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ޢަމަލީގޮތ ން މަގ ދެއްކެވި މި އ އްމަތ ގެ  ،އަޅ ގަނޑ މެން އ ޅެންވީގޮތ ގެ ރިވެތި ނަމޫނާއާއިގެން ވަޑައިގެން

 ޞަލާވާތާއި، ސަލާމް ލެއްވ ން އެދި ދ ޢާ ދަންނަވަމެވެ. މި ޞަލަވާތާއި، ައށް وسلّم عليه هللا صلّى محّمدމާތް ސާހިބާ 

 ސަލާމ ގައި އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ އިތ ރ  އާލ ންނާއި، މިތ ރ  ޞަޙާބީން ޝާމިލްކ ރަމެވެ.

ގޮތްވާ މިކައ ންސިލްގެ މައިގަނޑ  މަސައްކަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖ މްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނ  އަސާސީއާއި ޤާނޫނާއެއް

ތަރައްޤީގެ  މިސިޓީގެގެ ބައިވެރިވ މާއެކ  ތަރައްޤީ ކ ރ މަށް މަސައްކަތް ކ ރ މާއި ރައްޔިތ ންސިޓީ  ގެމަތިން ކ ޅ ދ އްފ ށިގޮތ 

ޕްލޭންތަކަށާއި މ ޅި އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢ ތައް ރޭވ މ ގައި ރައްޔިތ ންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް 

ށްޓަކައި ކައ ންސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި، މަސްއޫލިއްޔަތ  އަދާކ ރ މަ ސިޓީލާމަރ ކަޒީ ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން  . އަދިފޯރ ކޮށް ދިނ މެވެ 

އިޚްތިޞާޞްގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް ތަންފީޛ  ކ ރ މަށް ބޭނ ންވާ ޕްލޭންތައް ހެދ މާއި، ބަޖެޓް ތައްޔާރ  ކ ރ މާއި ކައ ންސިލްގެ 

 ފީޒ  ކ ރ މެވެ. ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢ ތައް ތަން

މިއަހަރަކީ ކ ޅ ދ އްފ ށި ސިޓީއަށް ތާރީޚީ އަހަރަކަށެވެ. ކ ޅ ދ އްފ ށި، ސިޓީއެއްގެ ގޮތ ގައި ކަނޑައެޅ މަށްފަހ  

ބޭއްވ ނ  ފ ރަތަމަ ލޯކަލް ކައ ންސިލް އިންތިހާބ ގައި ކ ޅ ދ އްފ ށީގެ ފ ރަތަމަ ސިޓީ ކައ ންސިލް އިންތިހާބ ކޮށް، އިންތިހާބ ވި 

 ހ ވާކޮށް މަޤާމާއި ހަވާލ ވެފައިވެެއވެ. މިއާއެކ  ރަސްމީ ގޮތ ން ރަށ  ކައ ންސިލްގެ އިދާރާ ސިޓީ ކައ ންސިލްގެ ކައ ންސިލަރ ން

 އިދާރާއަކަށް މިވަނީ ބަދަލ ވެފައެވެ. 

މި ބަދަލާއެކ  ކ ޅ ދ އްފ ށި ވެފައި މިވަނީ ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށާއި ސިޓީތަކާއި ތަފާތ ، ހާއްސަ ހާލަތްތަކެއް 

ރިވެފައިވާ ސިޓީއަކަށެވެ. މިއީ ބިމ ގެ ގޮތ ން ގ ޅިފައި ނ ވާ ރަށްތަކެއް ހިމެނޭ އަތޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އ ފެދ ނ  ފ ރަތަމަ މެދ ވެ

)ވެރިރަށް މާލެ ނ ހިމެނޭހެން( ސިޓީއެވެ. އ ސޫލެއްގެ ގޮތ ން ސިޓީ ކައ ންސިލްގެ އިޚްތިޞާސް ހިނގާ ސަރަހައްދަކީ ކ ޅ ދ އްފ ށި 

އްދ  ކަމ ގައިވީ ނަމަވެސް، ކ ޅ ދ އްފ ށި ސިޓީ ކައ ންސިލް ވެފައިވަނީ އަތޮޅ ގެ )މީގެއިތ ރ ން އ ތ ރ ެގ އަދި ވަށައިގެންވާ ސަރަހަ

އެތައް ރަށެއްގެ( ރައްޔިތ ންނަށް ގިނަ ހިދ މަތްތަކެއް ފޯރ ކޮށްދޭ ކައ ންސިލަކަށެވެ. މިއީ، އެތައް ފ ރ ސަތ ތަކަކާއި 

 ގޮންޖެހ ންތަކެއްވެސް ހިމެނިފައވާ ކަމެކެވެ.



 

ތަކަށް ކ ރިން ލިބިފައިނ ވާ އެތައްގިނަ ކައ ންސިލްވަނަ އިސްލާހާއެކ   9ރ ކަޒީ ޤާނޫނަށް ގެނެވ ނ  ލާމަ

މިލިއަނ ން ދަށ ގެ ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގ މ ގެ ބާރ   15ބާރ ތަކެއް މިވަނީ ދެއްވާފައެވެ. މިގޮތ ން ސިޓީ ކައ ންސިލަކަށް ވ މާއެކ  

ރ ތަކާއެކ  ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް ވެސް އިތ ރ ވެފައިވާ ކަން ފާހަގަ މިކައ ންސިލަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. ނަމަވެސް މި ބާ

ކައ ންސިލަށް ނ ހަނ  ބޮޑެތި ގޮންޖެހ ންތަކެއް ހ ރިކަން ފާހަގަކ ރެވެއެވެ.  ސިޓީ ކ ރެވެއެވެ. މި ޒިންމާތައް އަދާކ ރ މަށް ކ ޅ ދ އްފ ށި 

 6ގ ތ  ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑ  އެއް ގޮންޖެހ މެވެ. މިއަހަރ ގެ ފ ރަތަމަ މިގޮތ ން، މ ވައްޒަފ ންގެ ދަތިކަމަކީ ކައ ންސިލަށް މިވަ

އިދާރީ މ ވައްޒަފ ން ނެގިފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ކައ ންސިލްގެ މ ނިސިޕަލް ސަރވިސް ސެކްޝަްނ  3މަހ ގެ ތެރޭގައި އިތ ރ  

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ން ނެގިފައިވާކަްނ  2ށް އަދި އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓ މަ

ފާހަގަކ ރެވެއެވެ. އައ  ކައ ންސިލް އިންތިހާބ ވ މާއެކ  ތައްޔާރ ކ ރަން ޖެހޭ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އަދި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން 

ނެތ މެވެ. ނަމަވެސް، މިއަހަރ ގެ އެކ ލަވާލ މަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑ  ގޮންޖެހ މަކީ ވެސް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ފަންނީ މ ވައްޒަފ ން 

ކ ރިއަށް އޮތްތަނ ގައި ސިޓީ ކައ ންސިލެއްގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލ ކޮށް، އިތ ރ  މ ވައްޒަފ ންތަކެއް ނެގި ކައ ންސިލްގެ 

 ހިންގ ން ހަރ ދަނާވެގެން ދާނެކަމަށް އ ންމީދ ކ ރެވެއެވެ.

 ރަދ  ކ ރ މަށް އެކަށީގެންވާކައ ންސިލ ން ހަވަނަ އަހަރ ވެސް  2021ވަނަ އަހަރެކޭ އެއްފަދައިން  2020

ތިންވަނަ  26,032,190.70ދައ ލަތ ން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓް: ވަނަ އަހަރ ގެ  2021ބަޖެޓެއްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެގޮތ ން 

އެކ  ޖ މ ލަ:  1,370,115.30އ.ތ.މ.ކ  19,556,696.77ކައ ންސިލްގެ އާމްދަނީ:  5,660,230.13ފަރާތ ގެ ފައިސާ: 

 ރ ގެ ބަޖެޓެއްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.52,619,232.90

ހޯދާ،   ވާންޖެހޭނީ ރައްޔިތ ންގެ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާސިޓީ ކައ ންސިލެއްގެ އެންމެ ބޮޑ  އަމާޒެއް ކަމަށް

ނ މެވެ. ފޯރ ކޮށްދިރަށާއި ރައްޔިތ ންގެ މަންފާއާއި ލާބައަށްޓަކައި މަސައްކަތްކޮށް، ރައްޔިތ ންނާއި ގ ޅިގެން ގާތ ން ހިދ މަތްތައް 

ރައްޔިތ ން ކައ ންސިލަށް ކ ރާ އިތ ބާރ  ކ ޑަވެ، ދެކޭގޮތް ގިނަ ދ ވަސްތަކެއް ވަންދެން ވަރަށް ގޯސްވެފައިވާ ކަމަކީ  ކ ޅ ދ އްފ ށީ

ފައިވާ ފިޔަވަޅ ތަކާއި ސަރ ކާރ ގެ ސިޔާސަތ ތަކ ގެ ސަބަބ ްނ އާއި ގ ޅިގެން އަޅާ 19-ދި، ކޮވިޑްޤަބޫލ ކ ރަންޖެހޭ ހަޤީގަތެކެވެ. އަ 

ތަނަވަސްކަން އިންތިހާއަށް މައްޗަށް ގޮސްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، ސިޓީ ކައ ންސިލަކަށް ބަދަލ ވެ، އަޅ ގަނޑ މެން އިންތިހާބ  މިނ 

ކ ރެވިފައިވަނީ ރައްޔިތ ންގެ ވަރަށް ބޮޑ  އ ންމީދ ތަކަކާއި އެކ ގައެވެ. ކ ރިއަށް އޮތް ތަނ ގައި ރައްޔިތ ންގެ އިތ ބާރ  

މަތްދިނ މ ގެ ފެންވަރ  މަތިކޮށް ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތައް ކ ރިން ފެނިފައި ނ ވާ ދ ވެއްޔެއްގައި ކ ރ މަކީ ދެމެހެއްޓ މަށްޓަކައި، ހިދ 

ކޮންމެހެން މ ހިން ކަމެކެވެ. މި މަސައްކަތ ގައި މަރ ކަޒީ ސަރ ކާރ ގެ ފ ރިހަމަ އެއްބާރ ލ ން ލިބޭނެކަމަށް އަޅ ގަނޑ  

 ޤަބޫލ ކ ރަމެވެ.  

  





 

   ތަޢާރަފ  

 

 

 2010/7ބެހޭ ޤާނޫނ  ނަންބަރ  ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރ ކަޒީ އ ޞޫލ ން ހިންގ މާމި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހި
ކައ ންސިްލ ސިޓީ ކ ޅ ދ އްފ ށީ  ނަ އަހަރ ވަ 2021ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތ ގެމަތީން ލިޔެވ ނ   610 ގެ

 ޓެވެ.ރިޕޯ ހިންގި ޙަރަކާތްތަކ ގެ ތަފްޞީލީ މަސްދ ވަހ  6ފ ރަތަމަ  އިދާރާ

ވަނަ  2019ވަނަ އަހަރަކީ ކ ޅ ދ އްފ ށި ސިޓީއަށް އަދި ކައ ންސިލަށް ވަރަށް ތާރީޚީ އަހަރެކެވެ.  2021
ނޑައެޅ މަށްފަހ  ބޭއްވ ނ  ފ ރަތަމަ ލޯކަލް ކައ ންސިލްތަކ ގެ އިންތިހާބ ގައި ވަނީ  އަހަރ  ކ ޅ ދ އްފ ށި ސިޓީއެއްގެ ގޮތ ގައި ކަ

މޭޔަރ އަދި ސިޓީ ކައ ންސިލް މެންބަރ ން އޭޕްރިލް މަހ  ވަނީ އިންތިހާބ  ކ ރެވިފައެވެ. އަދި، ކ ޅ ދ އްފ ށި ސިޓީގެ ފ ރަތަމަ 
ވަނަ އިސްލާހާއެކ ، އަންހެނ ންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކ ރާ ކޮމިޓީއެއް އިންތިހާބ   9ލާމަރ ކަޒީ ޤާނޫނަށް ގެނެވ ނ  

ލަށް އިންތިހާބ ވި މެންބަރ ން ހ ވާކޮށް މަޤާމާއި ހަވާލ ވެފައިވަީނ .މ ކޮމިޓީ އަށް އަކ ރެވިފައެވެ. ސިޓީ ކައ ންސިލް އަދި އ.ތ
 ގައެވެ. 2021މެއި  17

ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.  ގެ ވަނަވަރ ރަށ ޓްގައި ކައ ންސިލްގެ ތަޞައްވ ރާއި، ކައ ންސިލްގެ މިޝަނާއި، މިރިޕޯ
ނޑައަތެރޭގައި ކައ ންސިލ ން  ގެނަ އަހަރ ވަ 1202 މީގެއިތ ރ ން  ޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމ ތަކ ގެ ނަތީޖާ ޙާޞިލ ިވ ހިންގ މަށް ކަ
މި އަހަރ  ކ ރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމ ތަކާއި، ކައ ންސިލްގެ މާލީ ހިސާބ   އެ ޕްރޮގްރާމ ތަކ ގެ ތަފްޞީލާއި،މިންވަރާއި، 

 ހިމަނާލެވިފައިާވނެއެވެ.  

 



 

 
 

 

 

  ތަޞައްވަރ   އ ންސިލްގެ ކަ 

 ޒަމާނީ  ހަމަހަމަކަމާއެކ  އިންސާފ ވެރިކަމާއި ދިނ މ ގައި ޚިދ މަތް ރައްޔިތ ންނަށް  ކ ޅ ދ އްފ ށީގެ

 މަސައްކަތްކ ރާ  ލާބަޔަށް ،ކ ރިއެރ މާއި ރައްޔަތ ންގެ ،ހިމެނޭ މ އައްޒަފ ން ޒިންމާދާރ  ފޯރ ކޮށްދޭ ޚިދ މަތް އެހީގައި ވަޞީލަތްތަކ ގެ

 .ވ ން ކައ ންސިލަކަށް ޤާބިލް

 

 ކައ ންސިލްގެ މިޝަން  

 ދިރިއ ޅޭ ވެއްޓެއްގައި އިސްލާމީ ،ފ ދ ންތެރި ގޮތ ން އިޤްތިޞާދީ ،ގޮތ ންނާއި  ތަޢ ލީމީ ކ ޅ ދ އްފ ށްޓަކީ

 .ހެދ ން ރަށަކަށް ދިރިއ ޅޭ ރައްޔަތަކ  ދ ޅަހެޔޮ އަމާން ގިންތިއަކަށް ހ ރިހާ ،ފަޚ ރ ވެރިވާ  ރަށަށްޓަކައި ހެޔޮ ފޭރާން އިޖ ތިމާޢީ

 

 ވިޝަން އަދި މިޝަން



 

 ނަޒަރެއް ޅ ދ އްފ ށްޓަށްކ                   
 

  



 

 
 
 

ވެރިކަންކ ރާ ރަށެވެ. އަދި ކ ޅ ދ އްފ އްޓަކީ ރާއްޖޭގެ އ ތ ރ ގައި އޮތް އެންމެ  އަތޮޅ ގެހދ.  ކ ޅ ދ އްފ ށްޓަކީ
މީހ ން ގިނަ ރަށެވެ. މާކެޔޮޅ ކަމ ދިޔ މާއި ބޯޓ ދަތ ރ ކ ރ ން މިއީ މިރަށ ގެ މީހ ން އާމްދަނީ ހޯދ މަށް ކ ރާ މަސައްކަތްތަކ ގެ 

ރަށަކީ ރޯނ ވެށ މަށް އެންމެ މަޝްހޫރ  މީހ ން ތިބި ރަށްކަމަށް ފާހަގަ ގޮތ ގައި ފާހަގަކ ރެވޭ ދެމަސައްކަތެވެ. މީގެއިތ ރ ން މި
ރޭނ މާއި، ، ކ ރެވިފައިވާ ރަށެވެ. މިރަށ ގެ މީހ ން ދިރިއ ޅ މަށް ކ ރާ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަކ ގެ ތެރޭގައި ވަޑާންކ ރ މާއި

 .ގެ މަސައްކަތާއި، ކަނބ ރ ވެރިކަން ފާހަގަ ކ ރެވެއެވެތީސިމެން

މިއަހަރ ތަކ ގައި އައި ގަދަ ވަޔާއި  1821އަދި  1819،  1812ސާތަކ ގެ ތެރެއިން ޤ ދ ރަތީ ޙާދި
ވިއްސާރައިގެ ތޫފާން ތަކ ގައި މިރަށަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލ ން ލިބ ނ ކަމަށްވެއެވެ. ކޭލަކ ނ  ތަޅާލި ވިއްސާރައިގައި ވެސް ބޮޑެތި 

 .ގެއްލ ން ތަކެއް ލިބ ނ  ކަމަށް ތާރީޚް ބ ނެއެވެ

އްޞަ ކަންތައްތަކ ގެ ތެރޭގައި މިރަށ ގައި ކ ޅެވޭ ޘަޤާފީ ކ ޅިވަރ  ތަކ ގެ ތެރެއިން ދަމ ހިނގ ން މިރަށަށް ޚާ 
، )ނ ވަތަ މާލިކ ޅިވަރ ( ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ. މިކ ޅިވަރ  މިހާރ  ކ ޅެ އ ޅެނީ ބޮޑ ޢީދ  ކަހަލަ މ ނާސަބަތ  ތަކ ގައެވެ. މީގެ އިތ ރ ން

