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ތަޢާރަފު-1

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

ރަކާތްތަކުގެ ހިންގި ޙަރ.މާކުރަތު ކައުންސިލުންހަރު ނަ އަވ2021ަވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވުނު 109

ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެވެ.

ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. މީގެއިތުރުންގެ ވަނަވަރުރަށުމިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ މިޝަނާއި، 

ނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީޖާ ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި، އެތެރޭގައި ކައުންސިލުން ގެނަ އަހަރުވ2021ަ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ހިންގުމަށް ކަ

ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު ހިމަނާލެވިފައިވާނެއެވެ. ތަފްޞީލް އަދި 

ތަަޞއްަވރު ކައުންސިލްގެ-2
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނާއި ކައުންސިލް ހިންގާ ޤަވާއިދާއި އެހެނިހެން 

ކަމާއެކު ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި ހަމަތަކުގެ މަތީން ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށާއި ރައްޔިތުންގެ ކުރިއެރުމަށާއި ލާބައަށް މަސައްކަތްކޮށް ހަލުވި 

ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުންމެވެ.ތްދެވޭ ތަޙްޒީބުގެ ރޮނގުން ކުރިއަރާ، އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢު ޚިދުމަ

އަމާޒު ކައުންސިލްގެ - 3
އަމާންކަން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ އެންމެހާ ޚިދުމަތްތައް ހަލުވިކަމާއެކު ހަމަހަމަގޮތެއްގައި ދިނުމާއި ރަށުގެ އަމަން

ތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ، ތަރައްޤީގެ ފުރުޞަތުތައް ގިނަ ދިމިޤްރާތީ އުސޫލުތަކާއި ޞުލުޙަ ހިފެހެއްޓުމާއެކު ރަށުގެ 

އުނގެނުމާއި މަސަލަސްކަމަށް ލޯބިކުރާ ކުށްމަދު މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުމަށް، މާލީ ތަނަވަސްކަމާއި ޢުމްރާނީ ތަނަވަސްކަމަށް ދޮރު ހުޅުވިފައިވާ، 

ސޭހަކަމާއެކު ވާޞިލުވުމުގެ މަގު އެންމެނަށް ތަނަވަސްކޮށް ދިނުމުގެ އިތުރުން ކިޔަވާކުދިންނާއި ޒުވާނުންނަށް ހުނަރިާއ ބޭސްފަރުވާއަށް ފަ

ޤާބިލުކަން އިތުރު ކުރުމަށް ވާދަކުރުމުގެ ވެއްޓެއް ހޯދައިދިނުމެވެ.



ކައުންސިލްގެ ރައީސް 

މުޙައްމަދު ރަމީޒު

ޑިރެކްޓަރ 

ނަޢީމްهللا ޢަބްދު

ރޒް ޔުނިޓު  ) ބ(ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއާ

)ހުސް(ޑިރެކްޓަރ .އ

ސީނިއަރ އެޑްމިން އޮފިސަރ 

މަރްޔަމް ސިޔާމާ

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ 

)ހުސް(

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 

ސިތްރީން އާދަމް ސައީދު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ސަލްވާ މަޙްމޫދު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 

މަރްޔަމް ސަމާ

މަސައްކަތު

އާމިނަތު ޔަޝްފާ

މަސައްކަތު 

މޫސާهللا ޢަބްދު

)އޭ(އިކޮނޮމިކް،ސޯސިއަލް އެންޑް މުނިސިޕަލް ސަރވިސް ޔުނިޓު

)ހުސް(އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 

ޕްލޭނިންގް އޮފިސަރ 
)ހުސް(

ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

ޢާއިޝަތު ރިޝްފާ

އިކެނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ

އާމިނަތު ޔުމްނާ

މުނިސިޕަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ 

ފާޠިމަތު ޒިޔާދާ

ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް 
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އަބްދުއްޞަމަދު ޔޫސުފް

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ 

މަރްޔަމް ސަޢީދާ

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ 

މުޢުމިނާ މުޙައްމަދު
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ކައުންސިލް އިދާރާ

އައި.ޓީ ޓެކްނީޝަން 1.1

ސްކޫލް ޕްރީ 

ޕްރީ ސްކޫލު އެސިސްޓެންޓް ޓީޗަރ1.2

މަސައްކަތު މުވައްޒަފު 2.1

އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް ކުނިކަހާ ބެލެހެއްޓުމަށް 

މަސައްކަތު މުވައްޒަފު 1.6

ކުނިކޮށި ބެލެހެއްޓުމާއި ގޭގެއިން ކުނި ނެގުން 

ޕިކަޕް ޑަރައިވަރ1.1

މަސައްކަތު މުވައްޒަފު 2.4

ޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު ކައުންސިލުގެ އިޚްތި / ރަށުގެ ވަނަވަރު - 5

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތަކީ ރ. އަތޮޅުގެ އިރުމަތީ 

ބިތުގެ މެދުތެރޭގައިވާ ރަށެކެވެ. މިރަށް އޮންނަނީ އުތުރުން 

ގައެވެ. މިރަށުގެ ”52’02’73އިރުމަތިން ، ”41’36’05

ފޫޓެވެ. ރ. މާކުރަތުގެ 2706ފޫޓެވެ. ފުޅާމިނަކީ 3035ދިގުމިނަކީ 

04ހެކްޓަރެވެ. ރ. މާކުރަތަކީ އަތޮޅުގެ ނިސްބަތުން 56ބޮޑުމިނަކީ 

ވަނައަށް ބިންބޮޑު ރަށެވެ. 

އެކެވެ. 9ރ. އަތޮޅުގައި މާކުރަތަށް ދީފައިވާ ނަންބަރަކީ 

އަކުރަކީ "އީ" އެވެ.މާކުރަތަށް ނިސްބަތްވާ އިނގިރޭސި

ނޑަކަށް  މާލެއާއި މާކުރަތާއި ދެމެދު ހުރި ދުރުމިނަކީ ގާތްގަ

ކިލޯމީޓަރެވެ.166.08



ރިޕޯޓްތަފްސީލްހަރަކާތްތަުކގެހިްނގިކައުްނސިލުންއަަހރު ވަނ2021ަ

7މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު 

އެވެ.ގޭ ޗާޓްހައްދު އެނއިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަމާކުރަތު ކައުންސިލްގެ



ރިޕޯޓް ތަފްސީލްހަރަކާތްތަކުގެހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު ވަނ2018ަ

8މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު ނަތީޖާ ޙާ - 6

މިންވަރު ޔަލަށް ޙާޞިލްވި އަހަރުގެ ނި ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން 2021

ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް #

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 

މުއްދަތު 
ނަތީޖާ 

ޙާޞިލްކުރެވުނު 

މިންވަރު  Q1Q2Q3Q4

1

ހެދުން އަލުން ރިވިއުކޮށްޕްލޭންޔޫސިންގލޭންޑްރަށުގެ 

0% އެކުލަވާލުމަށްޕްލޭންޔޫސިންގލޭންޑް ރަށުގެ:1ސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ހޯދުން ފަރާތެއްކޮށްދޭނެމަސައްކަތްއިޢުލާނުކޮށްގެ 

2

އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްފަރާތަކަށް ބިން 

ދޫކުރުން:އެކަމަކަށް އެންމެ އެކަނޭނަ ބިންތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުން. 
15%

ބިންތައް އެކަށައަޅާ ކައުންސިލުން ބިންތައް :1ސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ފާސްކޮށް ހަވާލުކުރުން.

3

ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމް  

0%

: ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމަށް ޗާޓުތައް 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ނިސްޓްރީއަށް ތައްޔާރުކޮށް ބިމުގެ ބަޖެޓް ހަދާ ހައުސިންގ މި

ފޮނުވުން 

: ހުއްދަ ލިބުމުން ގޯތި ދޫކުރުމަށް އިޢުލާނު 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ކުރުން.

: ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 3ސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ސާފުކުރުން.

ނޑައަޅާ 4ސަބްއެކްޓިވިޓީ -  : ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތައް ކަ

ޕޮއިންޓް ދިނުން.

: ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާ ގޯތި 5ސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ހަވާލުކުރުން.

4

ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރުމަށް ދެމަހުން އެއްމަހު 

ބާއްވާ ޖަލްސާ ބޭއްވުން.
15%

ރަށުގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭނަށް އަމަލީ ސިފަ :1ސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

އަންނަމުންދާ މިންވަރު ރައްޔިތުންނާ ޙިއްޞާ ކުރުން.

5

ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން 

62% ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލުގެ :1ސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ހަފުތާ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން 



ރިޕޯޓްތަފްސީލްހަރަކާތްތަުކގެހިްނގިކައުްނސިލުންއަަހރު ވަނ2021ަ

9މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

6

ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ޖަލްސާ ބޭއްވުން

0% ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލްގެ :1ސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

އަހަރީ ޖަލްސާ ބޭއްވުން 


7

މަސްދުވަހުގެ ޖަލްސާ ބޭއްވުން 6ފުރަތަމަ ކައުންސިލުގެ 

25% ވާގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނުގައި: 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

މަހުގެ ޖަލްސާ ބޭއްވުން 6ފުރަތަމަ 

8

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ތައްޔާރު ކުރުމާއި ބަޖެޓުގެ މަޢުލޫމާތ2022ު

ދިނުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާ ބޭއްވުން.
95%

އަހަރުގެއޮތްކުރިޔަށް ތާވަލާއިމަސައްކަތު: 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ހޯދުން ޚިޔާލުޙިއްޞާކޮށްރައްޔިތުންނާއިބަޖެޓު

9

މަސްދުވަހު ކައުންސިލު ހިނގި ޙަރަކާތުގެ ރިޕޯޓް ހެދުން 6ފުރަތަމަ 

%100 ކައުންސިލަށާއިއަތޮޅުތައްޔާރުކޮށްރިޕޯޓު: 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ފޮނުވުން އެލްޖީއޭއަށް

10

ފާއިތުވި އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް

ހެދުން 
%100

ތައްޔާރުކޮށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށާއި ރިޕޯޓު: 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

އެލްޖީއޭއަށް ފޮނުވުން 

11

ފޯވަހިފެންވަރުބެލުމުގެމަސައްކަތުމުވައްޒަފުންގެކައުންސިލުގެ

ގެންދިނުން ކުރިއަށް

%50 ފެންވަރުބެލުމާއި ކުރިޔަށް އޮތް މަސައްކަތުގެ : 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ނޑައަޅާ އެ މަޢުލޫމާތު ސިވިލް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ޓާގެޓް ކަ

ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުން 

12

ރިވިއުކުރުން ދެބައިވުމުންއަހަރުމަސައްކަތުމުވައްޒަފުންގެ 

%50
މަސައްކަތު އަހަރު ދެބައިވުމުން މުވައްޒަފުންގެ: 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކޮށް މުވައްޒަފާއި ސްޕަވައިޒަރ ބައްދަލުކޮށް

ފޯމުގައި ސޮއިކުރުން 

13

ކުރުންފާހަގަމުނާސަބަތުތައްރަސްމީ

%25 ކުރުމަށްފާހަގަމުނާސަބަތުތައްރަސްމ1ީސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ނޑައަޅާކައުންސިލުން .ގެންދިއުންކުރަމުންކަންކަންކަ

14

ބިންދޫކުރުން އުސޫލުންވިޔަފާރިރަށުން

%50
ބިންތައްހަމަޖެހިފައިވާދޫކުރުމަށް: 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ހޮވެފޭއިޢުލާނުކޮށްއެއްގޮތަށްއުސޫލުތަކާއިޤަވާޢިދުތަކާއި

ނިންމުންހަވާލުކޮށްބިންތައްފަރާތްތަކާއި

%15ބިންދޫކުރުން ކުއްޔަށްއުތުރުފަރާތުންރަށުގެ ކުރުމަށްވިޔަފާރ15ި



ރިޕޯޓްތަފްސީލްހަރަކާތްތަުކގެހިްނގިކައުްނސިލުންއަަހރު ވަނ2021ަ

10މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ބިންތައްހަމަޖެހިފައިވާދޫކުރުމަށ1ްސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ހޮވޭ އިޢުލާނުކޮށްއެއްގޮތަށްއުސޫލުތަކާއިޤަވާޢިދުތަކާއި

ނިންމުންހަވާލުކޮށްބިންތައްފަރާތްތަކާއި

16

ވާހަކައެފަރާތްތަކާ މުދާނުއުފުލޭބަހައްޓާފައިވާ މަގުމަތީގައި

ނެގުން ދައްކައިގެން
%75

ނަޞޭޙަތްތެރިވެޙާޟިރުކޮށްފަރާތްތައްއެފަދ1ަސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

އެންގުން.ލިޔުމުން. ކުރުވުންއެކަން

17

ށްޗަމަގުމައްގޯތިތަކުންގަސްތަކާއިހުރި ތަށް ވާގޮމަގުމައްޗަށް

ހުންނައުނދަގޫވާގޮތަށްއާންމުންނަށްގަސްތަކުން ނުކުމެފައިވާ 

%15ކުރުންއަމާންމަގުތައްނަގާގަސްތައް

ނަޞޭޙަތްތެރިވެޙާޟިރުކޮށްފަރާތްތައްއެފަދ1ަސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

އެންގުން ލިޔުމުން. ކުރުވުންއެކަން

18

ކޮށުން ގަސްތައްނުކުމެފައިވާމަގުމައްޗަށް

%100 ގަސްތަކުގެނުކުމެފައިވާ މަގުމައްޗަށްގޯތިތަކުނ1ްސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ކޮށުން އަފިތައް

19

ޕާރކުތަކާއިބިންތަކާއިހުރި ދަށުގައިބެލުމުގެކައުންސިލުގެ

ބިންތަކުގައިކަނޑައެޅިފައިވާދިނުމަށްޚިދުމަތްތައްއެކިއެކި

%0އިންދުން ރުއްގަސް

ޖަމިއްޔާތަކާއިކުލަބުއިދާރާއާއިކައުންސިލ1ްސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ކުރުން މަސައްކަތްގުޅިގެންދަރިވަރުންސްކޫލުގެ

20

ދޫކުރުން ކުއްޔަށް ދިގުމުއްދަތައްބިންހެދުމަށްހައުސްގެސްޓް

%0

ކުއްޔަށް ތައްޔާރުކޮށް ޕްލޭނެއްއެކަށޭނ1ަސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ކުއްޔަށް ގޮތައްހިމެނޭޖާގަ ބޮޑުމިނުގެބޭނުންވާދޫކުރުމަށް

ނޑައަޅާބްލޮކްތައްދޫކުރާނެ ކަމާބެހޭހަދާޕްލޭންޔޫސްލޭންޑްކަ

ހޮވޭއިޢުލާނުކޮށްއާންމުކޮށްހޯދާހުއްދަފާސްކޮށްފަރާތުން

ހަވާލުކުރުން ބިންތައްފަރާތްތަކާ

21

ކުރުމަށްވިޔަފާރި ގެސްޓްހައުސްފަދަފަޅުތެރެއިން ރަށުގެ 

ކޮށްދިނުން މަގުފަހިކުރުމަށްއެކަންފަރާތްތަކަށްޝަޢުޤުވެރިވާ 

%0

ކުއްޔަށް ތައްޔާރުކޮށް ޕްލޭނެއްއެކަށޭނ1ަސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ކުއްޔަށް ގޮތައްހިމެނޭޖާގަ ބޮޑުމިނުގެބޭނުންވާދޫކުރުމަށް

ނޑައަޅާބްލޮކްތައްދޫކުރާނެ ކަމާބެހޭހަދާޕްލޭންޔޫސްލޭންޑްކަ

ހޮވޭއިޢުލާނުކޮށްއާންމުކޮށްހޯދާހުއްދަފާސްކޮށްފަރާތުން

ހަވާލުކުރުން ބިންތައްފަރާތްތަކާ

%85ބެލެހެއްޓުން މެނޭޖްކޮށްޕްރީސްކޫލ22ް



ރިޕޯޓްތަފްސީލްހަރަކާތްތަުކގެހިްނގިކައުްނސިލުންއަަހރު ވަނ2021ަ

11މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާހިއްގުމަށްސްކޫލުޕްރ1ީސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ބެލެހެއްޓުން ސްޕަރވައިޒްކޮށްފޯރުކޮށްދީ 

23

ކުރުން ތަރައްޤީގްރައުންޑްޕްލޭސްކޫލުޕްރީ

%0 ބޭނުންވާ ގްރައުންޑަށްލޭޕް ސްކޫލްޕްރ1ީސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

