމަސްއަލަ އިތުރު ޖަލްސާއަކަށް އެޖެންޑާކޮށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް  -2
 ފާސްކުރުން.

ރ )އަށްހާސް ރުފިޔާ( އަށްވުރެ ބޮޑުނުވާގޮތަށް ޚަރަދު 8000.00ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން  -3
 ކުރުމަށް ކުރުމަްށ ފާސްކުރުން.



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގި  ކައުންސިލުންއަހަރު  ވަނަ  2021

 26 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ

 4ދައުރު  2021
 18ބައްދަލުވުން 

 

 

 

04 

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލްވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  16ވަނަ ދަޢުރުގެ  4ވަނައަހަރުގެ  2021 -1
 ގައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަގަޅުކަމަށް ފެންނާތީ މިހާރު އޮްތ ގޮތަށް ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

 ބަޖެޓުން އެކަމަށް ޚަރަދު ކުރެވެން ހުރިނަމަ އެކަމައިގެން ކުރިޔަށް  -2
ާރނެ މެމްބަރަކު ނެތުމާއެކު ދިއުމަށް މެމްބަރު މުހައްމަދު އަޖުވަދު ހުށައެޅި ހުށައެޅުމަށް ތާއިދު ކު

 މިހުށައެޅުން ފާހެއްނުވި 

 ސްޕޯރޓްސް ކައުންސިލަރުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު ބެލެހެއްޓުން ކައުން  -3
ސިލުގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުގައި ހިމަނާ ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސުގެ ބެލުމުގެ 

 ދަށުން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ފާސްކޮށް ނިންމުނު 

ރ. އަދި ޔޫުތ  1000ރ. ޖަވާހިރުވާދީ =/ 1000ގެ ޕްރީސުކޫލް =/ރައްޔިތުން -4
 ރުފިޔާ އަށްވުރެ  500ސެންޓަރުގެ ދެކުނު ބިން =/

 ބޮޑު ނުވާނެހެން ބަޔަކަށް ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް 

 ފާސްކޮށް ނިންމުނު 

 ކައުންސިލު ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކާއި  -5
 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކުލަވާލުމަށް ފާސްކޮށް ނިންމުނު.

 4ދައުރު  2021
 19ބައްދަލުވުން 
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ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލްވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  18ވަނަ ދަޢުރުގެ  4ވަނައަހަރުގެ  2021 -1
 ގައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަގަޅުކަމަށް ފެންނާތީ މިހާރު އޮްތ ގޮތަށް ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

 އެސަރަހައްދުން ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެހެން ބިންތަކަށް  -2
 ދޫކޮށްފައިވާ އަދަދަށް އިބްރާހިމް މުހައްމަދަށް ދޫކޮްށފައިވާ ބިމަށް

 އަކަފޫޓް ހަމަވާ ވަރަށް ބޮޑުކޮށް ދިނުމަށް ނިންމުނު  3000ވެސް 

 މަށް ނިންމުނު.މިމައްސަލަ އެހެން ބައްދަލްވުމަކަށް އެޖެންޑާކޮށްގެން ގޮތެއް ނިންމު -3



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގި  ކައުންސިލުންއަހަރު  ވަނަ  2021

 27 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ

 4ދައުރު  2021
 20ބައްދަލުވުން 
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ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލްވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  19ވަނަ ދަޢުރުގެ  4ވަނައަހަރުގެ  2021 -1
 ގައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަގަޅުކަމަށް ފެންނާތީ މިހާރު އޮްތ ގޮތަށް ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

މަސްވަރާކުރުމަްށ ފަުހ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް މަސަވަރާ ކުރަންޖެހޭ ފަާރތްތަކާއި  -2
އިޢުލާނުކޮށްގެން މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފަހު މަސައްކަތް ކުރުމަްށ 

 ފެންނަކަމަށް ހުށައަޅަން.
މިގޮތަށް ހުިރ ހުރިާހ މައްސަލަތަކާއި، މެދު ވަރަްށ ފުންކޮށް ވިސްނުމަށް ފަހު މިރަުށ  -3

މަދު ހުށައަޅާފައިވާ މައްސަލަ އާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް މުރިގްވިލާ އަބޫބަކުރު އަހު
 ނިންމުނު.

ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަކަށް ހުށައެޅޭ ސަކުވާތަކަށް ޖަވާބުދާރީވާނީ މުނިސްޕަލް  -4
 ސަރވިސް ގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކަމުގައި ފާސްކޮށް ނިންމުނު.

ހަމަޖެހިފައިވާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ލ. އަތޮޅު ގަމުގައި އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވަން  -5
މިރަށުގެ ުފޓްބޯޅަ ޓީމު ބައިވެރިވުމަށް ފެންނަކަމަށާއި، އަދި ޗެންޕިޔަނުކަން ލިބިއްޖެނަމަ 

ޕަސެންޓު ކުޅުންތެރިންނަށް ދިނުމަށް ހުށައަޅާ އެގޮތަށް  50ޓީމަށް ލިބޭއެއްޗެއްގެ %
 ނިންމުނު 

 4ދައުރު  2021
 21ބައްދަލުވުން 
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ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލްވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  20ވަނަ ދަޢުރުގެ  4ވަނައަހަރުގެ  2021 -1
 ގައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަގަޅުކަމަށް ފެންނާތީ މިހާރު އޮްތ ގޮތަށް ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

ލ.މާބައިދޫ ބށިމާގޭ ފާއިޒާ އަބްދުލް އަޒީޒު ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށްޓަކައި ސާފްކޮށްފައިވާ  -2
ކީ ހުހުގަންނަ ދެރުއްކަމަށްވާނަމަ މިދެރުއް ކަނޑާލުމާއި މެދު ބިމުގައިވާ ދެރުކަ

މިކައުންސިލުގެ އެއްވެސް އިޢުތިރާޒެއް ނެތް ކަމަށް ނިންމުނު އަދި ކަނޑާލާ ކޮންމެ 
ރުއް އިންދާ މިކައުންސިލަށް އެންގެވުމަށްވެސް ފާސްކޮށް ނިންމުނު އަދި  02ރުކަކަށް 

 ޖަހާނީލަ ކިޔުމަށް ފާސްކޮށް ނިންމުނު  ކަނޑާލާ ދެރުއް ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތަށް ގުޅި
ކޯރާއި ކޯރުސަރަހައްދު ކަނުހުރާ އަދި ފުށިކަނޑު ސަރަހައްދު ހިމާޔަށް ކުރުަމށް ހެދިފައިވާ  -3

 ގަރާރު އެއޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ހުށައަޅާ ނިންމުނު     



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގި  ކައުންސިލުންއަހަރު  ވަނަ  2021

 28 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ

 4ދައުރު  2021
 23ބައްދަލުވުން 
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ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލްވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  21ވަނަ ދަޢުރުގެ  4ވަނައަހަރުގެ  2021 -1
ގައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަގަޅުކަމަށް ފެންނާތީ މިހާރު އޮތް ގޮަތށް ޔައުމިއްޔާ ފާސްކޮށް 

 ނިންމުނު 
ލ.މާބައިދޫ ކޯރުގާ އެގްރިކަލްޗަރ ކޮއްގެން ހުއިފިލަނޑާ އާލާކުރުމުގެ ކުރިން ކަމާއި ބެހޭ   -2

ފަހު މިކަމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ފަރާތްތަކާއި ވާޙަކަ ދައްކާ މަސްވަރާކުރުމަށް 
 ފާސްކޮށް ނިންމުނު 

އަހަރުގެ ތަރަށްގީގެ ޕްލޭން  05ރަށުގެ ލޭންޑްޔޫސްޕްލޭން އަދި ކުރިޔަށްއޮތް  -3
ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު  2021ނޮވެމްބަރު  14އެކުލަވާލުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުމަށް

ށް ފެންނަކަމަށް ނިންމުނު އަދި އަށް މަސައްކަތް ކުރުމަ 12:00އިން 10:00ހެނދުނު 
މިމަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު އިދާރީ ގޮތުން މިމަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މުވަށްޒަފުންވެސް 

 ބައިވެރިކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ފާސްކޮށް ނިންމުނު.     

