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    ތަޢާރަފު .1
  

ވަނަ މާއްދާގެ  109  ގެ     2010/7މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު  

ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ   ލ.ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާމަސްދުވަހު    6ނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  ވަ  2022  (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވުނު  

  ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެވެ. 

ނަ  ވަ    2022  އިތުރުން  ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. މީގެ  ގެ ވަނަވަރުރަށުމިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ މިޝަނާއި،  

ނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީޖާ ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި، އެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތަފްޞީލާއި،  މަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން    6އަހަރުގެ ފުރަތަމަ   ހިންގުމަށް ކަ

  މި އަހަރު ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި، ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު ހިމަނާލެވިފައިވާނެއެވެ.  
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   ތަޞައްވަރު ކައުންސިލްގެ  .2
  

 ޒަމާނީ  ،ހަމަހަމަކަމާއެކު   އިންޞާފްވެރިކަމާއި  ދިނުމުގައި  ޚިދުމަތް  ރައްޔިތުންނަށް  އިދާރާއަކީ  ކައުންސިލްގެ  ކަލައިދޫ  ހައްދުންމަތީ

  .އިދާރާއަކަށްވުން   ޤާބިލް  މަސައްކަތްކުރާ  ލާބަޔަށް  ކުރިއެރުމާއި  ރަށުގެ  ރައްޔިތުންނާއި  ، މުވައްޒަފުންހިމެނޭ  ޒިންމާދާރު  ފޯރުކޮށްދޭ   ޚިދުމަތް  އެހީގައި  ވަޞީލަތްތަކުގެ

  

  
  

  ކައުންސިލްގެ މިޝަން    .3
  

އިންސާފުވެރިކަމާއި އްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި، ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި  ހަ

  ހަމަހަމަކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި އިދާރާގެ ހިންގުން ޒަމާނާއި އެއްގޮތަށް ހަރުދަނާކޮށް ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރުން. 
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    ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު /ރަށުގެ ވަނަވަރު   .4
  

އެވެ.   O-13ރަށުގެ ތެރެއިން ރަށެކެވެ. ރަށަށް ދެވިފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ އަކުރަކީ  12ކަލައިދޫ އަކީ ހައްދުންމަތީގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ލ. 

  ގޯތީގައެވެ.   136ގޯތި ދޫކުރެވިފައި ވެއެވެ. މީގެތެރެއިން މީހުން ދިރިއުޅެނީ  244ހެކްޓަރެވެ. މިރަށުން ދިރިއުޅުމަށް  264ރަށުގެ ބޮޑުމިނަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 

  

މީހުންނެވެ. ކަލައިދޫގެ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅުމަށްކުރާ މައިގަނޑު  1046ވަނަ އަހަރު ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ކަލައިދޫގެ އާބާދީ އަކީ  2220

ރިކަންކުރަމުންދެއްވެ. ދަނޑުވެރިކަމުގައި  ފަރާތަކުން ބިންލިސްޓް ކޮށްގެން ދަނޑުވެ  401މަސައްކަތަކީ ދަނޑުވެރިކަމެވެ. ދަނޑުވެރިކަންކުރުމަށް މި ކައުންސިލުގައި  

  ބޯޓް ދުއްވައެވެ.  1ރަށުގެ އާބާދީގެ ބޮޑުބައި ހަރަކާތްތެރިވެއެވެ. މިރަށުގައި މާލެ ދަތުރުކުރުމަށް 

  

ސްތަކަށް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ނާސަރީ ކުލާ  ސްކޫލް ތަޢުލީމުން ފެށިގެން ޘާނަވީއާއި ހަމައަށް ކިޔަވައިދެއެވެ.-ކަލައިދޫ ސްކޫލުން ޕްރީ

  ޢާންމު ފަރާތްތަކުން ޓިއުޝަންކުލާސްތަކާއި، ޤްރުއާން ކުލާސް ހިންގަމުން ދެއެވެ.  ސްކޫލް ހިނގަމުން ގެންދެއެވެ.-ކިޔަވައިދިނުމަށް ކަލައިދޫ ޕްރީ

  

ފީގެ ހިންގުމާއި އެ ގޮފީގެ  ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ލ. ކަލައިދޫ ގޮކަލައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާކޮމިޓީއިން  

 ކަންކަން އިންތިޒާމުކޮށްދެއްވަމުން ގެންދެއެވެ. 
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    ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު

ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގެ ދަށުން ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫގެ އިޚްތިޞާޞްގެ   61ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  

   ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދެވެ. ގޮތުގައި ބަލަމުންދަނީ، ސަރުކާރުން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗާޓުގައި ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫގެ ސަރަހައްދު ކަމަށް
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 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް #

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް  

 ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

ނަތީޖާ  

ޙާޞިލްކުރެވުނު 

 Q1 Q2 މިންވަރު 

1 

 ބަޖެޓް 

  100% 

 ން ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރ2022ު 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 މިސްކިތު އާބާތުރަ ފިލުވުން  2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 ކައުންސިލް ޓީމްގެ މާލެ ދަތުރު   3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީސް ގަތުން   4ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

  މަގުބައްތި ޖެހުން   5ސަބްއެކްޓިވިޓީ  -

2 

 މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން  

  100% 

 ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ރައްޔިތުގެ ބައްދަލުވުން  1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 ޒުވާނުންގެ ބައްދަލުވުން  2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 މުވައްސަސާތަކުގެ ބައްދަލުވުން  3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 ހާއްސަ ކަންކަމާއި ގުޅޭ ބައްދަލުވުން  4ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

3 

 މުބާރާތް ބޭއްވުން  

  100%  -  ީފުޓްސަލް މުބާރާތް   1ސަބްއެކްޓިވިޓ  

 ހޭންޑް ބޯލް މުބާރާތް  2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

4 

 އެކްޓިވިޓީ 

  100% 
 . ގެނައުން   ހާފިޘަކު ނަމާދުކުރުމަށް  ތަރާވީހު  އިމާމުވެ  ރަމަޟާންމަހުގައި 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 ޤުރުއާން ކުލާސް ހިންގުން  2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

  ޕްރީސްކޫލް ހިންގުން   3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  -

5 

 އެކްޓިވިޓީ 

  100% 

 ޖެޓީ ނަންބޯޑް ހެދުން  1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 ރަށުތެރެއަށް ފޮގުކުރުން  2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމް ހިންގުން  3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 މަގު ބައްތި ޖެހުން  4 ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

6 

 އެކްޓިވިޓީ 

  100% 

 ސާފުބޯފެން ލިބޭނެ އިންތިމާތައްކުރުން  1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުރި ފެންތާގީތައް މަރާމާތުކުރުން  2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 ދުވަސްތައް ފާހަގަ ކުރުން  3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 ތަޖުރިބާ ދަތުރުތައް ކުރުން  4ސަބްއެކްޓިވިޓީ  -  

7 

 އެކްޓިވިޓީ 

  100% 
 ކުނި މެނޭޖުކުރުމާއި ކުނި ކަލެޓްކުރުން   1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 
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  ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު   .5
  

  މިންވަރުނިޔަލަށް ޙާޞިލްވި  ޖޫން މަހުގެވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  2022
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  ޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޙާ .6
  

 2022 ްވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުނ  

) ވަނަ މާއްދާގައިވާ   96) ގެ  2010/7ދިވެހިރާޢްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމު ޤާނޫނު 

 97ގެ  2010/7ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ފާސްކުރެވުނެވެ. ހަމަ އެއާއެކު ޤާނޫނު ނަމްބަރު  2022ގޮތުގެ މަތީން މިކައުންސިލުގެ 

ގޮތު ބުނެފައިވާ  މާއްދާގައި  ދައުރުގައިވަނީ  ވަނަ  ފުރަތަމަ  މިކައުންސިލްގެ  ސްޓޭޓްމަންޓްތައްވެސް  ބަޖެޓް  އެކުލަވާލައިފައިވާ  ގެމަތީން 

ޖަލްސާއިން ޖަލްސާއަށް   ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ    2022ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ    2022ވިފައެވެ. ކައުންސިލްގެ  ފާސްކުރެ

  މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  3ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 

 ްމަރާމާތުކުރުން /އިމާރާތްކުރުނ 

މީހުންގެ    504ކުރެވެމުންދާ އެއްމެ ބޮޑު މަސައްކަތަކީ ލ. ކަލައިދޫގައި  ގައި  ވަނަ އަހަރު ކަލައިދޫ  2022-2021              

މަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް  6 ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ 2022މިގޮތުން އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ.  ޖާގައިގެ މިސްކިތެއް

    އްޔާރުވެފައެވެ.ނިންމައި ހުޅުވުމަށް ވަނީ ތަ

އިތުރުންވެސް                މަސައްކަތް    2022މީގެ  ހެދުމުގެ  މަރުކަޒެއް  އިޖްތިމާއީ  ސަރަހައްދުގައި  ޖެޓީ  ކަލައިދޫ  ވަނީ ލ. 

  އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓުން ހަރަދުކޮށްގެން ހަދާފައިވާ އިމާރާތެކެވެ.  މިއީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް ނިމިފައެވެ.

   .ްރަމަޟާންމަހުގައި އިމާމުވެ ތަރާވީހު ނަމާދުކުރުމަށް ހާފިޘަކު ގެނައުނ 

މުދައްރިސު ރަމަޟާން މަހުގައި ތަރާވީޙް ނަމާދުކޮށްދެއްވީ ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ލ. ކަލައިދޫ ގޮފީގެ  

 އެވެ. 
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  ފޮޓޯ: 

 

 

Figure 1  ްވަނަ ދުވަހު ވަނީ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައި  2022ޖޫން   29ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނަށް ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށ 

 

 

 

 

Figure 2  ަވަނަ   2022ޖޫން  21ގުތަށް ޞިއްޙިމަރުކަޒުގެ ފަރާތުން އެދިލެއްވުމާއި ގުޅިގެން ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސިއްޙީމަރުކަޒުގެ ވަށައިގެންވާ މ
 ދުވަހު ވަނީ ކަނޑާ ނިންމާލެވިފައި 

 

 



   ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގި  ކައުންސިލުން  ކަލައިދޫ   މަސްދުވަހުގެ) ހައެއް(  6 ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ  ވަނަ  2022

     info@kalaidhoo.gov.mv 12     |    6800730    |    ހައްުދްނމަތީ ކަލައިޫދ ކައުްނިސލްގެ އިާދރާ 

 

Figure 3ްކްރީޓް މަސައްކަތް  ކަލައިދޫ ކައުންސިލާއި އަދި ހައިމަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގުޅިގެން ކަލައިދޫ ގަބުރުސްތާން ވަށާފާރު ރޭނުމަށް ކޮނ
 -   2022ޖޫން    12 – ތު ފެށުމުގެ ރަސްމިޔާ

   

 

Figure 4 ައްސަސާތަށް ގުޅިގެން  މިދުވަސްވަރަކީ ރާއްޖޭގައި އާދަޔާ ޚިލާފަށް ޑެންގޫ ފެތުރެމުންދާ ދުވަސްވަރަކަށްވާތީ، ކަލައިދޫގައި މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މުއ
  ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން ނައްތާލުމުގެ ޕްރޮގްރާމް  2022ޖޫން   04

 

Figure 5 ައްސަސާތަށް ގުޅިގެން  މިދުވަސްވަރަކީ ރާއްޖޭގައި އާދަޔާ ޚިލާފަށް ޑެންގޫ ފެތުރެމުންދާ ދުވަސްވަރަކަށްވާތީ، ކަލައިދޫގައި މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މުއ
 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން ނައްތާލުމުގެ ޕްރޮގްރާމް  2022ޖޫން   04
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Figure 6 ަގަސް އިންދުމުގެ  ކައުންސިލާއި، އ.ތ.މ. ކޮމިޓީއާއި އަދި އިދާރީ މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިއ 
 ޕްރޮގްރާމް 

  

. 