އިސްޓޯލުކުރުން ހޯދާތަކެތިލިސްޓްނަގައިތަކެތީގެ

24

ބެލެހެއްޓުން މެނޭޖްކޮށްކުނިކޮށި

%85 ކައުންސިލްގެނުހިމެނޭސަރވިސްގައިސިވިލ1ްސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ކުރުވުން މަސައްކަތްނަގައިގެންމުވައްޒަފުން ގޮތުގައިމުވައްޒަފުންގެ 

25

ސާފުކުރުން ވިނަނޮޅާޤަބުރުސްޠާނު 

%50 ކައުންސިލްގެނުހިމެނޭސަރވިސްގައިސިވިލ1ްސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ކުރުވުން މަސައްކަތްނަގައިގެންމުވައްޒަފުން ގޮތުގައިމުވައްޒަފުންގެ 

26

ބެލެހެއްޓުން ސާފުކޮށްބަނދަރުމަތި

%80 ކައުންސިލްގެނުހިމެނޭސަރވިސްގައިސިވިލ1ްސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ކުރުވުން މަސައްކަތްނަގައިގެންމުވައްޒަފުން ގޮތުގައިމުވައްޒަފުންގެ 

27

ބެލެހެއްޓުން ސާފުކޮށް ހިނަވާގެ

%80 ކައުންސިލްގެނުހިމެނޭސަރވިސްގައިސިވިލ1ްސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ކުރުވުން މަސައްކަތްނަގައިގެންމުވައްޒަފުން ގޮތުގައިމުވައްޒަފުންގެ 

28

ބެލެހެއްޓުން ދިއްލާމަގުބައްތިތައް

%85

މަގުބައްތިތައް ދިއްލާ ބެލެހެއްޓުމާއި މަރާމާތު 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ -

ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތްތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނު ކުރުން 

ހޮވޭފަރާތަކާއި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށް 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ -

ބެލެހެއްޓުން 

29

ކުރުން މަރާމާތުޖެހުމާއިމަގުބައްތިމަގުތަކުގައިހެދޭއަލަން

%25
ހޯދުމަށްފަރާތެއްކޮށްދޭނެމަސައްކަތް 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

އިޢުލާނުކުރުން 

ހަވާލުކޮށްމަސައްކަތްހޮވޭފަރާތަކާއ2ިސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ބެލެހެއްޓުން 

30

ދިނުން ޚިދުމަތްތައްމުނިސިޕަލްއެހެނިހެން

%80

މުނިސިޕަލްލާޒިމުކުރާދިނުމަށްކައުންސިލުނ1ްސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ލުއިފަސޭހަ ލިބިގަތުމަށްޚިދުމަތްދިނުމާއިޚިދުމަތްތައް

ހަމަޖެއްސުންއިންތިޒާމްތައް

ހަދަންޖެހޭހޯދުމަށްސަރވިސްތައްމުނިސިޕަލ2ްސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ނިންމުންތައްޕީ.އޯ.އެސްހަދާ ފޯމުތައް

%85ބެލެހެއްޓުން ސެކިއުރިޓީއިދާރާގެކައުންސިލްގ31ެ



ރިޕޯޓްތަފްސީލްހަރަކާތްތަުކގެހިްނގިކައުްނސިލުންއަަހރު ވަނ2021ަ

12މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ކައުންސިލްގެނުހިމެނޭސަރވިސްގައިސިވިލ1ްސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

މަސައްކަތް ނަގައިގެންމުވައްޒަފުނ2ްގޮތުގައިމުވައްޒަފުންގެ 

ކުރުވުން.

32

ބެލެހެއްޓުން ސާފުތާހިރުކޮށް ރަށުތެރެ މެނޭޖްކޮށްކުނިކޮށިރަށުގެ 

%90
ކައުންސިލްގެނުހިމެނޭސަރވިސްގައިސިވިލ1ްސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

މަސައްކަތް ނަގައިގެންމުވައްޒަފުނ5ްގޮތުގައިމުވައްޒަފުންގެ 

ކުރުވުން 

33

މަރާމާތުކޮށް ބަނދަރުބައްތިތައްއަދިމަގުބައްތިތައްރަށުގެ 

ބެލެހެއްޓުން 
%85

ކޮންޓެކްޓް އުސޫލުން އަމިއްލަ ފަރާތަކާއި 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ހަވާލުކޮށްގެން 

34

ސާފުތާހިރުކޮށްސަރަޙައްދުތައްއިޖްތިމާޢީމަގުތަކާއިރަށުގެ 

ބެލެހެއްޓުން 

%75 ކައުންސިލްގެނުހިމެނޭސަރވިސްގައިސިވިލ1ްސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

މަސައްކަތް ނަގައިގެންމުވައްޒަފުނ6ްގޮތުގައިމުވައްޒަފުންގެ 

ކުރުވުން 

35

ބެލެހެއްޓުން ހިންގާސްކޫލްޕްރީ

%75 ކައުންސިލްގެނުހިމެނޭސަރވިސްގައިސިވިލ1ްސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

މަސައްކަތް ނަގައިގެންމުވައްޒަފުނ3ްގޮތުގައިމުވައްޒަފުންގެ 

ކުރުވުން 

36

ނޑިގުޑަށްހުރިމަގުމަތީގައި ތަންތަނަށްފެންހެދޭފިލުވާއަ

ވެލިއެޅުން 

%50

މަގުތަކުގެ އަޑިގުޑަންމަގުތަކާއިފެންހެދ1ޭސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ކުރުން އެއްވަރުވެލިއަޅާމަގުތަކަށްފެންހެދޭއެއްކުރުމާއިމަޢޫލޫމާތު

ހުންނަގޮތަށްފެންފައިބާމަގުމައްޗަށް 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

އަންގާހެދުމަށްގޮތަށްފެންނުފައިބާމަގުމަށްޗަށް ބަލާ ފުރާޅުތައް

ކުރުވުން ރަގަޅު

37

ހިންގުން ޕްރޮގްރާމެއްސާފުކުރުމުގެރަށުތެރެ

%50 އަދިބެލެނިވެރިންކުދިންނާއިސްކޫލ1ުސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ސާފުކުރުން ރަށުތެރެގުޅިގެން ރައްޔިތުން

38

ފެއްޓުން ވިޔަފާރިއެއްހޯދުމަށްއާމްދަނީކައުންސިލަށް މާކުރަތު

%0
ވިޔަފާރިއެއްހިންގާނެ ކައުންސިލުނ1ްސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ނޑައެޅުން  ކަ

ނޑައަޅާއިމާރާތެއްހިންގާނެވިޔަފާރ2ިސަބްއެކްޓިވިޓީ -  ކަ
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13މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ފެށުން ވިޔަފާރި

39

ދިގުމުއްދަތަށްގޯތިތައްހުސްހުރި ދަށުގައިބެލުމުގެކައުންސިލުގެ

ދޫކުރުން ކުއްޔަށް

%0

ގޯތިތައްހުސްދަށުގައިބެލުމުގެކައުންސިލުގ1ެސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

އެކަށީގެންވާ އެންމެދިނުމަށްކުއްޔަށް މުއްދަތަށް ދިގު 

ބެލުން ކޮބައިތޯމަސައްކަތްތަކަކީ

އިޢުލާނު ކޮށް ތައްޔާރުޑޮކިއުމަންޓްބިޑ2ްސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ކުރުން 

އެގްރިމެންޓްބަލާ ޕްރޮޕޯޝަލެއްރަގަޅުއެންމ3ެސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ކުރުން 

40

ރޭނުންއިންފާރުއިދާރާގެކައުންސިލް

%0

މަރާމާތުއިންފާރު އިދާރާގެ ކައުންސިލުގ1ެސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ޑޮކިއުމަންޓްބިޑްބަލާ ހުރިތޯކުރެވެން ޚަރަދު ފައިސާކުރުމަށް

ކުރުން ތައްޔާރު

ހަވާލުމަސައްކަތްފަރާތަކާހޮވޭއިޢުލާނުކޮށ2ްސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ބެލެހެއްޓުން ކޮށް

41

ކުރުން މަރާމާތު އިދާރާކައުންސިލް

%0

ފައިސާކުރުމަށް މަރާމާތުއިދާރާކައުންސިލުގ1ެސަބްއެކްޓިވިޓީ -

ކުރުން ތައްޔާރުޑޮކިއުމަންޓްބިޑްބަލާހުރިތޯކުރެވެންޚަރަދު

ހަވާލުމަސައްކަތްފަރާތަކާހޮވޭއިޢުލާނުކޮށ2ްސަބްއެކްޓިވިޓީ -

ބެލެހެއްޓުން ކޮށް

42

ނޑުބިންތަކަށް އެޅުން ކަރަންޓްދަ

%0

ނޑ1ުސަބްއެކްޓިވިޓީ -  ބޭނުންވާއެޅުމަށްކަރަންޓްބިންތަކަށްދަ

ކުރުން ސަރވޭތައްޔާރުކޮށްލިސްޓް ތަކެތީގެއެހެނިހެންކޭބަލާއި

އިޢުލާނު ކޮށް ތައްޔާރުޑޮކިއުމަންޓްބިޑ2ްސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ކުރުން 

ހަވާލުކޮށްމަސައްކަތްފަރާތަކާހޮވ3ޭސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ބެލެހެއްޓުން 

43

ބޭއްވުން މުބާރާތްފުޓުބޯޅަވަނ4ަކައުންސިލުގެ

%0
އިޢުލާނު ބައިވެރިވުމަށް މުބާރާތުގައިފުޓުބޯޅ1ަސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ފެށުން މަސައްކަތްހަމަޖެއްސުމުގެއިންތިޒާމުތައްކުރުމާއި

މުބާރާތްބޯޅަ ފުޓުވަނ4ަކައުންސިލުގ2ެސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ބޭއްވުން 

%0ގާއިމްކުރުން ޑެސްކްފުލުހުންގ44ެ
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14މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ގޮތަކީއޮތްޤާއިމުކުރެވެންޑެސްކްފުލުހުންގ1ެސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ކުރުން މަޝްވަރާ ފަރަތްތަކާކަމާގުޅޭބެލުމަށްކޮބާތޯ

ހުރިހަމަޖައްސައިދެވެންފަރާތުންކައުންސިލުގ2ެސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ދިނުން ހަމަޖައްސައިއިންތިޒާމުތައް

ފެށުން ޙިދުމަތްޤާއިމުކޮށްޑެސްކްފުލުހުންގ3ެސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

45
ހެދުން ހިޔާދަތުރުވެރިންގެ

%0
ފެށުން މަސައްކަތް އަމަލީހިޔާދަތުރުވެރިންގެ 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

46

ހެދުން ޕާކްވެލްކަމްއުތުރުފަރާތު 

%0

ފަރާތެއްކޮށްދޭނެޑިސައިންޕަރކް ވެލްކަމ1ްސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ކުރުން އިޢުލާނުހޯދުމަށް

ހަވާލުކުރުން މަސައްކަތްފަރާތަކާހޮވ2ޭސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ހޯދުން އެހީތެރިކަންފަރާތްތަކުގެހެޔޮއެދ3ޭސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

މަސައްކަތްޢަމަލީ ކުރުމުގެތަރައްޤީ ޕާރކ4ްސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ފެށުން 

47

ހެދުން ބްލޮކެއްއެކަމޮޑޭޝަން އިތުރުކުރުމަށް އާމްދަނީކައުންސިލްގެ

%0 ކުރުމަށްއިތުރުއާމްދަނީކައުންސިލުގ1ެސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ފެށުން މަސައްކަތްކުރުމުގެޤާއިމުބްލޮކެއްއެކޮމަޑޭޝަން

48

ނޑައަޅާބިމެއްޓްއަރިޒަމަށް ލޯކަލް ކުއްޔަށްދިގުމުއްދަތަށްކަ

ދިނުން 

%0

ބިމެއްދޫކުރާނެއަށްޓްއަރިޒަމްލޯކަލ1ްސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ނޑައެޅުން  ކަ

އިޢުލާންލިބުމުންހުއްދަ ފަރާތްތަކުގެކަމާގުޅ1ޭސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ކުރުން 

ބިންބަލާ ޕްރޮޕޯޝަލެއްރަގަޅުއެންމ1ެސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ކުރުން އެގްރިމެންޓްހަވާލުކޮށް 

49

ކުރުން އަޕްގްރޭޑް ކުނިކޮށި

%75

ބޭނުންވާކުރުމަށްތަރައްޤީކުނިކޮށ1ިސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ނެގުން ހިސާބުމަރާމާތުގެ ކުރަންޖެހޭ ވަސީލަތްތަކާއި

ލިބޭތޯބަޖެޓެއްފޮނުވައިގެން އަށްމިނިސްޓްރ2ީސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ބެލުން 

ތައްޔާރުކޮށްޑޮކިއުމަންޓް ބިޑްލިބުމުން ބަޖެޓ3ްސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ކުރުން އިޢުލާނު

ހަވާލުކޮށްމަސައްކަތްފަރާތަކާހޮވ4ޭސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ބެލެހެއްޓުން 
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15މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

50

ނޑާއިފުޓުބޯޅަ މަޝްރޫޢު ކުރުމުގެތަރައްޤީއެރީނާ ސްޕޯޓްސްދަ

%10 ނޑުފުޓުބޯޅަ ރަސްމ1ީސަބްއެކްޓިވިޓީ -  ކުރުމުގެތަރައްޤީ ދަ

ގެންދިއުން ކުރިޔަށްހުށަހަޅާއިގެންމިނިސްޓްރީއަށްމަސައްކަތް

51

އެޅުންއިމާރާތެއްކޯޓު އައުމާކުރަތުގައި

%0
ބިމެއްއެކަށީގެންވާ ކުރުމަށްއިމާރާތް ކޯޓ1ުސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ނޑައެޅުން  ކަ

ކޯޓުއައުދައްކާވާހަކަދާއިރާތަކާކަމާގުޅ2ޭސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ފެށުން މަޝްރޫޢުކުރުމުގެއިމާރާތް

52

ކުރުން އިމާރާތްމިސްކިތެއްއައުމާކުރަތުގައި

%0
ނޑައެޅުން ބިމެއްއަޅާނެމިސްކިތެއ1ްސަބްއެކްޓިވިޓީ -  ކަ

ވާހަކައާއިމިނިސްޓްރީފަރާތްތަކާއިހެޔޮއެދ2ޭސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ފެށޭތޯމަސައްކަތްޢަމަލީ ކުރުމުގެއިމާރާތް އައުމިސްކިތެއްދައްކާ

ބެލުން 

53

އިމާރާތްހިމެނޭރޫމްސްޓާފް،އޮފީސްސްކޫލުގެ މާކުރަތު. ރ

މަޝްރޫޢު ކުރުމުގެ 
%0

އޮފްމިނިސްޓްރީސްކޫލާއިމާކުރަތު .ރ1ސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ގެންދިއުން ކުރިޔަށްމަޝްވަރާކޮށް އާއިއެޑިއުކޭޝަން

54

ހެދުން ލޯންޑްރީ،ގުދަން،ލެބޯޓްރީމަރުކަޒުގެޞިއްޚީމާކުރަތު. ރ

%45 އުނގޫފާރު. ރހެލްތާއިއޮފްމިނިސްޓްރ1ީސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ގެންދިއުން ކުރިޔަށް މަޝްވަރާކޮށްހޮސްޕިޓަލާއި

55

މަޝްރޫޢު ނަރުދަމާގެފެނާއި

%85 ވާހަކަ އާއިމިނިސްޓްރީއެންވަޔަރަމަންޓް 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ގެންދިއުން ކުރިޔަށްދައްކައިގެން

56

ނިންމުން މަސައްކަތްތައްނުނިމިހުރިއިންޖީނުގެފެނަކަ

%100
ދުރަށް ސަރަޙައްދާދިރިއުޅޭމީހުންއިންޖީނުގ1ެސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

މުޢައްސަސާތަކާސަރުކާރުގެކަމާގުޅޭފެނަކަޔާއިގެންދިއުމަށް

ކުރުން މަޝްވަރާ 

57

ކުރުން މަރާމާތުބަނދަރު ފަރާތު އުތުރުމާކުރަތު. ރ

%0 އާއިހައުސިންގއޮފްމިނިސްޓްރ1ީސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ގެންދިއުން ކުރިޔަށްމަޝްވަރާކޮށް 

