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 ބަޔ ން  ރައީސްގެ  ކައުންސިލްގެ 
 

g 
 

ވެ. އަށް ޙަމްދ އި، ޝުކުރު ދަންނަވަމެ وتعالى سبحانه هللاޢުމަތްތަކުގެވެރި ގަދަކީރިތިަވންތަ ނި
 محّمدހިބ  ގެ މ ތް ސ ޢަމަލީގޮތުން މަގުދެއްކެވި މި އުއްމަތު ،އަޅުގަނޑުމެން އުޅެންވީގޮތުގެ ރިވެތި ނަމޫނ އ އިގެން ވަޑައިގެން

އި އެ މ ްތ ގައަށް ޞަލ ވ ތ އި، ސަލ މް ލެއްުވން އެދި ދުޢ  ދަންނަވަމެވެ. މި ަޞލަވ ތ އި، ސަލ މު وسلّم عليه هللا صلّى
 ނަބިއްޔ ގެ އިތުރު އ ލުންނ އި، ިމތުރު ޞަޙ ބީން ޝ މިލްކުރަމެވެ.

 108ގެ  7/2010މިރިޕޯރޓަކީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު 
 ތެރޭގައި ރުވަނައަހަ 2021ން ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކައުންސިލަށް ލ ޒިމުކުރ  ޤ ނޫނީ ވ ޖިބު އަދ ކުރުމުގެ ގޮތު

 މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލު ހިނގ  ދިޔަގޮތުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޚުލ ސ  ރިޕޯރޓެކެވެ.
ގެ  19-ވަނަ އަހަރު ފެށުނު އިރުވެސް ކޮިވޑް 2021ވަނައަހަރެޭކ އެއްފަދައިން  2020ނިމިދިޔަ 

ރަށް ގިަނ ދިއުމަށް ވަރޭވިފައިވ  ހަރަކ ތްތައް ކުރިއަށް ގެންބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ކައުްނސިލުން ދެމުންދ  ޚިދުމަތްތަކަށ އި 
ރަމެވެ. ން ފ ހަގަކުގޮންޖެހުންތަކަކ އި ކުރިމަތި ލ ްނޖެހި އަދި ޙ ސިލުކުރަން ބޭނުންވިވަރަށް ނަތީޖ  ޙ ސިލްކުރެވިފައި ނުވ ކަ

 ގިނަ ތުން ތަފ ތުއްޔިތުންނ  ވަރަށް ގ އެހެންނަމަވެސް ކައުންސިލުގެ ދައުރު ބަދަލުވެ އަލަށް އައި ކައުންސިލުގެ ފަރ ތުން ރަ
 ހަރަކ ތްތަކެއް ހިންގިފައިވ ނެއެވެ.

 ލަށް ވަންނަ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތައް ކައުންސިލުތަކަށް ކުރެވޭނީ، ކައުންސި
އުލަުތްނ ދަން އަދުގެ ގެންނެވެ. މިގޮތުއ މްދަނީ އިތުރުކުރެވިގެންނެވެ. ކައުންސިލުތައް ބ ރުވެރިކުރެވި، އެފަދަ މަގުތައް ފަހިވެ

ތެރި ރައީސުލް ގެ އިއްޒަތްފ ހަގަކޮށް އެކަމަށްޓަކ  ދިވެިހރ އްޖޭކައުންސިލްތަށް ބ ރުވެރިކުރުމަްށ ކުރައްވަމުންގެންދަވ  މަސައްކަތް
 ޖުމްހޫރިއްޔ  އިބްރ ހީމް މުޙައްމަސު ޞ ލިހަށ އި އަދުގެ ސަރުކ ރަށް ހ އްސަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ.

ށުގެ ތަރައްޤީއަށް ރޭވިފައިހުރި ކަންކަން ބަޖެޓުގެ އިތުރުން ވަންނަ އ މްދަނީެގ ތެރެއިން ރަ
ރައްޤީއ އި ތަން ރަށުގެ މިދަނީކުރެވެމުންނެވެ. އެގޮތުން ކައުންސިލުގެ އ މްދަނީ އިތުރުކުރެވޭނެ ކަންކަމަށް ޚ އްސަ އިސްކަމެއްދީގެ

ޤީންކަްނ ޔަ ފުރިހަމަ ބަރުންގެ އިޚްލ ސްތެރިކަމ އެކު މަސައްކަތްކުރ ނެ ކަމުގެރައްޔިތުންގެ ލ ބަޔަށްޓަކައި މިަކއުންސިލުގެ މެން
ސިލުގެ ގައި ކައުންއަރުވަމެވެ.މިގޮތުން މިހ ތަނަށް މި ކައުންސިލުގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު މަސައްކަތު

އްވެމަށްޓަކައި  އެއްބ ރު ލެފުން ދެއްވި އެހީތެރިކަމ އި ވެލެއްވިއަދި އިދ ރީ ހުރިހ  މުވައްޒަ، މެމްބަރުން ދެއްވި އެއްބ ރުލެއްވުމ އި
ސ ތަކ އި ރި މުއައްސައެފަރ ތްތަކަށް ނުހަނު އިޚުލ ސްތެރި ކަމ އެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް ރަށުގައި ހު

ހ ފަރ ތްތަކަްށ އްވި އެންމެކި ގޮތްޮގތުން އެީހެތރިވެދެއަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ހައިސިސިއްޔަތުން އެކިއެކި ފަރ ތްތަކުްނ ކަުއންސިލަށް އެ
 ނުހަނު އިޚުލ ސްތެރިކ މ އެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 

އް  ިޚދުމަތްތަކައުންސިލްގެ އަމ ޒަކީ ކޮޅުފުށީ ރައްޔިތުން އެދިވަޑައިގަންނަވ  ޮގތަށް ރަށު ކައުންސިުލން ދޭ
ސައްކަތްތައް ޑުމެންގެ މަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢޫތައް ތަންފީޒްކުރުމެވެ. އަޅުގަނއަމ ޒުކުރުމ އި، ރައްޔިތުން ނިންމެވި ގޮތަށް ރަށުގެ ތަ

ގަމުންދ ޮގްތ ތްތައް ހިނހިގަމުންދ ގޮތަށް ތިބޭފުޅުން ހުަށހަޅުއްވައި ޚިޔ ލަށް މަރުޙަބ ކިޔ ނެ ވ ހަކަ އަދި މަސްރޫޢުތަކ އި ޚިދުމަ
 ަކ އުފަލ އެކު ދަންނަވަމެވެ.ސ ފުކޮށްދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ތައްޔ ރަށް ތިބި ވ ހަ



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކ ތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021

 

www.kolhufushi.gov.mv 
 

info@kolhufushi.gov.mv 
 

6720606 
 

KolhufushiCouncil 

 ޞަފްހ    4

 އެންމެހ  މިޤައުމުގެ އެންމެހ  ކަންކަން ހިންގުމަށް ތިއްބެވި هللا އަޅުގަނޑުގެ އިޚުލ ޞްތެރި ދުޢ އަކީ މ ތް
ރ ީތ ހަމަތަކ ިއ ޓޭ، ދީމުޤްފަރ ތްތަކަށް ޤައުަމށް މަޞްލަޙަުތހުރި، ލ ބަޔ އި މަްނފ  ިލބެނިވި، އަމ ންކަމ އި ޞުލްޙަވެރިކަން ެދމެހެއް
 މީން.އްވުމެވެ. އ އަސ ސްތަކުގެ މަތީގައި އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ހިންގުމުގެ ކަންކަން ރޭއްވެވުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤް މިންވަރުކުރެ

 

ِخَرة ُجَمادَى   07  1443 ٱْلآ
 

 2022ޖަނަވަރީ  10
 
 
 
 

 ޢަބްދުލް އަލީމް 
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   ތަޢ ރަފު  .1
 

 2010/7ްނބަރު މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމ ބެހޭ ޤ ނޫނު ނަ
ޅުފުށީ މުލަކަތޮޅު ކޮނަ އަހަރު ވަ  2021ވަނަ މ އްދ ގެ )ށ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވުނު 109 ގެ  

 ހިންގި ޙަރަކ ތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެވެ. ކައުންސިލުން

 އިވ ނެއެވެ.ހިެމނިފަ ެގ ވަނަވަރުރަށުމިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރ އި، ކައުންސިލްގެ ިމޝަނ އި، 
ނޑައަޅ ފައިވ  ޕްރޮގްރ މުތަކުގެ ނަތެރޭގައި ކައުންސިލުން  ގެނަ އަަހރުވަ 2021 މީގެއިތުރުން  ތީޖ  ޙ ޞިލުވި ިހންގުމަށް ކަ

 ކައުންސިލްގެ މ ލީ ހިސ ބު ހިމަނ ލެވިފައިވ ނެއެވެ.   ޕްރޮގްރ މުތަކުގެ ތަފްޞީލް އަދި މިންވަރ އި، އެ
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  ތަޞައްވަރު  ކައުންސިލްގެ  .2
 

މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުއްޓަކީ މ ތްވެެގންވ  އިސްލ މްދީނުގައި ސ ބިތުެވތިބި، ދިެވހިރ އްޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނު   
ޢުލީމީގޮުތންނ އި ލުވެރި، ތަހުރުަމތްތެރިކޮށްހިތ  އުފ ވެރި މ ހައުލެްއގައި ޞިއްޙީ ދުޅަހެޔު އ ދަތަކަށް އަޙް އަސ ސިއ އި ޤ ނޫނުތަކަށް

ވ  ރައްޔިތަކު ކުލެވިގެންއިޖުތިމ އީ ގޮތުން އަދި އިްޤތިޞ ދީ ގޮތުންނ އި ސިޔ ސީގޮތުން ޭހލުންތެރި ރައްކައުތެރި އަމ ން ެވއްޓެއް އެ
 ވުން.ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް

 

   އަމ ޒު ކައުންސިލްގެ  .3
 

ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނު އަސ ސީއ އި، ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުސޫލުްނ   
ހިތަރައްޤީ ކުރ  ރަށްވެހިންގުމުގެ ޤ ނޫނ އި އެއްގޮތްވ ޮގތުގެ މަތީން މ.ކޮޅުފުށި ތަރައްޤީކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް ޤ ޫނނުްނ ލ ޒިމް

 އްކަތްކުރުން.ބަދުމެ މަސަދިނުމަށ އި، ރަށުގެ މުޖުަތމައުއަކީ ފުދުންތެރި ދުޅަހެޔު ވެއްޓަކަށް ހެދުމަށްހަލުވި ކަމ އިއެކު އަހޯދައި 
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 ކައުންސިލްގެ އޮނިގަނޑު    .4

 

 

 

ރުންކައުންސިލް މެންބަ

ޖެނެރަލް ސެކްރެޓެރ  

ޓިްް ކައުންސިލް އެގްޒެކެ 

ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރޒް      

ގްޒެކެޓިްް އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެ

ފިސަރސ ނިއަރ ކައުންސިލްއޮ

އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް 
އޮފިސަރ

އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް
2×އޮފިސަރ 

އެސިސްޓެންޓު ކައުންސިލް 
އޮފިސަރ

ޑްރައިްަރ

2×ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

ރްިސް އިކޮނޮމިކު ޝޯސަލް އެންޑް މުނިސިޕަލް ސަ

އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިްް 

ކައުންސިލް އޮފިސަރ

ކައުންސިލް އޮފިސަރ

ސ ނިއަރ ކައުންސިލް 
އޮފިސަރ

އެސިސްޓެންޓު ޕްރޮޖެކްޓު  
އޮފިސަރ

ރސްޕޯޓްސް ކައުންސެލަ

×ންޓް ކައުންސިލް އެސިސްޓެ

8
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 ކައުންސިލު މެންބަރުންގެ މައުލޫމ ތު 
 ދިޔަ ދައުރުގެ( ކައުންސިލަރުން:ނިމި ވަނަ ދައުރުގެ ) 03

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ޝ މިލް،  .1
 ޖައުފަރު މޫސ ، ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް .2
 ޙަސަން އިރުހ މް މުޙައްމދު، ކައުންސިލް މެންބަރ .3
 
 ދައުރުގެ( ކައުންސިލަރުން: ހިނގ  ވަނަ ދައުރުގެ )މި  04

 ޢަބްދުލްއަލީމް، ކައުންސިލްގެ ރަީއސް .1
 އ ދަމް ފަޔ ޟް، ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް .2
 ކައުންސިލް މެންބަރއ ދަމް ސައީދު،  .3
 ސަބ ނ  އަބްދުއްސައްތ ރު، ކައުްނސިލް މެންބަރ .4
 ސިނ ޒ ، ކައުންސިލް މެންބަރ .5

 

 އިދ ރީ މުވައްޒަފުންގެ މައުލޫމ ތު:

 ޙަސަން ނ ފިޒް، ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް )ވަގުތީ ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލް( .1
 މުޙައްމަދު މޫނިސް، ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ .2
 އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރޚަދީޖ  ނަސީމް،  .3