 

Figure 7  ޮގައި   2022މެއި  28ތުން ކަލައިދޫ ޒުވާނުންނާއި އަދި މުންޑޫ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި  ކައުންސިލުން ޒުވާނުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކުރުވުމުގެ ގ
  ކުޅެވުނު ފުޓްސަލް މެޗް 

 

 

Figure 8 ަގައި   2022މެއި  28އި  ކައުންސިލުން ޒުވާނުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކުރުވުމުގެ ގޮތުން ކަލައިދޫ ޒުވާނުންނާއި އަދި މުންޑޫ ޒުވާނުންގެ މެދުގ
 ކުޅެވުނު ފުޓްސަލް މެޗް 
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Figure 9  ްވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ 'ރަންވޭލާ' އެވެއަރނެސް ސެޝަން  2022މެއި   26ދޮށީ އުމުރުފުރާގެ ފަރާތްތަކަށ 

 

 

 

 

Figure 10  ްކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު  2022މެއި   17ލ.ކަލައިދޫ މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުނ 
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Figure 11  ް1443ގައި ބޭއްވި ހޭންޑް ބޯޅަ މުބާރާތް  2022މެއި    13ކަލައިދޫ ކައުންސިލުނ 

 

Nursery Preschool KalaidhooCelebrating children's day 2022  
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KALAIDHOO COUNCIL FUTSAL TOURNAMENT 2022 
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12Figure   ް2022އޭޕްރިލް  25ލ. ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސިއްޙީ މަރުކަޒަށް އޭ.ސީ ހަދިޔާކުރުނ 

 

 

Figure 13  ް2022މެއި   25ލ. ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ލ.އިސްދޫ ކަލައިދޫ ޕުރީ ސުކޫލް އަށް އޭ.ސީ ހަދިޔާކުރުނ 
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Figure 14  ިސްކިތު ދަރުސް  ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ލ. އަތޮޅުގައި ހިންގާ ދަރުސް ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ކަލައިދޫ ގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މ
 ޕްރޮގްރާމް 

 

 

Figure 15   ާކުލާސް ރޫމާއި، ސްޕަވައިޒަރުންގެ   2ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ސީއެސްއާރު ދަށުން ކަލައިދޫ ކައުންސިލް އިން ކަލައިދޫ ސުކޫލްގައި ގާއިމްކުރ
 19.03.2022ރޫމް އަދި ގުދަން ހެދުމަށް ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ރަސްމިޔާތު.  

 

Figure 16 ެކުލާސް ރޫމާއި، ސްޕަވައިޒަރުންގެ   2ނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ސީއެސްއާރު ދަށުން ކަލައިދޫ ކައުންސިލް އިން ކަލައިދޫ ސުކޫލްގައި ގާއިމްކުރާ  ފ
 19.03.2022ރޫމް އަދި ގުދަން ހެދުމަށް ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ރަސްމިޔާތު.  
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Figure 17 ގެ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންސްފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ކަލައިދޫގައި ގާއިމްކުރާ ފެނުގެ ނިޒާމް އިމާރާތު  
19.03.2022 – ތް ފެށުމުގެ ރަސްމިޔާތު ކޮންކްރީޓް މަސައްކަ  

 

Figure 18 ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންސްފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ކަލައިދޫގައި ގާއިމްކުރާ ފެނުގެ ނިޒާމް އިމާރާތުގެ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ   
19.03.2022 – ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ރަސްމިޔާތު   

 

Figure 19  ަކްޗަރ އިން ކަލައިދޫގައި ގާއިމްކުރާ ފެނުގެ ނިޒާމް އިމާރާތުގެ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންސްފްރާސްޓްރ
 19.03.2022 – ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ރަސްމިޔާތު 
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Figure 20   ު2022މާރޗް    2ކުޑަކުދިންނަށް ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމ 

 

 

Figure 21   ު2022މާރޗް    2ކުޑަކުދިންނަށް ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމ 

 

 

Figure 22   ް01.03.2022ބޯފެން (ވޯޓަރ ސަޕްލައި ފެން) ތާނގިތަކަށް އެޅުމުގެ މަސައްކަތ 
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Figure 23project sensitization meetings with Ministry 01.03.2022 ENDhERI  

 

 

 

Figure 24  ްކައުންސިލާއި އަދި ކަލައިދޫ ފެނަކަ  - ބޯފެން (ވޯޓަރ ސަޕްލައި ފެން) ތަނގިތަކަށް އެޅުމަށްޓަކައި ތާނގިތައް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތ-  
22.02.2022 
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Figure 25   ްއަހަރުދުވަހަށް، ލ. ކަލައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް   1ލ. ކަލައިދޫގެ އިޖްތިމާއީ ސަރަހައްދުތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތ
 22/02/2022މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި ހަވާލުކުރުން 

 

Figure 26 ީ2022ފެބްރުއަރީ   20ސްކޫލުގެ ކިޔެވުން ފެށުން -ލ. ކަލައިދޫ ޕްރ 

 

Figure 27  ީ2022ފެބްރުއަރީ  20ސްކޫލުގެ ކިޔެވުން ފެށުން -ލ. ކަލައިދޫ ޕްރ 
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ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ    2022 .7

  ހަރަކާތްތައްގެންދެވިފައިނުވާ ތެރެއިން ކުރިއަށް 
 

  ްޑެންގޫއާއި ޗިކަންގުންޏާ ފަދަ ބަލިތަކާއި ބެހޭ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ލީފުލެޓް ބެހުމުގެ ޕްރޮގުރާމް ހިންގުން. : 1ޙަރަކާތ 

ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ    6ފުރަތަމަ    މިޕްރޮގުރާމް  ސަބަބު/ދަތިތައް: ތެރޭގައި  ހިންގުމަށް މަހުގެ  ޕްރޮގުރާމް  މި 

ނުވާތީއާއި އެއްކުރެވިފައި  މައުލޫމާތު  ފުރިހަމަ  ބޭނުންވާ  އެކަމަށް  މުއްދަތުގައި  ވަރުގައި އެދުވަސް  ކަނޑައަޅާފައިވާ 

ކެންސަލްކުރުމަށް   ޕްރޮގުރާމް، މިއަހަރު މި  އް ކުރެވެމުން ދިޔަ ދުވަސްވަރަކަށްވާތީކައުންސިލްގައި އެހެން މަސައްކަތްތަކެ

  ކައުންސިލްގެ ގިނަ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެންނެވެ. 

  

  ްޤުރުއާން މުބާރާތ2ްޙަރަކާތ : 

ފުރަތަމަ    ސަބަބު/ދަތިތައް: މަސައްކަތްތައް  މުބާރާތުގެ  ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ    6ޤުރުއާން  ތެރޭގައި  ކޮންމެ މަހުގެ 

މުބާރާތް   ޤްރުއާން  ގެންދާތީވެ  4އަހަރަކުވެސް އަތޮޅު  ބާއްވަމުން  ކުއާޓާގައި  މުބާރާތް  ވަނަ  މި  މިއަހަރު  ހަތަރުވަނަ ، 

  ބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެންނެވެ. ކައުންސިލްގެ ގިނަ މެން ކުއާޓާއަށް ބަދަލުކުރުމަށް

  

  ްޒުވާނުން ކުށުގެ ވެށިން ދުރުކުރުމަށްޓަކައި ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގުރާމްހިންގުން. : 3ޙަރަކާތ 

 ހިންގުމަށް  ޕްރޮގުރާމް  މި  ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ  ތެރޭގައި  މަހުގެ  6  ފުރަތަމަ  މިޕްރޮގުރާމް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ގައިވަރުއެދުވަސް  ނުވާތީއާއި  އެއްކުރެވިފައި  މައުލޫމާތު  ފުރިހަމަ  ބޭނުންވާ  އެކަމަށް  މުއްދަތުގައި  ކަނޑައަޅާފައިވާ

 ކެންސަލްކުރުމަށް  ޕްރޮގުރާމް  މި  މިއަހަރު  ،ދުވަސްވަރަކަށްވާތީ  ދިޔަ  ކުރެވެމުން  މަސައްކަތްތަކެއް  އެހެން  ކައުންސިލްގައި

  . ގުޅިގެންނެވެ  ފެނިވަޑައިގަތުމާ ށްމެންބަރުންނަ ގިނަ ކައުންސިލްގެ

  ްޕްރޮގުރާމްހިންގުން.  ކުނިކޮށީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކާދު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ޓްރޭނިންގ: 4ޙަރަކާތ 

ޓްރޭނިންގ  ސަބަބު/ދަތިތައް: އެފަދަ  ގުޅިގެން  މަދުވުމާއި  މުވައްޒަފުން  ކުރާ  މަސައްކަތް  ބޭއްވުމަށް ކުނިކޮށީގައި  އެއް 

 ކެންސަލްކުރުމަށް   ޕްރޮގުރާމް  މި  މިއަހަރުއް ފޮނުވައިފިނަމަ ކުނިކޮށީގެ މަސައްކަތްތަކަށް ދަތިވާތީވެ،  ފެ ކުނިކޮށީގެ މުވައްޒަ

  . ގުޅިގެންނެވެ  ތުމާފެނިވަޑައިގަ މެންބަރުންނަށް ގިނަ ކައުންސިލްގެ

  ްކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރ ނިންމައި ބޭނުން ކުރަން ފެށުން : 5ޙަރަކާތ  

ނިމިފައިވީ ނަމަވެސް އެ ސެންޓަރަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ލިބިފައި  މަސައްކަތް    ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރގެ  ސަބަބު/ދަތިތައް:

ބޭއްވޭ   ރަށުގައި  ނަމަވެސް  ނުވެއެވެ.  ފެށިފައެއް  ބޭނުންކުރަން  އެއިމާރާތް  ގޮތުންގައި  ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރެއްގެ  ނުވާތީ 

    ބޭނުންކުރެއެވެ. ބޭއްވުމަށް އެއިމާރާތްބައްދަލުވުންތައް 
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     ވިޔަފާރިހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި  އާމްދަނީ ހޯދުމަށްކައުންސިލުން  .8
 

  ނަން  ޚިދުމަތް/ވިޔަފާރި

  

  ާބަނދަރު ސަރަޙައްދު ކެފޭ (ވެސްޓް ޕާރކް ވިއު) - 1ނަފ 

ތަރަށްޤީކުރުމަށް   ސައިހޮޓާ/ކެފާ  ބަދަލުގެނެސް  އިމާރާތަށް  ބޭނުންވާގޮތަށް  ހިފިފަރާތުން  އިމާރާތް    2ކުއްޔަށް    2000ރޫމްގެ 

އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މިރަށު    10ރުފިޔާގެ ކުލި މި ކައުންސިލަށް ދައްކާގޮތަށް    3600.00ގޯއްޗަކާއެކު މަހަކު  އަކަފޫޓުގެ  

  ނޫރަލީގެ/ ހަނީފް ޢަލީއަށް ވަނީ ކުއްޔަށް ދެވިފައެވެ. 

