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  ިރޕޯޓް  ަތފްީސލް  ަހަރކާްތަތުކގެ  ހިްނގި  ކައުންިސލުން ައހަުރ ަކލަިއޫދ  ަވނަ 2021

 4 ހައްދުންމަީތ ަކަލއިޫދ ަކއްުނިސލްެގ އިދާާރ 

   ތަޢާރަފު .1
  

 2010/7މި ރިޕޯޓަީކ ދިވެިހރާއްޖޭެގ އިދާީރ ދާއިރާތަްއ ލާަމރުަކީޒ އުޞޫުލން ިހންގުާމބެޭހ ާޤޫނުނ ަންނަބުރ 

 ހަްއދުންަމތީ ކަލައިދޫ ކަުއްނސިުލން ނަ އަަހރު ވަ  1220ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ަގއި ަބާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަީތން ލިޔެުވނު 109 ގެ  

  ހިންގި ަޙރަކާތްތަކުެގ ތަްފޞީުލ ރިޕޯރޓެެވ.

ހިެމނިފައިާވނެއެވެ.  ެގ ވަނަވަރުރަށުމިރިޕޯރޓްގައި ކައުންިސލްގެ ަތޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްެގ ިމޝަނާއި، 

ހިންގުަމށް ަކނޑައާަޅފައިާވ ޕްރޮްގރާުމތަކުގެ ަނީތާޖ ޙާޞިލުވި ތެޭރގަިއ ކަުއްނސިުލްނ  ގެ ަނ އަަހރުވަ  1220 މީގެއިތުުރން 

  ކައުންސިްލގެ މާލީ ިހސާުބ ހިަމާނލެވިފައިާވނެއެވެ.   ޕްރޮްގރާމުތަކުެގ ތަފްޞީްލ އަިދ މިންަވރާއި، އެ 

   



   ިރޕޯޓް  ަތފްީސލް  ަހަރާކްތަތުކގެ  ހިްނގި  ކަުއންިސލުން ައހަުރ ަކލަިއޫދ  ަވނަ 2021

 5 ހައްދުންމަީތ ަކަލއިދޫ ަކއުްނިސލްެގ އިދާާރ 

  ތަޞައްވަރު ކައުންސިލްގެ .2
  

ހައްުދންމަީތ ކަލައިދޫއަީކ ިދރިުއޅެްނ އުފެާވިރ، ތަރައްޤީއާިއ ަތހުީޒބުެގ ޮރނުގްނ ައތޮޅުގަިއ ާފހަގަކުރެވޭ، 

  އިސްލާީމ މުޖްތަމައަކަށްވުމެެވ.

 

 

   އަމާޒު ކައުންސިލްގެ  .3
  

ދިމިްޤރާީޠ ުއޞޫލުތަކާއި ހައްުދންމަީތ ކަލައިދޫއަީކ ރަށުެގ ަތރައްޤީއަްށ ފުުރޞަުތ ިގަނ ރަށަކަށް ެހދުމާއި، 

ަތނަަވސްަކމާއި ގެޮދރުެގ ަތނަވަްސކަމަށް  މަަސލަސްކަމަްށ ލޯބިުކާރ ކުްށ މަުދ މުޖުތަމައެްއ ިބާނކުރުމެވެ. އަިދ މާލީ ޞުލްޙަ

ދަުކރުމުެގ މަގުހުޅުވިފައިާވ ރަށަކަްށ ހެދުމާިއ، ުއނެގުނމާިއ ކިޔަވާކުިދްނާނއި ޒުާވުންނަންށ ުހަނރާިއ  ާޤބިލުަކްނ އިތުރުުކރުމަްށ ވާ

  ވެއްޓެއް ހޯދައިިދުނމެވެ. 

 

    



   ިރޕޯޓް  ަތފްީސލް  ަހަރާކްތަތުކގެ  ހިްނގި  ކަުއންިސލުން ައހަުރ ަކލަިއޫދ  ަވނަ 2021

 6 ހައްދުންމަީތ ަކަލއިދޫ ަކއުްނިސލްެގ އިދާާރ 

 ކައުންސިލްގެ އޮނިގަނޑު    .4

 ދެމެދުގެ ާއާބދީގެ ރްައތައް) 2000-1001ހައްދުންމަތީ ަކލައިދޫ ކައުްނސިލްގެ އިދާރީ އޮނިަގނޑު (

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  :އްއޮނިަގނޑުގައި ުހސްކޮްށ ުހިރ ަމގާމުތަ

 1× ފަިއނޭްންސ ޮއިފަސރ 

 1× އެޑްމިިންސޓްޭރޓިވް ޮއިފަސރ  

 

 

  

 ަކއުްނސިލްެގ ރަީއސް 

 ަކއުްނިސލްގެ ނަިއްބރަީއސް 
 ަކއުްނިސަލރ

   )/ ިޒންމާދާރު ވެރިޔާ 1ޑިރެކްޓަރ (އީެއްކްސ 

  ސޯޝަލް އެންޑް މުނިސިޕަލް ސަރވިސަސް ، އިކޮނޮމިކް

  

އިެސްސެޓންްޓ ިޑެރކްަޓރ/ ޑެޕިއުީޓ ޑިެރްކޓަރ/ ީސިނއަރ 

 ެޓްކނިަކްލ އޮިފަސރ

  ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރޒް

  

 އިެސްސެޓންްޓ ިޑެރކްަޓރ/ ޑިެޕއުީޓ ޑިެރްކޓަރ

  1× ްޕޭލނިންގ އޮިފަސރ

  1× މުިނިސަޕްލ ސަރވިސް އޮިފަސރ

 1× އިކޮޮނިމްކ ޑިެވލޮޕްަމްނޓް އޮިފސަރ

  4×އެޑްމިނިސްޓްޭރޓިވް ޮއިފަސރ 

 2×މަަސއްކަތު 



  ިރޕޯޓް  ަތފްީސލް  ަހަރކާްތަތުކގެ  ހިްނގި  ކައުންިސލުން ައހަުރ ަކލަިއޫދ  ަވނަ 2021

 7 ހައްދުންމަީތ ަކަލއިޫދ ަކއްުނިސލްެގ އިދާާރ 

   ސަރަހައްދުކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ  /ރަށުގެ ވަނަވަރު  .5
  

ަވަނ މާއްާދގެ (ޅ) ެގ ދަުށްނ  61ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިާދީރ ދާިއރާތަްއ ލާަމރުަކީޒ އުޞޫުލްނ ހިންގުމުގެ ާޤޫނުނެގ 

ހައްުދންމަތީ ކަލައިދޫގެ އިޚްިތާޞޞްގެ ގޮތުގައި ަބލަުމންަދީނ، ަސރުކާރުން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ާޗޓުގައި ހައްުދންމަީތ 

  ަރހައްދު ކަަމށް ަކނޑައަޅާފައިާވ ސަަރހައްދެވެ. ކަލައިދޫގެ ސަ

  

   



 ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ހަރަކާތްަތކުގެ ހިންގި ކައުންސިލުންއަހަރު  ވަނަ 2020

 

އިދާރާ  ގެ ަކއުްނިސލްހައްދުންމަީތ ަކަލއިޫދ   8 

 ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު  .6
  

 ިމންވަރުޔަލަށް ޙާޞިލްވި އަހަރުގެ ނިވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  2120

 ހިންގުމަށް ރޭިވފަިއވާ ަޙރަކާތްތައް  #

ަޙރަކާްތ ހިންުގމަށް ރޭިވފައާިވ 

  މުއްދަތު 
ނަތީޖާ 

ާޙިޞްލުކރެުވުނ 

 Q1 Q2 Q3 Q4 މިނަްވރު 

1 

    ރީިތުކުރްނ  ބަނަދރުމަތި

   100%  ރިެއއްހެުދން.ަބނަދރު ަސަރހައްދުގަިއ މޯަޓރުބަަހއްޓަިއ ިއްސުކރުބަ   - 

     0%  ރަށުގެ ނަާމއި ެބންްޗ ހެުދން  - 

      100%  ބަނަދުރ ޯބޑް ޖެހުން  - 

2 

   100% ފުރާޅު ިޓނު ަބދަުލުކުރން. މިސްކިތު

     0% މުށިެޖހުން ުވޟުޫކާރަބއިގެ  ިމސްކިތު  - 

   100% މަރާމާތުުކުރން  އިމާރާތް ިހންގާ  ޤްުރާއްނ ުކލާސް 

3 
     45%  ިނންުމން  އިާމރާތް ެގްސޓްހައުސް ަކއުްނިސލް 

     50%  ޭބނުްނުކުރން  ިނންމާ  ދަނޑު ފުްޓަސލް ހަދާ  އަލަށް

4 
   100%  ިނންުމން  އިާމރާތް ހިނަވާގެ 

   10% ިފލުުވން  ަދތިަކން  ޖާގައިގެ  އިާދރާގެ  ަކއުްނިސލް 

5 

   50%  މާަރމާތުުކުރން  ަކއުްނަޓރ އިާދރާގެ  ަކއުްނިސލް 

   0%  މަރާމާުތުކުރން  ދަނޑު  ފުްޓަސލް  ޭބުންނުކރަުމންދާ  މިހާރު

   100% ެބލެހެއްުޓން  ާސފުކޮށް  ސަރަހަްއދުަތއް އިޖްތިާމޢީ 

6 

   20% ހަުރުކރުން  މަީޓރު  ޖެހުމާއި މަގުބައްތި

    

    

   100%  ގޯތި ދޫކޮްށފައާިވ ސަަރހައްުދ ަތކުެގ މަގުތަްއ ެކނުޑން  7

      

  

  

  

  



  ިރޕޯޓް  ަތފްީސލް  ަހަރާކްތަތުކގެ  ހިްނގި  ކަުއންސިލުން ައހަުރ ަކލަިއޫދ  ަވނަ 2021

 9 ހައްދުންމަީތ ަކަލއިޫދ ަކއްުނިސލްެގ އިދާާރ 

  

 ޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލްޙާ .7
  

 2021 ްވަނަ އަަހރުެގ ބަެޖޓް ާފްސުކރުނ  

ވަނަ މާއްދާގައިާވ  96) ެގ 2010/7ދިވެހާިރްޢޖޭެގ އިދާރީ ާދއިރާތަްއ ާލމަރުކަީޒ ުއޫޞލުްނ ހްިނގުމު ޤޫާނުނ (

 97ެގ  2010/7ަވނަ އަަހރަށް ަލާފުކާރ ބަޖެްޓ ާފްސުކރެުވެނވެ. ހަަމ އެއާެއުކ ާޤނޫުނ ނަްމބަުރ  2021ގޮތުގެ މަތީްނ ިމަކުއްނސިުލެގ 

ގެމަތީން ެއުކލަާވލަިއފައިާވ ބަޖެޓް ްސޓޭޓްަމްނޓްތައްވެސް ިމކައުްނިސްލގެ ުފރަަތމަ ދައުުރގައިވަނީ ވަނަ މާއާްދގައި ުބނެަފއިވާ ގޮތު

ޖަލްސާިއން ަޖލްސާއަށް  ފުރަތަމަަވނަ އަހުަރގެ  2021ވަނަ އަަހރުގެ ބަެޖޓް ާފްސުކެރވިފަިއވަނީ  2021ާފްސުކރިވފައެވެ. ކަުއްނިސލްގެ 

   އިއްިތފާުޤންނެވެ.މެްނަބުރންގެ  3ާޙިޟރުެވވަޑައިެގްނނިެވ 

  ްމަރާމާތުކުުރން  /އިމާރާތްުކރުނ 

މީހްުނެގ  504ުކރެެވމުންާދ އެއްެމ ބޮޑު ަމަސއްކަަތީކ ލ. ކަލަިއދޫގަިއ ަގއި ވަަނ އަހުަރ ަކލައިދޫ 2021-2020              

ިމސްިކތުގެ ވަނީ އެކިެއކި ަސަބުބތަކާިއ ަމްސދުވަހުގެ ތޭެރގައި  6ިއމާރާްތުކރުުމގެ ަމަސއްކަތެވެ. މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ  ޖާގައިގެ ިމްސކިތެއް 

 ަމސްދުވަހުެގ ތެރޭަގއި މަސައްކަްތ ފެިށ ވަރަށް ބާރަްށ ކުރިޔަށް ދެއެވެ. 4 ީވނަމަެވްސ މިއަހަުރެގ ފަުހ އި ަމަސއްކަތް ހުއްިޓފަ ހުރެ



  ިރޕޯޓް  ަތފްީސލް  ަހަރާކްތަތުކގެ  ހިްނގި  ކަުއންސިލުން ައހަުރ ަކލަިއޫދ  ަވނަ 2021

 10 ހައްދުންމަީތ ަކަލއިޫދ ަކއްުނިސލްެގ އިދާާރ 

  

ލ. ކަލަިއދޫ ޖީެޓ ސަރަހަްއދުގަިއ އިޖްތިާމއީ މަރުކަެޒއް ހެުދމުެގ މަސައްކަްތ  2021ެގ އިތުުރްނވްެސ މީ             

  ިމއީ ިމިންސްޓރީ އޮްފ ޔޫތު، ސްޯޕޓްްސ އެންްޑ ކޮިމުއނީިޓ ެއމްަޕވަރަމނުްޓްނ ހަރަދޮުކށްގްެނ ަހދާފަިއވާ އިާމރާެތކެވެ.  ުކރެެވމްުނދެއެވެ.

 

 

 



  ިރޕޯޓް  ަތފްީސލް  ަހަރާކްތަތުކގެ  ހިްނގި  ކަުއންސިލުން ައހަުރ ަކލަިއޫދ  ަވނަ 2021

 11 ހައްދުންމަީތ ަކަލއިޫދ ަކއްުނިސލްެގ އިދާާރ 

 

 

 

ވަނައަހަރުގެ އްަޟހާ އީދު ާފހަގަ ުކރުުމގެ ގޮުތން ިގނަ ހަރަކާތްތަކެއް ެބއްުވެނވެ. މިގޮުތން ައންހެްނ/ިފރިހެްނ  2021

 ރޭސްތައް ަވިކން ުފްޓަސލް ުމބާރާތްތަކެއް ޭބްއވުމާިއ، ވާދެުމމުގެ ުމބާރާތްތަކާިއ، ްސޫކލް ުކިދންގެ ކުޅިވަރު ަހރަކާތްަތެކއް ބޭއްުވމާިއ، ުކދި

  ައޟްހާ އީދުގައި ޭބއްުވުނ މުބާރާތްަތާކިއ، ކުިޅވަުރ ހަރަކާްތތުަކްނ ވަނަ ވަނައަށް އައި ފަރާތްތަކަްށ އިނާުމ ެދވިފަިއވެއެވެ.ބެްއވުެނވެ. 

  

  

  



   ިރޕޯޓް  ަތފްީސލް  ަހަރާކްތަތުކގެ  ހިްނގި  ކަުއންިސލުން ައހަުރ ަކލަިއޫދ  ަވނަ 2021

 12 ހައްދުންމަީތ ކަލައިޫދ ަކއުްނިސލްެގ އިދާާރ 

ވަަނ އަަހުރެގ ނިަޔަލްށ ިހްނގުަމށް ޭރވިަފއިާވ ަޙރަާކްތަތކުެގ ެތރެިއްނ ުކިރައްށ  2120

  ަހަރާކްތތައް ގެންެދވިފަިއުނާވ 

 

 

  ްޤުުރއާްނ ުމާބރާތް : 1ޙަރަކާތ 

 19-ޯކވިޑްމަުހގެ ތެރޭަގއި ުކރިޔަށްގެންދެިވފަިއނަުވނީ  6ޤުުރއާްނ މުބާރާުތގެ މަސައްކަތްތައް ުފރަތަމަ  ސަބަބު/ދަތިތައް:

އާއި ގުޅިގެްނ ަރއްކާތެރިކަުމެގ ފިަޔވަޅެއްެގ ގޮުތްނ ްސޫކލުތަކާއި ޤްރުާއްނ ުކލާސްތަްއ ބަްނދުކޮްށފައިާވތީ، މިއަހަުރ ިމ 

  ަކއުްނިސލްެގ ިގނަ މެްނަބުރްނނަށް ފެނިވަޑަިއގަތުމާ ގުިޅގެންެނވެ.މުބާރާތް ެކްނަސްލުކރުމަްށ 

 

  ްދުރުުކރުމަށްޓަަކިއ ހޭުލންތިެރަކމެުގ ްޕރުޮގރާމްހިްނުގން.ުޒާވުނން ކުށުެގ ވެިށްނ : 2ޙަރަކާތ 

-ކޯވިޑްގެްނދެިވފަިއުނވަނީ  މި ޕްރޮުގރާމު ިހްނގުމަށް ތާަވުލުކރެިވފައިވާ މުްއދަތުގައި މަސައްކަތް ުކރިޔަށް ސަބަބު/ދަތިތައް:

ިލނުރަްއަކުލގެ ހާލަުތ އިއުާލންކޮްށ އާިއ ގުޅިގެްނ ަރްއކާތެރިކަުމެގ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮުތން ުމޅިރާއްޖޭގަިއ ިސއްހީ ުކއް 19

  އެއްވެއުުޅން ުހއްާޓލާަފއިވާތީއެވެ.

  

  ްމުވައްޒަުފްނެގ ިރުފެރސްމަންޓް ްޕޮރގުާރމްހިންުގން.: 3ޙަރަކާތ 

-ޯކވިޑް ިމ ޕްޮރގުރާުމ ިހްނގުމަށް ތާަވުލުކރެިވފައިާވ މުއްދަތުަގއި މަސައްކަްތ ކުރިޔަށްގެންދެިވފަިއނުަވީނ ސަބަބު/ދަތިތައް:

ިއ ގުޅިގެްނ ަރްއކާތެރިކަުމެގ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮުތން ުމޅިރާއްޖޭގަިއ ިސއްހީ ުކއްިލނުރަްއަކުލގެ ހާލަުތ އިއުާލންކޮްށ އާ 19

  އެއްވެއުުޅން ުހއްާޓލާަފއިވާތީއެވެ.