 ެއޯސިސޭއްޓ ަކުއްނިސްލ ޮއިފަސރ، މަދު މަޖުދީ ނަޞީރުއްމުޙަ .4
 އީސ  މުމްދޫދު، އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ .5
 އ އިޝަތު ރަޝީދ ، ސްޕޯޓްސް ކައުންސެލަރ .6
 ޢަބްދުލް މ ޖިދު، އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ .7
 މުޙައްމަދު ފަޟީލް، ޑްރައިވަރ .8
 އަޙްމަދު ވަޙީދު، ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް .9

 ނަސީމ ، ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް  .10
 މޫސ  އަންވަރު، ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް .11
 އިބްރ ޙީމް ރަޝީދު، ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް .12
 މުޙައްމަދު ނަޢީމް، ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް .13
 އިބްރ ޙީމް ޒ ހިރު، ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް .14
 އެސިސްޓެންޓް ްޕރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އަބްދުލްއަލީމް، .15
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 މައުލޫމ ތު: އޮނިގަނޑުގައި ހުސްކޮށްހުރި މަޤ މުތަކުގެ 

 ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލް .1
 2 ×އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް  .2
 ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ .3
  2 ×ކައުންސިލް އޮފިސަރ  .4
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   ސަރަހައްދު ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞ ޞް ހިނގ   /ރަށުގެ ވަނަވަރު  .5
 

ހުންއުޅޭ ކިލޯމީޓަރ ދުރުގައެވެ. މ.އަތޮޅުގެ އެންމެ ދެކުނުގައި މީ 157.6މ.ކޮޅުފުށި އޮންނަނީ މ ލެއ އި 
އެވެ. އަންެހްނ  1462ހެކުަޓރ ހުރި މިރަށުގެ އ ބ ީދ އަކީ ޖުމުލަ  76ހަމައެކަނި ރަށަކީ ކޮޅުފުއްޓެވެ. ބިމުގެ ބޮޑުމިނުގައި 

 65، ންމީހު 957އަހަރ  ދެމެދު  65އަހަރ އި  18،ކުދިންނ އި  420އަހަރުންދަށް   18މީހުންނެވެ.  751ިފިރެހްނ ، 711
ސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ދަނީ ޯހދުމަށް ކުރ މަކެވެ. ޢ މް 295އިންވަކިކުރި ގޯތީގެ ޢަދަދަީކ މީހުްނ ހިމެނެެއވެ.   85އަހަރުންމަތި 

ރުްނ، ޒީފ  އަދ ކުން މަސައްކަތް، ހުއިފިލަނޑ ގެ މަސްވެރިކަން، އިހިނެގުން، ވަމަސްވެރިކަން. ދަނޑުވެރިކަން، ކޮންސްޓަރަކްޝަ
ވެ. ކިޔަވ ކުދިންގެ ހޮޓ  ހުރެއެ 2އެވެ.  10ފަންގިވިނުން ފަދަ މަސައްކަތްަތއް ހިމެނެއެވެ. ވިޔަފ ރިކުރ  ތަންތަނުގެ ޢަދަދަކީ 

ސްކޫލުގެ ޙިދުމަތް ވެ. ޞިއްޙީ މަރުކަޒެއް ުހރެއެވެ. ޕްރީގަޑިއިރަްށ ލިބެއެ 24ކުދިންެނވެ. ކަަރންޓް ޙިދުމަތް  224ޢަދަދަކީ 
ރުމަހުގެ ފަދޯނި، އަދި  2ދޯނި އޮވެއެވެ. ކަންނެލިމަސްވެރިކަންކުރ   2ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދެއެވެ. މ ލެދަތުރުކުރ  

ވީ ތައުލީުމ ސ ނަބަނދަރެއް ރަށުގެ މެދުގައި އޮވެއެވެ. ރަށުގައި ތިބެގެން   600×250ދޯނި އޮވެއެވެ.  9މަސްވެރިކަންކުރ  
ގުން ލިބެއެވެ. އެންމެ ދޫ އަދި ދިރ ރިމިސްކިތްހުރެއެވެ. ފޯނުގެ ޙިދުމަތް އޫ 4ފުރުޞަތު ލިބެެއވެ. ނަމ ދުކުރ   ފުރިހަމަކުރުމުގެ

ނު ބިނ ކުރެއްިވ ދު ތަކުރުފ ފުްނމީގެ ވަކަރުތަކ އި ލަކުޑިން މުޙައްމަފ ހަގަކޮށްލެވޭ އ ސ ރީ މިސްކިތްކަމަށްވ  ޣ ޒީމިސްކިތް )ކަޅުއޮށް
 މިސްކިތް( ހުންނަނީވެސް މިރަށުަގއެވެ.
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 ނަތީޖ  ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު  .6
 މިންވަރު  ޔަލަށް ޙ ޞިލްވި އަހަރުގެ ނި ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތ ވަލްގައި ހިމެނިފައިވ  ޙަރަކ ތްތަކުގެ ތެރެއިން  2021

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވ  ޙަރަކ ތްތައް  #

ޙަރަކ ތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވ  
 މުއްދަތު 

ނަތީޖ  
ޙ ޞިލްކުރެވުނު 

 Q1 Q2 Q3 Q4 މިންވަރު 

1 

     ބަޖެޓް 

100% 
     އިދ ރީ ހިންގުން 

     ރަސްމީ ދުވަސްތަކ އި މުނ ސަބަތުތައް ފ ހަގަކުރުން 
     ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން 

     އިޖުތިމ އީ ސަރަހައްދު ސ ފުކުރުން

2 
 ބަލ  ފިހ ރަތައް ތަންތަނ   ތައްޔ ރުކުރ  ކ ބޯތަކެތި 

 . ބެުލން މޮނިޓަރކޮށް
    100% 

3 
ހޭ ރަށުފެންވަރުގައި މަދިރީގެ ސަބަުބން ޖެހޭ ބަލިތަކ އި ބެ 
 ން.މައުލޫމ ތު ދީ، މަދިރި މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރ މެއް ހިންގު

   0% 

4 
ކަމުގެ އަހަރެއްގެ ހޭލުންތެރި ދުންފަތުގެ ނުރައްކަލ  ބެހޭޮގތުން

 ޕްރޮގްރ މް ހިންގުން.
   0% 

5 
 ޖިންސަށް އަމ ޒުކޮއްގެން 2ބްރޭކުގައި ވަނަ ޓ މް މިޑް  2

 ވޮލީ މުބ ރ ތެއް ބޭއްވުން.
  

 
 

0% 

6 
ކައުންސިލުން ޕްރީސްކޫލު އެކަށީގެންވ  ރަނގަޅު 

 ފެންވަރެއްގައި ހިންގުން 
   75% 

7 
ށް ރަމ ޟ ން މަހަކު ކުރ  ތަރ ވީޙް ނަމ ދުގައި ޚަތިމްކުރުމަ

 ޙ ފިޟުން ގެނައުން.
   0% 

8 
ރަމަޟ ން މަހު ސުކޫލްކުދިންނަްށ ދީނީ ހަރަކ ތްތަކެއް 

 ހިންގުން 
   25% 

9 
ރައްޔިތުންނަށް ފައިދ ހުރި ކަންަކމުގައި ޖަމުޢިއްޔ  

 ރިކަންޖަމ އަތްތަކުން ކުރަމުން ގެންދ  ަމސައްކަތްތަކަށް އެހީތެ
 ފޯރުކޮއްދިނުން.

   100% 

10 
ދ ކަންތައްތައް ކުލަބު ޖަމްޢިއްޔ ތަކުން ކުރަމުން 

 ވިލަރެސްކުރުން.
   100% 

11 
ކައުންސިލުން ނިންމ  ނިންމުްނަތއް ޤަވ ޢިދުން ކޮންމެ 

 ހަފްތ އަކު ޢ އްމުކުރުން.
   60% 

12 
 ރައްޔަތުންނ  ބައްދަލުކޮށް ކައުްނސިލުންކުރ  ކަންތަކުގެ

 މަޢުލޫމ ތު ދިނުން.
  100% 
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13 
 ކައުންސިލު ވެބްސައިޓް ހެދުން 

 
  100% 

14 
މ.އަތޮޅު މަދަރުސ ގެ ނަމ ދުކުރ  ކޮޓަރީގެ ނުނިމި ހުރި 

 މަސައްކަތްތައް ނިންމައިދިނުން 
  100% 

 އައުޓްޑޯރ ޖިމެއް ގ އިމްކުރުން  15
  100% 

16 
ހިނަވ ގެއަށް ބޭުނންވ  ސ މ ނު ިލބޭނެ އިންތިޒ މް 

 ގ އިމްކުރުން
  100% 

 މުބ ރ ތައް އިނ މްދިނުން ސްކޫލުގައި ބޭއްވުނު ޤުރުއ ން  17
  100% 

18 
ލަބު ބަނދަރުމަތި ތަރައްޤީކުރުމަށް ޭބނުންވ  އެހީތެރިކަން ކު

 ޖަމްޢިއްޔ ތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން 
  25% 

 ކުނިގޮޑުތައް ސ ފުކުރުން 19
  100% 

 މިސްކިތްތައް މަރ މ ތުކުރުން 20
  50% 

21 
އްސަސ ތަކ އެކު މުއަރަށުގައި ހުރި ފަހަރު  1އަހަރަކު 

 ބޭއްވުން. ބައްދަލުވުމެއް
  100% 

 ކުޑަކުދިންގެ ޕ ކެއް ތަރައްޤީކުރުން  22
  25% 

 ދަނޑުވެރިކަމަށް ބޭނުންވ  ިބންޫދކުރުން 23
  0% 

 ފުޓްސަލް ދަނޑު މަރ މ ތުކުރުން 24
  100% 

 ން ަބދަލުކުރުބަނދަރުމަތީގެ މަގުބަްއތިތައް ސޯލ ބައްތިއަށް  25
  25% 

26 
 ބަނދަރުމަތި ޒަމ ނީފެންވަަރށް ޑިޒައިންކޮށް ކޮންސެޕްޓެއް

 ހެދުން 
  25% 

 ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރ މެއް ނިންމުން  27
  100% 

 ބަނދަރުގައި ރަށުގެ ނަން ޖެހުން  28
  0% 
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 ޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖ ގެ ތަފްޞީލް ޙ   .7
 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފ ސްކުރުން  2021
ޤ ލީ ވަނަ ދައުރުގެ އިންތި 03ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލުގެ  2021ޖަނަވަރީ  07

 ވަނަ ޖަލްސ އިންވަނީ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓް ފ ސްކޮށްފައެވެ. 24މަރުހަލ ގެ 
 

 

 މަގުބައްތި ޖެހުމ އި މަރ މ ތުކުރުން 

 ތެރެއިން  ބައްތިތަކުގެ ޖަހ ފައިވ  ސަރައްހަދުގައި އިޖުތިމ ޢީ ރަށުގެ
 .ކުރެވެމުންދެއެވެ މަރ މ ތު ގަވ ޢިުދން ބައްިތތައް ހަލ ކުވަމުންދ 

 
 ރަށުގެ އިޖުތިމ ޢީ ސަރަހައްދު ސ ފުކުރުން 

ރަށުގެ އިޖުތިމ އީ ސަރަހައްދުތައް ސ ފުކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްްޓ  
ފުށީ މުއްތަަތށް ކޮޅުމަސްދުވަހުގެ  06އުސޫލުން ފުރަތަމަ ހަވ ލުކުރެުވނީ 

 އެކުވެރި ކުލަބަށެވެ. އަދި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ދެން 
 ށް އެދިއެމަސައްކަތް ކުރުމަށް ރަށުގެ އަންހެންކަނަބލުންގެ ތެރެއިން އެކަމަ
 އެވެ.ރެވިފަފޯމު ހުށަހެޅު ފަރ ތްތަކަށް ވަނީ ގޮޅި އަޅައި އެމަސައްކަތް ހަވ ލުކު

 
 

 ގެ އެޅުން  150
ސަރުކ ރުން މިރަށުގައި އަޅައި ދެއްވުމަށް 

ގޭގެ ތަރެއިން މިއަހަރު އަޅުއްވައިދެއްވުމަށް  150ކަނޑައަޅ ފައިވ  
ޅުމުގެ ގެަތއް އެ ފަރ ުތންގެ އެޅުމަްށ ހަވ ލުކޮށްފައިވ   100ހަމަޖެހިފައިވ  
 ވެ.ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރިއަށް އެބަގެންވެއެ މަސައްކަތްތައް 

  

 އައުޓްޑޯ ޖިމް ސިސްޓަމެއް ގ ޢިމްކުރުން 
ްށ ދުޅަހެޔޮ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް މިރަށުގެ ރައްޔިުތން ހެދުމަ

ކައުންސިލުން ކުރަމުންދ  މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އައުޓުޑޯ ޖިމް 
ކޮްށ ސިސްޓަމެއް ގ އިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ހަވ ލު

ގެ  މިހ ރު ވަނީ ނިންމައި ރަސްމީކޮށް "ދުޅަހެޔޮ މައިޒ ން"އެމަސައްކަތް 
 ނަމުގައި އައުޓް ޑޯ ޖިމު ހުޅުވ ފައެވެ.
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 ފެންހިންދ  ނިޒ މް ގ އިމްކުރުން 
އަށް ވިއްސ ރަވުމުގެ ސަބަބުން ރަށުގެ މަގުތަކުގައި ފެން ބޮޑުވ  މައްސަލަ

އްގައި ސަރަހައްދެ 04މަތިން ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ރަށުގެ ބަނދަރު
  ފެންހިންދ  ނިޒ މެއް ޤ އިމްކުރެިވފައިވ ނެއެވެ.

