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 ބަޔ ން  ރައީސްގެ  ކައުންސިލްގެ 
 

c 
 

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

ގައި އެ މ ްތ ލެއްުވން އެދި ދުޢ  ދަންނަވަމެވެ. މި ަޞލަވ ތ އި، ސަލ މުއަށް ޞަލ ވ ތ އި، ސަލ މް  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 
ތެރޭގަިއ ގެ ވަނައަހަރު 2022އުންސިލަށް ލ ޒިމުކުރ  ޤ ޫނނީ ވ ޖިބު އަދ ކުރުމުގެ ގޮތުން ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ ކަ

 މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލު ހިނގ  ދިޔަގޮތުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޚުލ ސ  ރިޕޯރޓެކެވެ.
ތު ގިނަ ކައުންސިލުގެ ފަރ ތުން ރައްޔިތުންނ  ވަރަށް ގ ތުން ތަފ ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި  2022ނިމިދިޔަ 

ން ވ ނީ ގިނަ ކަންކަ މިގޮތުން ތަރައްގީ ޕްލޭން އަދި މަސައްކަތު ތ ވަލުގައި ހިމެނިފައިވ  ހަރަކ ތްތަކެއް ހިންގިފައިވ ނެއެވެ.
 ހ ސިލްކުރެވިފައެވެ.

 ލަށް ވަންނަ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތައް ކައުންސިލުތަކަށް ކުރެވޭނީ، ކައުންސި
އުލަުތްނ ދަން އަދުގެ ވިގެންނެވެ. ކައުންސިލުތައް ބ ރުވެރިކުރެވި، އެފަދަ މަގުތައް ފަހިވެގެންނެވެ. މިގޮތުއ މްދަނީ އިތުރުކުރެ

ތެރި ރައީސުލް ގެ އިއްޒަތްކައުންސިލްތަށް ބ ރުވެރިކުރުމަްށ ކުރައްވަމުންގެންދަވ  މަސައްކަތްފ ހަގަކޮށް އެކަމަށްޓަކ  ދިވެިހރ އްޖޭ
 މަސު ޞ ލިހަށ އި އަދުގެ ސަރުކ ރަށް ހ އްސަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ.ޖުމްހޫރިއްޔ  އިބްރ ހީމް މުޙައް

ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ރޭވިފައިހުރި ކަންކަން ބަޖެޓުގެ އިތުރުން ވަންނަ އ މްދަނީެގ ތެރެއިން 
ރައްޤީއ އި ތަށުގެ ން ރަމިދަނީކުރެވެމުންނެވެ. އެގޮތުން ކައުންސިލުގެ އ މްދަނީ އިތުރުކުރެވޭނެ ކަންކަމަށް ޚ އްސަ އިސްކަމެއްދީގެ
ޤީންކަްނ ޔަ ފުރިހަމަ ރައްޔިތުންގެ ލ ބަޔަށްޓަކައި މިަކއުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ އިޚްލ ސްތެރިކަމ އެކު މަސައްކަތްކުރ ނެ ކަމުގެ

ގެ ސިލުތުގައި ކައުންމިގޮތުން މިހ ތަނަްށ މި ކައުންސިލުގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު މަސައްކަ އަރުވަމެވެ.
ޓަކައި  ލެއްވެމަށްއަދި އިދ ރީ ހުރިހ  މުވައްޒަފުން ދެއްވި އެހީތެރިކަމ އި އެއްބ ރު، މެމްބަރުން ދެއްވި އެއްބ ރުލެއްވުމ އި

 ،އިތަކ  މުއައްސަސ އިތުރުންވެސް ރަށުގައި ހުރިޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަދި މީގެ އެފަރ ތްތަކަށް ނުަހނު އިޚުލ ސްތެރި ކަމ އެކު
ފަރ ތްތަަކްށ ވި އެންމެހ ގޮތްގޮުތން އެހީެތރިވެދެއްފަރ ްތތަކުން ކަުއންސިލަށް އެކި އްޔަތުން އެކިއެކިގެ ހައިސިއަމިއްލަ ފަރުދުން

 ނުހަނު އިޚުލ ސްތެރިކ މ އެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 
އް ިޚދުމަތްތަ ކައުންސިުލން ދޭ އެދިވަޑައިގަންނަވ  ޮގތަށް ރަށު ކައުންސިލްގެ އަމ ޒަކީ ކޮޅުފުށީ ރައްޔިތުން

އްކަތްތައް މެންގެ މަސައަޅުގަނޑު ގޮތަށް ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢޫތައް ތަންފީޒްކުރުމެވެ.ރައްޔިތުން ނިންމެވި، ރުމ އިއަމ ޒުކު
ގޮތް ހިނގަމުންދ  ދުމަތްތައްއަދި މަސްރޫޢުތަކ އި ޚި ،ޚިޔ ލަށް މަރުޙަބ ކިޔ ނެ ވ ހަކަ ިތބޭފުޅުްނ ހުށަހަޅުއްވ  ތ އިމެދުގޮގަމުންދ ނހި

 އުފަލ އެކު ދަންނަވަމެވެ. ކަމުގައިސ ފުކޮށްދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ތައްޔ ރަށް ތިބި 
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މެހ  މިޤައުމުގެ އެންމެހ  ކަންކަން ހިންގުމަށް ތިއްބެިވ އެން ،ލ ޞްތެރި ދުޢ އަކީއިޚް އަޅުގަނޑުގެ
ރ ތީ މުޤްއްޓޭ، ދިއި ޞުލްޙަވެރިކަން ދެމެހެޤައުމަށް މަްޞަލޙަތުހުރި، ލ ބަޔ އި މަންފ  ިލެބނިވި، އަމ ންކަމ  ،ފަރ ތްތަކަށް

 هللاތްހަމަތަކ އި އަސ ސްތަކުގެ މަތީގައި އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ހިންގުމުގެ ކަންކަން ރޭއްވެވުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤް މ 
 މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. އ މީން.

 

ِخَرة ُجَمادَى   18  1443 ٱْلآ
 

 2023ޖަނަވަރީ  10
 
 
 
 

 ލީމް ޢަބްދުލްޢަ

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް 
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   ތަޢ ރަފު  .1
 

 2010/7ްނބަރު ބެހޭ ޤ ނޫނު ނަމި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމ 
 ފުށީ ކައުންސިލުން މުލަކަތޮޅު ކޮޅުނަ އަހަރު ވަ 2022ން ިލޔެވުނު ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތުގެމަތިވަނަ މ އްދ ގެ )ށ( 109 ގެ

 ހިންގި ޙަރަކ ތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެވެ.

. ފައިވ ނެއެވެހިެމނި ގެ ވަނަވަރުރަށު، އ އިއްވުރ އި، ކައުންސިލްގެ ިމޝަންމިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞަ
ނޑައަޅ ފަތެރޭގައި ކައުންސިލުން  ގެނަ އަަހރުވަ 2022 މީގެއިތުރުން ިޞލުވި ހ ތީޖ  އިވ  ޕްރޮގްރ މުތަކުގެ ނަިހންގުމަށް 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   

ލުވެރި، ުއފެާވިރ ާމަޙުއެލްއަގިއ ިޞްއޙީ ުދަޅެހޮޔ ާއަދަތަކްށ ައހު ، ޤ ނޫނުތަކަށް ުހރުމަތްތެރިކޮށްހިތ އަސ ސިއ އި 
ން ވެއްޓެއް އުތެރި އަމ ސިޔ ސީގޮތުން ހޭލުންތެިރ ރައްކަ އަދި އިޤްިތޞ ދީ ގޮތުްނނ އި  ނ އި،ގޮުތންޖުތިމ އީއި ،ތަޢުލީމީގޮތުްނނ އި

 ވުން.ށަކަށްއެކުލެވިގެންވ  ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ ރަ
 

 

   އަމ ޒު ކައުންސިލްގެ  .3
 

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

 އްކަތްކުރުން.ބަދުމެ މަސަކަމ އިއެކު އަހަލުވި ވެއްޓަކަށް ހެދުމަށް ކީ ފުދުންތެރި ދުޅަހެޔޮއައި ދިނުމަށ އި، ރަށުގެ މުޖުަތމަޢުހޯދަ
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 ކައުންސިލްގެ އޮނިގަނޑު    .4
 

 

ންކައުންސިލް މެންބަރު

ޖެނެރަލް ސެކްރެޓެރ  

ޓިވް ކައުންސިލް އެގްޒެކެ 

ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރޒް      

ޒެކެޓިވް އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގް

ސަރސ ނިއަރ ކައުންސިލްއޮފި

ސް އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭން
އޮފިސަރ

ފިސަރ  އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮ
×2

އެސިސްޓެންޓު ކައުންސިލް
އޮފިސަރ

ޑްރައިވަރ

2×ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް 

ސް އިކޮނޮމިކު ޝޯސަލް އެންޑް މުނިސިޕަލް ސަރވި 

އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް 

ކައުންސިލް އޮފިސަރ

ކައުންސިލް އޮފިސަރ

ފިސަރސ ނިއަރ ކައުންސިލް އޮ

ޓު  އެސިސްޓެންޓު ޕްރޮޖެކް
އޮފިސަރ

ސްޕޯޓްސް ކައުންސެލަރ

×ޓް ކައުންސިލް އެސިސްޓެން

8

ންމ ކޮމިޓ  މެންބަރު.ތ.އ
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 ކައުންސިލު މެންބަރުންގެ މައުލޫމ ތު 
 ދައުރުގެ( ކައުންސިލަރުން: ހިނގ  ވަނަ ދައުރުގެ )މި  04

 ލީްމ، ކައުންސިލްގެ ރައީސްޢަބްދުލްޢަ .1

 އ ދަމް ފަޔ ޟް، ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް .2

 އ ދަމް ސައީދު، ކައުންސިލް މެންބަރ .3

 ސަބ ނ  އަބްދުއްސައްތ ރު، ކައުްނސިލް މެންބަރ .4

 ސިނ ޒ ، ކައުންސިލް މެންބަރ .5

 އިދ ރީ މުވައްޒަފުންގެ މައުލޫމ ތު:

 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްމުޙައްމަދު މޫނިސް،  .1
 ޙަސަން ނ ފިޒް، ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް  .2
 ޚަދީޖ  ނަސީމް، އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ .3
 އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ ،މަދު މަޖުދީ ނަޞީރުއްމުޙަ .4
 އީސ  މުމްދޫދު، އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ .5
 ކައުންސިލް އޮފިސަރ ޢަބްދުލް މ ޖިދު، އެސިސްޓެންޓް .6
 ޢަބްދުލްޢަލީްމ، އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓްސް އޮފިސަރ .7
 އ އިޝަތު ރަޝީދ ، ސްޕޯޓްސް ކައުންސެލަރ .8
 މުޙައްމަދު ފަޟީލް، ޑްރައިވަރ .9

 އަޙްމަދު ވަޙީދު، ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް .10
 ނަސީމ ، ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓްއ މިނަތު  .11
 އެސިސްޓެންޓްމޫސ  އަންވަރު، ކައުންސިލް  .12
 އިބްރ ޙީމް ރަޝީދު، ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް .13
 މުޙައްމަދު ނަޢީމް، ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް .14
 އިބްރ ޙީމް ޒ ހިރު، ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް .15

 މައުލޫމ ތު: އޮނިގަނޑުގައި ހުސްކޮށްހުރި މަޤ މުތަކުގެ 

 2 ×އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް  .1
 x 2 އޮފިސަރސީނިއަރ ކައުންސިލް  .2
 2 ×ކައުންސިލް އޮފިސަރ  .3
  4 ×ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް  .4
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   ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞ ޞް ހިނގ  ސަރަހައްދު  /ރަށުގެ ވަނަވަރު  .5
ހުންއުޅޭ ކިލޯމީޓަރ ދުރުގައެވެ. މ.އަތޮޅުގެ އެންމެ ދެކުނުގައި މީ 157.6މ.ކޮޅުފުށި އޮންނަނީ މ ލެއ އި 

އެވެ. އަންެހްނ  1469ަޓރ ހުރި މިރަށުގެ އ ބ ީދ އަކީ ޖުމުލަ ހެކް 76ބިމުގެ ބޮޑުމިނުގައި ވެ. ހަމައެކަނި ރަށަކީ ކޮޅުފުއްޓެ
 65، މީހުން 950އަހަރ  ދެމެދު  65އަހަރ އި  18، ކުދިންނ އި 423 އަހަރުންދަށް 18. މީހުންނެވެ 752 ފިރިހެން، 717

ތްތަކުގެ ތެރޭގައި އްކަމަސަ ކުރ ދަނީ ހޯދުަމށް ޢ މް ވެ.އެ 315އިންވަކިކުރި ގޯތީގެ ޢަދަަދކީ  މީހުްނ ހިމެެނއެވެ. 96އަހަރުންމަތި 
ރުްނ، ޒީފ  އަދ ކުދަނޑުވެރިކަން، ކޮންސްޓަރަކްޝަން މަސައްކަތް، ހުއިފިލަނޑ ގެ މަސްވެރިކަން، ިއހިނެގުން، ވަ ،މަސްވެރިކަން

ވެ. ކިޔަވ ކުދިންގެ ހޮޓ  ހުރެއެ 2 އެވެ. 15ވިޔަފ ރިކުރ  ތަންތަނުގެ ޢަދަދަކީ ފަންގިވިނުން ފަދަ މަސައްކަތްަތއް ހިމެނެއެވެ. 
ސްކޫލުގެ ޙިދުމަތް ގަޑިއިރަްށ ލިބެއެވެ. ޞިއްޙީ މަރުކަޒެއް ުހރެއެވެ. ޕްރީ 24ކުދިންެނވެ. ކަަރންޓް ޙިދުމަތް  198ޢަދަދަކީ 

ރުމަހުގެ ފަދޯނި، އަދި  2ދޯނި އޮވެއެވެ. ކަންނެލިމަސްވެރިކަންކުރ   2ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދެއެވެ. މ ލެދަތުރުކުރ  
ވީ ތައުލީމު ސ ނަބަނދަރެއް ރަށުގެ މެދުގައި އޮވެއެވެ. ރަށުގައި ތިބެގެން  600×250 ދޯނި އޮވެއެވެ. 12މަސްވެރިކަންކުރ  
ގުން ލިބެއެވެ. އެންމެ ދޫ އަދި ދިރ ރިމިސްކިތްހުރެއެވެ. ފޯނުގެ ޙިދުމަތް އޫ 4ފުރުޞަތު ލިބެެއވެ. ނަމ ދުކުރ   ފުރިހަމަކުރުމުގެ

ނު ބިނ ކުރެއްިވ ދު ތަކުރުފ ފ ހަގަކޮށްލެވޭ އ ސ ރީ މިސްކިތްކަމަށްވ  ޣ ޒީމިސްކިތް )ކަޅުއޮށްފުްނމީގެ ވަކަރުތަކ އި ލަކުޑިން މުޙައްމަ
 މިސްކިތް( ހުންނަނީވެސް މިރަށުަގއެވެ.
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 ނަތީޖ  ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު  .6
 މިންވަރު  ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތ ވަލްގައި ހިމެނިފައިވ  ޙަރަކ ތްތަކުގެ ތެރެއިން އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޙ ޞިލްވި  2022

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވ  ޙަރަކ ތްތައް  #

ޙަރަކ ތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވ  
 މުއްދަތު 

ނަތީޖ  
ޙ ޞިލްކުރެވުނު 

 Q1 Q2 Q3 Q4 މިންވަރު 

 ތައްޔ ރުކުރި ބަޖެޓް ފ ސްކުރުން  ވަނަ އަހަރަށް 2022 1

 

    100% 

2 
 ކުގެވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ހިންގި ހަރަކ ތްތަ 2021

     100% އަށް ފޮނުވުން  L.G.Aރިޕޯޓް އެކުލަވައިލ  

3 

ގެ ކުރިން ކައުންސިލްގެ 31 ފ އިތުވި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ
ތައް ގެ ބިލްގަނެފައިވ  ތަކެއްޗ އި، ހޯދ ފައިވ  ޚިދުމަތްތަކު  އިދ ރ އަށް
 ހޯދުން 

    100% 

4 

ގެ ކުރިން ކައުންސިލްގެ 31ފ އިތުވި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ 
ތައް ގެ ބިލްގަނެފައިވ  ތަކެއްޗ އި، ހޯދ ފައިވ  ޚިދުމަތްތަކު  އިދ ރ އަށް

 ދައްކައި ނިންމުން 
    100% 

5 
ވަނަ އަހަރުގެ މ ލީ ބަޔ ން  2021ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ 

L.G.A ްފޮނުވުން  އަށ     100% 

 ފަރ ތުން ރައްޔިތުންނ އި ބައްދަލުކުރުން  ކައުންސިލްގެ 6
    100% 

7 
 ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގ2023ެތަރައްޤީ ޕްލޭނަށް ބިނ ކޮށް، 

   100%  ން އަށް ފޮނުވު L.G.Aއިދ ރ ގެ މަސައްކަތު ތ ވަލް އެކުލަވައިލ  

8 
 އަހަރުގެކައުންސިލްގެ ވަނ2022ަ ،ބިނ ކޮށް ޕްލޭނަށް ތަރައްޤީ
  100%  .ފޮނުވުން އަށް L.G.A ތައްޔ ރުކޮށް  ބަޖެޓް އިދ ރ ގެ 

9 

މަހު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ތަރައްޤީ  1މަހުން  2ކޮންމެ 
ޢަމަލީ ސިފަ އަންނަގޮތުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔ ރުކޮށް  ޕްލޭނަށް

 ޢ އްމުކުރުން 
   100% 

 ފޮނުވުން  އަށް LGA ރިވިއުކޮށް  ޕްލޭން ތަރައްޤީ 10
 - 

 ފޮނުވުން  އަށް LGA ރިވިއުކޮށް ޕްލޭން  ފައިނޭންސިއަލް 11
 - 
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 ދަތުރު  ތަޖުރިބ  މުވައްޒަފުންގެ  12
 - 

13 
 ރުކޮށް ޖަމިއްޔ  ޖަމ ތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯ ރަށުގެ އިދ ރ ތަކ އި 

    100% ދިނުން 

14 
 ކޮޅުފުށީ ފެނަކަ ކޯޕްރޭޝަން އ އި ގުޅިގެން އަލަށް ނަރުދަމ ގެ

    100% ނިޒ މް ބޭނުންވ  ފަރ ތްތަކަށް މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން.