 

  ްރަށުގެ ނަާމއި ެބންްޗ ހެދުންަބނަދުރ ަސރަހައްދުަގއި : 4ޙަރަކާތ. 

-ޯކވިޑް ިމ ްޕރޮގާުރމު ިހްނގުމަށް ތާވަުލުކެރވިަފއިވާ މުްއދަތުގަިއ މަސައްކަތް ުކރިޔަށްެގންދިެވފަިއނުަވނީ  ސަބަބު/ދަތިތައް:

އާިއ ުގޅިގެްނ ރައްކާތެރިކަުމެގ ފިޔަވަޅެއެްގ ގޮތުްނ ުމޅިރާްއޖޭގަިއ ސިއްީހ ުކއްިލުނރައްަކުލެގ ހާލަތު އިއުާލންކޮށް،  19

  ތަކެއް ަކމުަގއިވާތީއެވެ. އެަބއްޔާ ެދޮކޅަށް މަސައްަކްތ ުކރާދުވަ

  

  ްަތފާތު ަވއްތަރުެގ ުކިނަވިކުކރުމަށް ޭހލުންެތިރުކުރން.: 5ޙަރަކާތ 



   ިރޕޯޓް  ަތފްީސލް  ަހަރާކްތަތުކގެ  ހިްނގި  ކަުއންިސލުން ައހަުރ ަކލަިއޫދ  ަވނަ 2021

 13 ހައްދުންމަީތ ކަލައިޫދ ަކއުްނިސލްެގ އިދާާރ 

-ޯކވިޑް ިމ ްޕރޮގާުރމު ިހްނގުމަށް ތާވަުލުކެރވިަފއިވާ މުްއދަތުގަިއ މަސައްކަތް ުކރިޔަށްެގންދިެވފަިއނުަވނީ  :ދަތިތައް/ސަބަބު

 ގޮުތން ުމޅިރާއްޖޭގަިއ ިސއްހީ ުކއްިލނުރަްއަކުލގެ ހާލަުތ އިއުާލންކޮްށ އާިއ ގުޅިގެްނ ަރްއކާތެރިކަުމެގ ފިޔަވަޅެއްގެ 19

  އެއްވެއުުޅން ުހއްާޓލާަފއިވާތީއެވެ.

 

  ްމޫދަްށ ެއރޭސަރަހަްއުދގެޖާަގބޮޑުކުރުމާިއ ުފްނކުރުން. : 6ޙަރަކާތ 

-ޯކވިޑް ުކރިޔަށްެގންދިެވފަިއނުަވނީ ިމ ްޕރޮގާުރމު ިހްނގުމަށް ތާވަުލުކެރވިަފއިވާ މުްއދަތުގަިއ މަސައްކަތް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

އާިއ ުގޅިގެްނ ރައްކާތެރިކަުމެގ ފިޔަވަޅެއެްގ ގޮތުްނ ުމޅިރާްއޖޭގަިއ ސިއްީހ ުކއްިލުނރައްަކުލެގ ހާލަތު އިއުާލންކޮށް،  19

  އެަބއްޔާ ެދޮކޅަށް މަސައްަކްތ ުކރާދުވަތަކެއް ަކމުަގއިވާތީއެވެ.

  

  ްމަރާމާުތުކުރން  ދަނޑު  ުފްޓަސލް ބޭުންނުކރަުމންދާ  މިހާރު   : 7ޙަރަކާތ  

-ޯކވިޑް ިމ ްޕރޮގާުރމު ިހްނގުމަށް ތާވަުލުކެރވިަފއިވާ މުްއދަތުގަިއ މަސައްކަތް ުކރިޔަށްެގންދިެވފަިއނުަވނީ  ސަބަބު/ދަތިތައް:

ާލންކޮށް، އާިއ ުގޅިގެްނ ރައްކާތެރިކަުމެގ ފިޔަވަޅެއެްގ ގޮތުްނ ުމޅިރާްއޖޭގަިއ ސިއްީހ ުކއްިލުނރައްަކުލެގ ހާލަތު އިއު 19

  އެަބއްޔާ ެދޮކޅަށް މަސައްަކްތ ުކރާދުވަތަކެއް ަކމުަގއިވާތީއެވެ.

   



   ިރޕޯޓް  ަތފްީސލް  ަހަރާކްތަތުކގެ  ހިްނގި  ކަުއންިސލުން ައހަުރ ަކލަިއޫދ  ަވނަ 2021

 14 ހައްދުންމަީތ ކަލައިޫދ ަކއުްނިސލްެގ އިދާާރ 

   ވިޔަފާރިއާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ކައުންސިލުން  .8
  

 ވިޔަާފރި/ޚިދުމަތް 

  ުިބްނ  (ހައިވޭ ެކޭފ) މާމަގ 

 1000 ވަަނ އަހަރު  2010ޮއްކޯޓަބރ  12 ވިަޔފާިރުކރުމަށް  ަޑްކަޓީރ ޭބސްިވއްކުުމގެ ން ުކއްޔަށް ިހފިަފރާތުން އިާމރާތްކޮށް ބި

ުކލި ިމ ރުޭޓން )، -(ލ/ -/15ޮކްނމެ ައަކޫފޓަކަށް މަަހކު ައްބދުްއރަހީމް ަޢީލ/ ަޖނަަވީރމާގެ، ލ. ަކލައިދޫއަށް ގެ ބިން އަކަޫފޓު

ަވނަ އަހަރުގައި ެއިބމުގައި ެކފޭ ހިންުގމުގެ ވިަޔފިާރުކުރމަށް ަވީނ  2018 ބިްނަވނީ ޫދކުެރވިފައެވެ.  ަކއުްނސިލަށް ދަްއާކގޮތަށް

  .އަްބދުއްރަހީމް ަޢީލ/ ަޖނަވަރީމާެގ، ލ. ަކލަިއޫދއަށް ހުއްދަ ދެިވފައެވެ

 

  ްނަްމަބރ ިބން. 10ޫދުކރެވުުނ ތެލުގެ ވިޔަާފރި ުކުރމަށް ަބނަދުރ ަސރަހައުްދނ 

ޫމާސ ގެ ިބން ައަކޫފުޓގެ  3200 ވަނައަހަރު  2012މާރޗް  30 ވިަޔފާރިުކުރމަށް ތެލުގެ ން ުކއްޔަށް ހިފިަފރާތުން އިމާރާތްކޮށް 

 ުކލި ިމ ކަުއްނިސލަށް ދަްއާކގޮތަށްޭރުޓން )، -(ލ/ -/15ކޮންމެ ައަކޫފޓަކަށް މަހަކު ނަސީުރ/ ބޯށިާމގެ، ލ. ަކލަިއދޫއަްށ 

   ބިްނަވީނ ޫދުކރެިވފައެވެ. 

 

  ރްކ ވިުއ)ަބނަދުރ ސަަރަޙއްުދ ެކޭފ (ެވސްްޓ ޕާ  - 1ނަާފ 

 2000ރޫމްެގ އިމާރާްތ  2ުކއްޔަށް ިހފިަފރާތުން ޭބުންނާވގޮތަށް ިއމާރާތަްށ ބަަދލުެގެންސ ސައިހޮާޓ/ކެާފ ަތރަށްީޤުކރުމަްށ 

މިރަުށ  އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 10ރުފިޔާެގ ކުލި މި ކައުްނިސަލށް ދައްކާގޮތަށް  3600.00އަކަޫފޓުެގ ގޯއްަޗާކެއުކ މަހުަކ 

  .ަވީނ ުކްއޔަށް ެދިވފައެވެނަޫރލީެގ/ ހަީނފް ޢަީލއަށް 

  

 .ްމެރަިކލްޗަރ ވިަޔާފިރކުރުމަށް ޫދުކެރވުުނ ިބނ 

އަހަުރެގ  10ނަީއމް ައށް،  ުމޙަްއމަދު /ބިން ުކއްޔަށް ހިފި ަފރާުތން ތަަރއްޤީކޮށް ެމރިކަލްަޗރ ވިޔަާފރިުކުރމަށް މިރަށު ުކދީނާގެ

ައަކޫފޓުެގ ިބްނ  3000ވިހިާލރި) ރޭުޓްނ /-ލ (-/20ިއްނ ފެށިެގން މަަހުކ ައކަޫފޓަކަްށ  2015ެސްޕެޓްމބަރ  10މުއްދަތަށް 

  އަަކފޫޓް) ވަނީ ުކްއޔަށް ޫދުކރެިވފައެވެ. 2000ައަކޫފްޓ މޫުދްނ/ފަޅުން  1000(އެއްަގމުްނ 

  

  

 



   ިރޕޯޓް  ަތފްީސލް  ަހަރާކްތަތުކގެ  ހިްނގި  ކަުއންިސލުން ައހަުރ ަކލަިއޫދ  ަވނަ 2021

 15 ހައްދުންމަީތ ކަލައިޫދ ަކއުްނިސލްެގ އިދާާރ 

  ިބން އުރީޫދ ެސލް ަސއިްޓ 

ޫޖްނ  30އިން  2015ެމއި  01ައަކޫފޓުގެ ިބން  2000މުވާސަލާތީ ުކްނުފނި އުރީދޫ ޯމލްޑިްވސް ިއން އެްނަޓނާ ބެހެއްުޓމަށް 

 އަށް މަަހކު  2026ޫޖން  30ިއްނ  2016ުޖލަިއ  01/ ަފނަަރ ާލިރ )،  -ލ ( -/15 ައަކފޫޓަކަށް  އަށް މަަހކު 2016

  ގޮތަށް ަވީނ ޫދުކރެވިަފއެވެ.ުކލި މިކަުއްނިސލަށް ަދއްކާ ޭރުޓން  ) -ރ (އެްއރުފިޔާ / 1/- އަކަޫފޓަކަށް 

  

  ަބނަދުރ ސަަރަޙއްުދ ިފއުލްޝެޑް އިމާރާްތުކރުމަށް ޫދުކރެުވުނ ބިން.  - 2ނަާފ 

ފުރަަތމަ ހަމަހްުނފެށިެގްނ  އަޖާްޒ ިފއުލްއަށް، ެގ ިބން 2000އިމާރާތްކޮށް ތެލުެގ ވިޔަާފިރުކރުމަށް ުކއްޔަްށ ހިފިަފރާތުން ބިްނ 

ަވނަ އަަހރާއި ދެމުެދ  10ވަަނ އަހަުރން ފެށެިގން  06 ،)-(ލ/ -/19ަވަނ އަހަރާިއ ދެެމދު ޮކންެމ ައަކޫފަޓކަށް މަަހުކ  05

ަވަނ އަހަާރިއ ދެމެުދ ޮކްނެމ އަކަޫފޓަކަްށ މަަހުކ  20ަވަނ އަަހުރްނ ފެށިެގްނ  11)، -(ލ/ -/20ކޮްނމެ ައަކފޫޓަކަށް މަަހުކ 

ކުިލ ިމ ) -(ލ/ -/30ވަަނ އަހަރާިއ ދެެމުދ ޮކންެމ ައކަޫފޓަކަްށ މަަހކު  25ްނ ފެށިގެްނ ވަަނ އަހަރު  21) އަިދ -(ލ/ -/25

  އަހަރުދުވަހުެގ ުމއްދަތަށްވަީނ ުކއްޔަށް ެދވިފަެއވެ. 25ަކއުްނސިލަށް ދަްއާކގޮތަށް 

 

  ަބނަދުރ ސަަރަޙއްުދ ުކރެީގ ްޕލާްންޓ ހައުސް.  - 3ނަާފ 

ައަކފޫޓުގެ ޯގއްޗަާކެއުކ  2332ނެސް ތަަރށްީޤުކުރމަށް ުކީރގެ ްޕލްާނޓް ހަުއސް އިމާރާތް ުކއްޔަށް ިހފިފަރާތުން ިއާމރާތަށް ބަަދލުގެ

ަވަނ  10ވަަނ އަހަުރން ެފށިގެން  06ރ، 1250/-ަވނަ އަހަރާިއ ދެމެދު މަަހުކ  05ަވނަ މަހުންފެށިެގން  03ފުރަތަަމ 

ރ 1500/-ނަ އަހަރާއި ދެމެުދ ދެމުެދ މަހުަކ ވަ  15ަވނަ އަހަރުްނ ފެށިެގން  11ރ އަދި 1350/-އަހަރާއި ެދމެދު މަހަކު 

  އަހަރުުދވަހުގެ މުއްދަތަށްަވީނ ުކއްޔަށް ދެިވފައެވެ. 15ުކިލ ިމ ކަުއްނިސލަށް ަދއްކާގޮތަްށ 

  

  ނަްމަބރ ިބން.  04ބަނދަުރ ސަަރަޙއްުދ ފިުއލްޝެްޑ ިއމާރާްތކުރުމަށް ޫދުކރެުވުނ 

ަވނަ އަހަރާިއ  05ގެ ބިން ފުރަތަމަ ހަމަހުންފެށިެގްނ  2000ޔަާފިރކުރުމަށް ބިން ުކއްޔަށް ިހފިަފރާުތން އިމާރާތްކޮށް ތެލުެގ ވި

ލ (ވިހި) ާލީރ ުކިލ ިމ -/16) ައަކފޫަޓަކްށ -ރ (ތިންސަޭތަކ ވިިހ ުރފިާޔ / 320/-ދެމެުދ ކޮްނެމ ައަކފޫޓަކަްށ މަަހކު 

  ކުއްޔަށް ދެިވފައެވެ.ވަީނ ޯމަސްލ ާމރަޓށް އަހަރުދުވަހުެގ ުމއްދަތަށް 25ަކއުްނސިލަށް ދަްއާކގޮތަށް 

  

  

  

  

 



   ިރޕޯޓް  ަތފްީސލް  ަހަރާކްތަތުކގެ  ހިްނގި  ކަުއންިސލުން ައހަުރ ަކލަިއޫދ  ަވނަ 2021

 16 ހައްދުންމަީތ ކަލައިޫދ ަކއުްނިސލްެގ އިދާާރ 

  ުކދި ހުިއިފލަނޑާ ާއލާކޮްށ ވިްއުކމުގެ ވިޔަާފރިކުުރމަްށ ިބންޫދުކުރްނ  

ަކލަިއދޫ ަބނދަރު އުތުރު ފަރާތު ފަޅުތެރެިއްނ، ުކދި ހުއިިފލަނޑާ ާއލާކޮށް ިވއްކުުމގެ ވިަޔފާިރުކުރމަށް ާނަސރީ އެޅުމަްށ 

ުފރަތަަމ ' ޫފްޓ) ެގ ބިެމއް ިބްނޫދުކރެުވނުާތރީހުްނ ފެށިގެްނ 245×245(ަފްސދޮޅަސް ާހްސ ފަންަސީވްސ) ައަކޫފްޓ ('60025

 10އަިދ އެއަށްފަހުްނ ވިްއާކ ޮކްނމެ ލަނަޑއެއްެގ ފައިދާިއްނ % 5ފަސް އަަހރު ވިްއާކ ޮކންމެ ަލނަޑއެއްގެ ފަިއދާިއން %

  ަވނީ ޫދުކރެިވފައެވެ.ލިމިޓެޑަށްްޕރައިެވްޓ  ަބރަކަތްުލ ބަހުރު އަށްވާ ފަިއާސ ޮކންމެ މަަހުކ ަކއުްނިސލަށް ލިބޭގޮތަށް 

  

  ެުރްއ ކުއްޔަށް ދުޫކރުްނ. 80ފޯިދފައިާވ ިމަކުއްނިސލުގ 

އަހަުރދުވަހަށް  05ރުްއ  80ބޮޑުަމގުެގ ެދފަރާތާއި، ޖެީޓ ސަރަަހއްދު އަިދ މޫދަށްއެޭރ ސަރަަހއްދުގަިއ ހުިރ މިކަުއްނިސުލގެ 

ަވީނ ުމަޙއްމަުދ ތައުފީޤްއަށް /މިރަުށ ނިުއލައިޓް، ުކްއޔަށްެގ ) -ރ (އެއްސަޭތަކ ަފްނސަީވްސ ުރފިާޔ / 125/-މަހުަކ 

 ޫދކުެރވިފަެއވެ.

 

 ްބިން ދޫުކރެުވނު  ޭކަބްލޓީީވ ހަްޓ އިާމރާްތކުުރމަށ. 