  

  .ްމެރިކަލްޗަރ ވިޔަފާރިކުރުމަށް ދޫކުރެވުނު ބިނ 

އަހަރުގެ    10ރ ވިޔަފާރިކުރުމަށް މިރަށު ކުދީނާގެ/ މުޙައްމަދު ނައީމް އަށް،  ބިން ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތުން ތަރައްޤީކޮށް މެރިކަލްޗަ

އަކަފޫޓުގެ ބިން  3000ވިހިލާރި) ރޭޓުން /-ލ (-/20އިން ފެށިގެން މަހަކު އަކަފޫޓަކަށް   2015ސެޕްޓެމްބަރ  10މުއްދަތަށް 

  ކުރެވިފައެވެ.އަކަފޫޓް) ވަނީ ކުއްޔަށް ދޫ 2000އަކަފޫޓް މޫދުން/ފަޅުން  1000(އެއްގަމުން 

 

  ްއުރީދޫ ސެލް ސައިޓް ބިނ 

ޖޫން    30އިން    2015މެއި    01އަކަފޫޓުގެ ބިން    2000މުވާސަލާތީ ކުންފުނި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން އެންޓަނާ ބެހެއްޓުމަށް  

މަހަކު އަށް    2026ޖޫން    30އިން    2016ުޖަލިއ    01،  / ފަނަރަ ލާރި )  -ލ (  -/15އަށް މަހަކު އަކަފޫޓަކަށް    2016

  ) ރޭޓުން ކުލި މިކައުންސިލަށް ދައްކާގޮތަށް ވަނީ ދޫކުރެވިފައެވެ.  - ރ (އެއްރުފިޔާ / 1/-އަކަފޫޓަކަށް 

  

  ާބަނދަރު ސަރަޙައްދު ފިއުލްޝެޑް އިމާރާތްކުރުމަށް ދޫކުރެވުނު ބިން.   - 2ނަފ 

އަޖާޒް ފިއުލްއަށް، ފުރަތަމަ ހަމަހުންފެށިގެން ގެ ބިން   2000ބިން ކުއްޔަށް ހިފިފަރާތުން އިމާރާތްކޮށް ތެލުގެ ވިޔަފާރިކުރުމަށް 

ވަނަ އަހަރާއި ދެމެދު    10ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން    06،  )-(ލ/  -/19ވަނަ އަހަރާއި ދެމެދު ކޮންމެ އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު    05

ކަފޫޓަކަށް މަހަކު ވަނަ އަހަރާއި ދެމެދު ކޮންމެ އަ  20ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން   11)،  -(ލ/  -/20ކޮންމެ އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު  

) ކުލި މި  -(ލ/ - /30ވަނަ އަހަރާއި ދެމެދު ކޮންމެ އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު  25ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  21) އަދި -(ލ/ -/25

  އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށްވަނީ ކުއްޔަށް ދެވިފައެވެ.  25ކައުންސިލަށް ދައްކާގޮތަށް 

 



   ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގި  ކައުންސިލުން  ކަލައިދޫ   މަސްދުވަހުގެ) ހައެއް(  6 ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ  ވަނަ  2022
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  ާއުސް. ބަނދަރު ސަރަޙައްދު ކުރީގެ ޕްލާންޓް ހަ - 3ނަފ 

އަކަފޫޓުގެ ގޯއްޗަކާއެކު   2332ކުއްޔަށް ހިފިފަރާތުން އިމާރާތަށް ބަދަލުގެނެސް ތަރަށްޤީކުރުމަށް ކުރީގެ ޕްލާންޓް ހައުސް އިމާރާތް  

ވަނަ    10ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން    06ރ،  1250/-ވަނަ އަހަރާއި ދެމެދު މަހަކު    05ވަނަ މަހުންފެށިގެން    03ފުރަތަމަ  

ރ 1500/-ވަނަ އަހަރާއި ދެމެދު ދެމެދު މަހަކު    15ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން    11ރ އަދި  1350/-ހަކު  އަހަރާއި ދެމެދު މަ

  އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށްވަނީ ކުއްޔަށް ދެވިފައެވެ.  15ކުލި މި ކައުންސިލަށް ދައްކާގޮތަށް 

  

  ުނަމްބަރ ބިން.   04ބަނދަރު ސަރަޙައްދު ފިއުލްޝެޑް އިމާރާތްކުރުމަށް ދޫކުރެވުނ 

ވަނަ އަހަރާއި   05ގެ ބިން ފުރަތަމަ ހަމަހުންފެށިގެން   2000ން ކުއްޔަށް ހިފިފަރާތުން އިމާރާތްކޮށް ތެލުގެ ވިޔަފާރިކުރުމަށް  ބި

އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު   ކޮންމެ  އަކަފޫޓަކަށް  -ރ (ތިންސަތޭކަ ވިހި ރުފިޔާ /  320/-ދެމެދު  މި  -/16)  (ވިހި) ލާރީ ކުލި  ލ 

  އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މޯސަލް މާރޓަށްވަނީ ކުއްޔަށް ދެވިފައެވެ.  25ކައުންސިލަށް ދައްކާގޮތަށް 

 

  ްކުދި ހުއިފިލަނޑާ އާލާކޮށް ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރިކުރުމަށް ބިންދޫކުރުނ  

އެޅުމަށް  ނާސަރީ  ވިޔަފާރިކުރުމަށް  ވިއްކުމުގެ  އާލާކޮށް  ހުއިފިލަނޑާ  ކުދި  ފަޅުތެރެއިން،  ފަރާތު  އުތުރު  ބަނދަރު   ކަލައިދޫ 

ފުރަތަމަ ' ފޫޓް) ގެ ބިމެއް ބިންދޫކުރެވުނުތާރީހުން ފެށިގެން  245×245(ފަސްދޮޅަސް ހާސް ފަންސަވީސް) އަކަފޫޓް ('60025

  10އަދި އެއަށްފަހުން ވިއްކާ ކޮންމެ ލަނޑައެއްގެ ފައިދާއިން %  5ޑައެއްގެ ފައިދާއިން %ފަސް އަހަރު ވިއްކާ ކޮންމެ ލަނ

  އަށްވާ ފައިސާ ކޮންމެ މަހަކު ކައުންސިލަށް ލިބޭގޮތަށް ބަރަކަތުލް ބަހުރު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްވަނީ ދޫކުރެވިފައެވެ. 

  

  ެރުއް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން.  80ފޯދިފައިވާ މިކައުންސިލުގ 

އަހަރުދުވަހަށް   05ރުއް    80ގެ ދެފަރާތާއި، ޖެޓީ ސަރަހައްދު އަދި މޫދަށްއެރޭ ސަރަހައްދުގައި ހުރި މިކައުންސިލުގެ  ބޮޑުމަގު

/  125/-މަހަކު   ރުފިޔާ  ފަންސަވީސް  (އެއްސަތޭކަ  ތައުފީޤްއަށްވަނީ -ރ  މުޙައްމަދު  ނިއުލައިޓް/  މިރަށު  ކުއްޔަށް،  ގެ   (

  ދޫކުރެވިފައެވެ. 

  

  :ްކޭބަލް ޓީވީ ހަޓ  

ކޭބަލްޓީވީ ހަޓް އިމާރާތްކުރުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތުން އިމާރާތްކޮށް ކޭބަލް ޓީވީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް/ވިޔަފާރި ބޭނުމަށް 

އަހަރު ދުވަހުގެ  10) ކުލި މިކައުންސިލަށް ދައްކާގޮތަށް  -ރ (ތިން ސަތޭކަ ރުފިޔާ / 300/-އަކަފޫޓްގެ ބިން މަހަކު  600

  ސްޓްމަންޓާށް ވަނީ ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައެވެ.  މުއްދަތަށް ހާލި އިންވެ



   ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގި  ކައުންސިލުން  ކަލައިދޫ   މަސްދުވަހުގެ) ހައެއް(  6 ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ  ވަނަ  2022
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  ާދޫކުރެވުނު ބިން.  ހުޅަގުން ސަރަހައްދުގެ  މޫދަށްއެރޭ  ،އިރުމަތީފަރާތުން ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު ކަލައިދޫ. ލ - 4ނަފ 

އިބްރާހީމް މާޖިދު/ ނިއުލައިޓް، ގެ ބިން  އަކަފޫޓުގެ 3000ވިޔަފާރިކުރުމަށް  ހޮޓާ/ކެފޭބިން ކުއްޔަށް ހިފިފަރާތުން އިމާރާތްކޮށް 

/ ފަންސާސް    -ލ (  -/55ވަނަ އަހަރާއި ދެމެދު އަކަފޫޓަކަށް    05ވަނަ މަހުންފެށިގެން    03ފުރަތަމަ  އަށް،  ލ. ކަލައިދޫ  

ވަނަ    06އަދި  ) ރުފިޔާއެވެ.    -ރ (ސޯޅަ ސަތޭކަ ފަންސާސް /1650/-އަކަފޫޓަށް މަހަކު    3000ފަހެއް ލާރި ) ރޭޓުން  

-އަކަފޫޓަށް މަހަކު    3000) ރޭޓުން    -ރ ( އެއްރުފިޔާ /  1/-ވަނަ އަހަރާއި ދެމެދު އަކަފޫޓަކަށް    10ގެން  އަހަރުން ފެށި

 ) ރުފިޔާއެވެ.  -ރ ( ތިންހާސް /3000/

 
 ާ2 ނަމްބަރު ބިން ދޫކުރެވުނު  ބޭނުންތަކަށް ވިޔަފާރި މަހުގެ ހިއްކުމާއި މަސްކައްކާ 6 - ނަފ 

  ހަސަން ގެ ބިން    އަކަފޫޓުގެ  2000ވިޔަފާރިކުރުމަށް    މަހުގެ  ހިއްކުމާއި  މަސްކައްކާށް  ބިން ކުއްޔަށް ހިފިފަރާތުން އިމާރާތްކޮ

 ވަނަ   06  ފުރަތަމަ   މުއްދަތުގެ  ދޫކުރާ  ކުއްޔަށް  ންބިއަށް،  ކަލައިދޫ  .  ލ  ،ހަވޭލި   /އަފީފް  ޙަސަން  ،އިންވެސްޓްމަންޓް  އަފީފް

. ރުފިޔާއެވެ )  -/ރުފިޔާ  ފަންސާސް  އެއްހާސް(  ރ1050/-  މަހަކު  އަކަފޫޓަށް  2000  ދެމެދު  އަހަރާއި  ވަނަ  05  މަހުންފެށިގެން

- /ރުފިޔާ  ސަތޭކަ   އެގާރަ(  ރ 1100/-  މަހަކު   އަކަފޫޓަށް  2000  ދެމެދު   އަހަރާއި  ވަނަ  10  ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ  06   އަދި

އަކަފޫޓްގެ ބިންވަނީ ކައުންސިލުން    1000  މަތީގައި އެވާ ރޭޓުން ކުލި ދައްކާގޮތަށް،  މިބިމާއި އިންވެގެން ދެކުނުން  .ރުފިޔާއެވެ  )

 ދެއްވާފައެވެ. ށްއިތުރުކޮ

 
  އިމާރާތް  ހުރި ދެކުނުން އިންވެގެން އޮފީހާއިން ނަރުދަމާ ކަލައިދޫ ލ ހިންގުމަށް ފާމަސީ 7 - ނަފާ

 ފާމަސީ  ބިން  އިމާރާތާއި  އިންވެގެންހުރި ބިމާއި  އޮފީސްހުރި  ނިޒާމުގެ  ނަރުދަމާ  ،އިރުމަތީފަރާތު  ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު   ކަލައިދޫ.  ލ

  ވަނަ   05  މަހުންފެށިގެން  ވަނަ  06  ފުރަތަމަ  މުއްދަތުގެ  ދޫކުރާ  ކުއްޔަށްއަށް،    ގަން.  ލ  ،ވިލާ   /އާޒިމް  އަޙްމަދު  ،ހިންގުމަށް

 އަހަރާއި  ވަނަ  10  ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ  06   އަދި.  ރުފިޔާއެވެ)  -/ރުފިޔާ  އެއްހާސް(  ރ1000/-  މަހަކު  ދެމެދު  އަހަރާއި

 .  ރުފިޔާއެވެ) -/ރުފިޔާ އެއްސަތޭކަ އެއްހާސް( ރ1100/- މަހަކު ދެމެދު

  
 ާބޭނުންތަކަށް  ވިޔަފާރިކުރުމުގެ  ހިއްކުމުގެ  ކައްކާ  ގަނެ  ލަނޑާ  ހުއިފި  ،ވިޔަފާރިކުރުމާއި  މަސައްކަތުގެ  މެރިކަލްޗަރ  8  -  ނަފ 

  3 ނަމްބަރު  ބިން ދޫކުރެވުނު

 ހިއްކުމުގެ  ކައްކާ  ގަނެ  ލަނޑާ  ހުއިފި  ،ވިޔަފާރިކުރުމާއި  މަސައްކަތުގެ  މެރިކަލްޗަރބިން ކުއްޔަށް ހިފިފަރާތުން އިމާރާތްކޮށް  