15 
ޓަށް ލައިސޯލ ރ   އެކިސަރަޚައްދުތަކުގައިވ  މަގުބައްތިތައް ރަށުގެ

    50% ބަދަލުކުރުން 

 އްސުންގަޅު އިންތިޒ މެއް ހަމަޖެނޤ އިމްކޮށް ކުނިނެގޭނެ ރަ  ކުނިކޮށި 16
   20% 

   100%  މަގުކޮނުމ އި ގުޅޭގޮތުން އުސޫލެއް އެކުލަވ ލުން  17

 އަމީނީ މަގުން ބަދަރަށް ނިކުންނަ މަގުތައް ސީދ ކުރުން  18
   30% 

 ފޫޓަށް ފުޅ ކޮށް މަގު ތެދުކުރުން  50 އަމީނީމަގު 19
   25% 

20 
 ރުމަށްކުހަދ ފައިވ  ޤަވ އިދު ތަންފީޒް  ބަނދަރުބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

   100% ވުން ބައްދަލުވުންތައް ބޭއް  ގޮތުންފުލުހުންނ އިއެކު ބ ރުއެޅުމުގެ

 ބެހެއްޓުން  ބޯޑްތަކެއް  އެކުލެވޭ ޤަވ އިދު ބަނދަރު 21
 0% 

22 
ތެރެއަށްވަންނަ އަދި އެޅޭ ކުނި މަދުކުރުމަށް  ބަނދަރު

   100% މަސައްކަތްކުރުން 

 ބިންދޫކުރުން  އުސޫލުން ވިޔަފ ރި  ބަނދަރުމަތިން  23
 100% 

 ދަރު ހުޅަގު ތޮށީގައި ޖެޓީއެއް ގ އިމްކުރުން ނބަ 24
  0% 

 ން ބެލެހެއްޓު ދ އިމީގޮތެއްގައި ސ ފުކޮށް ވިނަނުވެ  ގަބުރުސްތ ން  25
 100% 

 ރުން.ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން މެމްބަރަކު ކަޑައަޅައި މޮނިޓަރކު  26
 100% 

 ބެލެހެއްޓުން  މަރ މ ތުކޮށް ދ އިމީގޮތެއްގައި މިސްކިތްތައް 27
  100% 

 ހިންގުން  ކެމްޕެއިން ސ ފު 28
 50% 

29 
 ބަނދަރުމަތި ސ ފުކޮށްއިޖުތިމ ޢީ ޞަރަހައްދުތައް އަދި  ރަށުގެ

   100% ބެލެހެއްޓުން 
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 ބެލެހެއްޓޭނެ ހަރުދަނ  ނިޒ މެއް ގ އިމްކުރުން  މަގުބައްތިތައް 30
  100% 

 ދ ނެ ޞަރަހައްދެއް ޤ އިމްކުރުން  ޕިކްނިކް 31
  10% 

 ޕ ކެއް ޤ އިމްކުރުން  ކުޑަކުދިންގެ 32
  50% 

 ން.އިތުރަށް މަރ މ ތުކޮށް ތަރައްޤީކުރު ކުޅޭ ދަނޑުތައް  ކުޅިވަރު  33
  100% 

 އެޅުން  ޓ ރފް ދަނޑުގައި ފުޓްބޯޅަ ބޮޑު ގުޅިގެން ސަރުކ ރ  34
 25% 

 .ހިންގުން ކޯޗިންކޭންޕް ހޭންޑުބޯލް 35
 0% 

 ގުން ޙ އްޞަކޮށްގެން ފުޓްބޯލް ކޯޗިންގ ކޭމްޕް ހިން  ކުޑަކުދިންނަށް 36
 0% 

37 

ދި އިހުމ ލުވ  ކަންކަން މޮނިޓަރކޮށް ބަލަހައްޓ  އަ  އ އިލ ތަކުން
ކަން ނަފުސ ނީ މައްސަލަތައް ފ ހަގަކޮށް މި ޖިންސީ، ޖިސްމ ނީ އަދި

ގެ ކޮމިޓީއެއް އުފައްދ  އެކޮމިޓީ  ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރ 
 މެންޑޭޓެއް އެކުލަވ ލުން 

  0% 

38 
 ވުމަށްހޭލުންތެރިކުރު  ރައްޔިތުން މެދުވެރިކޮށް  ފަރ ތްތައް ކަމ ބެހޭ

  100% ޕްރޮގްރ މްހިންގުން 

39 
ންގެ ދުވަސްވީ މީހުންނ އި ޚ އްޞައެހީއަށް ބޭނުންވ  މީހު  ޢުމުރުން
   100% އެކުލަވ ލުންސ ވޭކުރުން  ދަފްތަރެއް

40 
 ޞަޙ އް  މީހުންނަށް މިފަދަ ހެދުމުގައި  މައިޒ ންތައް ތަކ އި ޕ ރކް

  100% ގ އިމްކުރުން  ތަންތަން

 ފ ހަގަކުރުން  ދުވަހެއް އިސްރަށްވެހިންގެ ފެންވަރުގައި ރަށު 41
 0% 

42 
 ތިޒ މްތަކެތި ހުސްނުވެ ލިބެންހުންނ ނެގޮތަކަށް އިން ކަށުކަމ ކެމީގެ
   100% ހަމަޖެއްސުން

43 
 ރަށު ފެންވަރުގައި ޤައުމީ އެކި ދުވަސްތަކ އި މުނ ޞަބ ތައް

   100% ފ ހަގަކުރުން 

44 
 އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސ އި، އިންޖީުނނުލ އެއްޗެތި ދަފްތަރެއް

   30% އެކުލަވ ލުން 

 ފަސޭހަކަމ އެކު ލައިސަންސް ނެގޭނެ އިންތިޒ މެއް ހަމަޖެއްސުން 45
  100% 
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 ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރ  ކަނޑު އުޅަދު ފަހަރު ރަޖިސްޓަރީކުރުވުން  46
  100% 

 ން ހިންގަނީ ޤަވައިދ އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި ޗެކުކުރު ވިޔަފ ރިތައް 47
  100% 

48 
 ންޞިއްޙީދ އިރ  އ އި ގުޅިގެން ކ ބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަ

   100% ސ ފުތ ހިރުކަން ކަށަވަރުކުރުން 

49 

ވުމަށް މަދުކުރުމ އި ބެހޭގޮތުން ޢ މުން ހޭލުންތެރި ކުރު  ކުއްކުރުން 
ށް ދުތަކަ އަދި މި ޕްރޮގްރ މުގެ ތެރެއިން ޤަވ އި ޕްރޮގްރ މެއް ހިންގުން

 ޢ މުން އަޙުލުވެރި ކުރުވުން.
  100% 

50 
އި ވެށީގައިދ ރ ތަކ އިއެކު ފުޅ ދ އިރ އެއްގައި ރަށުގެ ކުށުގެ  ތަންފީޒީ

   100% ގުޅޭގޮތުން މަސްވަރ ކުރުން. ހުރި މައްސަލަތަކ 

51 
 ދުގައިއޮންނަ ރިވެތި އުސޫލުތައް ރައްޔިތުންގެ މެ އިސްލ މްދީންގައި 

   100% ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރ މްހިންގުން 

52 

އަމ ންކަން ގ އިމްކުރުމަށް ބޭނުންވ  ޤަވ އިދުތަކ އި  އަމަން
އި އެދ އިރ ތަކަށް ބޭނުންވ  ޤަވ އިދުތަކ  އުސޫލުތައް ފ ހަގަކޮށް

 އުސޫލުތައް އެކުލަވ ލުން 
  30% 

53 
އުނގައްނައި ދިނުމަށް ބޭނުންވ   އުނގެނުމ އިޕްރީސްކޫލުގެ 

   100% ވަސީލަތްތައް އިތުރުކުރުން 

54 
ލް ޕްރީސްކޫހިންގ  ސަރުކ ރުގެ ސްކޫލުތަކ އި ގުޅިގެން  ރ އްޖޭގައި

   100% ގުން ތަމްރީން ޕްރޮގްރ މް ހިން  ޓީޗަރުންގެ ހުނަރު އިތުރުކުރުމުގެ

55 

ސްކޫލުތަކ އި އަދި އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލުތަކުގެ  ރ އްޖޭގެ
ޕްރީ ސްކޫލުގައި އެޑ ޕްޓް  ކަރިކިއުލަމްތަކުގެ ތެރެއިން

 ކުރެވޭނެކަންކަން ފ ހަގަކޮށް އިމްޕްލިމަންޓް ކުރުން.
  100% 

 ހިންގުން  ޕްރޮގްރ މްތައް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ލިޔަންކިޔަން 56
  0% 

 ރުން ހިންގުންމަޝްވަރ ކު  ޕްރޮގްރ މްތައް ތަމްރީނު ކުރުމުއްދަތުގެ 57
  100% 

58 
 އިންސްޓިއުޓްތަކ އި ހިންގ  ޕްރޮގްރ މުތައް ތަމްރީނު ފަންނީ
   100% ހިންގުން  ރ ވ  ޕްރޮގްރ މްތަކެއް ހިންގިދ ނެ ރަށުގައި ގުޅިގެން 

59 
 މުޖުތަމަޢުގެ) ހިންގުން ޕްރޮގްރ މްތައް ތަފ ތު ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ

(މީހަކަްށވުން ައދ ކުރ  ިޒންމ  ފަރުދީ ފަރުދަީކެވސް ކޮންމެ    100% 
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60 
 ކޮްނމެ މުޖުތަމަޢުގެ) ހިންގުން ޕްރޮގްރ މް ސްކިލްސް ލައިފް

(ީމހަކަށްވުން ައދ ކުރ  ޒިްނމ  ފަުރދީ ފަރުދަީކވެސް    0% 

61 
 ތަޢުލީމް  )ސްކޫލުން ހިންގުން ޕްރޮގްރ މްތައް ތަފ ތު ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ

ދަރިވަަރކަްށވުްނ( ބަަލއިަގްނނަ މުުޖތަމަޢު ަރނގަޅު  އަޚުލ ޤް  ދަިރވަރަީކވެސް ޮކންމެ  ޙ ސިލްކުރ     100% 

62 

 ނެ ހިންގިދ  ހިންގުންރަށުގައި ޕްރޮގްރ މްތަކެއް ސްކިލްސް ލައިފް
 ދަިރވަރަީކވެސް ޮކންމެ  ޙ ސިލްުކރ  ަތޢުލީމް )ސްކޫލުން ހިންގުން ރ ވ  ޕްރޮގްރ މްތަކެއް

 ދަިރވަަރކަްށުވން( ބަަލއިަގްނނަ މުޖުތަމަޢު  ރަނގަޅު އަޚުލ ޤް
  100% 

 ޗެކަޕް ޕްރޮގްރ މް ހިންގުން  މެޑިކަލް 63
  100% 

 .ހޭލުންތެރިކުރުވުން ގުޅޭގޮތުން އ ންމުބަލިތަކ އި 64
 100% 

 ބަލިމީހުންގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވ ލުން. ނަފުސ ނީ 65
  100% 

 .ފ ހަގަކުރުން ދުވަސް ބަލިމީހުންގެ  ނަފުސ ނީ 66
 100% 

 ބަލިމީހުންގެ ގޭގެއަށް ޒިޔ ރަރް ކުރުން. ނަފުސ ނީ 67
  100% 

68 
ން ގެންދ  ކ ނ އަކީ ރަނގަޅުކ ނ ކަމުގައި ހެދުމުގެ ގޮތު ސްކޫލަށް

   100% އުޞޫލެއްހަދ  ހިންގުން 

 ހިންގުން ޕްރޮގްރ މް  ކަސްރަތު 71
  100% 

 ފ ހަގަކުރުން  ދުވަހެއް އުޅޭނެ ފައިމަގުގައި 72
 0% 

73 
 ތެރިކަން އިސްތިޢުމ ލު ކުރުން މަދުކުރުމުގެ ގޮތުން ހޭލުން ދުންފަތުގެ

   25% ޕްރޮގްރ މް ހިންގުން  އިތުރުކުރުމުގެ

74 
 އަޅ އިސްތިޢުމ ލު ކުރުން މަނ  ސަރަޙައްދުތަކެއް ކަނޑަ ދުންފަތުގެ
   25% ބޯޑުޖެހުން

75 
 ގައިދޭ އަން  ނުރައްކ ތެރިކަން ތައްޔ ރީކ ނ ގެ އަދި ޑްރިންކ   އެނ ރޖީ
  0% ހިންގުން  ޕްރޮގްރ މް

 ފ ހަގަކުރުން  ދުވަސް ކ ބޯތަކެތީގެ  ދުނިޔޭގެ 76
 0% 

77 
 ޢ ންމު ސ ފުތ ހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި އުޞޫލެއް ރަށުގެ

   100%  އެކުލަވ ލުން.
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78 

 ޚ އްސަކޮށްގެން މަސްތުވ ތަކެއްޗ އި އެތަކެތީގެ ޒުވ ނުންނަށް
 ރ މެއްހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕޮރޮގް ނުރައްކަލ  ގުޅޭގޮތުން

 ހިންގުން 
  100% 

79 

މަސްތުވ ތަކެތި އެތެރެކުރ  މީހުންގެ ވޮޗްލިސްޓެއް  ރަށުގައި
މެއް މޮނިޓ ކުރަނެ ނިޒ މޫމެންޓްތައް  އެކުލަވ ލައި އެފަރ ތްތަކުގެ

 ޤ އިމްކުރުން.
  100% 

80 
 ޑްރަގް އެޖެންސީ އ އި ރަށުގެ ކަމ ބެހޭ އިދ ރ ތަކ އި ނޭޝަނަލް

   100% ފަރުވ  ޕްރޮގްރ މް ހިންގުން. ގުޅިގެން މަސްތުވ ތަކެތީގެ

 .ގުންހިން  ކޭމްޕް ކޯޗިންގ ފުޓްބޯލް ޙ އްޞަކޮށްގެން ކުޑަކުދިންނަށް 82
 0% 

 ބޭއްވުން  މުބ ރ ތެއް ބޯލް ހޭންޑް 83
 100% 

 ބޭއްވުން  މުބ ރ ތެއް ފުޓްސަލް  84
 0% 

 ބޭއްވުން  މުބ ރ ތެއް  ވޮލީ  ތަކުމެދުގައި އޮފީސް 85
 100% 

86 
ޅިވަރު މުނ ސަބަތުތަކ އި ގުޅިގެން ދެޖިންސުގެ މެދުގައި ކު އެކިއެކި

   100% ހަރަކ ތްތައް ބޭއްވުން 

 ބިންދޫކުރުން  ވިޔަފ ރިތަކަށް 87
  100% 

88 
ބ  އޮފީސް ހުރި އިމ ރ ތް ގެސްޓް ހައުސް ފެންވަރަށް  ރަށުގެ

   35% ތަރައްޤީކުރުން 

 ބޯޑް އެކުލަވ ލުން  ޓުއަރިޒަމް 89
  0% 

 އެކުލަވ ލުން  ޤަވ އިދެއް ޓުއަރިޒަމް ލޯކަލް 90
 0% 

 ބިންދޫކުރުން ޓުއަރިޒަމަށް  ލޯކަލް 91
  0% 

92 

 ޓުއަރިސްޓުންނަށް ސ ފުތ ހިރުކޮށް  މޫދު ބީޗ އި ރަށުގެ 
 ޓަކައިއުފެއްދުމަށް މ ޙައުލެއް އުޅެވޭނެ  އެރި މޫދަށް  ފަސޭހަކަމ އެކު 

 ހިންގުން  ޕްރޮގްރ މްތައް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ
 50% 

93 
ގެން ސަރުކ ރ އިގުޅިދޫކޮށްފައިވ  ފަޅުރަށްތައް  ފަތުރުވެރިކަމަށް

   100% ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން  އަވަސް މުއްދަތެއްގައި
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 ގ އިމްކުރުން  އެއް ޓަރމިނަލް ފެރީ 94
 100% 

95 
މަތް އ އި ގުޅިގެން އަތޮޅު ފެރީން ލިބެމުންދ  ޚިދު އެމް.ޓީ.ޓީ.ސީ
   100% ރަގަޅުކުރުން.

96 
 ތިޒ މެއްދެފަރ ތުގައި ފަސޭހަކަމ އެކު މަސްކެނޑޭނެ އިން ބަދަރުމަތީގެ
   0% ގ އިމްކުރުން 

97 
ފަރ ތްތަކަށް އެކަންކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވ   މަސްގަންނަ

   0% ދޫކުރުންގ އިމްކުރުން  ޞަރަޙައްދަކުން ބިން

98 
 ނެ ވިއްކޭ ބ ވަތްތައް ހައްދ  ރަށުގައި ގުޅިގެން އ އި ނެޓް އެގްރޯ

  0% ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒ މެއް

 ންޙ އްޞަކުރެވިފައިވ  ޞަރަހައްދެއް ކަނޑައެޅު ދަނޑުވެރިކަމަށް 99
  100% 

100 
 ވެބްސައިޓްގައި ތ ރީޙައް ޙ އްޞަ ކޮލަމެއް ހިމަނ  ކައުންސިލް

   0% އަޕްޑޭޓްކުރުން 

 ދުވަސް ފ ހަގަކުރުން  މ ދަރީބަހުގެ 101
  100% 

 ރަށުގެ ގިރ  ޞަރަޙައްދު ހިމ ޔަތްކުރުން. ސަރުކ ރ ގުޅިގެން 102
  100% 

103 
ސް ގޮޑުދޮށް ހިމ ޔަތްކުރުމުގެ ގޮތުން ރަށްވަށައިގެން ގަ ރަށުގެ

   20% ހިންގުން  އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރ މެއް

 ގުން ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި ގަސްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރ މް ހިން  ރަށުގެ 104
  20% 

105 
 ނިޒ މެއް ލިބޭނެ ފަސޭހައިން ތަކެތި  ބޭނުންވ  ފަސްޓުއެއިޑަށް

  100% ކުރުން  ޤ އިމް

106 

 ޖެންސީދިމ ވ  އެމަޖެންސީތަކުގައި ޚަރަދުކުރ ނެ އެމެ ރައްޔިތުންނަށް
ންޑު މ ލިއްޔ ތުގެ ތެރެއިން އުފައްދ  އެފަ ފަންޑެއް ރައްޔިތުންގެ

 ޚަރަދުކުރ ނެ އުސޫލެއް ޤ އިމްކުރުން 
  0% 

 ފަސޭހައިން ފެންހިންދ ނެ ނިޒ މެއް ގ އިމްކުރުން  ރަށުގައި 107
  100% 

 ޕަމްޕްތައް މަހަކު ދެފަހަރު ޗެކުކުރުން  ފެން 108
  100% 

 ހެދޭ ތަފ ތުގަސް އިތުރުކުރުން.  ހޭޅިފަށުގައި 109
  20% 
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 ހެދިފައިހުރި ދުވަސްވީގަސްތައް ހިމ ޔަތްކުރުން  ރަށުގައި 110
  100% 

111 
ރުއް އިންދުމުގެ  2000އެކި ސަރަހައްދު ތަކުގައި  ރަށުގެ

   20% ޕޮރޮގުރ މެއް ހިންގުން.

112 
 އަދި މެހި ނައްތ ލުމުގެ ޕްރޮގްރ މް ޞިއްޙީ ދ އިރ އ އި މަދިރި

   100% ގެންދިޔުން  ގުޅިގެން ކުރިޔަށް

113 
ނުންވ  ދުންޖެހުމަށް ބޭއަދި މެހި މަދުކުރުމަށް ރަށުތެރޭގައި  މަދިރި

  100% މެޝިން ހޯދުން 

114 
ތީން ޤ ނޫނުތަކުގައި އެކަށަ އަޅަފ ފައިވ  ގޮތުގެމަ ޤަވައިދުތަކ އި

   100% ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުން  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ހުރިހ 

 އެސް.އޯ.ޕީތައް އެކުލަވ ލ  ޢަމަލުކުރަން ފެށުން  ކައުންސިލްގެ 115
  100% 

116 
 ރުމުގެދެމުންގެންދ  ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނ ކު ކައުންސިލުން

   50% ޅުން އަވަސްކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެ ގޮތުން ޚިދުމަތް

 ދެމުންގެންދ  ޚިދުމަތްތައް އިތުރުކުރުން  ކައުންސިލުން 117
  75% 

118 
ރ އަމ ޒުކޮށްގެން ކަސްޓަމަރކެއަމުވައްޒަފުންނަށް  ކައުންސިލްގެ

   0% ހިންގުން  ސަރވިސްގެ ޓްރެއިނިންގް

119 
 މަސައްކަތުގެ މ ހައުލަށް ބޭނުންވ  ވަސީލަތްތައް ކައުންސިލުގެ

   100% ހޯދުން 

120 
އް ލިޔެކިޔުންތައް ރަށްކ ކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒ މެ ކައުންސިލުގެ
   100% ޤ އިމްކުރުން 

121 

މުއައްޒަފުންގެ ހުނަރު އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން  ކައުންސިލުގެ
ންގ ދ އިރ އިން ބޭނުންވ  ޓްރެއިނި ޓެކްނިކަލް އަދި މެނޭޖުމެންޓް

 ދިނުން 
  100% 

 ލ ޒިމްކުރ  ފަދައިން ރައްޔިތުންނ  ބައްދަލުކުރުން  ޤ ނޫނުގައި 122
  100% 

123 
ރަށުގެ މުހިންމު ލަފ ދޭކޮމިޓީއެއް އެކުލަވ ލ   ކައުންސިލަށް

   20% ނިންމުންތަކުގައި މަޝްވަރ  ހޯދުން 

ނިންމުންތައް ވެބްސައިޓް، ފޭސްބުކު ޕޭޖ އި އަދި  ކައުންސިލްގެ 124
  100% 
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 ފޯރުކޮށްދިނުން  ވައިބަރ ގުރޫޕް މެދުވެރިކޮށް

125 

ސޯސަލް މީޑިއ  މެނޭޖުކުރ ނެ ފަރ ތެއް  ކައުންސިލްތެރޭގައި
 ހަމައަށް ދިޔުމުގެ މެސެޖުތައް ސޯސަލް މީޑިއ އ އިކަނޑައަޅ ، 

 ކުރިން ސްކުރީން ކުރެވޭނެ ނިޒ މެއް ޤ އިމްކުރުން 
  100% 

126 
އެންމެފަހުގެ ތަފ ސް ހިސ ބު ވެބްސައިޓްމެދުވެރިކޮށް  އ ބ ދީ

   100% ހ މަކުރުން 

127 
 ދޫކުރ  ހުއްދަތަކ އި ރަޖިސްޓަރީތަކުގެ ފޯމްތައް ކައުންސިލުން

   100% ވެބްސައިޓުން ލިބެންހުރުން 

128 
އި ރަސްމީ ލިޔުންތަކ  ޤަދީމީ ލިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމުގަ ރަށުގެ

   100% އިތުރަށް ހަރުދަނ ކުރުން 

 ދަފުތަރެއް އެކުލަވ ލުން  ބިދޭސީންގެ  129
  100% 

 އެކުލަވ ލުން ދުއްވ  އުޅަނދުފަހަރުގެ ދަފްތަރެއް  އެއްގަމުގައި 130
  100% 

 އުޅަނދު ފަހަރުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވ ލުން  ކަނޑުގައިދުއްވ  131
  100% 
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 ޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖ ގެ ތަފްޞީލް ޙ   .7
 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފ ސްކުރުން  2022
 35ވަނަ ދައުރުގެ  04އި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލުގެ ގަ 2022ޖަނަވަރީ  15

 ބަޖެޓް ފ ސްކޮށްފައެވެ. ވަނަ އަހަރުގެ 2022ވަނަ ޖަލްސ އިންވަނީ 
 

 

 މަގުބައްތި ޖެހުމ އި މަރ މ ތުކުރުން 

 ން ތެރެއި ބައްތިތަކުގެ ޖަހ ފައިވ  ސަރައްހަދުގައި އިޖުތިމ ޢީ ރަށުގެ
 ަބއްތިތައް ކުރުމ އި، ބައެއް މަރ މ ތު ވ ޢިުދންޤަ ބައްިތތައް ހަލ ކުވަމުންދ 

 ސޯލ  ބައްތިއަށް ބަދަލުކުރެވުނެވެ.