  

 ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ ފެންސް އުސްކުރުން 

ކުގެ ކޮޅުފުށި ސުޓްސަލްދަނޑުގެ ފެްނސް ތިރިކަމުން ދަނޑުކައިރީގައިވ  ގެތަ
ޑުގެ ފުރ ޅުމައްޗަށް ބޯޅަދ  މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން ފުްޓސަލްދަނ

  އިތުުރކޮށް އުސްކުރެވިފައެވެ.ފޫޓު 06ވ ނީ  ށްފެންސަ
  

 ކޮނި އުކ  ސަރަހައްދުތައް ސ ފުކުރުން 
ޝަްނ ސަރަހައްދު ވ ނީ ޕްރެސި 02ކައުންސިލުގެ ފަރ ތުން ރަށުގެ ކުނި އުކ  

އަދި  އިންޖިނިއަރިން އ އި ގުޅިގެން މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ސ ފުކޮށްފައެވެ.
 ވެ.ދީފައިވ ނީ ހަމަ އެކަނި ޑީސަލްއެމިމަސައްކަތް ކުރުމަށް އެފަރ ތަށް 

 
 

 މިނިވަންދުވަސް ފ ހަގަކުރުން 
މުެގ ނެގުދިދަ ކުރުމުގެގޮތުން، ފ ހަގަ ވަނަ މިނިވަންދުވަސް  56

އި ސ ތަކ އް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ހަރަކ ތުގައި ރަށުގެ މުއަްއސަރަސްމިއްޔ ތެ
 ރައްޔިތުން ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ.

 
 މަސްރޭސް ބޭއްވުން 

މިއަހަރުގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފ ހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ރަށުެގ 
ރޭސް ރައްޔިތުންނަށ އި މުއައްސަސ ތަކަށް ހުޅުވ ލައިގެން ކައުންސިްލ މަސް

 ޓީމެއް ވ ދަކުރިއެވެ. 08ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި މަސްރޭހުގައި  2021
  

 ރ މް ޕްރޮގް  އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ފ ހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގުނު 
ށުެގ ދުވަސް ފ ހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ރަ އެއްބައިވަންތަކަމުގެމިއަހަރުގެ 

 2021ސެންބަރ ޑި  25ރައްޔިތުންނަށ އި މުއައްސަސ ތަކަށް ހުޅުވ ލައިގެން 
ްނ ސަރަހައްދުތަކުން ޕްލ ސްޓިކް ފުޅިއ އި އެހެނިހެގަ ވ ނީ ރަށުގެ އެކި 

 .ޕްރޮގްރ މެއް ހިންގ ފައެވެ ޕްލ ސްޓިކް ހޮވައި ރަށުތެރެ ސ ފުކުރުމުގެ 
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 އަދި އޯލެވެލް  އީ .ސީ .ޖީ  މަދަރުސ އިން  އަތޮޅު .މ އަހަރު  ވަނަ  2021
 ން ބައްދަލުކުރު  އިމްތިހ ނު ފުރިހަމަކުރި ދަރިވަރުންނ އި  ސީ .އެސް .އެސް 
ވަނަ އަހަރު މ.އަތޮޅު މަދަރުސ އިން ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް އަދި  2021

އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިހ ނު ފުރިހަމަކުރި ދަރިވަރުންނ އި މ.ކޮޅުފުށީ 
 ވަނީ ބަްއދަލުކުރައްވ ފައެވެ. ކައުންސިލުގެ ފަރ ތުން 

 

 ދުވަސް ފ ހަގަކުރުން  ގައުމީ 
މުެގ ނެގުދިދަ ދުަވހު ގައުމީ ކުރުމުގެގޮތުން، ފ ހަގަ ދުވަސް ގައުމީ

ގަިއ ރަކ ތުވުނެވެ. މި ހަރުކޮށްލުމަކ އެކީ ކުރިއަށްގެންދެރަސްމިއްޔ ތު ބިލަތްމީ
 ރަށުގެ މުއައްސަސ ތަކ އި ރައްޔިތުން ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ.

 

 

އްވުނު މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލ އި ސިނަމަން ހަކުރ ހުރ  ރިސޯޓ އި ގުޅިގެން ބ  
 ވަޒީފ ގެ ސެމިނަރ

 ހުރި ޒުވ ނުންނަށް ގުޅިގެން ކައުންސިލ އި އިން ހަކުރ ހުރ  ސިނަމަން
 ބަރސެޕްޓެމް 01 ދިނުމަށް މަޢުލޫމ ތު ގުޅޭގޮތުން ފުރުސަތުތަކ އި ވަޒީފ ގެ
 ބޭއްވުނެވެ. އެއް ސެމިނަރ ވަޒީފ  ގައި 2021
 

 

 އެއްގަމު ލައިސެންސް ބުރެއް ބޭއްވުން 

ުޅ ުމަލަކޮތުޅ ައތޮ ، ފަރ ތުން ކައުންސިލުގެ ބުރެއް ލައިސެންސް އްގަމުއެ

  ބޭއްވުނެވެ. ގައި 2021 ޑިސެމްބަރ ަކުއްނިސާލިއ ުގިޅެގން 
 

 

 ން ހިންގު ޓިކް މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރ މް ޕްލ ސް 
ްށ ންގުމަހި )ރަށުން ބޭރުކުރުން( މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރ މެއް ފުޅި ޕްލ ސްޓިކް

  އެކު ކުރިޔަށް ގެންދެވެއެވެ.ސް އ އިޕ ލޭ މޯލްޑިވް
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ނ އި ޕްލޭން ތައްޔ ރުކުރުމ އި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުން ބިނ ވެށި  ކޮޅުފުށީ .މ
 ބައްދަލުކުރުން 

ވަރ  ބިނ ވެށި ޕްލޭން ތައްޔ ރު ކުރުމަށް ރައްޔިތުންނ އެކު ބޭއްވުނު މަޝް
 ގައި ބޭއްވުނެވެ. 2021އޮކްޓޫބަރ   09 ބައްދަލުވުން

 

 

 ދެއަވަށު ޤަބުރަސްތ ނު ސ ފުކުރުން 
ދެއަވަށު ޤަބުރަސްތ ނު ކޮންޓްރެޓް އުސޫލުން ބަޔަކ އި މ.ކޮޅުފުށީ 

 ގައި ވަނީ ދިލ  ސ ފުކުރެވިފައެވެ. 2021ހަވ ލުކޮށްގެން ޑިސެމްބަރ 

 

 ނެރުބައްތި މަރ މ ތު ކުރުން 
ށީ ކޮޅުފު ކަނޑުދަތުރު ކުރައްވ  ފަރ ތްތަކަށް ލުއިފަސޭހަ ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން

 އްޒަފުން ގުޅިގެން މ.ކޮޅުފުށީވަސިލުގެ ކައުންސިލަރުންނ އި މުކައުން
 ބަެއއް ، ނެރުބައްތިތަކުގެ ތެރެއިން ނުިދއްލިހުރި ނެރުބައްތިތައް ބަަދލުކޮށް

 .ވަނީ މަރ މ ތު ކުެރވިފައެވެއް ނެރުބައްތިތަ
 

 

 މުސްޙަފު ހަދިޔ ކުރުން 
ތިވެރި ދަރިވަރުންގެ ހިތްތަކުގައި ޤުރުޢ ނަށް އޮތް ލޯބި އިތުރުކުރުމުގެ މަ

ސްޙަފް ކައުންސިލުގެ ފަރ ތުން މ.އަތޮޅު މަދަރުސ އަށް ވަނީ މުމަޤްސަދުގައި 
 ހަދިޔ  ކުރެވިފައެވެ.

 

 މެޑިކަލް އިކުއިޕްމަންޓްސް ހަދިޔ ކުރުން 
ސިއްޚީ ދ އިރ އަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކޮޅުފުށީ 

 މެޑިކަލްކައުންސިލުގެ ފަރ ތުން ކޮޅުފުށީ ސިއްޚީ މަރުކަޒަށް ވަނީ 
 ހަދިޔ  ކުރެވިފައެވެ.  އިކުއިޕްމަންޓްސް
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މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޑރ. ޢަބްދު هللا މަޢުސޫމް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި 
 މުލަ ކަތޮޅު ކޮޅުފުއްޓަށް ވަޑައިގަ ތުން 

 މި. ވ ފައެވެ ބައްދަލު ކުރައް  މިދަތުރުފުޅުގައި މިނިސްޓަރ ވަނީ ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލ އި
 ނީވަ މަޢުސޫމް هللاޢަބްދު.ޑރ ޓޫރިޒަމް އޮފް މިނިސްޓަރ ކުރެއްވުމުގައި ބައްދަލު

 ގޮތުންގުޅޭ ކަންކަމ އި  ފައިދ ކުރަނިވި އެތައްގޮތަކުން ޖީލުތަކަށް މުސްތަޤުބަލުގެ
 .ދައްކަވ ފައެވެ ވ ހަކަފުޅުތަކެއް އުންމީދީ

 

އެގްރޯނެޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން ގެ ފަރ ތުން މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލް އަދި 
 މ.ކޮޅުފުށީ ދަނޑުވެރިންނ އި ބައްދަލުކުރެއްވުން 

ކްޓަރ މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އެގްރޯެނޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭިޖންޑިރެ
ރަޝީދު ބައިވެރިެވ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަިދ ކައުންސިލ އި  ހ ރޫން

މަްށ ށް ދިއުދަނޑުވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންަތށް އޮޅުންފިލުވައި މިދ އިރ އިން ކުރިއަ
ދި ވެ. އަނަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކ އި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރ ކުރެއްވިއެދަނޑުވެރިން

 ރ ތުން ދަނޑުވެރިން ކުރ  މަސައްކަތުގެ ހަމައަގު ހޯދަދޭން އެކޯޕަރޭޝަންގެ ފަ
 މަސައްކަތްކުރައްވ ނެ ކަމަށް ވިދ ޅުވިއެވެ.
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ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވ  ޙަރަކ ތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް  2021 .8
 ހަރަކ ތްތައް ގެންދެވިފައިނުވ  

 

  ަަމދުކުރުމުގެރަށުފެންވަރުގައި މަދިރީގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބަލިތަކ އި ބެހޭ މައުލޫމ ތުީދ، މަދިރި : 1ރަކ ތް ހ  

 ޕްރޮގްރ މެއް ހިންގުން.

 ލެއްނެތުން.އ އި ގުޅިގެން މުވައްޒަފުން ނެރިގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މ ހައު 19ކޮވިޑް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ަމުެގ އުލޫަމތު ދިނުމަސްތުވ  ތަކެތީ ނުރައްކ ތެރިކަމ އި ބެހޭގޮތުން ޒުވ ނުންނަށް އަމ ޒުކޮއްގެން މަ : 2ރަކ ތް ހ

 ޕްރޮގްރ މެއް ހިންގުން.