 4ދައުރު  2021
 24ބައްދަލުވުން 
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ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލްވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  23ވަނަ ދަޢުރުގެ  4ވަނައަހަރުގެ  2021 -1
ގައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަގަޅުކަމަށް ފެންނާތީ މިހާރު އޮތް ގޮަތށް ޔައުމިއްޔާ ފާސްކޮށް 

 ނިންމުނު 
އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ލ.މާބައިދޫ ހީނާވިލާގޯތީގެ ހުޅަގުފަރާތުގައި އޮތް  2021 -2

ގެ މަތީން އިޢުލާނުކޮށް އެންމެ މަތީ ޖަވާހިރުވާދީ ގޯތި ގާނޫނާއި ގަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާގޮތު
ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައެޅި ފަރާތަކަްށ ކުއްޔަށްދިނުމަށް ފެންނަކަމަށްހުށައަޅާ ހުށައެޅިގޮތަށް 

 ފާސްކޮށް ނިންމުނު 
ކާބަފައިންގެޒަމާނުންސުރެ ކުނިކަހާ ސާފްކުރަމުން އަންނަ  -3

ސަރަހައްދުތަކީ.ހަނިމަގު،މޫސާމަގު، ރޯސަނީމަގު، މޮޔަމަގު،މަތިފުށުމަގު ސުކޫލުވަށާ 
އޮންނަ ހުސްބިންތައް، ކޯރުސަރަހައްދު، ފުޓްބޯޅަދަނޑު، ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ވަށާ އެހެން 

މެ އަވަސްފުރުސަތެއްގައި ކޮށް ނިންމުމަށް ކަމުން މިސަރައްދުތަކުގެ އަކަފޫޓްބަލާ ވީ އެން
 ފެންނަކަމަށް ހުށައަޅާ ފާސްކޮށް ނިންމު      

އަންނަ ހަފްތާގެ ހޯމަ ދުވަހުގައި އޮންނަ މޯނިން ޕްރީފީނުގައި މިކަމާއި މެދު ވާޙަކަ  -4
ދައްކާ މަސްވަރާކުރުމަށް ފަހު އެޖެންޑާކޮށް މިމައްސަލަ އާއި މެދު ގޮތެއް 

އަދި ނިންމަވާ ގޮތެއް އެފަރާތްތަށް ރަސްމީކޮށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް ނިންމުމަށްހުށައަޅަން 
 ފެންނަކަމަށް ފާސްކޮށް ނިންމުނު 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގި  ކައުންސިލުންއަހަރު  ވަނަ  2021

 29 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ

 4ދައުރު  2021
 25ބައްދަލުވުން 
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ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލްވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  24ވަނަ ދަޢުރުގެ  4ވަނައަހަރުގެ  2021 -1
އޮތް ގޮަތށް ޔައުމިއްޔާ ފާސްކޮށް ގައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަގަޅުކަމަށް ފެންނާތީ މިހާރު 

 ނިންމުނު 
އިޖްތިމާޢީ ގޯތިެތރޭގައި ޖަހާފައިހުރި އެންޓަނާ ނަގައި ގަބުރުސްތާނުގެ ގޯތިތެރޭގައި  -2

އެންޓަނާ ޖަހައި ކަރަންޓްދީ ލައިޓްހަރުކޮށް ގަބުސްތާނު އަލިކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް 
ންކަން ނިންމުމަށް ފަހު ފާސްކޮށް ނިންމުނު އަދި ހިނަވާގޭގައި މިހާރު ކުރަންޖެހޭ ކަ

 ހިނަވާގޭ ބޭނުން ކުރެވޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށައަޅާ ފާސްކުރެވުނު 
ދަރުމަ ގޯތީގެ ހުޅަގު ަފރާތުގައި އޮންނަ މަގުގައި ހުރި ރުއް އެތަނަށްގޮސް ބެލުމަށް ފަހު  -3