ނޑިއަކީ މިރަށަށް ޚާއްޞަ ކެއ މ ގެ ދެބާވަތެކެވެމިރަށ ގައި ތައްޔާރ ކ ރާ ހާލ ފޮޅިއާއި   .މަސްބޮ

 



 

 ޞިލްކ ރެވ ނ  މިންވަރ  ނަތީޖާ ޙާ 
 

 

 ވަނަ އަހަރ ގެ މަސައްކަތ  ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކ ގެ ތެރެއިން ޖޫން މަހ ގެ ނިޔަލަށް ޙާޞިލްވި މިންވަރ   2021

 ހިންގ މަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #

ޙަރަކާތް 
ގ މަށް ހިން 

ރޭވިފައިވާ 
 މ އްދަތ  

ނަތީޖާ 
ޙާޞިލްކ ރެވ ނ  

 މިންވަރ  

Q1 Q2 

   90% އިމާރާތްކ ރ ން  ދަތ ރ ހިޔާ 1
   100% ބެލެހެއްޓ ން ކ ނިކަހާ ސަރަޙައްދ ތައް އިޖ ތިމާއީ 2

3 
 ކ ރިއަށް  އައ ޓ ސޯސްކޮށްގެން މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓ މ ގެ މަގ ބައްތި
 ގެންދިއ ން 

  100% 

4 
 ފަޅ ތެރެސާފ ކޮށް ބަދަރ  އަދި ސަރަޙައްދ  އޮޑިއެހެލާ ،މަސްމާރ ކޭޓް
 ބެލެހެއްޓ ން

  100% 

   100% ބެލެހެއްޓ ން  ބަނދަރ  5

   100% ބެލެހެއްޓ ން ސާފ ކޮށް  ގަބ ރ ސްތާނ  8

9 
 އ ސޫލ ތައް ހަދަންޖެހޭ ގ ޅިގެން ކަންކަމާއި އެކިއެކި ކައ ންސިލްއިން
 އެކ ލަވާލ ން

  95% 

 

  



 

ވަނަ އަހަރ ގެ މަސައްކަތ  ތާވަލ ގައި ހިމެނިފައިނ ވާ ކަންތައްތަކ ގެ ތެރެއިން ޖޫން  2021
 މަހ ގެ ނިޔަލަށް ހާޞިލ ކ ރެވ ނ  މިންވަރ  

 

 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއ ނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓާއި ގ ޅިގެން ކ ޅ ދ އްފ ށީ ޒ ވާނ ންނަށް ފޮޓޯގްރަފީ .1

މި ވޯކްޝޮޕްގައި ޤައ މީ އިނާމ  ހާސިލް ކޮށްފައިވާ ފޮޓޯގްރާފަރ މ ޙައްމަދ  ޝާފީ ވަީނ އް ކ ރިއަށް ގެންދެވ ނެވެ. ވޯކްޝޮޕެ
 .ޒ ވާނ ންނަށް ބޭސިކް ފޮޓޯގްރަފީ ސެޝަންތަކެއް ނަގައިދީފައެވެ 20ރަށ ގެ 

 
ޑާރަހިޔާ ރޯހައ ސްތައް މަރާމާތ ކ ރ މ ގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ، ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ފަރާތ ން ބަން .2

 މަސައްކަތް ވަނީ ފައްޓަވާފައެވެ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ކެމްޕޭނެއް ވަނީ ހިންގިފައެވެ. މި ދ ވަސް ފާހަގަކ ރ މ ގެ ގޮތ ން "ފިނިފެހި ސިޓީ" ޝިއާރ ގެ ދަށ ން  ތިމާވެށީގެ .3
ކ ރިއަށް ވަނީ  މެއް ޕްރޮގްރާމ ގެއައ  ބަނދަރ ގައި ގަސްއިންދ ގައި ވަނީ  2021ޖޫން  5ކެމްޕޭނ ގެ ތެރެއިން 
ސޯޝަލް މީޑިއާ ކެމްޕޭނެއް ވެސް ކޮންމެ ރައްޔިތަކ  ގަހެއް އިންދ މ ގެ  މި ކެމްޕޭނ ގެ ތެރެއިންގެންގޮސްފައެވެ. 

 .ގެންދެވިފައެވެކ ރިއަށް  ވަނީ
 

 
 

 
އަދި  ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން .4

ގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
އެކ  ކ ޅ ދ އްފ ށީގެ ކ ނިކޮށި އެހީތެރިކަމާ
މަސައްކަތް ކ ރިއަށް  ހ ސްކ ރ މ ގެ 

ގެންދެވ ނެވެ. މިހާރ  ކ ނިކޮށީގެ ބޮޑ ބައެއް 
ޖް ކ ރާނެ ސާފ ކ ރެވިފައިވާއިރ ، ކ ނި މެނޭ

ކަމާބެހޭ  މަޝްވަރާތައްގޮތާއި ގ ޅޭ ޕްލޭނިންގެ 
 ދަނީ ކ ރެވެމ ންނެވެ. ފަރާތްތަކާއެކ 

 

 

https://twitter.com/WAMCOmv/status/1357656774787010560


 

 
 
 

 ޖިމްގެ މަސައްކަތް ޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއ ނިޓީ އެމްޕަވަރމެންޓްގެ ފަރާތ ން ޤާއިމ ކ ރާ އައ ޓްޑޯމިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް، ސް .5
 ކ ރެވިފައިވެއެވެ.

ކ ޑަކ ދިންގެ ޕާކ  ގާއިމ  ކ ރ މަށްބޭނ ންވާ ތަކެތި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއ ނިޓީ  .6
 ފޮނ އްވާފައެވެ. އެމްޕަވަރމެންޓްގެ ފަރާތ ން ވަނީ

 
  



 

ވަނަ އަހަރ ގެ ނިޔަލަށް ހިންގ މަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކ ގެ ތެރެއިން ކ ރިއަށް  2021
 ގެންދެވިފައިނ ވާ ހަރަކާތްތައް 

 
 

  ްކ ރ ން  ތަރައްޤީ ބީޗް : 1ޙަރަކާތ 
ގެ  19 އިންތިޤާލީ ކައ ންސިލަށް ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓް ފެށ މ ގެ ހ އްދަ ލިބިފައި ނ ވާތީ އާއި، ކޮވިޑް  ސަބަބ /ދަތިތައް:

 ސަބަބ ން ޕްރޮޖެކްޓް ލަސްވެފައި 
 

  ްހެދ ން  މޮނިއ މަންޓްރަށ ގެ ނަން ރަމްޒ ކޮށްދޭ :  2ޙަރަކާތ 
 އިޢ ލާން ކ ރެވ ނ  ނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ ބިޑެއް ލިބިފައި ނެތ މ ގެ ސަބަބ ން ސަބަބ /ދަތިތައް: 

  

  ްއެޅ ން އިމާރާތް ހަބ ރި:  3ޙަރަކާތ 
ގެ  19އ ންސިލަށް ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓް ފެށ މ ގެ ހ އްދަ ލިބިފައި ނ ވާތީ އާއި، ކޮވިޑް އިންތިޤާލީ ކަސަބަބ /ދަތިތައް: 

 ސަބަބ ން 
 

  ްހޯދ ން  ސްވީޕާއެއް ރޯޑް ކ ރ މަށް ވެކިއ މް ވެލިއަދިފަތް ޖަމާވާ ތާރ މަގ ތަކަށް :  4ޙަރަކާތ 
ގެ ސަބަބ ން އަދި ކ ރިއަށް އިޢ ލާން ކ ރެވ ނ  ނަވަމެސް އެކަށީގެންވާ ބިޑެއް ލިބިފައިނ ވ މ ސަބަބ /ދަތިތައް: 
 ނ ގެންދެވިފައި 

 

  ްހިންގ ން  ރާއްވައި މ ބާރާތް  ޤ ރ އާން  ރަށ ފެންވަރ ގައި:  5ޙަރަކާތ 
 އާއި ގ ޅިގެން ކ ރިމަތިވި ދަތިތަކ ގެ ސަބަބ ން  19ކޮވިޑް ސަބަބ /ދަތިތައް: 

 

  ްވޭސްޓް މެނޭޖ މެންޓް ޕްލޭން އެކ ލަވާލ ން:  6ޙަރަކާތ 
އްޒަފ ންގެ މަދ ކަމާއި، އައ  ކައ ންސިލް ހ ވާކ ރ މަށްފަހ  ޕްލޭން އެކ ލަވާލާނެ އެކަށީގެންވާ މ ވަސަބަބ /ދަތިތައް: 

 މ އްދަތެއް ލިބިފައި ނ ވާތީ 
 

  



 

 ކައ ންސިލ ން އާމްދަނީ ހޯދ މަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ވިޔަފާރި 
 

 
 

 :ވިޔަފާރި/ޚިދ މަތް ނަން 
 ބޭ ނަފާ އެކިއެކި އެންޓަނާތަކ ގެ ބިން ކ އްޔަށް ދީގެން ލި 

 ކ ލި އަދި މ އްދަތ   އެގްރިމެންޓް ނަންބަރ   ބިން ދޫކ ރެވިފައިވާ ފަރާތް 

 15ން  2017ސެޕްޓެމްބަރ  266/266/2017/53 15(AGR) އ ރީދޫ އެންޓަނާ 
-ށް މަހަކ   2027ސެޕްޓެމްބަރ 

/600 

 2023މެއި  31ން  2013ޖޫން  A-PLT-2013/05 1-266 ދިރާގ  އެންޓަނާ 
 1138/50ށް މަހަކ  

 30ން  2016ޑިސެމްބަރ  266/266/2018/36 1(AGR) ރާގ  އެންޓަނާ ދި 
 866/12 2026ސެޕްޓެމްބަރ 

 
 

 :ވިޔަފާރި/ޚިދ މަތް ނަން 
 ކައ ންސިލް އިދާރާއިން ކ އްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތެޔޮ ބިންތައް 

  ް(1)ބަންކަރ   އެތ މާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ތެޔޮބިނ 



 

 

 
މ ގައި އެތ މާ ފިޔ ލް އިން ވަނީ ޕެޓްރޯލް ޝެޑެއް ޤާއިމްކޮށް ހިދ މަތް ރެވިފައިވާ ތެޔޮ ބި ކ ޅ ދ އްފ ށީ އ ތ ރ  ބަނދަރ ން ދޫކ  

ދޭން ފަށާފައެވެ. މި ބިމ ގައި ހިދ މަތް ދޭން ފެށ މާއެކ  ހޮސްޕިޓަލް އަދި ފަޔަރ ސްޓޭޝަން ކައިރީގައި މިހާރ  ބެހެއްޓިފައިވާ 
ރޯލް ޝެޑް ހ ރ މ ން ދިމާވެދާނެ ހާދިސާއަކ ން ރައްކާތެރިވ މަށް ޕެޓްރޯލް ޝެޑް ބަންދ ކޮށްފައެވެ. މި ބިމ ގައި ހ ރި ޕެޓް 

 ދަތިވާނެތީ އައ  ޕެޓްރޯލް ޝެޑް ބެހެއްޓ ން މިއީ މ ހިންމ  ކަމެކެވެ.
 -/25603އެގްރިމެންޓްގެ ދަށ ން މަހަކ   266/266/2016/23(AGR)ބިން ދޫކ ރެވިފައިވަނީ މިއިދާރާގެ ނަންބަރ : 

 އަށެވެ. 2022އޭޕްރިލް  15ން  2012އޭޕްރިލް  15ޔާ(އަށެވެ. މ އްދަތަކީ )ފަންސަވީސްހާސްހަސަތޭކަތިންރ ފި 
 
 

 :ވިޔަފާރި/ޚިދ މަތް ނަން 
  ްދަގަނޑ ގެ އިމާރާތ 

ދަގަނޑ ގެ އިމާރާތް ޚަވާލ ކ ރެވިފައިވަނީ އެތ މާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ ން އެތ މާ ވ ޑ ގެ ނަމ ގައި ވިޔަފާރި ކ ރ މަށެވެ. ދަގަނޑ ގެ 
 2012އޭޕްރިލް  15އެގްރިމެންޓްގެ ދަށ ންނެވެ. މ އްދަތަކީ  266A-PLT/2012/01ދާރާގެ ނަންބަރ : ދޫކ ރެވިފައިވަނީ މިއި 

  )ނ ވަހާސްހަތްސަތޭކައަށްޑިހަ( ރ ފިޔާއަށެވެ. -/9780އަށެވެ.  ކ އްޔަކީ މަހަކ   2022އޭޕްރިލް  15ން 

 
 :ވިޔަފާރި/ޚިދ މަތް ނަން 

  ިމ ހ ތާދ  ގޯތ 
އެގްރިމެންޓްގެ ދަށ ން އާޕޮއިންޓް ކޮމްޕެނީ  266/266/2016/04(AGR)މިއިދާރާގެ ނަންބަރ :  މ ހ ތާދ  ގޯތި ދޫކ ރެވިފައިވަނީ 

 2041ޖަނަވަރީ  16ން  2016ޖަނަވަރީ  17ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއި ވަނީ ޚަވާލ ކ ރެވިފައެވެ. މިއެއްބަސްވ މ ގެ މ އްދަތަކީ 
ނަމަވެސް މިފަރާތ ން ކ ލި ނ ދައްކާ ގިނަ ދ ވަސްތަކެއް  )ދިހަހާސްފަސްސަތޭކަ(އެވެ. -/10500އަށެވެ. ކ އްޔަކީ މަހަކ  

 ހިނގާފައިވާތީ ކ ޅ ދ އްފ ށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ވަނީ މައްސަލަ ހ ށަހެޅިފައެވެ.
 

 :ވިޔަފާރި/ޚިދ މަތް ނަން 
  ްއެތ މާ ފިއ ލ 

ގެ ދަށ ން ފިއ ލް ސަޕްލައި އެގްރިމެންޓް  266-D/266/2021/2(AGR)އެތ މާ ފިއ ލް ދޫކ ރެވިފައިވަނީ މިއިދާރާގެ ނަންބަރ : 
ޖޫން  30ން  2021މާރޗް  03)ހަތްހާސްފަސްސަތޭކަ( ރ ފިޔާއެވެ. މ އްދަތަކީ  -/7500މޯލްޑިވްސްއާއެވެ. ކ އްޔަކީ މަހަކ  

 އަށެވެ.  2021
 
 
 



 

 
 
 

 :ވިޔަފާރި/ޚިދ މަތް ނަން 
  ްނަންބަރ   3ޚިދ މަތ 

އެގްރިމެންޓްގެ ދަށ ން  266-A/PRIV/2020/22 (AGR)ބަރ : ނަންބަރ  ޚަވާލ ކ ރެވިފައިވަނީ މިއިދާރާގެ ނަން  3ޙިދ މަތް 
)ތިންހާސްހަތްސަތޭކަދިހަރ ފިޔާ( ދައްކަމ ން ދެއެވެ. އެފަރާތަށް ކ އްޔަށް  -/3710ފެމެލީ ބޭކަރީ ހިންގ މަށެވެ. އެފަރާތ ން މަހަކ  

 އަށެވެ.  2021ޖޫން  30ން  2021ޖަނަވަރީ  1ދީފައިވާ މ އްދަތަކީ 
 

 :ނަން ޔަފާރި/ޚިދ މަތް ވި 
  ްވަނި އިމާރާތ 

 

އެޤްރިމެންޓްގެ ދަށ ން ބޭލީފް ގާޑަންއާއެވެ.  266/266/2019/55(AGR)އިމާރާތް ޚަވާލ ކ ރެވިފައިވަނީ މިއިދާރާގެ ނަންބަރ : 
)ތިރީސްހަތްހާސްފަސްސަތޭކައެކެއް(  -/37501އަށެވެ. ކ އްޔަކީ  2029ޖ ލައި  31ން  2019އޮގަސްޓް  1މ އްދަތަކީ 
 ރ ފިޔާއެވެ. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 އެދ ރ ހިޔާ  :ވިޔަފާރި/ޚިދ މަތް ނަން 

 

 

 

މަތީ ތަޢ ލީމ ގެ ފ ރ ޝަތ ތައް ކ ޅ ދ އްފ ށީގައި އިތ ރ ކ ރ މ ގެ ގޮތ ން ހދ. ކ ޅ ދ އްފ ށީ ކ ރީގެ ބައ  އަމީރ  އަމީން ސްކޫލް 
ފެންވަރ ގެ ކޯސްތަށް ތައާރަފް ކޮށް ބިޑަށް ހ ޅ ވާލައިގެން ކާމިޔާބ ކޮށްފައިވަނީ ވިލާ ކޮލެޖ ންނެވެ. މިހާރ  އެފަރާތ ން ދަނީ އެކި 