 ލެއްނެތުން.މުވައްޒަފުން ނެރިގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މ ހައުއ އި ގުޅިގެން  19ކޮވިޑް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ަދުންފަތުގެ ނުރައްކަލ އި ބެހޭގޮތުން ހޭުލންތެރިކަމުެގ ޕްރޮގްރ މް ހިންގުން. : 3ރަކ ތް ހ 

 ލެއްނެތުން.އ އި ގުޅިގެން މުވައްޒަފުން ނެރިގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މ ހައު 19ކޮވިޑް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ަން.ޖިންސަށް އަމ ޒުކޮށްގެން ވޮލީ މުބ ރ ތެއް ބޭއްވު  2ވަނަ ޓ މް މިޑް ބްރޭކުގައި  2 : 4ރަކ ތް ހ 

 ލެއްނެތުން.އ އި ގުޅިގެން މުވައްޒަފުން ނެރިގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މ ހައު 19ކޮވިޑް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ަޕްރީސްކޫލް ހިންގުން : 5ރަކ ތް ހ 

 ލެއްނެތުން.ން މުވައްޒަފުން ނެރިގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މ ހައުއ އި ގުޅިގެ 19ކޮވިޑް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ަރަމ ޟ ންމަހު ކުރ  ތަރ ވީޙް ނަމ ދުގައި ޚަތިމްކުރުމަށް ޙ ފިޟުން ގެނައުން. : 6ރަކ ތް ހ 

 ލެއްނެތުން.އ އި ގުޅިގެން މުވައްޒަފުން ނެރިގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މ ހައު 19ކޮވިޑް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ަރަމަޟ ންމަހު ސުކޫލްކުދިންނަށް ދީނީ ހަރަކ ްތތަކެްއ ހިންގުން  : 7 ރަކ ތް ހ 

 ލެއްނެތުން.އ އި ގުޅިގެން މުވައްޒަފުން ނެރިގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މ ހައު 19ކޮވިޑް  ސަބަބު/ދަތިތައް:
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   ވިޔަފ ރިއ މްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގ  ހަރަކ ތްތަކ އި ކައުންސިލުން  .9
 ސްޓޭންޕް ވިއްކުން 

ެނ ޕް ލިބޭރައްޔިތުންނަށް ރަށުގައި ިތބެގެްނ އެކިއެކި ކަންކަމަށް ބޭުނންވ  ސްޓޭން
ނެވެ. ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޮގުތން ކައުންސިލުންދަީނ ސްޓޭންްޕ ވިއްކަމުން

ރުފިޔ  ިލބިފައި ވެއެވެ.  325.00މިގޮތުން ސްޓޭންޕް ވިއްކަިއގެން 
ކިއެކި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  އިބްރ ހީމް މުޙައްމަދު ޞ ލިޙް، އެއެހެންނަމަވެސް 

ޖ.( 70/4ލިޔުންތަކުގައި ރެވެނިޔު ސްޓޭމްޕް ޖެހުމުގެ ޤ ނޫނު )ޤ ޫނނު ނަްނބަރު 
 ޓޭންޕްސް ފައިވ ތިތަޞްދީޤު ކުރައްވ  ގައި 2021ޖުލައި  11އުވ ލުމުގެ ބިލު 

 ވެ.މެދުކަނޑ ލެވިއެކައުންސިލުންވ ނީ ވިއްކުމުގެ ހިދުމަތް 

 

 މަސްދޯނި ކުއްޔަށް ދިނުން  08ދުރުރ ސްތ  
ވ ނީ  "8ދުރުރ ސްތ  "ގައި ރައްޔިތުންގެ މަސްދޯނި  2019ސެޕްޓެމްބަރ  01

ޔަްށ އަހަރުގު މުއްދަތަށް ކުއް 05ގ ސިމް ރަޝީދަށް ، މ.ކޮޅުފުށީ ޑޯރެންސީވިލ 
އްކަން ރުފިޔ  ދަ 306,000.00ދޫކުރެވިފައެވެ. އަދި މަހުކުލީގެ ކޮތުގައި އަހަރަކު 

 ކުލީގެ ވަނީ ުރފިޔ  284,580.00ވަނަ އަހަރުގައި  2021މިގޮތުން  ޖެހެއެވެ.
ގެން ރީޝެޑިއުލް ކޮށްދީފައިވ  އ އި ގުޅި 19-ކޮވިޑްކ ފައެވެ. އަދި ދައް ގޮތުގައި

ގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ ކުއްޔަށްވ   2021އަދި އޮގަސްޓް  76,500.00
ޔަށް މިއަހަރު ތެރޭ ދައްކަން ޖެހޭ ކަމުގައިވީނަމަވެސް ކުއް ރުފިޔ  25,500.00

 ނެގި ފަރ ތުން އެފައިސ  ދައްކ ފައެއް ނުވެއެވެ.

 

 ޕްރީސްކޫލް ހިންގުން 
ިއ ރަށުގައި ތިބެގެްނ ތުއްތު ކުިދންނަށް ަފށ  ތަޢުލީުމ ދިނުމުެގ މަޤުޞަދުގަ

 ނ ސަރީ ރީސްކޫލުގައިކޮޅުފުީށ ޕްކައުންސިލުންދަނީ ޕްރީސްކޫލެއް ހިންގަމުންނެވެ. 
 20އަދި ބޭބީ ނ ސަރީއަށް ކިޔަވައިދެއެވެ. އަދި ޕްރީސުކޫލުގައި މިއަހަރު 

 18,472.00 ޕްރީސްކޫލް ހިންގައިގެންދަރިވަރަކު ތައުލީމު ހ ސިލްކުރިއެވެ. 
   ރުފިޔ  ލިބިފައިވެއެވެ.

 ބިމުކުލި 
ބިްނ އަދި ދިގުމުއްދަތަށް ރައްޔިތުން އެކިއެކި ބޭނުމަށް ވަގުތީގޮތުން 

އި، ށް ދިނުމ މިގޮތުން އެިކއެކި ބޭނުންތަަކށް ބޮޑުގުދަްނ ކުއްޔަދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. 
މ.ދިއްތުނޑީގެ ވަރުވ ގެ ފައިސ އ އި، އޫރިދޫ އަދި ސެޓްލިންކް ސައިޓުގެ 
އި ބިމުކުލީގެ އިތުރުން އައްދަށު ފަސްގަނޑުގެ ވަރުވ ވެސް ބިމުކުލީގެ ގޮތުގަ

 ވެއެވެ. ރުފިޔ  ލިބިފައި 148,404.99ކުީލގޮތުގައި އަދި ބިމު ނެއެވެ.ހިމެނިފައިވ 
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 އޮޑި ދޯނިފަހަރުން ލިބޭފައިސ  
، އިގެ ސ ވޭ ކުރުމ އި، ސަލ މަތީ ހައްދައިދިނުމ ކައުންސިލުން އޮޑިދޯނިފަހަރު

ވެ. އް ފޯރުކޮށްދެއެޚިދުމަތްތަަމްސެވިރަކުމެގ ަލިއެސްންސ ަހްއަދިއިދުންނަފަދ 
 ރުފިޔ  ލިބިފައިވެއެވެ. 5,300.00އަދި މިހިދުމަތްތަކުގެ ފީގެ ގޮތުަގއި 

  

 ފޯމް ވިއްކައިގެން ލިބޭފައިސ  
 ބަންޑ ރަ ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅ  ފޯމުމ.ކޮޅުފުށިން އަދި ރުއްގަސް ފޯމް 

މު އެދޭ ފޯބަންޑ ރަ ގޯއްޗަށް  ރުފިޔ  ލިބިފައިވެއެވެ. 5,003.00ވިއްކައިގެން 

 ވިއްކުން އެއީ މިކައުންސިލުން އަލަށް ފެށި ކަމެކެވެ.
 

 

 އިސ  ލިބޭ ފަ  ކައުންސިލު ބެލުމުގެ ދަށުގައިވ  ބިންތަކުގައި ހުރި ތަކެތި ވިއްކައިގެން 
ގެން އަލަށް )ުޘނ މީ ކ ރިސ އ އި ގުޅި ބިންތަކުގައި ދަށުގައިވ  ބެލުމުގެ ކައުންސިލު 

އިވ ( ތަކުގަ އ ބ ދު ކުރެވުނު ސަރަހައްދަށް ބަދަލުކުރެވުނު ފަރ ތްތަކުގެ ކުރީގެ ގޯތި
  .ރުފިޔ  ލިބިފައިވެއެވެ 13,885.00ތަކެތި ވިއްކައިގެން ރުއްގަހުގައި އަޅ  

 
 

 ނީލަމުގައި ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭފައިސ  
 ކިކަހަލައެބައުވެފައިވ  މުދަލ އި ކައުންސިލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވ  ކައުންސިލުން 

ވެ. ވިފައެފަހަރުމަތިން ނީލަން ކިޔައިގެން ވިއްކ ލެ ހަރުމުދަލ އި ތަކެތި ވ ނީ އެކި
 ރުފިޔ  ލިބިފައިވެއެވެ. 29,610.00މިގޮތުން ނީލަންކިޔައިގެން 

  

 އި ފޮޓޯކޮޕީ ހެއްދުމުގެ ފީ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމ  

އްމު އ ުރފިޔ  އަދި  20.00ސެޓްފިކެޓް ހައްދައިގެން ވަނަ އަހަރު  2021ފ އިތުވި 
 ރުފިޔ   222.00ރައްޔިތުންގެ އެކި ބޭނުންތަކަްށ ފޮޓޯ ކޮޕީ ހައްދައިދީގެން 

 ކައުންސިލަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ.
  

  ޖޫރިމަނ ފައިސ  

 1,850.00 ގެ ގޮތުަގއި ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ އެކިއެިކ ހިދުމަތްތަކުގެ ޖޫރިަމނ 
 ލިބިފައިވެއެވެ.ރުފިޔ  
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  ފައިސ  ފެން ވިއްކައިގެން ލިބޭ 

ފެން އިސްކުރުބަރި ގ އިމް  2ބަނދަރުން ފެން ވިއްކުމަށް އެސަރައްދުގައި 
ން ކައިގެކުރެވިފައިވ ނެއެވެ. މިގޮތުން ރަށުން ބޭރުގެ އޮޑިދޯނިފަހަރަށް ފެން ވިއް

 ރުފިޔ  އ މްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވެއެވެ. 5,700.00
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 މ ލީ ހިސ ބުތައް ވަނަ އަހަރުގެ  2021ކައުންސިލްގެ   .10
 ަފންޑުގެ ބަޖެްޓ ރިޕޯޓް.(J-GOM) ދައުލަތުންދޭ ބްލޮކް ގްރ ްނޓް  10.1

ބަޖެޓް  ގެ ނިޔަލަށް  2021
 ބ ކީ 

ހިނގި  ގެ ނިޔަލަށް  2021
 ޚަރަދު 

ވަނަ އަހަރަށް ލިބުނު  2021
 ބަޖެޓް 

 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ރިކަރަންޓް ަޚރަުދގެ ުޖމްލަ   4,240,075.92  4,152,683.01 87,392.91
 ކެޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ޖުމްލަ   97,275.08  83,901.08 13,374

- - - 
ކައުންސިްލގެ މ ލިއްަޔތުން ހިްނގޭ 

 ޕްރޮްގރ މުތަުކގެ ުޖމްލަ ޚަަރދު 
 ޖުމްލަ  4,337,351.00 4,236,584.09 100,766.91

   
  

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު    

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގ  ޚަރަދު 2,420,207.26 2,404,939.95 15,267.31

501.64 109,564.36 110,066.00 
ޕެންޝަނ އި، މުސްކުޅިކުރައްވ  
މުވައްޒަފުންނަށ އި އަދި ވަކި 

 ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސ  
 ދަތުރުަފތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  7,000.00 2,110.00 4,890.00

20,946.71 53,666.03 74,612.74 
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދ  

 ތަކެތީގެ އަގު 

13,818.72 1,135,568.28 1,149,387.00 
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވ  

 ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ަޚރަދު - - -

3,719.92 7,305.00 11,024.92 
މަރ މ ތު ކުރުމ އި ބެލެހެއްޓުމުގެ 

 ޚަރަދު
 ޚަރަދު ޚިދުމަތުގެ ލޯނުގެ - - -

28,248.61 439,529.39 467,778.00 
 އިޝްތިރ ކ އި ،އެހީ ސަރުކ ރުންދޭ

 ސަބްސިޑީޒް  އަދި

   
 ލިބިދ ނެ ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވ 
 ފައިސ   ދޭ ހަމަޖެއްސުމަށް ގެއްލުމެއް

 ޖުމްލަ  4,240,075.92 4,152,683.01 87,392.91

    

  
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު  

13,374.00 83,901.08 97,275.08 
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވ  ހަރުމުދ  

 ހޯދުމަށް ކުރ  ޚަރަދު
 ޖުމްލަ  97,275.08 83,901.08 13,374.00
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 ބަޖެޓް ރިޕޯޓް.(J-LCL) ޙިދުމަތުގެ ފަންޑުގެ  10.2
ގެ  2021
ބަޖެޓް  ނިޔަލަށް 
 ބ ކީ 

ގެ  2021
ހިނގި  ނިޔަލަށް 

 ޚަރަދު 

ވަނަ  2021
އަހަރަށް ލިބުނު 

 ބަޖެޓް 

 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ރިކަރަންޓް ަޚރަުދގެ ުޖމްލަ  2,055,533.00 525,846.40 1,529,686.60
 ކެޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ޖުމްލަ  - - -
 ކައުންސިްލގެ މ ލިއްަޔތުން ހިްނގޭ ޕްޮރްގރ މުތަުކގެ ޖުމްލަ ޚަަރދު  - - -

 ޖުމްލަ  2,055,533.00 525,846.40 1,529,686.60

     

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު    

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގ  ޚަރަދު 210,000.00 63,486.51 146,513.49

5,670.15 4,409.85 10,080.00 
 ށް ނޫންޕެންޝަނ އި، މުސްކުޅިކުރައްވ  މުވައްޒަފުންނަށ އި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަ

 ގޮތުން ދޭ ފައިސ 
 ދަތުރުަފތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  - - -

 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދ  ތަކެތީގެ އަގު - - -

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވ  ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 1,584,327.00 457,950.04 1,126,376.96

 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ަޚރަދު - - -

 ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދުމަރ މ ތު ކުރުމ އި  107,000.00  107,000.00