ކަމަށް މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެރުއް ކަނޑާލާދީ  އެ ދަިތ ފިލުވާދިނުމަްށ ފެންނަ 01
ފާސްކޮށް ނިންމުނު އަދި ރުކަށް ދޭންޖެހޭ ބަދަލްފައިސާ ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުން ދިނުމަށް 

 ފާސްކޮށް ނިންމު       

 4ދައުރު  2021
 26ބައްދަލުވުން 
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ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލްވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  25ވަނަ ދަޢުރުގެ  4ވަނައަހަރުގެ  2021 -1
ގައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަގަޅުކަމަށް ފެންނާތީ މިހާރު އޮތް ގޮަތށް ޔައުމިއްޔާ ފާސްކޮށް 

ވަނަ ކއްލި  02ވަނައަހަރުގެ ކައުންސިލުގެ ހަތަރުވަނަ ދަޢުރުގެ  2021ނިންމުނުއަދި 
 ބައްދަލްވުމުގެ ޔައުމިއްޔާވެސް ފާސްކޮށް ނިންމުނު 

ދުވަހު މަސައްކަތު  02އިން ފެށިގެން ކޮންމެ މަހެއްގައި  2022 ޖެނުވަރީ 01  -2
ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުމަށާއި، މިދެދުވަހީ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަސްކަމަށް 
ހުށައަޅަން އަދި ކައުންސިލުނާއި، ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ އިދާރީ މުވަށްޒަފުންނާއި، 

ކަތްކުރާ ހުރިހާ މުވަށްޒަފުން ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ކައުންސިލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މަސައް 
ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެއްކުލައިގެ ހެދުން އެޅުމަށް ފެންނަކަމަށް ފާސްކޮށް ނިންމުނުނު އަދި 
ޔުނީފޯމް ގަތުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުން ކުރުމަށް 

 ފެންނަކަމަށް ފާސްކޮށް ނިންމުނު 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގި  ކައުންސިލުންއަހަރު  ވަނަ  2021

 30 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ

 4ދައުރު  2021
 27ބައްދަލުވުން 
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ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލްވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  26ވަނަ ދަޢުރުގެ  4ވަނައަހަރުގެ  2021 -1
ގައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަގަޅުކަމަށް ފެންނާތީ މިހާރު އޮތް ގޮަތށް ޔައުމިއްޔާ ފާސްކޮށް 

 ނިންމުނު 
ލ.ގަން ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށް އަތޮޅަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ފުޓްބޯަޅ މުބާރާތުގައި   -2

ކައުންސިލުގެ ނަމުގައި މިރަށުގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީްމ ބައިވެރިފައިވާތީ އެމުބާރާތަށް 
ރ. ) ފަންސަވީސް ހާސްރުފިޔާ ( ޚަރަދު ކުރުމަްށ  25000ކައުންސިލުގެ ބެޖެޓުން =/
ސްކުރެވުނު. އަދި އިތުރު ކުރަންޖެހިއްޖެ ނަމަ އިތުރުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށައަޅާ ފާ

 ފެންނަކަމަށް ހުށައަޅާ ފާސްކުރެވުނު 
   

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާއި ބެހޭ ގާނޫނާއި ގަވައިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން އެދި ލައްވާފައިވާ  -3
ހުށަޅާ ބޭނުމަށް މަހުކުލީގެ ގޮތުގައި އެސަރަހައްދު ބިން ދޫކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް 

 ފާސްކުރެވުނު 
ކައުންސިލުގެ ސޯސަލް މީޑިއާ އެކައުންޓުތަށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި މަޢޫލޫމާތ  -4

ހިއްސާކުރުމުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލުމަށް ފަހު ކައުންސިލުގެ ބައްދަލްވުމަކަށް ހުށައެޅުމަށް 
 ފެންނަކަމަށް ހުށައަޅާ ފާސްކުރެވުނު 

 

 

 

 

 4ދައުރު  2021
 28ބައްދަލުވުން 
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ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލްވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  24ވަނަ ދަޢުރުގެ  4ވަނައަހަރުގެ  2021 -1

ގައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަގަޅުކަމަށް ފެންނާތީ މިހާރު އޮތް ގޮތަށް ޔައުމިއްޔާ ފާސްކޮށް 
 ނިންމުނު 

އިޖްތިމާޢީ ގޯތިެތރޭގައި ހުރި އެންޓަނާ ނަގައި ގަބުރުސްތާނުގެ ގޯތި ތެރޭގައި  -2
ކަރަންޓްދީ ލައިޓްހަރުކޮްށ ގަބުރުސްތާނު ގަބުރުސްތާނު  އެންޓަނައި ޖަހައި

އަލިކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ފާސްކޮށް ނިންމުނު. އަދި ހިނަވާގޭގައި މިހާރު ުކރަންޖެހޭ 
ކަންކަން ނިންމުމަށް ފަހު ހިނަވާގޭގެ ބޭނުން ކުރެވޭގޮތް ހެދުމަށް ފެްނނަކަމަށް 

 ހުށައަޅާ ފާސްކުރެވުނު 
ދަރުމަ ގޯތީެގ ހުޅަގުފަރާތުގައި އޮންނަ މަގުގައި ހުރި ރުއް އެތަނަށްގޮސް ބަލުމަށް  -3

މަްސ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެރުއް ކަނޑާލަދީ އެ ަދތި ފިލުވައި ދިނުމަށް  01ފަހު 
ފެންނަކަމަށް ފާސްކޮށް ނިންމުނު. އަދި ރުކަށްދޭންޖެހޭ ބަދަލްފައިސާ ކައުންސިލުގެ 

   ނިންމުނު    ބަޖެޓުން ދިނުމަށް ފާސްކޮށް
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގި  ކައުންސިލުންއަހަރު  ވަނަ  2021

 31 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ

 4ދައުރު  2021
 30ބައްދަލުވުން 
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ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލްވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  28ވަނަ ދަޢުރުގެ  4ވަނައަހަރުގެ  2021 -1
ގައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަގަޅުކަމަށް ފެންނާތީ މިހާރު އޮތް ގޮަތށް ޔައުމިއްޔާ ފާސްކޮށް 

 ނިންމުނު 
ފަރާތެއް ހޯދުަމށް ވީ އެންެމ އަވަހަކަށް ކައުންސިލުގެ ލޯގޯ ފަރުމާކޮށްދޭނެ  -2

އިޢުލާނުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށައަޅަން އަދި ލޯގޯ ހަާދދޭނެ ފަާރތަކަްށ ކައުންސިލުގެ 
ރުފިޔާ  3000ނަމުގައި ހަދާނީ ލިޔުމެއް ދިނުމަށާއި، އަދި ރަމްޒީ އެހީއެއްގެ ގޮތުގައި =/

 ދިނުމަށް ފާސްކޮށް ނިމުނު
   

ރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލްތަކާއި ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުގެ ޚިދުމަތް ހަ -3
މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި އެކޮމިޝަނުން ފޮނުވާފައިވާ ފަހުމުނާމާއަށް ތިރީގައިވާ ޕޮއިންޓް 
އިތުރު ކުރުަމށް ފެންނަކަމަށް ހުށައަޅަން އެއީ ކައުންސިލުގެ ފަރާުތން މިކަމަށް 

ޅިގެން ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ އުޖޫރައެއް ހަމަޖައްސަވައިދެވޭ މުވަށްޒަފަށް ކޮމިޝަނާއި ގު
 ނުވަތަ އެލަވަންސެއް ހަމަޖެއްސުމުން ނުވަތަ އެކޮމިޝަނުން ވަކިގޮ 

 ތެއް އެންގެވުމުން މުވަށްޒަފަކު ހަމަޖެއްސުމަށް ފާސްކޮށް ނިންމުނު 

ދުރުދަނޑު ދެކުނުބައި ޕްރޮޕޯސަލް އުޞޫލުން ދިނުމަށް ކުރިން ނިންމަވާފައިވާ ނިންމުން   -4
 02ކޮށް އަލުން އިޢުލާނުކުރާއިރު އެންމެ މަތީ އަގެއް ހުށައަާޅ ަފރާތަކަށް ކެންސަލް