58

ބޭއްވުން މުބާރާތްޤުރުއާންވަނ9ަކައުންސިލުގެ

%50 ގުޅިގެން ސްކޫލާއިމަޝްވަރާކޮށްސްކޫލާއ1ިސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ބޭއްވުން މުބާރާތްޤުރްއާންކައުންސިލުގެ ބާއްވާ ރަށުފެންވަރުގައި

%15ހިންގުން ޕްރޮގްރާމްތައްއިތުރުކުރުމުގެ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަނ59ް



ރިޕޯޓްތަފްސީލްހަރަކާތްތަުކގެހިްނގިކައުްނސިލުންއަަހރު ވަނ2021ަ

16މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

މަޝްވަރާކޮށްޖަމިއްޔާތަކާއިކުލަބު ސްކޫލާއ1ިސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ރޒްއިސްލާމިކް އޮފްމިނިސްޓްރީ އަދި އެދޭހެޔޮއާއިއެފެއާ

ހިންގުން ޕްރޮގްރާމްގުޅިގެންފަރާތްތަކާ

60

ހިންގުން ޕްރޮގްރާމެއްޚާއްޞަބިނާކުރުމަށް މުޖުތަމަޢުއެއްކުށްމަދު 

%0
ކުރުމަށްސަލާމަތްކުށުގެވެށިންޒުވާނުނ1ްސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

އާއިމިނިސްޓްރީ ޖެންޑަރއާއިޕޮލިސްމަޢުލޫމާތުކަމާބެހޭ

ދިނުން ގުޅިގެން 

61

ބެލެނިވެރިން ރައްޔިތުންނާއިޤަވާޢިދުތަކަށް ރަށްވެހިކަމުގެ

ހިންގުން ޕްރޮގްރާމެއްއަޙްލުވެރިކުރުމުގެސްކޫލުކުދިން 
%0

ކުރުވުމާއި އަޙުލުވެރިޤަވާއިދަށްކަމުގެ ރަށްވެހ1ިސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ކުރުން ތަންފީޒުއެޤަވާއިދުތައް

62

ހޭލުންތެރިކުރުވުން ކުންޏަށްސާފުކުރުމާއިރަށުތެރެ

%50 އަދި ބެލެނިވެރިނަނަށްކުދިންނާއިސްކޫލު 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ބޭއްވުން ބައްދަލުވުންތަކެއްރައްޔިތުންނަށް

63

ޤާނޫނުތަކާއިބައެއްހެދިފައިވާ އަމާޒުކޮށްގެންކުދިންނަށްސްކޫލު

ފިލުވައިދިނުން އޮޅުންޤަވާއިދުތައް
%0

ބައްދަލުވުންތައް ޚާއްޞަކުދިންނަށްސްކޫލ1ުސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ދިނުން މަޢުލޫމާތުބާއްވާއެކުޓީޗަރުންނާއިއަދި ބެލެނިވެރިންނާއި

64

ކުޅިވަރުކުޅެވޭތައްޓައްވާދާއިގެ ކައުންސިލުގެ މާކުރަތު. ރ

ބޭއްވުން މުބާރާތްތައް
%0

ފުޓުބޯޅަ، ބަށި، ވޮލީ، ނެޓްބޯޅަ އަދި ރާޒުވާ 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

މުބާރާތް ބޭއްވުން 

65

އަންގާ އެފަރާތްތަކަށްސާފުކުރުމަށްކުނިހުރިގޯތިތަކުގައިފަޅު

ބެލުން ކުރޭތޯއެކަން
%50

ނަސޭހަތް ގެނެސްވެރިންތަކުގެފަޅުގޯތ1ިސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ކަންކުރުވުން އަންގާއިގެންލިޔުމުންތެރިވުމާއި

66

މަނާއެޅުންކުނިސަރަޙައްދުތަކަށްއެހެން ނޫންކުނިކޮށިރަށުގެ 

ލޮކޭޝަންތަކުގައިކަނޑައެޅޭވަށައިގެންރަށުގެޕޯސްޓަރުކުރާ

%5ޖެހުން

ނޑައަޅާޕޯސްޓަރެއްކުންޏާގުޅ1ޭސަބްއެކްޓިވިޓީ -  ހަރަކާތް މިކަ

ހިންގުން 

67

ސަރަޙައްދުތަކުގައިބަނދަރުސަރަޙައްދުތަކާއިއިޖްތިމާޢީރަށުގެ 

ނޑައެޅޭ %25ބެހެއްޓުން ޑަސްޕިންލޮކޭޝަންތަކުގައިކަ

ލެވިފައިވާ އެކުލަވާކުރުމަށް ކުނިމެނޭޖް 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ - 



ރިޕޯޓްތަފްސީލްހަރަކާތްތަުކގެހިްނގިކައުްނސިލުންއަަހރު ވަނ2021ަ

17މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ކުރިޔަށް މިހަރަކާތްމަޝްވަރާކޮށްޖަމިއްޔާތަކާއިކުލަބުކޮމިޓީއާއި

ގެންދިއުން 

68

ބަނދަރުގައިދައްކައިގެން ވާހަކަމަސްވެރިންނާއިއޮޑިވެރިންނާއި

ކުރުން ތަރުތީބުއުޅަނދުފަހަރު އަޅާ

%0 ޤަވާއިދުގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ބަނދަރު ރަށުގ1ެސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ޤަވާއިދަށް އަދި ކަންކަމާއި ކުރާބަޔާން އުސޫލުގައި ހަދާ ދަށުން 

ކުރުން މިކަންކުރުވައިގެންހޭލުންތެރިއޮޑިވެރިން

69

ނުބެހެއްޓުން ދޯނިފަހަރުދިމާލައްވާގޮތަށްސިޑިބަރިތަކާއި

%50
ޤަވާއިދުގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ބަނދަރު ރަށުގ1ެސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ޤަވާއިދަށް އަދި ކަންކަމާއި ކުރާބަޔާން އުސޫލުގައި ހަދާ ދަށުން 

ކުރުން މިކަންކުރުވައިގެންހޭލުންތެރިއޮޑިވެރިން

70

ތެލާއި ކަރުގޮހޮރާއިއެޅޭކަޑިންމައަށްސަރަޙައްދާބަނދަރު

ދައްކާ ވާހަކަފަރާތްތަކާއިއެކުޒިންމާވާ އެޅުމުގެ ކުނިފަދަތަކެތި

ކުރުން މަސައްކަތްސާފުކުރުމަށް ހުއްޓުވާއެކަން
%50

ޤަވާއިދުގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ބަނދަރު ރަށުގ1ެސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ޤަވާއިދަށް އަދި ކަންކަމާއި ކުރާބަޔާން އުސޫލުގައި ހަދާ ދަށުން 

ކުރުން މިކަންކުރުވައިގެންހޭލުންތެރިއޮޑިވެރިން

71

ޕޯސްޓަރު ފަދަ ހޭލުންތެރިވާއެކިކަންކަމަށްސަރަޙައްދުގައިބަނދަރު 

ޖެހުން

%50 ޤަވާއިދުގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ބަނދަރު ރަށުގ1ެސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ޤަވާއިދަށް އަދި ކަންކަމާއި ކުރާބަޔާން އުސޫލުގައި ހަދާ ދަށުން 

ކުރުން މިކަންކުރުވައިގެންހޭލުންތެރިއޮޑިވެރިން

72

ކުރުން ތައްޔާރުތާވަލްމަސައްކަތުއަހަރުގެވަނ2021ަ

%100 ކަންކަމަށް ކުރެވިދާނެމަޢުލޫމާތާއެކުޞައްޚ1ަސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

އެކުލަވާލުން ތާވަލްމަސައްކަތުބަލާ

73

ޕްލޭނާއިތަރައްޤީގެބަޖެޓާއިކައުންސިލުގެ އަހަރުގެވަނ2021ަ

ފިނޭންސް. އެލްޖީއޭ،ކައުންސިލްއަތޮޅުޕްލޭންފައިނޭންސަލް

ކުރުން ކަށަވަރުލިބުނުކަން މިނިސްޓްރީއަށް
%100

ހުރިހާ ކަމާގުޅޭފާސްކޮށްބަޖެޓްކައުންސިލުނ1ްސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

އަދި އަށްއޭ.ޖީ.އެލް،ކައުންސިލަށްއަތޮޅުލިޔެކިއުންތަކާއެކު

ކުރުން ކަށަވަރުލިބުނުކަންފޮނުވާމިނިސްޓްރީއަށްފިނޭންސް

74

ޖަލްސާއާންމުއިންވުމުގެ ރިޕޯޓްމަހުގ6ެފުރަތަމަކައުންސިލްގެ

%100ބޭއްވުން 

ރިޕޯޓް މަސްދުވަހުގ6ެފުރަތަމަކައުންސިލުގެ 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ - 



ރިޕޯޓްތަފްސީލްހަރަކާތްތަުކގެހިްނގިކައުްނސިލުންއަަހރު ވަނ2021ަ

18މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ކުރުން ބައްދަލު ރައްޔިތުންނާއިހުށަހެޅުމަށް

75

އެކުލަވާލާލިސްޓްމިސްކީނުންގެފަޤީރުންނާއިއަހަރުގެވަނ1441ަ

ހައްޤުވެރިންނާއޭގެފައިސާ ދައްކާ ޒަކާތަށްފިޠުރުއަދި

ހަވާލުކުރުން 
%100

ބަލައިގަނެ ފޯމްދޫކުރުމާއި ފޯމުއިޢުލާނުކޮށް 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

އޮފް މިނިސްޓްރީ ބަލާފުރިހަމަތޯމަޢުލޫމާތު ފޯމުތަކުގެ ލިބޭ

ރޒްއަށްއިސްލާމިކް .ކުރުންއަޕްޑޭޓްލިސްޓްފޮނުވާ އެފެއާ

76

ތައްޔާރުކުރުން ބަޔާންމާލީއަހަރުގެ ވަނ2020ަކައުންސިލްގެ

%100
ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ 2020ކައުންސިލުގެ 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ - 

ބަޔާން ތައްޔާރުކޮށް އަތޮޅު ކައުންސިލް، އެލްޖީއޭ. ފިނޭންސް 

މިނިސްޓްރީ އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާ ލިބުނުކަން 

ކަށަވަރު ކުރުން 

ނޑު (އެސް.އޯ.ޕީ)ތައް ކައުންސިލުން  ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތުގެ މިންގަ

ފާސްކުރުން 

77

ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތުގެ 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ -

ނޑުތައް(އެސް.އޯ.ޕީ)ތައް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ފާސްކޮށް  މިންގަ

ޢަމަލު ކުރަމުން ގެންދިއުން 





%5

78

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން 2020ކައުންސިލުގެ 

100%
ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރި 2020ކައުންސިލުގެ 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ -

ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމާއި ކައުންސިލުން 

ފާސްކޮށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް، އެލްޖީއޭ އަށް ފޮނުވާ ލިބުނުކަށް 

ކަށަވަރު ކުރުން 

79

މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު މުއްސަދި ކުރުމާއި ތާޒާކުރުމަށް ކުދި 

ވޯކްޝަޕްތައް ހިންގުން 





%20
ކައުންސިލާއި ރަށުގައި ހުރި ސިވިލް 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ -

ސަރވިސް މުޢައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކޮށްގެން 

މުވައްޒަފުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޓްރެއިންގް ޕްރޮގްރާމްތައް 

ހިންގުން 



ރިޕޯޓްތަފްސީލްހަރަކާތްތަުކގެހިްނގިކައުްނސިލުންއަަހރު ވަނ2021ަ

19މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޙާ - 7
އަދި ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ލަފާކުރި އާމްދަނީ ލިބެމުން ނުދިއުމުގެ ސަބަބުންދައްވުމާއި ކައުންސިލަށްކައުންސިލުގެ މާލީ ހާލަތު

ފަރާތްތަކުން ކުރަމުންދާ މި އަހަރު ލިބިފައިވާ ބަޖެޓުގައި ކައުންސިލް ހިންގުމަށާއި އަމިއްލަނުބައްދަލު ޚަރަދު ކުރަންޖެހުމުން އަދި 

ގެ ވައިރަސް އާއި ގުޅިގެން ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް ކައުންސިލަށް 19ކޮވިޑު އިސާ ލިބިފައި ނުވުމާއެކު، މަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ފަ 

ނޑައެޅި ބަޖެޓުން މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ފިޔަވާ އިތުރު ފައިސާއެއް ބަޖެޓަށް ލިބެމުން 2021ންޓްގެ ގޮތުގައި ގްރާ ވަނަ އަހަރަށް ކަ

ނޑައެޅުނު ކަންތައްތަކާއި ރޭވިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ށް ލުއިއާންމު ރައްޔިތުންނަނުދިއުމުން  ފަ ސޭހަކޮށް ދިނުމަށް ކަ

ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތި ވެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރަމުވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން 2021
ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ރިކަރަންޓް ވަނަ އަހަރަށް މ2021ި ކައުންސިލަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ކަ

މިލިޔަން ފަސް (5,782,553.00ޖުމުލަ އެކުއާރުފިޔާ 629,316.00ކެޕިޓަލް ޚަރަދުއަދިފިޔާރ5,153,237.00ުޚަރަދު 

ސްކުރެވިފައި ވެއެވެ.ޓުގެ ގޮތުގައި ފާރުފިޔާ ބަޖެ) ރުފިޔާފަންސާން ތިންސަތޭކަ ފަސްހާސް އަށްޑިހަ ދެލައްކަ ހަތް

ފަލަސްތީނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފަންޑު ފޮއްޓެއް ބެހެއްޓުން 

ފަލަސްތީނާއެކު މާކުރަތު ރައްޔިތުން ތިބިކަން ހާމަކޮށްދިނުމަށާއި މާކުރަތު ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް 

ކައުންސިލް އިދާރާގައި ފަންޑުފޮއްޓެއް ގައި 2021މެއި 24އިސްނަގައިގެން މާކުރަތު ކައުންސިލުންވެދިނުމަށް ރަމްޒީ އެހީއެއް

(ތިރީސް ހަތަރުހާސް އަށްޑިހަ އެއް ރުފިޔާ ފަންސާސް ލާރި) އެވެ.34،081.50މިފަންޑު ފޮއްޓަށް ލިބިފައިވަނީ ބެހެއްޓިފައި ވެއެވެ.

ގައި ފަލަސްޓީނަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން އާއި ހަވާލުކުރެވިފައެވެ.2021ޖޫން 10މިފައިސާ ވަނީ 



ރިޕޯޓްތަފްސީލްހަރަކާތްތަުކގެހިްނގިކައުްނސިލުންއަަހރު ވަނ2021ަ

20މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

އަހަރުގެ 2މުވައްޒަފުން 06ރަށުގެ އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި 

5ކު މުއްދަތަށް ހަމަޖައްސާ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށް އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ފެށިފައިވެއެވެ. ހަފްތާއަ

ރުފިޔާ 3100.00ގަޑިއިރު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭގޮތައް ހަމަޖެއްސިފައިވެއެވެ. މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 6ދުވާލަކު ދުވަހު 

ރުފިޔާ އެވެ. އަދި ރަމްޟާންމަހުގެ އިނާޔަތު ފައިސާ ހަމަޖެއްސިފައިވެއެވެ.1000.00އަދި ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 

މަރުކަޒު ޢީ އިޖްތިމާ ރ. މާކުރަތު 

ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް އަލްފާޟިލާ އިޢުތިޝާމް 2017މެއި 02ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު 

އާދަމް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާދެއްވާފައިވުމާއެކު އިމާރާތުގެ ބޭނުން ކުރަން ފަށާފައި ވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ނަމަވެސް މި އިމާރާތުގައި

ރޑު، ރާޒުވާ، ކެރަމް ބޯޑު ކަން ފާހަގަކުޅެވެނީ  މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ކުރަމެވެ. ހަމައެކަނި ގާލަންޑޯ، ބިލިއަޔަ

އާއި ގުޅިގެން މަރުކަޒުގެ 19ކޮވިޑް މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސިފައި ވެއެވެ.2މުވައްޒަފުން އަދި މަސައްކަތު 2އޮފިސަރުންގެ ގޮތުގައި 

ނޑާލާފައި އޮތުމަށްފަހު ޚިދުމަތްތައް މެ ގައި ޚިދުމަތް ދޭންފެށިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. 2021ޖޫން 05ދުކަ

އަށް ޚިދުމަތް 23:30ން 20:00އަށް އަދި ރޭގަންޑު 18:00ން 15:00ދުވަހު 6މަރުކަޒު ހުޅުވާ ހަފުތާއަކު 

ރުފިޔާ 1000.00ޔާ އަދި ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ރުފި 3100.00މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދެވެމުން ދެއެވެ.