 ޚަރަދު ޚިދުމަތުގެ ލޯނުގެ - - -

 ސަބްސިޑީޒް  އަދި އިޝްތިރ ކ އި ،އެހީ ސަރުކ ރުންދޭ 144,126.00 - 144,126.00

 އިސ  ފަ ދޭ ހަމަޖެއްސުމަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދ ނެ ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވ  - - -

 ޖުމްލަ  2,055,533.00 525,846.40 1,529,686.60

    

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު    

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވ  ހަރުމުދ  ހޯދުމަށް ކުރ  ޚަރަދު  - - -

 ޖުމްލަ  - - -
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 ބަޖެޓް ރިޕޯޓް. (L-CTPF) ގެތިން ވަނަ ފަރ ތުގެ ފައިސ ގެ ފަންޑު 10.3
 

ގެ  2021
ބަޖެޓް  ނިޔަލަށް 
 ބ ކީ 

ގެ  2021
ހިނގި  ނިޔަލަށް 

 ޚަރަދު 

ވަނަ  2021
އަހަރަށް ލިބުނު 

 ބަޖެޓް 

 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ރިކަރަންޓް ަޚރަުދގެ ުޖމްލަ  1,100,000.00 485,283.74 614,716.26
 ކެޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ޖުމްލަ  - - -
 ކައުންސިްލގެ މ ލިއްަޔތުން ހިްނގޭ ޕްޮރްގރ މުތަުކގެ ޖުމްލަ ޚަަރދު  - - -

 ޖުމްލަ  1,100,000.00 485,283.74 614,716.26

   
  

 ޚަރަދު ރިކަރަންޓް    

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގ  ޚަރަދު - - -

- - - 
 ށް ނޫންޕެންޝަނ އި، މުސްކުޅިކުރައްވ  މުވައްޒަފުންނަށ އި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަ

 ގޮތުން ދޭ ފައިސ 
 ދަތުރުަފތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  - - -

 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދ  ތަކެތީގެ އަގު - - -

 ހިންގުމަށް ބޭނުންވ  ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދުއޮފީސް  - - -

 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ަޚރަދު - - -

 މަރ މ ތު ކުރުމ އި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު - - -

 ޚަރަދު ޚިދުމަތުގެ ލޯނުގެ - - -

 ސަބްސިޑީޒް  އަދި އިޝްތިރ ކ އި ،އެހީ ސަރުކ ރުންދޭ 1,100,000.00 485,283.74 614,716.26

 އިސ  ފަ ދޭ ހަމަޖެއްސުމަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދ ނެ ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވ    

 ޖުމްލަ  1,100,000.00 485,283.74 614,716.26

    

  
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު  

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވ  ހަރުމުދ  ހޯދުމަށް ކުރ  ޚަރަދު  - - -

 ޖުމްލަ    -
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 ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް ވަނަ އަހަރުގެ  2021 .11
 52: އަދަދު ޤ ނޫނުން ލ ޒިމް ކުރ  ބައްދަލުުވމުގެ

 46 އަދަދު:ބަްއދަލުވުންތަކުގެ  ބ އްވައިފައިވ ކައުންސިލުން 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް  ޙ ޟިރުވި ޢަދަދު  ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

 ޖަލްސ ތައް  ކައުންސިލްގެ  މަރުހަލ ގެ  އިންތިޤ ލީ  ދައުރުގެ  ވަނަ  03

ވަނަ ދައުރުގެ  03
އިންތިޤ ލީ މަރުހަލ ގެ 

 ވަނަ ޖަލްސ  24
2 

 24ވަނަ ދައުރުގެ އިންތިގ ލީ މަރުހަލ ގެ  3މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ  .1
 ވަނަ ޖަލްސ ގެ އެޖެންޑ  ފ ސްކުރެވުނެވެ. 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް )  2021މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ  .2
 ރުފިޔ  ( ފ ސްކުރެވުނެވެ.  4337351.00ދައުލަތުން ދޭ ހިލޭއެހީ 

ގެ ވަނަ އަހަރަށް ކައުންސިލަރުން އަދި ކައުންސިލް މުވައްޒަފުން 2021 .3
 ޗުއްޓީ ޕްލޭން ފ ސްކުރެވުނުވެ. 

މް ތު ޭބނުންނުވ ތީ، އެމަޤ ކައުންސިލްގެ ޑްރައިވަރުގެ މަޤ މު މިވަގު .4
 ވުމަށް އުވ ލުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮރޯރިޓީއަށް ފޮނު

 ނިންމުނެވެ. 
 23ވަނަ ދައުރުގެ އިންތިޤ ލީ މަރުހަލ ގެ  3މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ  .5

 .ވަނަ ޖަލްސ ގެ ޔައުމިއްޔ  އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ

ވަނަ ދައުރުގެ  03
އިންތިޤ ލީ މަރުހަލ ގެ 

 ވަނަ ޖަލްސ  25
2 

 25ވަނަ ދައުރުގެ އިންތިގ ލީ މަރުހަލ ގެ  3މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ  .1
 ވަނަ ޖަލްސ ގެ އެޖެންޑ  ފ ސްކުރެވުނެވެ. 

 24ވަނަ ދައުރުގެ އިންތިޤ ލީ މަރުހަލ ގެ  3މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ  .2
 .ސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެވަނަ ޖަލްސ ގެ ޔައުމިއްޔ  އެއްވެ 

ވަނަ ދައުރުގެ  03
އިންތިޤ ލީ މަރުހަލ ގެ 

 ވަނަ ޖަލްސ  26

 
3 

 

 26ވަނަ ދައުރުގެ އިންތިގ ލީ މަރުހަލ ގެ  3މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ  .1
 ވަނަ ޖަލްސ ގެ އެޖެންޑ  ފ ސްކުރެވުނެވެ. 

 25މަރުހަލ ގެ ވަނަ ދައުރުގެ އިންތިޤ ލީ  3މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ  .2
 .ވަނަ ޖަލްސ ގެ ޔައުމިއްޔ  އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ

ވަނަ ދައުރުގެ  03
އިންތިޤ ލީ މަރުހަލ ގެ 

 ވަނަ ޖަލްސ  27
3 

 27ވަނަ ދައުރުގެ އިންތިގ ލީ މަރުހަލ ގެ  3މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ  .1
 ވަނަ ޖަލްސ ގެ އެޖެންޑ  ފ ސްކުރެވުނެވެ. 

އް ންސިލްގެ ބ އޮފީސް ހިންގި އިމ ރ ތުގެ ގޯތިން ަބއެމ.ކޮޅުފުށީ ކައު .2
ކައުންސިލުގެ ބޭނުމަށް ނެގުމަްށަފހު މ.ކޮޅުފުށީ ޕޮލިސްސްޓޭޝަން 

 ހިންގުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 
ވަނަ އަހަރަށް އިޖްތިމ ޢީ ސަރަހައްދު ކުނިކަހ  ސ ފުކޮށް  2021 .3

 . ބެލެހެއްޓުމަށް އިުޢލ ނުކުރުމަށް ިނންމުނެވެ



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކ ތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021
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 26ވަނަ ދައުރުގެ އިންތިޤ ލީ މަރުހަލ ގެ  3މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ  .4
 .ވަނަ ޖަލްސ ގެ ޔައުމިއްޔ  އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ

 ޖަލްސ ތައް  ކައުންސިލްގެ  ދައުރުގެ  ވަނަ  04

 01ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ 

 
4 

ދި ނައިބު ރައީސް ހޮވުން އަވަނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ  .1
ސް ދައުރ އި މުހ ތަބު ކުރެއްވުން، ކައުންސިލްގެ ރައީ 4ކައުންސިލްގެ 

ކަރަންޓީނުން ވީއްލުމުން ބ އްވ  ފުރަތަމަ ޖަލްސ ގައި ބޭއްވުމަށް 
 ނިންމުނެވެ.

 ވަނަ ދައުުރ ހިނގައި ދިޔަގޮތުގެ ބަޔ ން ދަރުބ ރަށް 3ކައުންސިލްގެ  .2
 އިއްވުނެވެ. 

 02ދައުރުގެ ވަނަ  04
 ވަނަ ޖަލްސ 

5 

ޑ  ވަނަ ަޖލްސ ގެ އެޖެން 2ަވނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ  .1
 ފ ސްކުރެވުނެވެ. 

ވަނަ ދައުރުގެ ނަިއބުރައީސް ކަމަށް  4މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ  .2
 ކައުންސިލަރ އ ދަމް ފަޔ ޟް އިންތިހ ބުކުރެވުނެވެ. 

ރައީސް ޢަބްުދލްޢަލީމް  ވަނަ ދައުރުގެ 4މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ  .3
 ކައުންސިލ އި މުހ ތަބު ކުރެއްވިއްއެވެ. 

އްޔ  ވަނަ ޖަލްސ ގެ ަޔއުމި 1ވަަނ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ  .4
 ފ ސްކުރެވުނެވެ. 

 03ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ 

5 

ޑ  ވަނަ ަޖލްސ ގެ އެޖެން 3ަވނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ  .1
 ފ ސްކުރެވުނެވެ. 

 މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓެއް ހެދުމަށް ނިންމުނެވެ.   .2
 2ސަރަހައްދުގައި ކުނިގިނަވެ އެ  2މ.ކޮޅުފުށީގައި ކުނިއަޅ   .3

ގެ ގެ އެޅުމު 100ސަރަހައްދަށް ކައިރިވެވޭވަރުނުވ ތީ، މިރަށުގައި 
މަސައްކަތް ކުރ މީހުނަށް )ޕްރެސިޝަން އިންޖީނިއަރިން ސަރވިސް 

 ޕވޓ( ޑީސަލް ދީގެން ސ ފުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 
 މ.އަތޮޅު މަދަރުސ ގައި ހަދަމުންދ  ނަމ ދު ކުރ  ކޮޓަރި ނިންމުމަށް .4

 ކައުންސިލުން އެހީ ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ. 
( ސިލް ބައްދަލުވުންމ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ޖަލްސ  ) ކައުން .5

 އަންގ ރަ ދުވަހުގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމުނެވެ.  
ނޑު މ.ކޮޅުފުށީގައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީން އަޅުއްވައި ދެއްވި ފުޓްސަލް ދަ .6

 ވ  ހޯމަ ދުވަހު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށް ނިންމުނެވެ.  24.05.2021
 މ.ކޮޅުފުށީގައި ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދ  ކުޑަކުދިންގެ ޕ ކުގެ .7
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ޑިޒައިން ފައިނަލް ކުރުމަށް ފަހު މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރ ތެއް ހޯދުމަށް 
 އިޢުލ ނުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.  

ރ ގެ ވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލަރުން، މިއިދ  4މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ  .8
  ވުނެވެ.ބޭންކު އެކައުންޓްތަކުގައި ސއޮކުރުމަށް ބޭނުންވ  ގަރ ރު ފ ސްކުރެ

އްޔ  ވަނަ ޖަލްސ ގެ ޔައުމި 2ވަނަ ދައުރުގެ  4ސިލްގެ މ.ކޮޅުފުށީ ކައުން .9
 ފ ސްކުރެވުނެވެ.

ތެއް މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރ  .10
 ހޯދުމަށް އިޢުލ ނުކުރުމަށް ިނންުމނެވެ. 

 04ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ 

5 
 

ޑ  ވަނަ ަޖލްސ ގެ އެޖެން 4ަވނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ  .1
 ފ ސްކުރެވުނެވެ. 

" 2021"މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ ހިންގ  ޤަވ ޢިދު  .2
 ފ ސްކުރެވުނެވެ. 

ން ގެ ކުރިމ.ކޮޅުފުށިން ދޫކޮށްފައިވ  ދަނޑުބިންތަކުގެ އެގްރިމެންޓް އ ކުރުމު .3
މަށް ނޑުވެރިންގެ ހިޔ ލ އި މަޝްވަރ  ހޯދުދަނޑުވެރިންނ  ބައްދަލުކޮށް ދަ

 ނިންމުނެވެ.  
 ށްޓަކައިމ.އަތޮޅު މަދަރުސ އިން ބ އްވ  ޤުރުއ ން މުބ ރ ތުގެ އިނ މު ދިނުމަ .4

 ރުފިޔ  މ.އަތޮޅު މަދަރުސ އަށް ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.  5000.00
އްޔ  ވަނަ ޖަލްސ ގެ ަޔއުމި 3ވަަނ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ  .5

 ރެވުނެވެ.ފ ސްކު

 05ވަނަ ދައުރުގެ  04
 5 ވަނަ ޖަލްސ 

ޑ  ވަނަ ަޖލްސ ގެ އެޖެން 5ަވނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ  .1
 ފ ސްކުރެވުނެވެ. 