 

 ރަށުގެ އިޖުތިމ ޢީ ސަރަހައްދު ސ ފުކުރުން 
 1 ލުންރަށުގެ އިޖުތިމ އީ ސަރަހައްދުތައް ސ ފުކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫ
ލުްނެގ އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ަހވ ލުކުރެވުނީ ރަށުގެ އަންހެންަކނބަ

 ށް ރ ތްތަކައިން އެކަމަށް އެދި ފޯމު ުހށަހެޅި ފަރ ތްތަކަށެވެ. އަދި އެފަ ތެރެ
  ވަނީ ގޮޅި އަޅައި އެމަސައްކަތް ހަވ ލުކުރެވިފައެވެ.

 

 ހައުސިން ޔުނިޓް މަސައްކަތްކުރ  ފަރ ތ އި ބައްދަލުކުރުން  100
ޓުގެ ޕްރޮޖެކް ހައުސިންގ ޔުނިޓް 100ކުރަމުންދ  މ.ކޮޅުފުށީގައި އިމ ރ ތް

މަސައްކަތްކުރައްވ  ޕްރެސިޝަން އިންޖިނިއަރިން ސ ރިވސަސްގެ 
ގ ބޭފުޅުންނ އި  އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް  ޕްލޭނިންގ،ހައުސިން

 ސިލުން ކައުން އެންޑް އިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރގެ ބޭފުޅުންނ އިއެކު  މ.ކޮޅުފުށީ
ސިން ބޭނުމަކީ ހައު މެއް ބޭއްވުނެވެ. މިބައްދަލުވުމުގެބައްދަލުކުރެއްވު

  ެވ. ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ނުދ ތީ ބޭއްވުނު ބައްަދލުވުމެކެ

 ގެ އެޅުން  100
 ގޭގެ 100ސަރުކ ރުން މިރަށުގައި އަޅައި ދެއްވުމަށް ކަނޑައަޅ ފައިވ  

އް ތަރެއިން ހަވ ލުކޮށްފައިވ  ފަރ ތުން ގެތައް އެޅުމުގެ މަސައްކަތްތަ
 . ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތްވަނީ ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައެވެ
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 ކުނިއުކ  ސަރަހައްދުތައް ސ ފުކުރުން 
ސަރަހަްއދު ވ ީނ  02ކައުންސިލުގެ ފަރ ތުން ރަށުެގ ކުނި އުކ  

ން ފަރ ތުއެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އ އި ގުޅިގެންވަނީ ސ ފުކޮށްފައެވެ. މިމަސައްކަތް އެ
 ކ އި ނުލައެވެ. ކޮށްދެއްވީ އެއްވެސް އަގަ

 
 

 ން ހިންގު ޓިކް މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރ މް ޕްލ ސް 
 )ރަށުން ބޭރުކުރުން( މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރ މެއް  ފުޅި ޕްލ ސްޓިކް
 2ތުން މިގޮ  އެކު ކުރިޔަށް ގެންދެވެއެވެ.ސް އ އި ޕ ލޭ މޯލްޑިވްށް ހިންގުމަ

 ފަހަރެއްގެ މަތިން ޕްލ ސްޓިކް ފުޅިތައް ޕ ލޭއަށް ފޮނުވުނެވެ. 

 

ޕްލޭންގެ ފައިނަލް ޑްރ ފުޓް ރައްޔިތުންނ އި  ބިނ ވެށި  ކޮޅުފުށީ .މ
 ހިއްސ ކުރުން 

ނު ބޭއްވު ހިއްސ ކުރުމަށް ރައްޔިތުންނ ގެ ފައިނަލް ޑްރ ފުޓް ނ ވެށި ޕްލޭންބި
 ގައި ޭބއްވުނެވެ. 2022  ފެބްރުއަރީ 28 މަޝްވަރ  ބައްދަލުވުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަަނލް ޕްލޭނިންން ހައުސިންގ އެންްޑ 
ފ ސް  ނ ވެށި ޕްޭލން ބިއިންފްރ ސްޓްރަކްޓަރ އިން މ. ކޮޅުފުށީގެ 

 ގައެވެ.  2022މެއި  18ކޮށްދެއްވ ފައިވަނީ 

 
 

 (2022ރައްޔިތުންނ އި ބައްދަލުކުރުން )ފެބްރުއަރީ 
ވ  ކު ބ އްކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީމަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ރައްޔަތުންނ އެ

ވަނަ ދުވަހުގެރޭ މ.ކޮޅުފުށީ  2022ފެބްރުއަީރ  28ބައްދަލުވުން 
 ޕްރީސްކޫލް ހޯލުގައި ބޭއްވުނެވެ. 

  
 ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ސ ފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުން 

މުގެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށް މ.ކޮޅުފުށީގައި ފެނުގެ ނިޒ މް ގ އިމުކުރު
ކޮންސަލްޓެންޓ ިއ  ރ ވ ފައިވ  ޮގތް ހިއްސ ކުރުމަށް ގެންދިއުމަށް

ލުްނ އެސް.އެމް.ސީގެ އިންޖިނިއ ރ އި ފެނަކަ ކޯޕަރޭސަންއ އެކު ކައުންސި
 ބޭއްވުނެވެ.  ބައްދަލުކުރެއްވުން
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 ކަސްރަތު ޕްރޮގުރ މް ހިންގުން 
 ގައި ހިމެނޭތަކުގެ ތެރޭކައުންސިލް ވޯކުޕުލޭންގެ ޕުރޮގުރ މް       

 ގުނެވެ.ކަސްރަތު ޕްރޮގުރ މް މ.ކޮޅުފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭސަނ އި ގުޅިގެން ހިން
 

 
 މ ދަރީ ބަހުގެ ދުވަސް ފ ހަގަކުރުން 

މިއަހަރުގެ މ ދަރީ ބަހުގެ ދުވަސް މ.ކޮޅުފުށީ ޕްރީސްކޫލްގައިވަނީ 
ލުގެ ޕްރީސުކޫލު ތައްޔ ރު ކުރުމަށް ޕްރީސުކޫބޭއްވިފައެވެ. މިދުވަހަށް 

ބެލެނިވެރިންގެ ފަރ ުތްނ ފުރިހަމަ އެއްބ ރުލެއްވުމެއް ވަނީ 
 ލިބިގެންގޮސްފައެވެ.

  

 މިސްކިތްތައް މަރ މ ތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 
މަސްޖިދުލް ނޫރުގައި ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތައް ސްވިފްޓް 

 އެވެ.ކަމ އެކު ވަނީ ކުރެވިފައިންޖީނިއަރިންގ އ އި ފެނަކައިގެ އެހީތެރި
 

 
 މިސްކިތްތައް މަރ މ ތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

ލުން، މަސްޖިދުލް އިބ ދ ތް އ ބ ތުރަ ފިލުވުމުގެ ދަށުން ކުލަޔ އި ަދވ ދު
 ފ ރެއްސީލިން ބަދަލުކުރުން ، މިސްކިތު ވަށ ފ ރު ގެ ދެކުނުފ ރު ތަޅ ލ  އ 

ރ ނ  ސިމެންތިޖެހުން ކޮންެޓކުޓް އުސޫލުން ބަޔަކ  ހަވ ލިކޮށްގެްނ 
 ކުރެވުނެވެ. 

  

 މިސްކިތްތައް މަރ މ ތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 
އި ސްކިތ މިމަސްޖިދުލް ޣ ޒީގެ އ ބ ތުރަ ފިުލވުމުގެ ގޮތުން ިޓނުބަދަކުރުމ އި 
ނަަކ ފުށީ ފެހަރިންމަ ފ ރުގައި ކުލަލެވުނެވެ. މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުން ކޮޅު

 ބުރ ންޗުގެ މުވައްޒަފުންނ އި ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންވެ. 
  

 އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފ ގަހަކުރުން 
 ރ  ކޮމިޓީ ކައުންސިލ އި އަންެހނުންގެ ތަރައްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުމ.ކޮޅުފުށީ 

އް ގުޅިގެން އަންހެނުންގެ ދުވަްސ ފ ހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ތަފ ުތ އެތަ
 ހަރަކ ތްތަކެއް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.
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 ހ އްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވ މީހުންގެ ދުވަސް ފ ހަގަކުރުން 
ީޓ ރ  ކޮމިއްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުމ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލ އި އަންެހނުންގެ ތަރަ

ކުެގ ރ ތްތަގުޅިގެން ޙ އްސައެހީއަށް ބޭނުންވ  ފަރ ތްތަކަށް ޒިޔ ރަތްކޮށް އެފަ 
 ހ ލުއަހުވ ބަލ ، އެފަރ ތްތަކަށް ަހދިޔ  ދެވުނެވެ. 

 

  

 ކައުންސިލްގެ ލޯގޯ ތައްޔ ރުކުރުން 
ގެން ަވއިލައިކައުންސިލްގެ އަމިއްލަ ލޯގޯއެއް ތައްޔ ރު ކުރުމަށް އ އްކޮށް ހުޅު

 ގައި މިލޯގޯވަީނ ބޭުނން 2022މ ރޗް  22ވަނީ ތައްޔ ރުކުރެވިފައެވެ. 
 ކުރަންފަށ ފައެވެ. 

 
 
  

 ޕްރީސްކޫލް މަރ މ ތުކުރުން 
 މ.ކޮޅުފުށީ ޕްރީސްކޫލުގެ ޕ ޓްޝަންތައް ރަގަޅުކުރުމ އި ލައިޓްތައް 

 ލުކުރުމ އި ފ ހ ބަރީގައި ކުރަންހުރި މަސައްކަތައް އޯލްސަރވިސްބަދަ
 ގަރ ޖ އި އެގްރިމެންޓް ކޮށްގެން ކުރެވުނެވެ. 

 
 

 

 ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގުރ މް ހިންގުން 
ރަށުގެ ހުރިހ   ޖެންޑަރ ސެންސިޓައިޒޭޝަން އ އި ގުޅޭގޮތުން

އް މުއައްސަސ ތަކެއްގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޢުލޫމ ތު ިދނުމުގެ ސެސަނެ
 ބޭއްވުނެވެ. 

  

 މ ހެފުން ބޭއްވުން 
ީޓ ރ  ކޮމިމ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލ އި އަންެހނުންގެ ތަރައްޤީއަްށ މަސައްކަތްކު

 ގުޅިގެން ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް މ ހެފުމެއް ބޭއްވުނެވެ. 
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 ސުވ ލު މުބ ރ ތް ބޭއްވުން ދީނީ 
ިއ ވަނަ އަހަރު ރަމަޟ ންމަހު ބޭއްވުނު ދީނީ ސުވ ލު މުބ ރ ތުންގަ 1443

ބުުނ ކުން ލިރަށުގެ ވަރަށްގިން ފަރ ތްތަކަކުްނ ބައިވެރިވިއެވެ. ގިނަ ފަރ ތްތަ
ންނެވެ. ވަނަ އައިފަރ ތެއް ހޮވީ ގުރުއަތު ލަިއގެ 1މ ކުސް އެއްވަރުވުމުން 

 ވެ. ވުނީ މ.ކޮޅުފުށި މ ތިލަ ޙުސައިން ނިޒ މްއެވަނައަށް ހޮ 1މިގޮތުން 

 

 ދީނީ ދަރުސް ދިނުން 
ދުގައި ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ދީނަށް ލޯބިކުރ  ބަޔަކަށް ހެދުމުގެ މަޤުޞަ
ރުސެއް މ.އަތޮޅު ކައުންސިލ އި މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ ގުޅިގެން ދީނީ ދަ

 ދެވުނެވެ. ދަރުސް ބޭއްވިފައިވަނީ މަސްޖިދުލް ނޫރުގައެވެ. 
 
 

 

 ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފ ހަގަކުރުން 
 ޅިގެން ގުމ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުގެ ފަރ ތުްނ ރަށުގެ ހުރިހ  މުވައްސަސ އެއް 
ގަިއ ރަކ ތުކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ. މިހަ 

އ.ތ.މ. ކޮމިޓީއ އި ރަށުގެ ހުރިހ  މުއައްސަސ އަކުން ސްޓޯލް 
  ބައިވެރިކުރިއެވެ. 

 ނަރުހުންގެ ދުވަސް ފ ހަގަކުރުން 
 ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމެޓީ،މ.އަތޮޅު ކައުންސިލ އި ރަށު       

ގެ ގުޅިގެން ނަރުހުންގެ ދުވަސް ފ ހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހެލްތްެސންޓަރު
  ދެވުނެވެ. ރޭނގަޑުގެ ހ އްސަ ފަރިއްކޮޅު އްޒަފުންނަށްމުވަ
  

 މަދިރި މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގުރ މް ހިންގުން 
ތުްނ ގޮރަށުގެ ރައްޔިޔުންގެ ޢ އްމުސިއްހަތު ރައްކ ތެރި ކުރުމުގެ        

ރި ރި މަދިމިކައުންސިލ އި ކޮޅުފުށީ ސިއްހީމަރުކަޒ އި ގުޅިގެ ރަށުތެރޭގައިހު
 އުފެދޭތަންތަން ޯހދައި ނައްތ ލެުވނެވެ. 
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 މަދިރި މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގުރ މް ހިންގުން 
ތުްނ ގޮމުސިއްހަތު ރައްކ ތެރި ކުރުމުގެ ރަށުގެ ރައްޔިޔުންގެ ޢ އް       

ރި ރި މަދިމިކައުންސިލ އި ކޮޅުފުށީ ސިއްހީމަރުކަޒ އި ގުޅިގެ ރަށުތެރޭގައިހު
 މަދުކުރުމަށް ރަށުތެރެ ފޮގުކުރެވުނެވެ. 

 
  

 ބޮޑުގުދަން ނެގުން 
 ތީގައި ސުނ މީ ކ ރިޡ އ އިގުޅިގެން ކޮޅުފުށީ ބަނދަރުގެ ދެކުނުން ަބނދަރުމަ

 ގުދަންނެގުން އިންހޯމް ކ ޕެންޓްރީއ އި ކޮންޓެކްަޓށް ހަދ ފައިހުރި 
 ހަވ ލުކޮށްގެން ކުރެވުނެވެ. 

 
 

 
 ހައުސިން ޔުނިޓްއެޅުން  100

 100މ.ކޮޅުފުށީގައި އިމ ރ ތް ކުރުމަށް ހަމަޖެިހފައިވ        
 ތްތައް ހުއްޓިފައިވ ތީ ކުރެވިފ  މަަސއްކަ ތްހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ މަސައްކަ

ްލ ބަލައި އިވަލުއޭޝަްނ ހެދުމަްށ ވަޑައިގަތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޭނޝަނަ
އި މު ކައުންސިލ ޕްލޭނިން ހައުސިންގ އެނޑް އިންފްރ ސްތްރަކްޗަރ ގެ ޓީ

ރ ޓެންޑަމިބައްދަލުުވމުގައި ހައުސިން ޕްރޮޖެކްޓް ރީ އްވިއެވެ.ބައްދަލުކުރެ
  ވެ.ކުރުމަށް ވަނީ މަޝްވަރ ކުރެވިފައެކުރުން އަވަސް 

 މިނިވަންދުވަސް 
ވަނަ އަހަރުގެ މިިނވަން ދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުެގ ޚ އްސަ  2022

ތަކުގެ ރަސްމިއްޔ ތު ބޭއްވުނެވެ. މި ހަރަކ ތުގައި ކޮޅުފުށީގެ މުއައްސަސ 
 .މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ
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 މ.އަތޮޅު ޕޮލިސް ކޮމ ންޑަރ އ އިއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 
ރަްށ އް އިތުކުރެއްވުމުގައި މ.ކޮޅުފުށީގައި ޕޮލިހުންގެ ޚިދުމަތްތަމި ބައްދަލު 

ީނ ތުން ވަފުޅ ކޮށް ހަރުދަނ  ކުރުމަށް ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތަކ އި ގުޅޭގޮ
 ޚިޔ ލު ބަދަލުކޮށް މަޝްވަރ  ކުރެވިފައެވެ.

 

 މަޑުއްވަރީ މިޒ ޖު ޖަމުއިއްޔ  އ އިއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން މ. 
ށްޓައް މ.މަޑުއްވަރީ ޒުވ ނުންގެ ޖީލު )މިޒ ޖު( ޖަމުއިއްޔ  އިން މ.ކޮޅުފު

އި ކުރި ތަޖުރިބ  ދަތުރުގެ ތެެރއިން މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކަުއންސިލ 
 ބައްދަލުކޮށް ަތފ ތު ކަންކަމ އި ގުޅޭގޮތުން ވަނީ ޚިޔ ުލބަދަލުކޮށް 

  މަޝްވަރ ކުރެވިފައެވެ. 

 ރުން އިން އ.ތ.މ ކޮމިޓީއ އި ބައްދަލުކު މަޑުއްވަރީ މިޒ ޖު ޖަމުއިއްޔ  މ.
ށްޓައް މ.މަޑުއްވަރީ ޒުވ ނުންގެ ޖީލު )މިޒ ޖު( ޖަމުއިއްޔ  އިން މ.ކޮޅުފު

ެގ ކުރި ތަޖުރިބ  ދަތުރުގެ ތެރެއިން މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ އަންހެނުން
އް ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރ  ކޮމިޓީއ އި ވަނީ މަޝްވަރ  ަބއްދަވުމެ

 ބޭއްވިފައެވެ.
 