.ތު ފައިސާ ހަމަޖެއްސިފައިވެއެވެ އެވެ. އަދި ރަމްޟާންމަހުގެ އިނާޔަ

މަސައްކަތް ރަށުގައި ނަރުދަމާނިޒާމު ޤާއިމް ކުރުމުގެ 
2020އަދި 2019ފަށާ 2018ސެޕްޓެމްބަރ 15އަމަލީމަސައްކަތްށްޓަކައި ނިޒާމް ގާއިން ކުރުމަށުގައި ނަރުދަމާރަ

ބޭނުންކުރަން ކުރަމެވެ. ނަމަވެސް ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް ނިންމާލެވިފައި ވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަ ވަނަ އަހަރުގެ

ނުވެއެވެ.ފެށިފައެއް

ގައި ކޮށް 2020މަސައްކަތް ލާންޓްގެ ގާއިން ކުރުމުގެމިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމްންޓްގެ ފަރާތުން މިރަށުގައި އާރޯ ޕް

އަދި މިޕްރޮޖެކްޓްގެ އާރު އޯ ޕްލާން އިސްޓޯލްކޮށް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިންމާފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.ނިމިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެމެވެ.

އި ވެއެވެ.ގައި ހުޅުވާލެވިފ2021ަމާރިޗު 29އެހެންކަމުން ފެނުގެ ޚިދަމަތް ދިނުމަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު 



ރިޕޯޓްތަފްސީލްހަރަކާތްތަުކގެހިްނގިކައުްނސިލުންއަަހރު ވަނ2021ަ

21މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު އަޕްގުރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

15ރ. މާކުރަތު ރަސްމީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ޒަމާނި ފެންވަރަށް ހެދުމަށް ޓާރފް އެޅުމައްޓަކައި ސަބްބޭސް ހެނދުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް 

ގައި ވަނީ ފެށިފައެވެ. މިމަސައްކަތް ހަވާލު ކުރައްވާފައިވަނީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ޓީ. އޭ. ކޮންސްޓްރަކްޝަން 2020ޖަނަވަރީ 

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެމަސައްކަތް ނިންމާލެވިފައި ވެއެވެ. އަދި ޓާފް 2020ރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ. އެންޑް ޓް

އަމަލީ މިހާތަނަށް ރަށަށް ގެނެސްފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ނަމަވެސް ގައި 2021ޖޫން 18ހިލަވެލި އަދި ރަބަރ އެޅުމަށްޓަކައި 

ފަހަގަކުރަމެވެ.މަސައްކަތް ފެށިފައި ނުވާކަން 

ރަށުގެ ހޭޅިފަށް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

ޖޫން 26ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ރަށުގެ ހޭޅިމާކުރަތު އަން

ގައި ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ވެއެވެ.2021

ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ދަރިވަރުން ބައިވެރިކުރުން 34ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 

ގައި ފުރުސަތު 2021އޮކްޓޫބަރ 06ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ދަރިވަރުން ބައިވެރިވުމަށް 34ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 

ތައް ދަރިވަރުން ނެގުމަށްޓަކައި އަތޮޅު މިމުއްދަތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ޤައުމީ މުބާރާހުޅުވާލެވިފައިވެއެވެ. 

އަތޮޅު އޮޑިޝަނުގައި ހޮވުނު ފަރާތްތައް މިއޮޑިޝަނުންޑިޝަނެއް ބޭއްވިރަށު އޮމަށް އޮޑިޝަނުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތައް ހޮވު

ބައިވެރިކުރެވިފައި ވެއެވެ.



ރިޕޯޓްތަފްސީލްހަރަކާތްތަުކގެހިްނގިކައުްނސިލުންއަަހރު ވަނ2021ަ

22މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ކުނިމެނޭޖް ކުރުން 

ވަނަ އަހަރުއެވެ. ނަމަވެސް ކުނިކޮށްޓަށް 2014ގާއިމްކޮށް ދީފައިވަނީ ފުރަތަމަ މާކުރަތުގައި ކުނިކޮށްޓެއް ސަރުކާރުން 

އްލުންތައް ބޭނުންވާ އާތްލާތްތައް ހޯދިފައިނެތުމާއި ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެވިފައި ނެތުމާއި ކުނިކޮށީގެ ޖާގަ ކުރަވުމާއި ކުނިކޮށްޓަށް ގެ

ނުވެއެވެ. ދީފައިވުމުގެ ސަބަބުން ކުނިކޮށި ބޭނުންކުރަން ފެށިފައެއް

ކުނިކޮށި އޮފީސް އިމާރާތަކާއެކު ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުން ދެވަނަފަހަރަށް ޖާގަ އިތުރުކޮށް 2020އެހެންކަމުން 

ނަމަވެސް ކުނިކޮށީގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމުނު ކޮށް ނިންމާލައްވާ ފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

ލިބިފައި ނެތުމުން ބޭނުންކުރަން ނުފެށި ލަސްވަމުންދާކަން ފާހަގަ ކުރެމެވެ.

2017ށާއި ގޭގެއިން ކުނި ނެގުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފެށުމަށް ކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި މެނޭޖް 

އެވެ. ނަމަވެސް ޕިކަޕު މައްސަލަޖެހި ބޭނުންނުކުރެވޭތީ، ކައުންސިލަށް ގެނެވިފައި ވެޓަނުގެ ޕަވަގޭޓް ޕިކަޕެއް 2ތެރޭގައި އޯގަސްޓްމަހުގެ

ކުރެވިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ޕިކަޕަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ދުވަހު ކުލިދޭގޮތަށް ގޭގެއިން ކުނިނެގުމަށް އަމިއްލަ މީހެއްގެ ޕިކަޕެއް ބޭނުން 

ގިނަގުނަ ކުނި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވި ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކުރަން ފެށިފައިވާކަން ފަހަގަކުރަމެވެ. ހައްލު

ކުނިކޮށީގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންއައި ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ވެސްމިއަހަރުގެ ތެރޭގައިކުވެސް ގޮންޖެހުންތަކާއި އެ

ދިވެހި މުވައްޒަފުން ނެގިފައިވެއެވެ. އަދި 4ސީ މުވައްޒަފުން އަމިއްލައަށް ދިއުމާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ބިދ5ޭ

ން ވޭކައަދި ޕިކަޕް ބޭނުންކުރެވޭ ހާލަތައް އައުމާއި ގުޅިގެން ޑުރައިވަރެއްގެ ގޮތުގައި މުވައްޒަފެއް ހަމަޖެއްސި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެ 

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސް ހަމަޖެއްސިފައިވަނީ ކައުންސިލަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ އިންނެވެ.ރަމެވެ. ފާހަގަ ކު 

ހުކުރު މިސްކިތުގެ ފަންކާތައް އަދި ޗާންދަލިޔާ ބަދަލުކުރުން:

ރ. މާކުރަތު ހުކުރު މިސްކިތް (މަސްޖިދުލް ސަލާމް) ގެ ޗާންދަލިޔާއާއި އެތެރޭގައި ހަރުކުރެވިފައިވާ ސީލިންގް ފަންކާތަކާއި މުންނާރު 

ކު ހީއާއެލައިޓުތައް ނަގާ ބަދަލުކޮށް އައު ތަކެތި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިމަސައްކަތަކީ ހެޔޮއެދޭ ފަރާތެއްގެ ދީލަތި އެ

ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތެކެވެ. 
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23މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

:މާކުރަތު ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ އެކްޓެންޝަން އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް 

ރ.މާކުރަތު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލު ކުރުމަށްޓަކައި އެކްޓެންޝަން 

ޖެނުއަރީ 19މަސައްކަތް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި މިކައުންސިލާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި އިމާރާތެއް އެޅުމުގެ 

ސޮއިކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހުޅުވާލުމުން ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 2021

އްވާފައިވާ އައި.ބީ.ބީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުންނެވެ. މާކުރަތު ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން އައި.ބީ.ބީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރަ

ގައެވެ. އަދި މިތާރީޚުން ފެށިގެން އަމަލީ މަސައްކަތް 2021ޖޫން 14މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެއްވީ 

ކުރަމެވެ.ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަ

ލް އަންވާރުގައި ކަނބަލުން ނަމާދު ކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން:މަސްޖިދު 

މަސްޖިދުލް އަންވާރުގައި ކަނބަލުން ނަމާދު ކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ޕާރޓްޝަންޖަހާ ނަމާދު 

ކުރެވޭނެ ޖާގަހެދިފައިވެއެވެ.

ބެލެހެއްޓުން މަގުބައްތިތައް ދިއްލާ 

މަގުބައްތިތައް ދިއްލާ ބެލެހެއްޓުމާއި މަގުބައްތިތަކަށް އަޅަންޖެހޭ ކޭބަލްތައް އެޅުމަށް ކޯރުކޮނެ މަގުތައް ދިއްލާ އަލިކުރުމަށް

ޝީދު އާއެވެ. މަގުބައްތިތައް ޖަހަންޖެހޭ ތަންތަނުގައި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރެވިފައިވަނީ ރ. މާކުރަތު ކުދިއަކިރިގެ މުޙައްމަދު ރަ

މިމަސައްކަތްތަކަށް ޚަރަދު ކުރެވިފައިވަނީ ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުންނެވެ.



ރިޕޯޓްތަފްސީލްހަރަކާތްތަުކގެހިްނގިކައުްނސިލުންއަަހރު ވަނ2021ަ

24މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ޤަބުރުސްތާނު ނޮޅާ ސާފުކުރު 

ގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ރަށު 2021ރަށުގެ ޤަބުރުސްޠާނު ވިނަ ފަޅާ ބޯވެފައިވާތީ ކުނިކޮށީ މުވައްޒަފުން ލައްވާ 

ނިތައްނަގައި އުކާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިމަސައްކަތުން ޤަބުރުޞްތާނު އެއްކޮށް ނޮޅާ ޤަބުރުސްޠާނު ނޮޅާ ސާފުކޮށް ކު 

ސާފުކުރެވިފައިވެއެއެވެ. 

ތަޢުލީމް 

ސުކޫލު މިރަށުގައި ހުރެއެވެ. 2ތަޢުލީމު ދިނުމަށް 

ރ. މާކުރަތު ސްކޫލް 

ރ. މާކުރަތު ސްކޫލް ހިންގަމުން ގެންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ. މިސުކޫލުގައި އެލް.ކޭ.ޖީ 

އަށް ކިޔަވައިދެވެއެވެ.11އިން ފެށިގެން ގްރޭޑް 

ރ. މާކުރަތު ޕްރީ ސްކޫލް 

ރ. މާކުރަތު ޕްރީ ސްކޫލު ހިންގަނީ ރ. މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ރ. މާކުރަތު ކައުންސިލުންނެވެ. މި 

ސްކޫލުގައި ބޭބީ ނާސަރީ، އަދި ނާސަރީ ކުދިންނަށް ކިޔަވައި ދެވެއެވެ. 



ރިޕޯޓްތަފްސީލްހަރަކާތްތަުކގެހިްނގިކައުްނސިލުންއަަހރު ވަނ2021ަ

25މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

މަސައްކަތް ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ 
މުވައްޒަފަކު ހަމަޖައްސަވާ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުފައި 2ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ ވަގުތީ މަގާމަށްމިއަހަރުގެ ތެރޭގައި 

ވެއެވެ. އަދި މި މުވައްޒަފަށް މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ދެވިފައިވަނީ ކައުންސިލަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއިންނެވެ.

ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން ދުނިޔޭގެކާބޯތަކެތީގެ ދުވަހާއި ދަނޑުވެރިންގެ 

ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަހާއި ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ކާބޯތަކެތީގެ މައުރަޒެއް ރަށުގައި ބޭއްވިފައި 

ވެސް ވެއެވެ. މިއީ އާންމުފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވިފައިވާ މައުރަޒަކެވެ. މިމައުރަޒުގައި ދަނޑުވެރިކަމުން އުފައްދާ ބާވަތްތައް

ހަދިޔާ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާކުރަތު ޕްރީސްކޫލަށެވެ.20ހިމެނިފައި ވެއެވެ. އަދި މިމައުރަޒުގައި ބައިވެރިން ވިއްކާ ތަކެތީގެ %

ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން:

ރ. މާކުރަތު ސްކޫލްގައި މާކުރަތު ކައުންސިލް އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ ގުޅިގެން 

ގައި ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް އެސްކޫލްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްސަކުރެވިގެން ފަރިއްކޮޅެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ. މިހަފްލާ 

ހަދިޔާ ކުރެވިފައިވެއެވެ.ފަތި ޓީވީއެއް 55މާކުރަތު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން މާކުރަތު ސްކޫލަށް "

މާކުރަތު ކައުންސިލް އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ ގުޅިގެން ރ. މާކުރަތު ސްކޫލްގައި 

މިހަފްލާގައި ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް އެސްކޫލްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްސަކުރެވިގެން ފަރިއްކޮޅެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ. 

ފަތި ޓީވީއެއް ހަދިޔާ ކުރެވިފައިވެއެވެ.55މާކުރަތު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން މާކުރަތު ސްކޫލަށް "



ރިޕޯޓްތަފްސީލްހަރަކާތްތަުކގެހިްނގިކައުްނސިލުންއަަހރު ވަނ2021ަ

26މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމާއި ގުޅޭ 

ރަށުގައިހުރި އެހެނިހެން ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ކައުންސިލް އިދާރާއިން އިސްނަގައިގެން 

ކުޅިވަރުތައް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ވެއެވެ.މުވައްސަސާތަކާއި އާންމުފަރާތައް ގުޅިގެން ހޭންޑް ބޯލް އަދި ފުޑްސެލްގެ 

ނާއި ބައްދަލުކުރުން ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުން 
ވަނަ އަހަރަށް ތައްޔާރު ކުެރވިފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ރަްއޔިތުންނާއި 2026ން 2022މިކައުންސިލުން 

ވަނަ ދުވަުހގެ ރޭ މިރަށު އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވިފައި ވެއެވެ. 2021ނޮވެމްބަރ 28ހިއްސާކުރުމަށް ބައްދަލުވުމެއް 



ރިޕޯޓްތަފްސީލްހަރަކާތްތަުކގެހިްނގިކައުްނސިލުންއަަހރު ވަނ2021ަ

27މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ބަދަލުކުރުން:އަތުރާފައިވާ ގައުތައް ބޭރުވޯކުވޭގައި ހުކުރު މިސްކިތުގެ 

ރ. މާކުރަތު ހުކުރު މިސްކިތް (މަސްޖިދުލް ސަލާމް) ގެ ބޭރުވޯކްވޭގައި އަތުރާފައިވާ ގައު ތައް ބައު ވެފައިވާތީ އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ 

ޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ވެއެވެ. އެހީތެރިކަމާއިއެކު ގައު ތައް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލް އަދި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތައް ގު

އަންހެނުންނާއި ދެކޮޅަށްކުރާ އަނިޔާހުއްޓުވުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމާއި ގުޅޭ 
އަންހެނުންނާއި ދެކޮޅަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ކައުންސިލާއި އަންހެނުްނެގ 

ހިންގާލުމެއް، ޕޯސްޓަރާއިއެކު ރަށުގެ ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެންތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި

ފޮޓޯނެގުްނ، ހޭންޑް ޕްރިންޓް އަދި ހޭންޑްބޯލް މެޗެއް ސްކޫލް ސްޓާފުން އަދި ބެލެނިވެރިންގެ މެދުގަިއ ކުޅެވިފައި ވެއެވެ.



ރިޕޯޓްތަފްސީލްހަރަކާތްތަުކގެހިްނގިކައުްނސިލުންއަަހރު ވަނ2021ަ

28މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ހަރަކާތްތައް ގެންދެވިފައިނުވާ ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް 2021

 ްރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސިންގ ޕްލޭން ރިވިއުކޮށް އަލުން ހެދުން: 1ޙަރަކާތ

ތްކުރިއަށް ގެންދަވާތީއެވެ.ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީން ޭލންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހެދުމުގެ މަސައްކަސަބަބު/ދަތިތައް:

 ްއެންމެ އެކަނޭނަ ބިންތަކަކީ ކޮބައިތޯ އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްފަރާތަކަށް ބިން ދޫކުރުން:އެކަމަކަށް :2ޙަރަކާތ

ބެލުން.