 ކިޔެވ މ ގެ ފ ރ ސަތ  ތަނަވަސްކޮށްދެމ ންނެވެ. މަތީ ތައ ލީމަށް  ކ ޅ ދ އްފ ށީގައި 

 2016ސެޕްޓެމްބަރ  22އެގްރިމެންޓްގެ ދަށ ން  266/266/2016/29(AGR)ބިން ދޫކ ރެވިފައިވަނީ މިއިދާރާގެ ނަންބަރ : 
 )ދިހަހާސް( ރ ފިޔާއަށެވެ.  10000/-އަށް މަހަކ   2041ސެޕްޓެމްބަރ  21ން 

 

 :ވިޔަފާރި/ޚިދ މަތް ނަން 
 ވަރ ނަބ  އިމާރާތް 

  ްއަށެވެ.ވަރ ނަބ  އިމާރާތް ދޫކޮށްފައިވަނީ އެތ މާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ  



 

 

ށަހަޅައި ދަތ ރ ހިޔާގެ ހިދ މަތް ރައްޔިތ ންނަށް ވީހާވެސް ފ ރިހަމައަށް ދިނ މ ގެ ވިސްނ މ ގައި ދަތ ރ ހިޔާ ބިޑަށް ހ  
އިދާރާގެ ނަންބަރ   ކާމިޔާބ ކޮށްފައިވަނީ އެތ މާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ ންނެވެ. އެފަރާތަށް ދަތ ރ ހިޔާ ކ އްޔަށް ދީފައިވަނީ 

266-AG-A/2015/15  ްއެއްތިރީސަ ހާސް ތިން  50/31377ށް  2015 ސެޕްޓެމްބަރ 01 އެގްރިމެންޓްގެ ދަށ ނ(
 ވެ.ފަންސާސް ލާރި(އަށެއެ  ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަތް ރ ފިޔާ 

 
 ނަސީމީވިލާ   :ވިޔަފާރި/ޚިދ މަތް ނަން 

 
  ީންއަށެވެ.ނަސީމީވިލާ ދޫކޮށްފައިވަނީ ސީކ އ 

 
 ކ ރީގެ ބައ  ހޮސްޕިޓަރ ވިޔަފާރި އ ސޫލ ން އެކި ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައި ހ ންނަތާ އެތައް ދ ވަސްތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. މިހާރ  އެތަން 

ވިޔަފާރި  އެގްރިމެންޓްއިން ސީކ އީނަށެވެ. އެފަރާތ ން  266/266/2017/49(AGR)ނަންބަރ   ދޫކ ރެވިފައިވަނީ މިއިދާރާގެ 
ގެ އަހަރ   15 ވިޔަފާރިކ ރަމ ންދެއެވެ. މިއިމާރާތް ކ އްޔަށް ދެވިފައިވަނީ  އެޑްމޭންގެ ނަމ ގައި  ކ ރ މަށް ބޮޑ  އިމާރާތެއް ކޮށް 

 ރ ފިޔާއަށެވެ.)ނަވާވީސް ހާސް ވ ނަ ސަތޭކަ(  29900/-ށް 2032ސެޕްޓެމްބަރ  19ން 2017ސެޕްޓެމްބަރ  20މ އްދަތަށް 

 

 :ވިޔަފާރި/ޚިދ މަތް ނަން 

 އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ދޫކ ރެވިފައިވާ އޮޑި ހަރ ގެވަޅ ތައް 

 މ އްދަތ   ދޫކ ރެވިފައިވާ ފަރާތް  އެގ ރިމެންޓް ނަންބަރ  
(AGR)266-D/PRIV/2021/6  ްށް  2021ބަރ ސެޕްޓެމް  4ން  2021މެއި  5 ޖޭ.ޖޭ އިންވެސްޓްމަންޓ 



 

(AGR)266-D/INDIV/2021/17  ް2021އޮގަސްޓް  26ން  2021ފެބްރ އަރީ  27 މ ޙައްމަދ  އިބްރާހީމ 

(AGR)266/INDIV/2020/42  ް2021ނޮވެމްބަރ  7ން  2021މެއި  8 މ ޙައްމަދ  ހަލީމ  

 
 :ވިޔަފާރި/ޚިދ މަތް ނަން 

 ރ އްގަނޑ  ބެލެހެއްޓ ން  1
  އަވަށ  އަވަށ  ގޯތީގެ ރ އްގަނޑ  ޚަވާލ ކ ރެވިފައިވަނީ މިއިދާރާގެ ނަންބަރ  ރ އްގަނޑ  ކަމ ގައިވާ އިރ މަތި  1

(AGR)266/266/2018/48   މ ޙައްމަދ އާއި ސާފ ކޮށް ބެލެހެއްޓ މަށް هللا އެގްރިމެންޓ ން ހދ. ކ ޅ ދ އްފ ށި، ދެރަހަ، ޢަބްދ
 ކ އްޔަށް ދެވިފައެވެ. 

ޔާގެ ކ ލީގެ ގޮތ ގައި ދައްކާ ގޮތަށެވެ. ރ ފި  500/-ރ އްގަނޑ  ޚަވާލ ކ ރެވިފައިވަނީ އަހަރަކަށް   

ށް. 2021އޮކްޓޯބަރ  8ން  2018އޮކްޓޯބަރ  9މ އްދަތ :   

 

 ރ އްގަނޑ  ބެލެހެއްޓ ން  4 :ވިޔަފާރި/ޚިދ މަތް ނަން 
 
ރ އްގަނޑ  ކަމ ގައިވާ، ބަންޑާރަ މައިދާން ސަރަޙައްދ ގައިވާ ރ އްގަނޑ ، ޖެންޑަރ ހ ޅަނގ ން އޮތް ސަރަޙައްދ ގައިވާ  4

ގަނޑ ، ކެމްޕަސް ހ ޅަނގ ން އޮތް ސަރަޙައްދ ގައިވާ ރ އްގަނޑ  އަދި އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓްގެ ހ ޅަނގ ން އޮތް ރ އް 
ނަންބަރ  އެގ ރިމެންޓްގެ  266/PRIV/2020/6(AGR)ސަރަޙައްދ ގައިވާ ރ އްގަނޑ  ވަނީ ބަނޑ ގާ އިންވެސްޓްމަންޓަށް 

 .ދަށ ން ސާފ ކޮށް ބެލެހެއްޓ މަށް ކ އްޔަށް ދެވިފައެވެ 
 535/-ރ އްގަނޑަކީ އަހަރަކަށް ކ ލި ދައްކަންޖެހޭ ގޮތަށް ޚަވާލ ކ ރެވިފައިވާ ރ އްގަނޑ ތަކެކެވެ. އެކ  ޖ މ ލަ 

 )ފަސްސަތޭކަތިރީސްފަސްރ ފިޔާ( އަހަރަކަށް ލިބެއެވެ. 
 ށް  2021އޮކްޓޯބަރ  4ން  2020އޮކްޓޯބަރ  5މ އްދަތ : 

  



 

  

 :ވިޔަފާރި/ޚިދ މަތް ނަން 
 ނޑާ އަށި މަސްމާރ ކޭޓްގެ މަސްކަ 

 

 ޖާގަ  އެގ ރިމެންޓް ނަންބަރ   އެގ ރިމެންޓްކ ރެވިފައިވާ ފަރާތް 

 266-D/INDIV/2021/20 1(AGR) މޫސާ އަލީ 

 266-D/INDIV/2021/28 2(AGR) އަޙްމަދ  އިހްސާން 

 266-D/INDIV/2021/22 3(AGR) ޙަސަން މޫސާ 

 266/INDIV/2020/49 4(AGR) އާރިފް ޢަލީ 

 266-D/INDIV/2021/23 5(AGR) ޙަސަން ޙ ސައިން 

 266/INDIV/2020/48 6(AGR) އިބްރާހީމް ޙަސަން 

 266/INDIV/2020/49 7(AGR) ޢަލީ އާދަމް 

 266-D/INDIV/2021/24 8(AGR) ޤާސިމް ޢަލީ 

 

)ތިންސަތޭކަ( ރ ފިޔާ ކައ ންސިލްއަށް  300/-ފަރާތ ން ކޮންމެ މަހަކ   8އިސްކ ރ  ކ އްޔަށް ދޫކ ރެވިފައިވާ  8މަތީގައިވާ 
 ލިބެއެވެ.

  



 

 ފ ރަތަމަ ހަ މަސްދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި ދެވިފައިވާ މ ނިސިޕަލް ހިދ މަތްތަކ ގެ ތަފްޞީލް 

 

 އަލަށް ދޭންފެށ ން ހިދ މަތްތައް 

 ްއަލަށް ތަރައްޤީކ ރެވ ން ބަނދަރ ގެ ރޭމްޕް ބޭނ ންކ ރ މ ގެ ވަގ ތީ ހ އްދަ ދޫކ ރަން ފެށ ނ 
 ްހ ށަހެޅ މ ގެ ހިދ ަމށް ދޭން ފެށ ން ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑ  ހެދ މަށ  
  ްހައ ސިންގ ނީޑް އެސެސްމަންޓް )ގޯތި ގޮދޮރ ގެ މަޢ ލޫމާތ ( އަދާހަމަކޮށް ފ ރިހަމަ ކ ރެވ ނ 

 

 އަދަދ   ޙިދ މަތް 

 ވައިޓަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަންސް 

 300 އ ފަންދ ވަހ ގެ ސެޓްފިކެޓް

 300 އ ފަންދ ވަހ ގެ ރަޖިސްޓްރީ 

 30 ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރީ 

 9 ނަން ބަދަލ ކ ރ ން

 6 ރަށްވެހިކަން އެހެން ރަށްރަށ ން ކ ޅ ދ އްފ ށްޓަށް ބަދަލ ކ ރ ން

 2 ކ ޅ ދ އްފ ށީގެ ރަޖިސްޓްރީއިން އ ނިކ ރ ން 

 ބިމާއި ގޯތިގެދޮރ  

 65 ބަންޑާރަ / އަމިއްލަ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހެދ ން 

 25 އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހެދ ން

 27 ބައިކ ރ ން  ކަންމ ޑިއަޅާ ގޯތި 

ބިމާއި ގޯތިގެދޮރ  މައްސަލަތަކ ގެ ޝަރީޢަތ ގައި ކައ ންސިލް 
 ތަމްސީލ ކޮށް ޖަވާބ ދާރީވ ން 

4 

 14 ބިމާގ ޅޭ ސާވޭކ ރ ން 

 10 ސަރ ކާރާއި ކ ންފ ނިތަކ ގެ ބޭނ މަށް ބިމ ގެ ރަޖިސްޓްރީ ހެދ ން 



 

 

 އިމާރާތް ކ ރ ން 

 49 އިމާރާތްކ ރ މ ގެ ހ އްދަ

 39 އްދައިންފާރާއި ގ ޅޭ ހ 

 އާންމ  ހިދ މަތްތައް 

 47 މަގ ބަންދ ކ ރ މ ގެ ހ އްދަ

 59 މަގ  ކޮނ މ ގެ ހ އްދަ

އިމާރާތް ކ ރ މ ގެ ބޭނ މަށް މަގ މަތީގައި ތަކެތި ބެހެއްޓ މ ގެ 
 ހ އްދަ

9 

 5 އެކި އެކި ޚިދ މަތްތަކާއ  ގ ޅިގެން ކ ރެވ ނ  އިއ ލާނ 

 6 ގައ ފ ނިން ގައ  ދޫކ ރ މ ގެ ހ އްދަ

 57  އާންމ  އ ނދަގ ލ ގެ ޝަކ ވާހ ށައެޅ ނ 

 38 ހައްލ  ހޯދިފައިާވ އާންމ  އ ނދަގ ލ ގެ ޝަކ ވާ

 އައިޑީ ކާޑ  ހެއްދ ން 

 814 ހ ށައެޅ ނ  އަދަދ 

 668 ދޫކ ރެވިފައިވާ ޖ މްލަ ކާޑ ގެ އަދަދ 

 122 އެހެން ރަށްރަށަށް ފޮނ ވާފައިވާ ކާޑ ގެ އަދަދ 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 މާލީ ހިސާބ ތައް  އަހަރ ގެ ވަނަ  2021ކައ ންސިލްގެ 
  



 

 
 

 

  



 

  



 

  



 

 ކައ ންސިލްގެ ބައްދަލ ވ ންތައް  މަހ   ވަނަ އަހަރ ގެ ފ ރަތަމަ ހަ 2021
 

 

 ކައ ންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލ  
ވަނަ ދައ ރ  ވަނީ ނިމ މަކަށް އައިސްފައެވެ.  3ވަނަ އަހަރ  ތިލަދ ންމަތީ ދެކ ނ ބ ރީ ކ ޅ ދ އްފ ށީ ކައ ންސިލްގެ  2021

  އް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.އާންމ  ބައްދަލ ވ މެ 19މިދައ ރ ގެ އާއި ދެމެދ   2021މެއި  16އިން  2021ޖެނ އަރީ  1ގޮތ ން މި
 
ވަނަ ދައ ރ ގެ  4ކ ރ މަށްފަހ  ކައ ންސިލްގެ ގައި ކ ޅ ދ އްފ ށި ސިޓީ ކައ ންސިލްގެ މެންބަރ ން ހ ވާ 2021މެއި  17

ލްސާގައި ކ ޅ ދ އްފ ށި ސިޓީގެ ޑެޕިއ ޓީ މޭޔަރ ކަމަށް އިރ  ދެކ ނ  ދާއިރާގެ ފ ރަތަމަ ޖަލްސާ ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ޖަ
 ލީ އަހ މަދ  ވަނީ އިންތިހާބ ކ ރެވިފައެވެ. މެންބަރ  އަ

 
 އާންމ  ބައްދަލ ވ މެއް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.  8ވަނަ ދައ ރ ގެ  4އާއި ދޭތެރޭގައި،  2021ޖޫން  30އިން  2021މެއި  17
 

 27: އަދަދ  ޤާނޫނ ން ލާޒިމް ކ ރާ ބައްދަލ ވ މ ގެހ  ތެރޭގައި ފ ރަތަމަ ހަ މަސް ދ ވަ
 

  27   ބޭއްވި އަދަދ :ންކައ ންސިލ ން ބައްދަލ ވ ފ ރަތަމަ ހަ މަސް ދ ވަހ  ތެރޭގައި 



 

 ވަނަ ދައ ރ   3

 ކައ ންސިލްގެ ނިންމ ންތައް  ޙާޟިރ ވި ޢަދަދ   ބައްދަލ ވ މ ގެ ނަންބަރ  

ވަނަ ޢާންމ   170ތިންވަނަ ދައ ރ ގެ 
 އްދަލ ވ ންބަ

ވަނަ ނަމްބަރ ގައިވާ، ތިލަދ ންމަތީ ދެކ ނ ބ ރީ ކ ޅ ދ އްފ ށީ  1އެޖެންޑާގެ  .1 4

ވަނަ ޢާންމ  ބައްދަލ ވ މ ގެ  169ކައ ންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައ ރ ގެ 

 ޔައ މިއްޔާ ފާސްކ ރ ން.

 ދެކ ނ ބ ރީ  މެމްބަރ ން ވޯޓ  ދެއްވާފައިވާތީ، ތިލަދ ންމަތީ 4ފެންނަކަމަށް 
ވަނަ ޢާންމ  ބައްދަލ ވ މ ގެ  168ދައ ރ ގެ  ތިންވަނަ އ ންސިލްގެކަ ކ ޅ ދ އްފ ށީ

 ޔައ މިއްޔާ ފާސްވީކަމ ގައި ރިޔާސަތ ން ނިންމެވިއެވެ.

 

ވަނަ ޢާންމ   171ތިންވަނަ ދައ ރ ގެ 
 ބައްދަލ ވ ން

ވަނަ ނަމްބަރ ގައިވާ، ތިލަދ ންމަތީ ދެކ ނ ބ ރީ ކ ޅ ދ އްފ ށީ  1އެޖެންޑާގެ  .1 5

ވަނަ ޢާންމ  ބައްދަލ ވ މ ގެ  170އ ރ ގެ ކައ ންސިލްގެ ތިންވަނަ ދަ 

 ޔައ މިއްޔާ ފާސްކ ރ ން.