 ސްޓްރީ ކޯހެއް ހިންގުން ޕޭ 
ްނ ގުޅިގެ މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލ އި، މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލް
 މަގެއް ކޮޅުފުށީގެ ކަނބަުލންގެ ހުނަުރަތއް ތަރައްޤީކޮށް އ މްދަނީ ހޯދޭނެ 
 ވެ.ގިފައެތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް ޕޭސްޓްރީ ކޯހެއް ކ މިޔ ބުކަމ އެކު ވަނީ ހިން

 

 (2022ބައްދަލުކުރުން )ޖުލައި ރައްޔިތުންނ އި 
 ކަޒީލ މަރު ދ އިރ ތައް އިދ ރީ ިދވެހިރ އްޖޭގެ) 2010/7 ނަްނބަރު ޤ ނޫނު

 ބަޔ ންކޮށް  މ އްދ ގައި ވަނަ 110 ގެ( ޤ ޫނނު ހިންގުމ ބެހޭ އުޞޫލުން

 2022ުޖަލިއ  31، ބައްދަލުވުން މަހުގެ ޖުލައި ކައުންސިލްގެ  ލ ޒިމްކުރ 
 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ މ.ކޮޅުފުށީ ޕްރީސްކޫލް ހޯލުގައި ބޭއްވުނެވެ. 
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 މ.އަތޮޅު މަދަރުސ އަށް ބުލޮކްބޯޑު ހަދިޔ ކުރުން 
ލުްނ އުންސިކޮޅުފުށީގެ ތަޢުލީމު ކުރިއަރުވައި އެދ އިރ އަށް އެހީތެރިވުމަށް ކަ

ގެންގުޅުއްވ  ހަރުދަނ  ސިޔ ސަތުގެ ތެރެއިން މ.އަތޮޅު މަދަރުސ ގެ 
ށް ކުރުމަސްޓ ފްރޫމް އަދި ޓީޗަރުންގެ ވޯކްސްޓޭޝަން އަޕްގުރޭޑްކޮށް ތަރައްޤީ

 ބުލޮކްބޯޑު )ކަބަޑުފިލ ( ަވީނ ހަދިޔ ކުރެވިފައެވެ. 17

 

 އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އ އި ބައްދަލުކުރުން 
 އޯ.އީ.ސީ ގެ ސީ.ސީ.ޓީ.އެމް ފަރ ތުން ކައުންސިލްގެ  ކޮޅުފުށީ މުލަކަތޮޅު

 ށީފުކޮޅު.މޓީމ އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގަިއ  އެކުންފުނީގެ އަދި
 ވެލިމަސައްކަތްތަކުެގ ދު ރޫއުގެމަޝް ހިމ ޔަތްކުރުމުގެ ގިރ ސަރަހައްދު
 ނެ ޮކށްދެވިދ  ކޮޅުފުށްޓައް ދަށުން އ ރުގެ.އެސް.ސީ ،އަވަސްކުރުމަށ އި

ޔ ލު މަޝްވަރ ކުރެވި ޚި ފުޅ ދ އިރ އެއްގައި ވަނީ ގުޅޭގޮތުން ކަންކަމ އި
 ވިފައެވެ.ބަދަލުކުރެ

 
 

 ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ އ އިއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 
 ލް ނޭޝަނަ އޮފް މިނިސްޓްރީ ފަރ ތުން ކައުންސިލްގެ  ކޮޅުފުށީ މުލަކަތޮޅު
 އެކު އިސްވެރިންނ އި ިއންފްރ ސްޓްރަކްޗަރގެ އެންޑް ހައުސިންގ ޕްލޭނިން
 ގެ ކަންކަމު ގުޅޭ އިއ ތަރައްޤީ ކޮުޅފުށީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބޭއްވުނު

 ޖެކްޓްގެޕްރޮ ހައުސިން ކޮޅުފުށީގެ އަދި ބަދަލުޮކށް މައުލޫމ ތު އެންމެފަހުގެ
 ފަރ ތުން  ކައުންސިލްގެ ފަށްޓަވައިދެއްވުމަށް އަލުން މަސައްކަތްތައްއަމަލީ 
  ވެ.ދެންނެވިފައެ ވ ނީ

 މިނިސްޓްރީ އ އިއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން  އެންވަޔަރަމަންޓް 
 ހިދުމަތް  ފުރިހަމަކޮށް  ހިދުމަތްތައް ދެމުންދ  ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން
 ދ ރ ތަކ އިއި ސަރުކ ރުގެ ހައްލުހޯދުމަށް ދަތިތަަކށް ދިމ ވެފައިވ  ދިނުމުގައި
 ކައުންސިލުން ކުރި  ކުރުމަށް މަޝްވަރ  މުއައްސަސ ތަކ އި ކަމ އިގުޅޭ

 ންޖް ޗޭ ޓްކްލައިމެ  ،އެންވަޔަރަމެންޓް އޮފް ދަތުރުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީ
 ކޮޅުފުށީގެ ބައްދަލުވުމުގައި އ އިއެކު ބޭއްވުނު  ޓެކްނޮލޮޖީ އެންޑް
 ކުނި ހިސ ބ އި،  ގޮސްފައިވ  މަސައްކަތް ސެންޓަރުގެ މެނޭޖްކުރ ކުނި

 .ވެއެވަނީ މަޝްވަރ ކުރެވިފަ ގުޅޭގޮތުން ގޮތްތަކ އި މެނޭޖްކުރެވިދ ނެ
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 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ބައްދަލުވުން 
 ގުޅިގެން ކޯޕަރޭޝަން އ އި މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  ފެނަކަ 

މުގެ މ.ކޮޅުފުށީ ރައްޔިތުންނަށް ހޯމް ސޯލ ރ އ އި ގުޅޭ މަޢުލޫމ ތު ދިނު
 .ޝެޝަންއެއް ކޮޅުފުށީ ޕްރީސުކޫލުގައި ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައެވެ

 
 

 ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން ތެޔޮބިން ދޫކުރުން 
ން، މ.ކޮޅުފުށީ ބަނދަރު ސަރަހައްދު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރ މް ދަށު
 2ށް ބަނދަރުން ފަސޭހަކަމ އެކު ތެޔޮ ލިބޭނެ އިންތިޒ މް މަގުފަހި ކުރުމަ

ޓް ވަނަ ޕްލޮޓް ބެސޯ ޕްރައިވ03ެބިން ވަނީ ދޫކުރެވިފައެވެ. މިޮގތުން 
ީނ ޓަށް ވަވަނަ ޕްލޮޓް އެއަރ ސްޕީޑް އިންވެސްޓްމަނ04ްލިމިޓެޑަށް އަދި 

 ވަސްަމސްދު( ހައެއް) 06ދޫކުރެވިފައެވެ. މި އެއްބަސްވުން ވެވިފައިވަނީ، 
 ން ހަުރކޮށްގެ ީމޓަރު ،ވ ނެހެން ލުިއފަސޭހަ ކަސްޓަމަރުންނަށް ތެރޭގައި

 މަތްދޭން ޚިދު ،ހަމަޖައްސައި އިންތިޒ މު ވިއްކުމުގެ ތެޔޮ( ގުޅައިގެން ހޮޅި)
  .އެްއބަސްވެވިގެންނެވެ ދެފަރ ތުން ފެށުމަށް

 
 ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން އައިސް ވިއްކުމަށް ބިން ދޫކުރުން 

ން، މ.ކޮޅުފުށީ ބަނދަރު ސަރަހައްދު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރ މް ދަށު
ްށ ބަނދަރުން ފަސޭހަކަމ އެކު އައިސް ލިބޭނެ އިންތިޒ މް ހަމަޖެއްސުމަ

ން ތުން މި އެްއބަސްވުކުއިކްފިސްއަށް ވަނީ ބިން ޫދކުރެވިފައެވެ. މިގޮ
 ކަސްޓަމަރުންނަށް  ތެރޭގައި މަސްދުވަސް( ހައެއް) 06ވެވިފައިވަނީ، 

 މު އިންތިޒ  ވިއްކުމުގެ އައިސް ކިރައިގެން ކިލޯ ،ވ ނެހެން ލުއިފަސޭހަ
  .ެނވެއެއްބަސްވެވިގެން ދެފަރ ތުން ފެށުމަށް ޚިދުމަތްދޭން ،ހަމަޖައްސައި

 

 ޤ އިމްކުރުން ޕްރީސުކޫލުގައި ޕްލޭގުރައުންޑެއް 
 ޅުފުށީ ކޮ އަންނަ  ހިންގަމުން އިން އިދ ރ  ކައުންސިލުގެ ކޮޅުފުށީ މުލަކަތޮޅު

 ކޮޅުފުށީ ،ޕްލޭގްރައުންޑަކީ ޤ އިމްކުރެވުނު އަލަށް ޕްރީސްކޫލުގައި
 މައްޗަށްމޫނު ކުއްޖެއްގެ ކޮންމެ ހ ސިލްކުރަމުންދ  ތަޢުލީމް ޕްރީސްކޫލުގައި
 ންދ ނެ ލިބިގެ އުނގެނުމަށް މ ޙައުލެއްގައި އުފ ވެރި ،ގެނުވ  ހިނިތުންވުން

 ވިފައިވ  ކުރެ ތަރައްޤީ  ފެންވަރަށް ޒަމ ނީ ،މީގެއިތުރުން .ފުރުޞަތެކެވެ ފަހި
 ރިންގެަބއިވެ ނިމިގެންދިޔައީ ރަސްމިއްޔ ތު ހުޅުވުމުގެ ޕްލޭގްރައުންޑް މި

 .ކޮށްެލއްވުމަކުންނެވެ ބިލަތްމީރު ޝަރަފުގައިއޮތް
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  ކުރުން ތަޖުރިބ ގެ ދަތުރެއް ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލަށް މ.މުލަކު ކައުންސިލުން 
 ،ބައްދަލުކޮށް ކައުންސިލ އިކޮޅުފުށީ  ފަރ ތުން ކައުންސިލްގެ މުލަކު

 ވަނީ  ގުޅޭގޮތުން ސިޔ ސަތުތަކ އި ހިންގުމުގެ ކައުންސިލްގެ
 ނިޒ މް ހިންގުުމގެ ދެކައުންސިލްގެ މިގޮތުން އަދި. މަޝްވަރ ކުރައްވ ފައެވެ

 އަލިއަޅުވ ލ  މައްޗަށް ކަންކަމުގެ ކުރެވިދ ނެ ހަރުދަނ ކުރުމަށް
 ންނައޮ މެދުގައި ދެކައުންސިލްގެ މީގެއިތުރުން އަދި. ރެވުނެވެމަޝްވަރ ކު

 ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް  ޕްރޮގްރ މްތައް އިތުރު  ގުޅުންބަދަހިކޮށް
 .މަޝްވަރ ކުރެވުނެވެ

 

 2022މުބ ރ ތް  ޤުރްއ ން  އަތޮޅު  ވަނަ  26 ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު 
ގައި  ުމބ ރ ތު ޤުރްއ ން އަތޮޅު ވަނަ 26 ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު މުލަކަތޮޅު

ން ކޮޅުފުށިން ވ ދަކުރ  ބައިވެރިންގެ ޤުރުއ ން ކިޔެވުން ފަނޑިޔ ރުކަ
 ން ފަރ ތު ގެކޮޅުފުށީ ކައުންސިލް ބޭުފޅުންނަށް ވަޑައިގެންނެވިކޮށްދެއްވުމަށް 

 ވެ.ދެންނެވުނެ އެއް މަރުހަބ  ފުރިހަމަ
 

 ފޮށްޓެއް ބެހެޓުން ފަންޑު 
ލިމް މުސް ޖެހިފައިވ  ހ ލުގައި  ފެންބޮޑުވެ ޕ ކިސްތ ނަށް ބޯކޮށް ވ ރޭވެހި 

 ސިލ އި ކައުން ކޮޅުފުށީ.މ ،އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަޚުންނ އި އުޚުތުންނަށް
 ުގޅިގެންވަނީ އަދި ކޮޅުފުށީ އ.ތ.މ ކޮމިޓީ  ކައުންސިލް އަތޮޅު.މ

              .ގެންދެވިފައެވެ ށްކުރިއަ ހަރަކ ތެއް  ކުރުމުގެ ފަންޑްރައިސް

 
 މުއައްސަސ ތަކ އެކު ބ އްވ  ބައްދަލުވުންތައް 

މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުްނސިލުގެ ފަރ ތުން ކޮޅުފުށީެގ ހުރިހ  
ވަނަ އަަހރު ވަނީ  2022މުއައްސަސ ތަކުގެ އިސްވެރިންނ އިއެކު 

 ކަންކަމ އި،ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްިވ، ކައުންސިލުން ކުރުމަށް ރ ވ  
 އެވެ.ރައްޔިތުންނ އި ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި ޚިޔ ލ އި މަޝްވަރ  ހޯދ ފަ 

 
 ދުވަސް  ސ ފުކުރުމުގެ  ދުނިޔެ 
 ޔަ ކުރިއަށްގެންދި ފ ހަގަކުރުމުގެގޮތުން ދުވަސް  ސ ފުކުރުމުގެ  ދުނިޔެ

 ފުރިހަމަ އި ރަށުގެ ހުރިހ  މުއައްސަސ ތަކެއްގެ ހަރަކ ތުގަ ރަށްސ ފުކުރުމުގެ
 އެއްބ ރުލުން ވަނީ ލިބިެގން ގޮސްފައެވެ.

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކ ތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 

www.kolhufushi.gov.mv 
 

info@kolhufushi.gov.mv 
 

6720606 
 

KolhufushiCouncil 

 ޞަފްހ    29

 ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަސް  2022
ޔ ތު، ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ޚ އްސަ ރަސްމިއް 2022

 ބިލަތްމީރުކޮށްލުމަކ އެކީ ބޭއްުވނެވެ. މި ހަރަކ ތުގައި ކޮޅުފުށީގެ
ވެ. ލެއްވިއެރައްޔިތުން ބައިވެރިވެ މުއައްސަސ ތަކުގެ މުވައްޒަފުންނ އި ރަށުގެ 

  މި ރަސްމިއްޔ ތު ނިމިގެންދިޔައީ ޤައުމީ ސަލ މުންނެވެ.

 ރަށުފެންވަރުގައި ޒުވ ނުންގެ ދުވަސް ފ ހަގަކުރުން 
ޚ އްސަ ދުވުމެއް ވަނީ  ގޮތުން ފ ހަގަކުރުމުގެ ދުވަސް ޒުވ ނުންގެ

މަްށ ކަސްރަުތކޮށްލުބޭއްވިފައެވެ. މީގެއިތުރުން ދުވެ ނިންމ ލުމަށްފަހު 
ދިޔައީ ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލުމަށްފަުހ ދުވަހުގެ ހަރަކ ތްތައް ނިމިގެން

 އެންމެހ  ރަށުގެ ހަރަކ ތުގައި  މި. ހެނދުނުގެ ސައިފޮދަކުންނެވެ
 ކުގެ އެއްބ ރުލެއްވުން ލިބިގެންދިޔައެވެ.މުއައްސަސ ތަ

 
 ން އަންހެނުންނަށް ކުރ  އަނިޔ އ އި ދެކޮޅަށް ބޭއްވި ހިނގ ލު

 އްވުނު ބޭއަންހެނުންަނށް ކުރ  އަނިޔ އ އި ދެކޮޅަށް ފ ހަގަކުރ  ދުވަހުގައި 
 ޅުފުށީ ހިނގ ލުމުގައި ކައުންސިލްގެ އިުތރުން ރަށުގެ މުއައްސަސ ތަކ އި، ކޮ

އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ އިތުރުްނ ގިނަ އަދަދެއްގެ އ ންުމ ރައްޔިތުން 
 ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ. 

 
 ވޮލީކޯޓެއް އެޅުން 

ޓޫބަރ އޮކް 2022މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުގެ އައުޓުޑޯ ވޮލީކޯޓެއް 
 މި މަހު ވަނީ ޤ އިމްކުރެވިފައެވެ. ޒަމ ނީ ފެންވަރަށް ތައްޤީ ކުެރވުނު
ބ ރ ްތ ކޯޓުގައި މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އެއްވަނަ ވޮލީބޯޅަ މު

  ވަނަ އަހަރު ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. 2022
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 2022ކައުންސިލުގެ ވޮލީބޯޅަ މުބ ރ ތް 
 ފުށީކޮޅު ކުރެވިފައިވ   ތަރައްޤީ  އިރުން ޕްރީސްކޫލް  ކޮޅުފުށީ މުލަކަތޮޅު

 ޅަވޮލީބޯ އެއްވަނަ  ކައުންސިލުގެ ޮކޅުފުށީ ،ވޮލީކޯޓުގައި ކައުންސިލުގެ
 19އިން  2022 އޮކްޓޯބަރ 11 ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މުބ ރ ތް

 ތްމި މުބ ރ ތް ފެށުމުގެ މިރަސްމިއްޔ  ގެ ނިޔަލަށެވެ. 2022އޮކްޓޯބަރ 
 ޙައްމަދުމު ރައީސް  ކައުންސިލުގެ އަތޮޅު މުލަކަތޮޅު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި

 ތަކަށް މުއައްސަސ  އިސްނަގައިގެން ކައުންސިލުން ކޮޅުފުށި ،ވިދ ޅުވީ ނިމ ލު
 ކުރުމުގެ އިންތިޒ މު ފުރިހަމައަށް ވަރަށް މުބ ރ ތެއް މިފަދަ ހުޅުވ ލައިގެން
 ހުރިހ   އަދި . ކަމުގައެވެ އ ލ ކުރުން އެކުވެރިކަން މަޤްޞަދަކީ

 އްގައިރޫހެ ވ ދަވެރި އެއްގޮތަށް މަޤްޞަދ އި މުބ ރ ތުގެ ކުޅުންތެރިންވެސް
 އިކަމުގަ އެދިލައްވ   މަސައްކަތްކުރުމަށް ކުރުމަށް ކ މިޔ ބު މުބ ރ ތް

ގެ ޓީމުތައް މި މުބ ރ ތުގައި ކޮޅުފުށީގެ ހުރިހ  މުއައްސަސ ތަކު .ވިދ ޅުވިއެވެ
  ވ ދަކޮށްފައިވެއެވެ.

 ރައްޔިތުންނ އި ބައްދަލުކުރުން 
މީ ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހިންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުަވސް ޤައު 2022

، ފެންވަރުގައި ކޮޅުފުށީގައި ފ ހަގަކުރުމަށް ނިންމެވުމ އި ގުޅިގެން
ހު ފަރ ތުން ރަށުެގ ރައްޔިތުންނ އި ބައްދަލުކޮްށ އެދުވަކައުންސިލްގެ 

ޔ ލު ޚިކުރުމަށް ރ ވައިފައިވ  ކަންކަމ އި ގުޅޭގޮތުން ވަނީ ަމޝްވަރ ކޮްށ 
ްނ  ފަރ ތުހޯދ ފައެވެ. މީގެއިތުރުން އެދުވަަހށް ތައްޔ ރުވުމަށް ރައްޔިތުންގެ

ނުމަްށ ދިކައުންސިލ އި، މުއައްސަސ ތަކަށް ފުރިހަމައަށް އެއްބ ރުލެއްވުން 
 ވަނީ އެދިލައްވ ފައެވެ.