ށީ .ކޮޅުފުމ.ކޮޅުފުށީ ޒުވ ނުންގެ ޖަމްޢިއްޔ އިން އެދިލައްވ ފައިވ ގޮތަށް، މ .2
މުގެ ބަނދަރުގެ ވަނި ސަރަހައްދަކުން ބ ބަކިއު އޭރިއ އެއް ތަރައްގީ ކުރު

 ހުއްދަދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.  
ކަލް މ.ކޮޅުފުށީ ސިއްހީމަރުކަޒުން އެދިލައްވ ފައިވ ގޮތަށް ބައެއް މެޑި .3

ދި  މެޝިން، ތަމޯމީޓަރ، ޕަލްސް އޮކްސިމީޓަރ އަ އިކްއިޕްމެންޓް ) ބީޕީ
ޑިސްއިންފެކްޓް ސްޕްރެޔަރ ( މ.ކޮޅުފުށީ ސިއްހީމަރުކަޒަށް ހަދިޔ  

 ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.  
 މ.ކޮޅުފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރ  ކޮމިޓީއަށް .4

ނ ޒ  ސިކައުންސިލްގެ ފަރ ތުން ފޯކަލްޕޮއިންޓުންގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލަރ 
  މުނެވެ.އަދި ކައުންސިލަރ ސަބ ނ  އަބްދުއްސައްތ ރު އައްޔަންކުރުމަށް ނިން
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 ގެވަޅު 33ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ ޕްރޮޖެކުޓަށް އިތުރަށް ބޭނުންވ   100 .5
 ހިޔ ލު ދޫކުރުމަށް ކައުންސިލުން އެކުލަވ ލ ފައިވ  އުސޫލަށް ރައްޔިތުންގެ

 ހޯދުމަށް އިޢުލ ނުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.  
އްޔ  ވަނަ ޖަލްސ ގެ ޔައުމި 4ވަނަ ދައުރުގެ  4ށީ ކައުންސިލްގެ މ.ކޮޅުފު .6

 ފ ސްކުރެވުނެވެ.

 06ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ 

5 

ޑ  ވަނަ ަޖލްސ ގެ އެޖެން 6ަވނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ  .1
 ފ ސްކުރެވުނެވެ. 

ީޓ ވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލަށް ލަފ ދޭކޮމި 4މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުގެ  .2
 އެކުލަވ ލުމަށް ނިންމުނެވެ. 

ންގެ އްޔަތުމ.ކޮޅުފުށީގެ މަގުބައްތިތަކުގެ ުނދެއްކިހުރި ކަރަންޓް ބިލްތައް ރަ .3
 ފައިސ އިން ދެކުމަށް ނިންމުނެވެ. 

ޓީގެ މ.ކޮޅުފުށީ އަންހެނުންގެ ަތރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރ  ކޮމި .4
 އަންހެނުންގެ ކުރި އިމ ރ ތް މަރ މ ތުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 

ކުގެ ދިރ ގު ޕލކ އަދި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕލކ އަށް ދޫކޮށްފައިވ  ިބންތަ .5
 އެއްބަސްވުންތައް އ ކުރުމަށް ނިްނމުނެވެ. 

ން މ.ކޮޅުފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންެގ ) މަހިނޫރު އިމ ރ ތުެގ ( އެްއބަސްވު .6
އި އ ރުރިޔ   5000.00ވެ. އެއްބަސްވުން އ ކުރ އިރު އ ކުރުމަށް ނިންމުނެ

 ރުޔ ގެ އ އި ދެމެދުގެ ކުޔެއް ނެގުމަށް ނިންމުނެވެ.  10000.00
ހައިބްރިޑް ސިސްޓަމްގެ ސޯލ  ނިޒ މް ޤ އިމްކުރުމަށް މ.ކޮޅުފުށީ  .7

މަށް ންކުރުކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ަދށުގައިވ  އިމ ރ ތްތަކުގެ ފުރ ޅުތައް ބޭނު 
 ނިންމުނެވެ. 

އްޔ  ވަނަ ޖަލްސ ގެ ޔައުމި 5ވަނަ ދައުރުގެ  4ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ މ. .8
 ފ ސްކުރެވުނެވެ.

 07ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ 

5 

ޑ  ވަނަ ަޖލްސ ގެ އެޖެން 7ަވނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ  .1
 ފ ސްކުރެވުނެވެ. 

މް މ.ކޮޅުފުށީ ސިއްހީމަރުކަޒުގެ އިރުންއޮތް ހުސްބިމުގައި އައުްޓޑޯ ޖި .2
 އެޅުމަށް ނިންމުނެވެ. 

ދ ނުގެ ސްޓޯން ކެއަރ އިންވެސްޓްމަްނޓުން އެދިލައްވ ފައިވ ގޮަތށް، ޮބޑުގު .3
 ކުލި ކުޑަކޮށްދެވެން ނެތްކަމުގައި ނިންމުނެވެ. 

ގޮތަށް، މ.ކޮޅުފުށީ  މ.ކޮޅުފުށީ ޒުވ ނުންގެ ޖަމްޢިްއޔ އިން އެދިލައްވ ފައިވ  .4
ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ފުޓްސެލް ދަނޑެއް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ހުއްދަ 
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 ދިނުމަށް ނުފެްނނަ ކަމުގައި ނިްނމުނެވެ. 
ށް ވޭނެކަމަހަލީމަތު މަޢުސޫމ  އެދިލައްވ ފައިވ  ގޮތަށް ގޯތި ބަދަލުކޮށް ނުދެ .5

 ނިންމުނެވެ. 
އްޔ   ޖަލްސ ގެ ޔައުމިވަނަ 6ވަނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ  .6

 ފ ސްކުރެވުނެވެ.

 08ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ 

5 

ޑ  ވަނަ ަޖލްސ ގެ އެޖެން 8ަވނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ  .1
 ފ ސްކުރެވުނެވެ. 

ވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލަރުންެގ  4މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ  .2
 މަސައްކަތްތައް ބަހ ލެވުނެވެ. 

 މ.ކޮޅުފުށިން ގެވަޅު ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލު ފައިނަލް ކުރެވުނެވެ.  .3
މ ިއ ށްދިނުއިބްރ ހީމް ވަހީދު އެދިލައްވ ފައިވ ގޮތަށް ޖޫން މަހުގެކުލި މ ފުކޮ .4

ނުމަްށ ދިގެ ކުރިން ދެއްކުމުގެ ހުއްދަ  25ކޮންމެ މަހެއްގެކުލި އެމަހެއްގެ 
 ފެންނަ ކަމުގައި ނިންމުނެވެ. 

އްޔ  ވަނަ ޖަލްސ ގެ ޔައުމި 7ވަނަ ދައުރުގެ  4 މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ .5
 ފ ސްކުރެވުނެވެ.

 09ވަނަ ދައުރުގެ  04
 5 ވަނަ ޖަލްސ 

ޑ  ވަނަ ަޖލްސ ގެ އެޖެން 9ަވނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ  .1
 ފ ސްކުރެވުނެވެ. 

  ފ ހަގަ ގެވަޅު ދޫކުރުމަށް އެކުލަވ ލެވުުނ އުޞޫލުގައި މައްސަލަ ހުރިކަަމށް .2
 ރުމަށްކުރެވުމ އި ގުޅުގެން، އެއުޞޫލު އިސްލ ހު ކުރުމަށްފަހު ފައިަނލް ކު

 ނިންމުނެވެ. 
ްނ ކުއްޔަށް ހިފ ފައިވ  ފަރ ތަށް ލުޔެއް ދިނުމުެގ ގޮތު 8ދުރުރ ސްތ   .3

އި ދިނުމ ރިމަނ ގެ ފައިސ  މައ ފުޮކށްކުލީގެ އިތުރަށް ދައްކަންެޖހިފަިއވ  ޖޫ
 ވެ. ގެ ކުރިން ދެއްކުމަށް ނިންމުނެ 30ކޮންމެ މަހެއްގެ ކުލި އެމަހެއްގެ 

އި ތްކަމުގައިބުރ ހީމް އަސްރަފު އެދިލައްވ ފައިވ  ގޮތަށް ލިޔުމެއް ދެވެން ނެ  .4
 ނިންމުނެވެ. 

 ޕޯސަލްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއ ޒުގެ ސިޓީގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ޕްރޮ .5
 ހުށަނޭޅުމަށް  ނިންމުވެ. 

ގުމަްށ ނެފަރ ތެއް  2ކައުންސިލަށް ލަފ ދޭ ކޮމިޓީއަށް އ އްމުންގެ ތެރެއިން  .6
 އަލުން އިޢުލ ނު ކުރުމަށް ނިންުމނެވެ. 

ޕްރީސްކޫލް ކުދިންގެ އަތުންނެގޭ ފީ، މަސައްކަތު މީހުން، ޓީޗަރުންގެ  .7
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 މުސ ރަ ކަނޑައެޅުނެވެ. 
އްޔ  ވަނަ ޖަލްސ ގެ ަޔއުމި 8އުރުގެ ވަަނ ދަ 4މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ  .8

 ފ ސްކުރެވުނެވެ.

 10ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ 

4 

 ންޑ ވަނަ ޖަލްސ ގެ އެޖެ 10ވަނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލުގެ  .1
 އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

 ލައިޖު  15ކައުންސިލުން ޖުލައިމަހު ރައްޔިތުންނ އި ބައްދަލުކުރުން  .2
 ވ  ބުރ ސްފަތި ދުވަހު ބޭްއވުމަށް ނިންމުނެވެ.2021

ޞ ދިޤު އެދިލައްވ ފައިވ ގޮތަށް، ލޮނުމަސް އެޅުމަށް ބިން هللا އަބްދު .3
 ދޫކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

ވި ކައުންސިލަރުންގެ ބްރީފިންގ ީމޓިންގ އ އި ގުޅޭގޮތުން މަޝްަވރ ކުރެ .4
 އުޞޫލެއް ކަނޑައެޅުނެވެ.

ވަނަ ޖަލްސ ގެ  09ދައުރުގެ ވަނަ  4މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލްގެ  .5
 ޔައުމިއްޔ  އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

 11ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ 

4 

 ންޑ ވަނަ ޖަލްސ ގެ އެޖެ 11ވަނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލުގެ  .1
 އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

ތުްނ ޔުނީފޯމު ބެލެނިވެރިން އަމ.ކޮޅުފުށީ ޕްރީސުކޫލު ދަރިވަރުންގެ  .2
 ރީއެންބ ސް ކުރ ގޮތަށް ކައުންސިލުން ފަހަދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.

މ.ކޮޅުފުށީ މިސްކިތްތަކުގެ އެއަރކޯން ތަކުގެ ސަބްސްކްރިޕްޝަން  .3
 ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑ ލުމަށް ިނންމުނެވެ.

ްށ ގުމަންހި މ.ކޮޅުފުށީ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން މަދަދު ޕްރޮގުރ މް  .4
 ނިންމުނެވެ.

ވަނަ ޖަލްސ ގެ  10ވަނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލްގެ  .5
 ޔައުމިއްޔ  އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

 12ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ 

3 

 ންޑ ވަނަ ޖަލްސ ގެ އެޖެ 12ވަނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލުގެ  .1
 ފ ސްކުރެވުނެވެ.އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި 

ގެ ރޭޓުން ހުސްގޯނި ވިއްކުމަށް  10.00ޕޯސްޓު ގޯނި ހުސްވުމުން  .2
 ނިންމުނެވެ.

 ވެވޭނެ މ.ކޮޅުފުށީ ދިލްސ ދުގެ އަހުމަދު ހަލީމް، އަމިއްލައަށް ކަރަންޓީނު .3
 ގޮތެއް ނެތުމުން ކައުންސިލުގެ ަހރަދުގައި އެނޭ ކަރަންޓީނުކުރުމަށް

 ނިންމުނެވެ.
ވަނަ ޖަލްސ ގެ  11ވަނަ ދައުރުގެ  4 މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލްގެ  .4
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 ޔައުމިއްޔ  އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

 13ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ 

4 

 ންޑ ވަނަ ޖަލްސ ގެ އެޖެ 13ވަނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލުގެ  .1
 އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

ވަނަ ޖަލްސ ގެ  12ވަނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލްގެ  .2
 ޔައުމިއްޔ  އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

 14ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ 

5 

 

 

 

 

 ންޑ ވަނަ ޖަލްސ ގެ އެޖެ 14ވަނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލުގެ  .1
 އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

 56އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގ ނޫނުގެ  އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ  .2
( ގެ )ހ( ގެ ދަށުން އިންތިހ ބުކުރެވިފައިވ   6ވަނަ މ އްދ ގެ )

އެކު މ.ކޮޅުފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރ ކޮމިޓީއ  
 މަހަކު އެއްފަހަރު ބ އްވަންޖެހޭ ަބއްދަލުވުން ބޭއްވުނެވެ.