 ދެކ ނ ބ ރީ  މެމްބަރ ން ވޯޓ  ދެއްވާފައިވާތީ، ތިލަދ ންމަތީ 5ފެންނަކަމަށް 
ވަނަ ޢާންމ  ބައްދަލ ވ މ ގެ  170ދައ ރ ގެ  ތިންވަނަ ކައ ންސިލްގެ ކ ޅ ދ އްފ ށީ

 .ޔައ މިއްޔާ ފާސްވީކަމ ގައި ރިޔާސަތ ން ނިންމެވިއެވެ

  

ވަނަ ނަންބަރ ގައިވާ، ކ ޅ ދ އްފ ށީ ކައ ންސިލް އިދާރާގެ  2އެޖެންޑާ  .2

 ވަނަ އަހަރ ގެ ބަޖެޓް ފާސްކ ރ ން. 2021

ވަނަ އަހަރ ގެ ބަޖެޓްގައި ދައ ލަތ ން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓްގެ ގޮތ ގައި  2021
ރ އާއި ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ފައިސާގެ ގޮތ ގައި އެއީ 27402306.00

ޖެކްޓަކަށް ޙާއްސަ ކ ރެވިފައިވާ ފައިސާގެ ގޮތ ގައި ހިނގަމ ންދާ ޕްރޮ
ރ އަދި ކައ ންސިލްގެ ޢާންމ ދަނީގެ ގޮތ ގައި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކ ރާ 566230.13

ރ ގެ ގޮތ ގައި 52619232.90ރ މ ޅިޖ މ ލަ 19556696.77އަދަދ  
ވަނަ އަހަރ ގެ ބަޖެޓް  2021 ކައ ންސިލްގެ ކ ޅ ދ އްފ ށީ ދެކ ނ ބ ރީ ތިލަދ ންމަތީ

 މެމްބަރ ންގެ ވޯޓ ން ފާސްކ ރެވ ނެވެ. 5



 

ވަނަ ޢާންމ    172ތިންވަނަ ދައ ރ ގެ 
 ބައްދަލ ވ ން

ވަނަ ނަމްބަރ ގައިވާ، ތިލަދ ންމަތީ ދެކ ނ ބ ރީ ކ ޅ ދ އްފ ށީ  1އެޖެންޑާގެ  .1 5

ވަނަ ޢާންމ  ބައްދަލ ވ މ ގެ  171ކައ ންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައ ރ ގެ 

 ޔައ މިއްޔާ ފާސްކ ރ ން.

 ދެކ ނ ބ ރީ  މެމްބަރ ން ވޯޓ  ދެއްވާފައިވާތީ، ތިލަދ ންމަތީ 4ފެންނަކަމަށް 
ވަނަ ޢާންމ  ބައްދަލ ވ މ ގެ  171ދައ ރ ގެ  ތިންވަނަ ކައ ންސިލްގެ ކ ޅ ދ އްފ ށީ

 ޔައ މިއްޔާ ފާސްވީކަމ ގައި ރިޔާސަތ ން ނިންމެވިއެވެ.

 20% - 15ވ ޑްގެ ކ ލި %ވަނަ ނަންބަރ ގައިވާ، އެތ މާ  2ޢެޖެންޑާ  .2

 ށް ބޮޑ ކ ރ މާއި ބެހޭ ގޮތ ން ގޮތެއް ނިންމ ން.އާއި ދެމެދަ 

 20އަހަރަށް % 5އެތ މާ ވ ޑް ހިންގަމ ންގެންދާ ދަގަޑ ގެ ކ ލި ކ ރިއަށް އޮތް 
 މެމްބަރ ންގެ ވޯޓ ން ފާސްކ ރެވ ނެވެ.  4ބޮޑ ކ ރ ރަން 

 

ވަނަ ޢާންމ   173ތިންވަނަ ދައ ރ ގެ 
 ބައްދަލ ވ ން

ދ ންމަތީ ދެކ ނ ބ ރީ ކ ޅ ދ އްފ ށީ ވަނަ ނަމްބަރ ގައިވާ، ތިލަ  1އެޖެންޑާގެ  .1 

ވަނަ ޢާންމ  ބައްދަލ ވ މ ގެ  172ކައ ންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައ ރ ގެ 

 ޔައ މިއްޔާ ފާސްކ ރ ން.

 ދެކ ނ ބ ރީ  މެމްބަރ ން ވޯޓ  ދެއްވާފައިވާތީ، ތިލަދ ންމަތީ 4ފެންނަކަމަށް 
ލ ވ މ ގެ ވަނަ ޢާންމ  ބައްދަ 172ދައ ރ ގެ  ތިންވަނަ ކައ ންސިލްގެ ކ ޅ ދ އްފ ށީ

 ޔައ މިއްޔާ ފާސްވީކަމ ގައި ރިޔާސަތ ން ނިންމެވިއެވެ.

ސްކޫލް އޮޑިޓް ވަނަ ނަންބަރ ގައިވާ، އަމީރް އަމީން  2އެޖެންޑާ  .2

 ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާ ގ ޅޭގޮތ ން ގޮތެއް ނިންމ ން.

 21މ ވައްޒަފ ންނަށް އިތ ރަށް ދެވިފައިވާ  08އަމީރ  އަމީން ސްކޫލްގެ 
ވައްޒަފ ންގެ މ ސާރަ އާއި ގ ޅޭ ގޮތ ން ކަމާ ގ ޅ ން ހ ރި މ އައްސަސާތަކަށް މ 

އަށް ވ ރެން އިތ ރަށް  5ލިޔެގެން ގޮތެއް ހޯދ މަށާއި އަދި އިތ ރ  ގަޑީގެ ގޮތ ގައި %
މެމްބަރ ންގެ ވޯޓ ން  4ދެވިފައިވާ ފަިއސާ އަނބ ރާ ހޯދަން ނ ފެންނަކަމަށް 

 ފާސްކ ރެވ ނެވެ.

އިސްތިހާރ  ބޯޑ  ބަރ ގައިވާ، ބަނދަރ މަތީގައި ވަނަ ނަން  3އެޖެންޑާ  .3

 ޖެހ މ ގެ ގަވައިދަށް އިސްލާޙެއް ހ ށަހެޅ ން.



 

މިހާރ ވެސް ބަނދަރ މަތީގައި އިސްތިހާރ  ބޯޑް ބަހައްޓަވަމ ން ގެންދަވާ އަގަށް 

 4އިސްތިހާރ  ބޯޑ ގެ ސައިޒަށް ހ ށަހަޅ އްވާފައިާވ އިސްލާހަށް ކައ ންސިލްގެ 

 ފައިވާތީ، އެއިސްލާޙް ގެނައ މަށް ނިންމެވިއެވެ.މެމްބަރ ން ވޯޓ  ދެއްވާ

 

ވަނަ ޢާންމ    174ތިންވަނަ ދައ ރ ގެ 
 ބައްދަލ ވ ން

ވަނަ ނަމްބަރ ގައިވާ، ތިލަދ ންމަތީ ދެކ ނ ބ ރީ ކ ޅ ދ އްފ ށީ  1އެޖެންޑާގެ  .1 4

ވަނަ ޢާންމ  ބައްދަލ ވ މ ގެ  173ކައ ންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައ ރ ގެ 

 ޔައ މިއްޔާ ފާސްކ ރ ން.

 ދެކ ނ ބ ރީ  މެމްބަރ ން ވޯޓ  ދެއްވާފައިވާތީ، ތިލަދ ންމަތީ 4ންނަކަމަށް ފެ
ވަނަ ޢާންމ  ބައްދަލ ވ މ ގެ  173ދައ ރ ގެ  ތިންވަނަ ކައ ންސިލްގެ ކ ޅ ދ އްފ ށީ

 ޔައ މިއްޔާ ފާސްވީކަމ ގައި ރިޔާސަތ ން ނިންމެވިއެވެ.

ލަށް ބޭނ ންކ ރ މ ގެ އ ސޫވަނަ ނަމްބަރ ގައިވާ، ބަނދަރ   2ންޑާގެ އެޖެ  .2

 އިސްލާޙެއް ހ ށަހެޅ ން.

ހަމައަށް ކެރޭން  2:30ފެށިގެން މެންދ ރ  ފަހ   07:00ހޮނިހިރ  ދ ވަހ  ހެނދ ނ  
 04ބޭނ ންކ ރ ން މަނާ ވަގ ތެއްގެ ގޮތ ގައި އ ސޫލް އިސްލާްޙ ކ ރ މަށް 

 މެމްބަރ ންގެ ވޯޓ ން ފާސްކ ރެވ ނެވެ.

 

ވަނަ ޢާންމ   175ތިންވަނަ ދައ ރ ގެ 
 ބައްދަލ ވ ން

ވަނަ ނަމްބަރ ގައިވާ، ތިލަދ ންމަތީ ދެކ ނ ބ ރީ ކ ޅ ދ އްފ ށީ  1ޖެންޑާގެ އެ  .1 5

ވަނަ ޢާންމ  ބައްދަލ ވ މ ގެ  174ކައ ންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައ ރ ގެ 

 ޔައ މިއްޔާ ފާސްކ ރ ން.

 ދެކ ނ ބ ރީ  މެމްބަރ ން ވޯޓ  ދެއްވާފައިވާތީ، ތިލަދ ންމަތީ 5ފެންނަކަމަށް 
ވަނަ ޢާންމ  ބައްދަލ ވ މ ގެ  174ދައ ރ ގެ  ވަނަތިން ކައ ންސިލްގެ ކ ޅ ދ އްފ ށީ

 ޔައ މިއްޔާ ފާސްވީކަމ ގައި ރިޔާސަތ ން ނިންމެވިއެވެ.

ވަނަ ޢާންމ   176ތިންވަނަ ދައ ރ ގެ 
 ބައްދަލ ވ ން

ވަނަ ނަމްބަރ ގައިވާ، ތިލަދ ންމަތީ ދެކ ނ ބ ރީ ކ ޅ ދ އްފ ށީ  1އެޖެންޑާގެ  .1 5

ޢާންމ  ބައްދަލ ވ މ ގެ  ވަނަ  175ކައ ންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައ ރ ގެ 

 ޔައ މިއްޔާ ފާސްކ ރ ން.



 

 ދެކ ނ ބ ރީ މެމްބަރ ންވެސް ވޯޓ  ދެއްވާފައިވާތީ، ތިލަދ ންމަތީ 5ފެންނަކަމަށް 
ވަނަ ޢާންމ  ބައްދަލ ވ މ ގެ  175ދައ ރ ގެ  ތިންވަނަ ކައ ންސިލްގެ ކ ޅ ދ އްފ ށީ

 ޔައ މިއްޔާ ފާސްވީކަމ ގައި ރިޔާސަތ ން ނިންމެވިއެވެ.

 ވަނަ ނަމްބަރ ގައިވާ، މަގ ކޮނ މ ގެ އ ސޫލ  ފާސްކ ރ ން.  2 އެޖެންޑާގެ  .2

ކައ ންސިލްގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލ ވ މަކ ން މަގ  ކޮނ މ ގެ އ ސޫލަށް ބަދަލ ގެނެސް 

އަދި ހ ރިހާ މެންބަރ ންނަށް ހިއްސާ ކ ރެވިފައިވާތީ އ ސޫލަށް ބަދަލ ގެނެވިފައިާވ 

 ގޮތަށް މަގ ކޮނ މ ގެ އ ސޫލ  ފާސްކ ރެވ ނެވެ.

 ވަނަ ނަމްބަރ ގައިވާ، އޮޑިއެހެލ މ ގެ އ ސޫލ  ފާސްކ ރ ން. 3ންޑާގެ އެޖެ  .3

ކައ ންސިލްގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލ ވ މަކ ން މަގ  ކޮނ މ ގެ އ ސޫލަށް ބަދަލ ގެނެސް 

އަދި ހ ރިހާ މެންބަރ ންނަށް ހިއްސާ ކ ރެވިފައިވާތީ އ ސޫލަށް ބަދަލ ގެނެވިފައިާވ 

 ނެވެ.ގޮތަށް އޮޑި އެހެލ މ ގެ އ ސޫލ  ފާސްކ ރެވ 

ވަނަ ނަމްބަރ ގައިވާ، ޤ ރްއާން މ ބާރާތް ބާއްވާނެ ގޮތެއް  4އެޖެންޑާގެ  .4

 ފާސްކ ރ ން.

ޤ ރްއާން މ ބާރާތް  މެމްބަރ ންވެސް ވޯޓ  ދެއްވާފައިވާތީ، ކައ ންސިލްގެ 5

 އައ ޓްސޯސް ކޮއްގެން ބޭއްވ މަށް ފާސްވިކަމ ގައި ރިޔާސަތ ން ނިންމެވިއެވެ.

ވާ، ވޮލީ މ ބާރާތ ގައި ބައިވެރިވ މާއި ވަނަ ނަމްބަރ ގައި  5އެޖެންޑާގެ  .5

 މެދ  ގޮތެއް ނިންމ ން.

މެމްބަރ ން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައި ވާތީ ފައިނޭންސް އިން ހ އްދަ ލިބިއްޖެ  4
ކަމަށްވާނަމަ ޕްރޮޕޯސަލް އާއި އެއްގޮތަށް ކ ރިއަށް ގެންދިޔ މަށް ޓީމް ކ ޅ ދ އްފ ީށ 

 ފާސްވިކަމ ގައި ރިޔާސަތ ން ނިންމެވިއެވެ. ވޮލީ ޓީމް މ ބާރާތ ގައި ބައިވެރިވ މަށް

ވަނަ ޢާންމ   177ތިންވަނަ ދައ ރ ގެ 
 ބައްދަލ ވ ން

ވަނަ ނަމްބަރ ގައިވާ، ތިލަދ ންމަތީ ދެކ ނ ބ ރީ ކ ޅ ދ އްފ ށީ  1އެޖެންޑާގެ  .1 4

ވަނަ ޢާންމ  ބައްދަލ ވ މ ގެ  176ކައ ންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައ ރ ގެ 

 ޔައ މިއްޔާ ފާސްކ ރ ން.

 ދެކ ނ ބ ރީ މެމްބަރ ންވެސް ވޯޓ  ދެއްވާފައިވާތީ، ތިލަދ ންމަތީ 4ފެންނަކަމަށް 
ވަނަ ޢާންމ  ބައްދަލ ވ މ ގެ  176ދައ ރ ގެ  ތިންވަނަ ކައ ންސިލްގެ ކ ޅ ދ އްފ ށީ

 ޔައ މިއްޔާ ފާސްވީކަމ ގައި ރިޔާސަތ ން ނިންމެވިއެވެ.



 

ށް ސަރ ކާރ ގެ ކ ންފ ނިތަކަ ވަނަ ނަމްބަރ ގައިވާ،  2 އެޖެންޑާ   .2

ދޫކ ރެވިފައިވާ ބިންތައް ކައ ންސިލްގެ ނަމަށް ބަދަލ ކ ރ މާއިމެދ  ގޮތެއް 

 ނިންމ ން.

ކ ރިން ދޫކ ރެވިފައި ހ ރި ބޮޑެތި ބިންތައް ކަމ ގައިވާ ދިރާގ ، އ ރީދޫއޮފީސް އަދި 
ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަލަށް ދޫކ ރެވިފައިވާ ބިންތަކާއި ކ ރީގެ އެކި މ އައްސަސާތަކަށް 

ނޫނ  ގައި ވާގޮތ ގެ މަތިން ކައ ންސިލަށް ޤާބިންތައް ލާމަރ ކަޒީ ދ ކ ރެވިފައިވާ 
 މެމްބަރ ންގެ ވޯޓ ން ފާސްކ ރެވ ނެވެ. 04ރަޖިސްޓްރީތައް ބަދަލ ކ ރ މަށް 

ވަނަ ނަންބަރ ގައިވާ، ކ ނިކޮށީގައި ފ ރާނައިގެން ނެގޭ  3އެޖެންޑާ  .3

 ވެލިތަކަށް ހަދާނެ ގޮތެއް ނިންމ ން.

 މަގ ތަކަށް އަދި އެހެން އާންމ  ތަންތަނަށް އަާޅ އ ސޫލެއްގެ ގޮތ ން މި ވެއްޔަކީ 
ހާލަތ ގައި ހ ރި ވެއްޔެއް ނޫން ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް އެއީ އިމާރާތް ކ ރާ 
ފަރާތްތަކަށް ތަޅ ންދަށަށް އަޅަން ބޭނ ން ކ ރެވިދާނެ ވެއްޔެއްކަމަށް ނައިބ  ރައީސް 

ޓަނ ގެ  8ރ ފިޔާއަށް  500ޓަނ ގެ ޕިކަޕެއްގެ ވެލި  2ފާހަގަ ކ ރެއްވިއެވެ. އަދި 
 ރިފިޔާއަށް ދޫކ ރ މަށް ނިންމެވިއެވެ. 1000ޕިކަޕެއްގެ ވެލި 

ވަނަ ޢާންމ    178ތިންވަނަ ދައ ރ ގެ 
 ބައްދަލ ވ ން

ވަނަ ނަމްބަރ ގައިވާ، ތިލަދ ންމަތީ ދެކ ނ ބ ރީ ކ ޅ ދ އްފ ށީ  1އެޖެންޑާގެ  .1 5

މ ގެ ވަނަ ޢާންމ  ބައްދަލ ވ   177ކައ ންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައ ރ ގެ 

 ޔައ މިއްޔާ ފާސްކ ރ ން.

 ދެކ ނ ބ ރީ މެމްބަރ ންވެސް ވޯޓ  ދެއްވާފައިވާތީ، ތިލަދ ންމަތީ 5ފެންނަކަމަށް 
ވަނަ ޢާންމ  ބައްދަލ ވ މ ގެ  177ދައ ރ ގެ  ތިންވަނަ ކައ ންސިލްގެ ކ ޅ ދ އްފ ށީ

 ޔައ މިއްޔާ ފާސްވީކަމ ގައި ރިޔާސަތ ން ނިންމެވިއެވެ.