 ދޫކުރާ  ކުއްޔަށް  ބިންއަށް،  ކަލައިދޫ  .  ލ  ،ޖަނބުރޯލުމާގެ  /ޝަކީބް هللاއަބްދުގެ ބިން    އަކަފޫޓުގެ  2000ވިޔަފާރިކުރުމަށް  

 އެއްހާސް(  ރ1100/-  މަހަކު  އަކަފޫޓަށް  2000  ދެމެދު  އަހަރާއި  ވަނަ  05  މަހުންފެށިގެން  ވަނަ  06  ފުރަތަމަ   މުއްދަތުގެ

-  މަހަކު  އަކަފޫޓަށް  2000  ދެމެދު  އަހަރާއި ވަނަ  10  ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ  06   އަދި. ރުފިޔާއެވެ)  -/ރުފިޔާ   އެއްސަތޭކަ

 . ރުފިޔާއެވެ) -/ރުފިޔާ ފަންސާސް އެއްސަތޭކަ އެއްހާސް( ރ1150/
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 ާބޭނުންތަކަށް  ވިޔަފާރިކުރުމުގެ  ހިއްކުމުގެ  ކައްކާ  ގަނެ  ލަނޑާ  ހުއިފި  ،ވިޔަފާރިކުރުމާއި  މަސައްކަތުގެ  މެރިކަލްޗަރ  9  -  ނަފ 

  4 ނަމްބަރު  ބިން ދޫކުރެވުނު

 ހިއްކުމުގެ  ކައްކާ  ގަނެ  ލަނޑާ  ހުއިފި  ،ވިޔަފާރިކުރުމާއި  މަސައްކަތުގެ  މެރިކަލްޗަރބިން ކުއްޔަށް ހިފިފަރާތުން އިމާރާތްކޮށް  

  ކުއްޔަށް  ބިންއަށް،  ކަލައިދޫ  .  ލ  ،ކަލައިދޫ.  ލ  ،ހަޒާރުމާގެ  /ނަސީމް هللاއަބްދުގެ ބިން    އަކަފޫޓުގެ  2000ވިޔަފާރިކުރުމަށް  

 އެއްހާސް(  ރ1020/-  މަހަކު   އަކަފޫޓަށް  2000  ދެމެދު  އަހަރާއި  ވަނަ  05  މަހުންފެށިގެން  ވަނަ  06  ފުރަތަމަ  މުއްދަތުގެ   ދޫކުރާ

  ރ 1040/-  މަހަކު  އަކަފޫޓަށް  2000  ދެމެދު  އަހަރާއި  ވަނަ  10  ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ  06   އަދި.  ރުފިޔާއެވެ)  -/ރުފިޔާ  ވިހި

 . ރުފިޔާއެވެ) -/ރުފިޔާ ސްސާޅި  އެއްހާސް(

 

 ާދޫކުރެވުނު  ބެހެއްޓުމަށް  ސިސްޓަމް  ސްޓޯރޭޖް  ކޯލްޑް  އިމާރާތާއި   އޮފީސް  ލިމިޓެޑްގެ  ކޯޕަރޭޝަން  ނޭޝަލަން  އެގްރޯ  10  -  ނަފ 

 ބިން 

 އެގްރޯނެޓްގެ  ،އެކުލެވޭގޮތަށް  ސިސްޓަމް  ސްޓޯރޭޖް   ބެލެހެއްޓޭނެ   ގުދަންކޮށް  ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު  ތަކެތި  އުފައްދާ  ދަނޑުވެރިން

  ދޫކުރާ  ކުއްޔަށް ލިމިޓެޑަށް ބިން ޕްރައިވެޓް ކޯޕަރޭޝަން ނެޝަނަލް ކަލައިދޫގައި އިމާރާތްކުރަމަށް އެގްރޯ ހައްދުމަތީ  އިމާރާތެއް

)    - /    ރުފިޔާ  ސަތޭކަ  ފަސް   ދެހާސް(  ރ 2500/-  މަހަކަށް  ކޮންމެ  މުއްދަތަށް   ދުވަހުގެ އަހަރު)  ފަހެއް(   5  ފުރަތަމަ  މުއްދަތުގެ

ބިމާއެކު   2022އޭޕްރިލް    17މިބިމަށް    .އެވެ)    - /    ރުފިޔާ  އެއް(  ރ1/-  އަކަފޫޓަކުން  ،ރުފިޔާ  ދިވެހި އިތުރުކުރެވުނު 

) -/    ވިހި  ނުވަސަތޭކަ  ތިންހާސް(  ރ3920–  މަހަކު  އަކަފޫޓަށް  3920  ރޭޓުން  ގެ)  -/    ރުފިޔާ  އެއް(  ރ1/-  އަކަފޫޓަކުން

  އަމަލު   މަތިން  ގޮތުގެ  ނަމްބަރުގައިވާ  ވަނަ)  ފަހެއް(  5)  ކުއްޔާބެހޭ(  މިމާއްދާގެ  ވުމުން  އަހަރު)  ފަހެއް(  5  އަދި.  ރުފިޔާއެވެ

 . ކުރެވޭނެއެވެ
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  މަސްދުވަހުގެ މާލީ ހިސާބުތައް   06ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ   .9
  

ގެ   2022

 ބަޖެޓްގައި ބާކީ

 ހުރި ފައިސާ 

ގެ   2022

  6ފުރަތަމަ 

 މަހުގެ ޚަރަދު 

ގެ ލިބުނު   2022

 ބަޖެޓް
 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު

3191618.40 2651199.15 5842818 
 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 

24047.14 232352.86 256400 
 

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 

 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު  600000 266998.25 333001.75

      

 ބަޖެޓް މުޅި ޖުމްލަ  6699218 3150550.26 3548667.29

        

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު      

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު  4469960 2049120.15 2420839.85

ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން   174601.6 115012.64 59588.91

 ގޮތުން ދޭ ފައިސާ 

 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  26000 8702.50 17297.50

 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު  99900 48451.10 51448.90

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު  766600 415310.45 351289.55

 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު    

 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  15000 13989.81 1010.19

 ޖުމްލަ 5552061.60 2650586.65 2901474.90

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  256400 232352.9 24047.14

24047.14 
 

232352.9 
 

 ޖުމްލަ  256400

        

 ޖުމްލަ: 5808461.60 2882939.55 2925522.04
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   ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ހަރަކާތްތައްއަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި    ވަނަ  2022 .10

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް 

 ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 
ލަފާ ކުރާ 

  ބަޖެޓް
Q3 Q4 

1 

    ކުރުން    އިމާރާތް

    -/600000 ސްކޫލް އިމާރާތްކުރުން-ޕްރީ 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 ހަރަދެއް ނެތް   ބަނދަރު ޕާކް ހެދުން  2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

  -/300000  ކުޑަކުދިންގެ ހެދުން  3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 ހަރަދެއް ނެތް   އައުޓް ޑޯ ޖިމް ހެދުން 4ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 ހަރަދެއް ނެތް    އިންޑޯރ ބެޑްމިންޓަން ހޯލް  5 ސަބްއެކްޓިވިޓީ -

 ހަރަދެއް ނެތް    އައު ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ކުރުން 6 ސަބްއެކްޓިވިޓީ -

   -/170000  މަގުކެނޑުމާއި މަގުބައްތި ޖެހުން  7 ސަބްއެކްޓިވިޓީ -

 ހަރަދެއް ނެތް    ޔޫތު ސެންޓަރ ނިންމުން  8 ސަބްއެކްޓިވިޓީ -

 ހަރަދެއް ނެތް    ލޮރީގަތުން  9 ސަބްއެކްޓިވިޓީ -

2 

 މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން (މިސާލު)    

  -/8000  

 ރައްޔިތުން އާންމު ބައްދަލުވުން  1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 ޒުވާނުންގެ ބައްދަލުވުން  2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 މުވައްސަސާތަކާއި އެކު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން  3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 އަންހެން، ފިރިހެން ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން  4ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

3 

 މުބާރާތް ބޭއްވުން  

  150,000/- 

 ގްރުއާން މުބާރާތް 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 މަދަހަ މުބާރާތް  2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 ފުޓްސަލް މުބާރާތް  3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 ހޭޑްބޯލް މުބާރާތް 4ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

4 

 އެކްޓިވިޓީ  

  -/65000 
 ސްކޫލް ސްޕޯޓް މީޓް-ޕްރީ 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 ގޯތި ދޫކުރުން 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 ދުވަސްތައް ފާހަގަ ކުރުން 3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

     ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުން  4ސަބްއެކްޓިވިޓީ  -  

     ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމް ހިންގުން 5ސަބްއެކްޓިވިޓީ  -  

     ރަގަނޅު ކާނާ ކެއުމާއި ބެހޭ ހޭލުން ތެރިކަމުގެ ޕްރޮގުރާމް ހިންގުން  6ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 



20XX   ަރިޕޯޓް  ހަރަކާތްތަކުގެ   ހިންގި  ކައުންސިލުން   މަސްދުވަހުގެ ) ހައެއް(  6 ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ  ވަނ  
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  ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް   .11
  

  26: އަދަދު ބައްދަލުވުމުގެޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ 

  

   23 ކައުންސިލުން ބައްދަލުވުން ބޭއްވި އަދަދު:

  

ރުވި ޙާޟި  ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

  ޢަދަދު

  ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް

  1ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

456.C(A)/2022/01 

ވަނަ ޢާއްމު   31މިކައުންސިލްގެ  ގައި މިކައުންސިލުން ބޭއްވި    2021ޑިސެމްބަރ    30 .1  3

 ހުށަހެޅުނު ގޮތައް ފާސްކުރެވުނެވެ.  ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

އަކަފޫޓް    1000ލ. ކަލައިދޫ ހަސަން އަފީފް މަސްކެއްކުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ބިން   .2
 އިތުރު ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 

ން މަހު ފީއެއްގެ އަތު  ގެކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރީސްކޫލް ދަރިވަރުން .3
ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން    10ރުފިޔާ ނެގުން.  އަދި ކޮންމެ މަހެއްގެ    250ގޮތުގައި  

  ފީދައްކަންވަންޖެހޭނެކަމަށް ނިންމުނެވެ. 
  ކަމަށް ނިންމުނެވެ.  1ޓީޗަރުން ނެގުމާއި ވަޒީފާގެ ރޭންކް ޖީ.އެސް  2ޕްރީސްކޫލަށް  .4
ނުހިމެނޭ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ރޭންކް  ސިވިލް ސާރވީސް މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި   .5

އަދި ސްޕަވައިޒަރ އިބްރާހިމް ޝަރީފް ގެ ރޭންކް އަކީ   ،ކަމަށް  1އަކީ އެސް.އެސް  
ގެ ރޭންކްއަށް ބަދަލު ކުރުން އަދި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަކީ މަލްޓި ޓާސްކް    3ޖީ.އެސް  

  މުވައްޒަފުން ކަމަށް ނިންމުނެވެ. 
  2ބައްދަލުވުން – 4ދައުރު 

456.C(A)/2022/02  

ވަނަ   01ގައި މިކައުންސިލުން ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ    2022ޖަނަވަރީ    06 -1  3
 ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 

ފާސްކޮށް   2022 -2 ހުށަހަޅާފައިވާގޮތަށް  ބަޖެޓް  މިކައުންސިލްގެ  އަހަރުގެ  ވަނަ 
  ނިންމުނެވެ. 

  3ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

456.C(A)/2022/03  

ވަނަ   02ގައި މިކައުންސިލުން ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ    2022ޖަނަވަރީ    11 . 1  4

  ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ހުށަހެޅުނު ގޮތައް ފާސްކުރެވުނެވެ. 

ހުއްދަލިބިފައިވާ ގޯތިތައް އިދާރީ ގޮތުން ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ގޯތި ކޮމެޓީގެ  . 2
  ބައްދަލުވުމަކުން ރީޗެކް ކުރުމަށްފަހު ގޯތިދޫކުރުމަށް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. 