ލ އި އަންހެނުންެގ ޕްރީސުކޫލު ކިޔެވުން ފެށުމުގެކުރިން ކައުންސި .3
ލު ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރ  ކޮމިޓީ މެންބަރުން ގުޅިގެން ޕްރީސުކޫ

 ސ ފުކުރުމަށް ފ ސްކުރެވުނެވެ.
 ނުމަށް ދިމ.ކޮޅުފުށީ އަންހެނުންގެކުރި އިމ ރ ތް ދިގު މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް  .4

 ފ ސްކުރެވުނެވެ.
ރ ނެ ސީލުކުމ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުގެ ފަރ ތުން ކޯޓުގައި ކައުންސިލް ތަމް .5

 ފަރ ތްތަށް ކަނޑައަޅ  ޤަރ ރު ފ ސްކުރެވުނެވެ.
 ފޯމެއްޕްރީސުކޫލު ދަރިވަރުންނަށް ކައުންސިލުގެ ފަރ ތުން އެކްޓިވިޓީ ޔުނީ .6

 ފަހައިދިނުމަށް ފ ސްކުރެވުނެވެ.
ލުކުރި ގައި ރައްޔިތުންނ އި ބައްދަ 2021މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުން ޖުލައި  .7

 ނެވެ.ޖަލްސ ގެ ޔައުމިއްޔ  ފ ސްކުރެވު 
ވަނަ ޖަލްސ ގެ  13ވަނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލްގެ  .8

 ޔައުމިއްޔ  އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

 15ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ 

5 

 ންޑ ވަނަ ޖަލްސ ގެ އެޖެ 15ވަނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލުގެ  .1
 އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

ނު ފުޓްސަލް ދަނޑު ފެންސު އުސްކޮށްދޭނެ ފަރ ތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލ  .2
 ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން އެދިލައްވ ފައިވ ގޮތަށް ބިމެްއ  .3
 ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.

ހައުސިންގ ޔުނިޓު ޕްރޮޖެކްޓުގައި ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ   100 .4



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކ ތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021
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 ސްލ ޙުކޮށް ފ ސްކުރެވުނެވެ.ގެވަޅު ދޫކުރ ނޭ އުސޫލު އި  33
ވަނަ އަހަރު މ.އަތޮުޅ މަދަރުސ އިން ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް އަދި  2021 .5

ރުމަށް އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިހ ނު ފުރިހަމަކުރި ދަރިވަރުންނ އި ބައްދަލުކު
 ނިންމުނެވެ.

ވަނަ ޖަލްސ ގެ  15ވަނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލްގެ  .6
 އްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.ޔައުމިއްޔ  އެއްވެސް އިސްލ ހެ

 16ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ 

5 

 ންޑ ވަނަ ޖަލްސ ގެ އެޖެ 16ވަނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލުގެ  .1
 އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

ށް އަޙުމަދު ނަޖީބު އެދިލައްވ ފައިވ ގޮތަށް ގެއަށް ބަދަލުެގނައުމަ  .2
ގޮތެއްނިންމުުމގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީއަށް ކައުންސިލުން 

 ހިއްސ ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
ލުން އުްނސިހައްވ  ނަޢީމ  އެދިލައްވ ފައިވ ގޮތަށް ގެއަށް ބަދަލުގެނައުމަށް ކަ .3

 ވެ.ގޮތެއްނިންމުމުގެ ކުރިން މިނިސްްޓރީއަށް ހިއްސ ކުރުމަށް ނިންމުނެ
ޕްޓެމްބަރ ސެ 02މަޢުސޫމު هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޑރ. އަބްދު .4

ން، ގައި މ.ކޮޅުފުއްޓަށް ވަޑައިގަންނެވުމަށް ހަމަޖެހުމ އި ުގޅިގެ 2021
 ވެ.މިނިސްޓަރަށް މަރުޙަބ  ދެންނެވުަމށް ތައްޔ ރީތައްވުމަށް ނިންމުނެ

ިރ ސިނަމަން ހަކުރ ހުރ  އިން ަކއުންސިލ އި ގުޅިގެން ޒުވ ނުންަނށް ހު .5
ޓެމްބަރ ެސޕް 01ނުަމށް ވަޒީފ ގެ ފުރުސަތުތަކ އި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމ ތު ދި

 ގައި ވަޒީފ  ސެމިނަރ އެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމުނެވެ. 2021
ވަނަ ޖަލްސ ގެ  15ވަނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލްގެ  .6

 ޔައުމިއްޔ  އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

 17ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ 

5 

 ންޑ ވަނަ ޖަލްސ ގެ އެޖެ 17ދައުރުގެ ވަނަ  4މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލުގެ  .1
 އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

ތަްށ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލ މިކް އެފެއ ޒް އިން އެދިލައްވ ފައިވ  ގޮ .2
ލުްނ މ.ކޮޅުފުށީގައި ދީނީ ދަރުސް ޕްރޮގުރ މެއް ހިންގުމަށް ކައުންސި 

 އެއްބ ރުލުން ދިނުމަށް ިނންމުނެވެ.
ވުމ އި އުަފން"އޮތޯރިޓީ ިއން އެދިލައްވ ފައިވ  ގޮތަށް  ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް .3

މަރުވުން ރަޖިސްޓްރީކުރުމ އި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް އަދި 
 ސިލުގެދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކ ޑު ހެއްދުމ ބެހޭ ބިލަށް ކައުން 

 ފަރ ތުން އިސްލ ހު ހުށަހެޅުމަށް ނިންމުނެވެ.  
 .ކެތި ނީލަންކިޔުމަށް ނިންުމނެވެބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ތަ  .4



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކ ތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021
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ޕީ.އޭ ޕީ.ސީ.އ ރު ޓެސްޓ ނުލައި ކޮޅުފުއްޓަށް އަރ ފޭބޭނެކަމަށް އެޗް. .5
ކޮށް އިން ނިންމުމ އި ގުޅިގެން، ކަުއންސިލުން އެކަމ އިމެދު މަޝްވަރ 

 ގޮތެއްނިންމުނެވެ.
ވަނަ ޖަލްސ ގެ  16ވަނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލްގެ  .6

 ސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.ޔައުމިއްޔ  އެއްވެ 

 18ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ 

5 

 ންޑ ވަނަ ޖަލްސ ގެ އެޖެ 18ވަނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލުގެ  .1
 އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

މ.ކޮޅުފުށީގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދ  ބިދޭސީންގެ ދަފްަތރެއް  .2
 ނިންމުނެވެ.އެކުލަވ ލުމަށް 

ޓޯބަރ އެއްގަމު ލައިސެންސް ނަގުމުގެ ބުރެއް ކައުންސިލުގެ ފަރ ތުްނ ޮއކް .3
 ގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމުެނވެ.   2021

ށް ހައުސިންގ ޔުނިޓު ޕްރޮޖެކްޓްގައި ގެއަޅ  ބައެއް ފަރ ތްތަކަ 100 .4
ސްޓްރީ ފްލެޓް ލިބިފިއިވ ކަމުގެ ޝަކުވ  ލިބެމުންދ ތީ އެމައްސަލަ މިނި

 ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން ހަިއސިންގ އެންޑް އިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރއޮފް 
 ނިންމުނެވެ. އަށް ހުށަހެޅުމަށް

ވަނަ ޖަލްސ ގެ  17ވަނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލްގެ  .5
 ޔައުމިއްޔ  އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

 19ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ 

5 

 ންޑ ވަނަ ޖަލްސ ގެ އެޖެ 19ވަނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލުގެ  .1
 އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

ަނ ވަ 56އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގ ނޫނުގެ  .2
ށީ ( ގެ )ހ( ގެ ަދށުން އިންިތހ ބުކުރެވިފައިވ   މ.ކޮޅުފ6ުމ އްދ ގެ )

ރު އްފަހަޓީއ އެކު މަހަކު އެއަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަަސއްކަތް ކުރ ކޮމި
 ބ އްވަންޖެހޭ ބައްދަލުުވން ބޭއްވުެނވެ.

 ގަސްތައްމ.ކޮޅުފުށީ މަގުތަކުގައި އ ންމުންނަށް އުނދަގޫވ ގޮތަށް ހުރި ރުއް  .3
ކައުންސިލުގެ ފަރ ތުން ނިކުެގ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮށ  

 ސ ފުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 
 ދ  ނިޒ މެއް ގ އިމުކުރުމަށް މ.ކޮޅުފުށީގެ މަގުތަކުގައި ފެންހިން .4

 ނިންމުނެވެ.
މ.ކޮޅުފުށީގައި އަލަށް އިމ ރ ްތ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ  ުފލުހުންގެ  .5

 x ’126) 25,074.00ސްޓޭޝަން )އައިލެންޑް ލެވަލް( އެޅުމަށް 
 ( އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ދޫކުުރމަށް ފ ސްކުރެވުނެވެ.’199



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކ ތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021
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ވަނަ ޖަލްސ ގެ  18ވަނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލްގެ  .6
 ޔައުމިއްޔ  އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

 20ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ 

5 

 ންޑ ވަނަ ޖަލްސ ގެ އެޖެ 20ވަނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލުގެ  .1
 އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

އަހަރުގެ ވަނަ ދިރ ސީ  2022/  2021ކޮޅުފުށީ ޕްރީސްކޫލުގެ  .2
 އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރ ފ ސްކުރެވުނެވެ.

މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުގެ ލަފ ދޭ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ނަންތަްއ  .3
 ފ ސްކުރެވުނެވެ. 

މ.ކޮޅުފުށީކައުންސިލ އި ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ ގުޅިގެން  .4
މ.ކޮޅޫފުށީގައި ކޮމިއުނިޓީ ރިހެބިލިޓޭަޝން ފަރުވ  ޕްރޮގްރ މް 

 މުެނވެ.ފެއްޓުމަށް ނިން
 މ.ކޮޅުފުށީގެ އިޖުތިމ އީ ސަރަހައްދުތަކުގެ ކުނިކެހުން، މ.ކޮޅުފުށީ .5

ްނ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް ަމސައްކަތްކުރ  ކޮމިޓީގެ ބެލުމުެގ ދަށު
ން( މަވުމުކުރިއަށް އޮތް ހަމަސްދުވަހު )މިހ ރުގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަ 

 ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނިންމުނެވެ.
  ފ ހަގަ ކުރުމުގެގޮތުން، ގައުމީ ދުވަހު ދިިދނެގުމުގެގައުމީ ދުވަސް .6

 .ުމނެވެރަސްމިއްޔ ތު ބިލަތްމީރުކޮށްލުމަކ އެކީ ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނިން
ވަނަ ޖަލްސ ގެ  19ވަނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލްގެ  .7

 ޔައުމިއްޔ  އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

 21ވަނަ ދައުރުގެ  04
  ޖަލްސ ވަނަ

5 

 ންޑ ވަނަ ޖަލްސ ގެ އެޖެ 21ވަނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލުގެ  .1
 އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

ަނ ވަ 56އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގ ނޫނުގެ  .2
ށީ ( ގެ )ހ( ގެ ަދށުން އިންިތހ ބުކުރެވިފައިވ   މ.ކޮޅުފ6ުމ އްދ ގެ )

ރު އްފަހައަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަަސއްކަތް ކުރ ކޮމިޓީއ އެކު މަހަކު އެ
 ބ އްވަންޖެހޭ ބައްދަލުުވން ބޭއްވުެނވެ.

ގެ  ފީއެއްމ.ކޮޅުފުށިން ރައްވެހިކަން އެހެްނ ރަށަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް އިދ ރީ .3
 ރުފިޔ  ނެގުމަށް ނިންމުނެވެ.  250ގޮތުގައި 

ވަނަ ޖަލްސ ގެ  20ދައުރުގެ  ވަނަ 4މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލްގެ  .4
 ޔައުމިއްޔ  އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

 22ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ 

5 
 ންޑ ވަނަ ޖަލްސ ގެ އެޖެ 22ވަނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލުގެ  .1

 އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.
ސައްކަތް ބިޑް ކޮމިޓީގެ ނިންމުމ އި ފުޓްސަލްދަނޑުގައި ފެންސު ޖެހުމުގެ މަ .2



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކ ތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021
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 އެއްގޮތަށް އެވޯޑްކުރުމަށް ފ ސްކުރެވުނެވެ.
 ވެ.ންމުނެމިއަހަރުގެ ޒުވ ނުންގެ ދުވަސް ރަށުފެންވަރުގައި ފ ހަގަކުރުމަށް ނި  .3
 މ.އަތޮޅު މަދަރުސ ގެ ސްޓ ފްރޫމް ތަރައްގީކުރުމަށް ކައުންސިލުގެ .4

 ފަރ ތުން ފިލ  ގަނެދިނުަމށް ނިްނމުނެވެ.
ވަނަ ޖަލްސ ގެ  21ވަނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލްގެ  .5

 ޔައުމިއްޔ  އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

 23ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ 

5 

 ންޑ ވަނަ ޖަލްސ ގެ އެޖެ 23ވަނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލުގެ  .1
 އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

  ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ަނންތައް ފ ސްކުރެވުނެވެ.ގެވަޅު .2
ވަނަ ޖަލްސ ގެ  22ވަނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލްގެ  .3

 ޔައުމިއްޔ  އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

 24ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ 

5 

 ޑ އެޖެންވަނަ ޖަލްސ ގެ  24ވަނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލުގެ  .1
 އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

ޕްރީސްކޫލު ކުދިން ކައުންސިލަށް ޒިޔ ރަތްކުރ  ދުވަހު  .2
ޑަ ކުއިގެން މެހެމ ންދ ރީއަދ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރިވަރުންނަށް ދުވަހ އި ގުޅުވަ

 ހަދިޔ އެއް ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.
މަށް ފަރ ތެއް ހޯދުމ.ކޮޅުފުށީ ފެންހިންދ  ނިޒ މުގު މަސައްކަތް ކުރ ނެ  .3

 އިއުލ ނުކުރުމަށް  ނިންމުނެވެ.
ރ މެއް ޕ ލޭ މޯލްޑިވްސް އ އި ގުޅިގެން ޕްލ ސްޓިކް މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްރޮގް .4

 ހިންގުމަށް ފ ސްކުރެވުނެވެ.
ންނ  ވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލުން ރައްޔިތު 4މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލްގެ  .5

 ކުރެވުނެވެ.ވަނަ  ޖަލްސ ގެ ޔައުމިއްޔ  ފ ސް  02ބައްދުލުކުރި 
ވަނަ ޖަލްސ ގެ  23ވަނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލްގެ  .6

 ޔައުމިއްޔ  އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

 25ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ 

5 

 ންޑ ވަނަ ޖަލްސ ގެ އެޖެ 25ވަނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލުގެ  .1
 ފ ސްކުރެވުނެވެ.އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި 

ަނ ވަ 56އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގ ނޫނުގެ  .2
ށީ ( ގެ )ހ( ގެ ަދށުން އިންިތހ ބުކުރެވިފައިވ   މ.ކޮޅުފ6ުމ އްދ ގެ )

ރު އްފަހައަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަަސއްކަތް ކުރ ކޮމިޓީއ އެކު މަހަކު އެ
 ބ އްވަންޖެހޭ ބައްދަލުުވން ބޭއްވުެނވެ.