 ައަކޫފޓުގެ  600 ޭކބަްލޓީވީ ހުިދމަތް ވިޔަާފިރުކރުމަށް އިމާރާތްކޮށް  ހިފިފަރާުތން ކުއްޔަށް ޭކަބްލޓީވީ ހަްޓ އިާމރާްތުކރުމަށް ިބން 

ހާިލ  މުްއދަތަށް އަހަރުުދވަހުގެ 10 ދަްއާކގޮތަށް ކަުއްނިސލަށް މި  ުކލި ) -/  ުރފިޔާ ތިންސަޭތކަ ( ރ300/- މަހަކު ބިން 

  .ެދވިފަެއވެ ުކއްޔަށް  ަވނީ އިންވެސްޓްމަންޓަްށ 

  

  ިބން.ޫދުކރެވުުނ  ހުޅަުގން  ަސރަހައްދުގެ މޫދަށްެއރޭ  ،އިރުމަީތފަރާުތން  ބޮޑުަތުކުރާފނުމަގު  ަކލަިއދޫ. ލ - 4ނަާފ 

ިއބާްރހީމް ާމޖިދު/ ިނއުލަިއޓް، ެގ ިބން  ައަކފޫޓުގެ  3000ވިަޔާފިރކުުރމަށް  ހޮޓާ/ެކފޭ ބިްނ ުކއްޔަށް ހިިފފަރާތުްނ އިމާރާތްކޮްށ 

/ ަފްނާސްސ  -ލ ( -/55ވަަނ އަަހރާއި ދެމުެދ ައަކފޫަޓަކށް  05ވަަނ މަހުްނފެށިެގން  03ފުރަތަމަ އަްށ، ލ. ަކލައޫިދ 

ަވަނ  06އަިދ ) ުރފިޔާއެެވ.  -ރ (ޯސަޅ ސަޭތަކ ފަްނާސްސ /1650/-ައަކފޫޓަްށ މަހަުކ  3000 ފަހެއް ާލިރ ) ރޭުޓން 

-ައަކފޫޓަށް މަހަުކ  3000) ރޭުޓން  -ރ ( އެްއުރފިޔާ / 1/-ަވަނ އަހަާރއި ެދމެުދ ައަކޫފޓަކަްށ  10އަހަރުްނ ފެށިެގން 

 ) ުރފިާޔއެވެ. -ރ ( ތިންހާސް /3000/

  

  

  

 



   ިރޕޯޓް  ަތފްީސލް  ަހަރާކްތަތުކގެ  ހިްނގި  ކަުއންިސލުން ައހަުރ ަކލަިއޫދ  ަވނަ 2021

 17 ހައްދުންމަީތ ކަލައިޫދ ަކއުްނިސލްެގ އިދާާރ 

  ާިބްނ  ަމސްކަްއކާ ިހއްކުމާއި ަމހުގެ ވިަޔފާރި ޭބުނންތަކަށް ބޮޑުތަކުުރފާނު މަގުގެ އިރުމަތީ ަފރާުތން ޫދުކެރވުނު ބިން  – 5ނަފ)

 .)1ނަމްބަރު: 

ަވފިއްޔާ ްސލައިާމްނ/  ެގ ިބން  2000ވިޔަފިާރުކުރމަްށ މަސްަކްއކާ ހިއްކުާމއި މަހުގެ ބިްނ ުކއްޔަށް ިހފިފަރާތުްނ ިއމާރާތްކޮްށ 

 2000ވަަނ އަހަރާިއ ެދމެުދ  05ވަނަ މަުހްނފެށިގެްނ  06ުފރަތަަމ އަަހރުގެ ުމއްދަތަށް  10 ެގ، ލ. ަކލައިދޫ އަްށ،ބަްނޑާރާ 

ަވނަ އަހަރާއި ދެެމުދ  10ވަނަ އަހަުރން ފެށިގެން  06އަދި ) ުރފިޔާއެވެ.  -/ އެކެއް  އެއްހާސްރ (1001/-އަކަޫފޓަށް މަަހކު 

 ުރފިޔާެއވެ.)  -/ އެކެއް  އެއްހާސްރ (1001/-އަަކފޫޓަށް މަހަކު  2000

 

  ާިބްނ  ަމސްކަްއކާ ިހއްކުމާއި ަމހުގެ ވިަޔފާރި ޭބުނންތަކަށް ބޮޑުތަކުުރފާނު މަގުގެ އިރުމަތީ ަފރާުތން ޫދުކެރވުނު ބިން  – 6ނަފ)

 .)2ނަމްބަރު: 

ަޙަސން ައފީްފ ެގ ިބްނ  2000ވިޔަާފިރކުރުމަްށ ަމްސަކްއާކ ހިްއުކމާިއ މަހުގެ ބިްނ ުކއްޔަްށ ހިިފަފރާތުްނ އިމާާރތްކޮްށ 

ަވަނ އަހަާރިއ  05ަވނަ މަހުންފެށިެގްނ  06ފުރަތަަމ އަހަރުެގ ުމއްދަތަށް  10އިންވެސްޓްމަންްޓ/ ހަވޭިލ، ލ. ަކަލއިދޫ އަްށ، 

 10ފެށިެގްނ ަވަނ އަަހރުްނ  06އަިދ ) ުރފިޔާއެވެ.  -ަފންާސްސ / އެއްހާސްރ (1050/-ައަކފޫޓަްށ މަހަުކ  2000ދެމެުދ 

 ) ރުފިޔާެއވެ. -/ ެއގާަރ ސަޭތކަ ރ ( 1100/-ައަކޫފޓަށް މަހަުކ  2000ވަނަ އަހާަރއި ދެމެުދ 

 

  ނަުރދަމާ ނިާޒމުގެ އޮީފްސ ހުރި ބިާމއި ިއންވެެގްނ ، ބޮުޑތުަކރުާފުނ މަގުެގ ިއރުމަތީ ފަރާުތން ާފމަސީ ިހންގުަމށް  – 7ނަާފ

 ކުއްޔަްށ ޫދުކރުން.ެދުކނަށް ހިުރ އިމާރާްތ 

ނަުރަދމާ ނިޒާމުެގ ޮއފީސް ުހރި ިބމާއި ިއްނވެެގްނ ެދުކނަށް ުކއްޔަށް ހިިފފަރާުތން އިމާރާތަށް ަބދަލުގެންެސ ތަަރށްޤީކުރުމަްށ 

 އަހަރެުގ މުއްދަތަްށ ައްޙމަުދ އާޒިމް/ ވިާލ، ލ. ގަްނ، މަތިަމރަދޫ އަށް  10 ައަކޫފޓުެގ ގޯއްޗަކާެއކު  3000ހުރި އިމާރާތާިއ 

ަވަނ  06އަިދ ) ުރފިޔާއެވެ.  -/ ެއއްހާސްރ (1000/-ވަަނ އަހަާރއި ދެމެުދ މަހަކު  05ންފެށިެގން ަވނަ މަހު 06ފުރަތަަމ 

  ) ރުފިޔާއެވެ. -/ އާެގަރ ސަޭތކަ ރ ( 1100/-ަވނަ އަހަރާިއ ދެެމދު މަހަކު  10އަހަރުްނ ފެށިެގން 

 

  

  

  

  

  

 



   ިރޕޯޓް  ަތފްީސލް  ަހަރާކްތަތުކގެ  ހިްނގި  ކަުއންިސލުން ައހަުރ ަކލަިއޫދ  ަވނަ 2021

 18 ހައްދުންމަީތ ކަލައިޫދ ަކއުްނިސލްެގ އިދާާރ 

 މާލީ ހިސާބުތައްވަނަ އަހަރުގެ  2021ކައުންސިލްގެ  .9

  

ގެ  2021

ބަޖެޓްގައި ބާކީހުރި 

 ފައިސާ

ގެ  2021

 6ފުރަތަމަ 

 މަހުގެ ޚަރަދު

ގެ ލިބުުނ  2021

 ބަޖެޓް 
 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު

 ިރކަރަްންޓ ޚަަރދުެގ ޖުްމލަ  5019288.00 4471721.29 547566.71

 ެކިޕަޓލް ަޚަރދުގެ ޖުްމލަ  0.00 0.00 0.00

  ޚަަރދު ާމލިއްޔަތުްނ ިހންޭގ ްޕރޮްގރާމުަތކުެގ ޖުމްލަ ަކއުްނސިލްެގ  1696800.00 1072524.22 624275.78

     

 ބަެޖޓް މުޅި ޖުްމލަ  6716088.00 5544245.51 1171842.49

     

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު   

 މުވައްަޒފުންނަށް ހިނާގ ަޚރަދު  3180640.00 2805668.44 374971.56

19973.10 229572.20 249545.30 
ިކ ުމސްކުިޅުކަރއްާވ މުވައްޒަުފންނަށާިއ ައދި ވަ ެޕންަޝނާިއ، 

 ޚިުދމަތަކަށް ޫނން ގޮތުްނ ދޭ ފަިއސާ 

 ދަތުރުފަުތރު ުކުރމުެގ ޚަަރދު  44700.00 27112.00 17588.00

 އޮީފސް ހިންގުމުެގ ބޭނުމަށް ހޯދާ ަތކެތީެގ ައގު  104900.00 63270.00 41629.62

 ހިންގުމަށް ޭބުނންާވ ޚިދުމަުތގެ ަޚރަދު އޮީފްސ  999502.70 975162.27 24340.43

 ތަމްރީްނ ުކރުމަްށ ުކރޭެވ ަޚރަދު  0.00 0.00 0.00

 މަރާމާުތ ކުރުމާިއ ބެލެހެއްުޓމުެގ ަޚަރދު 20000.00 18936.00 1064.00

  ަސުރކުާރނޭްދ އެހީ، އިްސތިާރާކއި ަސްބިޝީޑސް  420000.00 352000.00 68000.00

 ޖުމްލަ 1838648.00 4471720.91 547566.71

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު   

 އޮީފސް ހިންގުމަށް ޭބުނންާވ ހަރުމުދާ ޯހދުމަށް ުކާރ ަޚރަދު  0.00 0.00 0.00

 ޖުމްލަ  0.00 0.00 0.00

     

  

  

 



  ިރޕޯޓް  ަތފްީސލް  ަހަރާކްތަތުކގެ  ހިްނގި  ކަުއންިސލުން ައހަުރ ަކލަިއޫދ  ަވނަ 2120

 

އިދާރާ  ގެ ަކއުްނިސލްހައްދުންމަީތ ަކަލއިޫދ   19 

 ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް ވަނަ އަހަރުގެ  2021 .10
  

  52: އަަދދު ޤާނޫުންނ ލާޒިމް ުކާރ ބަްއދަލުުވމުގެ 
 

 29 އަދަުދ:ަބއްދަުލވުންަތުކގެ  ބާއްވަިއފަިއވާަކއުްނިސުލްނ 
 

  02ަކއުްނިސުލްނ ބާއްާވފައިާވ ުކްއލި ަބއްދަލުުވންަތުކގެ އަދަުދ: 

  

  

ބަްއދަލުުވމުގެ 
 ަންނބަރު 

ާޙިޟރިުވ 
 ަޢދަދު 

 ަކއުްނސިލްެގ ިނންުމންތައް 

 – 2ދައުުރ 

  1ބަްއދަލުުވްނ 
3  

 24ަވަނ ޖަލްސެާގ ޔައުމިއްާޔ އާިއ  41ގައި ޭބްއވި ިމަކއުްނިސލްެގ  2020ޑިސެްމަބރ  17 .1
 ގަިއ ބޭްއވި 2020ޑިސެްމަބރ  31ަވަނ ޔައުިމއްޔާ އަިދ  42ގަިއ ބޭްއިވ  2020 ޑިސެްމަބރު 

 ޔައުމިއްާޔ ާފސްކޮްށ ިނންމުނެވެ. ަވަނ އާއްުމ ަޖްލސާގެ  43މިކަުއްނސިްލގެ 
 ަވނަ އަަހރުެގ ބަޖެްޓ ާފސްެވ ނިްނމުން. 2021 .2
ކަްތ ކުރުމަްށ ަވނަ އަހުަރެގ ބަެޖޓްގަިއ ަބޖެްޓުކރެިވގެްނ، ަޤުބރުސްތާނާއި، ުކނިކޮށީގެ މަސައް  2021 .3

ަޒަފުކ ވައްމަަސއްކަތު ުމވައްަޒފަކާިއ، ަބނަދރު ައދި ފުްޓަސްލ ަދނޑުެގ ަކްނކަްނ ބަލަހަްއާޓނެ މު 
 ނެގުމަށް ިންނމުން.

ްޓަސްލ ފުަވނަ އަހަރެުގ ބަޖެޓްގައި ބަެޖްޓުކރެިވގެްނ، ސޭްޓޖް ސަރަހަްއދުގައި ހަަދމުްނދާ  2021 .4

ޯކޑެްއ  ދަނޑުެގ މަސައްކަތް ނިްނމުމަށް ުކރަންޖެހޭ ަޙރަދުތައް ުކުރމަށް ަކ◌ައުްނިސލުެގ ަބޖެޓް

 ކަނޑަައޅަިއ ިނންުމން.

 މުަވއްޒަފަުކ ނެގުމަްށ ނިންމުން. އިދާރާއަްށ ިޑެރކްަޓރ ަމޤާމަށް .5

 ހިނަވެާގ ބެލެހެއްޓުމުެގ ުއޫޞުލ ާފސްކޮްށ ނިްނމުން.  .6
މުހައްމަދު މިހާުރ  އެ ިބަމީކ ުކިރްނ ާމަކރީލަިއްޓ ަހީބާބ މުަހއްމުަދ ގޯތި އޮތްތަނަށްވެަފއި ައިދ ހަީބބާ  .7

ުމގެ ހުއްދަ ިލބުުމްނ ގޯތި ަބދަލުކޮށްފަިއވާ ިބަމކީ ގޯތި ދިނުމަށް ހުއްދަ އަދި ުނިލބޭ ިބމަކަށް ވާތީވެ ެއބި
ްނ އޮތް ށް ރިވެލި ގޭގެ ހުަޅނުގ ފަރާތު މާޫސ ޝަީހުމ ގޯިތ ބަަދުލުކރުމަށް އެދިލައްވާަފިއވާ ގޮތަ

  ހްުސބިމަށް ބަދަުލުކުރމަށް ިނންުމން. 
 – 2ދައުުރ 

  2ބަްއދަލުުވްނ 
  ްނމުނެެވ.ަވަނ އާއްުމ ަޖލްސާ ާފސްކޮށް ނި  01ގަިއ ބޭއިްވ މިކަުއްނސިްލގެ  2021ޖަަނވަީރ  07 .1 02

 – 2ދައުުރ 
  3ބަްއދަލުުވްނ 

  ނެތް  01

 – 2ދައުުރ 
  4ބަްއދަލުުވްނ 

02  

 ަވަނ ާޢއްުމ ަޖްލސާގެ  02ަގިއ މިަކއުްނސިުލްނ ބޭްއިވ ިމަކުއންިސލްެގ  2021ެޖނުައރީ  14 .1
 ޔައުމިއްޔާ ާފސްކޮްށ ިނންުމެނވެ.

 ިއްސލާޙް ަވނަ  03މިކަުއްނސިްލގެ ޓްަރްސޓް ަފްނޑުްނ ޫދކުަރމުްނދާ ލުއިލޯުނ ޫދުކުރމުގެ ުއޫޞލަށް  .2
 ާފސްކޮށް ިނންުމން.

ެގ ސުަޕވައިަޒރ އިާމރާތްކަުރމުްނދާ ގްެސޓްހައުސްގެ ުނނިމި ހުރި މަސައްކަތް ުކުރމަށް،މިކަުއްނސިުލން  .3
  ގޮތުގައި ްޕޭލިނންގ ޮއިފސަރ ިއްބާރޙީްމ ާޝިފުޢ ަކމުގަިއ ިނންުމން.



   ިރޕޯޓް  ަތފްީސލް  ަހަރާކްތަތުކގެ  ހިްނގި  ކަުއންިސލުން ައހަުރ ަކލަިއޫދ  ަވނަ 2021

 20 ހައްދުންމަީތ ކަލައިޫދ ަކއުްނިސލްެގ އިދާާރ 

 – 2ދައުުރ 
  5ބަްއދަލުުވްނ 

  -ނެތް  01

 – 2ދައުުރ 

  6ބަްއދަލުުވްނ 
02  

 ަޖްލސާ ފާސޮްކްށ ިނންުމނެވެ.ވަނަ އާއްުމ  04ގަިއ ބޭއިްވ   2021ޖަަނވަީރ  28 .1
ުޢ، ަވނަ އަހަރެުގ ބިޑްކޮމެީޓގެ ެމންބުަރންެގ ގޮތުަގިއ، އ.ޑެިރްކަޓރ ުމޙަްއމަދު ަރފީ  2021 .2

އްަމދު ިއްބާރޙީްމ، އ.ޑެިރްކޓަރ ައބްުދއްަރޙީމް ައބްުދްލޤާދުިރ، ިއޮކޮނމިކް ޑިވެޮލްޕަމންޓް ޮއިފސަރ ުމޙަ
ހަީމދު هللا އަދި އެޑްިމިނސްްޓޭރޓިވް ޮއިފސަރ ައްބދު  މުިންސަޕލް ަސރިވސް ޮއިފސަރ މަރިޔަމް ސުާޒނާ

 ހިމަނުއްަވއި ބިޑް ޮކމެީޓ ާފސްކޮށް ނިންުމން.
ވީސްާހްސ (އަށާ 28000/-އިޖުތިމާީއ ަސރަހައްދު ުކނިކަހައިާސފުކޮްށ ބެލެހެްއޓުމުެގ އަަގީކ މަަހުކ  .3

  ރުފިާޔ) ަކނަޑއި ނިްނުމން.

 – 2ދައުުރ 
  7ބަްއދަލުުވްނ 

02  

 ަވަނ ޖަްލސާެގ ޔައުމިއްާޔ ާފސްކޮށް ިންނމުނެވެ. 07ވަނަ އަހަުރ  2021ެފްބރުއަރީ  10 .1
ްނ މިހާުރ މުވައްަޒފުްނނަށް ުމާސރަ ދިނުމަްށ މިކައުނިްސުލްނ ަކނޑައަަޅއިފައާިވ ކޯޑުަގއިވާ ގޮތު .2

 މަށްފަހު، ތަްފީސލީކުިނކޮށީގެ ުމވައްޒަުފްނނަށް މާުސރަ ބޮޑު ކޮށްދެެވން އޮތް ގޮތެއް އިާދރީ ގޮތުން ެބލު
 ިރޯޕޓްގަިއ އެ ިރޕޯެޓއް ހެުދމަށްފަހު ަކުއްނސިްލެގ ޖަްލާސއަކަްށ އެޖެންޑާ ުކުރމަށް ިނންުމން. އަދި 
އަކާިއ، ައިދ  މިކަުއންސިލަްށ ނެގުމަށް ިނންާމފަިއވާ ފަިއޭނންސް އޮިފަސރއަާކިއ، ްޕޮރޖެކްޓް ޮއިފސަރ

  .ޑިރެކްޓަރ އެްއ ނެގެްނ އޮތް ގޮތުެގ ތަފީްސލުެވްސ ހިމެނުމަށް ިނންިމން

 – 2ދައުުރ 

  8ބަްއދަލުުވްނ 
03  

ސްކޮްށ ފާ ަވަނ އާއްުމ ޖަްލސާެގ ޔައުމިއްާޔ  07ގަިއ ިމކަުއްނސިުލްނ ބޭއްިވ  2021ެފްބރުއަީރ  17 .1

 ިނންުމނެވެ.