 

 ކުޑަކުދިންގެ ޕ ކެއް ތަރައްޤީކުރުން 
ން ތަރައްޤިކުރަޒަމ ނީ ފެންވަރަށް މ.ކޮޅުފުށީ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި 

ހަުރ އަވަނަ  2022 ބައެއް މަސައްކަތްތައްފަށ ފައިވ  ކުޑަކުދިންގެ ޕ ކުގެ 
 ،އިން ގޭޓ ފ ރުގެ އިތުރު ވަނީ ނިންމ ލެވިފައެވެ. އެގޮތުން ޕ ކުގެ އެއްހައްދު

 އް ވަނީޕ ކުތެރޭގައި ހިޔ ލިބޭ ބޮޑެތި ގަސްތައް އިންދުންފަދަ މަސައްކަތްތަ
  ކުރެވިފައެވެ.
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 ނ މީ ބިނ އެއް ހެދުން ޘު
ރަން މ.ކޮޅުފުށީ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ޒަމ ނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤިކު

އަކީ ނ ީމ ބިނ ޘުފަށ ފައިވ  ކުޑަކުދިންގެ ޕ ކުގެ އެތެރޭގައި ހަދ ފައިވ  
ޘުނ މީ ކ ރިސ ގައި މ.ކޮޅުފުށިން ނިޔ ވެފައިވ  މީހުންެގ  2004

 ވަނަ އަހަުރ ހޫޅުވ ފައިވ  ބިނ އެކެވެ. 2022ހަނދ ނުގައި 

 
 ދަތުރުވެރިންގެ ހިޔ އެއް )ފ ލަމެއް( ތަރައްޤީކުރުން 

 ވަނަ އަހަރު ދިެވހިންެގ އެއްބައިވަންަތ ކަމުގެ ދުވަސް ޤައުމީ  2022
ިއ ފެންވަރުގައި ކޮޅުފުށީގައި ފ ހަގަކުރުމަށް ސަރުކ ރުން ނިންމެވުމ 

ގުޅިގެން، މ.ކޮޅުފުށީ ބަނަދރު ސަރަޙައްދުގައި ޒަމ ނީ ފެންވަރަްށ 
 ތަރައްޤިކުރުމުގެ ގޮތުން ދަތުރުވެރިންގެ ހިޔ އެއް )ފ ލަމެއް( ވަނީ

  ތަރައްޤީކުރެވިފައެވެ.
 ރަށުގެ ނަންޖެހުން 

 ދިެވހިންެގ އެއްބައިވަންަތ ކަމުގެ ދުވަސް ޤައުމީ ވަނަ އަހަރު  2022
ިއ ފެންވަރުގައި ކޮޅުފުށީގައި ފ ހަގަކުރުމަށް ސަރުކ ރުން ނިންމެވުމ 

. ހިފައެވެގުޅިގެން، މ.ކޮޅުފުށީ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ރަށުގެ ނަންވަނީ ޖެ
 މިބަދަލ އިއެކު ރަށުގެ މަލަމަތި ރީތިވެގެންދ ނެއެވެ.
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 2022ވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ދިވެހިންގެ އެއްބައި 
އްޖޭގެ ދިވެހިންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުެގ ދުވަސް ފ ހަގަކުރުމަށް ދިވެހިރ 

އި އިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  އިބްރ ހީމް މުޙައްމަދު ޞ ލިޙ 
ތުެގ ގެ އިތުރުން ދަޢުލައަޙްމަދު ފަޒްނ  އަނބިަކނބަުލން  އެމަނިކުފ ނުގެ

ރުގެ ވަަނ އަހަ 2022ަވޑައިގެންނެވިއެވެ.  ބައެއް ވަޒީރުން ކޮޅުފުށްޓަށް
 ޅުފުށިންކޮ ކ ރިސ ގައި ސުނ މީ ،ދިވެހިންގެ އެއްބައިވަްނތަކަމުގެ ދުވަހުގައި

 ބިނ  ހަނދ ނީ  ހަދ ފައިވ  ހަނދ ުނގައި މީހުންގެ ނިޔ ވި
 ތަކަމުގެ އެއްބައިވަން އަދި. އެވެއިފްތިތ ޙްކޮށްދެއްވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ޖަލްސ  ރަސްމީ ބޭއްވުނު ގުޅިގެން ދުވަހ އި
ދި ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވިއެވެ. މީގެއިތުރުން ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލ އި އަ
ދި އައ.ތ.މ ކޮމިޓީއ އި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ބައްދަލުކޮށްލެއްވިެއވެ. 

ސް ދުވަ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ހަރަކ ތްތައް ނިމިގެްނދިޔައީ 
 އަތުގުޅ ުލމަކުންނެވެ.    ބޭއްވުނުފ ހަގަކުރުމަށް

 

 ވަނަ އަހަރުގެ މަސްރޭސް  2022

ވަނަ އަހަރުގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފ ހަގަކުރުމުގެ ގޮުތްނ  2022
ލް އުންސިކޮޅުފުށީގެ ރައްޔިތުންނަށ އި، މުއައްސަސ ތަކަށް ހުޅުވ ލައިގެން ކަ 

 ޓީމެއް ވަނީ 09ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި މަސްރޭހުގައި  2022މަސްރޭސް 
 ވ ދަކޮށްފައެވެ.

  

 ދެއަވަށު ޤަބުރަސްތ ނު ސ ފުކުރުން 
 މ.ކޮޅުފުށީ ދެއަވަށު ަޤބުރަސްތ ނު، ޮކންޓްރެޓް އުސޫލުްނ ބަޔަކ އި 

ވަނަ އަހަރު ވަނީ ދިލ   2022ހަވ ލުކޮށްގެން ދެފަހަރެއްގެަމތީްނ 
 ސ ފުކުރެވިފައެވެ.
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ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވ  ޙަރަކ ތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް  2022 .8
 ހަރަކ ތްތައް ގެންދެވިފައިނުވ  

 ތަފްސީލް  #
 ގެންދ  ކ ނ އަކީ ރަނގަޅުކ ނ ކަމުގައި ހެދުމުގެ ގޮތުން އުޞޫލެއްހަދ  ހިންގުން  ސްކޫލަށް 1ހަރަކ ތް 

 ުނލިބުމުެގ ސަބަބުން ފަންނީ ތަޖުރިބ ކ ރުން   ސަބަބު/ދަތިތައް 
 ބޯޑް އެކުލަވ ލުން ޓުއަރިޒަމް 2ހަރަކ ތް 

 ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ތައ ރަފް ވެފައި ނެތުން   ސަބަބު/ދަތިތައް 
 ންހިންގު މުވައްޒަފުންނަށް އަމ ޒުކޮށްގެން ކަސްޓަމަރކެއަރ ސަރވިސްގެ ޓްރެއިނިންގް ކައުންސިލްގެ 3ހަރަކ ތް 

 ތަޖުރިބ ކ ރުން ުނލިބުމުެގ ސަބަބުން ފަންނީ   ސަބަބު/ދަތިތައް 
 ލައިސަންސް ނެގޭނެ އިންތިޒ މެއް ހަމަޖެއްސުން ފަސޭހަކަމ އެކު 4ހަރަކ ތް 

 އަހަރު ފަހުކޮޅުގައި ޤައުމީ އިވެންޓެއް ކުރިޔަށްދ ތީވެ އެހެން އިވެްނޓްތައް މަޑުޖައްސ ލުން  ސަބަބު/ދަތިތައް 
 ޓުއަރިޒަމަށް ބިންދޫކުރުން  ލޯކަލް 5ހަރަކ ތް 

 ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ތައ ރަފުވެފައި ނެތުން   ސަބަބު/ދަތިތައް 
 ކޯޗިންކޭންޕް ހިންގުން. ހޭންޑުބޯލް 6ހަރަކ ތް 

 ފަންނީ ތަޖުރިބ ކ ރުން ުނލިބުމުެގ ސަބަބުން   ސަބަބު/ދަތިތައް 
 ޙ އްޞަކޮށްގެން ުފޓްބޯލް ކޯޗިންގ ކޭމްޕް ހިންގުން. ކުޑަކުދިންނަށް 7ހަރަކ ތް 

 ފަންނީ ތަޖުރިބ ކ ރުން ުނލިބުމުެގ ސަބަބުން   ސަބަބު/ދަތިތައް 
 ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރ މްތައް ހިންގުން  ލިޔަންކިޔަން 8ހަރަކ ތް 

 ފަންނީ ތަޖުރިބ ކ ރުން ުނލިބުމުެގ ސަބަބުން   ސަބަބު/ދަތިތައް 
 ގުންހިން ޕްރޮގްރ މްތައްއިލްމީ ގ ބިލްަކން އިތުރުކުރުމަށްކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީނު  ބޮޑެތިމީހުންގެ 9ހަރަކ ތް 

 ފަންނީ ތަޖުރިބ ކ ރުން ުނލިބުމުެގ ސަބަބުން   ސަބަބު/ދަތިތައް 
 ޑްރިންކ  އަދި ތައްޔ ރީކ ނ ގެ ނުރައްކ ތެރިކަން އަންގައިދޭ ޕްރޮގްރ މް ހިންގުން އެނ ރޖީ 10ހަރަކ ތް 

 ފަންނީ ތަޖުރިބ ކ ރުން ުނލިބުމުެގ ސަބަބުން   ސަބަބު/ދަތިތައް 
 ްނގުންހި ސިނ އަތުގައި އިންވެސްޓްކުރުމަށްހުރި ފުރުޞަތުަތކ އި ބެހޭގޮތުން ވޯކްޝޮޕެއް މަސްވެރިކަމުގެ 11ހަރަކ ތް 

 ފަންނީ ތަޖުރިބ ކ ރުން ުނލިބުމުެގ ސަބަބުން   ސަބަބު/ދަތިތައް 
 ހަމަޖެއްސުން އެގްރޯނެޓް އ އި ގުޅިގެން ރަށުގައި ހައްދ  ބ ވަތްތައް ވިއްކޭނެ އިްނތިޒ މެއް 12ހަރަކ ތް 

 އެގްރޯނެޓައިއެކު އެއްބަސްވުމަކަށް ނ ދެވުމުން   ސަބަބު/ދަތިތައް 
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   ވިޔަފ ރިއ މްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގ  ހަރަކ ތްތަކ އި ކައުންސިލުން  .9
 މަސްދޯނި ކުއްޔަށް ދިނުން  08ދުރުރ ސްތ  

ވ ނީ  "8ދުރުރ ސްތ  "ގައި ރައްޔިތުންގެ މަސްދޯނި  2019ސެޕްޓެމްބަރ  01
 މުއްދަތަށް  ދުވަހުގެ އަހަރު 05ގ ސިމް ރަޝީދަށް ، މ.ކޮޅުފުށީ ޑޯރެންސީވިލ 

 ޔ  ރުފި 153,000.00ވަނަ އަހަރުގައި  2022މިގޮތުން ކުރެވިފައެވެ. ކުއްޔަށް ދޫ
 ލިބިފައެވެ. ގޮތުގައި ކުލީގެ ވަނީ

 

 ޕްރީސްކޫލް ހިންގުން 
ިއ ރަށުގައި ތިބެގެްނ ތުއްތު ކުިދންނަށް ަފށ  ތަޢުލީުމ ދިނުމުެގ މަޤުޞަދުގަ

  ނ ސަރީކޮޅުފުީށ ޕްރީސްކޫލުގައިކައުންސިލުންދަނީ ޕްރީސްކޫލެއް ހިންގަމުންނެވެ. 
 22އަދި ބޭބީ ނ ސަރީއަށް ކިޔަވައިދެއެވެ. އަދި ޕްރީސުކޫލުގައި މިއަހަރު 

 58,752.00 ރީސްކޫލް ހިންގައިގެންޕްދަރިވަރަކު ތައުލީމު ހ ސިލްކުރިއެވެ. 
   ރުފިޔ  ލިބިފައިވެއެވެ.

 ބިމުކުލި 
ބިްނ އަދި ދިގުމުއްދަތަށް ރައްޔިތުން އެކިއެކި ބޭނުމަށް ވަގުތީގޮތުން 

އި، ށް ދިނުމ މިގޮތުން އެިކއެކި ބޭނުންތަަކށް ބޮޑުގުދަްނ ކުއްޔަދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. 
އޫރިދޫ އަދި ސެޓްލިންކް ސައިޓުގެ މ.ދިއްތުނޑީގެ ވަރުވ ގެ ފައިސ އ އި، 

 ކުލި އައްދަށު ފަސްގަނޑުގެ ވަރުވ އ އި، ދަނޑުބިމުގެ ބިމުކުލީގެ އިތުރުން
 ވެއެވެ. ރުފިޔ  ލިބިފައި 419,464.83ކުީލގޮތުގައި އަދި ބިމު ހިމެނިފައިވ ނެއެވެ.

 
 

 އޮޑި ދޯނިފަހަރުން ލިބޭފައިސ  
، އިކުރުމ އި، ސަލ މަތީ ހައްދައިދިނުމ ގެ ސ ވޭ އުންސިލުން އޮޑިދޯނިފަހަރުކަ

ިދ އެވެ. އައް ޯފރުކޮށްދެޚިދުމަތްތަމަސްވެރިކަމުގެ ލައިސެންސް ހައްދައިދިނުންފަދަ 
 ރުފިޔ  ލިބިފައިވެއެވެ. 2،800.00މިހިދުމަތްތަކުގެ ފީގެ ގޮތުގައި 

  

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

  ރުފިޔ  ލިބިފައިވެއެވެ. 112.00ވިއްކައިގެން 
 

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

އިވ ( ތަކުގަ އ ބ ދު ކުރެވުނު ސަރަހައްދަށް ބަދަލުކުރެވުނު ފަރ ތްތަކުގެ ކުރީގެ ގޯތި
   .ރުފިޔ  ލިބިފައިވެއެވެ 37799.00ތަކެތި ވިއްކައިގެން ރުއްގަހުގައި އަޅ  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކ ތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 

www.kolhufushi.gov.mv 
 

info@kolhufushi.gov.mv 
 

6720606 
 

KolhufushiCouncil 

 ޞަފްހ    35

 

 ނީލަމުގައި ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭފައިސ  
އެކިކަހަލަ  ކައުންސިލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވ  ,ބައުވެފައިވ  މުދަލ އިކައުންސިލުން 

ވެ. ވިފައެފަހަރުމަތިން ނީލަން ކިޔައިގެން ވިއްކ ލެ ހަރުމުދަލ އި ތަކެތި ވ ނީ އެކި
  ރުފިޔ  ލިބިފައިވެއެވެ. 12,010.00މިގޮތުން ނީލަންކިޔައިގެން 

 ފޮޓޯކޮޕީ ހެއްދުމުގެ ފީ 

ކޮޕީ  މު ރައްޔިތުންގެ އެކި ބޭނުންތަކަށް ފޮޓޯންއ ވަނަ އަހަރު  2022ފ އިތުވި 
 ރުފިޔ  ކައުންސިލަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. 232.00ހައްދައިދީގެން 

  
  ޖޫރިމަނ ފައިސ  

 775.00 ގެ ގޮުތގައި ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ އެކިއެކި ހިދުމަތްތަކުގެ ޖޫރިމަނ 
 ލިބިފައިވެއެވެ.ރުފިޔ  

  

  ފައިސ  ފެން ވިއްކައިގެން ލިބޭ 

ރެވިފައި ޤ އިމްކުފެން އިސްކުރުބަރި  2ބަނދަރުން ެފން ވިއްކުމަށް އެަސރައްދުގައި 
 7100.00ވ ނެއެވެ. މިގޮތުން ރަށުން ބޭރުގެ އޮޑިދޯނިފަހަރަށް ފެން ވިއްކައިގެން 

 ލިބިފައިވެއެވެ.ކައުންސިލަށް ރުފިޔ  އ މްދަނީގެ ގޮތުގައި 
 

 ބަދަލުކުރުމުން ލިބޭ ފައިސ   ރަށްވެހިކަން 
ރުފިޔ   2,000.00ވަނަ އަހަރު ރަށްވެހިކަން ބަދަލުކޮށްގެން ފީގެގޮތުގައި  2022

 އ މްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވެއެވެ.
 

 ހިއްސ ގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސ  
 ރުފިޔ  އ މްދަނީގެ ގޮތުގައި 17,280.00ވަނަ އަހަރުގެ ހިއްސ ގެ ގޮތުގައި  2022

 ލިބފައި ވެއެވެ.
 

 ނަންބަދަލުކޮށްގެން ލިބޭ ފައިސ  
 ރުފިޔ  އ މްދަނީގެ  1,200.00ފަރ ތެއް ނަން ބަދަލުކޮށްގެން  1ވަނަ އަހަރު  2022

 ގޮތުގައި ލިބިފައިވެއެވެ.
 

 ގޮއިފ ލައްބަ ވަރުވ  
ގެ ރުފިޔ  އ މްދަނީ 1,300.00ވަނަ އަހަރު ގޮއިފ ލައްބަގެ ވަރުވ ގެ ގޮތުގައި  2022

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

 ގެ ނިޔަލަށް  2022
 ބަޖެޓް ބ ކީ 

 ގެ ނިޔަލަށް  2022
 ހިނގި ޚަރަދު 

ވަނަ އަހަރަށް  2022
 ބަޖެޓް ލިބުނު 

 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ރިކަރަންޓް ަޚރަުދގެ ުޖމްލަ  5,000,726.00 4,701,287.01 299,438.99
 ކެޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ޖުމްލަ  130,750.30 128,973.69 1,776.61

- - - 
މްލަ ކައުންސިްލގެ މ ލިއްަޔތުން ހިްނގޭ ޕްޮރްގރ މުތަުކގެ ޖު

 ޚަަރދު 
 ޖުމްލަ  5,131,476.30 4,830,260.70 301,215.60

     

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު    
 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގ  ޚަރަދު 3,005,447.25 2,974,245.03 31,202.22
11,252.48 115,823.52 

127,076.00 
 ޕެންޝަނ އި، މުސްކުޅިކުރައްވ  މުވައްޒަފުންނަށ އި އަދި ވަކި

 ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސ  
 ދަތުރުަފތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  61,000.00 58,350.00 2,650.00

 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދ  ތަކެތީގެ އަގު 121,371.00 105,887.18 15,483.82
 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވ  ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 995,501.16 953,764.50 41,736.66
 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ަޚރަދު - - 2,000.00

 މަރ މ ތު ކުރުމ އި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 328,330.59 245,915.75 82,414.84
 ޚަރަދު ޚިދުމަތުގެ ލޯނުގެ - - -

 ސަބްސިޑީޒް  އަދި އިޝްތިރ ކ އި ،އެހީ ސަރުކ ރުންދޭ 360,000.00 247,301.03 112,698.97

- - - 
 މަށްހަމަޖެއްސު ގެއްލުމެއް ލިބިދ ނެ ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވ 

 ފައިސ  ދޭ
 ޖުމްލަ  5,000,726.00 4,701,287.01 299,438.99

    

  
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު  

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވ  ހަރުމުދ  ހޯދުމަށް ކުރ  ޚަރަދު  130,750.30 128,973.69 1,776.61
 ޖުމްލަ  130,750.30 128,973.69 1,776.61
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 ބަޖެޓް ރިޕޯޓް.(J-LCL) ޙިދުމަތުގެ ފަންޑުގެ  2 .11
 ނިޔަލަށް  ގެ  2022

 ބަޖެޓް ބ ކީ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2022

 ހިނގި ޚަރަދު 
ވަނަ އަހަރަށް  2022

 ލިބުނު ބަޖެޓް 
 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ރިކަރަންޓް ަޚރަުދގެ ުޖމްލަ  - - -
 ކެޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ޖުމްލަ  - - -

1,431,355.79 853,729.21 2,285,085.00 
ލަ ޖުމް ކައުންސިްލގެ މ ލިއްަޔތުން ހިްނގޭ ޕްޮރްގރ މުތަުކގެ

 ޚަަރދު 
 ޖުމްލަ  2,285,085.00 853,729.21 1,431,355.79

     

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު    
 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގ  ޚަރަދު  219,000.00  140,827.03 78,172.97

3,065.89 7,019.11  10,085.00  
 ޕެންޝަނ އި، މުސްކުޅިކުރައްވ  މުވައްޒަފުންނަށ އި އަދި ވަކި

 ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސ  ޚިދުމަތަކަށް 
 ދަތުރުަފތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  - - -

 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދ  ތަކެތީގެ އަގު - - -
 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވ  ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 2,056,000.00 705,883.07 1,350,116.93

 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ަޚރަދު - - -
 ކުރުމ އި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދުމަރ މ ތު  - - -

 ޚަރަދު ޚިދުމަތުގެ ލޯނުގެ - - -
 ސަބްސިޑީޒް  އަދި އިޝްތިރ ކ އި ،އެހީ ސަރުކ ރުންދޭ - - -

- - - 
 މަށްހަމަޖެއްސު ގެއްލުމެއް ލިބިދ ނެ ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވ 

 ފައިސ  ދޭ
 ޖުމްލަ  2,285,085.00 853,729.21 1,431,355.79

    

  
 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 3
 ގެ ނިޔަލަށް  2022

 ބަޖެޓް ބ ކީ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2022

 ހިނގި ޚަރަދު 
ވަނަ އަހަރަށް  2022

 ބަޖެޓް ލިބުނު 
 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ރިކަރަންޓް ަޚރަުދގެ ުޖމްލަ   965,000.00  494,654.39 470,345.61
 ކެޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ޖުމްލަ   75,000.00  -- 75,000.00

- - - 
މްލަ ކައުންސިްލގެ މ ލިއްަޔތުން ހިްނގޭ ޕްޮރްގރ މުތަުކގެ ޖު

 ޚަަރދު 
 ޖުމްލަ  1,040,000.00 494,654.39 545,345.61

   
  

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު    
 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގ  ޚަރަދު - - -

- - - 
 ޕެންޝަނ އި، މުސްކުޅިކުރައްވ  މުވައްޒަފުންނަށ އި އަދި ވަކި

 ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސ  
 ދަތުރުަފތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  - - -

 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދ  ތަކެތީގެ އަގު - - -
 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވ  ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 925,000.00 481,098.39 443,901.61

 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ަޚރަދު - - -
 މަރ މ ތު ކުރުމ އި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު - - -

 ޚަރަދު ޚިދުމަތުގެ ލޯނުގެ - - -
 ސަބްސިޑީޒް  އަދި އިޝްތިރ ކ އި ،އެހީ ސަރުކ ރުންދޭ 40,000.00 13,556.00 26,444.00

- - - 
 މަށްހަމަޖެއްސު ގެއްލުމެއް ލިބިދ ނެ ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވ 

 ފައިސ  ދޭ
 ޖުމްލަ  965,000.00 494,654.39 470,345.61

    

  
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު  

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވ  ހަރުމުދ  ހޯދުމަށް ކުރ  ޚަރަދު  75,000.00 - -
 ޖުމްލަ  75,000.00 - 75,000.00
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 ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް ވަނަ އަހަރުގެ  2022 .12
  52 :އަދަދު ޤ ނޫނުން ލ ޒިމް ކުރ  ބައްދަލުުވމުގެ

  50 އަދަދު:ބަްއދަލުވުންތަކުގެ  ބ އްވައިފައިވ ކައުންސިލުން 
ބައްދަލުވުމުގެ 

 ނަންބަރު 
 ޙ ޟިރުވި 
 ޢަދަދު މެންބަރުންގެ 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް 

ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ  34

 
3 

ވަނަ ަޖލްސ ގެ  34ަވނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުގެ  .1
 އެޖެންޑ  ފ ސްކުރުން.