ޕްލޭންހެދި ޕްލޭންގެ ދަށުން ހަރުދަނާ ގޮތަކަށް ބިންތައް ސިންގް ޕްލޭން ހެދިފައި ނެތުމުން، ރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫ ސަބަބު/ދަތިތައް:

ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީއެވެ. 

 ްބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމް :3ޙަރަކާތ

ލިބިފައި އިދާރީގޮތުން ކުރަމުންއައި މަސައްކަތް ކައުންސިލްގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންސަބަބު/ދަތިތައް:

ނެތުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

 ްކައުންސިލްގެ އަހަރީ ޖަލްސާ ބޭއްވުން :4ޙަރަކާތ

ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ކަމަށް އެކަންކަމަށް ފައިސާ ހިމެނިފައި ނެތުމާއި ކައުންސިލުން ބަޖެޓުގައިސަބަބު/ދަތިތައް:

އާންމު އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތްތަކަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ބޮޑުވުން.ލަފާކުރި ވަރަށް އާމްދަނީ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުންނާއި

 ަބިންދޫކުރުން އުސޫލުންވިޔަފާރި ރަށުން:5ރަކާތް ޙ

ރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސިންގް ޕްލޭން ހެދިފައި ނެތުމުން، ޕްލޭންހެދި ޕްލޭންގެ ދަށުން ހަރުދަނާ ގޮތަކަށް ބިންތައް ސަބަބު/ދަތިތައް:

ހަމަޖެހިފައިވާތީއެވެ.ދޫކުރުމަށް 

 ްބިންދޫކުރުން ކުއްޔަށްއުތުރުފަރާތުންރަށުގެކުރުމަށްވިޔަފާރި :6ޙަރަކާތ

ރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސިންގް ޕްލޭން ހެދިފައި ނެތުމުން، ޕްލޭންހެދި ޕްލޭންގެ ދަށުން ހަރުދަނާ ގޮތަކަށް ބިންތައް ސަބަބު/ދަތިތައް:

.ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީއެވެ

 ްމުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން ގެސްޓް ހައުސް ހެދުމަށް ބިން ދިގު:7ޙަރަކާތ

ރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސިންގް ޕްލޭން ހެދިފައި ނެތުމުން، ޕްލޭންހެދި ޕްލޭންގެ ދަށުން ހަރުދަނާ ގޮތަކަށް ބިންތައް ސަބަބު/ދަތިތައް:

ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީއެވެ. 

 ްފެއްޓުންވިޔަފާރިއެއްހޯދުމަށްއާމްދަނީކައުންސިލަށްމާކުރަތު: 8ޙަރަކާތ

ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރި ވަރަށް ފައިސާ ހިމެނިފައި ނެތުމާއިކައުންސިލުން ބަޖެޓުގައި :ދަތިތައް /ސަބަބު 

އާމްދަނީ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުންނާއި ސްޕޮންސަރ އާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. 



ރިޕޯޓްތަފްސީލްހަރަކާތްތަުކގެހިްނގިކައުްނސިލުންއަަހރު ވަނ2021ަ

29މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ްރޭނުން އިންފާރުއިދާރާގެ ކައުންސިލް:9ޙަރަކާތ

ކައުންސިލަށް ކައުންސިލްގެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިނގުމަށްފައިސާ ހިމެނިފައި ނެތުމާއިކައުންސިލުން ބަޖެޓުގައިސަބަބު/ދަތިތައް:

އާމްދަނީ ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރި ވަރަށް އާމްދަނީ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުންނާއި މަރާމާތު އައިޓަމަށް ފައިސާ އިތުރުކޮށް ދެއްވަފައި 

ނުވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

 ްމަރާމާތު ކުރުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާ :10ޙަރަކާތ

ކައުންސިލުން ބަޖެޓުގައި ކައުންސިލްގެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިނގުމަށްފައިސާ ހިމެނިފައި ނެތުމާއި ކައުންސިލަށް ސަބަބު/ދަތިތައް:

ދަނީ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުންނާއި މަރާމާތު އައިޓަމަށް ފައިސާ އިތުރުކޮށް ދެއްވަފައި އާމްދަނީ ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރި ވަރަށް އާމް

ނުވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

 ްނޑުބިންތަކަށް ކަރަންޓް އެޅުން:11ޙަރަކާތ ދަ

ން ބަޖެޓުގައި ކައުންސިލްގެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިނގުމަށްފައިސާ ހިމެނިފައި ނެތުމާއި ކައުންސިލަށް ކައުންސިލުސަބަބު/ދަތިތައް:

ސަބަބުންނެވެ.ދަނީ ނުލިބުމުގެ އާމްދަނީ ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރި ވަރަށް އާމް

 ްބޭއްވުން މުބާރާތް ފުޓުބޯޅަވަނ4ަކައުންސިލުގެ :12ޙަރަކާތ

ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރި ވަރަށް އާމްދަނީ ނުލިބުމުގެ ކައުންސިލްގެ މާލީ ހާލަތުދައްވެ ސަބަބު/ދަތިތައް:

ނުލިބުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.ސަބަބުންނާއި ސްޕޮންސަރ އާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާ 

 ްފުލުހުންގެ ޑެސްކެއް ޤާއިމްކުރުން:13ޙަރަކާތ

ފުލުހުންނާއި ކަމާގުޅޭ ދާއިރާތަކައް ހުށަހަޅައިގެންވެސް އެއިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވާފައިނުވުމުގެ ސަބަބު/ދަތިތައް:

ސަބަބުންނެވެ. 

 ްގެ ހިޔާހެދުންދަތުރުވެރިން:14ޙަރަކާތ

ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރި ވަރަށް އާމްދަނީ ނުލިބުމުގެ ކައުންސިލްގެ މާލީހާލަތު ދައްވުމާއި ސަބަބު/ދަތިތައް:

ސަބަބުންނާއި ސްޕޮންސަރ އާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

 ްއުތުރުފަރާތު ވެލްކަމްޕާރކް ހެދުން:15ޙަރަކާތ

ކައުންސިލްގެ މާލީހާލަތު ދައްވުމާއި ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރި ވަރަށް އާމްދަނީ ނުލިބުމުގެ ސަބަބު/ދަތިތައް:

ސަބަބުންނާއި ސްޕޮންސަރ އާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

 ްއެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކެއްހެދުން ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް:16ޙަރަކާތ

ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރި ވަރަށް އާމްދަނީ ނުލިބުމުގެ ގެ މާލީހާލަތު ދައްވުމާއިކައުންސިލުސަބަބު/ދަތިތައް:

ސަބަބުންނާއި ސްޕޮންސަރ އާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.



ރިޕޯޓްތަފްސީލްހަރަކާތްތަުކގެހިްނގިކައުްނސިލުންއަަހރު ވަނ2021ަ

30މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ްނޑައަޅާ ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުންލޯކަލް ޓް:17ޙަރަކާތ ވަރިޒަމަށް ބިމެއްކަ

ނޑުޖައްސާލެވިފައި ވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.ސަބަބު/ދަތިތައް: ރަށުގެ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ނިމިފައިނެތުމުން، ކައުންސިލުން އެކަން މަ

 ްމާކުރަތުގައި އައު މިސްކިތެއް އިމާރާތް ކުރުން :18ޙަރަކާތ

ކައުންސިލުން ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިސާ އުނިކޮށްފައިވުމާއި ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރި ވަރަށް ސަބަބު/ދަތިތައް:

ނެވެ.އާމްދަނީ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން

 ްނޑާ ބަނދަރުގައިއުތުރުފަރާތު:19ޙަރަކާތ ހެދުން ބުރުތައްބަނދަރު ހެދުމާއި އަށްޓެއްމަސްކަ

ކައުންސިލުގެ މާލީހާލަތު ދައްވުމާއި ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރި ވަރަށް އާމްދަނީ ނުލިބުމުގެ ސަބަބު/ދަތިތައް:

އާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.ސަބަބުންނާއި ސްޕޮންސަރ

 ްނޑާއި ސްޕޯޓްސް އެރީނާ :20ޙަރަކާތ ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުފުޓުބޯޅަ ދަ

ކައުންސިލުން ބަޖެޓުގައި ހިމެނި ޕްރޮގްރާމުތައް އުނިކޮށްފައިވުމާއި ކަމާއި ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ކަމަށް ސަބަބު/ދަތިތައް:

ގެ ސަބަބުންނެވެ. ލަފާކުރިވަރަށް އާމްދަނީ ނުލިބުމާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުގެ އެހީތެރިކަން ލިބެންވާވަރަށް ނުލިބުމު 

 ްކޯޓު އިމާރާތެއް އެޅުންމާކުރަތުގައި އައު :21ޙަރަކާތ

ކައުންސިލުން ބަޖެޓުގައި ހިމެނި ޕްރޮގްރާމުތައް އުނިކޮށްފައިވުމާއި ބަޖެޓުގައި ހިމަނާއިދެއްވާފައި ނުވުމުގެ ބަބު/ދަތިތައް:ސަ 

ސަބަބުންނެވެ. 

 ްރޫމް ހިމެނޭ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުރ.މާކުރަތު ސްކޫލް އޮފީސް ސްޓާފް:22ޙަރަކާތ

ކައުންސިލުން ބަޖެޓުގައި ހިމެނި ޕްރޮގްރާމުތައް އުނިކޮށްފައިވުމާއި ބަޖެޓުގައި ހިމަނާއިދެއްވާފައި ނުވުމުގެ :ސަބަބު/ދަތިތައް 

ސަބަބުންނެވެ. 

 ްރ.މާކުރަތު ޞިއްޙީމަރުކަޒު، ލެބޯޓުރީ، ގުދަން، ލޯންޑްރީ ހެދުން:23ޙަރަކާތ

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފެށިނަމަވެސް ކޮންޓެކްޓަރއަށް ބިލްތަތައް ފައިސާ ލިބެމުން ނުދާތީ، 2021މިމަސައްކަތް ސަބަބު/ދަތިތައް:

ކޮންޓެކްޓަރ މަސައްކަތް ހުއްޓާލާފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. 

 ްއުތުރު ފަރާތު ބަނދަރު މަރާމާތު ކުރުން:24ޙަރަކާތ

ކައުންސިލުން ބަޖެޓުގައި ހިމެނި ޕްރޮގްރާމުތައް އުނިކޮށްފައިވުމާއި ކަމާއި ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ކަމަށް ސަބަބު/ދަތިތައް:

ލަފާކުރިވަރަށް އާމްދަނީ ނުލިބުމާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުގެ އެހީތެރިކަން ލިބެންވާވަރަށް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. 

 ްބޭއްވުން މުބާރާތްޤުރުއާންވަނ8ަކައުންސިލުގެ :25ޙަރަކާތ

ގެ ވައިރަސްގެ ސަބަބުން ޤުރުއާން މުބާރާތް ކެންސަލް ކުރަންޖެހުނެވެ.19ކޮވިޑު ސަބަބު/ދަތިތައް:



ރިޕޯޓްތަފްސީލްހަރަކާތްތަުކގެހިްނގިކައުްނސިލުންއަަހރު ވަނ2021ަ

31މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ްވާދައިގެ ތައްޓަށްކުޅޭ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ބޭއްވުން ކައުންސިލުގެ :26ޙަރަކާތ

ހާލަތު ދައްވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.ކައުންސިލްގެ މާލީ ސަބަބު/ދަތިތައް:

ވިޔަފާރިއާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ކައުންސިލުން - 8
އަދި ކައުންސިލުން މިހާތަނަށް އެއްވެސް ވިޔަފާރީގެ ޚިދުމަތެއް ފަށައިގެން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

ތިރީގައިމިވަނީ އެކިކަންކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފީތަކާއި އެ ފީތަކުގެ ތަފްސީލެވެ.

o ް(ފަންސަވީސް ރުފިޔާ) ގެ ފީއެއް.25.00އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް އަދި ރަޖިސްޓްރީ ހެއްދުމަށް އިދާރީ ފީއަށ

oް(ފަންސާސް ރުފިޔާ)، ގެއްލިގެން 50.00ހެއްދުމަށް އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް އަދި އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެނ

(ސަތޭކަ ރުފިޔާ) ގެ ފީއެއް ނެގޭނެއެވެ.100.00ހައްދާ ކޮންމެ ފަހަރަކަށް 

o ު(ފަންސާސް ރުފިޔާ)ގެ ފީއެއް.50.00ގެ ރަޖިސްޓްރީ އައު ކުރުމަށް ނުވަތަ ގެންނަ ކޮންމެ ބަދަލަކަށް އުފަންދުވަހ

o ް(ފަންސަވީސް ރުފިޔާ) ގެ ފީއެއް.25.00ހެއްދުމަށް ރައްވެހީންގެ ރަޖިސްޓްރީ އަލަށ

o ް(ފަންސާސް ރުފިޔާ) ގެ ފީއެއް.50.00ރައްވެހީންގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ނުވަތަ އައު ކުރުމަށ

o ް(ފަންސާސް ރުފިޔާ)ގެ ފީއެއް.50.00ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަލަށް ހެއްދުމަށް އިދާރީ ފީއަށ

o ުހަތްދިހަ 75.00ވަތަ މަޢުލޫމާތު ބަދަލުވެގެން އަލުން ހެއްދުމަށް އިދާރީ ފީއަށް ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އައު ކުރުމަށް ނ)

ފަސްރުފިޔާ) ގެ ފީއެއް.

o ްސަތޭކަ 100.00(ހަތްދިހަފަހެއް ރުފިޔާ) ގެ ފީއެއް. އަދި 75.00ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ހެއްދުމަށް އިދާރީ ފީއަށ)

ހަތްދިހަ ފަހެއް ރުފިޔާ) (ސަތޭކ175.00ަރުފިޔާ) ގެ ޖޫރިމަނާ. ޖުމުލަ 

o ް(ހަތްދިހަ ފަހެއް ރުފިޔާ) ގެ ފީއެއް.75.00އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަލަށް ހެއްދުމަށް އިދާރީ ފީއަށ

o ް100.00އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އައު ކުރުމަށް ނުވަތު މަޢުލޫމާތު ބަދަލުވެގެން އަލުން ހެއްދުމަށް އިދާރީ ފީއަށ

) ގެ ފީއެއް.(ސަތޭކަ ރުފިޔާ 

o ްޖޫރިމަނާއަށް (ސަތޭކަ ރުފިޔާ) ގެ ފީއެއް.100.00އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ހެއްދުމަށް އިދާރީ ފީއަށ

(ދުއިސައްތަ ރުފިޔާ)200.00(ސަތޭކަ ރުފިޔާ) ގެ ޖޫރިމަނާ. ޖުމުލަ: 100.00

o ަދި އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީއެއް ހެއްދުމަށް ގޯތީގެ ނުވަތަ ބިމުގެ ވަގުތީ ރަޖިސްޓްރީ،ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އ

(ވިހި ރުފިޔާ) ގެ ފީއެއް.20.00

o ް(ފަންސަވީސް ރުފިޔާ) ގެ ފީއެއް.25.00ރަށުގައި ދިރިއުޅޭކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރުނ

o ް(ވިހި ރުފިޔާ) ގެ ފީއެއް.20.00މަގު ބަންދު ބޯޑު ދޫކުރުން ބޯޑަކަށް ދުވާލަކަށ

o ު(ވިހިރުފިޔާ) އަލަށް ހެއްދުން ފިޔަވާ.20.00ހެއްދުމުގެ އިދާރީ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި އައިޑީ ކާޑ

o ް(ފަންސަވީސް ރުފިޔާ) ގެ ފީއެއް.25.00އާންމު ފަރާތްތަކުގެ ބޭނުމަށް ދޫކުރެވޭ ކަޅުހަން ދުވާލަކަށ

o ް(ސަތޭކަ ރުފިޔާ) ގެ ފީއެއް.100.00ސުނާމީ ބޮޑު ސަތަރި ދޫކުރެވޭނީ ދުވާލަކަށ

o ުރުފިޔާ 10.00އާދައިގެ ސަތަރި، ތަރަފާލު (ތަރަފާލު ނުވަތަ ބުރިއެއް) ދުވާލަކ



ރިޕޯޓްތަފްސީލްހަރަކާތްތަުކގެހިްނގިކައުްނސިލުންއަަހރު ވަނ2021ަ

32މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

o ްނޑުލީ ޕްލާސްޓިކް ގޮޑި ދޫކުރެވޭނީ ދުވާލަކަށ (ފަސް ރުފިޔާ) ގެ ފީއެއް.5.00އަތްގަ

o ްނޑު ނުލާ ޕްލާސްޓިކް ގޮޑި ދޫކުރެވޭނީ ދުވާލަކަށ (ތިނެއް ރުފިޔާ) ގެ ފީއެއް.3.00އަތްގަ

oް(ދޭއް ރުފިޔާ) ގެ ފީއެއް.2.00ގެ ޕްލާސްޓިކް ކުދިގޮޑި ދޫކުރެވޭނީ ދުވާލަކަށް ޕްރީސްކޫލު ކުދިނ

o ްނޑު ދުވާލަކަށ ނޑިއަށް އަރާ ހަރުގަ (ސަތޭކަ ރުފިޔާ) ގެ ފީއެއް.100.00ބައްތި ދަ

o ްނޑު ދުވާލަކަށ (ފަންސާސް ރުފިޔާ) ގެ ފީއެއް.50.00އެލްމިނިއަމް ދިގު ހަރުގަ

oުފަސްސަތޭކަ 500.00ނީޗަރާއެކު (ގޮޑިމޭޒު، ޕްރޮޖެކްޓަރ، ލެޕްޓޮޕް) އެކު ދުވާލަކަށް ޕްރީ ސްކޫލު ކުލާސް ރޫމެއް ފަރ)