ދުމާއި ބެޭހ އެގުރޯ ޭނަޝނަްލ ޯކަޕޭރަޝްނ އިްނ ިމރަށުގައި ްސޓޯރޭްޖ ސިްސަޓމެއް ބެހެްއޓުމަށް ބިންހޯ .2

ްނ އެދަިލއްާވފައިާވ ގޮަތއް، ުކިރްނ އި(AGRO-AD/GOV/2021/15)ގޮތުްނ ފޮުނވާަފއިާވ ިސޓީ

ްނ މިރަށުެގ އަްށ ބަދަްލޮކްށދިނުމަްށފަހު އެބި  2500ައަކފޫޓްެގ ިބްނ  1500އެގްރޯއަްށ ދޫކޮްށފައިާވ 

މަށް ބަަދްލކޮްށ ބަނަދރު ަސރަހައްދުަގއި ހުރި ޔޫތް ެސންަޓރގެ އިމާރާތާއި އިންވެެގން ުއތުރަށް އޮތް ބި

 3ހަރު ނިމި އަ 2ާލރީެގ ޭރުޓން ުކލި ނެގުަމށާއި އަދި  50އަހަރުގަިއ ައަކފޫަޓަކށް 2ރަތަމަ އަދި ފު 

ސަުރާކުރްނ  ވަނަ އަހުަރންފެިށގެްނ، ެއިކއެިކ ޭބނުމަށް ެއންޓަާނ ޖެުހން ފަދަ ބިްނތަށް ދޫކުރުމަށް 

ްއދަތަކަށް އެްގރޯ ގުމުކަނޑަެއޅާފަިއވާ ުކލީގެ ރޭުޓްނނާއި އަދި އެަފދަ ބިން ޫދުކރެެވން ޮއްނނަ އެންމެ ދި

 ޭނަޝނަްލ ޯކޕަޭރަޝނަްށ ިމިބްނ ޫދުކރުމަްށ ނިްނމުން.

ކެނޑިަފއިވާ ރިއަލްނަިއްޓ ހޮަޓލުެގ ފަރާުތްނ އެދިލައްވާަފއިާވ ގޮތައް އެހޮަޓުލްނ ކުިނެނުގްނ މެދު .3
ިސލާެއުކ މިކަުއން  ދުވަސްަތކުެގ ުކނީީފ ާމފްކޮށްިދނުމަާށިއ އަދި ރަްއާކތިެރ ގޮތުގަިއ ކުިނ ނައްތާލުމަށް 

ާޑލަްނ ޖެހިއްެޖ އެްއަބސްުވން ހެިދފައިވާ ުހރިހާ ަފރާތްތަކުގެ ަމއުޫލމާތައަްޓކަިއ ކުިނެނގުން ެމދުަކނ
ަމށް ެއންގުމަްށ ހާލަތެއްގައި ެއގޮތައް މެުދަކނާޑލަްނ ބޭުނންާވ ވާަހަކ މިިއދާާރއަށް އްަނގަންޖެޭހނޭކަ

  ިނންުމން.

      3ދައުުރ 

 – 3ދައުުރ 
  1ބަްއދަލުުވްނ 

  ނެތް  05

 – 3ދައުުރ 
  2ބަްއދަލުުވްނ 

05  

ގުޅިގެން  މިރަށުގައި ޮކވިްޑ ޕޮޒިިޓްވ ކޭްސތަކެްއ އިތުރުަވމުްނ މިާދ ނުރަްއާކތެރި ދުަވްސވަރާއި  .1
) 2021ރުެގ(ަކއުންސިލުްނ ަނގަުމންާދ ބިުމުކއްާޔއި ައދި ކަުއްނިސުލްނ ޫދުކަރމުންާދ ޯލނުެގ ިމއަހަ

 މަާއފްކޮށިްދނުމަށް ާފްސކޮްށ ނިްނމުނެވެ.މެއި،ޫޖްނ އަދި ުޖަލއި މަހުެގ ޖޫރިަމާނ 
މިރަށުގައި ޮކވިޑް ޮޕޒިިޓވް ކޭްސތަެކއް އިތުރުަވމުން މިދާ ުނރައްކާެތރި މިދުަވސްވަރާއި ގުޅިެގން ރަށުެގ  .2

ރައްޔިތުްނނަްށ ލުޔެއް ިދނުުމެގ ގޮުތްނ، ިމަކުއްނސިުލްނ ދެުމންާދ ހިދުމަތްަތކުެގ ެތރެއިން 



   ިރޕޯޓް  ަތފްީސލް  ަހަރާކްތަތުކގެ  ހިްނގި  ކަުއންިސލުން ައހަުރ ަކލަިއޫދ  ަވނަ 2021

 21 ހައްދުންމަީތ ކަލައިޫދ ަކއުްނިސލްެގ އިދާާރ 

ގެ ނިޔަލަށް މައާުފ  2021ިއން ފެށިެގން ޖުަލއި  2021ުލމުގެ ފީ ެމއި ރައްކާތެރިގޮތުގައި ުކނި ނައްތާ
(ަފނަަރ) ދުވަހުގެ ުމއްދަތަށް ގޭެގއިްނ 15ިއން ފެށިެގން  2021ެމއި  26ކޮށްިދނުާމއި ައދި 

ކުިނެނުގމަށް ބަަދޅުތަކެްއ ެގނައުމަށާިއ އެގޮތުްނ، ިމދުވަސްަތުކގަިއ ގޭގޭގެ ބަިދޭގ ުކނިވާޒާތުގެ ުކިނ 
ދުވަުހ(ައންާގަރ އަދި ޮހނިހިުރ) ނަގާގޮތަްއ  2ދުވަަހުކ ެނގުމަށާއި އިަދ ަފތުްކނި ހަްފތާައުކ ކޮްނމެ 

  ާފސްކޮށް ިނންުމނެވެ.

 – 3ދައުުރ 

 3ބަްއދަލުުވްނ 
05  

ހުަރ ާފްސުކިރ އަަވަނ  2021ަކލަިއދޫގަިއ ކޮވިްޑ ޮކްނޓްޯރލްކުުރުމގެ ަކްނކަމަށް ހަަރުދުކރުމަށްަޓަކިއ  .1
 43000 ފަިއސާ "ަބނދަރުމަތި ރީިތުކރުމަށް ަރށުގެ ަނމާއި އަށިހެުދން" ހިމަނާފައިވާބަެޖޓް އެްކިޓވިޓީ 
 (ދިހަާހްސ) ުރފިޔާ ހަަރދު ުކުރމަށް ާފސްކޮްށ ިނންުމނެވެ.10000ރުފިޔާެގ ތެރިއން 

: ާސްނަޕްލ ަނާގ ަކލަިއދޫގަިއ ކޮވިްޑ ޮކްންޓރޯްލ ކުުރމަށްަޓަކިއ އަާޅ އިުތުރ ފިޔަަވޅުަތކުެގ ތެރޭގައި  .2
ުތ ެސނަްޓރަްށ ުކެގ މައުލޫމާުތ ވީއެްނެމ ައވަހަށް ކަުއނިްސލަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ލ.އިސްޫދ ހެލްގެތަ

އަށް ވަެދނިކުުތްނ އެނުްގމަށާިއ އަިދ މިރަށުގަިއ ނަާގ ރޭންަޑްމ ާސްނޕަލްަތކުެގ ނަތީޖާ ިލޭބދެކަށް އެގޭގެ 
  މަާނުކރުމަްށ ާފްސޮކށް ނިްނުމނެވެ.

 – 3ދައުުރ 

 4ބަްއދަލުުވްނ 
05  

ކުރާ ޑަސްބިންތަކުގެ ކައުންސިލުން ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ގޭގެއަށް ދޫ މި .1
ީކ ހުރި ތެރެއްިނ މިހުާރ ާބީކ ހުިރ ަޑްސބިންތަްއ ވިއްކާެނ އަގުތަްއ ަކނަޑއެޅުމަށް، މިހާުރ ބާ 

ްނ ހުިރ އަގުތައް ަޑްސބިްނ ިވްއކަ ޑްަސިބންަތކުގެ އަދަުދެގ ތަްފީސލާިއ ައިދ ބާާޒރުގަިއ އެޒައިޒްަތކުެގ 
ރުމަްށ ކު ފަރާތެއްެގ ޯކޭޓަޝން ހޯުދމަށްފަހު ައުލން މިމައްސަަލ އެެޖންާޑ  03ކަށަަވުރ ކުރުމަށް 

  ިނންުމނެވެ.

 – 3ދައުުރ 

 5ބަްއދަލުުވްނ 
05  

އުމިއްާޔ ވަަނ ާޢއްުމ ޖަްލާސެގ ޔަ 01ގަިއ ިމަކއުންސިުލްނ ބޭްއިވ ިމަކއުންިސްލެގ  2021މެިއ  17 .1
ގެ ަވނަ ާޢއްުމ ޖަްލސާ  02ގައި ިމަކއުްނިސލުްނ ބޭއްިވ ިމަކުއންިސްލެގ  2021މެއި  25އާއި، 

ްއމު ަވނަ ޢާ  03ގަިއ މިަކއުްނިސުލން ޭބއިްވ ިމަކއުންިސްލެގ  2021ޫޖން  03ޔައުމިއްޔާ އާިއ، 
އްުމ ޢާ  04ގަިއ ިމކަުއންސުިލްނ ބޭްއވި މިކަުއންިސްލެގ  2021ޫޖްނ  10ޖަްލސާެގ ޔަުއމިއްޔާ އަިދ 

 ޖަްލސާގެ ޔައުމިއްާޔ ާފސްކޮށް ިންނމުނެވެ.
ުރމަްށ، ވޭތުެވ މިކަުއްނސިލް އިދާރާގެ ބޭްނކު ެއަކުއންޓް އިްނ ފަިއސާ ެނގުމަށް ެޗކް ަތުކގައ ސޮއި ކު  .2

 ައޙްަމދު ދިޔަ ަކއުނިްސލަރުްނ އުިނޮކށް، ިމހާރު ަކުއންސަިލުރންެގ ތެެރއިްނ ަކއުްނިސލްެގ ަރީއސް 
ުދ ާސއިދު މެންަބރ އިްބާރޙީްމ މާޖިުދ އަދި ަކުއްނސިްލެގ މެްނބަރ ުމަޙއްމަޝިޔާްމ، ަކުއްނސިްލގެ 

ްކަޓރ މުޙައްަމދު ަކމުގައި  ކަނޑަައޅައި އަދި ިއދާރީ ޮގތުން ުކިރްނވެސް އެމަސައްކަތް ކޮްށަފއިވާ އ.ޑިރެ 
 .ރަީފުޢ އަިދ އ.ިޑެރްކޓަރ ައްބދުްއަރޙީްމ އަްބދުްލޤާދިރު ަކމުަގއި ާފްސޮކށް ިނންުމނެވެ

ކުރާ ޑަސްބިންތަށް ުއްނސިުލްނ ަރްއކާތެިރ ގޮތުގަިއ ުކިނ ނައްތާލުުމގެ ިހދުމަތް ދިނުމަށް ގޭގެއަށް ދޫމިކަ .3
މަށް ޭބުނންާވ ވިްއާކެނ އަގުތަްއ ަކނަޑއަޅައި އަިދ އަުގ މަސްތަކަށް ބަާހލައިެގްނ ދަްއާކ ަހލާސް ކުރު 

 ދިުނމަށް ެދއްކުމުެގ ުފރުސަތު(ހައެްއ) މްަސ ުދވަހަށް ބަާހލައިެގްނ 06ފަރާތްތަކަްށ، ގިނަވެެގްނ 
 ާފސްކޮށް ިނންުމނެވެ. ަޑްސިބންތައް ވިްއުކމަށް ަކނޑައެިޅފައިވާ އަގުތަްއ:

ްސ ނުވަސަޭތަކ (އެއްހާ 1950/-އެންެމ ބޮޑު ަސއިޒުެގ ަޑްސިބން(ިފހާރަ/ހޮޓާތަކަށް ޫދުކރާ)  - 
 ފަނާްސްސ ރުފިާޔ)

ްސ ދުއިސައްަތ (އެއްހާ 1200/-) މެދު ސައިޒުގެ ަޑްސިބން(ފަތްުކނި އެޅުމަށް ގޭެގއަށް ދޫކުރާ - 
 ރުފިާޔ)

  ަކ ރުފިާޔ)(ތިންސަތޭ  300/-ކުަޑ ސައިުޒ ޑަސްިބްނ( ަބދިޭގ ުކިނއެޅުމަށް ޫދކުރާ)  - 



   ިރޕޯޓް  ަތފްީސލް  ަހަރާކްތަތުކގެ  ހިްނގި  ކަުއންިސލުން ައހަުރ ަކލަިއޫދ  ަވނަ 2021
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އުިމއްޔާ ަވަނ ޢާއްުމ ޖަްލާސގެ ޔަ 05ގަިއ މިަކއުްނިސުލން ބޭްއވި ިމަކުއންިސްލގެ  2021ޫޖން  17 .1
 ާފސްކޮށް ިނންުމނެވެ.

ފުުޓބޯޅަ ދަނޑަްށ   ލ.ކަަލއިދޫ ަމްސަކްއކާ ހިއްުކމަށް ިބން ޫދުކރުމަށް ހުއްަދިލބިފައި އޮތް ސަރަހައްދަކީ .2
އްޔިުތންނަްށ ހިމެޭނ ގޮތަްއ އަިދ ސުޫކާލއި ކަިއިރ ސަރަހަްއދަކަށްވާީތ، އެކަމެުގ ަސަބުބްނ ރަށުެގ ރަ 

ކުމުގެ ބިން ބަދަލް ކަށް ަމްސަކއްކާ ިހއް އުނަދގޫތަކެއް ުކިރމަތިވާެދެނަކމަށް ފެްނނާތީ، ެއޫނން ސަރަހަްއދަ 
 ުކރުމަްށ އެހެްނ ަޖްލާސައކަށް ެއޖެްނޑާ ުކރުމަށް ާފްސކޮްށ ިންނމުނެވެ.

ޗުއްީޓ  މަސް ދުވަހުގެ  06މިއިދާާރެގ ުމިންސޕަްލ ަސރވިސް އޮފިސަރ ަމރިޔަްމ ސުާޒނާ ވިހެއުުމގެ  .3
ްށ ާފސްކޮްށ ތީ މުަވއްޒަަފުކ ެނުގމަނެގުާމއި ގުިޅގެްނ އެމުއްދަތުަގިއ އެމަގާމުެގ ަބދަުލގަިއ ަވގު

 ިނންުމނެވެ.
 ފަިއާސ، ފެަނަކ ޯކަޕޭރަޝްނ ލިމިެޓޑް އަްށ ިމއިާދރާިއްނ ނުދެްއިކާވ ެދމަހުެގ ަކަރްނުޓ ިބލަށްވާ  .4

ގެ ަކްނަކްނ މިކަުއްނސިްލގެ ބަެޖުޓން ަހރަުދ ުކރެެވން އޮތް ކޯަޑުކްނ ެއބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެްއުކމު
ާރަބރަށް ބަޮކށް ިނންުމނެވެ. އަދި މިއަަހރުގެ ާބީކމިއޮތް މަސްތަކަްށ ުކރިއަްށ ެގންިދއުމަްށ ފާސް 

ެޖޓުން ަހރަުދ މަހުންމަހަށް މިކަުއްނިސލްެގ ަކަރްންޓބިލްތަކަްށ ފައާިސ ދެްއުކމަްށ ިމަކއުްނިސލްެގ ބަ
  . ިނންުމނެވެ ުކރެެވން އޮްތ ކޯޑަުކްނ ފައާިސ ދެްއުކމުެގ މަސައްކަްތ ކުރިއަްށ ެގންދިުއމަށް ފާސްޮކށް
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މިއްާޔ ޢާްއމު ަޖްލސާގެ ޔައު 06ގަިއ މިކަުއްނިސުލން ބޭއްިވ ިމަކުއންިސލްެގ  2021ޖޫްނ  22 .1
 ާފސްކޮށް ިނންުމން.