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުވ ފައިވ  ސިޓީއަކ އި ގުޅޭގޮތުން  .2
 މަޝްވަރ ކުރުން.

ން ކަނޑައެޅުމ އި ގުޅޭގޮތުއެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އަށް މަސައްކަތު ސައިޓް  .3
 މަޝްވަރ ކުރުން.

ޕްޯޓ ރިވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ  2021މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ  .4
 ފ ސްކުރުން.

 ަޖލްސ ގެ ވަނަ 33 ދައުރުގެ ަވނަ 4 ކައުންސިލްގެ ކޮޅުފުށީ.މ .5
 .ފ ސްކުރުން ޔައުމިއްޔ 

ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ  35

3 

ވަނަ ަޖލްސ ގެ  35ަވނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުގެ  .1
 އެޖެންޑ  ފ ސްކުރުން.

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2022މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ  .2
 ފ ސްކުރުން.

 ަޖލްސ ގެ ވަނަ 34 ދައުރުގެ ަވނަ 4 ކައުންސިލްގެ ކޮޅުފުށީ.މ .3
 .ފ ސްކުރުން ޔައުމިއްޔ 

ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ޖަލްސ ވަނަ  36

3 

ވަނަ ަޖލްސ ގެ  36ަވނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުގެ  .1
 އެޖެންޑ  ފ ސްކުރުން.

 56އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގ ޫނނުެގ  .2
( ގެ )ހ( ގެ ދަށުން އިްނތިހ ބުކުރެވިަފއިވ  6ވަނަ މ އްދ ގެ )

އެކު ރ ކޮމިޓީއ  މ.ކޮޅުފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކު
 މަހަކު އެއްފަހަރު ބ އްވަންޖެހޭ ަބއްދަލުވުން.

މެދު ވަނަ އަހަރު މ.ކޮޅުފުށީގެ މިސްކިތްތައް މަރ މ ތުކުރުމ އި 2022 .3
 ގޮތެއްނިންމުން.

ފެންޕްލ ންޓް ބެހެއްޓުަމށް ދޫކޮށްފައިވ  ސަރަޙައްދު )ބިން(  .4
 އިތުރުކުރުމ އިމެދު ގޮތެއްނިންމުން.
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މ.ކޮޅުފުށީ ދެކުނު އަވަށު ޤަބުރަސްތ ނުގެ ދެކުނުން މަގެއް  .5
 ކެނޑުމ އިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރ ކުރުން. 

 ަޖލްސ ގެ ވަނަ 35 ދައުރުގެ ަވނަ 4 ކައުންސިލްގެ ކޮޅުފުށީ.މ .6
 .ފ ސްކުރުން ޔައުމިއްޔ 

ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ  37

5 
 

ަޖލްސ ގެ  ވަނަ 37ަވނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުގެ  .1
 އެޖެންޑ  ފ ސްކުރުން.

 .ގެ އެއްބަސްވުމުމ އި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރ ކުރުންމ.ދިއްތުނޑީ .2

ވަނަ ަޖލްސ ގެ  36 ދައުރުގެ ަވނަ 4 ކައުންސިލްގެ ކޮޅުފުށީ.މ .3
 ޔައުމިއްޔ  ފ ސްކުރުން.

ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ  38

4 

ވަނަ ަޖލްސ ގެ  38ަވނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުގެ  .1
 އެޖެންޑ  ފ ސްކުރުން.

ދެކުނު އަވަށު ދަނޑުވެރިންނަށް ވަގުތީގޮތުން ދަނޑުދޫކުރުމ އި  .2
 ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރ ކުރުން.

ތް ބޮޑުގުދަނުގެ ޓިުނތައް އަދި ެދކުނުއަވަށު އަންހެުނންގެ މިްސކި .3
 ނީލަންކިޔުމ އި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރ ކުރުން.

ރުއްކެނޑުމ އި ގުޅޭގޮތުން  މ.ކޮޅުފުށީ އަމީނީމަގު ހެދުމަށް .4
 މަޝްވަރ ކުރުން.

 ފ ލަން ހެދުމ އި ގުޅޭޮގތުން  2މ.ކޮޅުފުށީ ބަނދަރުގެ ހުޅަނުގން  .5
 މަޝްވަރ ކުރުން.

 ަޖލްސ ގެ ވަނަ 37 ދައުރުގެ ަވނަ 4 ކައުންސިލްގެ ކޮޅުފުށީ.މ
 .ފ ސްކުރުން ޔައުމިއްޔ 

ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ  39

4 

ވަނަ ަޖލްސ ގެ  39ަވނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުގެ  .1
 އެޖެންޑ  ފ ސްކުރުން.

މ.އަތޮޅު މަދަރުސ ގެ ގުރުއ ން މުބ ރ ތަށް އެހީތެރިވުމ ެމދު  .2
 ގޮތެއްނިންމުން.

އަލަށްއުފަންވ  ކުދިންނަށް ހަދިޔ  ވަށިގަނޑު ދިނުމ މެދު  .3
 ގޮތެއްނިންމުން.

 މެދު މަޝްވަރ ކުރުން.ކަސްރަތު ޕްރޮގްރ މަށް އިނ މް ދިނުމ  .4

 ރުްނ.ކައުންސިލްގެ ލޯގޯ ފަރުމ ކޮށް ޔުނީފޯމު ފެހުމ މެދު މަޝްވަރ ކު .5

ވ  މ ަފއިމ.ކޮޅުފުށީ މިސްކިތްތަށް މަރ މ ތުކުރުމ މެދު ބިޑްކޮމިޓީން ނިން .6
 ނިންމުމ މެދު މަޝްވަރ ކުރުން.



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކ ތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022
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 ަޖލްސ ގެ ވަނަ 38 ދައުރުގެ ަވނަ 4 ކައުންސިލްގެ ކޮޅުފުށީ.މ .7
 ފ ސްކުރުން. ޔައުމިއްޔ 

ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ  40

4 

ވަނަ ަޖލްސ ގެ  40ަވނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުގެ  .1
 އެޖެންޑ  ފ ސްކުރުން.

" "އަލަށް އުފައްވ  ކުދިންނަށް ހަދިޔ  ވަށިގަނޑު ދިނުމުގެ އުޞޫލު .2
 ފ ސްކުރުން.

ސިޓީއަކ އި ކޮޅުފުށީ ޒުވ ނުންގެ ޖަމުއިއްޔ އިން ފޮނުވ ފައިވ   .3
 ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރ ކުރުން.

މ.އަތޮޅު މަދަރުސ އިން ފޮނުވ ފައިވ  ސިޓީއަކ އި ގުޅިގެްނ  .4
 މަޝްވަރ ކުރުން.

 .އެޅުންފެބްރުއަރީ މަހު ރައްޔިތުންނ އި ަބއްދަލުކުރ ނެ ދުވަހެއް ކަނޑަ .5

 ަޖލްސ ގެ ވަނަ 39 ދައުރުގެ ަވނަ 4 ކައުންސިލްގެ ކޮޅުފުށީ.މ .6
 ފ ސްކުރުން. ޔައުމިއްޔ 

ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ  41

4 

ވަނަ ަޖލްސ ގެ  41ަވނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުގެ  .1
 އެޖެންޑ  ފ ސްކުރުން.

 56އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގ ޫނނުެގ  .2
( ގެ )ހ( ގެ ދަށުން އިްނތިހ ބުކުރެވިަފއިވ   6ވަނަ މ އްދ ގެ )

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

ން ބިނ ވެށި ޕްލޭްނ ރައްޔިތުންނ ިއ ހިއްސ ކުރުމަށް، ބިނ ެވށި ްޕލޭ .3
 ތައްޔ ރުކުރ  ޓީމު ރަށައް ގެނައުމ މެދު މަޝްވަރ ކުރުން.

 ަޖލްސ ގެ ވަނަ 40 ދައުރުގެ ަވނަ 4 ކައުންސިލްގެ ކޮޅުފުށީ.މ .4
 ފ ސްކުރުން. ޔައުމިއްޔ 

ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ  42

4 

ވަނަ ަޖލްސ ގެ  42ަވނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުގެ  .1
 އެޖެންޑ  ފ ސްކުރުން.

 އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފ ހަގަކުރުމ  ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރ ކުރުން. .2

 މަޝްވަރ ކުރުން. ފޮގްސްޕްރޭ މެޝިނެއް ކައުންސިލަށް ހޯދުމ މެދު .3

 އްޔ  ޔައުމި ޖަލްސ ގެ ވަނަ 41 ދައުރުގެ ވަނަ 4 ކައުންސިލްގެ ކޮޅުފުށީ.މ .4
 .ފ ސްކުރުން

ވަނަ ދައުރުގެ  04
 4 ވަނަ ޖަލްސ  43

ވަނަ ަޖލްސ ގެ  43ަވނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުގެ  .1
 އެޖެންޑ  ފ ސްކުރުން.
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 ފ ސްކުރުން.ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތ ވަލް  2022 .2

ލްސ ގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނ އި ބައްދަލުކުރި ޖަ .3
 ޔައުމިއްޔ  ފ ސްކުރުން.

 ަޖލްސ ގެ ވަނަ 42 ދައުރުގެ ަވނަ 4 ކައުންސިލްގެ ކޮޅުފުށީ.މ .4
 ފ ސްކުރުން. ޔައުމިއްޔ 

ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ  44

4 

ވަނަ ަޖލްސ ގެ  44ަވނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުގެ  .1
 އެޖެންޑ  ފ ސްކުރުން.

ނަ ވަ 56އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގ ނޫނުގެ  .2
ށީ މ.ކޮޅުފު ( ގެ )ހ( ގެ ަދށުން އިްނތިހ ުބ ކުރެވިފައިވ 6މ އްދ ގެ )

ރު އްފަހައަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަަސއްކަތްކުރ  ކޮމިޓީއ އެކު މަހަކު އެ
 ބައްދަލުުވން.ބ އްވަންޖެހޭ 

ކައުންސިލުގެ ފަރ ތުން މ ހެފުމެއް ބޭއްވުމ އި ގުޅޭގޮތުްނ  .3
 މަޝްވަރ ކުރުން.

ވ  މ ަފއިމ.ކޮޅުފުށީ ޕްރީސްކޫލް މަރ މ ތުކުރުމ އިމެދު ބިޑްކޮމިޓީން ނިން .4
 ނިންމުމ މެދު މަޝްވަރ ކުރުން.

 ަޖލްސ ގެ ވަނަ 43 ދައުރުގެ ަވނަ 4 ކައުންސިލްގެ ކޮޅުފުށީ.މ .5
 ރުން.ފ ސްކު  ޔައުމިއްޔ 

ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ  45

4 

ވަނަ ަޖލްސ ގެ  45ަވނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުގެ  .1
 އެޖެންޑ  ފ ސްކުރުން.

 ކައުންސިލުގެ ލޯގޯ ފ ސްކުރުން .2

 ރަމަޟ ންމަހަށް ކުނިކޮނޑުތަށް ސ ފުކުރުމ މެދު މަޝްވަރ ކުރުން  .3

 ަޖލްސ ގެ ވަނަ 44 ދައުރުގެ ަވނަ 4 ކައުންސިލްގެ ކޮޅުފުށީ.މ .4
 ފ ސްކުރުން. ޔައުމިއްޔ 

ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ  46

3 

ވަނަ ަޖލްސ ގެ  46ަވނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުގެ  .1
 އެޖެންޑ  ފ ސްކުރުން.

 ކައުންސިލުގެ ލޯގޯ ބޭނުންކުރަން ފެށުމަށް ޤަރ ރު ފ ސްކުރުން. .2

އިން )އޮންލަ  ރަމަޟ ންމަހަށް ހ އްސަކޮށްގެްނ ދީނީ ސުވ ލު މުބ ރ ތެއް .3
 ކުއިޒެއް( ބޭއްވުމ މެދު މަޝްވަރ ކުރުން.

 ަޖލްސ ގެ ވަނަ 45 ދައުރުގެ ަވނަ 4 ކައުންސިލްގެ ކޮޅުފުށީ.މ .4
 ފ ސްކުރުން. ޔައުމިއްޔ 

ވަނަ ަޖލްސ ގެ  47ަވނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުގެ  .1 4ވަނަ ދައުރުގެ  04



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކ ތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022
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 އެޖެންޑ  ފ ސްކުރުން. ވަނަ ޖަލްސ  47

 މިސްކިތްތަކުން ނަގ ފައިވ  ބައު މުދ ތަށް ނީލަންކިޔުން. .2

 ކައުންސިލުގެ ފީ ސްޓްރަކްޗަރ އ ންމުކުރުމ މެދު މަޝްވަރ ކުރުން. .3

 ަޖލްސ ގެ ވަނަ 46 ދައުރުގެ ަވނަ 4 ކައުންސިލްގެ ކޮޅުފުށީ.މ .4
 ފ ސްކުރުން. ޔައުމިއްޔ 

ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ  48

5 

ވަނަ ަޖލްސ ގެ  48ަވނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުގެ  .1
 އެޖެންޑ  ފ ސްކުރުން.

 ކައުންސިލުގެ ފީ ސްޓްރަކްޗަރ ފ ސްކުރުން. .2

 ަޖލްސ ގެ ވަނަ 47 ދައުރުގެ ަވނަ 4 ކައުންސިލްގެ ކޮޅުފުށީ.މ .3
 ފ ސްކުރުން. ޔައުމިއްޔ 

ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ  49

5 

ވަނަ ަޖލްސ ގެ  49ަވނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުގެ  .1
 އެޖެންޑ  ފ ސްކުރުން.

 ން.މ.ކޮޅުފުށީގައި ހޯމް ސްޓޭ ހިންގުމ އި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރ ކުރު .2

 މ.ކޮޅުފުށީގައި ދަރުސް ދިނުމ އި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރ ކުރުން. .3

 ަޖލްސ ގެ ވަނަ 48 ދައުރުގެ ަވނަ 4 ކައުންސިލްގެ ކޮޅުފުށީ.މ .4
 ފ ސްކުރުން. ޔައުމިއްޔ 

ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ  50

5 

ވަނަ ަޖލްސ ގެ  50ަވނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުގެ  .1
 އެޖެންޑ  ފ ސްކުރުން.

ނަ ވަ 56އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގ ނޫނުގެ  .2
ށީ މ.ކޮޅުފު ( ގެ )ހ( ގެ ަދށުން އިްނތިހ ުބ ކުރެވިފައިވ 6މ އްދ ގެ )

ރު އްފަހައަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަަސއްކަތްކުރ  ކޮމިޓީއ އެކު މަހަކު އެ
 ބ އްވަންޖެހޭ ބައްދަލުުވން.

 މ.ކޮޅުފުށީ ޕްރޮޕޯސްޑް ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ފ ސްކުރުން. .3

ތުްނ ވަނަ އަހަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފ ހަގަކުރުމ އި ގުޅޭގޮ 2022 .4
 މަޝްވަރ ކުރުން.

ގެ ރައްޤީކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ  ކުޑަކުދިންގެ ޕ ކުމ.ކޮޅުފުށީ ތަ .5
 ވަށ ފ ރު ރޭނުމ އިމެދު ބިޑްކޮމިޓީން ނިންމ ފައިވ  ނިންމުމ މެދު

 މަޝްވަރ ކުރުން.

 ަޖލްސ ގެ ވަނަ 49 ދައުރުގެ ަވނަ 4 ކައުންސިލްގެ ކޮޅުފުށީ.މ .6
 ފ ސްކުރުން. ޔައުމިއްޔ 

ވަނަ ަޖލްސ ގެ  51ަވނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުގެ  .1 5ވަނަ ދައުރުގެ  04
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 އެޖެންޑ  ފ ސްކުރުން. ވަނަ ޖަލްސ  51

ދު މ.ކޮޅުފުށީ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ބޮޑުގުދަން ނެގުމ ިއމެ .2
 މަޝްވަރ ކުރުން.

 ަޖލްސ ގެ ވަނަ 50 ދައުރުގެ ަވނަ 4 ކައުންސިލްގެ ކޮޅުފުށީ.މ .3
 ފ ސްކުރުން. ޔައުމިއްޔ 

ވަނަ ދައުރުގެ  04
 5 ވަނަ ޖަލްސ  52

ވަނަ ަޖލްސ ގެ  52ަވނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުގެ  .1
 އެޖެންޑ  ފ ސްކުރުން.

ނަ ވަ 56އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގ ނޫނުގެ  .2
ށީ މ.ކޮޅުފު ( ގެ )ހ( ގެ ަދށުން އިްނތިހ ުބ ކުރެވިފައިވ 6މ އްދ ގެ )

 އްފަހަރުމަަސއްކަތްކުރ  ކޮމިޓީއ އެކު މަހަކު އެއަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް 
 ބ އްވަންޖެހޭ ބައްދަލުުވން.

ްނ މ.ކޮޅުފުށީގައި ހިންގަމުންދ  ވިޔަފ ރިތައް ޗެކުކުރުމ އި ގުޅޭގޮތު .3
 މަޝްވަރ ކުރުން.

 ވަނަ އަހަރުގެ ތިމ ވެށީގެ ދުވަސް ފ ހަގަކުރުމ އި ގުޅޭގޮތުން 2022 .4
 މަޝްވަރ ކުރުން.

 ހުންގެ ދުވަސް ފ ހަގަކުރުމ އި ގުޅޭގޮތުން ވަނަ އަހަރުގެ ނަރު 2022 .5
 މަޝްވަރ ކުރުން.

ދު މަސްޖިދުލް ވިޢ މްގައި ހުރި ކ ޕެޓްތަކަށް އަމަލުކުރ ނެ ގޮތަކ އިމެ .6
 މަޝްވަރ ކުރުން.