މ.ކޮޅުފުށީގައި ތަރައްގީކުރެވުނު އައުޓްޑޯޖިމު ޖުމްހޫރީ ދުވަހ އި  .3



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކ ތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021

 

www.kolhufushi.gov.mv 
 

info@kolhufushi.gov.mv 
 

6720606 
 

KolhufushiCouncil 

 ޞަފްހ    36

ވ  ބުރ ސްފަތި ދުވަހު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށް  11.11.2021ގުޅުވައިގެން 
 ނިންމުނެވެ. 

ޔޮ މ.ކޮޅުފުށީގައި ތަރައްގީކުރެވުނު އައުޓްޑޯޖިމުގެ ނަމަކަށް "ދުޅަހެ .4
 މައިޒ ން" ކިޔުމަށް ނިންމުނެވެ. 

ވަނަ ޖަލްސ ގެ  24ވަނަ ދައުރުގެ  4އުންސިލްގެ މ.ކޮޅުފުށީ  ކަ .5
 ޔައުމިއްޔ  އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

 26ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ 

5 

 ންޑ ވަނަ ޖަލްސ ގެ އެޖެ 26ވަނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލުގެ  .1
 އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

، ޕްރައިޒްޑޭއަށް އިނ މުގެ ހުށަހެޅުމުެގ ގޮތުން މ.އަތޮޅު މަދަރުސ ގެ .2
 5،000.0މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ ފަރ ުތން 

 ރުފިޔ  ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.
އި ކޮޅުފުށީ ޕްރީސުކޫލު ގޯތިތެރޭގައި ބަހައްޓ ފައި ހުރި ވަކަރުތަކަކ  .3

 މުނެވެ.ކިޔުމަށް ނިން ކައުންސިލު ގޯތިތެރޭގައި ހުރި ބެއެއް ބ މުދ  ނީލަން 
ވަނަ ޖަލްސ ގެ  25ވަނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލްގެ  .4

 ޔައުމިއްޔ  އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

 27ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ 

5 

 ންޑ ވަނަ ޖަލްސ ގެ އެޖެ 27ވަނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލުގެ  .1
 ފ ސްކުރެވުނެވެ.އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި 

އ އި  2022ޖަނަވަރީ  31މ.ދިއްދުނޑީގެ ވަރުވ ގެ އެއްބަސްވުން  .2
 ހަމައަށް އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ިންނމުނެވެ.

ވަނަ ޖަލްސ ގެ  26ވަނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލްގެ  .3
 ޔައުމިއްޔ  އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

 28ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ 

4 

 ޑ ވަނަ ޖަލްސ ގެ އެޖެން 28ވަނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުގެ  .1
 އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

އްޔ  ވަނަ ޖަލްސ ގެ ޔައުމި 27ވަނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ  .2
 އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

 29ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ 

5 

 ންޑ ވަނަ ޖަލްސ ގެ އެޖެ 29ވަނަ ދައުރުގެ  4ފުށީ  ކައުންސިލުގެ މ.ކޮޅު .1
 އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

 މ.ކޮޅުފުށީ ބިނ ވެށި ޕްލޭންގެ ްޑރ ފްޓް ފ ސްކުރެވުނެވެ. .2
އަހަރު ދުވަހުގެ މ.ކޮޅުފުށީ ތަރައްޤީ ޕްލޭން  5ކުރިއަށްއޮތް  .3

 ފ ސްކުރެވުނެވެ.
 ހުގެ މ.ކޮޅުފުށީ ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭންއަހަރު ދުވަ 5ކުރިއަށްއޮތް  .4

 ފ ސްކުރެވުނެވެ.
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 މުދިމުން އަދި  05ވަނަ އަހަރަށް މ.ކޮޅުފުށީ މިސްކިތު ޕޫލަށް  2022 .5
 މަސައްކަތު މީހުން ނެގުމަށް ނިންމުނެވެ. 05

 7،395ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުެގ އ އޮފީސް އިމ ރ ތް އެޅުމަށް  .6
 އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ދޫކުރެވުނެވެ.

ވަނަ ޖަލްސ ގެ  28ވަނަ ދައުރުގެ  4ޅުފުށީ  ކައުންސިލްގެ މ.ކޮ .7
 ޔައުމިއްޔ  އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

 30ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ 

4 

 ންޑ ވަނަ ޖަލްސ ގެ އެޖެ 30ވަނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލުގެ  .1
 އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

 މ.ކޮޅުފުށީ ދެއަވަށު ގަބުރަސްތ ނު ސ ފުކޮށްދޭނެ ފަރ ތެއް ހޯދުމަށް .2
 އިއުލ ނު ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

ހެއް ވަނަ އަހަރުގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނ ަސބަތުގައި ަމސްރޭ 2021 .3
 ބޭއްވުމަށް ފ ސްކުރެވުނެވެ.

 )42 × 14) 588އެސް.ޓީ.އޯ ފ މަސީ އެޅުމަށް ކައުންސިލް ގޯތިތެރޭން  .4
 ޓުގެ ބިމެއް ދޫކުރުމަށް ނިްނމުނެވެ.އަކަފޫ

ވަނަ ޖަލްސ ގެ  29ވަނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލްގެ  .5
 ޔައުމިއްޔ  އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

 31ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ 

5 

 ންޑ ވަނަ ޖަލްސ ގެ އެޖެ 31ވަނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލުގެ  .1
 އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.އެއްވެސް 

ކައުންސިލަރުންނ އި މުވައްޒަފުންެގ ، ވަނަ އަހަރުގެ 2022 .2
 ޗުއްޓީތ ވަލު ފ ސްކުރެވުނެވެ.

 ކައުންސިލް ރައީސްގެ ޗުއްޓީ ފ ސްކުރެވުނެވެ. .3
ހުރި ނީލަމުގައި ނުވިކިހުރި ތަކެއްޗ އި ކައުންސިލް ބެލުމުގެދަށުގައި .4

 ބ ދަގަނޑުގެ ގޮުތގައި ކިރުމަށް ނިންމުނެވެ. ،ބައެއް ބ މުދ 
ވަނަ ޖަލްސ ގެ  30ވަނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލްގެ  .5

 ޔައުމިއްޔ  އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

 32ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ 

4 

 ންޑ ވަނަ ޖަލްސ ގެ އެޖެ 32ވަނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލުގެ  .1
 އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ ަޤއުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ުދވަސް  2021 .2
 ގުމަށްފ ހަގަކުރުމުގެގޮތުން ރަށުތެރެ ސ ފުކުރުމުގެ ޕްރޮގުރ މެއް ހިން

 ނިންމުނެވެ.
ވަނަ ޖަލްސ ގެ  31ވަނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލްގެ  .3



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކ ތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021
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 އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.ޔައުމިއްޔ  އެއްވެސް 

 33ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ 

4 

 ންޑ ވަނަ ޖަލްސ ގެ އެޖެ 33ވަނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލުގެ  .1
 އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

ަނ ވަ 56އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގ ނޫނުގެ  .2
ށީ ހ( ގެ ަދށުން އިންިތހ ބުކުރެވިފައިވ   މ.ކޮޅުފު( ގެ )6މ އްދ ގެ )

ރު އްފަހައަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަަސއްކަތް ކުރ ކޮމިޓީއ އެކު މަހަކު އެ
ޓީެގ ރ  ކޮމިބ އްވަންޖެހޭ ބައްަދލުވުން އަހެުނންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކު

ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ޖަލްސ  ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް 
 ނޑ ލެވުނެވެ.މެދުކަ

އަހަރުގެ މުއްދަތަށް އިތުރުކުރުމަށް  1ސެޓްލިންކް އެއްބަސްވުން  .3
 ނިންމުނެވެ.

ތު ތީަފރ އަލީ ސ ރިއު އެދިލައްވ ފައިވ ގޮތަށް ވައިޓް ހ ޓް ގޯތީގެ އިރުމަ .4
ގޯޅީތެރޭގައި ހުރި ރުއްކެނޑުމ އިމެދު ކައުންސިލުގެ އެއްވެސް 

 އިއުތިރ ޒެއް ނެތްކަމުގައި ނިންމުނެވެ.
ށް ރުފިޔ  ނެގުމަ 125ޕްރީސްކޫލު ޖަނަވަރީ މަހުގެ ފީ ގެ ގޮތުގައި  .5

 ނިންމުނެވެ.
ވަނަ ޖަލްސ ގެ  32ވަނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލްގެ  .6

 ޔައުމިއްޔ  އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

 

  ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވ  ބަދަލު
ންތިހ ީބ ވަނަ ދައުރުގެ އި 03ހިނގަމުންދިޔައީ މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ ވަނަ އަހަރު ފެށުނު އިރު  2021

 ދައުރުގެ ވަނަ 04ގައި މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ  2021މެއި  17މަރުހަލ ގެ ކައުންސިލެވެ. އެހެންނަމަވެސް 
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ވަނީ ަރސްމީކޮށް މަގ މ އި ހަވ ލުވެފައެވެ.
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 ނިންމުން  .12
 

 ވަނަ އަހަރު މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލު ހިނގ ދިޔަގޮތ އި މި ކައުންސިލުން ހިންގި  2021
އި ޝުކުރު އަށް ޙަމްދ ސުބުޙ ނަހޫ ވަތަޢ ލ هللا ހަރ ކަތްތަކުގެ ރިޕޯރޓް ލިޔެ ނިންމުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު ދެއްވިކަމަށްޓަކައި މ ތް 

ހ  ފަރ ތްތަކަށް ވި އެންމެނިންމުމުގައި ފަންނީގޮތުންނ އި އިދ ރީގޮތުން އެހީތެރިެވދެއް ދަންނަވަމެވެ. އެއަށްފަހު މި ރިޕޯރޓް ލިޔެ
ގައްޔ އި ލު ހިންގުމުއިޙްލ ސްތެރިކމ އެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމަވެ. އަދި މި ކައުންސިލުގެ ހަރ ކަތްތައް ވިލަރެސްކޮށް، ކައުންސި

ދ ރީ ންނ ިއ، އިގައި މި ކައުންސިލުގެ ކައުންސިލު މެންބަރުއަދި ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދ  އެކިއެކި ޙިދުމްތައް ދިނުމު
ހަގަކޮްށ ތެރިކަން ފ އިސްވެރިންނ އި، މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދެއްވި އެއްބ ރުލުމ އި އެހީ

 އެންމެހައި ފަރ ތްތަކަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 

ިއ ތިެބ، ތޮޅ އި ޤައުމަށް ވަފ ތެރި ޚ ދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައަޅުގަނޑުގެ އިޚްލ ސްތެރި ދުޢ  އަކީ އަ
هللا ރިތިކީކުރުމެވެ. ރައްޔިތުންގެ ލ ބައ އި މަންފ އަްށ އަގުހުރި ޚިދުމަތަކެއް ކުރުމުގެހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް ިމންވަރު

 ـــــين آمـــــއަޅަމެންގެ މަސައްކަތުގައި ބަރަކ ތް ލައްވައި، ކ މިޔ ބު އިތުރު ކުރައްވ ށިއެވެ. 
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