ބައިވެރިވާ ކ ޅ ދ އްފ ށީ އަންހެން ވޮލީ  ވޮލީ މ ބާރާތ ގައި ހދ.އަތޮޅ   .2

 ޓީމަށް ހަރަދ ކ ރ މަށް ގޮތެއް ނިންމ ން.

ކ ޅ ދ އްފ ށީ އަންހެން ވޮލީޓީމް މ ބާރާތ ގައި ހަރަދ ވާނެކަމަށް ހ ށަހަޅާފައިވާ، 

 4000، މެޗް އިންޓަވަލްއަށް  5000، ޓީމް ޖޯޒީއަށް  16000ދަތ ރ ފަތ ރަށް 

ން މި އަގ ތަކަށް ޙަރަދ  ކ ރ މަށް، ޖ މަލަ ، މި ރޭޓ  500ފަސްޓްއެއިޑްއަށް ، 

މެމްބަރ ންގެ ވޯޓ ން  05ރ ފިޔާ ކައ ންސިލްގެ ބަޖެޓ ން ޙަރަދ ކ ރ މަށް  25500

 ފާސްކ ރެވ ނެވެ.

 ވޭނެއް ގަތ މ ގައި އޮޅ ވާލާފައިވާތީ ގޮތެއް ނިންމ ން.ކައ ންސިލަށް   .3



 

ފަރާތ ން ވޭން ވޭން ހޯދ މަށް ކ ރި އިއ ލާން އާއި ގ ޅިގެން ބިޑް ކާމިޔާބ ކ ރި 
ގަތ މ ގައި އޮޅ ވާލާފައި ވާތީ ކައ ންސިލަށް ލިބ ނ  ގެއްލ މ ގެ ބަދަލ  ހޯދަން ކ ރަން 

މެމްބަރ ންގެ ވޯޓ ން  05ޖެހޭ އެންމެހާ ހަރަދ ކޮށްގެން އެކަން ކ ރ މަށް 
 ފާސްކ ރެވ ނެވެ.

ވަނަ ޢާންމ   179ތިންވަނަ ދައ ރ ގެ 
 ބައްދަލ ވ ން

އިވާ، ތިލަދ ންމަތީ ދެކ ނ ބ ރީ ކ ޅ ދ އްފ ށީ ވަނަ ނަމްބަރ ގަ  1އެޖެންޑާގެ  .1 5

ވަނަ ޢާންމ  ބައްދަލ ވ މ ގެ  178ކައ ންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައ ރ ގެ 

 ޔައ މިއްޔާ ފާސްކ ރ ން.

 ދެކ ނ ބ ރީ މެމްބަރ ންވެސް ވޯޓ  ދެއްވާފައިވާތީ، ތިލަދ ންމަތީ 5ފެންނަކަމަށް 
ޢާންމ  ބައްދަލ ވ މ ގެ  ވަނަ 178ދައ ރ ގެ  ތިންވަނަ ކައ ންސިލްގެ ކ ޅ ދ އްފ ށީ

 ޔައ މިއްޔާ ފާސްވީކަމ ގައި ރިޔާސަތ ން ނިންމެވިއެވެ.

އަމީން ސްކޫލްގައި ހ ރި ތަކެތި ވަނަ ނަންބަރ ގައިވާ، އަމީރް  2އެޖެންޑާ  .2

 ސްކޫލަށް ބެހ މާއި މެދ  ގޮތެއް ނިންމ ން. 3ހަމަހަމަ އ ސޫލަކ ން 

ކ ރެވޭ ސާމާނ ތަށް އެތާހ ރެ އަމީރް އަމީން ސްކޫލްގައި ހ ރި ކ ޑަކ ދިންނަށް ބޭނ ން

 05ސްކޫލަށް ހަމަހަމަ އަށް ބައިއަޅާފައި ދިނ މަށް  03ހަލާކ ވެ ނ ދިނ މަށްޓަކައި 

 މެމްބަރ ންގެ ވޯޓ ން ފާސްކ ރެވ ނެވެ.

އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ހަރ ގެވަޅ  ވަނަ ނަންބަރ ގައިވާ، ޖޭޖޭ  3އެޖެންޑާ  .3

މ އްދަތ  ހަމަވެފައިވާތީ އަދި ކަސަބ ގެ މ ޙައްމަދ  އިބްރާހިމްގެ ހަރ ގެވަޅ  

 މ އްދަތ  އިތ ރ ކ ރ މާއިމެދ  ގޮތެއް ނިންމ ން.

 6އަހަރ ދ ވަހަށް ހަރ ގެވަޅ ގެ މ އްދަތ  އިތ ރ  ނ ކ ރެވޭނެކަމަށާއި،  1
މެމްބަރ ންގެ ވޯޓ ން  05މަސްދ ވަހަށް ހަރ ގެވަޅ ގެ މ އްދަތ  އިތ ރ ކ ރ މަށް 

 ފާސްކ ރެވ ނެވެ.

ންމ  ވަނަ ޢާ  180ތިންވަނަ ދައ ރ ގެ 
 ބައްދަލ ވ ން

ވަނަ ނަންބަރ ގައިވާ، ތިލަދ ންމަތީ ދެކ ނ ބ ރީ ކ ޅ ދ އްފ ށީ  1އެޖެންޑާގެ  .1 5

ވަނަ ޢާންމ  ބައްދަލ ވ މ ގެ  179ކައ ންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައ ރ ގެ 

 ޔައ މިއްޔާ ފާސްކ ރ ން.

 ދެކ ނ ބ ރީ މެމްބަރ ންވެސް ވޯޓ  ދެއްވާފައިވާތީ، ތިލަދ ންމަތީ 5ފެންނަކަމަށް 
ވަނަ ޢާންމ  ބައްދަލ ވ މ ގެ  179ދައ ރ ގެ  ތިންވަނަ ކައ ންސިލްގެ ދ އްފ ށީކ ޅ 

 ޔައ މިއްޔާ ފާސްވީކަމ ގައި ރިޔާސަތ ން ނިންމެވިއެވެ.



 

ޕަބްލިކް މިނިސްޓްރީއިން ވަނަ ނަންބަރ ގައިވާ، ޕްލޭނިންގ  2އެޖެންޑާ  .2

ވޯކްސްއަށް އަދިވެސް ބަޖެޓް ނ ދިނ މާއި، ޕަބްލިކްވޯކްގެ ބަޖެޓ  

 .  އި ގ ޅިގެން ކައ ންސިލ ން ހަރަދ ކ ރ މާމެދ  ގޮތެއް ނިންމ ން ހ ސްވ މާ 

ގ ޅިގެން  ޕަބްލިކް ވޯކްސްއަށް ބަޖެޓް ނ ދިނ މާއިޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއިން 
މަގ ތައް ހެދ މ ގައި ބޭނ ންކ ރާ ވެހިކަލް ހަލާކ ވެ މަގ ހެދ މަށް އަދި ރީތިކ ރ މަށް 

ކޯޑ ން ޕަބްލިކް ވޯރކްސްގެ ވެހިކަލްއަްށ މަގ ތައް ރީތިކ ރ މ ގެ ހ ރަސް އެޅ ގެންދާތީ 
 މެމަބަރ ންގެ ވޯޓ ން ފާސްކ ރެވ ނެވެ. 05ޙަރަދ  ކ ރ މަށް 

ވަނަ ޢާންމ   181ތިންވަނަ ދައ ރ ގެ 
 ބައްދަލ ވ ން

ވަނަ ނަމްބަރ ގައިވާ، ތިލަދ ންމަތީ ދެކ ނ ބ ރީ ކ ޅ ދ އްފ ށީ  1އެޖެންޑާގެ  .1 5

ންމ  ބައްދަލ ވ މ ގެ ވަނަ ޢާ  180ކައ ންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައ ރ ގެ 

 ޔައ މިއްޔާ ފާސްކ ރ ން.

 ދެކ ނ ބ ރީ  މެމްބަރ ން ވޯޓ  ދެއްވާފައިވާތީ، ތިލަދ ންމަތީ 5ފެންނަކަމަށް 
ވަނަ ޢާންމ  ބައްދަލ ވ މ ގެ  180ދައ ރ ގެ  ތިންވަނަ ކައ ންސިލްގެ ކ ޅ ދ އްފ ށީ

 ޔައ މިއްޔާ ފާސްވީކަމ ގައި ރިޔާސަތ ން ނިންމެވިއެވެ.

 

ވަނަ ޢާންމ   182ރ ގެ ތިންވަނަ ދައ 
 ބައްދަލ ވ ން

ވަނަ ނަމްބަރ ގައިވާ، ތިލަދ ންމަތީ ދެކ ނ ބ ރީ ކ ޅ ދ އްފ ށީ  1އެޖެންޑާގެ  .1 4

ވަނަ ޢާންމ  ބައްދަލ ވ މ ގެ  181ކައ ންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައ ރ ގެ 

 ޔައ މިއްޔާ ފާސްކ ރ ން.

 ނ ބ ރީ ދެކ  މެމްބަރ ން ވޯޓ  ދެއްވާފައިވާތީ، ތިލަދ ންމަތީ 5ފެންނަކަމަށް 
ވަނަ ޢާންމ  ބައްދަލ ވ މ ގެ  181ދައ ރ ގެ  ތިންވަނަ ކައ ންސިލްގެ ކ ޅ ދ އްފ ށީ

 ޔައ މިއްޔާ ފާސްވީކަމ ގައި ރިޔާސަތ ން ނިންމެވިއެވެ.

ނަޤ ދ  ފައިސާ ނެގ މ ގެ ހ އްދަ ވަނަ ނަންބަރ ގައިވާ ބެންކ   2އެޖެންޑާ  .2

ފައިވާ ކ ރިން ދެވިފައިވާ މ ވައްޒަފ ންގެ ގޮތ ގައި ރެޖިސްޓްރީ ވެ 

މ ވައްޒަފ ންގެ ތެރެއިން މިހާރ  ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް 

ދެވިފައިވާ ހ އްދަ ބާތިލް ކ ރ މަށްފަހ  މިހާރ  ތިއްބެވި މ ވައްޒަފ ންނަށް 

 ހ އްދަ ދިނ މާއިމެދ  ގޮތެއް ނިންމ ން.

ތ ގައި ބެންކ ން ނަޤ ދ  ފައިސާ ނެގ މ ގެ ހ އްދަ ކ ރިން ދެވިފައިވާ މ ވައްޒަފ ންގެ ގޮ
ރެޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ މ ވައްޒަފ ންގެ ތެރެއިން މިހާރ  ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިާވ 
ފަރާތްތަށް ލިސްޓ ން އ ނިކ ރ މަށްފަހ  ފަހ ން ވަޒީފާއާއި ގ ޅިފައި ތިބި ފަރާތްތައް 



 

ކަމައްވާ ރައްޒާން، މައ ރޫފް، ބަޝީރ  އަދި މ ޙައްމަދ  ޢަލީ ގެ ނަން ބެންކަށް 
 ރ ންގެ ވޯޓ ން ފާސްކ ރެވ ނެވެ.މެމްބަ 04ފޮނ ވ މަށް 

ވަނަ ޢާންމ    183ތިންވަނަ ދައ ރ ގެ 
 ބައްދަލ ވ ން

ވަނަ ނަމްބަރ ގައިވާ، ތިލަދ ންމަތީ ދެކ ނ ބ ރީ ކ ޅ ދ އްފ ށީ  1އެޖެންޑާގެ  .1 4

ވަނަ ޢާންމ  ބައްދަލ ވ މ ގެ  182ކައ ންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައ ރ ގެ 

 ޔައ މިއްޔާ ފާސްކ ރ ން.

 ދެކ ނ ބ ރީ  ބަރ ން ވޯޓ  ދެއްވާފައިވާތީ، ތިލަދ ންމަތީމެމް 4ފެންނަކަމަށް 
ވަނަ ޢާންމ  ބައްދަލ ވ މ ގެ  182ދައ ރ ގެ  ތިންވަނަ ކައ ންސިލްގެ ކ ޅ ދ އްފ ށީ

 ޔައ މިއްޔާ ފާސްވީކަމ ގައި ރިޔާސަތ ން ނިންމެވިއެވެ.

 

ވޮލެންޓިއަރކޮށް ވަނަ ނަންބަރ ގައިވާ، އެމްޖެންސީގައި  2އެޖެންޑާ  .2

މް.އާރ .ސީ އަދި ކެޑޭޓ ންނަށް އަގ ވަޒަންކ ރ މ ގެ ގޮތ ން އެހީތެރިވި އެ 

 ކައ ންސިލްފަރާތ ން ސެޓްފިކެޓެއް ދިނ މާމެދ  ގޮތެއް ނިންމ ން.

އެމަޖެންސީ ހާލަތ ގައި ވޮލެންޓިއާކޮށް އެހީތެރިވި އެމް.އާރ .ސީ އަދި ކެޑޭޓ ންނަށް 

 04ށް ކައ ންސިލ ން އަގ ވަޒަން ކ ރ މ ގެ ގޮތ ން ހަނދާނީ ލިޔ މެއް ދިނ މަ

 މެމްބަރ ންގެ ވޯޓ ން ފާސްކ ރެވ ނެވެ.

ވަނަ ޢާންމ   184ތިންވަނަ ދައ ރ ގެ 
 ބައްދަލ ވ ން

ވަނަ ނަމްބަރ ގައިވާ، ތިލަދ ންމަތީ ދެކ ނ ބ ރީ ކ ޅ ދ އްފ ށީ  1އެޖެންޑާގެ  .1 4

ވަނަ ޢާންމ  ބައްދަލ ވ މ ގެ  183ކައ ންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައ ރ ގެ 

 ޔައ މިއްޔާ ފާސްކ ރ ން.

 ދެކ ނ ބ ރީ  މެމްބަރ ން ވޯޓ  ދެއްވާފައިވާތީ، ތިލަދ ންމަތީ 4މަށް ފެންނަކަ
ވަނަ ޢާންމ  ބައްދަލ ވ މ ގެ  183ދައ ރ ގެ  ތިންވަނަ ކައ ންސިލްގެ ކ ޅ ދ އްފ ށީ

 ޔައ މިއްޔާ ފާސްވީކަމ ގައި ރިޔާސަތ ން ނިންމެވިއެވެ.

 ގޯތި އެއްބަސްވ ން ބާތިލް ވަނަ ނަންބަރ ގައިވާ، މ ހ ތާޒ   2އެޖެންޑާ   .2

 ކ ރ މަށް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހ ށަހެޅ މާމެދ  ގޮތެއް ނިންމ ން.

މ ހ ތާޛ ގޯތި އެއްބަސްވ ން ހެދިފައި އެއްބަސްވ މާއި އެއްގޮތަށް ފީދައްކަމ ން ނ ދާތީ 

އަދި އިމާރާތް ކ ރ މަށްވެސް މާބޮޑަށް ލަސްވެ އެގްރިމެންޓްގައިވާ ކަންކަން ފ ރިހަމަ 

މެމްބަރ ންގެ ވޯޓ ން  04 ހ ށަހެޅ މަށް ނ ކ ރ މާއި ގ ޅިގެން މި މައްސަލަ ކޯޓަށް

 ފާސްކ ރެވ ނެވެ.



 

ސަރަހައްދ ން ދޫކ ރެވިފައިވާ ވަނަ ނަންބަރ ގައިވާ، ބަނދަރ   3އެޖެންޑާ  .3

 ކަރަންޓް މީޓަރ ބޯޑ ތަކަށް އެއްބަސްވ ން ހެދ މާމެދ  ގޮތެއް ނިންމ ން.

ންޓްބޯްޑ ބަނދަރ  ސަރަހައްދ ން ވިޔަފާރީގެ މ އާމަލާތ ކ ރާ އ ޅަނދ ފަހަރަށް ކަރަ

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ހ ރިހާ އ ޅަދ ފަހަރަށްވެސް ހަމަހަމަ އ ސޫލަކ ން އެއްބަސްވ ން 

   މެމްބަރ ންގެ ވޯޓ ން ފާސްކ ރެވ ނެވެ. 04ހެދ މަށް 

އަދި އިބްރާހިމް ޙަސަން އަށް ވަނަ ނަންބަރ ގައިވާ، އެތ މާ  4އެޖެންޑާ  .4

އި ފީނެގ މާމެދ  ދޫކޮށްފައިވާ ތެޔޮ ކޮއޮސް އަށް އެއްބަސްވ މެއް ހެދ މާ 

 ގޮތެއް ނިންމ ން.