 4ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

456.C(A)/2022/04  

ވަނަ   03މިކައުންސިލްގެ  ގައި މިކައުންސިލުން ބޭއްވި    2022ޖަނަވަރީ    11 . 1  5
  ޔައުމިއްޔާ ހުށަހެޅުނު ގޮތައް ފާސްކުރެވުނެވެ.  ޢާއްމު ޖަލްސާގެ

ލ.ކަލައިދޫ ޑޭޒީމާގެ އާއިސަތު މުޙައްމަދު އަދި ޑޭޒިމާގެ ޔޫސުފް ނިޒާމް ދެފަރާތުގެ   . 2

ގައި  މިމައްސަލަ  ،ގޯތި، އެއްގޯތި އަނެއްގޯއްޗަށް ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ  

އިތު ޖަލްސާއަކަށް ބަލަންޖެހޭ  އަންނަ  ދެން  ސަބަބުން  ހުރުމުގެ  ކަންކަން  ރު 

  އެޖެންޑާ ކުރުމަށް ނިންމުން.  



   ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގި  ކައުންސިލުން  ކަލައިދޫ   މަސްދުވަހުގެ) ހައެއް(  6 ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ  ވަނަ  2022
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ގައި    CCS/2022/37-221ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ސިޓީ ނަންބަރ: . 3

ވާގޮތަށް އ.ތ.މ. ކޮމެޓީ މެމްބަރުން ސޮއިކުރުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ދުވަހަކީ ކޮންމެ 

  ގެ ކުރިން ކަމުގައި ނިންމުން. 09:00ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 

އަދި   . 4 ޚަލީލް  ޙުސައިން  ރައީސް  ކައުންސިލްގެ  ކުރީ  ހިމެނޭ  ގޯތިކޮމެޓީގައި 

ންގެ ނަން އުނިކޮށް މިހާރު މި ހިނގަމުންދާ ކައުންސިލް މެމްބަރ އަޙްމަދު ފަރުހާ

ނައިބް ރައީސް އިބްރާހީމް މާޖިދު،މެންބަރ މުޙައްމަދު ސާޢިދު އަދި    ކައުންސިލްގެ

 މެންބަރ ޝިޔާމާ ޙުސައިންގެ ނަން ގޯތި ކޮމެޓީއަށް އިތުރުކުރުމަށް ނިންމުން. 

ފެ . 5 މަސައްކަތް  އަމަލީ  ގުޅާލުމުގެ  ކޯޒްވޭއަކުން  ދަނބިދޫ  އަދި  ށޭނެ ލ.ކަލައިދޫ 

ތާރީޙެއް މި ކައުންސިލަށް އަންގަވާދެއްވުން އެދި ޤަރާރެއް އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް  

  ފޮނުވުމަށް ނިންމުން. 

  5ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

456.C(A)/2022/05  

ވަނަ   4ގައި މިކައުންސިލުން ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ    2022ފެބްރުއަރީ    02 . 1  5

 ފާސްކުރެވުނު. ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ 

ކަން . 2 އިދާރީ  އެންމެހައި  ހިންގުމުގެ  ކުލާސް  ޤުރުއާން  ކަން ކައުންސިލްގެ 

 އިންތިޒާމްތައް ކުރުމަށް އ.ތ.މ ކޮމެޓީ އާއި ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމުން. 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިޔުނިޓީ އިން މިރަށުގައި އަޅުއްވާ  . 3
ގެ ނަން ޔޫތް އެންޑް ކޮމިޔުނިޓީ ސެންޓަރ ދެއްވާފައިވާ ޔޫތް ސެންޓާރ އިމާރާތު

  ނަމަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން. 

  6ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

456.C(A)/2022/06  

ވަނަ   5ގައި މިކައުންސިލުން ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ    2022ފެބްރުއަރީ    09 . 1  4

 ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 

ލ.ކަލައިދޫ ޑޭޒީމާގެ އިބްރާހީމް ޝާކިރު ގޯތި ބަދަލު ކުރުމަށް އެދިލައްވާފައިވާ  . 2

އާސަރަހައްދު އުނިމާގެ ކުރިމަތިން ހުޅަނގަށް   ގޮތަށް އިބްރާހީމް ޝާކިރުގެ ގޯތި

ރުމަށް ނިންމުން. ޝިޔާމާ ޙުސައިންގެ ގޯތީގެ އަތިރިން އޮތް ހުސްބިމަށް ބަދަލުކު

އަލައް   . 3 ގޮތަށް  އެދިލައްވާފައިވާ  ބަދަލުކުރުމަށް  ގޯތި  ހަލީލް،  މޫސާ  ޔެލޯލައިޓް 

ކެނޑި މަގުން މިރަށު މޫނިމާގެ އަޙްމަދު މޫސާއަށް ލިބިފައިވާ ގޯތީގެ ހުޅަނގުން 

އޮތްމަގާއި އިންވެގެން ހުޅަނގުން އޮތްމަގާއި އިންވެގެން ހުޅަނގަށް އަދި އުތުރު  

މަގާއި ގޯތި  ފަރާތު  ހަލީލްގެ  މޫސާ  ޔެލޯލައިޓް  ހުސްބިމަށް  އޮތް  އިންވެގެން   

  ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން.  

7ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު   

456.C(A)/2022/07 

ވަނަ   6ގައި މިކައުންސިލުން ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ    2022ފެބްރުއަރީ    16 -1  4

 ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 

ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ކަލައިދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ލުއިލޯނު   -2

ވަނަ   03ވަނަ އަހަރު ފާސްކޮށްފައިވާ އުސޫލަށް ގެނެވުނު    2018ދޫކުރުމަށް  

 އިސްލާޙް ފާސްކުރެވުނު. 

 އަލައް ޢިމާރާތް ކުރަމުންދާ މިސްކިތަށް މަސްޖިދުއް ނޫރް ކިޔުމަށް ފާސްކުރެވުނު.  -3



   ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގި  ކައުންސިލުން  ކަލައިދޫ   މަސްދުވަހުގެ) ހައެއް(  6 ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ  ވަނަ  2022

     info@kalaidhoo.gov.mv 32     |    6800730    |    ހައްުދްނމަތީ ކަލައިޫދ ކައުްނިސލްގެ އިާދރާ 

ކަލަރ:ކައުންސިލްގެ -4 ގޮތުގައި  ރަސްމީކުލައެއްގެ   #008080,Dark Cyan  

ކަމުގައި އަދި ހުށަހެޅިފައިވާ ލޯގޯ   e2ab25,Bright Orange#އަދި ކަލަރ:

 ކައުންސިލްގެ ލޯގޯއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު. 

ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން  ށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހަދަމުންދާ ދުވަސްވަރަކަށް ވާތީ  ރަ -5

މަޑުޖައްސާލާފައިވާކަމަށް   މިވަގުތު  ދޫކުރުމަށް  ބިންތައް  ކުލީ  ހަދާނިމުމުން 

ސިޓީއަކުން   އެކަން  ޚަލީލްއަށް  ގަދަގެ،ޙުސައިން  ނިންމުން.ލ.ކަލައިދޫ 

 ޖަވާބުދިނުމަށް ފާސްކުރެވުނު. 

އެދިލައްވާފައިވާ ބިމަކީ   ލ.ކަލައިދޫ ޑޭޒީމާގެ ޔޫސުފް ނިޒާމް ގޯތި ބަދަލުކުރުމަށް -6
ދިނުމަށް  ޖަވާބު  ސިޓީއަކުން  އެކަން  އެފަރާތަށް  ނުވާތީ  ހުސްބިމަކަށް 

  ފާސްކުރެވުނު. 

8ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު   

456.C(A)/2022/08 

ވަނަ   7ގައި މިކައުންސިލުން ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ    2022ފެބްރުއަރީ    23 . 1  4

 ފާސްކުރެވުނު. ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ 

ކުރަމުންދާ  . 2 މަސައްކަތް  ހެދުމުގެ  ޕްލޭން  ލޭންޑްޔޫސް  ރަށުގެ  ދުވަސްވަރަކީ  މި 

ދުވަސްވަރަކަށް ވާތީ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހެދި އެސަރަހައްދުގައިވާ ބިންތަކުގެ 

މިންތަކަށް ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެތީވެ އަދި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހަދާ ނިމެންދެން  

ތެއް ނިންމުން މަޑުޖައްސާލުމަށާއި އަދި މިހާރު ދޫކުރުމަށް  މިފަދަ ބިންތަކަށް ގޮ

 ހަމަޖެހިފައިވާ ގޯތިތައް ދިނުމަށް އިސްލާޙް ފާސްކުރެވުނު. 

ރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ދުވަސްވަރަކަށްވާތީ   . 3

ނަންރީތި ލ.ކަލައިދޫ  އަތުވެދާނެތީ  ބަދަލުތަކެއް  ޗާޓަށް  ގެ  އެސަރަހައްދުގެ 

ބަދަލުކޮށްދެވެން  ގޯތި  މިވަގުތު  ގޮތައް  އެދިލައްވާފައިވާ  ޤާސިމް  ޒުހުރިއްޔާ 

 ނެތްކަމަށް ފާސްކުރެވުނު. 

4 . ) ފީ  ކުދިންގެ  ޕްރީސްކޫލް  ހިންގަމުންގެންދާ  ކޮންމެ 250/-ކައުންސިލުން  ރ) 

ދައްކާނަމަ   ދިހަވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން  ޖޫރިމަނާ   10މީލާދީ މަހެއްގެ  ރުފިޔާގެ 

   ކަމަށް ފާސްކުރެވުނު. ދައްކަންޖެހޭނެ

9ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު   

456.C(A)/2022/09 

ވަނަ ޢާއްމު   8ގައި މިކައުންސިލުން ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ    2022މާރޗް    02 . 1  5

 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 

އަހަރުގެ  2022 . 2 މެމްބަރުންގެ   ވަނަ  ތިރީގައިވާ  ކޮމެޓީއަށް  ކޯޑިނޭޝަން  ލޯނު 

 ނަން ފާސްކުރެވުނު.  

 ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް އިބްރާހީމް މާޖިދު . 1

 ކައުންސިލް މެމްބަރ ރުޤިއްޔާ އަޙްމަދު  . 2

 ކައުންސިލް އ.އެގްޒެކްޓިވް މުޙައްމަދު ރަފީޢު  . 3

 ސީނައާރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ މަރްޔަމް ސުޒާނާ  . 4

 ޓްރޭޓް ކޯޓްގެ ފަރާތުން މުޙައްމަދު ޙުސައިން ކަލައިދޫ މެޖިސް . 5



   ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގި  ކައުންސިލުން  ކަލައިދޫ   މަސްދުވަހުގެ) ހައެއް(  6 ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ  ވަނަ  2022

     info@kalaidhoo.gov.mv 33     |    6800730    |    ހައްުދްނމަތީ ކަލައިޫދ ކައުްނިސލްގެ އިާދރާ 

 އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާޓުން އިބަރާހީމް ހަމީދު . 6

 ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އިބްރާހީމް ރަޝީދު   . 7

  އިސްދޫ ކަލައިދޫ ސްކޫލްގެ ފަރާތުން މަރްޔަމް ސާމިޔާ.  . 8

ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

10 

456.C(A)/2022/10 

ވަނަ  9ގައި މިކައުންސިލުން ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ  2022މާރޗް  10 . 1  5

 ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 

ލ.ކަލައިދޫ ޖަނަވަރީމާގެ އަޙްމަދު ޢަލީގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ލިބޭގޮތަށް ކޯޓަށް  . 2

ގުޅިގެން  މައްސަލައާއި  ޙިލާފުވުމުގެ  އެއްބަސްވުމާއި  ހުށަހަޅާފައިވާ 

ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި އ.ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ދާނެ  

  މުޙައްމދު ރަފީޢުގެ ނަން ފާސްކުރެވުނު. 

ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

11 

 

456.C(A)/2022/11 

ވަނަ ޢާއްމު   10ގައި މިކައުންސިލުން ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ    2022މާރޗް    15 . 1  4

 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 

 ކައުންސިލަރުންގެ ޗުއްޓީ ނަގާނެ ތާވަލް ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރެވުނު.  . 2

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޝިޔާމް: ނޮވެމްބަރ މަހުގައި  -1

 ނައިބް ރައީސް އިބްރާހީމް މާޖިދު :ޖޫން މަހުގައި  -2

 ކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު ޝާޢިދު: ޖުލައި މަހުގައި  -3

 ސައިން : އޮގަސްޓް މަހުގައި ކައުންސިލް މެންބަރ ޝިޔާމާ ޙު -4

  ކައުންސިލް މެންބަރ ރުޤިއްޔާ އަޙުމަދު: ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގައި   -5

ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

12 

456.C(A)/2022/12 

ވަނަ ޢާއްމު   11ގައި މިކައުންސިލުން ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ    2022މާރޗް    24 . 1  5

 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 

މަގާއި ދޭތެރޭ އޮތް ހުސްބިމަކީ އެ މަގުގެ   ސަހީމާ ގޯތީގެ އިރުމަތީ ފަރާތުހައްވާ   . 2

ގްރީން އޭރިޔާކަމަށާއި އަދި އެގްރީން އޭރިއާ އަކީ ހުރިހާ ގޯއްޗަކަށް އެއްވަރަށް  

ބަހާލެވެން ނެތް ގްރީން އޭރިޔާ އެއްކަމށް ވުމުން އެ ބިން ހައްވާ ސަހީމާ ގޯއްޗަށް 

  އިތުރު ކޮއްދެއްވެން ނެތްކަމަށް ފާސްކުރެވުނު.  

އްދަލުވުން ބަ – 4ދައުރު 

13 

456.C(A)/2022/13 

މިކައުންސިލްގެ    2022އޭޕްރިލް    04 . 1  5 ބޭއްވި  މިކައުންސިލުން   12ގައި 

 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 

ލ.ކަލައިދޫ ޖަނަވަރީމާގެ އަޙްމަދު ޢަލީގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ލިބޭގޮތަށް ކޯޓަށް  . 2

ޙިލާފުވުމުގެ އެއްބަސްވުމާއި  ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ  އާއި  މައްސަލަ   

ކައުންސިލގެ  ގޮތުގައި  ފަރާތެއްގެ  ދާނެ  ފަރާތުން  ކައުންސިލްގެ 

މި  އަދި  ފާސްކުރެވުނު  ނަން  މާޖިދުގެ  އިބްރާހީމް  ނައިބްރައީސް 

އ.ކައުންސިލް  ކަނޑުއަޅުއްވާފައިވާ  ހެއްކެއްގޮތުގައި  މައްސަލައިގައި 

  ފާސްކުރެވުނު.  އެގްޒެކްޓިވް މުޙައްމަދު ރަފީޢުގެ ނަން ހިމެނުމަށް



   ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގި  ކައުންސިލުން  ކަލައިދޫ   މަސްދުވަހުގެ) ހައެއް(  6 ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ  ވަނަ  2022

     info@kalaidhoo.gov.mv 34     |    6800730    |    ހައްުދްނމަތީ ކަލައިޫދ ކައުްނިސލްގެ އިާދރާ 
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456.C(A)/2022/14 

ވަނަ   13ގައި މިކައުންސިލުން ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ    2022އޭޕްރިލް    06 . 1  4

 ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 

ވެފައިވާ  . 2 ކައުންސިލާއެކު  އާއި  މާޖިދު  އިބްރާހިމް  ނިއުލައިޓް  ލ.ކަލައިދޫ 

ވަނަ މާއްދާގެ   2ގެ    ECMS/INDIV/2021/13އެއްބަސްވުން ނަންބަރ:  

ޖޫރިމަނާގެ ބައި ފައިސާ ނުދައްކާ އިތުރުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް އެދުވަހެއްގެ ކުލީގެ  

ކުރުމަށާއި    %20 އިސްލާހް  މައްދާ  ނިޔަލައް  މާ  2022އަރާގޮތަށް  ރޗްމަހުގެ 

(ހަމަސް) މަސްދުވަހަށް ބަހައިލައިގެން    06މިހާތަނަށް ނުދައްކާ ހުރި ފައިސާ  

އަދި   އެއްގޮތަށް    2022ދެއްކުމަށާއި  އެގްރީމެންޓާ  ފެށިގެން  އޭޕްރީލްމަހުން 

ޤަވައިދުން ފައިސާ ދެއްކުމަށާއި މިގެނެވުނު އިސްލާހް މިހާތަނަށް ނުދައްކާ ހުރި  

 އި އަމަލުކުރާގޮތަށް  ފާސްކުރެވުނު. ފައިސާ ދެއްކުމުގަ

ހަނީފް ޢަލީ އާއި ކައުންސިލާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން   . 3 ލ.ކަލައިދޫ ނޫރަލީގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ   2ގެ    456-ECMS/INDIV/2018/1(AGR)ނަންބަރ:  

ޖޫރިމަނާގެ ބައި ފައިސާ ނުދައްކާ އިތުރުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް އެދުވަހެއްގެ ކުލީގެ  

ކުރުމަށާއި    %20 އިސްލާހް  މައްދާ  ނިޔަލައް    2022އަރާގޮތަށް  މާރޗްމަހުގެ 

(އައްމަސް) މަސްދުވަހަށް ބަހައިލައިގެން    08މިހާތަނަށް ނުދައްކާ ހުރި ފައިސާ  

އަ އެއްގޮތަށް    2022ދި  ދެއްކުމަށާއި  އެގްރީމެންޓާ  ފެށިގެން  އޭޕްރީލްމަހުން 

ޤަވައިދުން ފައިސާ ދެއްކުމަށާއި މިގެނެވުނު އިސްލާހް މިހާތަނަށް ނުދައްކާ ހުރި  

  ފައިސާ ދެއްކުމުގައި އަމަލުކުރާގޮތަށް  ފާސްކުރެވުނު. 

ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 
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456.C(A)/2022/15 

ޢަ . 1  5 ހައުސް  ކޯޒީ  އިދާރާގެ  ލ.ކަލައިދޫ  ކައުންސިލް  ލ.ކަލައިދޫ   ، ޔޫސުފް  ލީ 

މައްޗަށް ދަޢުވާލިބޭގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި ޖަވާބުދާރީވާނެ ފަރާތެއްގެ 

ގޮތުގައި ލ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލީގަލް އޮފިސަރ އަޙުމަދު ޝާފީ/ އައި.ޑީ.ކާޑް  

 ގެ ނަން ހުށަހެޅުމަށް ފާސް ކުރެވުނު.  A314790ނަންބަރ:

ނުދައްކާފަރާތްތަކުގެ  . 2 ޤަވައިދުން  ލޯނު  ދޫކޮއްފައިވާ  ކައުންސިލުން  ލ.ކަލައިދޫ 

ޖަވާބުދާރީވާނެ  ފަރާތުން  ކައުންސިލްގެ  ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި  ކޯޓަށް  މައްސަލަ 

ނަން   އިބަރާހީމްގެ  މުޙައްމަދު  އެގްޒެކްޓިވް  ކައުންސިލް  ގޮތުގައި  ފަރާތެއް 

 ހުށަހެޅުމައް ފާސްކުރެވުނު. 

ތެ . 3 ގެރެންޓަރ ލ.ކަލައިދޫ  ފޯމްގެ  ލޯނު  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޢުމަރު  މުހައްމަދު  މާ 

ދިނުމަށާއި   ފުރުސަތު  އެއް  އެފަރާތަށް  ދުވަހުގެ   2ބަދަލުކޮއްދިނުމަށް 

ގެރެންޓާރ ގެ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް  މުއްދަތުތެރޭގައި އެފަރާޓުން 

 އެފަރާތައް އެންގުމަށް ފާސްކުރެވުނު. 

ސްޓޯރޭޖް   . 4 ބަދަލު އެގްރޯ  ބިމަށް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ޤާއިމްކުރުމަށް  ސިސްޓަމް 

 65X70ގެނައުމަށް އެގްރޯއިން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާއި ކުރެހުމާއި އެއގޮތަށް  

އަދި   ހިމަނައި   (AGRO-456-ECMS/PRIV/2021/4)ފޫޓް 



   ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގި  ކައުންސިލުން  ކަލައިދޫ   މަސްދުވަހުގެ) ހައެއް(  6 ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ  ވަނަ  2022

     info@kalaidhoo.gov.mv 35     |    6800730    |    ހައްުދްނމަތީ ކަލައިޫދ ކައުްނިސލްގެ އިާދރާ 

އަކަފޫޓް) މިގެނެވުނު އިސްލާޙާއި އެއްގޮތަށް    3920އެގްރީމަންޓްއަސް (ޖުމަލް  

   އާކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު.  އެގްރީމަންޓް

ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 
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456.C(A)/2022/16 

ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން   15ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާ އަދި    14 . 1  5

ލޯނު ކޯޑިނޭޝަން ކޮމެޓީން ކަލައިދޫ ކޯޓް މުޙައްމަދު ޙުސައިންގެ ނަމާއި، އިސްދޫ  . 2

އިދާރާ   އިބްރާހީމް  ކައުންސިލް  ކައުންސިލް  ދަނބިދޫ  އަދި  ހަމީދު  އިބްރާހީމް 

ރަޝީދު އުނި ކުރުމަށް ފަހު ކައުންސިލްގެ އެގްޒެކްޓިވް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް  

 އަދި ކައުންސިލް މެމްބަރޝިޔާމާ ޙުސައިން ހިމެނުމަށް ފާސްކުރެވުނު 

ފައިބަރނެޓްވޯ . 3 ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި  ޙިދުމަތް  އޮޕްޓިކް  ފައިބަރ  ކް ދިރާގް 

 ހިއްސާވާގޮތަށް ފާސްކުރެވުނު  30ކައުންސިލްގެ %

ބޭނުންވާ   . 4 މިސްކިތަށް  އިމާރާތްކުރަމުންދާ  މަޤާމަށް    05އަލަށް  މަސައްކަތު 

މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް ބޭނުނަވާ ބަޖެޓް ހޯދުމަށް އެލް.ޖީ.އޭ އަދި ރައީސް އޮފީހަށް  

 ސިޓީ ފޮނުވުމަށް ފާސްކުރެވުނު 

ވަނަ އަހަރުގެ ބެސްޓްއޯލްރައުންޑް އަދި    2020އަދި    2019ކަލައިދޫ ސުކޫލްގެ   . 5

ހޮވުނު    2020 ވަނަވަނައަށް  އެވޯޑްގެ  އެޗީވާސް  ޓޮޕް  އަހަރުގެ  ވަނަ 

  ދަރިވަރުންނަށް އިނާމް ހުށަހެޅުމަށް ފާސް ކުރެވުނު. 

17ބައްދަލުވުން – 4ދައުރު   

456.C(A)/2022/17 

ސ.މަރަދޫ   . 1  5 ފެންސީގެ،  ޝަފީޒް،  ކައުންސިލްގެ   A078452އިބްރާހިމް 
  ފާސްކުރެވުނު.  ސެކްޓަރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް 

ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

18 

456.C(A)/2022/18 

މިކައުންސިލްގެ    2022މޭ    10 -1  5 ބޭއްވި  ޖަލްސާގެ   17ގައި  ޢާއްމު  ވަނަ 
ވަނަ   16ގައި ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ    2022އޭޕްރީލް    28ޔައުމިއްޔާ އާއި  

 ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު 
މިވަގުތަކީ ރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހަދަމުންދާ ދުވަސްވަރަކަށް ވާތީވެ ، ލޭންޑް  -2

 ޔޫސް ޕްލޭން ހަދާ ނިމުމުން ބިން  އިޢްލާންކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު 
 10އިން ފެށިގެން    2022މޭ    22ދު ޝިޔާމް  ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙުމަ -3

ހިންގުމުގެ  ކައުންސިލް  މުއްދަތުގައި  މި  އަދި  ދިނުމަށާއި  ޗުއްޓީ  ދުވަހުގެ 
މާޖިދުއާއި  އިބްރާހިމް  ރައީސް  ނައިބް  ކައުންސިލްގެ  މަސްއޫލިއްޔަތު 

  ހަވާލުކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު. 
 

ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

19 

456.C(A)/2022/19 

ވަނަ ޢާއްމު   18ގައި މިކައުންސިލުން ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ    2022މޭ    19 -1  4

 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު 

އަވަސް   -2 ޕްރޮޖެކްޓްތައް  ނިންމާފައިވާ  ސަރުކާރުން  ކުރަން  ތަރައްޤީއަށް  ރަށުގެ 

  ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި މާލެ ދަތުރު ކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު



   ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގި  ކައުންސިލުން  ކަލައިދޫ   މަސްދުވަހުގެ) ހައެއް(  6 ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ  ވަނަ  2022

     info@kalaidhoo.gov.mv 36     |    6800730    |    ހައްުދްނމަތީ ކަލައިޫދ ކައުްނިސލްގެ އިާދރާ 

ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

20 

456.C(A)/2022/20 

ވަނަ ޢާއްމު   19ގައި މިކައުންސިލުން ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ    2022މޭ    26 -1  3

 .ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު 

ހަރަދުކުރުމާއި  -2 ބަޖެޓުން  ކައުންސިލްގެ  އިމާރާތްކުރުމަށް  ޕްރީސްކޫލް  ކަލައިދޫ 

ކަނޑަ އެޅުމަށް  އިމާރާތް  އިމާރާތާއި  ޕްރީސްކޫލް  އޮފީސް  ފެނަކަ  ބިމަކީ  އަޅާ 

  .އިންވެގެން އޮތް އުތުރު ހުސްބިން ކަމަށް ފާސްކުރެވުނު

ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

21 

N21-04/2022 

ވަނަ ޢާއްމު   20ގައި މިކައުންސިލުން ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ    2022މޭ    02 -1  05

 .ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު 

ޢަބްދު -2 ޖަބުރޯލުމާގެ  ކަލައިދޫ  މަސައްކަތުގެ هللا ލ.  މެރިކަލްޗަރ  ޝަކީބް 

ވިޔަފާރިކުރުމަށް މިރަށު ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުގެ އިރުމަތީފަރާތުން، ދޫކޮށްފައިވާ ބިން 

އަކަފޫޓު)    2000ފޫޓު (ޖުމްލަ    50ފޫޓު، އުތުރު ދެކުނު    40ގުން  އިރު ހުޅަނ

ކުރުމަށް   އިތުރު  ކޮންޓްރަކްޓަށް  ކުރީގެ  ހުޅަގުނފަޅިން  އިންވެގެން  ބިމާ 

 .ފާސްކުރެވުނު 

ހުސެއިން   -3 ގެންގުޅުމަށް  ދިރޭތަކެތި  ޙަލީލް  ޙުސައިން  ގަދަގެ  ކަލައިދޫ،  ލ. 

އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް   1600ރުން  ޝަރީފް، ވީނަސްވިލާ ހަރުގެއާއި އިންވެގެން  އުތު

ޕްލޭން    06 ޔޫސް  ލޭންޑް  އަދި  ދިނުމަށާއި،  ގޮތުން  ވަގުތީ  މަސްދުވަހަށް 

  ހަދާނިމުމުން ދިރޭތަކެތި ގެންގުޅުމަށް ދާއިމީ ބިން ދޫކުރުމަށް ނިންމުން. 

ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

22 

N22-04/2022 

ވަނަ ޢާއްމު  21ލްގެ  ގައި މިކައުންސިލުން ބޭއްވި މިކައުންސި  2022ޖޫން    02 -1  4
 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 

އިދާރާގެ މަސައްކަތްކުރަށްވާ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ މިފެށޭ ޖުލައި މަހުން  -2
 ފެށިގެން ބޮޑު ކުރުމަށް ނިންމުނު. 

ބިން  -3 ހިއްކުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ  ހަސަން އަފީފް މަސްކައްކާ  ހަވޭލި  ކަލައިދޫ  ލ. 
އަކަފޫޓު ކުރީގެ އެގްރިމަންޓަށް އިތުރު    1000އިންވެގެން ދެކުނަށް  މިހާރުގެ ބިމާ  

  ކުރުމަށް ނިންމުނު. 
ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

23 

N23-04/2022 

ވަނަ ޢާއްމު 22ގައި މިކައުންސިލުން ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ    2022ޖޫން    15 -1  5

 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 

ނިންމުނުގޭގެއިން   -2 ނަގާއަގުތައް  ދަތުރުތަކަށް  ވަކި  (ނިންމުމުގެ .ކުނިއުކާލުމަށް 

 ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.) 

  



   ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގި  ކައުންސިލުން  ކަލައިދޫ   މަސްދުވަހުގެ) ހައެއް(  6 ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ  ވަނަ  2022

     info@kalaidhoo.gov.mv 37     |    6800730    |    ހައްުދްނމަތީ ކަލައިޫދ ކައުްނިސލްގެ އިާދރާ 

 ކޮންޓްރެކްޓް ސައިޓްތަކުން ކުނިފީގެ ގޮތުގައި މަހަކު ނަގާނެ އަގުތައް ނިންމުނު.  -3

 (ނިންމުމުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.)

 
  

 

  

 އައިސްފައިވާ ބަދަލު ކައުންސިލަށް 
ވަނައަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގައި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަކު ވަކިވެފައެއްނުވެ އެވެ.  އަދި ކައުންސިލްގެ ރައީސް/ ނައިބްރައީސް   2022

    ބަދަލުވެފަ އެއްނުވެ އެވެ.



   ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގި  ކައުންސިލުން  ކަލައިދޫ   މަސްދުވަހުގެ) ހައެއް(  6 ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ  ވަނަ  2022
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  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ   .12
 

   :ުކޮމެޓީ ހިންގާ އިދާރާއަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލ 
 

  ކޮމެޓީ ހިންގާ އިދާރާއަށް ބަދަލެއް ގެނެވިފައި ނުވެއެވެ. 

  

  

  

  

  

  

  

  

     ްކޮމެޓީ ބައްދަލުވުންތައ 



   ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގި  ކައުންސިލުން  ކަލައިދޫ   މަސްދުވަހުގެ) ހައެއް(  6 ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ  ވަނަ  2022
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ބައްދަލުވުމުގެ  

  ނަންބަރު

ރުވި ޙާޟި

މެންބަރުން

  ގެ ޢަދަދު

  ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް

  – 3ދައުރު 

  1ބައްދަލުވުން 
5  

ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ    30ގައި މިކޮމެޓީ އިން ބޭއްވި ކޮމެޓީގެ    2021ޑިސެމްބަރ    20 -1
 ފާސްކުރުން. 

  ކުރީއަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް ކުނިކެހުން ކޮމއޓީއިން ނެގުމަށް ނިންމުން  -2

  – 3ދައުރު 

  2ބައްދަލުވުން 
5  

ކޮމެޓީގެ    2022ޖެނުއަރީ    05 -1 ބޭއްވި  އިން  މިކޮމެޓީ  ޖަލްސާގެ   01ގައި  ޢާއްމު  ވަނަ 
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 

  - ޤުރުއާން ކުލާސް ހިންގުން ކޮމެޓީއާއި ހަވާލްކުރުމަށް ކައުންސިލްގައި އެދުމަށް ނިންމުން -2

  – 3ދައުރު 

  3ބައްދަލުވުން 
5  

ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ   02ބޭއްވި ކޮމެޓީގެ ގައި މިކޮމެޓީ އިން  2022ޖެނުއަރީ  13 -1
 ފާސްކުރުން. 

މައުލޫމާތު  -2 ގޮތުން  ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ  ރައްޔިތުން  ފެތުރެމުންދާތީ  ހަލުވިކަމާއެކު  ކޮވިޑް 
  - ގަނޑުކޮޅުތަކެއް ހަދާ ބެހުމަށް ނިންމުން

  – 3ދައުރު 

  4ބައްދަލުވުން 
5  

ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ   03ބޭއްވި ކޮމެޓީގެ ގައި މިކޮމެޓީ އިން   2022ޖެނުއަރީ    20 -1
 ފާސްކުރުން. 

މަޝްވަރާކޮށް   -2 ގޮތަކާމެދު  ގެންދާނެ  ކުރިޔަށް  ކުނިކެހުން  ފެތުރެމުންދާތީ  ހަލުވިކަމާއެކު  ކޮވިޑް 
  -މިހާރުވެސް ކުނިކަހާ ގޮތަށް ގައިދުރުކޮށް މާސްކް އަޅައިގެން ކުނިކެހުމަށް ނިންމުން

  – 3ދައުރު 

  5ން ބައްދަލުވު 
5  

ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ   04ގައި މިކޮމެޓީ އިން ބޭއްވި ކޮމެޓީގެ  2022ޖެނުއަރީ    23 -1
 ފާސްކުރުން. 

 -ކޮވިޑް ހާލަތު ގޯސްވަމުންދާތީ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރުމާއިމެދު ގޮތެއްނިންމުން -2
  - ރުންމަށް އިއުލާންކުރުމަށް ނިންމުންވަނައަހަރު އިތުރަށް މީހުން ބައިވެރިކު 2022ކުނިކެހުން  -3

  – 3ދައުރު 

  6ބައްދަލުވުން 
5  

ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ    05ގައި މިކޮމެޓީ އިން ބޭއްވި ކޮމެޓީގެ    2022ފެބުރުވަރީ    01 -1
 ފާސްކުރުން. 

 .ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނިންމުން ރޯދައަށް މިސްކިތަށް ވެލިލުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުނަށް އެހީތެރިކަން   -2
  . ނިންމުން ވަނަ އަހަރު ކުނިކެހުމުގެ ޤަވައިދެއް ހެދުމާމެދު ގޮތެއް 2022 -3

  – 3ދައުރު 

7ބައްދަލުވުން   
5  

ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ    06ގައި މިކޮމެޓީ އިން ބޭއްވި ކޮމެޓީގެ    2022ފެބުރުވަރީ    09 -1
 ފާސްކުރުން. 

 - ލިޔެކިޔުންތަށް ބަލަހައްޓަން ދަތިވާތީ ކޮމެޓީގެ ބަޖެޓުން ލެޕްޓޮޕެއް ގެންނުމަށް ނިންމުންކޮމެޓީގެ  -2
މިންވަރާއި    2021 -3 ކުރެވުން  ހާސިލް  ތެރެއިން  ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ  ކަނޑައެޅުނު  އަހަރަށް  ވަނަ 

 . ވަނަ އަހަރު ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ހުޝައެޅުމަށް ނިންމުން 2022
  . އްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ނިންމުން ރަ -4

  – 3ދައުރު 

8ބައްދަލުވުން   

5  

ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ    07ގައި މިކޮމެޓީ އިން ބޭއްވި ކޮމެޓީގެ    2022ފެބުރުވަރީ    16 -1
 ފާސްކުރުން. 