ފުުޓބޯޅަ ދަނޑަްށ   ލ.ކަަލއިދޫ ަމްސަކްއކާ ހިއްުކމަށް ިބން ޫދުކރުމަށް ހުއްަދިލބިފައި އޮތް ސަރަހައްދަކީ .2
އްޔިުތންނަްށ ހިމެޭނ ގޮތަްއ އަިދ ސުޫކާލއި ކަިއިރ ސަރަހަްއދަކަށްވާީތ، އެކަމެުގ ަސަބުބްނ ރަށުެގ ރަ 

ފަރާތުގަިއ އޮްނަނ  އުނަދގޫތަކެއް ުކިރމަތިެވދާެނަކމަްށ ފެްނނާީތ، މިރަުށ ބޮޑުަތކުުރާފނުމަުގގެ ިއރުމަތި 
ެތރޭގަިއ އޮތް ގޭ އިްސާމއިްލ ހަީނފްެގ ދަނުޑ ބިމާިއ ދޭމްަސެފންަގނޑުެގ ދެުކުންނ ފެށިެގްނ ފެހިފަރުދާ

 ކޮށް ިނންުމެނވެ.ހްުސ ބިމުން މިހާރު ހުއްަދ ިލިބފަިއވާ މަސަްކްއާކ ިހއްކުުމގެ ެދިބން ޫދުކރުމަްށ ާފސް 
 MONIRމިހާރު ުކނިޮކީށގައި ަމަސއްކަތް ުކރަުމންާދ ބިދޭސީ މުވައްަޒފު މޮނީރު ހަޮސއިން  .3

HOSAIN)ި(ިތެނއް) މަސް ދުވަހަްށ އިތުރު ކޮށްދިނުމަށް ާފްސކޮށް 03ތުރު ) ޮކންްޓެރކްޓް އ 
ޯޕްޓ،ިވާސ ައިދ ނިންުމނެވެ. އަިދ އިުތރުކޮށްީދފައިިމވާ ުމއްދަތުގައި އެަފރާތުެގ ލިޔެކިުޔންތަްއ (ާޕސް 

 ްށ ނިްނމުެނވެ.ޯވްކާޕރމިްޓ)ފުރިހަަމ ކުރުމަްށފަހު ިމަކއުްނސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް އެފަރާތަްއ ެއންގުމަ
  ށް ިނންމުނެވެ.އީްޤ ްޕލޭްނ ތައްޔާުރުކރުމަށް ެއުކލަވާލާަފއިާވ ކޮެމޓީެގ ަމަސްއކަތުެގ ތާވަްލ ާފސްކޮތަރަ
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އުިމއްޔާ ާޢއްމު ަޖލްސެާގ ޔަ 07ގަިއ މިކަުއްނިސލުްނ ބޭްއވި މިކަުއންިސްލގެ  2021ޖުލަިއ  01 .1
 ާފސްކޮށް ިނންުމނެވެ.

ްނިސލުްނ ްޓަރސްޓް ަފންުޑްނ ޫދކުރަުމންދާ ލުއިޯލުނގެ ެތރެިއްނ، ވޭތުވެދިަޔ ކައު މިކަުއްނސިްލގެ  .2
ިއވާ) ޯލްނ، (ަސްނެސޓް ޤާޫނނާިއ ގުިޅެގން ޫދކުރުން މަޑުކޮްށފަ 05ދޫކުރުމަްށ ނިންަމާވފައިާވ 

 ދޫކުރުމަްށ ާފސްކޮްށ ނިންުމެނވެ.
ުމގައި ބައިެވރިިވ ުލްނ، ަކުއްނިސލްގެ ނަފޮނަދޫގައި އޮްތ ހޭންޑް ބޯޅަ ުމބާރާުތގައި ވޭތުވެދިޔަ ަކުއންސި .3

ުރފިޔާ  8000 އަންހެްނ ީޓމަށް ަޙރަުދުކުރމަށް ަކނޑައެޅި ބަޖެޓަށްވުރެ އިތުރަށް ހަރަުދ ުކރަންޖެުހނު
 ކޯުޑްނ ހަރަުދ މިކަުއްނސިްލގެ ަބޖެޓްގައި ުކޅިަވާރއިބެހޭ ަކްނަކމަށް ހަަރދު ުކުރމަށް ާފސްކޮށްަފއިވާ 

 ުކރުމަްށ ނިްނމުެނވެ.
ަމުދ ިއްބާރޙީްމ މިކަުއްނސިްލެގ ވަުގތީ ެއްސ.ޖީ ެގ މްަސއޫލިއްޔަތުތަްއ ަކއުްނިސްލ ެއްގޒެެކޓިވް މުޙައް .4

  އާއި ހަާވުލުކރުމަްށ ާފސްކޮްށ ިނންުމނެވެ.
  



   ިރޕޯޓް  ަތފްީސލް  ަހަރާކްތަތުކގެ  ހިްނގި  ކަުއންިސލުން ައހަުރ ަކލަިއޫދ  ަވނަ 2021

 23 ހައްދުންމަީތ ކަލައިޫދ ަކއުްނިސލްެގ އިދާާރ 
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ޔައުމިއްާޔ  ަވަނ ާޢއްުމ ަޖްލސާގެ  08ގަިއ ިމކައުްނސިުލްނ ބޭއްިވ ިމަކއުންިސްލގެ  2021ޖުލަިއ  .1
 ާފސްކޮށް ިނންުމނެވެ.

އްެވސް މަސައްކަތެްއ ުކީދނާގޭ މުޙައްަމދު ނައީމް އަށް ިމަކއުްނިސލުން ދޫކޮށްަފއިވާ ުކީލބިުމގައި މިހާރު އެ .2

ްއ އެގްީރެމްނޓް ުކރަުމްނނުދާީތ، ެއގްރީމެންޓް   ާބތިލް ކޮށްދިނުމަްށ ެއފަރާުތްނ އެިދަލއްވާފަިއވާގޮތަ

ާހލައިގެން (ހައެްއ) މްަސ ދުވަހަށް ބ6ަީލިބމުގެ ނުދަްއާކާވ ާބީކފަިއާސ ބާތިްލ ކުުރމަށާިއ އަިދ ކު 

  މިކަުއންސިލަްށ ަދްއކާ ނިންމުމަްށ ެއފަރާތަްއ ެއންުގމަށް ިންނުމނެވެ.

ންގުމަްށ ހި މިރަށުގެ ބޮުޑމަގުެގ އިުރމަތީ ަފާރތުގައި ހުރި މިކައުްނިސލްގެ ިއމާާރތް ފާމަސީ އެއް  .3
(ހައެްއ) 6ެގން ުކްއޔަށް ދޫކުރުމަށާިއ، އެގްީރމެްނޓް ުކރާ ުދވަހުްނފެށި (ދިހައެއް) އަހުަރ ދުވަހަށ10ް

ރާ ދުވަުހންފެށިގެްނ މަސް ދުވަހަށް ކުލިުނަނގާ ގޮތައް ގޭްރސް ީޕރިއަޑެއް ިދނުމަށާއި އަދި އެގްީރެމްނޓް ކު 
އްޔަްށ ްތ ކު(ހަެއއް) މްަސ ހަަމވުމުެގ ުކިރްނ ފާމަސީގެ ހިދުމަްތ ރައްޔިުތންނަްށ ޭދގޮތަްއ އިމާރާ 6

  ދިނުމަްށ ނިްނމުނެވެ.
ތަްށ ކަމަށާިއ، (ދިހައެއް) އަހަރުުދވަހުގެ މުއްދ10ަމްަސަކއްކާ ިހްއުކމަްށ ޫދުކާރ ުކީލިބްނ ޫދުކާރީނ  .4

ްސ ޕީރިއެޑެްއ (ހަެއއް) މަސް ދުވަހަށް ުކލިުނނަގާ ގޮތައް ގްރޭ 6އެގްރީެމްނޓް ުކާރ ދުވަހުންފެށިެގްނ 
ން ބިމުގަިއ (ހައެްއ) ަމްސ ހަމަވުމުގެ ުކރި 6ުހންފެށިެގްނ ދިނުމަށާިއ އަިދ އެގްރީެމްނޓް ުކާރ ދުވަ

  މްަސަކއްކާ ިހްއުކމުެގ މަސައްކަްތ ފަށާގޮތައް ކުއްޔަްށ ދިނުމަށް ިނންުމެނވެ.
ގެ ގޯތިތެޭރގައި ބާްސޯޕްޓސް ެއީރނާ ސަރައްދުގައި ުހރި ރުއްގަހުގެ ބަދަލް މަްއަސލަ ނިްނމިިއރު ހީނާާމގޭ  .5

އިުނވާީތ، ސާ     ވާރުިސްނެގ ތެރެިއން ެއއްވެސް ޭބފުަޅުކ ހަވާލުވެފަ ހުރި ުރއްގަހުގެ ަބދަްލ ފައި 
ޙަްއމަދު ަރީފުޢ މު އެފަިއސާ ކޯޓާއި ހަވާލުުކުރމަށް ިމަކއުްނިސލްގެ ފަރާުތން އ.ކަުއްނސިލް އެގްެޒެކޓިވް 

 ދިއުމަށް ނިންުމނެވެ.
ލާްސއަކަްށ ޖަމިމަްއަސލަާއއި ގުޅޭގޮުތން ހޯދަްނޖެހޭ އިތުުރ މައުޫލމާތު ާސުފ ުކުރމަށްފަހު އެެހްނ   .6

 އެޖެންާޑ ކުރުމަްށ ނިްނމުނެވެ.
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ުއމިއްާޔ ޔަަވނަ ާޢއްމު ަޖލްސާގެ  09ގައި ިމކަުއންސިލުން ބޭއްވި ިމަކއުންިސލްގެ  2021ުޖލައި  14 .1
 ިނންުމނެވެ. ާފސްކޮށް

ުރ ުފރޮުޅލީ އަދި ހަތަ 3000މިރަށުގައި  ެއއްގަމު އުަޅނުދ ަރިޖްސޓްރީ ކޮށްދޭެނ އަދަަދީކ: ސަިއަކްލ  .2

 30ދަތަކީ ަކމަށާިއ އަިދ އެއްަގމު ުއޅަނދުތަށް ިމރަށުގަިއ ބޭުންނުކރެޭވެނ މުއް  2000އުޅަނދުތަްއ 

  އަހަރުކަމަށް ިނންުމެނވެ.

ނޑިތައް، ެފްނ ަޕްންޕ، ިމސްކިުތ ގޮ 01އެްމްޕ،01،ސީޕީޔޫ 03ހުރި މިކަުއްނސިްލގަިއ ނީަލން ކިަޔްނ  .3
ޔުމަށާިއ ައިދ ޯވލް ަފްނާކ ައިދ ުކނިކޮިށ ސަަރހައްދުގަިއ ހިުރ ިމަކުއްނސިްލގެ ރުްއތައް ނީަލްނ ކި 4

 ރުފިާޔަކމުގައި ިނންުމެނވެ. 50ރުއްތައް ީނަލން ިކޔުމުގަިއ ފެށޭެނ އަަގީކ 
 ންުމެނވެ.ނިިބން ުކއްޔަްށ ޫދުކރުމަށް  2ޔަާފރި ުކުރމަށް ދުޫކާރ މްަސަކއްކާ ިހްއުކމާިއ މަހުެގ ވި .4
ގެ މުްއދަތައް އަހަރު 15އެގްރޯ ޭނަޝނަލް ކޯަޕޭރަޝން ލިިމެޓޑްގެ ސްޯޓރޭޖް ިސސްަޓމް ގާއިމް ކުރުމަށް  .5

ުގ، ެއއެިރއްގަިއ އަހަރަްށފަހު ބިުމގެ ުކލީެގ އަ 07ބިްނ ުކއްޔަށް ޫދުކުރމަށާއި ިބންޫދުކރާތާ ފުރަތަަމ 
 ްށ ނިްނމުެނވެ.ްނ ުކއްޔަށް ޫދުކރުމަށް އެއިރަުކ ޮއންނަ ރޭޓަަކށް ުކީލގެ އަގު ބަަދލް ުކރެޭވނެކަމަބި

ުމންާދ މިދުަވސްަވރަކީ މިކަުއްނިސުލްނ ޭލންްޑ ޫޔްސ ްޕލޭން ތައްާޔުރ ުކުރމުެގ މަސަްއކަްތ ުކރަ  .6
ޑުަޖއްސާލުމަްށ ޫދުކުރްނ މަދުަވސްަވަރކަށްވާތީވެ، މިމަސައްކަްތ ނިމުމުގެ ުކިރްނ އިތުުރ ުކީލ ބިންތައް 

  ިނންުމނެވެ.



   ިރޕޯޓް  ަތފްީސލް  ަހަރާކްތަތުކގެ  ހިްނގި  ކަުއންިސލުން ައހަުރ ަކލަިއޫދ  ަވނަ 2021

 24 ހައްދުންމަީތ ކަލައިޫދ ަކއުްނިސލްެގ އިދާާރ 

 – 3 ދައުރު

  11 ބަްއދަލުުވން
05  

ގެ ަޔއުމިއްާޔ ަވަނ ާޢއްުމ ޖަްލސާ  10ަގއި ިމކައުްނިސުލްނ ބޭއްިވ މިަކުއންިސލްެގ  2021އޮަގސްްޓ  .1
 ާފސްކޮށް ިނންުމނެވެ.

 ޮއފް ފިޭނންސްެގ މިިންސޓްރީ ަކއުްނސިލްަތަކށް އިްނަޓނެޓް ޭބްނިކްނގެ ޚިދުމަތް ތަާއަރފް ުކރުުމގެ ގޮުތން  .2

ގްެޒެކޓިްވ ަސރކިުއލަރ އާިއ ގުޅިގެން ިމކަުއްނސިްލގެ ިއންޓަެނޓް ބޭްނިކން ހުިދމަތް ކަުއްނސިލް އެ

  މުަޙއްމަުދ ިއްބާރޙީމް އަްށ ިދނުމަށް ިނންމުނެވެ.

 ސާފު  ެއަކންކަން މިމަްއސަަލއާިއ ގުޅޭގޮުތްނ ސާުފކޮްށލަްނޖެހޭ މަުއލޫމާުތ ތަކެްއ ހުރުމުގެ ަސަބުބން  .3
 ުކރުމަްށފަހު ެދްނ ބާއްވާ ޖަލްސާައަކށް އެޖެންޑާ ުކުރމަށް ިނންުމނެވެ.

ވެހި މުވައްަޒފަުކ ދި 02ަކއުނިްސލަރުްނނާިއ އާިދީރ ގޮތުން  05ަގއި  2021ޮއްކޯޓބަރ  25 .4
މަށް ާމލެ ދަތުރެއް ރާއްޖޭެގ ރަީއުސލް ުޖމްހޫރިއްޔާ ާއއި އަިދ ބަެއއް މިިންސޓްރީތަކަށް ޒިާޔރަތް ުކރު

  ުކރުމަްށ ނިްނމުެނވެ.
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ލްސެާގ ަވނަ ާޢއްމު ޖަ 11ަގއި ިމކަުއްނސިުލްނ ބޭއްިވ ިމަކުއންިސްލެގ  2021ޮއަގސްްޓ   11 .1
 ޔައުމިއްޔާ ާފްސުކރުެވނެވެ.

ްލ އާިދރާެގ ަކއުންިސލްެގ އިާދރާެގ ާޖގާެގ ަދިތކަްނ ހަްއުލުކރުމުގެ ަމސަްއކަތް ުކރުމަްށ ކަުއންސި  .2
  މުވައްަޒފުްނ ލައްާވ ެއ މަސައްކަްތ ުކރުމަްށ ނިްނމުނެވެ.

ުފުކާރ ސާކުިނކޮށީގެ މުވައްޒަުފްނާނއި ފުޓަްސލް ދަނުޑ ާސުފުކރާ މުވައްަޒފު އަދި ަޤބުރުސްާތުނ  .3
ލަަވންސެއްެގ އެ މުވައްަޒފުްނނަށް ަކުއްނސިުލން ުކާރ ބޮޑެިތ ުބރަ މަސަްއަކތްތައް ުކާރަނމަ ހާޑް ިޝްޕ 

އްކަތް ުކަރންޖެހޭ ަގޑީރު އެމަސަ 4ުރފިޔާ ދިުނަމށާއި  އަދި ަމދުވެެގން ުދވާަލކު  100ކު ގޮތުގައި ދުވާލަ 
 ގޮތަށް ިނންުމނެވެ.

ރަށެްއގެ އެގްޯރ ޭނަޝްނަނލް ޯކަޕރޭަޝން ްސޓޯރޭްޖ ސިްސަޓމް ޤާއިމް ުކުރަމށް ަކުއްނސިލްތުަކން އެ .4
މު ުކލި ނުދަްއާކ ިދނުމަށާއި ައދި ބި އަހަރަށް ކުޔައް ިބން  35ބިުމގެ ޭރޓް ކަނޑައަުޅއްވާފައިވާ ރޭުޓން 

ިދ ކޮށްފަިއވާ އަ މަސްވުުމން ެއގްރީަމްންޓ ބާތިްލ ކުރުމުގެ އިހްތިޔާުރ ަކުއންސިލަްށ އޮްނަނ ގޮތަށް  06
ރުމަށް ކު މަަސއްކަތަށް ަބދަުލ ޭދްނ ުނޖޭޭހގޮތަށް ަކއުްނސިލަްށ ިބްނ ެނޭގ ގޮތަށް އެގްީރަމްންޓ 

  ިނންުމނެވެ.
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05  

ާސެގ ވަަނ ާޢއްުމ ޖަލް  13ގަިއ މިަކއުްނިސލުްނ ބޭްއވި މިކަުއންިސްލެގ  2021އޮަގްސޓް  18 .1
 ޔައުމިއްޔާ ާފސްކޮްށ ިނންުމެނވެ.

އެއީ އެފަާރތެއްެގ  މިރަށުގައި މިހާރު އަލަށް ަކނޑަމުްނދާ މަގުތަކާއި ގޯޅި ތަކުގައި ހުރި ުރއް/ގަސް ތައް  .2
 .ަކށަަވރުކޮށްދެޭވ ރުއް/ަގސް ަތކަށް ަބދަލް މަްއަސަލ ދިނުމަްށ ނިްނމުނެވެއެއްޗެްއަކން 

ށް ެދވޭ މިކަުއްނސިުލން ީނަލްނ ކިޔާ ތަކެތި، ނީލަުމްނނަާގ ަފރާތްަތުކން ަކނޑާ ބިނާްސުފ ކުުރމަ .3
ްނ ތް ަކުއްނސިލު މުއްދަތުގައި އެތަކެތި ަކނޑާ ުނިނންމައިިފނަަމ، އެތަކެތި ަކނޑާ ނައްތާުލމުގެ ަމަސއްކަ

ރުމަްށ ުކާރެނަކމަށް އެފަރާތަކަށް ައންަގިއ(ސިޓީ ފޮނުވައިގެްނ) އެމަސަްއަކތް ަކއުްނސިލުން ކު 
  ިނންުމނެވެ.