ރުފިޔާ) ގެ ފީއެއް.

o ް(ތިންސަތޭކަ ރުފިޔާ) ގެ ފީއެއް.300.00ޕްރީ ސްކޫލް ކުލާސް ރޫމެއް ފަރުނީޗަރާއެކު (ގޮޑިމޭޒު) އެކު ދުވާލަކަށ

oަ(ސަތޭކަ ފަންސާން ރުފިޔާ) ގެ ފީއެއް.150.00ށް ޕްރީ ސްކޫލް ކުލާސް ރޫމެއް ފަރުނީޗަރު ނުލާ ދުވާލަކ

o ެ500.00ސްއެކަނި ގޯތި ތެރެ ބޭނުން ކުރާނަމަ ދުވާލަކަށް ކިއެކި ހަފުލާތަށް ބޭއްވުމަށް ހުޕްރީ ސްކޫލްގެ ގޯތިތެރޭގައި އ

( އެއްހާސް ރުފިޔާ) ގެ ފީއެއް.1000.00(ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ)، ކުލާސް ރޫމާއެކު ބޭނުން ކުރާނަމަ 

oްފަންސާސް 50.00ކޫލުން ކަރަންޓް ވެލްޑިންގ ކުރުން ފިޔަވާ އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ދޫކުރެވޭނީ ދުވާލަކަށް ޕްރީ ސ)

(ސަތޭކަ ރުފިޔާ) ގެ ފީއެއް.100.00ރުފިޔާ)އަށް، ވެލްޑިންގ ކުރާނަމަ ދުވާލަކަށް 

oާފަސްސަތޭކަ 500.00ލަކަށް ސައުންޑް ސިސްޓަމް (އިސްޕީކަރު ޖޯޑާއި، އިސްޕީކަރު ސްޓޭންޑް އަދި މައިކާއެކު) ދުވ)

ރުފިޔާ) ގެ ފީއެއް.

o ް(ސަތޭކަ ރުފިޔާ) ގެ ފީއެއް.100.00ތާޅަފިލި ޖޯޑެއް ދުވާލަކަށ

o ް(ފަންސާސް ރުފިޔާ) ގެ ފީއެއް.50.00ޕޯޑިއަމް މައިކް އަދި ހެޑް ސެޓް މައިކް ދުވާލަކަށ

o ް(ދުއިސައްތަ ރުފިޔާ) ގެ ފީއެއް.200.00ޕްރޮޖެކްޓަރ ދުވާލަކަށ

o ް(ސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ) ގެ ފީއެއް.150.00ކެމެރާ ދުވާލަކަށ

o ްނޑަކަށ (އެއް ރުފިޔާ) ގެ ފީއެއް.1.00ފޮޓޯކޮޕީ ހެއްދުން ގަ

o ްނޑަކަށ (ދެ ރުފިޔާ) ގެ ފީއެއް.2.00ޕްރިންޓް ކުރުން ގަ

o ެ(ދިހަ ރުފިޔާ) ގެ ފީއެއް.10.00ކުލަ ޕްރިންޓް އާދައިގ

oްނޑު 4ފޮޓޯ ޕްރިންޓް ޕާސްޕޯޓް ސައިޒ (ފަންސަވީސް ރުފިޔާ) ގެ ފީއެއް.25.00ގަ

o ްނޑު 4ފޮޓޯ ޕްރިންޓް ސްޓޭމްޕް ސައިޒ (ވިހި ރުފިޔާ) ގެ ފީއެއް.20.00ގަ

o ް(ދިހަ ރުފިޔާ) ގެ ފީއެއް.10.00ލެމިނޭޓް ކުރުން އޭފޯ ސައިޒ

o ް(ފަސް ރުފިޔާ) ގެ ފީއެއް.5.00ލެމިނޭޓް ކުރުން އެހެނިހެން ސައިޒ

o ްގެ ފީއެއް.(ދިހަ ރުފިޔާ)10.00އެމް އެމް 6ބައިންޑް ކުރުނ

o ް(ފަނަރަ ރުފިޔާ) ގެ ފީއެއް.15.00އެމް އެމް 8ބައިންޑް ކުރުނ

o ް(ވިހި ރުފިޔާ) ގެ ފީއެއް.20.00އެމް އެމް 10ބައިންޑް ކުރުނ

o ް(ފަންސަވީސް ރުފިޔާ) ގެ ފީއެއް.25.00އެމް އެމް 12ބައިންޑް ކުރުނ

o ް(ތިރީސް ރުފިޔާ) ގެ ފީއެއް.30.00އެމް އެމ16ްބައިންޑް ކުރުނ

o ްނޑަކަށ (ދެ ރުފިޔާ) ގެ ފީއެއް.2.00އެޓެސްޓު ކުރުން ގަ

o ްފިޔާ) ގެ ފީއެއް.(ދެ ރ2.00ުއެކި ކަންކަމަށް ދޫކުރާ ފޯރމ

o ް(ދިހަ ރުފިޔާ) ގެ ފީއެއް.10.00ލައުޑް ސްޕީކަރ ޚިދުމަތް ދިނުނ

o ްރުފިޔާ)(ދިހ10.00ަފީ ކާޑު ގެއްލިގެން ނުވަތަ ހަލާކުވެގެނ



ރިޕޯޓްތަފްސީލްހަރަކާތްތަުކގެހިްނގިކައުްނސިލުންއަަހރު ވަނ2021ަ

33މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

oި(ވިހި ރުފިޔާ) ގެ ފީއެއް.20.00(ދިހަ ރުފިޔާ)، ރޯލެއް ދުވާލަކަށް 10.00ދިއްލޭ ބޮކިފައްޗެއް ދުވާލަކަށް ނިވ

o ް(ހަތް ރުފިޔާ) ގެ ފީއެއް.7.00މަހުމާޖެހި ރަތް ގޮންޑި ދުވާލަކަށ

o ީސްކޫލް ކުދިންގެ ފ

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ޕްރީ ސްކޫލް ގާއިމް ކުރެވި މާކުރަތު ފަށާ ތައުލީމް އުނގަންނައި ދިނުމުގެ ގޮތުން ޕްރީ 

( ސަތޭކަ ރުފިޔާ) ގެ ފީ އެއް ކޮންމެ ދަރިވަރެއްގެ އަތުން ގަނައިގެންނެވެ.100/-ސްކޫލް ހިންގަމުން ގެންދަނީ 

o ާކައުންސިލްގެ ފުޓް ބޯޅަ މުބާރާތަށް ހިންގުމަށް ލިބޭ ފައިސ

ކުރިވަރު ދިރުވާ އާލާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބަންދާ ދިމާކޮށް ފުޓްބޯޅަ މާކުރަތުގެ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ރ.

(އަށް 800/-މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި. އަދި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ޓީމެއްގެ އަތުން 

ސަތޭކަ) ފީ އެއް ނަގާ މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދެވެއެވެ.

o ަންސް ތިޔަރީ ފީ އަދި ލައިސަންސް ދުއްވުމުގެފީ ލައިސ

( ފަންސާސް ރުފިޔާ ) ގެ 50/- މާކުރަތު ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ކަމާއެކު އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ ލައިސަންސް ހެއްދުމަށް 

އެއް ނަގަމުން ދެއެވެ.ފީ

o ީޕިކަޕް ދަތުރުފ

( ފަންސާސް 50/-ފަރާޓުން ދަތުރުކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ދުތުރަކަށް މާކުރަތު ރައްޔިތުންގެ އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ކައުންސިލްގެ 

ރުފިޔާ) ގެ ފީއެއް ނެގެމުން ދެއެވެ.

o ީކުނީ ފ

ނޑައެޅި ފީތައް ރައްކާތެރިގޮތުގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމާއި ކުނި ނައްތާލުމާއިބެހޭ އުޞޫލު ގެ ދަށުން  ކޮންމެ ކަމަކަށް އަގުކަ

ނަގަމުން ގެންދެއެވެ.
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34މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

މާލީ ހިސާބުތައް ވަނަ އަހަރުގެ 2021ކައުންސިލްގެ - 9

ނިޔަލަށް ގ2021ެ

ބަޖެޓް ބާކީ 

ނިޔަލަށް ގ2021ެ

ހިނގި ޚަރަދު 

އަހަރަށް ވަނ2021ަ

ލިބުނު ބަޖެޓް 
ތަފްޞީލު ބަޖެޓުގެ

435,217.75 3,649,021.85 4,084,239.60 ޚަރަދު ޖުމްލަ ރިކަރަންޓް

75,759.73 90,182.31 165,942.04 ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ ކެޕިޓަލް

(850,282.39) 1,406,901.24 556,618.85
މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގުރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ކައުންސިލްގެ

ޚަރަދު 

(339,304.91) 5,146,105.40 4,806,800.49 ޖުމްލަ:

ޚަރަދު ރިކަރަންޓް 

78,362.56 2,248,789.90 2,327,152.46 ހިނގާ ޚަރަދު މުވައްޒަފުންނަށް

- 270,750.46 270,750.46
މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޕެންޝަނާއި،

ފައިސާ ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ 

3,100.00 6,500.00 9,600.00 ފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު ދަތުރު

50,942.98 75,321.95 126,264.93 ތަކެތީގެ އަގު ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ އޮފީސް

79,863.71 931,352.54 1,011,216.25 ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު އޮފީސް

5,625.00 - 5,625.00 ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު ތަމްރީން

162,960.00 - 162,960.00 ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު މަރާމާތު

54,363.50 116,307.00 170,670.50 އެހީއާއި އިސްތިރާކާއި ސަބްސިޓީސަރުކާރުންދޭ

435,217.75 3,649,021.85 4,084,239.60 ޖުމުލަ:

ޚަރަދު ކެޕްޓަލް 

75,759.73 90,182.31 165,942.04 ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު އޮފީސް

75,759.73 90,182.31 165,942.04 ޖުމުލަ:



ރިޕޯޓް ތަފްސީލްހަރަކާތްތަުކގެހިްނގިކައުްނސިލުންއަަހރު ވަނ2019ަ

35މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް ވަނަ އަހަރުގެ 10-2021

52: އަދަދު ނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ ޤާ

32އަދަދު:ބައްދަލުވުންތަކުގެ ބާއްވައިފައިވާ ކައުންސިލުން 

ރުވި ޙާޟި ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

ޢަދަދު 
ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް 

2021–3ދައުރު 

03ބައްދަލުވުން 
2

ުމޙައްމަދު / ދާރުލްފަލާހު ރ.މާކުރަތު ސިޓީ ފޮނުވައިގެން ބިން ބޭނުންވަނީ މަދު އަޙް .1

ކިހާމުއްދަތަކަށް ކަމާއި އަދި ބިން ބޭނުންވަނީ ބަނދަރުގެ ކޮން ސަރަހައްދަކުންކަން 

ވަނީ ފާސްވެފައެވެ.ސާފްކުރުމަށްފަހު ބިން ދޫކުރުމަށް 

ޖެހޭ އިތުރު ހުއްދަތައް އެލް.ޖީ.އޭ އިން ދިގުމުއްދަތައް ބިން ދޫކުރުމަށް ނަގަން.2

ނެގުމަށްފަހުގައި ބިން ދޫކުރުމަށް ވަނީ ފާސްވެފައެވެ.

އިޢުލާނުކޮށްގެން ފައިނޭންސް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ވަނީ ފާސްވެފައެވެ..3

2021–3ދައުރު 

07ބައްދަލުވުން 
ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ވަގުތީ އެސްޖީއެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ .21

ނަޢީމް ހަމަޖެއްސުމަށް ވަނީ ފާސްވެފައެވެ.هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

2021–4ދައުރު 

01ބައްދަލުވުން 
5

ކައުންސިލްގެ އެކައުންޓްތަކުން ފައިސާނެގުމަށް ޗެކުގައި ސޮއިކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ .1

ރައީސް އަލްފާޟިލް ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަމީޒު އާއި ކައުންސިލްގެ ނައިބު 

ޢަލީ އަޘްލީމް އާއި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ސަޢީދާ އަދި 

ނަޢީމް ވަނީ ފާސްވެފައެވެ.هللا ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ ޢަބްދު

2021–4ދައުރު 

02ބައްދަލުވުން 
5

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން .1

ފޮނުވާފައިވާ ޗާޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގެ ތެރެއިން މާކުރަތު ނަރުދަމާނިޒާމުގެ 

ބިލްޑިންގ ގެ އިރުމަތިން އޮތް ބިމުގައި ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުމަށް އެޑްމިން

ފެންނަކަމަށް ދެންނެވިއެވެ. އަދި ރ.މާކުރަތު ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

ންވާ ތަކެތި ރަށަށް ގެނެސް ބަހައްޓާނެ ބިމެއް ހަމަޖެއްސުމަްށ ކުރުމަށް ބޭނު 

ކޮންޓްރެކްޓަރ އެދިލައްވާފައިވާތީ، މި މަޝްރުޢުގެ ތަކެތި ބެހެއްޓުމަށް މާކުރަތު އުތުރު 

ބަނދަރުގެ އިރުމަތީ ތޮށީގެ އިތުމަތީގައިވާ ހުސްބިން ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށް ވަނީ 

ފާސްވެފައެވެ.

ރުދަމާ އަދި ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ފޯކަލް ރ.މާކުރަތުގެ ނަ .2

ޕޮއިންޓެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަމީޒް 

ހަމަޖެއްސުމަށްވަނީ ފާސްވެފައެވެ.



ރިޕޯޓްތަފްސީލްހަރަކާތްތަުކގެހިްނގިކައުްނސިލުންއަަހރު ވަނ2021ަ
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5

މެދުވެރިކޮށް ނުގަވާއިދުން ރަށުގައި ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލާ ހަރަހެރި ޕޯޓަލް .1

ދިރިއުޅެމުންދާ ބިދޭސީންނާމެދު އަމަލުކުރަން އޮންނަ ގޮތެއްގެމަތިން އަމަލުކުރުމާއި އަދި 

މީގެއިތުރުން އާންމު އިޢުލާނެއްކޮށް ވަކިމުއްދަތެއް ދިނުމަށްފަހު ރަޖިސްޓްރީނުކޮށް 

ފިޔަވަޅުއަޅަމުން ގެންގުޅޭ ބިދޭސީންނާމެދު ގާވާއިދުގައި ބުނާގޮތެއްގެ މަތިން 

ގެންދިއުމަށް ފެންނަކަމަށް ވަނީ ފާސްވެފައެވެ.

ގާރީކޯހާއި ޖަމާއަތްތެރިކަމުގެ ކޯސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ .2

މަރުކަޒުން ހުއްދަ ލިބުމުން އިޢުލާނުކޮށްގެން ބައިވެރިންހޯދާ އެކޯސް ކުރިއަށް 

އެވެ.ގެންދިއުމަށް ފެންނަކަމަށް ވަނީ ފާސްވެފަ

2021–4ދައުރު 

05ބައްދަލުވުން 
4

ރަށުގެ މަގުތަކަށްއަރާ ރުއްގަސް ނަގާ މަގުސާފުކުރުމަށް އޮންނަ އުސޫލުގެ ތެރެއިން .1

ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްވަނީ ފާސްވެފައެވެ.