މިހާތަނަށް އެއްވެސް އެއްބަސްވ މެއް ހެދިފައި ނ ވާތީ، މިބޭފ ޅ ންނަށް ކ ރިޔަށް 
އޮތްތަނ ގައި ތެޔޮ ކޮއޮސް އަށް އެއްބަސްވ މެއް ހަދައިގެން ފީނެގ މ ގެ ކަންކަން 

 މެމްބަރ ންގެ ވޯޓ ން ފާސްކ ރެވ ނެވެ. 04ކ ރިއަށް ގެންދިޔ މަށް 
ވަނަ ޢާންމ    185ދައ ރ ގެ  ތިންވަނަ

 ބައްދަލ ވ ން
ވަނަ ނަމްބަރ ގައިވާ، ތިލަދ ންމަތީ ދެކ ނ ބ ރީ ކ ޅ ދ އްފ ށީ  1އެޖެންޑާގެ  .1 4

ވަނަ ޢާންމ  ބައްދަލ ވ މ ގެ  184ކައ ންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައ ރ ގެ 

 ޔައ މިއްޔާ ފާސްކ ރ ން.

 ދެކ ނ ބ ރީ  މެމްބަރ ން ވޯޓ  ދެއްވާފައިވާތީ، ތިލަދ ންމަތީ 4ފެންނަކަމަށް 
ވަނަ ޢާންމ  ބައްދަލ ވ މ ގެ  184ދައ ރ ގެ  ތިންވަނަ ކައ ންސިލްގެ ކ ޅ ދ އްފ ށީ

 ޔައ މިއްޔާ ފާސްވީކަމ ގައި ރިޔާސަތ ން ނިންމެވިއެވެ.

ވަނަ ޢާންމ    186ތިންވަނަ ދައ ރ ގެ 
 ބައްދަލ ވ ން

ފ ށީ ވަނަ ނަމްބަރ ގައިވާ، ތިލަދ ންމަތީ ދެކ ނ ބ ރީ ކ ޅ ދ އް 1އެޖެންޑާގެ  .1 4

ވަނަ ޢާންމ  ބައްދަލ ވ މ ގެ  185ކައ ންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައ ރ ގެ 

 ޔައ މިއްޔާ ފާސްކ ރ ން.

 ދެކ ނ ބ ރީ  މެމްބަރ ން ވޯޓ  ދެއްވާފައިވާތީ، ތިލަދ ންމަތީ 4ފެންނަކަމަށް 
ވަނަ ޢާންމ  ބައްދަލ ވ މ ގެ  185ދައ ރ ގެ  ތިންވަނަ ކައ ންސިލްގެ ކ ޅ ދ އްފ ށީ

 ގައި ރިޔާސަތ ން ނިންމެވިއެވެ.ޔައ މިއްޔާ ފާސްވީކަމ 

ވަނަ ޢާންމ   187ތިންވަނަ ދައ ރ ގެ 
 ބައްދަލ ވ ން

ވަނަ ނަމްބަރ ގައިވާ، ތިލަދ ންމަތީ ދެކ ނ ބ ރީ ކ ޅ ދ އްފ ށީ  1އެޖެންޑާގެ  .1 4

ވަނަ ޢާންމ  ބައްދަލ ވ މ ގެ  186ކައ ންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައ ރ ގެ 

 ޔައ މިއްޔާ ފާސްކ ރ ން.



 

 ދެކ ނ ބ ރީ  ބަރ ން ވޯޓ  ދެއްވާފައިވާތީ، ތިލަދ ންމަތީމެމް 4ފެންނަކަމަށް 
ވަނަ ޢާންމ  ބައްދަލ ވ މ ގެ  186ދައ ރ ގެ  ތިންވަނަ ކައ ންސިލްގެ ކ ޅ ދ އްފ ށީ

 ޔައ މިއްޔާ ފާސްވީކަމ ގައި ރިޔާސަތ ން ނިންމެވިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ގެ އިސްނެގ މާއި އެކ  ވަޅ  ޢީދ   .2

އަށް  1442ހަމަޖެހިފައިވާ "ރާރާ ގ ޑި ޗެލެންޖް"  ދ ވަހ ގައި ބޭއްވ މަށް 

 ޙަރަދ ކ ރ މާމެދ  ގޮތެއް ނިންމ ން.

ސް ސަރވިސް ގެ އިސްނެގ މާއި އެކ  ވަޅ  ޢީދ  ދ ވަހ ަގއި ޮޕލި  މޯލްޑިވްސް
އަށް ހޭދަވާނެކަމަށް  1442ބޭއްވ މަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ރާރާ ގ ޑި ޗެލެންޖް" 

ހިމަނާފައިވާ ވަނަވަނައަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ލަފާކ ރެވޭ ހަރަދ ގެ ޕްރޮޕޯސަލްގައި 
 ޓްރޮފީ ހެދ މ ގެ ޙަރަދ  ކ ޅ ދ އްފ ށީ ކައ ންސިލް އިން ކ ރ މަށް ނިންމެވިއެވެ.

 

ވަނަ ޢާންމ    188ތިންވަނަ ދައ ރ ގެ 
 ބައްދަލ ވ ން

ވަނަ ނަމްބަރ ގައިވާ، ތިލަދ ންމަތީ ދެކ ނ ބ ރީ ކ ޅ ދ އްފ ށީ  1އެޖެންޑާގެ  .1 3

ވަނަ ޢާންމ  ބައްދަލ ވ މ ގެ  187ތިންވަނަ ދައ ރ ގެ  ކައ ންސިލްގެ 

 ޔައ މިއްޔާ ފާސްކ ރ ން.

 ދެކ ނ ބ ރީ މެމްބަރ ން ވޯޓ  ދެއްވާފައިވާތީ، ތިލަދ ންމަތީ 03ފެންނަކަމަށް 
ވަނަ ޢާންމ  ބައްދަލ ވ މ ގެ  187ދައ ރ ގެ  ތިންވަނަ ކައ ންސިލްގެ ކ ޅ ދ އްފ ށީ

 ނިންމެވިއެވެ. ޔައ މިއްޔާ ފާސްވީކަމ ގައި ރިޔާސަތ ން

ވަނަ ޢާންމ   189ތިންވަނަ ދައ ރ ގެ 
 ބައްދަލ ވ ން

ވަނަ ނަމްބަރ ގައިވާ، ތިލަދ ންމަތީ ދެކ ނ ބ ރީ ކ ޅ ދ އްފ ށީ  1އެޖެންޑާގެ  .1 3

ވަނަ ޢާންމ  ބައްދަލ ވ މ ގެ  188ކައ ންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައ ރ ގެ 

 ޔައ މިއްޔާ ފާސްކ ރ ން.

 ދެކ ނ ބ ރީ  ވާފައިވާތީ، ތިލަދ ންމަތީމެމްބަރ ން ވޯޓ  ދެއް 3ފެންނަކަމަށް 
ވަނަ ޢާންމ  ބައްދަލ ވ މ ގެ  188ދައ ރ ގެ  ތިންވަނަ ކައ ންސިލްގެ ކ ޅ ދ އްފ ށީ

 ޔައ މިއްޔާ ފާސްވީކަމ ގައި ރިޔާސަތ ން ނިންމެވިއެވެ.

 

 



 

 ވަނަ ދައ ރ   4

 ކައ ންސިލްގެ ނިންމ ންތައް  ޙާޟިރ ވި ޢަދަދ   ބައްދަލ ވ މ ގެ ނަންބަރ  

ވަނަ ޢާންމ    01 ދައ ރ ގެ ހަތަރ ވަނަ
 ބައްދަލ ވ ން

ވަނަ ނަމްބަރ ގައިވާ، ކ ޅ ދ އްދ ށީ ސިޓީގެ ޑެޕިއ ޓީ  2އެޖެންޑާގެ  .2 7

 މޭޔަރ ހޮވ ން.

މެންބަރ ންގެ ވޯޓ ން ކ ޅ ދ އްފ ށީ ސިޓީކައ ންސިލްގެ ޑެޕިއ ޓީ މޭޔަރ ކަމަށް  07
 އަޙްމަދ  ކ ޅ ދ އްފ ށީ އިރ  ދެކ ނ  ދާއިރާ ސިޓީ ކައ ންސިލްގެ މެމްބަރ  ޢަލީ

 އިންތިހާބ  ވިއެވެ.

ވަނަ ޢާންމ   02ހަތަރ ވަނަ ދައ ރ ގެ 
 ބައްދަލ ވ ން

ސިޓީ ކައ ންސިލްގެ ވަނަ ނަމްބަރ ގައިވާ، ކ ޅ ދ އްފ ށީ  1އެޖެންޑާގެ  .3 7

ދޭނެ ފަރާތްތައް  ރޯލް  ޕޭމަންޓް ވައ ޗަރ އޮތޮރައިޒޭޝަން އިދާރާ 

 ކަނޑައެޅ ން.

ޓް އޮތޮރައިޒޭޝަން ރޯލް ދިނ މަްށ ކ ޅ ދ އްފ ށި ސިޓީ ކައ ންސިލްގެ ޕޭމަން

ކ ޅ ދ އްފ ށީ ސިޓީ ކައ ންސިލްގެ މޭޔަރ، ޑެޕިއ ޓީ މޭޔަރ އަދި ކައ ންސިްލ 

މެމްބަރ ންނަށް ދިނ މަށް ހ ރިހާ މެމްބަރ ންގެ އަގ ލަބިއެޔަތ ން ފާސްވިކަމ ަގިއ 

 ރިޔާސަތ ން ނިންމެވިއެވެ.

ޗެކްގައި ފަރާތ ން ވަނަ ނަންބަރ ގައިވާ، ކައ ންސިލްގެ  2އެޖެންޑާ  .4

 ސޮއި ކ ރައްވާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅ ން.

، ކ ޅ ދ އްފ ށީ ސިޓީ ކައ ންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތ ން ޗެކްގައި ސޮއި ކ ރ މަށް

ކ ޅ ދ އްފ ށީ ސިޓީ ކައ ންސިލްގެ މޭޔަރ، ޑެޕިއ ޓީ މޭޔަރ އަދި ކައ ންސިލްގެ 

هللا އަބްދ  މެމްބަރ ން، ކ ޅ ދ އްފ ށީ ސިޓީ ކައ ންސިލްގެ ޑީރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް

 ޢާދަމް، 

ކ ޅ ދ އްފ ށީ ސިޓީ ކައ ންސިލްގެ އެއިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އިމްރާްނ 

އި ސޮއި ކ ރ މަށް ހ ރިހާ މެމްބަރ ންގެ ިމޭބުފުޅްނ ެޗްކގ  ، އަޙްމަދ 

 އަގ ލަބިއްޔަތ ން ފާސްވިކަމ ގައި ނިންމެވިއެވެ.

ންސިލްގެ ވަނަ ނަންބަރ ގައިވާ، ކ ޅ ދ އްފ ށީ ސިޓީ ކައ   3އެޖެންޑާ  .5

ހިންގާ ގަވާޢިދެއް އެކ ލަވާލެވެންދެން ކ ޅ ދ އްފ ށި ކައ ންސިލް އިން 



 

ޢަމަލ  ކ ރަމ ން އައި ހިންގާ ގަވާޢިދަށް އަމަލ  ކ ރ މާމެދ  ގޮތެއް 

 ނިންމ ން.

ހ ރިހާ މެމްބަރ ންގެ އަގ ލަބިއްޔަތ ން ސިޓީ ކައ ންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިގެްއ 

ންގާ ގަވާޢިދަށް ކައ ންސިލް ހިންގ ން ހެދެންދެން ކައ ންސިލްގައި މިހާރ  ހި

 ފާސްވިކަމ ގައި ރިޔާސަތ ން ނިންމެވިއެވެ.

 

ވަނަ       03ހަތަރ ވަނަ ދައ ރ ގެ 
 ޢާންމ  ބައްދަލ ވ ން

ވަނަ ނަމްބަރ ގައިވާ، ކ ޅ ދ އްފ ށީ ސިޓީ ކައ ންސިލްގެ  1އެޖެންޑާގެ  .3 7

އްޔާ ހަތަރ ވަނަ ދައ ރ ގެ ފ ރަތަމަ  ޢާންމ  ބައްދަލ ވ މ ގެ ޔައ މި 

 ފާސްކ ރ ން.

ކ ޅ ދ އްފ ށީ ސިޓީ ކައ ންސިލްގެ ހަތަރ ވަނަ ދައ ރ ގެ ފ ރަތަމަ ޢާންމ  

މެމްބަރ ންގެ ވޯޓ ން ފާސްވިކަމ ގައި ރިޔާސަތ ން  06ބައްދަލ ވ މ ގެ ޔައ މިއްޔާ 

 ނިންމެވިއެވެ.

ވަނަ ނަންބަރ ގައިވާ، ކ ޅ ދ އްފ ށީ ސިޓީ ކައ ންސިލްގެ  2ޢެޖެންޑާ  .4

ވަނަ  ޢާންމ  ބައްދަލ ވ މ ގެ ޔައ މިއްޔާ  02 ހަތަރ ވަނަ ދައ ރ ގެ 

 ފާސްކ ރ ން.

ވަނަ ޢާންމ   02ކ ޅ ދ އްފ ށީ ސިޓީ ކައ ންސިލްގެ ހަތަރ ވަނަ ދައ ރ ގެ 
މެމްބަރ ންގެ ވޯޓ ން ފާސްވިކަމ ގައި ރިޔާސަތ ން  06ބައްދަލ ވ މ ގެ ޔައ މިއްޔާ 

 ނިންމެވިއެވެ.

ރީ ޖެނެރަލްގެ ސެކްރެޓަ ވަނަ ނަންބަރ ގައިވާ، ވަގ ތީ  3ޢެޖެންޑާ  .5

 މަގާމަށް މ ވައްޒަފެއް އައްޔަންކ ރ މާމެދ  ގޮތެއް ނިންމ ން.

هللا ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ގޮތ ގައި ޢަބްދ ކ ޅ ދ އްފ ށީ ސިޓީ ކައ ންސިލްގެ ވަގ ތީ 
މެމްބަރ ންގެ ވޯޓ ން ފާސްވިކަމ ގައި ރިޔާސަތ ން  06އާދަމް އައްޔަނ  ކ ރ މަށް 

 ނިންމެވިއެވެ.

ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ންބަރ ގައިވާ، އާޕޮއިންޓް ވަނަ ނަ  4ޢެޖެންޑާ  .6

ލިމިޓެޑްގެ މައްސަލާގައި ކައ ންސިލް އިން ކޯޓަށް ހާޒިރ ވާނެ ފަރާތެއް 

 ކަނޑައެޅ ން.



 

އާޕޮއިންޓް ކޮމްޕެނީ އިން ކ ޅ ދ އްފ ށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހ ށަހަޅާފަިއާވ 

ދާރީވ މ ގެ ގޮތ ްނ މައްސަލާގައި ކ ޅ ދ އްފ ށީ ސިޓީ ކައ ންސިލްގެ ފަރާތ ން ޖަވާބ 

އ.ޑިރެކްޓަރ އިސްމާޢީލް އިބްރާހިމްގެ ނަން ކ ޅ ދ އްފ ށި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް 

 ދެއްވ މަށް ހ ރިހާ މެމްބަރ ންގެ ވޯޓ ން ފާސްވިކަމ ގައި ރިޔާސަތ ން ނިންމެވިއެވެ.

ސިޓީގައި ޕްލޭ ސްކޫލް ވަނަ ނަންބަރ ގައިވާ، ކ ޅ ދ އްފ ށީ  5އެޖެންޑާ  .7

ކައި އަމީރ  އަމީން ސްކޫލް ދިގ  މ އްދަތަކަށް ހިދ މަތް ފެށ މަށްޓަ 

 ކ އްޔަށް ދިނ މާމެދ  ގޮތެއް ނިންމ ން.

ހ ރިހާ މެމްބަރ ންގެ އިއްތިފާގ ން އަމީރ  އަމީން ސްކޫލް ދިގ  މ އްދަތަކަށް 

 ކ އްޔަށް ދިނ މަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތ ން ނިންމެވިއެވެ.

ދ ގައި ހ ންނަ ސަރަހައް ވަނަ ނަންބަރ ގައިވާ، ބަނދަރ   6އެޖެންޑާ  .8

 ނޫގެ ކ އްޔަށް ދިނ މާމެދ  ގޮތެއް ނިންމ ން.

 01މެމްބަރ ން ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ ބަނދަރ  ސަރަހައްދ ގައި ހ ރި ނޫގެ  06

 އަހަރ ގެ މ އްދަތައް ކ އްޔަށް ދިނ މަށް ރިޔާސަތ ން ނިންމެވިއެވެ.

އޮފް ޔޫތް އެންޑް ވަނަ ނަންބަރ ގައިވާ، މިނިސްޓްރީ  7އެޖެންޑާ  .9

ސްގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށ ން އަޅާ ވޮލީކޯޓް ސްޕޯރޓް 

 ތަރައްޤީ ކ ރާނެ ބިމެއް ކަނޑައެޅ ން.

މެމްބަރ ންގެ ވޯޓ ން މިނިސްޓްރޯ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯރޓްސްގެ ޕީ.އެސް.ީޕ  04

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށ ން އަޅާ ވޮލީކޯޓް ތަރައްޤީކ ރާނެ ބިން ކ ޅ ދ އްދ ށީ ސްޓޭޑިއަމ ްނ 

 ށް ފާސްކ ރެވ ނެވެ.ކަނޑައެޅ މަ

އަހަރ   01އިމާރާތް  3ވަނަ ނަންބަރ ގައިވާ، ޚިދ މަތް  8އެޖެންޑާ  .10

 ދ ވަހަށް ކ އްޔަށް ދިނ މާއި ގ ޅޭގޮތ ން ގޮތެއް ނިންމ ން.