 – 3 ދައުރު

  14 ބަްއދަލުުވން
05  

ގެ ަޔއުމިއްާޔ ަވަނ ާޢއްުމ ޖަްލސާ  13ަގއި ިމކައުްނިސުލްނ ބޭއްިވ މިަކުއންިސލްެގ  2021އޮަގސްްޓ  .1
 ާފސްކޮށް ިނންުމނެވެ.

އިވެޓް ލިިމޓެޑް ބެޑްމިްނަޓްނ ޯކޓްގެ ަމަސްއކަތް ކުުރމަށް ހަާވލުކޮށްފައިާވ ަޢލީ ނަީޖބް ްޕރައިންޯޑރ  .2
 ގިނަ އާއި އެަމަސއްކަތް ުކަރން ހަާވލުކޮށްފައިާވ މުއްދަތު ހަަމވެ ައިދ އެމަސަްއކަްތ ުނނިމި 

 އެަމަސއްކަތް އަުލްނ ތީވެ ދުވަސްތަކެއްެވފަިއވާތީވެ މިހާރު ހަާދފައިވާ އިާމރާތައް ގެްއލުންތަެކއް ިލެބމުންދާ
  އިޢްާލންކޮްށގެން އެެހްނ ފަރާތަާކިއ ހަވާުލުކރުމަށް ިނންމުނެވެ.



   ިރޕޯޓް  ަތފްީސލް  ަހަރާކްތަތުކގެ  ހިްނގި  ކަުއންިސލުން ައހަުރ ަކލަިއޫދ  ަވނަ 2021

 25 ހައްދުންމަީތ ކަލައިޫދ ަކއުްނިސލްެގ އިދާާރ 

ަފއިވާތީެވ، ެއ އޯޝަންވިލާޭގ ޫމާސ ސަހީްމ އަށް ދޫކޮށްފަިއާވ ގޯިތ ބަދަުލުކަރްނ އެފަރާތްުނ ެއދިަލއްވާ .3
ނަްށ ގޯިތ އެތަ ގޯތި ޝާިހާދ ގޯތީގެ ހުަޅނުގްނ  ިއރަްށ ާވ ބިމަކީ ުހްސބިަމަކށާްވނަަމ ސަހީމް 

 ބަަދުލުކރުމަށް ިނންުމެނވެ.
ެސޕްޓެްމަބރ  11އިއުާލންކޮށްަފއިވާ ގޮތަށް އަލަށް ަކނޑާ މަގުތަުކަގއި ުހރި ރުއްަގްސ ނީަލން ިކޔުން  .4

ރަހައްދުން ގައި އަލަށް ިއމާރަތް ުކަރމުންދާ މިސްކިތް ސަ  09:00ވާ ހޮނިިހރު ދުވަހު ހެނދުނު  2021
  ފަށާގޮތައް ިންނުމނެވެ.

 – 3 ރުދައު

  15 ބަްއދަލުުވން
05  

ާސެގ ވަަނ ާޢއްުމ ޖަލް  14ގަިއ ިމކަުއްނިސލުްނ ބޭްއވި މިކަުއންިސްލގެ  2021ެސްޕޓެްމަބރ  .1
 ޔައުމިއްޔާ ާފސްކޮްށ ިނންުމެނވެ.

ރާތުްނ ފެނަކަ ޯކަޕޭރަޝްނ ލިމިެޓޑްެގ ޓްާރްނސްޯފމަރތަްއ ބެހެއްޓުމަށް ިބްނ ހޯދުމަށް ެއފަ  .2
ންތައް ހިމެނުމަްށ ުކރުަމށާއި އަދި ޭލންްޑ ޫޔްސ ޕްޭލްނ ހަާދއިުރ ެއބި އެދިލަްއވާަފއިވާ ގޮތަްއ ބިްނދޫ 

 ިނންުމނެވެ.
ވާ ިބަމީކ ޔެލޯލައިްޓޭގ ޫމސާ ހަލީލް އަްށ ޫދޮކށްފައިވާ ގޯތި ަބދަުލުކުރމަށް ެއދިލަްއވާފައި  .3

  .ހްުސބިމަކަށްވާީތެވ، އެިދލައްާވފައިާވ ގޮތައް ގޯިތ ބަަދލްކޮށްދިނުމަްށ ިންނމުނެވެ

 – 3 ދައުރު

  16 ބަްއދަލުުވން
  

ްލސާެގ ޖަ ަވނަ ާޢއްުމ  15ަގއި ިމަކއުްނސިލުްނ ބޭްއވި މިކަުއންިސލްެގ  2021ެސްޕެޓްމބަރ  14 .1
 ޔައުމިއްޔާ ާފސްކޮްށ ިނންުމެނވެ.

ގައިވާ  O13C/2021/15ހައްދުންމަީތ ަކަލއިޫދ ެމޖިސްްޓޭރޓް ޯކްޓގެ ޤަޟިއްާޔ ނަްނބަރ  .2
ަޒފުެގ ގޮުތގަިއ، ތުން ކޯްޓގަިއ ޖަވާުބދާރީވުމަށް ދާެނ މުވައްމައްސަލަާއއިގުޅިެގްނ ިމަކުއްނސިްލެގ ަފރާ

  ަކއުންސިލް އެގްޒެެކިޓވް ުމޙައްަމދު އިބްާރޙީްމ ަކމުގަިއ ިނންުމނެވެ.
ެދމުވައްަޒުފންެގ  ކުނިކޮީށ ުމވައްަޒފުްނގެ ެތރެިއްނ ިމހާރު ުކނިކޮީށގަިއ ވަީޒާފ އަާދުކރަުމންާދ ދިވެހި .3

  ންުމނެވެ.(ފައްސަތަޭކ) ުރފިޔާ ބޮޑުކޮްށދިުނމަށް ނި  500.00ގެން ިއން ފެށި  2021މާުސރަ ޮއްކޯޓަބރ 
ެނއް) ަމްސ (ތި 3ބިދޭށީ މުވައްަޒފުްނގެ ޮކންްޓެރްކްޓ،  2ކުިނޮކއްޓަްށ ޮކްނޓެްރްކޓަްށ ަނގާަފއިވާ  .4

 ދުވަހަށް އިތުރުކޮްށދިނުމަށް ިނންުމެނވެ.
ްސ ތަްއ ީނލަްނ ޔާހުިރ ހުރި ރުްއ/ގަ މިރަށުގައި އަލަްށ ަކނާޑ މަގާިއ ޯގިޅތަކުަގިއ މިހާުރ ީނަލްނ ުނކި  .5

  ކިޔުމަްށ ިންނމުެނވެ.

 – 3 ދައުރު

  17 ބަްއދަލުުވން
05  

ާސެގ ވަަނ ާޢއްުމ ޖަލް  16ގަިއ ިމކަުއްނިސލުްނ ބޭްއވި މިކަުއންިސްލގެ  2021ެސްޕޓެްމަބރ  .1
 ޔައުމިއްޔާ ާފސްކޮްށ ިނންުމެނވެ.

އިވާ ިބަމީކ ބަަދްލ ުކުރމަށް އެިދލައްާވފައިމާދުައށް ދޫކޮްށފައިާވ ގޯިތ هللا ހިޔަލީމަންިޒލްޭގ ައބްދު  .2
ކޮްށފައިވާ ިބން ނޫން ހްުސބިމަކަށްވާީތވެ، އެދިަލއްާވފައިވާ ގޮތައް ގޯތި ަބދްލކޮްށދިނުމަށާއި ައދި ގޯތި ދޫ 

هللا ވާތީެވ، ައބްދު އެހެން ބިމަކަްށ ގޯތި ަބދަްލ ުކެރޭވީނ އެްއފަހަރަްށަކމަށް ަކުއްނސިލުން ިނންމަާވފައި
  ަކްނ ެއންުގމަށް ިނންމުނެވެ.އިމާދުއަށްވްެސ އެ 

 – 3 ދައުރު

  18 ބަްއދަލުުވން
05  

ްލސާެގ ޖަ ަވނަ ާޢއްުމ  17ަގއި ިމަކއުްނސިލުްނ ބޭްއވި މިކަުއންިސލްެގ  2021ެސްޕެޓްމބަރ  29 .1
 ޔައުމިއްޔާ ާފސްކޮްށ ިނންުމެނވެ.

ަމގާމަށް އެމިކަުއްނސިްލ ިއދާާރގެ ެސެކެރަޓރީ ޖެނެރްަލގެ މަގާމަްށ ުކރިމަތި ލެއްިވ ފަރާްތ  .2
 28އައްޔަުނުކރުާމއި މެުދ ކަުއްނިސލްެގ ލަފައަކަްށ އެިދ ިސވިްލ ަސރވްިސ ޮކިމޝަނުްނ 

ގަިއ ފޮުނވާަފއިވާ ިސޓީގަިއވާ ގޮތައް އަްލފާޟިްލ ަޢީލ ޫޔުސްފ/  2021ެސްޕޓެްމަބރ 
  ނެވެ.މަށް ިނންމު ކޯޒީހަުއްސ،ލ.ަކލައިޫދ، ތިރީަގއިާވ ަސަބބުތަކާއިުހެރ ރުުހން ިދނުމަށް ުނފެްނަނކަ 

 – 3 ދައުރު

  19 ބަްއދަލުުވން
05  

ެގ ަވަނ ޢާްއމު ަޖލްސާ 18ގައި ިމަކއުންސިލުްނ ބޭއްވި މިކަުއންސްިލެގ  2021ޮއްކޯޓަބރ  05 .1

  ޔައުމިއްޔާ ާފސްކޮްށ ިނންުމެނވެ.



   ިރޕޯޓް  ަތފްީސލް  ަހަރާކްތަތުކގެ  ހިްނގި  ކަުއންިސލުން ައހަުރ ަކލަިއޫދ  ަވނަ 2021

 26 ހައްދުންމަީތ ކަލައިޫދ ަކއުްނިސލްެގ އިދާާރ 

 – 3 ދައުރު

  20 ބަްއދަލުުވން
05  

ްލސާެގ ާޢްއމު ޖަވަނަ  19ގަިއ ިމކަުއްނސިުލްނ ބޭއްިވ ިމކަުއންިސްލެގ  2021ޮއްކޯޓަބރ   21 .1
 ޔައުމިއްޔާ ާފސްކޮްށ ިނންުމެނވެ.

ޫފޓެްގ ިބްނ، ައކަ  2700ވިޔަފާިރ ުއޫސުލްނ ފައިަބރގެ ަމަސއްކަްތ ުކަރްނ ބޭުންނވާ ފަރާތްތަކަްށ،  .2
އަަހރުެގ  10ބިުމގެ އެންމެ ުކަޑ ކުއްޔެްއގެ ގޮތުަގއި އަކަޫފަޓަކށް ަފްނާސްސ ާލރީެގ ރޭުޓްނ 

ްސ ދުވަހެުގ މަ  06އި ައިދ އެގްރީެމްނޓް ކުރާާތރީހުްނ ފެިށެގްނ މުއްދަތަށް ުކއްޔަށް ޫދުކުރމަށާ
  ގުޭރްސ ީޕރިއެޑެްއ ދިނުމަްށ ނިްނަމއި ާފްސުކރެވުނެވެ.

  – 3ދައުުރގެ

  21ބަްއދަލުުވްނ 
04  

ގެ ވަަނ ޢާްއމު ޖަްލސާ  20ގަިއ ިމކަުއްނިސލުްނ ބޭްއވި މިކަުއންިސްލެގ  2021ޮއކްޯޓަބރ  .1
 ޔައުމިއްޔާ ާފސްކޮްށ ިނންުމެނވެ.

ރުމަށް ވިޔަފާިރ ުއސޫުލން ފަިއަބރެގ މަސަްއކަްތ ުކަރްނ ޭބުންނާވ ަފރާްތތަކަްށ ުކީލ ބިްނ ޫދކު  .2
ތަށް އަހަރުގެ މުްއދަ 15އަހުަރ އިުތުރކޮްށ ޖުްމލަ  05އަހަރުެގ ުމއްަދތަށް  10ނިންމާަފއިާވ 

 ބިނޫްދކުރުމަްށ ނިްނުމނެވެ.
ްސޖާަގޮކޅެއް ިބމުގެ އުތުުރްނ ހ2ުދޫކޮްށފައިާވ  ުކީލ މްަސ ަކއްާކ ހިްއުކމުެގ މަސަްއަކްތ ުކރުމަްށ  .3

  ށް ނިންމުެނވެ.ބިން ދޫކުުރމ2ަައަކޫފޓުގެ ުކލީ  2000ދޫކުރުމަްށފަހު ެމިރަކލްޗަރ މަސަްއަކތް ުކރުމަށް 

 -3ދައުުރގެ 

  22 ބަްއދަލުުވން 
04  

 ްލާސގެަވަނ ާޢއްުމ ޖަ 21ގައި ިމަކއުްނިސލުްނ ޭބއްިވ މިކަުއންިސްލެގ  2021ނޮވެްމަބރ  04 .1
 ޔައުމިއްޔާ ާފސްކޮްށ ިނންުމެނވެ.

ިއާސ މިރަށުގައި ިދރާގު ެއްނޓަނާ ަބހައްޓާފަިއވާ ުކީލިބމުން މިކަުއްނިސލަށް ލިބެްނޖެހޭ ފަ .2
އި މިަމްސ )ގެ ޑިސެްމަބރ މަހުން ފެށިގެން ިމަކުއންސިލަށް ިލޭބޭނގޮތް ހެދުމަށްަޓކަ 2021މިއަހަރު(

މަށާިއ އަިދ  ިމަކއުްނިސލާެއކު ިބމުެގ އެގްރީެމްންޓ ހެދު) ިނމުމުެގ ުކިރްނ ިދރާާގއި 2021(ޮނވެމްބަރ
 ރުފިާޔ ނެުގމަށް ނިްނުމނެވެ. 1.50މިިބމުެގ ުކލީެގ ގޮތުގައި ައަކޫފޓަކަްށ 

ލައަކަްށވާތީ، ބެްނމާެކފޭ ުކީލިބމުގެ މަްއސަަލައީކ ކޯޓުގައި ަވިކ ގޮތެއް ނުިނމި ހިނގަުމންާދ މަްއސަ  .3
ޫސލުގެ ތެެރއިްނ މެއް ބެުލމަށްފަހު، ެދވެން އޮތް ުލޔެއް އޮްނނަ އު ޯކުޓން މިމަްއަސލާގައި ނިްނމާ ިންނމު

 ދިނުމަްށ ނިްނމުނެވެ.
ކަށްވާތީެވ، ެމްނަބރ (ނޯޓް: މިމަްއަސލަައކީ ެމްނބަރ ުރިޤއްޔާ ައޙްމަދުގެ މްަސލަހަތާއި ގުޅުްނހުރި މަްއަސލައަ 

  ވުެނލަްއވައެވެ.)ރުޤިއްާޔ ައޙްމަދު މިމައަްސލަ ުކިރައށް ދިޔަވަގުތު ޖަްލސާަގއި ަބއިެވރި

 -3ދައުުރގެ 

  23ބަްއދަލުުވްނ 
04  

ގެ ަވަނ ާޢއްުމ ޖަްލސާ  22ގައި ިމަކއުްނިސލުްނ ޭބއްިވ މިކަުއންިސްލެގ  2021ނޮވެްމަބރ  15 .1
 ޔައުމިއްޔާ ާފސްކޮްށ ިނންުމެނވެ.

ހެދުަމށާއި، ްއ މިކަުއްނސިްލެގ ހިންުގްނ ަހރަުދާނ ކުރުުމެގ ގޮތުްނ ަކުއްނިސލްގެ ނަުމގައި ވެބްސައިޓެ .2
އްކަްތ ުކިރއަްށ ޮކމިުއނިީޓ ޮމބައްިލ ެއްޕިލކޭަޝނެްއ ހެދުމަށާއި އަިދ ަކއުްނިސލްެގ ލޯޯގ ހެދުމުެގ މަސަ

 ގެނިްދއުމަށް ިނންުމނެވެ.
  ރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫޒް ްޕޭލން ތައްާޔރުކުރުމަްށ ނިްނމުެނވެ. .3

 -3ދައުުރގެ 

  24ބަްއދަލުުވްނ 
05  

ްލސާެގ ވަނަ ާޢްއމު ޖަ 23ްނ ބޭއްިވ ިމކަުއންިސްލެގ ގަިއ މިކަުއްނސިލު  2021ޮނވެްމބަރ  21 .1
 ޔައުމިއްޔާ ާފސްކޮްށ ިނންުމެނވެ.