 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ވަރުވާއަށް ދިނުމަށް ހުށައެޅިގޮތަްށ ފާސްކުރެވުނު. 
ކުނިޕިކަޕަށް މުވަށްޒަފުން ނަގާއިރު ލައިސަންސު އޮތް ފަރާތްތަކަށް އިސްކަން ދިނުމާއެކު  -5

އިރު ޕިކަޕް ޑްރައިވަރު ނެތް ހާލަތެއްގައި ޕިކަޕް ދުއްވަން މަސްޢޫލިއްޔަތު ކަނޑައަޅާ 
 އެރުމަށް ފާސްކުރެވުނު   

 
  ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު 

 އަށް  17މެއި  2021ކައުންސިލަށްއައި ބަދަލު 

 މަޤާމް  ނަމާއި، އެޑްރެސް  #

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް  އަލްފާޟިލް ޢަލީފައިޞަލް ސޯސަންވިލާ ލ. މާބައިދޫ  1

 ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް  ރަޝީދު ފިނިހިޔާގެ ލ. މާބައިދޫ هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު 2



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގި  ކައުންސިލުންއަހަރު  ވަނަ  2021

 32 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ

 ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަރީފު ކުރިބޯށި ލ. މާބައިދޫ 3

 އަހަރަށް އިންތިޚާބުވި: 5އިން ފެށިގެން ކުރިއަށްއޮތް  17މެއި  2021

 މަޤާމް ނަމާއި އެޑްރެސް #

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް  އިބްރާހީމް ވިސާމް ހަވީރީ މަންޒިލް ލ. މާބައިދޫ އަލްފާޟިލް  1

 ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް  އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޢަޒުާމ ރަންކޮކާގެ ލ. މާބައިދޫ  2

 ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލާ އަމީނާ ޔޫސުފު ކިނާރާ ލ. މާބައިދޫ     3

 ކައުންސިލަރ މާބައިދޫ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޖުވަދު ވައިމަތީގެ ލ. 4

 ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޒަރީރު ފިނިފެންމާގެ ލ. މާބައިދޫ  5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގި  ކައުންސިލުންއަހަރު  ވަނަ  2021

 33 ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ

 ނިންމުން  .2
 

ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގެ  ރުއަހަ ވަނަ 2120މިކައުންސިލުގެ 
އަންނަމުންދާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. އަދި ެފށިފައިވާ ބޮޑެތި ގިނަ ކަންތައްތައް ނިމި އޭގެ  އަމަލީ ސިފަ އެކަންކަމުގެ ގިނަކަންތައްތަކެއް ފެށި،

ބޭނުން ރައްޔިތުން ހިފަމުންގެންދާކަންވެސް ފާހަގަ ކުރަމެވެ. އަދި ފެށުމުގެ މަގުމަތީގައިވެސް ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުންހުރި ބޮޑަތި 
ކަންތައްތައް އަހަރު ނިމެންވާއިރު ނުނިމި ހުރި ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް މި ފެށޭ އަހަރުެގ  މަސައްކަތްތަކެއް ހުރިކަންވެސް ފާހަގަ ކުރަމެވެ. މި

 ފުރަތަމަ ކްއާޓަރގައި ނިންމާ ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ ފައިދާ ކުރަމުންދާނޭ ކަމަށް އުންމީދުކުރަމެވެ.

ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި  ތިބެ،ތުގައި އި ޤައުމަށް ވަާފތެރި ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮރަށާއަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި ދުޢާ އަކީ 
ބަރަކާތް އަޅަމެންގެ މަސައްކަތުގައި هللا މަންފާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. ކީރިތި

  آمــــــــــينކާމިޔާބީ އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ.  ލައްވައި،

 1443ޖުމާދަލް އާިޚރު  6

 2022ޖަނަަވރީ  9                            

 

 

                           

  އިްބރާހިމް ވިސާމް                                                      

 ކައުންިސލްގެ ރައީސް                                                      

 