 06އަހަރ  ދ ވަހަށް ކ އްޔަށްދިނ މަށް  01އިމާރާތް  03އެހެންކަމ ން ޚިދ މަތް 

 ރިޔާސަތ ން ނިންމެވިއެވެ. މެމްބަރ ންގެ ވޯޓް ލިބިފައި ވާތީ ފާސްވިކަމ ގައި

އަމީން ސްކޫލްގެ ސެކިއ ރިޓީ ވަނަ ނަންބަރ ގައިވާ، އަމީރ   9އެޖެންޑާ  .11

އަދި ސާފްކ ރ ން އެގްރިމެންޓް މ އްދަތ  ހަމަވާތީ، ދިގ  މ އްދަތަކަށް 



 

ކ އްޔަށް ދެވެންދެން ސެކިއ ރިޓީ އަދި ސާފްކ ރާނެ ބައެއް ހޯދ މަށް ބިޑް 

 ކ ރ މާމެދ  ގޮތެއް ނިންމ ން.

ރިހާ މެމްބަރ ން ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ އަމީރ  އަމީން ސްކޫލްގެ ސެކިއ ރިޓީ އަދި ހ 

ސާފ ކ ރ ން އެގްރިމެންޓް މ އްދަތ  ހަމަވާތީ، ދިގ  މ އްދަތަކަށް ކ އްޔަށް 

ދެވެންދެން ސެކިއ ރިޓީ އަދި ސާފ ކ ރާނެ ބައެއް ހޯދ މަށް ބިޑް ކ ރ މަށް 

 ރިޔާސަތ ން ނިންމެވިއެވެ.

ވެލި ދޫކ ރ ން ންބަރ ގައިވާ، ކ ނިކޮށިން ވަނަ ނަ  10އެޖެންޑާ  .12

 ހ އްޓާލ މާ މެދ  ގޮތެއް ނިންމ ން.

މެމްބަރ ންވެސް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ ކ ނިކޮށިން ވެލި ދޫކ ރ ން ހ އްޓާލ މަށް  06
 ރިޔާސަތ ން ނިންމެވިއެވެ.

ވަނަ ޢާންމ   04ހަތަރ ވަނަ ދައ ރ ގެ 
 ބައްދަލ ވ ން

، ކ ޅ ދ އްފ ށީ ސިޓީ ކައ ންސިލްގެ ވަނަ ނަމްބަރ ގައިވާ  1އެޖެންޑާގެ  .1 6

ވަނަ ޢާންމ  ބައްދަލ ވ މ ގެ ޔައ މިއްޔާ  03ހަތަރ ވަނަ ދައ ރ ގެ 

 ފާސްކ ރ ން.

ވަނަ ޢާންމ   03ކ ޅ ދ އްފ ށީ ސިޓީ ކައ ންސިލްގެ ހަތަރ ވަނަ ދައ ރ ގެ 

މެންބަރ ންގެ ވޯޓ ން ފާސްވިކަމ ގައި ރިޔާސަތ ން  05ބައްދަލ ވ މ ގެ ޔައ މިއްޔާ 

 އެވެ.ނިންމެވި

އޮފީސް ކޮމްޕްލެކްސް ހޯލް ވަނަ ނަންބަރ ގައިވާ، ނޮދާން  2އެޖެންޑާ  .2

ހަފްލާތަކަށް ކ އްޔަށް ދޫކ ރ މާމެދ  ގޮތެއް ނިންމާއި އަގ  ކަނޑައަޅާ 

 ފާސްކ ރ ން.

މެންބަރ ން ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ ނޮދާން އޮފީސް  03އެހެންކަމ ން 

ކ އްޔަށް ދިނ މަށް ފާސްވިކަމ ގައި ރިޔާސަތ ން ކޮމްޕްލެކްސްގެ ހޯލް ަހފްލާތަކަށް 

 ނިންމެވިއެވެ.

ބިޑް އިމާރާތ ގެ  03ވަނަ ނަންބަރ ގައިވާ، ޚިދ މަތް  3އެޖެންޑާ  .3

 މަޢ ލޫމާތ  ޝީޓް ފާސްކ ރ ން. ކ ރ މަށް 

އިމާރާތް ބިޑް ކ ރ މަށް އެންމެ  03ހ ރިހާ މެންބަރ ންގެ އަގ ލަބިއްޔަތ ން ޚިދ މަތް 
މަްސ  06ރ )ތިންހާއް ފައްސަތޭކަ ރ ފިޔާ( އަދި 3500 ކ ޑަ އަގެއްގެ ގޮތ ގައި

 ދ ވަހ ގެ މ އްދަތަށް ކ އްޔަށް ދިނ މަށް ފާސްވިކަމ ގައި ރިޔާސަތ ން ނިންމެވިއެެވ.



 

ޣަނީމާ އިމާރާތް ކ އްޔަށް ދިނ މާމެދ   ވަނަ ނަންބަރ ގައިވާ، 4އެޖެންޑާ  .4

 ގޮތެއް ނިންމ މާއި ބިޑް ކ ރ މަށް މަޢ ލޫމާތ  ޝީޓް ފާސްކ ރ ން.

 01ރިހާ މެންބަރ ން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައި ވާތީ އެޑްވާންސް ހ 

އަހަރ  އަދި ބިޑް ކ ރ މ ގެ އެންމެ ކ ޑަ  02މަސްދ ވަސް، ކ އްޔަށް ދިނ މަށް 

ކަނޑައަޅާ މަޢ ލޫމާތ  ޝީޓް ރ )ހަހާސް ރ ފިޔާ( 6000އަގ ކަމ ގައި 

 ފާސްވިކަމ ގައި ރިޔާސަތ ން ނިންމެވިއެވެ. 

ބަނދަރ  އެތ މާ ކ ލި ރިވިއ ކޮށް  ންބަރ ގައިވާ،ވަނަ ނަ  5އެޖެންޑާ  .5

 ކ ޑަކ ރ މަށް ލިބިފައިވާ ސިޓީ އާމެދ  މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމ ން.

 03ހ ރިހާ މެންބަރ ން ވޯޓްދެއްވާފައި ވާތީ ބަނދަރ  އެތ މާގެ ކ ލި ކައ ންސިލްގެ 
ވަނަ ދައ ރ ގެ ނިންމ މާއި އެއްގޮތަށް އެގްރިމެންްްޓް ދެމެހެއްޓ މަށް 

 ވިކަމ ގައި ރިޔާސަތ ން ނިންމެވިއެވެ.ފާސް

ހަމަވާ މަސްކަނޑާ އަށިތައް  ވަނަ ނަންބަރ ގައިވާ، މ އްދަތ   6އެޖެންޑާ  .6

މަސްމާރ ކޭޓް ބެލެހެއްޓ މާ ބެހޭ އ ސޫލާއި އެއްގޮތަށް ދޫކ ރ މާއި މެދ  

 ގޮތެއް ނިންމ ން.

ވަނަ ދައ ރ ގައި ވެސް  03މަސްކަނޑާ އަށިތައް ދޫކ ރ މ ގައި ކައ ންސިލްގެ 
ބޭނ ން ކ ރެއްވި އ ސޫލ ގެ ދަށ ން ކ އްޔަށް ދިނ މަށް ހ ރިހާ މެންބަރ ންގެ ވޯޓ ން 

 ފާސްކ ރެވ ނެވެ.

ގޯތީގެ އެއްބަސްވ މާއި ވަނަ ނަންބަރ ގައިވާ، މ ހ ތާޛ   7އެޖެންޑާ  .7

 ހިލާފ ވެފައިވާ މައްސަލައަށް ގޮތެއް ނިންމ ން.

ރައިވެޓް ލިމިޓެޑްެގ ހ ރިހާ މެންބަރ ންގެ އިއްތިފާގ ން އާޕޮއިންޓް ކޮމްފެނީ ޕް
މައްސަލަ ކައ ންސިލްގެ ފަރާތ ން ކޯޓަށް ހ ށަހެޅ މަށް ފާސްވިކަމ ގަރި ރިޔާސަތ ން 

 ނިންމެވިއެވެ.

ޕަބްލިކް ވޯރކްސްގެ އެކްސްކެވޭޓާރ  ވަނަ ނަންބަރ ގައިވާ، 8އެޖެންޑާ  .8

ހަލާކ ވ މާއި ގ ޅިގެން އެކަމަށް ޚަރަދ  ކ ރ މަށް ބަޖެޓް ނެތ މ ން، 

 ޓ ން ޚަރަދ  ކ ރ މާއިމެދ  ގޮތެއް ނިންމ ން.ކައ ންސިލްގެ ބަޖެ 

ހ ރިހާ މެންބަރ ންގެ ވޯޓ ން ޕަބްލިކް ވާކްސްގެ އެކްސްކެވޭޓަރ އަށް ކައ ންސިލްެގ 

 ބަޖެޓ ން ޚަރަދ  ކ ރ މަށް ފާސްވިމަކ ގައި ރިޔާސަތ ން ނިންމެވިއެވެ.



 

ވަނަ ޢާންމ   05ހަތަރ ވަނަ ދައ ރ ގެ 
 ބައްދަލ ވ ން

މްބަރ ގައިވާ، ކ ޅ ދ އްފ ށީ ސިޓީ ކައ ންސިލްގެ ވަނަ ނަ  1އެޖެންޑާގެ  .1 7

ވަނަ ޢާންމ  ބައްދަލ ވ މ ގެ ޔައ މިއްޔާ  04ހަތަރ ވަނަ ދައ ރ ގެ 

 ފާސްކ ރ ން.

ވަނަ ޢާންމ   04ކ ޅ ދ އްފ ށީ ސިޓީ ކައ ންސިލްގެ ހަތަރ ވަނަ ދައ ރ ގެ 
ން މެންބަރ ންގެ ވޯޓ ން ފާސްވިކަމ ގައި ރިޔާސަތ  06ބައްދަލ ވ މ ގެ ޔައ މިއްޔާ 

 ނިންމެވިއެވެ.

އާރޓް ޓިވެޓް -ދަ -އޮފް -ޓޭޓް ވަނަ ނަމްބަރ ގައިވާ، ސް  2ންޑާގެ އެޖެ  .2

 އެޅ މަށް ބިން ކަނޑައެޅ ން.އިންސްޓިޓިއ ޓް 

އާރޓް ޓިވެޓް -ދަ -އޮފް-ސްޓޭޓްމެންބަރ ން ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ  06
 ދެކ ނަށް ވާގޮތަްށ އިންސްޓިޓިއ ޓް އަމީރ  އަމީން ސްކޫލްގެ އ ތ ރ ން މަގާމް މަގ ގެ 

އޮތް ބިމ ގައި އެޅ މަށް ހަޔާރ އެޑިއ ކޭޝަނަށް ހ ށަހެޅ މަށް ފާސްވިކަމ ގަިއ 
 ރިޔާސަތ ން ނިންމެވިއެވެ.

އެއަރޕޯޓް ވަނަ ނަމްބަރ ގައިވާ، ކ ޅ ދ އްފ ށީ  3ންޑާގެ އެޖެ  .3

 ކ ރަން ޖެހިފައިވާ ގެތަކަށް ބިން ކަނޑައެޅ ން.ރިލޮކޭޓް ސަރަހައްދ ން 

 އެއަރޕޯޓް ސަރަހައްދ ން ރިލޮކޭޓް ކ ރަން ޖެހިފައިވާ ގެތަކަށް އަގ ލަބިއްޔަތ ން 
ރަށ ގެ އެކި ސަރަހައްދ ން ބިން ކަނޑައަޅާ، އެފަރާތްތަކ ގެ މެދ ގަ 

 ގ ރ އަތ ލ މަށްފަހ  ބިން ދެއްވ މަށް ފާސްވ ކަމ ގައި ރިޔާސްތ ން ނިންމެވިއެވެ.

ގޮތ ން މަހ ގެ ކ އްޔާއި ގ ޅޭ  02ވަނަ ނަމްބަރ ގައިވާ،  4ންޑާގެ އެޖެ  .4

ލިބިފައިވާ އެތ މާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ނަންބަރ  

(ETM/2021/014  .ްސިޓީ އަށް ގޮތެއް ނިންމ ނ ) 

ހ ރިހާ މެންބަރ ންގެ އަގ ލަބިއްޔަތ ން އެގްރިމެންޓްގަ އޮތް ތާރީހ ން ފެށިގެން 

% އަށް ކ ލި ބޮޑ ކ ރެވިގެން ހިނގާ ކ ލި ކަމަށް ފާސްވިކަމަށް 25ހިންގާނީ 

 ރިޔާސަތ ން ނިންމެވިއެވެ.

ފާރ  ރޭނ މާއިމެދ  ގޮތެއް ވަނަ ނަމްބަރ ގައިވާ، ކ ނިކޮށި  5ންޑާގެ އެޖެ  .5

 ނިންމ ން.

ހ ރިހާ މެންބަރ ންގެ އިއްތިފާގ ން މެމްބަރ ން ފާހަގަ ކ ރެއްވި ކަންތައްތަކާއި އެކ  

 .ކ ނިކޮށީގެ އިންވަކިކޮށް ފާރ  ރޭނ މަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސްތ ން ނިންމެވިއެވެ



 

ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްލޭން ވަނަ ނަމްބަރ ގައިވާ، ސިޓީ  5ންޑާގެ އެޖެ  .6

އެކ ލަވާލަން ރިސަރޗާ އެއް ހޯދ މަށް އިއ ލާން ކ ރ މާމެދ  ގޮތެއް 

 ނިންމ ން.

ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްލޭން ހ ރިހާ މެންބަރ ން ފެންނަކަމަށް ވޯޓްދެއްވާފައި ވާތީ ސިޓީ 
 ކ ރ މަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތ ން އެކ ލަވާލަން ރިސަރޗާ އެއް ހޯދ މަށް އިއ ލާން

 ނިންމެވިއެވެ.

ވަނަ ޢާންމ   06ހަތަރ ވަނަ ދައ ރ ގެ 
 ބައްދަލ ވ ން

ވަނަ ނަމްބަރ ގައިވާ، ކ ޅ ދ އްފ ށީ ސިޓީ ކައ ންސިލްގެ  1އެޖެންޑާގެ  .1 7

ހަތަރ ވަނަ ދައ ރ ގެ ފ ރަތަމަ ކ އްލި ބައްދަލ ވ މ ގެ ޔައ މިއްޔާ 

 ފާސްކ ރ ން.

ވަނަ ކ ްއލި  01ކައ ންސިލްގެ ހަތަރ ވަނަ ދައ ރ ގެ  ކ ޅ ދ އްފ ށީ ސިޓީ

މެންބަރ ންގެ ވޯޓ ން ފާސްވިކަމ ގައި ރިޔާސަތ ން  06ބައްދަލ ވ މ ގެ ޔައ މިއްޔާ 

 ނިންމެވިއެވެ.

ސިޓީ ކައ ންސިލްގެ ވަނަ ނަމްބަރ ގައިވާ، ކ ޅ ދ އްފ ށީ  2 އެޖެންޑާގެ  .2

 މަސައްކަތްތަކާއި ގ ޅޭ ކޮމިޓީތައް ފާސްކ ރ ން.

ންބަރ ންގެ އަގ ލަބިއްޔަތ ން ހެދިފައިވާ ކޮމިޓީތަށް މެންބަރ ންނާއި އެކ  ހ ރިހާ މެ

 ފާސްވިކަމ ގައި ރިޔާސަތ ން ނިންމެވިއެވެ.

ވަނަ ޢާންމ   07ހަތަރ ވަނަ ދައ ރ ގެ 
 ބައްދަލ ވ ން

ވަނަ ނަމްބަރ ގައިވާ، ކ ޅ ދ އްފ ށީ ސިޓީ ކައ ންސިލްގެ  1އެޖެންޑާގެ  .6 7

ންމ  ބައްދަލ ވ މ ގެ ޔައ މިއްޔާ ވަނަ ޢާ  05ހަތަރ ވަނަ ދައ ރ ގެ 

 ފާސްކ ރ ން.

ވަނަ ޢާންމ   05ކ ޅ ދ އްފ ށީ ސިޓީ ކައ ންސިލްގެ ހަތަރ ވަނަ ދައ ރ ގެ 
މެންބަރ ންގެ ވޯޓ ން ފާސްވިކަމ ގައި ރިޔާސަތ ން  06ބައްދަލ ވ މ ގެ ޔައ މިއްޔާ 

 ނިންމެވިއެވެ.

ސިލްގެ ވަނަ ނަމްބަރ ގައިވާ، ކ ޅ ދ އްފ ށީ ސިޓީ ކައ ން  2އެޖެންޑާގެ  .7

ވަނަ ޢާންމ  ބައްދަލ ވ މ ގެ ޔައ މިއްޔާ  06ހަތަރ ވަނަ ދައ ރ ގެ 

 ފާސްކ ރ ން.