  ނިންމުނެވެ. އަހަރަްށ ތަރަްއީޤ ްޕލޭްނ ައދި ފަިއޭނންޝިައްލ ޕްޭލްނ ާފސްކޮށް  05ުކރިއަްށ އޮތް  .2

 -3ދައުުރގެ 

  25ބަްއދަލުުވްނ 
05  

 ަވަނ ާޢއްުމ ޖަްލާސގެ 25މިކަުއންިސްލގެ ގަިއ ިމަކއުްނިސލުްނ ޭބއްިވ  2021ޮނވެްމަބރ 21 .1

 މުނެވެ.ަވނަ ާޢއްުމ ަޖލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ާފްސޮކށް ިނން 26، 2021ޑިސެްމަބރ  9ޔައުމިއްޔާއާިއ 

ަކއުްނިސުލންެވަފއިވާގްެސޓްހައުސްއިާމރާތުެގބަެއއްމަސަްއަކތްތައްކުރުމަށްއީޮލިޖްކްޕރަިއވްެޓލިމިެޓޑާއެކުމި  .2

ރަިއވެޓް ީއލޮިޖްކ ޕް  ،)) ެއްއގޮތަށPVRIV/ESMS -456 )AGRް/3/2020އެްއބަސްވުމާިއ(

ބާތްިލކުުރމަށް  ލިމިޓެުޑްނ މަސައްކަްތ ކުރިއަްށ ުނގެންޮގްސ ިގަނދުވަސްތަކެްއވެަފއިވާީތ އެްއަބްސވުން 

 ިނންުމނެވެ.



   ިރޕޯޓް  ަތފްީސލް  ަހަރާކްތަތުކގެ  ހިްނގި  ކަުއންިސލުން ައހަުރ ަކލަިއޫދ  ަވނަ 2021

 27 ހައްދުންމަީތ ކަލައިޫދ ަކއުްނިސލްެގ އިދާާރ 

 ކުރިޔަށް ަކއުންސިލުްނ އިމާރާްތުކރަުމންާދ ގެސްޓްހަުއްސ ކުއްޔަްށ ޫދުކރުމަްށ މިހާުރ މަސައްކަތް  .3

ފަ  ސް ާވ ހާިސެބއްބަލަިއ، ގެސްޓްހަުއްސ ހިދުމަތްިދނުާމިއ ިހންާގނޭފަރާތެްއ ހޯދުމަށް ގޮ އި

ްޓކުުރމަށް އަހަުރ މުއްދަތަްއ އެގްރިަމން 25އިއުާލުނުކުކުރމަށެވެ.  ައދި އެްގރީމަންްޓ ުކރާިއުރ 

  ިނންުމނެވެ.  

 -3ދައުުރގެ 

  26ބަްއދަލުުވްނ 
04  

ެގ ވަަނ ާޢއްުމ ަޖލްސާ 27ބޭްއިވ ިމަކއުންިސްލެގ ގަިއ ިމަކއުްނިސލުްނ  2021ޑިސެްމބަރ  12 .1

 ޔައުމިއްޔާ ާފސްކޮްށ ިނންުމެނވެ.

 އޭސީތަްއ ގަުބރުސްާތުނ ޮބޑުުކާރ ސަރަހައްުދގައިާވ ރުއްގަހުެގ ީނަލންކިޔުމާިއ މިސްކިތުްނ ނެްއޓި  .2

ކާިއ، އަުއޓް ޯޑ ުރއްގަސްތަ ނަީލންކިުޔމާއިމާިއ އަދި ްސޫކްލ ހުަޅނގު ާފރާތު ައޙްަމދީމަުގން ަކޑާފަިއވާ 

  ްށ ިންނމުން.ޖިމް ެއޅުމަށް ހަަމޖެހިފައިާވ ަސރަަހއްދުްނ ަކނޑަންޖެޭހ ުރއްގަސްަތކެުގ ނީަލްނ ކިޔުމަ

 -3ދައުުރގެ 

  27ބަްއދަލުުވްނ 
04  

ްލސާެގ ަވނަ ާޢްއމު ޖަ 28ގަިއ މިކަުއްނސިުލްނ ބޭއްިވ ިމަކުއންިސްލެގ  2021ިޑެސްމބަރ  16 .1
 ިނންުމެނވެ. ޔައުމިއްޔާ ާފސްކޮށް 

ްނސިްލގެ ުދވަހުެގ ޗުއްީޓ ހަމަެޖއެްސވުްނ، އަިދ ަކއު  15މިކަުއްނސިްލެގ ަރީއްސ އަޙްމަުދ ޝިޔާްމ  .2
 ްނުމން.ހިންގުން ވަގުތީ ގޮތުްނ ނަިއުބ ަރީއްސ ިއްބރާހިމް މާޖިދު އާިއ ހަާވުލުކރެއްވުމަްށ ނި

ށް ަކުއްނސިްލެގ ުބރުސްާތާނ ހަމައަމިރަުށ ބޮޑުމަގުގެ އިުރމަތީފަރާުތ ުކރީެގ ބޯަޅ ަދނުޑްނ ފެށިެގްނ ގަ  .3
ަމްސ 03ކުްނ އަިދ ިމބިމުަގއި ފަތްކެޮޔނިރުފަަދ ތަެކތި ިއންާދފައިވާ ފަރާތްތަ ، ބޭުނމަްށ ިބްނނެުގން 

ކެޔޮިނުރ، ުރއްަގްސ ދުވަހުގެ ުމއްދަތުތެރަޭގއި އެތަކެތި ެނގުމަްށ، އަދި ިމއަުދންފެށިެގން ިމބިުމގައި ފަތް 
  ަކމެއްަކަމށް ނިްނުމން.ފަަދ ތަކެތި ިއްނދުަމީކ ަމނާ 

 -3ދައުުރގެ 

  28ބަްއދަލުުވްނ 
04  

ްލސާެގ ަވނަ ާޢްއމު ޖަ 29ގަިއ މިކަުއްނސިުލްނ ބޭއްިވ ިމަކުއންިސްލެގ  2021ިޑެސްމބަރ  20 .1
 ޔައުމިއްޔާ

 ( ާބރަހްާސ)12,000ޫފްޓ ޖުމަްލ  120x100ފެަނަކ އޮީފްސ އެުޅމަށް ކަނަޑއެިޅފައާިވ ބިން   .2
 ިނންުމން. އަކަޫފޓަށް ބޮުޑުކުރމަށް

ރިމަނލް ބިަމީކ އިންޓެްގރޭޓެްޑ ނޭަޝަންލ ަޕބްިލްކ ފީެރ ެނޓްޯވްކ، ަމްޝރޫއުއަްށ ިއމާާރތުްކރާ ެފީރ ޓާ .3
ިބްނ ކަމަްށ އެގްޯރ ބިމެުގ ހުަޅނގު ފަިޅްނ ފެިށގެްނ ޔޫތު ެސންަޓރ ގެ ހުަޅނުގ ޮކޅާއިހަމައަށް އޮތް

  ކަނޑަައޅަިއ ިނންުމން.

 -3ދައުުރގެ 

  29ބަްއދަލުުވްނ 

  

  

 

04  

ްލސާެގ ަވނަ ާޢްއމު ޖަ 30ގަިއ މިކަުއްނސިުލްނ ބޭއްިވ ިމަކުއންިސްލެގ  2021ިޑެސްމބަރ  22 .1

 ޔައުމިއްޔާ ާފސްކޮްށ ިނންުމެނވެ.

އި ގުިޅެގްނ މިިންސޓްީރ ޮއްފ ކޮިމއުިނޭކަޝްނ ، ސަިއްންސ ެޓްކނޯލޮީޖ އިން ޮފުނވާފައިާވ ސިޓީ އާ  .2
ަދުލ ކުރުމަށް ބަން ދިާރގު ިބްނ ެއްގރިަމންްޓ ާލރީެގ ޭރޓު  0.525ދިރުާގ ބިުމ ުކލީެގ ައކަޫފަޓކަްށ 

 ިނންުމން.
ޙްަމދު ުޙަސއިން ގްެސޓްހަުއސް އިާމރާތުގެ ކަރަްންޓ މަަސއްކަްތކުރުމަށް ލ. ަކލައިޫދ ފިުތރޯުނެގ، އަ  .3

އެއްބަސްވުްނ ބާތިްލުކރުމަށް  (456-ECMS/PRIV/2020/4(AGR))އެްއަބސްެވފައިާވ 
  ިނންުމން.

 

 



   ިރޕޯޓް  ަތފްީސލް  ަހަރާކްތަތުކގެ  ހިްނގި  ކަުއންިސލުން ައހަުރ ަކލަިއޫދ  ަވނަ 2021

 28 ހައްދުންމަީތ ކަލައިޫދ ަކއުްނިސލްެގ އިދާާރ 

 2021  ެކުއްލި ބައްދަލުވުންކައުންސިލުގެ ވަނަ އަހަރުގ 

ބައްދަލުުވމުެގ 
  ަންނބަރު 

ާޙިޟރުިވ 
މެްނަބުރންެގ 

  ަޢދަދު 
  ުކއްިލ ބަްއދަލުުވންތުަކގެ ިނންުމން 

 – 2ދައުުރ 
   1ބައްދަލުުވން 

03  

ތަްއ، ިސޓީގަިއވާ ގޮ O13MC/2021/6ހައްދުންމަީތ ަކަލއޫިދ ެމިޖސްްޓރޭްޓ ޯކޓްެގ ަންނބަރ:  .1

ޒަފުެގ ގޮތުގަިއ އެމަްއސަަލއާިއ ގުިޅގެްނ މިކަުއްނިސލްެގ ަފރާުތްނ ކުޯޓގަިއ ަވާކލާުތުކާރޭނ މުއައް 

  ާފސްކޮްށ ިނންުމނެވެ. ަނން މިކަުއްނސިްލގެ އ.ޑިެރްކޓަރ ުމޙަްއމަދު ަރފީުޢެގ 

 

  ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު

ގައި ަވީނ  2021ެމއި  17، އިންތިާހުބުކރެވި  ވަނަ ދައުރަަކށްވަނީ 3ކަުއްނސިްލގެ ަކުއްނިސލަރުްނ ަކލަިއޫދ  ،ގައި  2021ޭއްޕީރލް  10

އަީކ ލ. ަކލަިއޫދ، ޔޯެލަލއިޓް/ ައޙްމަުދ ޝިާޔްމ އެވެ.  ރަީއސް  ަކުއްނސިލްގެ އަލަްށ ިއންތިހާުބ ުކެރވުުނ  . އަދި ފައެވެމަޤާމުެގ ހުާވުކެރވި

ރަށް މޮިނަޓރިްނނަށް ލެިވ، ޮޕްސޓިވް ޭކްސތަކާިއ، ަބއްޔަށް ޮޕސްޓިވް ވުމާިއގުޅިގެން ަބއެއް ަބލިމަުޑަކމާިއ ގުޅިެގްނ  19-ޯކވިޑް

ްއ ަކއުްނިސަލރުްނ ަކރަްނޓިްނގަިއ ިތެބންޖެހުމުެގ ަސަބުބްނ މިހާތަނަްށ ެއއްމަޖިލީހެްއގަިއ ކަުއްނިސލްެގ ަފްސމެްނަބުރންެގ ބައްަދލުވުމެ 

 ެމްނަބުރން 5 ަކނޑައެޅުން  ަނިއބްރަީއސް ގެ މަޤާމަށް ެމްނބަަރކު ހޮުވން ވަނީ ަފްސުކެރވިަފެއވެ. ނަިއްބަރއީސް ބޭްއވިފަިއުނވުމުގެ ަސަބުބން 

  .ަފސްުކެރިވފައެވެ ވަނީ  ަޖލްސާއަކަށް  ަކއުްނިސލްގެ  ހަމަވާ

 

   



   ިރޕޯޓް  ަތފްީސލް  ަހަރާކްތަތުކގެ  ހިްނގި  ކަުއންިސލުން ައހަުރ ަކލަިއޫދ  ަވނަ 2021

 29 ހައްދުންމަީތ ކަލައިޫދ ަކއުްނިސލްެގ އިދާާރ 

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ  .11
  

  ުކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ މަޢުލޫމާތ 

 

  މަގާމު  ނަން  ސ.ނ.

  ރަީއސާ   ސާމިާރ ޫޔސުފް   1

  ނަިއްބ ަރީއސާ   އައިިމނަތު ަވލީދާ   2

  މެްނަބރ  ނަސްާމ ަޢލީ   3

  މެްނަބރ  ފާޠިމަުތ ވަހީދާ   4

  މެްނަބރ  އައިިމނަތު ރިާޔޝާ   5

 

 

 

 

  ްކޮމިޓީއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަށ 

 ަވނަ  3 ެމްނބަުރން  ކޮީމޓީގެ  ކުރާ  ަމސައްކަތް  ަތރައްގީއަށް  އަންެހުންނގެ  ކަލައިދޫގެ ،ގައި 2021 އޭޕްރީލް  10

 ިއންިތާހބު  ައލަށް އަދި . ހުވާުކރެވިފައެވެ ަމޤާމުގެ ަވނީ  ގައި 2021 މެއި  17 ،ިއްނތިާހބުކުރެވި  ދައުރަކަށްަވނީ 

 ޫޔސުފް  ޝާމިރާ  /ސާދީވިލާ  ،ކަލައިދޫ . ލ އަކީ ރަީއސާ  ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްުކރާ  ަތރައްގީއަށް  ައންެހނުގެ  ކުރެުވނު 

 .އެވެ ވަީލދާ އައިިމަނތު  /އިރުަމތީގެ  ،ކަަލއިދޫ. ލ އަކީ ނާއިްބރައީސާ . އެވެ

 

 

 

 

 

    ްކޮމެޓީ ބައްދަލުވުންތައ 

 



   ިރޕޯޓް  ަތފްީސލް  ަހަރާކްތަތުކގެ  ހިްނގި  ކަުއންިސލުން ައހަުރ ަކލަިއޫދ  ަވނަ 2021

 30 ހައްދުންމަީތ ކަލައިޫދ ަކއުްނިސލްެގ އިދާާރ 

ބައްދަލުވުމުގެ 
  ނަންބަރު

ޙާޟިރުވި 
މެންބަރުން
  ގެ ޢަދަދު 

  ކޮމިީޓގެ ނިންމުންތައް

   –2ދަުއރު 
  1ބަްއަދލުުވން 

4  
ވަރާކޮށް ގޮތެއް ގޮތާއިެމދު ެމްނަބުރން ަމޝް  ަކއުްނިސލްގެ ހޭޑް ޯބލް ޓީމުގެ ްޕެރްކިޓސް ުކިރޔަށްދާ  .1

  ިނންުމން.

 – 2ދަުއރު 
  2ބަްއަދލުުވން 

5 
މެްނަބުރންެގ  ގޮތާއި މެދު. އިޖުތިމާީއ ަސރަހައްުދ ސާުފުކުރމުގެ މަސައްކަްތ ުކރިއަށް ގެްނާދނެ 1

  މެދުގަިއ ގޮތެްއ ނިްނުމން.
 – 2ދަުއރު 

  3ބަްއަދލުުވން 
  ުމން.ަމްޝަވާރކޮށްޮގތެއް ިނންގެ އެކިެއިކަކްނަކމާއިެމދު މެްނަބރުްނ . އ.ތ.މ. ކޮމެޓީ 1 5

 – 2ދަުއރު 
  4ބަްއަދލުުވން 

5 
 2021މަށް އިޖްތިމާީއ ަސރަހއްދު ުކިނާކ ާސުފުކރުމުގެ ަމަސއްކަްތ ޮކންްޓެރްކޓް ުއސޫުލްނ ކުރު. 1

ަބުރންެގ މެދުގައި ެމންއި ެމުދ ވަަނ އަހަރަށް އުިޢާލްނ ކޮްށފައިވާތީވެ ިމޮކިމޓިްނ މިކަމަްށ ކުރިމަތިުލމާ 
  ވެ.ގޮތެއް ިނންުމނެ

 – 2ދަުއރު 
  5ބަްއަދލުުވން 

4  
 2021މަށް . އިޖްތިމާީއ ަސރަހއްދު ުކިނާކ ާސުފުކރުމުގެ ަމަސއްކަްތ ޮކންްޓެރްކޓް ުއސޫުލްނ ކުރ1ު

ެމްނަބުރންެގ ުދ މެވަަނ އަހަރަްށ އަލުްނ ިއުޢާލްނ ކޮްށފައިވާތީެވ ިމކޮމިިޓްނ މިކަމަްށ ުކިރމަތިލުމާިއ 
  ވެ.މެދުގަިއ ގޮތެްއ ނިްނުމނެ

 – 2ދަުއރު 
  6ބަްއަދލުުވން 

މެްނަބުރންެގ ދު މެގޮތާއި ެގންާދނެ  މިހާރު ުކރިޔަށް . އިޖުތިމާއީ ަސރަހައްދު ާސުފކުރުމުގެ ަމަސއްކަތް 1 5
  މެދުގަިއ ގޮތެްއ ނިްނުމން.

 – 2ދަުއރު 
 7ބަްއަދލުުވން 

4 
 ަފއިސާ (ހަތުަރ)މަހުގެ 4ފަިއާސ ނުިލިބވާ . އިޖުތިާމީއ ސަރަހަްއުދ ސާުފުކރުމުގެ މަސައްކަްތ 1

ގޮތާއި ެމދު ނެ ެގންދާ ިލބިފަިއވާތީވެ ިމފަިއާސ ުކނިކަާހ ައންހެުންނނަށް ބެހުމު މަަސއްކަތް ުކރިޔަށް
  މެންަބުރނެްގ މެދުގައި ގޮތެްއ ިނންުމން.

 – 2ދަުއރު 
 8ބަްއަދލުުވން 

4 
ޅޭ ގެތަކަްށ ެއަކުއންުޓގަިއ މިހުާރ ހުިރ ފަިއސާިއން ިމރަށުަގއި މީުހން ދިރިއު . އ.ތ.މ. ކޮމެޓީެގ 1

ިމފައިސަިއްނ  ޑްަސިބްނ ހަދިޔާ ުކރުާމއި މެުދ ިމޮކމިޓީާއއި ރަށުކަުއްނިސލާިއ ަމސްަވާރުކރުަމށްފަހު
  ހިނަވާގޭގައި އޭ.ސީ އެްއ ހަރުުކުރަމށް ނިންުމނެވެ. 