 އްޔ  ޔައުމި ޖަލްސ ގެ ވަނަ 51 ދައުރުގެ ވަނަ 4 ކައުންސިލްގެ ކޮޅުފުށީ.މ .7
 ފ ސްކުރުން.

ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ  53

4 

ވަނަ ަޖލްސ ގެ  53ަވނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުގެ  .1
 އެޖެންޑ  ފ ސްކުރުން.

 ތެޔޮބިން ދޫކުރުމ މެދު މަޝްވަރ ކުރުން. .2

 އައިސްޕްލ ންޓް އެޅުމަށް ބިން ދޫކުރުމ މެދު މަޝްވަރ ކުރުން. .3

ދިރ ސީ އަހަރު ޕްރީސުކޫލުގައި ކިޔަވައި ދިނުމ އި  2022/2023 .4
 މަޝްވަރ ކުރުން މުވައްޒަފުން ނެގުމ އިމެދު

 ކުރުން.ވަނަ އަހަރުގެ އީދު ކުލަގަދަކޮށް ފ ހަގަކުރުމ މެދު މަޝްވަރ  1443 .5

 އްޔ  ޔައުމި ޖަލްސ ގެ ވަނަ 52 ދައުރުގެ ވަނަ 4 ކައުންސިލްގެ ކޮޅުފުށީ.މ .6
 ފ ސްކުރުން.

ވަނަ ަޖލްސ ގެ  54ަވނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުގެ  .1 4ވަނަ ދައުރުގެ  04
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 އެޖެންޑ  ފ ސްކުރުން. ވަނަ ޖަލްސ  54

ޓީން ބިޑްކޮމި ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ބޮޑުގުދަން ނެގުމ އިމެދު .2
 ނިންމ ފައިވ  ނިންމުމ މެދު މަްޝވަރ ކުރުން.

 ަޖލްސ ގެ ވަނަ 53 ދައުރުގެ ަވނަ 4 ކައުންސިލްގެ ކޮޅުފުށީ.މ .3
 ފ ސްކުރުން. ޔައުމިއްޔ 

ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ  55

5 

ވަނަ ަޖލްސ ގެ  55ަވނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުގެ  .1
 އެޖެންޑ  ފ ސްކުރުން.

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންއިން ޮފނުވ ފައިވ  ސިޓީއަކ އި ގުޅިގެން  .2
 މަޝްވަރ ކުރުން.

 ަޖލްސ ގެ ވަނަ 54 ދައުރުގެ ަވނަ 4 ކައުންސިލްގެ ކޮޅުފުށީ.މ .3
 ފ ސްކުރުން. ޔައުމިއްޔ 

ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ  56

3 

ވަނަ ަޖލްސ ގެ  56ަވނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުގެ  .1
 އެޖެންޑ  ފ ސްކުރުން.

ން ޙަލީމަތު ފަރީދ  )ދިލްސ ދުގެ( ފޮނުވ ފައިވ  ސިޓީއަކ އި ގުޅިގެ .2
 މަޝްވަރ ކުރުން.

 ަޖލްސ ގެ ވަނަ 55 ދައުރުގެ ަވނަ 4 ކައުންސިލްގެ ކޮޅުފުށީ.މ .3
 ފ ސްކުރުން. ޔައުމިއްޔ 

ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ  57

4 

ވަނަ ަޖލްސ ގެ  57ަވނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުގެ  .1
 އެޖެންޑ  ފ ސްކުރުން.

އަކަ ފޫޓުގެ ިބމެއް  100،000.00އެގްރޯނެޓް ކޯޕަރޭޝަނަށް  .2
 ދިނުމ މެދު މަޝްވަރ ކުރުން.

ކުނިގޮނޑުގައި ޕްލ ސްޓިކް ުފޅި އެޅުމަށް ހ އްސަސަރަހައްދެއް  .3
 ކުރުމ މެދު މަޝްވަރ ކުރުންގ އިމް

ދު ކޮނިކޮށި އަޅ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ރުއްގަސް ރަށުންބޭރުކުރުމ މެ .4
 މަޝްވަރ ކުރުން.

 ަޖލްސ ގެ ވަނަ 56 ދައުރުގެ ަވނަ 4 ކައުންސިލްގެ ކޮޅުފުށީ.މ .5
 .ފ ސްކުރުން ޔައުމިއްޔ 

 ަޖލްސ ގެ ވަނަ 57 ދައުރުގެ ަވނަ 4 ކައުންސިލްގެ ކޮޅުފުށީ.މ .6
 ފ ސްކުރުން. ޔައުމިއްޔ 

ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ  58

5 
ވަނަ ަޖލްސ ގެ  58ަވނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުގެ  .1

 އެޖެންޑ  ފ ސްކުރުން.



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކ ތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022
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 ޓްރިއެންޓޯ މޯލްޑިވްސް އިން ފޮނުވ ފައިވ  ސިޓީއަކ އި ގުޅިގެން .2
 މަޝްވަރ ކުރުން.

 ަޖލްސ ގެ ވަނަ 58 ދައުރުގެ ަވނަ 4 ކައުންސިލްގެ ކޮޅުފުށީ.މ .3
 ފ ސްކުރުން. ޔައުމިއްޔ 

ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ  59

5 

ވަނަ ަޖލްސ ގެ  59ަވނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުގެ  .1
 އެޖެންޑ  ފ ސްކުރުން.

ކޯޓުގައި މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލް ތަމްސީލު ކުރ ެނ  .2
 ފަރ ތްތަކުގެ ޤަރ ރު ފ ސްކުރުން.

މައްސަލަތަކުގައި ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުގެ ޤ ނޫީނ ލ ޖެއްސުމުގެ  .3
 ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި މ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސީނިއަރ ކައުންސިލް
 އެގްޒެކްޓިވް އަލްއުސްތ ޛު މުޙައްމަދު ނިޔ ޒު ހަމަޖެއްސެވުމުން 

 .ހިނގ ނެ ޚަރަދުތައް ކައުންސިލުން ކުރުމ އިމެދު މަޝްވަރ ކުރުން

 ލް ވޯކްޕްލޭން ފ ސްކުރުން.ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސި 2023 .4

 ަޖލްސ ގެ ވަނަ 59 ދައުރުގެ ަވނަ 4 ކައުންސިލްގެ ކޮޅުފުށީ.މ .5
 ފ ސްކުރުން. ޔައުމިއްޔ 

ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ  60

5 

ވަނަ ަޖލްސ ގެ  60ަވނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުގެ  .1
 އެޖެންޑ  ފ ސްކުރުން.

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

އެކު މ.ކޮޅުފުށީ އަންހެނުންެގ ތަރަްއޤީއަށް މަސައްކަތްކުރ  ކޮމިޓީއ  
 މަހަކު އެއްފަހަރު ބ އްވަންޖެހޭ ަބއްދަލުވުން.

 ކައުންސިލް ރައީސްގެ ޗުއްޓީ ފ ސްކުރުން. .3

 .އަހަރުގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭން ފ ސްކުރުން ވަނަ 2022މުރ ޖ ކުރެވުނު  .4

ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނޭންޝިއަލް ޕްޭލން  2022މުރ ޖ ކުރެވުނު  .5
 ފ ސްކުރުން.

 ަޖލްސ ގެ ވަނަ 60 ދައުރުގެ ަވނަ 4 ކައުންސިލްގެ ކޮޅުފުށީ.މ .6
 ފ ސްކުރުން. ޔައުމިއްޔ 

ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ  61

5 

 ންޑ ވަނަ ޖަލްސ ގެ އެޖެ 61 ވަނަ ދައުރުގެ 4ގެ ކައުންސިލުމ.ކޮޅުފުށީ   .1
 އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

ތީ ވ ލަބުން ފުޓްސަލް ބޯޅަ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅ ފައިކޮޅުފުށީ އެކުވެރި ކު .2
 އެކުލަބަށް ފުޓްސަލް ބޯޅަ ދިނުަމށް ނިންމުނެވެ.



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކ ތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022
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ީތ ުހށަހަޅ ފައިވ ކޮޅުފުށީ ޔޫތު ސޮސައިޓީން ފުޓްސަލް ބޯޅަ ހޯދުމަށް  .3
 އެކުލަބަށް ފުޓްސަލް ބޯޅަ ދިނުަމށް ނިންމުނެވެ.

ވަނަ ޖަލްސ ގެ  61 ވަނަ ދައުރުގެ 4މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލްގެ  .4
 ޔައުމިއްޔ  އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ  62

3 

 ންޑ ވަނަ ޖަލްސ ގެ އެޖެ 62 ވަނަ ދައުރުގެ 4ގެ ކައުންސިލުމ.ކޮޅުފުށީ   .1
 އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

 107އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ޫނނުެގ  .2
އްމު މ އްދ ގައިވ  ޖުލައިމަހު ރައްޔިތުންނަްށ ހުޅުވ ލައިގެން ބ އްވ  ޢ 

 މަށްވަނަ ދުވަސް ކަ 2022ޖުލައި  31ކީ ބައްދަލުވުން ބ އްވ ނެ ދުވަހަ
 ނިންމުނެވެ.

ވަނަ ޖަލްސ ގެ  62 ވަނަ ދައުރުގެ 4މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލްގެ  .3
 ޔައުމިއްޔ  އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ  63

3 

 ޑ ނަ ޖަލްސ ގެ އެޖެންވަ 63ވަނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުގެ  .1
 ފ ސްކުރެވުނެވެ.އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި 

ނަ ވަ 56އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގ ނޫނުގެ  .2
ށީ ( ގެ )ހ( ގެ ދަުށން އިންތިޚ ބު ކުރެވިފައިވ   މ.ކޮޅުފ6ުމ އްދ ގެ )

ރު އްފަހައަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަަސއްކަތްކުރ  ކޮމިޓީއ އެކު މަހަކު އެ
 .ބ އްވަންޖެހޭ ބައްދަލުުވން ބޭއްވުެނވެ

މިޓީން އައިސްޕްލ ންޓް ބިން އަދި ތެޮޔބިން ދޫކުރުމ އިބެހޭ ގޮުތން ބިްޑކޮ .3
 .ނިންމ ފައިވ  ނިންމުމ އި އެއްގޮަތށް ކުރިއަށް ދިއުމަށް ނިންމުނެވެ

ން އެގްރޯ ނެޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަންެގ ފަރ ތުން މ.ކޮޅުފުށިން ަދނޑުވެރިކަ .4
ވ  ނުވ ފައިކުރުމަށް އެއްލައްކަ އަކަފޫޓް ބިންދިނުމ އި ގުޅޭގޮތުން ފޮ 

ވ  އެގްރީމަންޓ އިމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކައުންސިލް މެންބަރުން ހަމަ
 ޖަލްސ އަކަށް އެޖެންޑ  ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

ވަނަ ޖަލްސ ގެ  63 ވަނަ ދައުރުގެ 4މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލްގެ  .5
 ޔައުމިއްޔ  އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ޖަލްސ ވަނަ  64

3 

 ޑ ވަނަ ޖަލްސ ގެ އެޖެން 64 ވަނަ ދައުރުގެ 4ގެ ކައުންސިލު މ.ކޮޅުފުށީ .1
 އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

 .ނިންމުނެވެ އަށް ބޮޑުކުރުމަށް  ރުފިޔ  350ކުދިންގެ ފީ  ޕްރީސްކޫލް .2
އްޔ  ވަނަ ޖަލްސ ގެ ޔައުމި 64 ވަނަ ދައުރުގެ 4ކައުންސިލްގެ  މ.ކޮޅުފުށީ .3

 އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

 ވަނަ ޖަލްސ ގެ އެޖެންޑ  65 ވަނަ ދައުރުގެ 4ގެ ކައުންސިލު  ކޮޅުފުށީ.މ .1 3ވަނަ ދައުރުގެ  04



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކ ތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022
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 އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ. ވަނަ ޖަލްސ  65
 އުމިއްޔ ބައްދަލުކުރި ޖަލްސ ގެ ޔަޖުލައިމަހު ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނ އި  .2

 ފ ސްކުރެވުނެވެ.
މަށް ކޮޅުފުށީގެ ރައްޔިތުންނަށް ހިްނނަ ސަރަޙައްދުން ދަނޑުބިން ދޫކުރު .3

 ނިންމުނެވެ.
ޓްގެ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ އިންޓަރނެދިރ ގުގެ އިންޓަރނެޓްގެ ބަދަލުަގއި  .4

 ކުރުމަށް ނިންުމެނވެ.ޚިދުމަތް ބޭނުން
ވަނަ ޖަލްސ ގެ  65 ވަނަ ދައުރުގެ 4މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލްގެ  .5

 ޔައުމިއްޔ  އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ. 

ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ  66

5 

 ންޑ ވަނަ ޖަލްސ ގެ އެޖެ 66 ވަނަ ދައުރުގެ 4ގެ ކައުންސިލުމ.ކޮޅުފުށީ   .1
 އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

 އެގްރޯ ނެޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަނަށް ދަނޑުބިން ދޫކުރުމަށް ިނންމ ފައިވ  .2
 ެވ.ނިންމުން މުރ ޖަޢ ކުރުމަށްފަުހ، ދަނޑުބިން ދޫނުކުރުމަށް ިނންމުނެ

 ރުމަށްކޮޅުފުށީގެ ތަރައްޤީއ އި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީތަކ އި މަޝްވަރ  ކު .3
ސްޓް އޮގަ 21ކައުންސިލުގެ ވަފުދެއް މ ލެސިޓީއަށް ރަސްމީދަތުރެއް )

 އަށް( ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 2022އޮގަސްޓް  25އިން  2022
ށް ގެ ކޯޑަމު މަރ މ ތުކުރުމުގެ ކޯޑުން ދަތުރުކުރުހެދުމަށް ) ކޮންޓްރޯލް ބަޖެޓް .4

 ފައިސ  ބަދަލުކުރުން( ނިންމުނެވެ.
ކޮޅުފުށީ ޕްރީސްކޫލުގެ ޕްލޭގްރައުންޑް މަރ މ ތުކޮށް އިތުރަށް  .5

 ތަރައްޤީކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
ވަނަ ޖަލްސ ގެ  66 ވަނަ ދައުރުގެ 4މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލްގެ  .6

 ޔައުމިއްޔ  އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ. 

ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ  67

5 

 ންޑ ވަނަ ޖަލްސ ގެ އެޖެ 67 ވަނަ ދައުރުގެ 4ގެ ކައުންސިލުމ.ކޮޅުފުށީ   .1
 އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

ނަ ވަ 56އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގ ނޫނުގެ  .2
ށީ ( ގެ )ހ( ގެ ދަުށން އިންތިޚ ބު ކުރެވިފައިވ   މ.ކޮޅުފ6ުމ އްދ ގެ )

ރު އްފަހައަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަަސއްކަތްކުރ  ކޮމިޓީއ އެކު މަހަކު އެ
 ބ އްވަންޖެހޭ ބައްދަލުުވން ބޭއްވުެނވެ.

ފަހަރު އިއުލ ނު ކުރުމުންވެސް  3  މަސައްކަތް  ކުގެ ޕ  ކުޑަކުދިންގެ .3
އެމަސައްކަތް ކުރަން އެއްވެސް ފަރ ތަކުން އަންދ ސީހިސ ބު 
ހުށަހަޅ ފައިނުވ ީތ، ތަކެތި ދީެގން ސްވިފްޓް އިންޖިނިއަރިންްގ ޕވޓ 
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 ލޓޑ އ އި ހަވ ލުކޮށްގެން އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
އި ތައް ކައުންސިލުގަގޯތި( ކުދި) ހުރި ދޫނުކުރެވި ގޯތި ރަށުތެރޭގައި .4

 ބަހުސްކުރެވިގެން އެކިބޭނުންތަަކްށ ދޫކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
ތަްށ ލޮނުމަސް އެޅުމުގެ ބޭނުމަށް މ.ކޮޅުފުށީ ބިނޭވެށި ޕްލޭންގައި ވ ގޮ .5

 ދެކުނު އަވަށު ފުޓުބޯޅަދަނޑު ސަރަހައްދުން ވަގުތީ ބިންދޫކުރުމަށް
 ނިންމުނެވެ.

ވަނަ ޖަލްސ ގެ  67 ވަނަ ދައުރުގެ 4ގެ މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލް .6
 ޔައުމިއްޔ  އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ  68

5 

 ންޑ ވަނަ ޖަލްސ ގެ އެޖެ 68 ވަނަ ދައުރުގެ 4ގެ ކައުންސިލުމ.ކޮޅުފުށީ   .1
 އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

 03ރުއްގަސް ނަގައިގެން ކޮޅުފުށިން ބޭރުކޮށްދޭނެ ފަރ ތެއް ހޯދުމަށް  .2
ނުވ ީތ ފަހަރު އިއުލ ނުކުރުމުންވެސް އެއްވެސް ފަރ ތަކުން ކުރިމަތިލ ފައި

 ރުމަށް ބަޔަކ އިއެމަސައްކަތް ކުރުކަށްވުރެ އިތުރުނުވ ނެހެން  200
 ހަވ ލުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

 ވޮލީ މުއައްސަސ ތަކަށް ހުޅުވ ލައިގެންކައުންސިލުން އިންތިޒ މުކޮށްގެްނ  .3
 ބޭއްވުމަށް ިނންމުނެވެ.މުބ ރ ތެއް 

ކައުންސިލުގެ ގެސްޓް ހައުސް ގޮތުގައި ކުރީގެ ބ  އޮފީސް އިމ ރ ތް  .4
 ށް ނިންމުނެވެ.މަރ މ ތުކުރުމަ

ނިޔޭގެ ލިޓަރަސީ ދުވަހ ިއ ގުޅިގެން މ.އަތޮޅު މަަދރުސ އަށް ދު .5
 ފޮތްހަދިޔ ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

ްށ ތްތަކަކުލަބު ޖަމުޢިއްޔ ތަކުން ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ހިންގަމުންދ  ހަރަކ  .6
 .ށް ނިންުމނެވެކައުންސިލުން ފައިސ ގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަ

 ވުނެވެ.ކައުންސިލް އޮނިގަނޑު ފ ސްކުރެ  .7
ވަނަ ޖަލްސ ގެ  68 ވަނަ ދައުރުގެ 4މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލްގެ  .8

 ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.ޔައުމިއްޔ  އެއްވެސް އިސްލ 

ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ  69

5 

 ންޑ ވަނަ ޖަލްސ ގެ އެޖެ 69 ވަނަ ދައުރުގެ 4ގެ ކައުންސިލުމ.ކޮޅުފުށީ   .1
 އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

 ޓެއް އެޅުމަށް ނިންމުނެވެ.ކައުންސިލުން އައުޓްޑޯ ވޮލީކޯ .2
ގެ ސަރަޙައްދުމ.ކޮޅުފުށީ ބަނދަރުގައި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ގެ ފެރީ ބ އްވ ނެ  .3

ނު ގޮތުގައި ހުސަޢިން މުޙައްމަދު ހިނގުމުގެ ދެކުނުން، ބަނދަރުގެ ދެކު
 ނެވެ.ކަނޑައެޅުމަށް ނިންމު ފެންއިސްކުރު ބަރީގެ އުތުރުން ސަރަޙައްދެއް
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 މަށްޅުނުމަސް އެލޮއިބްރ ހިމް ރަޝީދު، މ ޗަބޭލީގެ އެދިލައްވ ފައިވ ގޮތަށް  .4
 ޓޫގެއަކަފޫ 1000 ބޯޅަދަނޑު ސަރަހައްދުންފުޓުމ.ކޮޅުފުށީ ދެކުނު އަވަށު 

 ވަގުތީ ބިންދޫކުރުމަށް ިނންމުނެވެ.
 ފ ސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.ކައުންސިލުގެ ހިންގ  ޤަވ އިދު  .5
ކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރު ގެ އެ 2023-2022ކޮޅުފުށީ ޕްރީސްކޫލު  .6

 ފ ސްކުރެވުނެވެ.
ވަނަ ޖަލްސ ގެ  69 ވަނަ ދައުރުގެ 4މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލްގެ  .7

 ޔައުމިއްޔ  އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ  70

5 

 ންޑ ވަނަ ޖަލްސ ގެ އެޖެ 70 ވަނަ ދައުރުގެ 4ގެ ކައުންސިލުމ.ކޮޅުފުށީ   .1
 އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

ނަ ވަ 56އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގ ނޫނުގެ  .2
ށީ ( ގެ )ހ( ގެ ދަުށން އިންތިޚ ބު ކުރެވިފައިވ   މ.ކޮޅުފ6ުމ އްދ ގެ )

ރު އްފަހައަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަަސއްކަތްކުރ  ކޮމިޓީއ އެކު މަހަކު އެ
 ބ އްވަންޖެހޭ ބައްދަލުުވން ބޭއްވުެނވެ.