 

ވަނަ ޢާންމ   06ކ ޅ ދ އްފ ށީ ސިޓީ ކައ ންސިލްގެ ހަތަރ ވަނަ ދައ ރ ގެ 

މެންބަރ ންގެ ވޯޓ ން ފާސްވިކަމ ގައި ރިޔާސަތ ން  06ބައްދަލ ވ މ ގެ ޔައ މިއްޔާ 

 ނިންމެވިއެވެ.

ސިޓީގައި ރަށ  ޕިކަޕް މްބަރ ގައިވާ، ކ ޅ ދ އްފ ށީ ވަނަ ނަ  3އެޖެންޑާގެ  .8

 ދ އްވ މާއި މެދ  ގޮތެއް ނިންމ ން.

ޕްލޭނިންގ ހައ ސިންގ އެންޑް ލިވަބަލް ހ ރިހާ މެންބަރ ންގެ އަގ ލަބިއްޔަތ ން 

ސިޓީ ކޮމިޓީއަށް ރަށ  ޕިކަޕް ދ އްވ މާއިމެދ  ގޮތެއް ނިންމ މަށް ހ ށަހެޅ މަށް 

 ންމެވިއެވެ.ފާސްވިކަމ ގައި ރިޔާސަތ ން ނި 

ޑަބްލިއ .އެސް.ސީ ވަނަ ނަމްބަރ ގައިވާ، އެމް. 4އެޖެންޑާގެ  .9

 އޮޕަރޭޓިންގ ސެންޓަރ ރިލޮކޭޓް ކ ރ މާއިމެދ  ގޮތެއް ނިންމ ން.

މެންބަރ ން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ އެމް.ޑަބްލިއ .އެސް.ީސ  05

ހިޔާ ފްލެޓްގެ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ، ޖަލާލ އްދީން ސްކޫލްގެ އ ތ ރ ން ކަނބޯރަނި

އިރ މަށްޗަށް އޮތް ބިން މިހާރ  އޮތް ބިމަށްވ ރެ ކ ޑަކޮށް ބިން ދެވޭނެ ގޮތަކަށް 

 މަޝްވަރާކޮށް ރިލޮކޭޓް ކ ރ މަށް ނިންމެވިއެވެ.

 

ވަނަ ޢާންމ   08ހަތަރ ވަނަ ދައ ރ ގެ 
 ބައްދަލ ވ ން

ވަނަ ނަމްބަރ ގައިވާ، ކ ޅ ދ އްފ ށީ ސިޓީ ކައ ންސިލްގެ  1އެޖެންޑާގެ  .1 6

ވަނަ ޢާންމ  ބައްދަލ ވ މ ގެ ޔައ މިއްޔާ  07ރ ވަނަ ދައ ރ ގެ ހަތަ 

 ފާސްކ ރ ން.

ވަނަ ޢާންމ   07ކ ޅ ދ އްފ ށީ ސިޓީ ކައ ންސިލްގެ ހަތަރ ވަނަ ދައ ރ ގެ 
މެންބަރ ންގެ ވޯޓ ން ފާސްވިކަމ ގައި ރިޔާސަތ ން  05ބައްދަލ ވ މ ގެ ޔައ މިއްޔާ 

 ނިންމެވިއެވެ.

ޖިމްގައި ލައިޓް އައ ޓްޑޯރ ވަނަ ނަމްބަރ ގައިވާ،  2 އެޖެންޑާ  .2

 ހަރ ކ ރ މާއި މެދ  ގޮތެއް ނިންމ ން.

ހ ރިހާ މެންބަރ ންވެސް ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ އައ ޓްޑޯރ ޖިމްގައި 
ލައިޓް ހަރ ކޮށް އިތ ރަށް ތަރައްޤީ ކ ރ މަށް ފާސްވިކަމ ގައި ރިޔާސަތ ން 

 ނިންމެވިއެވެ.



 

  ކ ރާ ކޮމެޓީ އަންހެނ ންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް 
 

 

ގައި ބޭއްވ ނ  ލޯކަލް ކައ ންސިލް އަދި އަންހެނ ން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކ ރާ  2021އޭޕްރިލް  7

ކޮމިޓީގެ އިންތިހާބ ގައި ކ ޅ ދ އްފ ށި ސިޓީގެ ކޮންމެ ދާއިރާއެއް ތަމްސީލ ކ ރ މަށް އަންހެނ ން ތަރައްޤީއަށް 

ފައެވެ. ކޮމިޓީ މެންބަރ ން ހ ވާކޮށް، މަޤާމާއި ރަސްމީ ތިހާބ ކ ރެވި މަސައްކަތްކ ރާ ކޮމިޓީ މެންބަރ ން ވަނީ އިން 

 ގައެވެ. 2021މެއި  17ގޮތ ން ހަވާލ ވެފައިވަނީ 

  



 

 

 : ކޮމެޓީ ހިންގާ އިދާރާއަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލ   

  ކޮމެޓީ ހިންގާ އިދާރާއެއްގެ ގޮތ ގައި ހަމަޖެހިފައިވަނީ "ނޮދާރން އޮފީސް ކޮމްޕްލެކްސް " އެވެ.

 

  ެޓީ ބައްދަލ ވ ންތައް ކޮމ    

ގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި  2021މެއި  17އަންހެނ ން ތަރައްޤީ ކޮމިޓީގެ ފ ރަތަމަ ބައްދަލ ވ ން 

ބައްދަލ ވ މ ގައި ކޮމިޓީގެ ރައީސާ ކަމަށް ޚަދީޖާ މޫސާ އަދި ނައިބ  ރައީސާ ކަމަށް ޢާތިފާ މ ޙައްމަދ  ވަނީ 

 އިންތިހާބ ކ ރެވިފައެވެ.

 

 

 

 



 

  ގެ ނަންބަރ ބައްދަލ ވ މ 

ޙާޟިރ ވި 
މެންބަރ ންގެ 

  ޢަދަދ 

  ކޮމިޓީގެ ނިންމ ންތައް

  6  ބައްދަލ ވ ން ވަނަ 1

 .ްރައީސާ ިއންތިޙާބ  ކ ރ ނ  
   ރަީއސާ ިއންތިޙާބ  ކ ރ ން  ނައިބ  

  4  ބައްދަލ ވ ން ވަނަ 2

  ެގ ޔައ މިްއޔާ ާފސްކ ރ ނ1ްބައްދަލ ވ ްނ  
  ްރކްޕްޭލންަގއި ހިަމނަްނ ނިްނމ ން).(ވަނަ ައހަރ ެގ ވ2021ޯތިރީަގިއވާ ކަންަކނ  
 ްބާބަކިއ  ސަރަަޙްއދ ތަކެްއ ަތރައްޤީ ކ ރ ނ  
  ްއަންެހނ ންނަށް ޚާއްޞަ ފިިނ ަމއިާޒންތަކެްއ ހެދ ނ  
  ްހެލްްޕ ޑެސްކް ަތއާރަފް ކ ރ ނ  
 ްޢީދ  ާފހަަގ ކ ރ ަމށް ޢީދ ކ ޅިަވރ  އިންތިާޒމް ކ ރ ނ  
 ްދީީނ ަދރ ސް ިދނ ނ  
   ންމޭކަޕް ކޯްސ ާރވާ ހިްނގ  
  ްއެެވއާރނެސް ޕްޮރގްރާްމ ިހންގ ނ  
  ްބަށި ކޯޓެްއ ެއޅ ނ  
 ްއަންެހނ ންެގ ކ ޅިވަރ  ކ ރިއެރ ވ މަށް ެއހީެތރިވ ނ  
  ދާިއރާ ސާފ ކ ރ މ ގެ ޕްޮރގްރާްމ ިހްނގ ން 6ރަށ ެގ.  

  5  ބައްދަލ ވ ން ވަނަ 3

  ެގ ޔައ މިްއޔާ ާފސްކ ރ ނ2ްބައްދަލ ވ ްނ  
 6  ައި ިފނިަމއިޒާްނ ހަަދން ނިްނމ ން.ދާިއރާިއން ޮކންެމ ާދއިރާެއްއގ  
  ފޫްޓ ބަަހއްޓަިއ ެއންެމ  7ފިނި މައިާޒންަތްއ ަހދާނީ ހަޓ ގެ ެއންމެ ތިިރ ިދމާލ ގަިއ

  ފޫޓް ބަަހއްޓައިގެން).( 10އ ސް ދިމާލ ގަ 
  ީފ ޅާމިނ ަގއި ަބއި ފޫޓ2ްފޫޓް އ ސްިމނ ގަ،  4ގޮޑިަތއް ަހާދނީ ރާނަިއެގން، ެއއ،  
 5  ްިނންމ ން ނ ކ ރ މަށް ާފހަގަ  އީދ  ެދއްވާަފއިވާތީ  ވޯޓ   މަށްނ ފެންނަކަ  މެމްބަރ ނ.  
 .ްއަންެހނ ންެގ ކޮިމޓީއަްށ ލަފާޭދ ކޮިމޓީއެްއ އެކ ަލވާލ މަށް ިންނމ ނ  
  ްލައިބްރަީރ ހެދ މ ގެ މަސައްަކތް ައންަނ އަަހރ ެގ ޯވރކްޕްލޭްނަގއި ިހމެނ ަމށ

  ނިްނމ ން 

  6  ބައްދަލ ވ ން ވަނަ 4

 ްމިްއޔާ ާފސްކ ރ ންެގ ޔައ   3ބައްދަލ ވ ނ  
 .ްނެޓްބޯލް އަިދ ބަިށ ކ ޅޭ ފަރާތްތަަކްށ ބޭނ ންާވ ބަެއްއސާމާނ  ޯހދަިދނ މަށް ިންނމ ނ  

  5  ބައްދަލ ވ ން ވަނަ 5

  ެގ ޔައ މިްއޔާ ާފސްކ ރ ނ4ްބައްދަލ ވ ްނ  
  ްއެކަިނވެރިަމއިްނެގ އެަލވަންްސ ޯހދ މަށް ފޯމ ފ ަރިއ ެއހީތެިރވ މ ގެ ޮގތ ން "ހެްލޕ

  އިްނތިާޒމ ކޮށް ހިންގާެނ ގޮްތނިްނމ ން.ޑެސްކް" 
   ދ ަވހ ) ާއީދއްތަ، ައންާގރަ، ބ ރާސްަފތި( ިމތިްނދ ވަހ  ހެނދ ނ   3ހަފްތާއަކ

  ށް ހެްލޕް ެޑސްކްގެ ިޚދ މަތް ޯފރ ޮކށްިދނ ން.12:00ން 9:30
  ްއަންެހނ ންެގ ކޮިމޓީއަްށ ލިބޭ ިބމާިއ ބެހޭގޮތ ން މަޢ ލޫމާތ  ސާފ ކ ރ ަމްށ ކައ ްނސިލ

  ާރއަްށ ސިީޓ ފޮނ ވ ންއިދާ
 .ްފިޔަަވހިތަކަކަްށ ަބހާލައިގެްނ އެިބމ ގަިއ ިއމާރާެތއް ހެދ ަމށް ނިްނމ ނ  



 

 

  ްކޮމެޓީގެ އ ސޫލްތަކަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލ ތަށ  

  ކޮމެޓީގެ އ ސޫލްތަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނ ވެއެވެ.

 ްކޮމިޓީއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލ ތަށ   

އަދި ލާމަރ ކަޒީ ޤާނޫނަށް  އެވެ.އިންތިހާބ  ކ ރެވިފަ ވަނީ  ސިޓީގެ ކޮންމެ ދާއިރާއަކ ން މެމްބަރެއް ކ ޅ ދ އްފ ށީ
ވަނަ އިސްލާހާއެކ  އަލަށް އިންތިހާބ ވެފައިވާ ކޮމިޓީއަށް ކައ ންސިލްގެ ބަޖެޓ ން އިންސައްތައެއް ވަނީ  9ގެނެވ ނ  

 ކަނޑައެޅިފައެވެ. 

  ީމައ ލޫމާތ  ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދ ގެ  އަށް ކޮމިޓ   

 ތަފްޞީލް   ޖ މްލަ

 އާމްދަނީ 

0  - 

   ޖ މްލަ އާމްދަނީ  1,370,115.30

 ޚަރަދ  

 މ ވައްޒަފ ންނަށް ހިނގާ ޚަރަދ  13,750.00 
   ޖ މްލަ ޚަރަދ    13,750.00

  ބާކީ 1,356,365.30

 

  



 

 

 ނިންމ ން 
 

ސ ބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި، ޝ ކ ރ  ކ ރަމެވެ. ޞަލަވާާތިއ هللا ނިޢ މަތްތަކ ގެ ވެރި 
ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށެވެ. هللا ނީ މިއ އްމަތަށް ކައ ކ ރެއްވި މާތް ނަބިއްޔާ މ ޙައްމަދ  ޞައްލަސަލާމްލެއްވ ންއެދި ދ ޢާކ ރަ

 ތ ރ  ޞަޙާބީން ޝާމިލް ކ ރަމެވެ.މިޞަލަވާތާއި، ސަލާމްގައި އެކަލޭގެފާނ ގެ އިތ ރ  އާލ ންނާއި، މި 

ބަދަލ ތަކެއް އައިސްފައިާވ  ވަނަ އަހަރ ގެ ފ ރަތަމަ ހަ މަހަކީ ކ ޅ ދ އްފ ށި ސިޓީ ކައ ންސިލަށް ބޮޑެތި  2021
ވެސް، މ ހިންމ  ކ ރިއެރ ންތަކެއް ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކ ރަމެވެ.  އިންތިގާލީ މަރ ހަލާގެ ތެރޭގައި މި ފާއިތ ވި ނަމަވެސް ހަ މަހެވެ.

ވި، ހިދ މަތްތަކ ގެ މަހ ގެ ތެރޭގައި ކައ ންސިލްގެ ހިންގ ން އިތ ރަށް ހަރ ދަނާ ކ ރެ 6އަޅ ގަނޑ މެންގެ އ ންމީދަކީ، ކ ރިއަށް އޮތް 
 ފެންވަރ  ރަނގަޅ  ކ ރެވި، ރަށ ގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތައް އެކ ލަވާލާ ކ ރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރ ގެ މަސައްކަތް ފަށައިގަތ މެވެ.

 އެކަލާނގެ އަދި. ޝ ކ ރ ކ ރަމެވެ ޙަމްދާ ވަތަޢާލާއަށް ސ ބ ޙާނަހޫهللا  ތަޥްފީޤ ެދއްވި އެކ ލަވާލ މ ގެ މިރިޕޯޓް
 އަދި. ދ ޢާކ ރަމެވެ ލެއްވ ންއެދި ސަލާމް ޞަލަވާތާއި އަޞްޙާބ ންނަށް އާލ  އެކަލޭގެފާނ ގެ މ ޙައްމަދ ގެފާނަށާއި ބިއްޔާ ލޮބ ވެތި ނަ

ކ ރައްވާ  ކަމާއެކ  އިޚްލާޞްތެރި އިސްވެރިން ޤައ މ ގެ  ކ ރެއްވ މަށްޓަކައި ރަގަޅ  އިޞްލާޙްކޮށް ކަންތައްތައް ދިވެހި ޤައ މ ގެ 
އެހީތެރިވެދެއްވި  ހިންގ މ ގައި  ކަންތައްތައް  ރަށ ގެ. ދ ޢާކ ރަމެވެ ދެއްވ ންއެދި މެދ ވެރިކޮށް ގޮތްތައް ހެޔޮ މަސައްކަތްޕ ޅ ތަކަށް
 ހެޔޮއެދ ންތަކާއެކ   ރައްޔިތ ންނަށް  މެމްބަރ ންނާއި އެންމެހާ ގެކޮމެޓީ މަސައްކަތްކ ރާ ތަރައްޤީއަށް އަންހެނ ންގެ މ ވައްޒަފ ންނާއި 

 .ތަޥްފީޤ ެދއްވާިށއެވެ  ކ ރިއަށްދިއ މ ގެ މަށްހ ރިހާގޮެތއްގައި ޤައ  ދިވެހި ނަހޫވަތަޢާލާސ ބ ޙާ هللا .ދަންނަވަމެވެ ޝ ކ ރ 

އި ޤައ މަށް ވަފާތެރި ޚާދިމ ންތަކެއްގެ ގޮތ ގައި ކ ޅ ދ އްފ ށި ސިޓީއަށާގެ އިޚްލާސްތެރި ދ ޢާ އަކީ އަޅ ގަނޑ 
ގެ ހެޔޮވިސްނ ން އަޅަމެންނަށް މިންވަރ ކ ރެއްވ މެވެ. ރައްޔިތ ންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށް އަގ ހ ރި ޚިދ މަތްތަކެއް ކ ރ މ  ތިބެ،
  آمــــــــــينކާމިޔާބީ އިތ ރ  ކ ރައްވާށިއެވެ.  ބަރަކާތް ލައްވައި،އަޅަމެންގެ މަސައްކަތ ގައި هللا ކީރިތި
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