 – 2ދަުއރު 
 9ުވން ބަްއަދލު

5 
ުނންގެ މެދުަގއި ވަނަ އަހަރުގެ އަންހެުންނގެ ދުަވސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މިރަށުގެ ައންހެ 2021. 1

  ެއކުެވރިކަުމގެ ޭހންްޑބޯްލ މެޗްަތެކއް ުކޅުމަށް ިނންުމނެވެ. 
  . ައންހެުނންގ ުދވަސް ފާހަަގ ުކރުމަށް ިނންުމން. 2

 – 2ދަުއރު 
 10ބަްއަދލުުވން 

ްނަބރުްނާނއި މެ އަންެހުނންގެ ދުވަުހ ިމޮކމިީޓްނ ުކރިޔަށް ެގންދާެނ ހަރަކާތްތަކާިއ ާމރޗް  08. 1 3
  ުމން. މަޝްަވާރޮކްސ މިުދވަހާއި ގުޅުވަިއެގްނ ައންހެުނންެގ ހޭންްޑބޯލް މެޗްކުެޅްނ ިނން

 – 2ދަުއރު 
 11ބަްއަދލުުވން 

ބަރުްނާނިއ މާރޗް އަންެހުނންގެ ދުަވހު މިކޮިމީޓން ކުރިޔަްށ ެގންާދެނ ހަރަކާތްތަކާިއ ެމން  08. 1 4
  . މަޝްަވާރޮކްސ މިުދވަހާއި ގުޅުވަިއެގްނ ައންހެުނންެގ ހޭންްޑބޯލް މެޗްކުެޅްނ ިނންުމން

 – 2ދަުއރު 
 12ބަްއަދލުުވން 

 ަނންބޯޑެްއ ގެއަށް އޭ.ސީއެްއ ގަތުމާއި ެގ އެކަުއްނޓުަގއި ުހިރ ަފއިސާިއްނ ހިނަވާ . އ.ތ.މ. ކޮެމޓ1ީ 5
  ހެދުމަށް ިންނމުން.

 – 2ދަުއރު 
 13ބަްއަދލުުވން 

5 
ެގނާްދނެ ގޮތާިއ  ާސުފުކރުމުެގ ކަންތައް ައންނަ ރޯދަަމހު ކުިރޔަށްިއޖުތިމާއީ ަސރަހައްދު މިަރށުގެ  .1

  ނިްނމުން.މެދު ރަށުކަުއްނިސލާއި ަމޝްވަރާކޮްށ ގޮތެއް 
 – 3ދަުއރު 

 1ބަްއަދލުުވން 
ޫޔސުްފ  ަވނަ ދައުރުގެ ރަީއސާގެ މަޤާމަށް ސާިމރާ  3ހައްދުންމަީތ ަކަލއިޫދ އ.ތ.މ ޮކމިޓީގެ  .1 5

  އަދި އ.ތ.މ ޮކމިިޓގެ ނަިއްބރަީއސާގެ ަމޤާމަށް އާިމނަތު ަވީލ ހޮުވނެވެ.
 – 3ދަުއރު 

 2ބަްއަދލުުވން 
  ްނމުން.ނިެގ ަމްޝަވރާކޮްށ ގޮތެްއ ަވނަ އަަހރުެގ ުކނިކެހުމުެގ ިބލު ލުމަްށ ެމްނބަުރން 2021 .1 4



   ިރޕޯޓް  ަތފްީސލް  ަހަރާކްތަތުކގެ  ހިްނގި  ކަުއންިސލުން ައހަުރ ަކލަިއޫދ  ަވނަ 2021

 31 ހައްދުންމަީތ ކަލައިޫދ ަކއުްނިސލްެގ އިދާާރ 

 – 3ދަުއރު 
 3ބަްއަދލުުވން 

4 
މިރާ ޫޔސުްފގެ ކުިނެކހުމުގެ ފަިއސާ ަޖާމކުރާނޭ އެަކުއނުްޓގެ ގޮތުަގއި އ.ތ.މ ކޮިމިޓގެ ަރއީސާ ސާ . 1

ގަިއ ނަްމަބރު ެއަކއުްންޓަކމު 7730000103887ނަމަުގއި ޭބްންކ ޮއްފ މޯލްިޑްވްސ ގަިއ އޮންަނ 
  ިނންުމން.

 – 3ދަުއރު 
 4ބަްއަދލުުވން 

ުރމަްށ ަފިއާސއިްނ ހިނަވާެގއަށް ަގނެފަިއ ހިުރ ޭއީސ ހިަނވާގޭގައި ަހރުކު  ޮކމިީޓގެއ.ތ.މ . 1 4
  ަކއުްނސިލާިއ ަމްޝަވާރުކރުން.

 – 3ދަުއރު 
 5ބަްއަދލުުވން 

4 

ކައުންސިލާއި  ތުން ށް ެބލެހެްއޓުމުެގ މަސަްއކަތާިއ ގުޭޅ ގޮ ސާުފކޮުކނިކަަހއި . އިޖުތިމާއީ ސަރަހަްއދު 1
  ިނންުމން.މަޝްަވރާކޮށް ގޮތެއް 

ްތ ކުރިޔަށް ްނ ކުިރންވެސް ރަށުތެރެ ާސފުކޮްށ ބަލަހައްޓަުމނާްދގޮތަށް އެމަސައްކަޮކމިޓީ . އ.ތ.މ 2
  ގެންދިުޔމަށް ާފސްކޮށް ނިްނުމން.

 – 3ދަުއރު 
  6ބަްއަދލުުވން 

  ުމން.ރަށުތެރެ ުކިނކަހާ ެބލެހެއްތުާމއި ެމުދ ަމސްަވރާކޮްށ ޮގތެއް ނިންން ކޮިމޓީ އ.ތ.މ  .1  5

 – 3ދަުއރު 
  7ބަްއަދލުުވން 

  ކުިނެމނޭުޖުކުރމާިއ ބެހޭގޮތުްނ ޭބްއުވުނ ބައްދަލުވުެމއް  .1  5

 – 3ދަުއރު 
  8ބަްއަދލުުވން 

  އީދު ަސއިހެދުމުެގ ބަްއދަލުުވްނ ަކުއްނސިާލެއކު  .1  5

 – 3ދަުއރު 
  9ބަްއަދލުުވން 

  ތަރައްޤީެގ ްޕޭލން ހެދުމުެގ ބައްދަލުވުްނ ަކުއްނިސލާެއކު  .1  5

 – 3ދަުއރު 
  10ބަްއަދލުުވން 

 ޤްރުާއްނުކާލްސ ފެށުމަށް ތައްޔާީރވުްނ.  .1  5
  ުކލާސް ާސުފުކުރން. .2

 – 3ދަުއރު 
  11ބަްއަދލުުވން 

  ކުނިކެހުމުގެ މަޝްަވާރ ބައްދަލުުވން  .1  5

 – 3ދަުއރު 
  12ބަްއަދލުުވން 

5  
 މަޝްަވާރ ބައްދަލުުވން ކުނިކެހުމުގެ  .1
  މަހުެގ ރުފިާޔ ުކނިކެިހމަހަށް ބަހާެނގޮތެއް ިނންުމން. 2ކުނި ުނަކާހ ދިޔަ  .2

 – 3ދަުއރު 
  13ބަްއަދލުުވން 

 މަހުެގ ރުފިާޔ ުކނިކެިހމަހަށް ބަހާެނގޮތެއް ިނންުމން. 2ކުނި ުނަކާހ ދިޔަ  .1  5
  ކުނިކެހުމުގެ ުރފިޔާ ބަހަން ހާިސުބ ހެދުން  .2

 – 3ދަުއރު 
  14ބަްއަދލުުވން 

 ކުނިކެހުމުގެ ުރފިޔާ ބަހަން ހާިސުބ ހެދުން  .1  5
  މަިއކޮެލޖުެގ ބޭުފޅުްނނާެއުކ ޭބއްުވުނ ބައްަދލުުވން  .2

 – 3ދަުއރު 
  15ބަްއަދލުުވން 

 މަިއކޮެލޖުެގ ބޭުފޅުްނނާެއުކ ޭބއްުވުނ ބައްަދލުުވން  .1  5
  ކުނިކެހުާމއި ބެހޭ ގޮުތްނ މަޝްަވާރުކރުން. .2

 – 3ދަުއރު 
  16ބަްއަދލުުވން 

  ކުނިކެހުާމއި ބެހޭ ގޮުތްނ މަޝްަވާރުކރުން. .1  5

 – 3ދަުއރު 
  17ބަްއަދލުުވން 

 ކުނިކެހުާމއި ބެހޭ ގޮުތްނ މަޝްަވާރުކރުން. .1  5
  ަކއުްނސިލާއި ބާްއވާ ަބއްަދލުވުމުގަިއ ަމްޝވާަރުކާރެނ ކަންތައްތައް ޯންޓުކުރން. .2

 – 3ދަުއރު 
  18ބަްއަދލުުވން 

 ބާްއވާ ަބއްަދލުވުމުގަިއ ަމްޝވާަރުކާރެނ ކަންތައްތައް ޯންޓުކުރން.ަކއުްނސިލާިއ  .1  5
  ކުނިކެހުާމއި ބެހޭ ގޮުތްނ މަޝްަވާރުކރުން. .2

 – 3ދަުއރު 
  19ބަްއަދލުުވން 

5  
 ކުނިކެހުާމއި ބެހޭ ގޮުތްނ މަޝްަވާރުކރުން. .1
  ޤްރުާއްނ ުކލާހުގައި ޑިުއޓީ ައދާުކުރމާއި ެމުދ ގޮތެްއ ނިންުމން  .2

 – 3ދަުއރު 
  5  20ބަްއަދލުުވން 

 ކުނިކެހުާމއި ބެހޭ ގޮުތްނ މަޝްަވާރުކރުން. .1
 މިހާރު އަލަްށަކނާޑ މަގުަތުކެގ މަސައްކަްތުކާރ މީުހްނނަށް ސަިއ ހަމަޖެްއުސމާމެދު  .2

  މަޝްަވާރކުރުން.



   ިރޕޯޓް  ަތފްީސލް  ަހަރާކްތަތުކގެ  ހިްނގި  ކަުއންިސލުން ައހަުރ ަކލަިއޫދ  ަވނަ 2021

 32 ހައްދުންމަީތ ކަލައިޫދ ަކއުްނިސލްެގ އިދާާރ 

      
 – 3ދަުއރު 

  21ބަްއަދލުުވން 
5  

 ހަމަޖެްއުސމާމެދު މިހާރު އަލަްށަކނާޑ މަގުަތުކެގ މަސަްއކަްތކުާރ މީުހްނނަށް ސަިއ  .1
 މަޝްަވާރކުރުން.

ގެ ަކންކަްނ ޔޫއެންީޑޕީެގ ފަރާުތން ާއާސީރ ތަްނތަނާއި ަމަސއްކަތްތައް ަބލާުލމަށް ުކާރ ދަތުރު .2
  އިންތިޒާްމ ކުުރމާިއ ބެހޭގޮުތން ަމްޝވާަރކުުރން.

 – 3ދަުއރު 
  22ބަްއަދލުުވން 

5  

ގެ ަކންކަްނ ލާުލމަށް ުކާރ ދަތުރުޔޫއެންީޑޕެީގ ފަރާުތން ާއާސީރ ތަްނތަނާއި ަމސައްކަތްތައް ބަ  .1
 އިންތިޒާްމ ކުުރމާިއ ބެހޭގޮުތން ަމްޝވާަރކުުރން.

މަްށ ަކއުްނސިލާެއކު އަލަްށަކނާޑ މަގުތަކެުގ ަމަސއްކަްތުކރާ މީުހްނނަށް ާބބަކިުއ ިދނު .2
  މަޝްަވާރކުރުން.

 – 3ދަުއރު 
  23ބަްއަދލުުވން 

5  

މަްށ ަމަސއްކަްތުކރާ މީުހްނނަށް ާބބަކިުއ ިދނުަކއުްނސިލާެއކު އަލަްށަކނާޑ މަގުތަކެުގ  .1
 މަޝްަވާރކުރުން.

 ާރކުރުން.އަލަްށަކނޑާ މަގުަތކުެގ ަމަސްއކަްތކުރާ މީހުންަނށް ަސއި ހަަމޖެއްސުމާެމދު ަމްޝވަ  .2
  ަރސްަފންުނ ދެމެހެއްޓެިނިވ ގޮތަކަށް ާސުފުކރުމާިއ ބެހޭޮގތުން ަމްޝަވާރުކރުން. .3

 – 3ދަުއރު 
  24ބަްއަދލުުވން 

5  

 ާރކުރުން.އަލަްށަކނޑާ މަގުަތކުެގ ަމަސްއކަްތކުރާ މީހުންަނށް ަސއި ހަަމޖެއްސުމާެމދު ަމްޝވަ  .1
 ަރސްަފންުނ ދެމެހެއްޓެިނިވ ގޮތަކަށް ާސުފުކރުމާިއ ބެހޭޮގތުން ަމްޝަވާރުކރުން. .2
 ކަންތައްަތާކއި ރަށުތެރެ ާސފުކޮށް ަނގާ ުކނި ނައްތާުލމަށް އ.ތ.މ ޮކމިޓީގެ ަފރާތުން ުކެރުވނު ހުރި  .3

  ބެހޭގޮުތން ަކުއްނސިާލއި މަޝްަވާރޮކށް ގޮތެއް ިނންުމްނ.
 – 3ދަުއރު 

  5  25ބަްއަދލުުވން 
 ކަންތައްަތާކއި ޮކމިޓީގެ ަފރާތުން ުކެރުވނު ހުރި ރަށުތެރެ ާސފުކޮށް ަނގާ ުކނި ނައްތާުލމަށް އ.ތ.މ  .1

 ބެހޭގޮުތން ަކުއްނސިާލއި މަޝްަވާރޮކށް ގޮތެއް ިނންުމްނ.
  ހުުޅވުމަށް މަްޝވަރުާކުރން ޮކމިީޓގެ އެކަުއނެްޓއް  .2

 – 3ދަުއރު 
  5  26ބަްއަދލުުވން 

 ޮކމިީޓގެ އެކަުއނެްޓއް ހުުޅވުމަށް މަްޝވަރުާކުރން  .1
މާއި ބެހޭގޮތުްނ ޓްއަރިަޒމް ިމިނސްަޓރ ލ. ަކލައިދުައށް ުކރައްވާ ދަުތރުގެ ކަްނކަން އިންިތޒާްމކުރު  .2

  މަޝްަވާރކުރުން.
 – 3ދަުއރު 

  5  27ބަްއަދލުުވން 
މާއި ބެހޭގޮތުްނ ިމިނސްަޓރ ލ. ަކލައިދުައށް ުކރައްވާ ދަުތރުގެ ކަްނކަން އިންިތޒާްމކުރު ޓްއަރިަޒމް  .1

 މަޝްަވާރކުރުން.
  ކުނިކެހުުމެގ ރުފިޔާ ބެުހން. .2

 – 3ދަުއރު 
  5  28ބަްއަދލުުވން 

 ކުނިކެހުުމެގ ރުފިޔާ ބެުހން. .1
 ަމްޝވަާރ ބޭްއުވނުއ.ތ.މ ކޮިމޓީ ހިންގާ ގަވަިއދަށް ެގްނނަްނޖެހޭ ިއްސލާހެއް އޮތްތޯ ބެުލަމށް  .2

  ބަްއދަލުުވން.
 – 3ދަުއރު 

  29ބަްއަދލުުވން 
5  

ނު ަމްޝވަާރ އ.ތ.މ ކޮިމޓީ ހިންގާ ގަވަިއދަށް ެގްނނަްނޖެހޭ ިއްސލާހެއް އޮތްތޯ ބެުލަމށް ބޭްއވު  .1
 ބަްއދަލުުވން.

ބޭްއވުުނ ިސލާެއކު ަކލަިއދޫ މަގުތައް ހަދާ ނިންމުމުގެ ރަސްިމއްޔާތައް ތައްޔާރުުވމުގެ ގޮތުން ަކއުން  .2
  ބަްއދަލުުވން.

 – 3ދަުއރު 
  4  30ބަްއަދލުުވން 

ިސލާެއކު ބޭްއވުުނ ަކލަިއދޫ މަގުތައް ހަދާ ނިންމުމުގެ ރަސްިމއްޔާތައް ތައްޔާރުުވމުގެ ގޮތުން ަކއުން  .1
 ބަްއދަލުުވން.

  ަކއުްނސިލާިއއުެކ ބޭއްުވުނ ބައްދަލުުވން. .2
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 33 ހައްދުންމަީތ ކަލައިޫދ ަކއުްނިސލްެގ އިދާާރ 

 ޫލްތަކަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތަށްކޮމެޓީގެ އުސ 

  ފާއިތުވި އަަހުރ ކޮމިޓީެގ އުޞޫުލތަކަށް ބަދަލެްއ އައިސްފައެްއ ުނވެއެވެ.

  

 ުކޮމިޓީގެ ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ މައުލޫމާތ 

 

 2021  އާމްދަނީއާިއ ަހރަުދގެ ތަްފޞީްލ ހުށަަހޅާފައެްއ ނެެތވެ.ަވަނ އަހަރުގަިއ ައންެހުނންެގ ކޮމިޓީެގ  

  

:ހަރުމުދައު ވާނަމަ ހަރު މުދަލުގެ ތަފްސީލް އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި  

 .ެއަންެހުންނެގ ކޮމިޓީެގ ެބލުމުގެ ދަށުގައި ަހރުމުދަލެްއ ެނތެވ  
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