ކްލާސްތައް ކުރިޔަށް ކައުންސިލްގެ ޤްރުއާން ކުލާސް ހިންގުން ކޮމެޓީއާއި ހަވާލުކުރުމާއި ގުޅިގެން   -2
 -ގެންދާނެ ގޮތެއް ނިންމުން

ގެންދާނެގޮތަކާމެދު  -3 ކުލާސް ސާފުކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް  ކުރުމާއި  ޑިއުޓީ  ކުލާހުގެ  ޤްރުއާން 
 -ގޮތެއް ނިންމުން

  - ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ނިންމުން -4



   ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގި  ކައުންސިލުން  ކަލައިދޫ   މަސްދުވަހުގެ) ހައެއް(  6 ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ  ވަނަ  2022

     info@kalaidhoo.gov.mv 40     |    6800730    |    ހައްުދްނމަތީ ކަލައިޫދ ކައުްނިސލްގެ އިާދރާ 

  – 3ދައުރު 

9ބައްދަލުވުން   5  
ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ    08މިކޮމެޓީ އިން ބޭއްވި ކޮމެޓީގެ  ގައި    2022ފެބުރުވަރީ    24 -1

 ފާސްކުރުން. 
 -ބައިނަލް އަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ކައުންސިލްއާއި ގުޅިގެން ފާހަގަކުރުމަށް ނިންމުން -2
  - ކުރިޔަށް ގެންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ ޝެޑިއުލް ހެދުމާއި އާންމުކުރުން  -3

  – 3ދައުރު 

10ބައްދަލުވުން   5  
ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ   09ގައި މިކޮމެޓީ އިން ބޭއްވި ކޮމެޓީގެ  2022މާރިޗް  03 -1

 ފާސްކުރުން. 
 - ކޮމެޓީއިން އިސްނަގައިގެން އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ފަހާ ކޯހެއް ހިންގުމަށް ނިންމުން -2
  - ކުނިނުކަހާގޮތަށް ނިންމުންކުރީއަހަރު ތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ރޯދަމަހު  -3

  – 3ދައުރު 

11ބައްދަލުވުން   
5  

 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.  10ގައި މިކޮމެޓީގެ  2022މާރޗް  10 -1
 ކޮމެޓީގެ ލިޔެކިޔުން ތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ތައްގަނޑެއް ހޯދުމަށް ނިންމުން.  -2
  ބިމެއްހޯދުމަށް ނިންމުން. ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން ދަނޑުވެރިކަން ކުރާނެ  -3

  – 3ދައުރު 

12ބައްދަލުވުން   
5  

 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.  11ގައި މިކޮމެޓީގެ  2022މާރޗް  23 -1
  ފަހާ ކޯސް ހިންގުމަށް ޔޫތްސެންޓަރު ހަމަޖައްސާ ކުލާސްތައް ރޭގަނޑު ބޭއްވުމަށް ނިންމުން  -2

  – 3ދައުރު 

13ބައްދަލުވުން   
5  

 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.  12ގައި މިކޮމެޓީގެ  2022މާރޗް  30 -1
  ފަހާ ކޯހައް ބައިވެރިން ހޯދުމަށް އިއުލާން ކުރުމަށް ނިންމުން.  -2

  – 3ދައުރު 

14ބައްދަލުވުން   
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ  13ގައި މިކޮމެޓީގެ  2022އޭޕްރިލް  07 -1  5

  ވަނަ އަހަރުގެ ޤުރުއާން މުބާރާތައް އިނާމް ހުށްއެޅުމަށް ނިންމުން.  2022ކަލައިދޫ ސްކޫލްގެ  -2

  – 3ދައުރު 

15ބައްދަލުވުން   
5  

 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.  14ގައި މިކޮމެޓީގެ  2022އޭޕްރިލް  14 -1
ފަށާއިރު  -2 އަލުން  ކުލާސްތައް  ޤުރުއާން  އަންނަ  ހިންގަމުން  ގުޅިގެން  މިކޮމެޓީއާއި  ކައުންސިލާއި 

 ކުލާސްތައް ބަހާލާނެ ގޮތެއް ނިންމުން.  
  – 3ދައުރު 

16ބައްދަލުވުން   
5  

 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.  15ގައި މިކޮމެޓީގެ  2022އޭޕްރިލް  21 -1
ވާހަކަދައްކާ  -2 ވިއްކުމަށްޓަކާ މިރަށުގެ ފަންގިވިންނަ ފަރާތްތަކާއި  ސިކްސެންސް ރިސޯޓަށް ފަންގި 

 ކޮމެޓީއިން ފަންވިއްކުމަށް ނިންމުން. 
  – 3ދައުރު 

17ބައްދަލުވުން   
5  

 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.  16ގައި މިކޮމެޓީގެ  2022އޭޕްރިލް   28 -1
ޓީއާއި ގުޅިގެން ހިންގަމުން އަންނަ ޤުރުއާން ކުލާސް ސާފުކުރުމާއި ކުލާސް ކައުންސިލާއި މިކޮމެ -2

  ރީތިކުރުމަށް ނިންމުން 

  – 3ދައުރު 

18ބައްދަލުވުން   
5  

 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.  17ގައި މިކޮމެޓީގެ  2022މެއި  05 -1
މުއަސަސާތައް ގުޅިގެން ހިންގާ ހަރަކާތުގައި މިކޮމެޓީއިން ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސްފާހުގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން   -2

 ބައިވެރިވުމަށް ނިންމުން. 
  – 3ދައުރު 

19ބައްދަލުވުން   
5  

 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.  18ގައި މިކޮމެޓީގެ  2022މެއި  08 -1
ދަތިތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް އެދަތިތަކަށް ހައްލެއް ކުނިކެހުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގައި ދިމާވާ ބައެއް   -2

  ގެނައުމާމެދު ގޮތެއްނިންމުން 
  – 3ދައުރު 

20ބައްދަލުވުން   5  
ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ    19ގައި މިކޮމެޓީ އިން ބޭއްވި ކޮމެޓީގެ    2022މެއި    19 -1

 ފާސްކުރުން. 
މަދިރި   -2 ރަށުތެރޭގައި  މަދިރި މިދުވަސްކޮޅު  ގުޅިގެން  ކޮމެޓީއާއި  ކައުންސިލާއި  ގިނަވަމުންދާތީވެ 

  ނައްތާލުމުގެ ޕޮރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް ނިންމުން. 



   ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގި  ކައުންސިލުން  ކަލައިދޫ   މަސްދުވަހުގެ) ހައެއް(  6 ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ  ވަނަ  2022
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  – 3ދައުރު 

21ބައްދަލުވުން   5  
ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ    20ގައި މިކޮމެޓީ އިން ބޭއްވި ކޮމެޓީގެ    2022މެއި    26 -1

 ފާސްކުރުން. 
ކު -2 ފާހަގަ  ދުވަސް  ކުލާހުގެ  ތިމާވެށީގެ  ޤުރުއާން  ސާފުކުރުމާއި  މުލުގަނޑުކޮޅު  ގޮތުން  ރުމުގެ 

  ގޯތިތެރޭގައި ގަސްއިންދުމާއި ގަސްވިއްކުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުމަށް ފާސްކުރުން. 
  – 3ދައުރު 

22ބައްދަލުވުން   5  

ކޮމެޓީގެ    2022ޖޫން    2 -1 ބޭއްވި  އިން  މިކޮމެޓީ  ޖަލްސާގެ    21ގައި  ޢާއްމު  ޔައުމިއްޔާ  ވަނަ 
 ފާސްކުރުން. 

 ޤުރުއާން ކުލާހުގެ ކިޔެވުން ބަންދުވާ ދުވަހު ދަރިވަރުންނަށް ހަދިޔާދިނުމަށް ފާސްކުރުން.  -2
ވަނަ އަށް ދިޔަ ދަރިވަރަށް ފައިސާގެ   5ވަނަ އަހަރު ޖީސީ އޯލެވެލް އިމްތިހާނުން ގަދަ    2021 -3

  ރުފިޔާ ދިނުމަށްފާސްކުރުން.  1000އިނާމަކަށް 
  – 3ދައުރު 

23ބައްދަލުވުން   
5  

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ    22ގައި ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ    2022ޖޫން    12 . 1
 ފާސްކުރެވުނު. 

  ކުނިކެހުމުގެ ރުފިޔާ ބެހުމާއިމެދު އެޖެންޑާގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރެވުނު   . 2
  – 3ދައުރު 

42ބައްދަލުވުން   5  
ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ    23ގައި ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ    2022ޖޫން    21 . 1

 ފާސްކުރެވުނު. 
ކޮމެޓީގެ ރައީސާ ނުރަސްމީ ދަތުރެއްގައި ރަށުން ބޭރަށް ދާތީ ކޮމެޓީގެ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރުމަށް   . 2

  ނައިބު ރައީސާ އާމިނަތު ވަލީދާ އާއި ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމުނު. 

  

 

 ޫލްތަކަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތަށް ކޮމެޓީގެ އުސ 

 ކޮމެޓީގެ އުސޫލްތަކަށް ބަދަލެއް ގެނެވިފައި ނުވެއެވެ. 

  

  

   ްކޮމިޓީއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަށ 

  ނައިބްރައީސް   /ރައީސް  ކައުންސިލްގެ  އަދި.   އެވެ  ވަކިވެފައެއްނުވެ  މެމްބަރަކު  ކޮމިޓީގެ  ހަމަހުގައި  ފުރަތަމަ  ވަނައަހަރުގެ  2022

  . އެވެ  އެއްނުވެ ބަދަލުވެފަ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގި  ކައުންސިލުން  ކަލައިދޫ   މަސްދުވަހުގެ) ހައެއް(  6 ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ  ވަނަ  2022
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 ުކޮމިޓީގެ ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ މައުލޫމާތ 

  

  ތަފްޞީލް ޖުމްލަ

 އާމްދަނީ  

  ޓީގެ ބަޖެޓް ބާކީ ވަނަ އަހަރުގެ އ.ތ.މ ކޮމި 2021 50000/-

   4×28000 –ޖަނަވަރީ، ފެބްރުއަރީ  2022، ނޮވެމްބަރ، ޑިސެމްބަރު 2021ކުނިކެހުމުގެ ފައިސާ  112000/-

  3×35000 –މާރޗް، އޭޕްރިލް، މެއި  2022ކުނިކެހުމުގެ ފައިސާ   105000/-

  

 ޖުމްލަ އާމްދަނީ  267000/-

  

 ޚަރަދު 

 4×28000 –ޖަނަވަރީ، ފެބްރުއަރީ  2022، ނޮވެމްބަރ، ޑިސެމްބަރު 2021ކުނިކެހުމުގެ ފައިސާ ބަހާ  112000/-

 3×35000 –މާރޗް، އޭޕްރިލް، މެއި  2022ކުނިކެހުމުގެ ފައިސާ ބަހާ  100500/-

-/1000 
އަށް ހޮވިފައިވާ ދަރިވަރަށް ފައިސާގެ  10 ޓޮޕް ނޭޝަނަލް ވަނަ އަހަރުގެ 2021-2020ކަލައިދޫ ސްކޫލުގެ 

 އިނާމު ދިނުން 

    

 ޖުމްލަ ޚަރަދު  213500/-

  ބާކީ  5-/3500

  

 

  

  

:ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހަރުމުދައު ވާނަމަ ހަރު މުދަލުގެ ތަފްސީލްއަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ   

 އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހަރުމުދައު ނެތް

  

  

  

   



   ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގި  ކައުންސިލުން  ކަލައިދޫ   މަސްދުވަހުގެ) ހައެއް(  6 ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ  ވަނަ  2022
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  ނިންމުން  .13
  

މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގެންދެވުނު ހަރަކާތްތަކުގެ    6ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ    2022ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން  

މާތް ދެއްވިކަމަށްޓަކައި  ހެޔޮތައުފީޤް  ނިންމާލުމުގެ  ވޭތުވެދިޔަ  هللاރިޕޯޓް  ޝުކުރުކުރަމެވެ.  ހަމަދާއި  ކުރެވިފައިވާ   6އަށް  ދުވަހު  މަސް 

ކައުންސިލާއި މިއިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރަވަންތިއްބެވި ހުރިހާ މުވައްޒަފުން    ،ޚިދުމަތްތަކާއި ކަންތައްތައް އެދެވޭގޮތެއްގައި ކުރެވިފައިވަނީ 

ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ޙައިޘިއްޔަތުން ކައުންސިލާއި  ކުރެއްވި މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުންނެވެ. އެހެންކަމުން މިފުރުޞަތުގައި  

  މުވައްޒަފުންނަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއިއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.  މިއިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަން ތިއްބެވި ހުރިހާ

ތިބެ،  ގޮތުގައި  ޚާދިމުންތަކެއްގެ  ވަފާތެރި  ޤައުމަށް  އަދި  އަތޮޅަށް  ރަށާއި  އަކީ  ދުޢާ  އިޚްލާސްތެރި  އަޅުގަނޑުގެ 

އަޅަމެންގެ  هللا ށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. ކީރިތިރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަ

ـــ�ن މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް ލައްވައި، ކާމިޔާބީ އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ.  ـ ــ ـ   آمـــ

  

  2022ޖުލައި  07

  

  1443ޛުލްޙިއްޖާ  08

  