އަހަރަށް އެގްރިމެންޓް މުއްދަތު 1ހުންފެށިގެން މީލާދީ 2021ޖޫން 2.22

ފާސްވެފައެވެ.އިތުރުކުރުމަށް ވަނީ 

މާކުރަތު ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލުމަށް ވަނީ ފާސްވެފައެވެ..3

2021–4ދައުރު 

03ބައްދަލުވުން ކުއްލި 
4

ރ.މާކުރަތު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްޓެންޝަން އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތް .1

ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓާނެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއްގެ 

އަލީ އަޘްލީމް ވަނީ ފާސްވެފައެވެ.

ނޑުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތް ބަލަހައްޓާނެ ފޯކަލް .2 ރ.މާކުރަތު ފުޓުބޯޅަ ދަ

ޕޮއިންޓެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އަބްދުއްޞަމަދު ޔޫސުފް 

ހަމަޖެއްސުމަށްވަނީ ފާސްވެފައެވެ.

ރަތު ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލުމަށް ވަނީ ފާސްވެފައެވެ.މާކު.3

2021–4ދައުރު 

06ބައްދަލުވުން 
މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ހުރި ބައު ތަކެތި ނީލަންކިއުމަށް ވަނީ ފާސްވެފައެވެ..41
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4

އެސް.ޖީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ކައުންސިލް ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވަގުތީ .1

ނަޢީމް ހަމަޖެއްސުމަށް ވަނީ ފާސްވެފައެވެ.هللا އެގްޒެކްޓިވް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ޕްރީސްކޫލް ގޯތިތެރެ އަދި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ގޯތިތެރޭގައި ހުރި ރުއްތައް އޮންނަ .2

ސްވެފައެވެ.އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ރާއެރުމަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ވަނީ ފާ

އިންޓަވިއުކޮށްހޮވިފައިވާ މުވައްޒަފުން ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް މަސައްކަތައް ނެރުމަށް .3

ވަނީ ފާސްވެފައެވެ.



ރިޕޯޓްތަފްސީލްހަރަކާތްތަުކގެހިްނގިކައުްނސިލުންއަަހރު ވަނ2021ަ
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08ބައްދަލުވުން 
4

މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދަރާގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު ވަނީ ފާސްވެފައެވެ..1

ނޑު ވަނީ ފާސްވެފައެވެ.މާކުރަތު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިދާރީ .2 އޮނިގަ

ޕާކުގެ ޕްލޭނިންއެއް އެކުލަވާލުމަށްފަހު ރައްޔިތުންގެވެސް މަޝްވަރާހޯދުމަށްފަހު ބިމެއް .3

ނޑައަޅަންވަނީ ފާސްވެފައެވެ. ކަ

މާކުރަތުގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގެ މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުމަށް .4

ކައުންސިލް އޮފިސަރ ފާތިމަތު ޒިޔާދާ ހަމަޖެއްސުމަށް ޕޯކަލް ޕޮއިންޓެއްގެ ގޮތުގައި 

ވަނީ ފާސްވެފައެވެ.

2021–4ދައުރު 

09ބައްދަލުވުން 
3

ޕްރީސްކޫލް ބިން ލެވެލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ސިމެންތިން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް .1

ކައުންސިލް ބިޑު އުސޫލުން ހަވާލު ކުރުމަށްފަހު އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

މެމްބަރުން އިސްނަގައިގެން ކުރުމަށް ވަނީ ފާސްވެފައެވެ.

މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ ބިޑްކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލުމަށް ވަނީ ފާސްވެފައެވެ..2

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ބޭތިއްބުމަށް ގެއެއްހޯދުމަށް މާކުރަތު ކައުންސިލް އިދާރާގެ.3

ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު ބާތިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާނު ކުރުމަށް ވަނީ ފާސްވެފައެވެ.

މާކުރަތު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ފޮޅާސާފުކުރުމަށް އަދި ލިޔެކިޔުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި .4

ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރަން ވަނީ އެއްއަހަރުގެ މުއްދަތަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް 

ފާސްވެފައެވެ.

2021–4ދައުރު 

10ބައްދަލުވުން 
4

އޮގަސްޓް 13ޖުލައި މަހު ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުން .1

ގައި ކުރިއަށް ގެންދުއުމަށް ވަނީ ފާސްވެފައެވެ.20:45ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ 2021

ގައި ހިމަނާނެ ކަންކަން ބަޖެޓުގައި އަދި މަސައްކަތު ތާވަލު ވަނަ އަހަރުގެ 2.2022

ޖެނެރަލްއާއި ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އާއި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ގޮތެއް ސެކްރަޓަރީ 

ނިންމަންވަނީ ފާސްވެފައެވެ.

ރިވިއުކުރި ބަޖެޓުވަނީ ފާސްވެފައެވެ..3

އިޢުލާނުކޮށް ފައިނޭންސް އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށްވަނީ ފާވެފައެވެ..4

ވޭވްސް ގެސްޓް ހައުސްއަށް ހުއްދަ ދިނުމަށް ވަނީ ފާސްވެފައެވެ..5

ވަނަ ނިންމުމާއި އެއްގޮތަށް CN-305/2020/19ސޯސަންގެ ބިމާމެދު ކައުންސިލްގެ .6

ކުރިއަށްދިއުމަށް ވަނީ ފާސްވެފައެވެ.

2021–4ދައުރު 

04ބައްދަލުވުން ކުއްލި 
މުވައްޒަފުން ނަގަންވަނީ ފާސްވެފައެވެ.2ރ.މާކުރަތު ކުނިކޮށްޓަށް ދިވެހި .41

2021–4ދައުރު 

11ބައްދަލުވުން 
ފައިނޭންސް އޮފިސަރެއް ނެގުމަށް ވަނީ ފާސްވެފައެވެ.އިޢުލާނުކޮށް.41

2021–4ދައުރު 

05ބައްދަލުވުން ކުއްލި 
ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އައިޓީ ޓެކްނީޝަނެއް ނެގުމަށްވަނީ .31

ފާސްވެފައެވެ.



ރިޕޯޓްތަފްސީލްހަރަކާތްތަުކގެހިްނގިކައުްނސިލުންއަަހރު ވަނ2021ަ

38މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

2021–4ދައުރު 

15ބައްދަލުވުން 
3

މަރާމާތުކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫން ހަވާލުކުރަން ފެންނަކަމަށާއި އަދި މަގުބައްތިތައް .1

މޮނީޓަރ ކުރެވެނެ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން އެކަންކުރެވޭނެ ގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް 

ވަނީ ފާސްވެފައެވެ.

ވަންދޫއަށް އެގްރިމެންޓް ހަދަންފެންނަކަމަށާއި އަދި ގޭބީސީ ތަކުންނަގާ ކުނި ނައްތާލަން .2

ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ އިން ފެށިގެން އެއަށް 2022ކުނީގެ ފީއަށް ބަދަލުގެނެސް 

އަމަލުކުރުމަށް ވަނީ ފާސްވެފައެވެ.

ދި ނެއް ކުރުމަށާއި އަމޮނިއުމަންޓްގެ ކޮންސެޕްޓް ހަދައިދިނުމަށް އާންމު އިއުލާރަށުގެ .3

މެއް ރުފިޔާގެ އިނ1000ާޅާ ފަރާތަކަށް އަގަޅު ކޮންސެޕްޓް ހުށައެންމެ ރަނ

ހަދިޔާކުރުމަށް ވަނީ ފާސްވެފައެވެ.

2021–4ދައުރު 

16ބައްދަލުވުން 
3

ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ރަށަށް ގެނެސް ފެނުގެ ނިޒާމު .1

ޕްރައިމަރީ ލޮކޭޝަންގެ ދެކުނަށްއޮތް ހުސްބިން ވަނީ ބަހައްޓާނެ ބިމެއްގެ ގޮތުގައި 

ފާސްވެފައެވެ.

2021–4ދައުރު 

06ބައްދަލުވުން ކުއްލި 
3

އިޢުލާނުކޮށް ނިޔަމިކޯސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްވަނީ ފާސްވެފައެވެ..1

ނޑު .2 ގެ ކުރިން ނެގުމަށް އާންމު 2021ޑިސެމްބަރ 31ބިންތަކުގައިވާ ރުއްގަސް ދަ

ނޑު ބިންތަކަށްދުރުވެ ރުއްގަސް ހުރީ ކޮންތަނެއްގަތޯބަލާ ހުރި އިއުލާނު  ކުރުމާއެކު ދަ

ނޑުތަކުގެ ވެރިންނަށް ޙައްސަކޮށް ސިޓީ ފޮނުވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ  ދަ

ފާސްވެފައެވެ.

2021–4ދައުރު 

17ބައްދަލުވުން 
3

ހަށް ބަދަލުކުރުމަށް ވަނީ 07:30ޑީއުޓީ ފެށޭގަޑީ ހެނދުނު ކުނިކޮށީ މުވައްޒަފުންގެ .1

ފާސްވެފައެވެ.

ބަޖެޓު ތަންދޭނަމަ ކައުންސިލް އޮފިސަރެއް ނެގުމަށް ވަނީ ފާސްވެފައެވެ..2

އެގްރިމެންޓް ކުރާއިރު އަގަށް ބަދަލުގެނެސް ޗާޓަކަށް މިހާރު ދިރާގު ބިމުގެ .3

ނޑައެޅުމަށް ވަނީ ފާސްވެފައެވެ. ހަމައެއިންތަން ކަ

ހޮވިފައިންފަރާތް މިހާރު އެއިންގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ވަނީ ޕިކަޕް ޑްރައިވަރަށް .4

ފާސްވެފައެވެ.

ކުނިކޮށްޓަށް ގެންދާތަކެތީގެ ތެރެއިން ބޭނުންހިފޭ ތަކެތި ވަކިކޮށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް .5

އަލުން ވިއްކުމަށް ފެންނަކަމަށާއި އަދި އޭގެއިތުރުން ދަގަނޑުގެ ބާވަތްތައް ކައުންސިލް 

ގެން އެ ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ވިއްކުމަށް ވަނީ ފާސްވެފައެވެ.މެދުވެރިވެ 

2021–4ދައުރު 

19ބައްދަލުވުން 
3

ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތަށް ދޫކުރުމާއި ކޯޕަރޭޝަންއަށް ބިމެއްފެނަކަ .1
ކުރުމަށްފަހު އަދި ލަފާހޯދަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ލަފާ ހޯދުމަށްފަހު ގޮތެއް ނިންމަން ވަނީ 

ފާސްވެފައެވެ.
މަްށ މުޙައްމަދު ރިޝީފް ބިމެއް ހޯދުމަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއަށް ގޮތެއް ނިންމު.2

އަޕްގްރޭޑް މަސައްކަތް ކޮށްނިމި ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ހެދުމާއެކު ބަންދަރުގެ 
ބިންދޫކުރުމަށް ވަނީ ފާސްވެފައެވެ.



ރިޕޯޓްތަފްސީލްހަރަކާތްތަުކގެހިްނގިކައުްނސިލުންއަަހރު ވަނ2021ަ

39މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

2021–4ދައުރު 

20ބައްދަލުވުން 
4

ކައުންސިލުން ޤްރުއާން ކުލާހެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފެނުމާއެކު، ކިޔަވައިދޭނެ .1
ގައި 2022ޖަނަވަރީ 1ނެގުމާއެކު އަދި އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 1ޓީޗަރަކު 

ކުލާސްތައް ފެށުމަށްވަނީ ފާސްވެފައެވެ.

2021–4ދައުރު 

21ބައްދަލުވުން 
3

ދިގުމުއްދަތަކަށް ބިމެއް ހޯދުމަށް މޫންލައިޓް ރ.މާކުރަތު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު، .1
އެދިފައިވާތީ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ނުނިންމާ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ނުނިންމާ 
6ދިގުމުއްދަތަކަށް ބިމެއް ދޫކުރެވެންނެތް ކަމަށާއި އަދި އެފަރާތުނ ބޭނުންވާނަމަ 

ރުމަށްވަނީ ފާސްވެފައެވެ.އަހަރަށްވުރެ ދިގުނުވާނެ ގޮތަށް ބިންދޫކު 1މަސް ދުވަހަށް، 

2021–4ދައުރު 

23ބައްދަލުވުން 
4

ނޑުގެ ބާވަތްތައް ނަގާ .1 ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ދަގަ
އެތަކެތި ދިނުމަށްވަނީ ފާސްވެފައެވެ.ސާފްކޮށްދޭފަރާތަކަށް

ށް ކައުންސިލްއިން ހަދާފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ވަނީ 2026–2.2022
ފާސްވެފައެވެ.

ކައުންސިލް ޕިކަޕް މައްސަލަ ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ކުނި އުކާލުމުގެ ޙިދުމަތް ދިނުމަށް .3
އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތައް އިޢުލާނުކޮށްގެން ޕިކަޕެއް ހޯދުމާއި ވަނީ ފާސްވެފައެވެ.1

2021–4ދައުރު 

07ބައްދަލުވުން ކުއްލި 
ވަނީ ފާސްވެފައެވެ.ކައުންސިލްގެ ސާވިސް ޗާޓަރ.31

2021–4ދައުރު 

24ބައްދަލުވުން 
3

ނޑި (.1 ނޑި) 1ޖަލްސާކުރަން ބޭނުންކުރާ މަހުމާ ރަތް ގޮ (ރުފިޔާ) ގެ ރޭޓުން 7/- ގޮ
ވަނީ ފާސްވެފައެވެ.ދޫކުރުމަށް

ކުއްޔަށް ދިނުމަށްވަނީ ރުފިޔާއަށް 250.00ވިނަނޮޅާ މެޝިން ދުވާލަކަށް .2
ފާސްވެފައެވެ.

2021–4ދައުރު 

08ބައްދަލުވުން ކުއްލި 
ކައުންސިލް ޕިކަޕްގެ އިންޖީން މަރާމާތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ( ކަލްޗް ސްޓް ) ގަތުމަށް .31

ބޭނުންވާ ފައިސާ ކައުންސިލް ބަޖެޓުން ޙަރަދު ކުރުމަށް ވަނީ ފާސްވެފައެވެ.

2021–4ދައުރު 

26ބައްދަލުވުން 
3

އަހަރުދުވަހުގެ ވަގުތީ 1ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބަކަރި ކޮށިތަކަށް 1.2022
އެއްބަސްވުމެއް ހެދުމާއި ކުލި ނެގުމަށް ވަނީ ފާސްވެފައެވެ.

ޓަނު ޕިކަޕުގެ ފައިސާ ނުދައްކަވާ ބިލަށް 2ކައުންސިލް އަށް ގަނެފައިވާ ޕަވަރގޭޓް . 2
ފައިސާއިން ( ފްރީޒް ކޮށްފައިވާ ފައިސާ ) އިން ދެއްކުމަށް ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު 

ވަނީ ފާސްވެފައެވެ.
ރ.މާކުރަތުން ދިރާގައް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމަށް ރ. އަތޮޅުއޮފީހުން ހައްދަވާފައިވާ . 3

ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލްކޮށް ކައުންސިލްގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީ ބަދަލްކުރުމައިއެކު 
ވުން އައުކުރުމަށް ވަނީ ފާސްވެފައެވެ.ދިރާގައިއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސް



ރިޕޯޓްތަފްސީލްހަރަކާތްތަުކގެހިްނގިކައުްނސިލުންއަަހރު ވަނ2021ަ

40މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު
ކައުންސިލަރުންނެވެ. އެއީ 3ވަނަ އަހަރު ފެށުނުިއރު ކައުންސިލް އިދާރާ ހިންގެވުމާއި ހަވާލުވެ ތިއްބެވީ 2021

ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޢަލީ، ކައުންސިްލގެ ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިްލ ޙުސައިން އިމާދު އަިދ 

ޖޫން 03މްއެވެ. މިބޭފުޅުން ކައުންސިލްގެ ހުވާ ކުރައްވާފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދުއްރަޙީ

ވަނަ ދައުރަށް އިންތިހާބު ވެލެއްވި ކައުންސިލަރުންނެވެ. އެބޭފުޅުން ކައުންސިލްގެ 3ގައެވެ. މިއީ ކައުންސިލްގެ 2017

ހުވާކުރެއްވުމަށްފަހު ކައުންސިލަްށ އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ. 