 .ފ ހަގަކުރުމަށް ނިންމުެނވެރުގެ ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ވަނަ އަހަ 2022 .3
ގެ ސެޕްޓެމްބަރ ނިމުމު، އިޖުތިމ އީ ސަރަޙައްދު ކުނިކަހ  ފަރ ތްތަކަށް .4

 ކުރިން ފައިސ  ދޫކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
ވަނަ ޖަލްސ ގެ  70 ވަނަ ދައުރުގެ 4މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލްގެ  .5

 ނެވެ.ޔައުމިއްޔ  އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވު

ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ  71

5 

 ންޑ ވަނަ ޖަލްސ ގެ އެޖެ 71 ވަނަ ދައުރުގެ 4ގެ ކައުންސިލުމ.ކޮޅުފުށީ   .1
 އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

 .ދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔ ތު ބޭއްވުމަށް ނިންމުނެވެ ޤައުމީ  .2
ވ  އަހަރު ފުރުން ފ ހަގަކުރުމަްށ ބ އް 50ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީއަށް  .3

 ސިލުންތައް ކައުންޚަރަދު ރައީްސ ވަޑައިގަތުމުގެހަފްލ އަށް ކައުންސިލުގެ 
 ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމުނެވެ.

 ކަން ކުރުމުގެ އުޞޫލަށް އ ންމުންެގ ޚިޔ ލު ކޮޅުފުށީގައި ދަނޑުވެރި .4
 ނިންުމެނވެ.ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވ ލުމަށް 

ްށ ތްތަކަކުލަބު ޖަމުޢިއްޔ ތަކުން ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ހިންގަމުންދ  ހަރަކ  .5
ުއޞޫލަށް ކައުންސިލުން ފައިސ ގެ އެީހތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ 

 ނިންމުނެވެ.އ ންމުންގެ ޚިޔ ލު ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވ ލުމަށް 
ގެ ވަނަ ޖަލްސ  71 ވަނަ ދައުރުގެ 4މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލްގެ  .6



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކ ތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022
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 ޔައުމިއްޔ  އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ  72

5 

 ންޑ ވަނަ ޖަލްސ ގެ އެޖެ 72 ވަނަ ދައުރުގެ 4ގެ ކައުންސިލުމ.ކޮޅުފުށީ   .1
 އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

 މަސައްކަތްމ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލް ފުޓްސަލްދަނޑު މަރ މ ތު ކުރުމުގެ  .2
 ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

ވަނަ ޖަލްސ ގެ  72 ވަނަ ދައުރުގެ 4މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލްގެ  .3
 ޔައުމިއްޔ  އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ  73

5 

 ންޑ ވަނަ ޖަލްސ ގެ އެޖެ 73 ވަނަ ދައުރުގެ 4ގެ ކައުންސިލުމ.ކޮޅުފުށީ   .1
 އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.އެއްވެސް 

 ވިފައިވ ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤ މަްށ ހޮ  .2
 ފަރ ތަށް ރުހުންދިނުަމށް ނިންމުެނވެ.

ތުރު ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ކޯޑުން ދަހެދުމަށް ) ކޮންޓްރޯލް ބަޖެޓް .3
 ފައިސ  ބަދަލުކުރުން( ިނންމުނެވެ. ކޯޑ އި ލިޔެކިޔުން ކޯޑަށް

ވަނަ ޖަލްސ ގެ  73 ވަނަ ދައުރުގެ 4މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލްގެ  .4
 ޔައުމިއްޔ  އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ  74

4 

 ންޑ ވަނަ ޖަލްސ ގެ އެޖެ 74 ވަނަ ދައުރުގެ 4ގެ ކައުންސިލުމ.ކޮޅުފުށީ   .1
 އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

 .ވަނަ އަހަރުގެ ޒުވ ނުންގެ ދުވަސް ފ ހަގަކުރުމަށް ނިންމުެނވެ 2022 .2
، ފައިސ  ޕ ކިސްތ ނަށް އެހީވުމަށް ހުޅުވ ަފއިވ  ފަންޑުފޮށްޓަްށ ލިބިފައިވ  .3

 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވަން ނިންމުނެވެ.
ގެ ހޯމަ ކޮންމެ ހަފްތ އެއް ، ރަސްމީކޮށް ކައުންސިލްގެ އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމް .4

  ބުރ ސްފަތީގައި ލުމަށް ނިްނމުނެވެ.އަދި
ވަނަ ޖަލްސ ގެ  74 ވަނަ ދައުރުގެ 4މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލްގެ  .5

 ޔައުމިއްޔ  އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ  75

5 

 ޑ ވަނަ ޖަލްސ ގެ އެޖެން 75 ވަނަ ދައުރުގެ 4ގެ ކައުންސިލު މ.ކޮޅުފުށީ .1
 އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.އެއްވެސް 

ނަ ވަ 56އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގ ނޫނުގެ  .2
ށީ ( ގެ )ހ( ގެ ދަުށން އިންތިޚ ބު ކުރެވިފައިވ   މ.ކޮޅުފ6ުމ އްދ ގެ )

ރު އްފަހައަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަަސއްކަތްކުރ  ކޮމިޓީއ އެކު މަހަކު އެ
 ުވން ބޭއްވުެނވެ.ބ އްވަންޖެހޭ ބައްދަލު

 ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން ވިޔަފ ރި ބިން ދޫކުރުމަށް ނިންުމނެވެ. .3



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކ ތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022
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ވަނަ ޖަލްސ ގެ  75 ވަނަ ދައުރުގެ 4މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލްގެ  .4
 ޔައުމިއްޔ  އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ  76

5 

 ންޑ ވަނަ ޖަލްސ ގެ އެޖެ 76 ވަނަ ދައުރުގެ 4ގެ ކައުންސިލުމ.ކޮޅުފުށީ   .1
 އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

ގ  ދިނުމަށް  300މ.އަތޮޅު މަދަރުސ އިން އެދިލައްވ ފައިވ ގޮތަށް  .2
 ނިންމުނެވެ.

އިބްރ ހީމް ރަޝީދު އެދިލަްއވ ފައވ ފަދައިން ލޮނުމަސް އެޅުމުގެ  .3
 ށް ނިންމުނެވެ.އަކަފޫޓު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަ 500މަސައްކަތަށް 

 ރުފިޔ   0.80އައްދަށު ފަސްގަނޑުގެ ވަރުވ ގެ ގޮތުގައި އަކަފޫޓަކަށް  .4
 ނަގ ގޮތަށް އިސްލ ހުކުރުމަށް ނިްނމުނެވެ.

ބިްނ  04ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނ އި އެއްގޮތަށް ބަނދަރު ސަރަހައްދުން  .5
 ވިޔަފ ރިކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.

  ހުރިހ މުބ ރ ތުގެ ރެފްރީކަން ކުރުމަށް މިކައުންސިލުންކައުންސިލްގެ ވޮލީ  .6
އް  ހަރަދެއް ކުރ ގޮތަށް ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ރެފްރީއެ

 ހޯދުމަށް ނިންމުނެވެ.
ވަނަ ޖަލްސ ގެ  76 ވަނަ ދައުރުގެ 4މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލްގެ  .7

 ޔައުމިއްޔ  އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

ނަ ދައުރުގެ ވަ 04
 ވަނަ ޖަލްސ  77

5 

 ންޑ ވަނަ ޖަލްސ ގެ އެޖެ 77 ވަނަ ދައުރުގެ 4ގެ ކައުންސިލުމ.ކޮޅުފުށީ   .1
 އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

 ގައި ކޮޅުފުށީ.މ ރަސްމިއްޔ ތު ނިންމުމުގެ މުބ ރ ތުގެ ޤުރުއ ން އަތޮޅު.މ .2
 މަށް ނިންމުނެވެ.ބޭއްވު

ޤުރުއ ން  ގޮތުން ތައްޔ ރީވުމުގެ މުބ ރ ތަށް  ގުރުއ ން ގައުމީ .3
ތޮޅު ރުފިޔ  މ.އަ 4000.00ފަރިތަކޮށްދިނުމަށް މުދައްރިސެްއ ގެނައުމަށް 

 މަދަރުސ އަށް ދިނުމަށް ނިންމުނެެވ.
 ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ ވޭން މަރ މ ތުކުރުމަށް  .4

 ނިންމުނެވެ.
 ން އަދި ޓެލެކްސް ކޯޑުެޓލެފޯން، ފެކްސް ހެދުމަށް ) ކޮންޓްރޯލް ބަޖެޓް .5

  ކޯޑަށްއިޖުތިމ ޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގުރ މްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު
 ފައިސ  ބަދަލުކުރުން( ނިންމުނެވެ.

ވަނަ ޖަލްސ ގެ  77 ވަނަ ދައުރުގެ 4މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލްގެ  .6
 ޔައުމިއްޔ  އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކ ތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022
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ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ  78

5 

 ޑ ވަނަ ޖަލްސ ގެ އެޖެން 78 ވަނަ ދައުރުގެ 4ގެ މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލު .1
 އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

ނަ ވަ 56އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގ ނޫނުގެ  .2
ށީ ( ގެ )ހ( ގެ ދަުށން އިންތިޚ ބު ކުރެވިފައިވ   މ.ކޮޅުފ6ުމ އްދ ގެ )

ރު އްފަހަހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަަސއްކަތްކުރ  ކޮމިޓީއ އެކު މަހަކު އެއަން
 ބ އްވަންޖެހޭ ބައްދަލުުވން ބޭއްވުެނވެ.

 ންގ ނެ ހިމިއަހަރުގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ފ ހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން  .3
 ހަރަކ ތްތަކ އި އެކަންކަން ުކރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭުނންވ  ބަޖެޓް

ވުމަްށ ރައްޔިތުންނ އި އެކު މަޝްވަރ  ބައްދަލުވުމެއް ޭބއްމަށް ކަނޑައެޅު
 ނިންމުނެވެ.

 ގެންދީ ތަކެތި ކައުންސިލުން  ،އިމ ރ ތް ބ އޮފީސް  ކައުންސިލުގެ ކޮޅުފުށީ .4
 .އިޢުލ ނުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ ހޯދުމަށް  ފަރ ތެއް މަރ މ ތުކޮށްދޭނެ

ޖެޓް ބަހަމަޖެއްސުމަްށ ކައުންސިލްގެ އިދ ރީ އަދި ރަށްވެހި ހިދުމަތްތަށް  .5
 ކޮންޓްރޯލް ހެދުމަށް ނިންުމނެވެ.

ރު މިއިދ ރ ގެ ބޭންކު އެކައުންުޓަތކުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭނުންވ  ޤަރ  .6
ފުށީ "ބޭންކް އެކައުންޓް އޮޕަރޭޓް ކުރުމ އި ގުޅޭގޮތުން މުލަކަތޮޅު ކޮޅު

 ( ފ ސްކުރެވުނެވެ.QAR/2022/3ކައުންސިލްގެ ޤަރ ރު" )
ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖޭންސީން ކަނޑައަޅ ފައިވ  އެންވަޔަރމެންޑް  .7

 ރަށުންގަވ އިދުތަކ އި ހިލ ފުނުވ ގޮތަށް ސޯލްޓެޑް ފައިބަރ ވޯކްސް އިން މި
 ރުށް ބޭރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަްށ ނިންމުނެވެ.

ވަނަ ޖަލްސ ގެ  78 ވަނަ ދައުރުގެ 4މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލްގެ  .8
 ވުނެވެ.ޔައުމިއްޔ  އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެ

ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ  79

5 

 ންޑ ވަނަ ޖަލްސ ގެ އެޖެ 79 ވަނަ ދައުރުގެ 4ގެ ކައުންސިލުމ.ކޮޅުފުށީ   .1
 އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

 ރުމަށް މ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވޮލީބޯޅަ މުބ ރ ތް މ.ކޮޅުފުށީގައި ހޯސްޓުކު .2
 ޕްރްޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމުނެވެ.

)ދޭއް( ޕްރިންޓަރ ަގނެދިނުމަްށ  2ކޮޅުފުށީ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް  .3
 ނިންމުނެވެ.

ޖެޓް ބަކައުންސިލްގެ އިދ ރީ އަދި ރަށްވެހި ހިދުމަތްތަށް ހަމަޖެއްސުމަްށ  .4
 ކޮންޓްރޯލް ހެދުމަށް ނިންުމނެވެ.

ވަނަ ޖަލްސ ގެ  79 ވަނަ ދައުރުގެ 4މ.ކޮޅުފުށީ  ކައުންސިލްގެ  .5
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 އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.ޔައުމިއްޔ  އެއްވެސް 

ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ  80

4 

ވަނަ ަޖލްސ ގެ  80ަވނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުގެ  .1
 އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.އެޖެންޑ  

ދިވެހީންގެ އެއްބައިވަންތަކަުމގެ ދުވަސް ގައުމީފެންވަރުގައި  .2
ށް ގުޅިގެްނ ރައްޔިތުންނ އި ބައްދަލުކުުރމަފ ހަގަކުރ ތީ އެކަމ އި 

 ނިންމުނެވެ.

 ަޖލްސ ގެ ވަނަ 80 ދައުރުގެ ަވނަ 4 ކައުންސިލްގެ ކޮޅުފުށީ.މ .3
 ވުނެވެ.ފ ސްކުރެ ޔައުމިއްޔ 

ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ  81

5 

ވަނަ ަޖލްސ ގެ  81ަވނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުގެ  .1
 އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.އެއްވެސް އެޖެންޑ  

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

އެކު މ.ކޮޅުފުށީ އަންހެނުންެގ ތަރަްއޤީއަށް މަސައްކަތްކުރ  ކޮމިޓީއ  
 ަބއްދަލުވުން ބޭއްވުނެވެ.ހަރު ބ އްވަންޖެހޭ މަހަކު އެއްފަ

އެދިލައްވ ފައިވ  ފަަދއިން )އިބްރ ހިމް ރަޝީދު، މ ޗަނބޭލީގެ(  .3
ބޯޅަަދނޑު ފުޓުމ.ކޮޅުފުީށ ދެކުނު އަވަށު މަށް ލޮނުމަސް އެޅު
 ކުުރމަށްދޫކޮށްފައިވ  ވަގުީތ ބިމުގެ އެގްރީމެންޓް ބ ތިލް ސަރަހައްދުން
 ނިންމުނުވެ.

 ކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ބިން  ދަނޑުވެރިކަން ،ކޮޅުފުށީ ބޯޅަދަނޑުން .4
 ދޫކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

 .ޖެހުމަށް ނިންމުނެވެކުނިގޮނޑުގައި ފެންސެއް  2ކޮޅުފުށީ ވަގުތީ  .5

 ބަޖެޓް ކޮންޓްރޯލް ހެދުމ އި ގުޅޭޮގތުން މަޝްވަރ ކުރުން. .6

 ަޖލްސ ގެ ވަނަ 81 ދައުރުގެ ަވނަ 4 ކައުންސިލްގެ ކޮޅުފުށީ.މ .7
 ފ ސްކުރެވުނެވެ. ޔައުމިއްޔ 

 

ދައުރުގެ  ވަނަ 04
 ވަނަ ޖަލްސ  82

5 

ވަނަ ަޖލްސ ގެ  82ަވނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުގެ  .1
 އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.

ކައުންސިލްގެ ފަރ ތުން ރައްޔިތުންނ އި ބައްަދލުކުރި ޖަލްސ ގެ  .2
 ފ ސްކުރެވުނެވެ.ޔައުމިއްޔ  

 ަޖލްސ ގެ ވަނަ 82 ދައުރުގެ ަވނަ 4 ކައުންސިލްގެ ކޮޅުފުށީ.މ .3
 ވުނެވެ.ފ ސްކުރެ ޔައުމިއްޔ 
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ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ  83

5 

ވަނަ ަޖލްސ ގެ  83ަވނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުގެ  .1
 އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.އެޖެންޑ  

ށް ދަނޑުވެރިކަމަ ހުސްބިންސަރަޙައްދުގެ ވަށައިގެންވ  ކޮޅުފުށީ ކުޅި .2
 ނިންމުނެވެ. ދޫކުރުމަށް

 ަޖލްސ ގެ ވަނަ 83 ދައުރުގެ ަވނަ 4 ކައުންސިލްގެ ކޮޅުފުށީ.މ .3
 ވުނެވެ.ފ ސްކުރެ ޔައުމިއްޔ 

ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ވަނަ ޖަލްސ  84

5 

ވަނަ ަޖލްސ ގެ  84ަވނަ ދައުރުގެ  4މ.ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުގެ  .1
 އެއްވެސް އިސްލ ހެއްނެތި ފ ސްކުރެވުނެވެ.އެޖެންޑ  

  ފ ސްކުރެވުނެވެ. ޗުއްޓީޕްލޭންވަނަ އަހަރުގެ  .2

 ަޖލްސ ގެ ވަނަ 84 ދައުރުގެ ަވނަ 4 ކައުންސިލްގެ ކޮޅުފުށީ.މ .3
 ވުނެވެ.ފ ސްކުރެ ޔައުމިއްޔ 

 

 

  ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވ  ބަދަލު
އައިސްފައެއް ކައުންސިލަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ވަނަ ދައުރުގެ  04މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ ވަނަ އަހަރު  2022
  .ނުވެއެވެ
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 ނިންމުން  .13
 

ގި މި ކައުންސިލުން ހިން ،ހިނގ ދިޔަގޮތ އި  މުލަަކޮތޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްވަނަ އަހަރު 2022
އި ޝުކުރު އަށް ޙަމްދ ސުބުޙ ނަހޫ ވަތަޢ ލ هللا ހަރ ކަތްތަކުގެ ރިޕޯރޓް ލިޔެ ނިންމުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު ދެއްވިކަމަށްޓަކައި މ ތް 

ތްތަކަށް ހ  ފަރ ވި އެންމެދަންނަވަމެވެ. އެއަށްފަހު މި ރިޕޯރޓް ލިޔެ ނިންމުމުގައި ފަންނީގޮތުންނ އި އިދ ރީގޮތުން އެހީތެރިެވދެއް
މުގައްޔ އި ލު ހިންގުމ އެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމަވެ. އަދި މި ކައުންސިލުގެ ހަރ ކަތްތައް ވިލަރެސްކޮށް، ކައުންސިއިޙްލ ސްތެރިކަ

ދ ރީ ންނ ިއ، އިއަދި ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދ  އެކިއެކި ޙިދުމްތައް ދިނުމުގައި މި ކައުންސިލުގެ ކައުންސިލު މެންބަރު
ހަގަކޮްށ ތެރިކަން ފ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދެއްވި އެއްބ ރުލުމ އި އެހީއިސްވެރިންނ އި، 

 އެންމެހައި ފަރ ތްތަކަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 

ތިބެ، އިތެރި ޚ ދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައަކީ އަތޮޅ އި ޤައުމަށް ވަފ އަޅުގަނޑުގެ އިޚްލ ސްތެރި ދުޢ  
هللا މެވެ. ކީރިތިރުކުރެއްވުސްނުން އަޅަމެންނަށް މިންވަހެޔޮވި ކެއް ކުރުމުގެއި މަންފ އަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތައ ރައްޔިތުންގެ ލ ބަ

 آمــــــــــين އަޅަމެންގެ މަސައްކަތުގައި ބަރަކ ތް ލައްވައި، ކ މިޔ ބު އިތުރު ކުރައްވ ށިއެވެ. 
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