ކުރުމާއި ހުވ2021ާމެއި 17ލަރުން ވަނަ ދައުރަށް އިންތިޙާބުވި ކައުންސ4ިވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ 2021ނަމަވެސް

ކައުންސިލުންނެވެ. އެއީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް 5ގުޅިގެން އެތާރީޚުން ފެށިގެން ކައުންސިލް ހިންގެވުމާއި ހަވާލުވެ ތިއްބެވީ 

ލްގެ ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަލީ ައޘްލީމް، ކައުްނސިލްގެ މެމްބަރ އަލްފާިޟާލ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަމީޒު، ކައުންސި

މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލަްށ މަރްޔަމް ސަޢީދާ އަދި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ މުުޢމިނާ މުޙައްމަދު އެވެ.

އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފާ ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ -11
 ުކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ މަޢުލޫމާތ

މަގާމު ނަން ސ.ނ.

ކޮމެޓީގެ ރައީސާ އާމިނަތު ނަހުޒާ 1

ކޮމެޓީގެ ނައިބު ރައީސާ މަރްޔަމް މުޙައްމަދު 2

ކޮމެޓީގެ މެމްބަރއާސިޔާ ޙަސަނ3ް

މެމްބަރކޮމެޓީގެ ސާޖިދާ ޢަބްދުލްޣަނީ 4

ކޮމެޓީގެ މެމްބަރޒަރީނާ އާދަމް 5

 ްކޮމިޓީއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަށ

5ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އިންތިޙާބުން އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީއަށް ހޮވިފައިވަނީ 2021

މެމްބަރުންނެވެ. އެއީ އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީގެ ރައީސާ އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނަހުޒާ، އަދި ކޮމެޓީގެ ނައިބު ރައީސާ އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް 

މަދު، ކޮމެޓީގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ ސާޖިދާ ޢަބްދުލްޢަނީ، ކޮމެޓީގެ މެމްބަރ އާޞިޔާ ޙަސަން އަދި ކޮމެޓީގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ މުޙައް

މިއީ އަލަށް އިންތިހާބުވި އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންނެވެ.ޒަރީނާ އާދަމް އެވެ. 



ރިޕޯޓްތަފްސީލްހަރަކާތްތަުކގެހިްނގިކައުްނސިލުންއަަހރު ވަނ2021ަ

41މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

   ްކޮމެޓީ ބައްދަލުވުންތައ

ބައްދަލުވުމުގެ 

ނަންބަރު 

ޙާޟިރުވި 

މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 
ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް 

–1ދައުރު 

2ބައްދަލުވުން 
5

ނޑު ސާފްކުރުމާއި، ރަށުގައި ޓިއުޝަން ސެންޓަރއެއް ކުރީގެ .1 ކުނިގޮ

ޤާއިމްކުރުމާއި، ފަހާކޯއެއް އަދި ކޭކުކޯހެއް ކުރިއަށްގެންދިއުމާއި އަދި ހުރިހާ 

ހުޅުވާލައިގެން ޤުރުއާން އަދި އިނގިރޭސި ކްލާސްތައް އުމުރެއްގެ މީހުންނަށް 

ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް  ވަނީ ފާސްވެފައެވެ.

އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދު ކުނިކަހާ މުވައްޒަފުންގެ ރަށުތެރެ ކުނިކަހާ ސާފުކުރުމަށް .2

ވަނީ ކޮންޓްރެކްޓް މުއްދަތު ހަމަވުމުން އެމަސައްކަތް އ.ތ.މ ކޮމެޓީއަށް ނަގަން

.ފާސްވެފައެވެ

ކުރިއަށް ޗުއްޓީގައި ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތާޢީދު .3

ގެންދިއުމަށް ވަނީ ފާސްވެފައެވެ.

–1ދައުރު 

3ބައްދަލުވުން
5

ނޑު .1 ވަނީ ފާސްވެފައެވެ.ހެއްދުމަށް އ.ތ.މ ކޮމެޓީން ދަ

8:30ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނުނު 2021ޖޫން 26ރަށުގެ ހޭޅިފަށް ސާފުކުރުމަށް .2

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަނީ ފާސްވެފައެވެ.ގައި ރައްޔިތުންނާއެކު ނިކުމެ 

–1ދައުރު 

4ބައްދަލުވުން
އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން މިއަހަރު ފާހަގަކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަސްތައް ފާހަގަ .51

ކުރުމަށްވަނީ ފާސްވެފައެވެ.

–1ދައުރު 

5ބައްދަލުވުން
އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ ހިންގާ ގަވާއިދު ވަނީ ފާސްވެފައެވެ..41

–1ދައުރު 

63ބައްދަލުވުން

ގައި ބަނދަރު ސާފުކުރަން 8:30ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު 2021ޖުލައި 1.10

ނިކުތުމަށް ވަނީ ފާސްވެފައެވެ.

ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ފިރިހެން ބޭފުޅުން ސާފުބުރުސްތާނު ރަށުގެ ގަ.2

އެބޭފުޅުންނަށް ދިނުމަށްވަނީ ފާސްވެފައެވެ.ގެންދާވަގުތުގައި ފިނިބުއިމެއް 

–1ދައުރު 

7ބައްދަލުވުން
އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ޢީދު ދުވަހު ރައްޔިތުންނަށް ޢީދު ދައި ދިނުމުގެ ކުރިން .31

ބައްދަލުކުރުމަށްފަހު އެކަމެއް ގޮތެއް ނިންމަންވަނީ ފާސްވެފައެވެ.ރައްޔިތުންނާއި 

–1ދައުރު 

8ބައްދަލުވުން
ގައި ރަށުގެ ހޭޅިފަށް ސާފުކުރުމަށް ވަނީ ފާސްވެފައެވެ.2021އޮގަސްޓް 51.21



ރިޕޯޓްތަފްސީލްހަރަކާތްތަުކގެހިްނގިކައުްނސިލުންއަަހރު ވަނ2021ަ

42މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

–1ދައުރު 

9ބައްދަލުވުން
5

ބެލުމަށްފަހުގައި އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ޕްރީ ސްކޫލަށް ގޮސް ސްކޫލުގެ ހާލަތު .1

ކުރިއަށް ގެންދުއުމަށް ވަނީ ފާސްވެފައެވެ.

ގައި ކުރިއަށް ގެންދުމަށް ރޭވިފައިވާ ރަށުގެ ހޭޅިފަށް 2021އޮގަސްޓް 2.21

ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު 2021އޮގަސްޓް 28ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

ގައި ކުރުމަށްވަނީ ފާސްވެފައެވެ.8:30

ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކަމަށް ވަނީ ފާސްވެފައެވެ.އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ ބަޖެޓާ .3

ކޮންމެ ހަފުތާއަކު ހޮނިހިރު ދުވަހު މެންދުރުފަހު ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ މަގު .4

ގަސްތައް ކޮށާ ސާފުކުރުމަށް ނިކުތުމަށް ވަނީ )(ކުނިކޮށްޓަށް ހިނގާ މަގު

ފާސްވެފައެވެ.

–1ދައުރު 

10ބައްދަލުވުން
5

ގޮނޑިއާއި މޭޒު ހަދިޔާ ކުރުމަށް ވަނީ ފާސްވެފައެވެ.ޕްރީ ސްކޫލަށް .1

އިންޗީގެ ޓީވީއެއް ހަދިޔާކުރުމަށް 55ފަރާތުން ބޮޑު ސްކޫލަށް އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ .2

ފާސްވެފައެވެ.ވަނީ

ގައި ރަށުގެ އަންހެން 8:30ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ 2021ސެޕްޓެމްބަރ 3.3

ފާސްވެފައެވެ.ކަނބަލުންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށްވަނީ 

ޓީޗަރުން ނަގައިގެން 2މަސް ދުވަހަށް 3ޤުރުއާން ކުލާސް ބޭއްވުމަށް ފުރަތަމަ .4

ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ދިނުމަށްވަނީ 200ކުރިއަށް ދިއުމަށާއި އަދި ދުވަހު މުސާރަ 

ފާސްވެފައެވެ.

ގައި ބަނދަރު 8:30ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 2021ސެޕްޓެމްބަރ 5.04

ނިކުތުމަށް ވަނީ ފާސްވެފައެވެ.ސާފުކުރުމަށް 

–1ދައުރު 

11ބައްދަލުވުން
5

އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރޭވިފައިވާ ގުރުއާން ކުލާހާބެހޭ .1

ސްކުރުމަށް ވަނީ ފާސްވެފައެވެ.ދެންއަންނަ ބައްދަލުވުމަކަށް ފާމައްސަލަ

މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށްފަހު ކުނިވާޒާތުގެ ތަކެތި ކައުންސިލާއި ކުނިކޮށި .2

ގޮތެއް ނިންމަންވަނީ ފާސްވެފައެވެ.

ގައި ރަށުގެ 8:30ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނުވާ 2021ސެޕްޓެމްބަރ 3.11

ފާސްވެފައެވެ.ހޭޅިފަށް ސާފުކުރުމަށް ނިކުތުމަށް ވަނީ

–1ދައުރު 

ކުއްލި 

01ބައްދަލުވުން

5

ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ލީފްލެޓް ބެހުމަށް ވަކި ދުވަހެއް ކުނި ނައްތާލުމަށް ރައްޔިތުން .1

ނޑައެޅުމަށްފަހު ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ނިކުތުމަށްވަނީ ފާސްވެފައެވެ. ކަ

ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބަނދަރު ސާފުކުރުމަށް ވަނީ 2021ސެޕްޓެމްބަރ 2.25

ފާސްވެފައެވެ.

–1ދައުރު 

12ބައްދަލުވުން
4

ގައި ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ 13:30ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު 2021ސެޕްޓެމްބަރ 1.25

ކުނިކޮށްޓަށް ހިންގާމަގު ގަސްތައް ކޮށާ ސާފުކުރުމަށް ނިކުތުމަށް ވަނީ ފާސްވެފައެވެ.

ޓީޗަރުންގެ މަގުވަޒަން ކުރުމަށް ޓީޗަރުންގެ ދުވަހު ޓީޗަރުންނަށް ހަދިޔާ ދިނުމަށް .2

ހު އެބޭފުޅުންގެ ލަފައަކާއެކީގައި ކުރިއަށް ކައުންސިލާއި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަ

ގެންދިއުމަށް ވަނީ ފާސްވެފައެވެ.



ރިޕޯޓްތަފްސީލްހަރަކާތްތަުކގެހިްނގިކައުްނސިލުންއަަހރު ވަނ2021ަ

43މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

–1ދައުރު 

ކުއްލި 

02ބައްދަލުވުން

ޓީޗަރުންގެ ދުވަހު ކޮންމެ ޓީޗަރަކަށް ހަދިއާއެއް ދިނުމަށްވަނީ ފާސްވެފައެވެ..41

–1ދައުރު 

13ބައްދަލުވުން
4

ގައި ކައުންސިލުން ކުރިއަށް 2021އޮކްޓޯބަރ 07ޤައުމީދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް .1

ގެންދުއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ވަނީ 

ފާސްވެފައެވެ.

މެމްބަރުން 2، ކާބޯ ތަކެތީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް މައުރަޒެއް ބޭއްވުމަށް.2

ނުވެއެވެ.ފެންނަކަމަށް ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ، ފާސްވެފައެއް 

–1ދައުރު 

14ބައްދަލުވުން
5

ގައި ފަހާކޯސް ކުރިއަށް 2021ޑިސެންބަރ 1އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން.1

ގެންދިއުމަށާއި އަދި އެބޭފުޅުންގެ ކެއުމާއި ހުރުމުގެ ކަންތައްތައް ބެލުމަށްފަހުގައި 

ފާސްވެފައެވެ.ވަނީދެންއަންނަ ޖަލްސާއެއްގައި ފީ ކަނޑައެޅުމަށް 

–1ދައުރު 

15ބައްދަލުވުން
5

ގައި ފަހާކޯސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި އަދި ފީއެއްގެ 2021ޑިސެންބަރ .1

ރުފިޔާ އަދި 1800ކުދިންނަށްވުރެ ގިނަވާނަމަ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް 30ގޮތުގައި 

ރުފިޔާ ފީއަށް ނެގުމަށް 2100ކުދިންނަށްވުރެ މަދުވާނަމަ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް 15

ވަނީ ފާސްވެފައެވެ.

ރަށުގެ އަންހެން ކަނބަލުންނަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ބާއްވާ ކުޅިވަރުތަކުގައި .2

ފާސްވެފައެވެ.ވަނީއ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް 

ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ޙާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ 2021ނޮވެމްބަރ 3.20

އެދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޕްރީސްކޫލް އާއި ގުޅިގެން

ފާސްވެފައެވެ.ވަނީ

–1ދައުރު 

16ބައްދަލުވުން
ނޑުވެރިކަމުގެ ޓްރެއިނިން ކްލާސް އޮންލައިންކޮށް ހިންގުމަށް.51 ފާސްވެފައެވެ.ވަނީދަ

–1ދައުރު 

17ބައްދަލުވުން
ދަށުން އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދު ކުނިކަހާ ސާފްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އ.ތ.މ ކޮމޭޓީގެ .41

ފާސްވެފައެވެ.ވަނީބެލެހެއްޓުމަށް



ރިޕޯޓްތަފްސީލްހަރަކާތްތަުކގެހިްނގިކައުްނސިލުންއަަހރު ވަނ2021ަ

44މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ްކޮމެޓީގެ އުސޫލްތަކަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތަށ

އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ ހިނގާ ގަވާއިުދ ފާސްކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ހިންގާ ގަވާއިދަށް ބަދަލެއް ގެނެވިފަިއ ނުވާކަން 

ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

 ެމައުލޫމާތު ކޮމިޓީގެ ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގ

ޖުމްލަ  ތަފްޞީލް 

370.50 ކުރީ އަހަރުގެ ބާކީ 

އާމްދަނީ 

00.00 ދައުލަތުން ލިބޭ ފައިސާ -

305.00 ނޑު ހައްދައިގެން ލިބޭ އާމްދާނީ - ދަ

2050.00 މަސައްކަތު ދުވަސް ފާހަގަކޮށްގެން-

77,100.00 ހިލޭ އެހީގެ ފައިސާ-

79,825.50 ޖުމްލަ އާމްދަނީ 

ޚަރަދު 

- މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު-

- ދަތުރުފަތުރު ުކރުމުގެ ޚަރަދު-

- މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު -

- ޖުމްލަ ޚަރަދު 

79,825.50 ބާކީ 

-- :އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހަރުމުދައު ވާނަމަ ހަރު މުދަލުގެ ތަފްސީލް 



ރިޕޯޓްތަފްސީލްހަރަކާތްތަުކގެހިްނގިކައުްނސިލުންއަަހރު ވަނ2021ަ

45މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ނިންމުން 2021

ތަބާރަކަ ވަތަޢާލާ އަށް ޙަމްދާއި، ޝުކުރު ކުރުމެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ هللا ދެއްވި މި ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤު

މް ޞަލަވާތާއި، ސަލާ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އަށް هللا މުޙައްމަދު ޞައްލައެންމެ ރީތި ނަމޫނާ ދެއްކެވި އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ސާހިބާ 

ލެއްވުމަށް އެދި ދުޢާ ކުރަމެވެ. މި ޞަލަވާތާއި، ސަލާމުގައި އެކަލޭގެ ފާނުގެ އާލުންނާއި، އަޞްޙާބުން ޝާމިލްކުރަމެވެ. 

ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ޙާޞިލްވެގެން ގޮސްފައި 2021މި ކައުންސިލުގެ 

ވައިރައިގެ ވައިރަސްގައި ގުޅިގެންވެސް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް 19ނުވި ނަމަވެސް ކޮވިޑް 

ށް ހިންގުމުގައި ޢަމަލީ ގޮތުން ންސިލުގެ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކޮށްޓަކައި ކައުފޯރުކޮށްދެވިފައިވާ ކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. އެކަމަ

އެއާއެކު މި ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމުގައި ފަންނީގޮތުންނާއި، ބައިވެރިވެލެއްވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒައްކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

އަގު ވަޒައްކޮށް އިޚްލާޞްތެރި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. ތުން އެހީތެރިވެދެއްވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެއިދާރީ ގޮ

ނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި ދުޢާ އަކީ  ރައްޔިތުންގެ ތިބެ،އި ޤައުމަށް ވަފާތެރި ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ރަށާއަޅުގަ

އަޅަމެންގެ هللا . ކީރިތިކުރުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެލާބައާއި މަންފާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް

آمــــــــــینތުރު ކުރައްވާށިއެވެ. ކާމިޔާބީ އިބަރަކާތް ލައްވައި،މަސައްކަތުގައި 
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