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  ތަޢާރަފު  
 

 2010/7މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާެބހޭ ޤާނޫނު ނަންަބރު  
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ނަ އަހަރު  ވަ  2021ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވުނު  109  ގެ   

 ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެވެ.ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލް 

އިވާނެއެވެ. ހިމެނިފަ  ގެ ވަނަވަރުރަށުމިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ މިޝަނާއި،  
ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީޖާ ޙާޞިލުވި  ތެރޭގައި ކައުންސިލުން    ގެނަ އަހަރުވަ  2021  މީގެއިތުރުން

 ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާުބ ހިމަނާލެވިފައިވާނެއެވެ.   ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތަފްޞީލް އަދި މިންވަރާއި، އެ

  ތަޞައްވަރު  ކައުންސިލްގެ 
 

އުޞޫލުން   ހަމަހަމަ  އެންމެނަށް  މަތިން  ގޮތުގެ  ތަކުގައިވާ  ޤާނޫން  އަސާސީއާއި،  ޤާނޫން  ދިވެހިޖުމްހޫރިއްޔާގެ 
ނޑެއްދޫ ހެދުން. ޚިދުމަތްދިނުމާއި، މުޖުތަމަޢުގެ ޙައްގުތަކާއި، ފަރުދުންގެ ޙައްގުތައް   ރައްކާތެރި ކުރެވިފައިވާ ރަށަކަށް ހޯ

    އަމާޒު  ކައުންސިލްގެ  
ޤާނޫންތަކުން   ހިތާ،  ހުރުމަތްތެރިކޮށް  ޤާނޫންތަކަށް  އަސާސީއާއި،  ޤާނޫން  ދިވެހިޖުމްހޫރީއްޔާގެ  އިސްލާމްދީނަށާއި، 

ނޑެއްދޫ ވެގެންދިއުން. ލާޒިމްކުރާ އެންމެހާ ހައްގުތަކެއް ފުރިހަމައަށް ލިބިގެންވާ އެއްބައިވަންތަ، ހޭ  ލުންތެރި ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ހޯ

 

  



 ކައުންސިލްގެ އޮނިގަނޑު     

 

 



 ކައުންސިލް މެމްބަރުން 
 ވާރިޝް  ޙުސައިން ކައުންސިލްގެ ރައީސް .1

 ޝިހާމް އަޙްމަދުރައީސް ކައުންސިލްގެ ނައިުބ .2

 އަޙްމަދު ކައުންސިލަރ ޖުވައިރިއްޔާ .3

 ޙަސަންދީދީ  ކައުންސިލަރ މަރްޔަމް .4

 ޢަރީޝް هللاކައުންސިލަރ ޢަްބދު .5

                ކައުންސިލަރުންެގ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު

 ( ވާރިޝް   ޙުސައިން )   ރައީސް   ކައުންސިލްގެ 

  ވަނަމާއްދާގެ( 32) ޤާނޫނުގެ ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
 .ބެލެހެއްޓުން ރިޔާސަތު ޖަލްސާތަކުގެ އެ ޭބއްވުމާއި ޤަވާއިދުން ޖަލްސާތައް ކައުންސިލްގެ (ހ)
  .ހިންގުން ކުރުވައި ޙަރަކާތްތެރި ކައުންސިލް އެއްގޮތަށް މަޤްޞަދާ ކައުންސިލްގެ (ށ)
 .ތަންފީޛުކުރުން ޝާއިއުކުރުމާއި މެދުވެރިކޮށް އިދާރާ ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ނިންމާ ކައުންސިލުން (ނ)
 .ެބލުން ފޮނުވާތޯ ގަވާއިދުން ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ތައްޔާރުކުރުވުމާއި ރިޕޯޓްތަށް ކައުންސިލްގެ (ރ)
 އެއްާބރުލުން  އެކުވެރިކަމާއި  ދެމެދު  ކައުންސިލާ  ޖަމާޢަތްތަކާއި  ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި  އެކިއެކި  އިދާރާތަކާއި  ސަރުކާރުގެ  (ބ )

 .ކުރުންމަސައްކަތް ދެމެހެއްޓުމަށް
 އިދާރާއިން   ކައުންސިލްގެ  ކަންތައްތައް  އެންމެހައި  ފައިސާގެ  ކައުންސިލަށްލިބޭ   އެއްގޮތަށް  ނިންމުންތަކާ  ނިންމާ  ކައުންސިލުން  (ޅ)

 .ެބލުން ހިންގާތޯ
  އިންތިޒާމު   ބެލެހެއްޓޭނެ  ރެކޯޑްތައް  ޚަރަދުތަކުގެ  ކައުންސިލްގެ  ފައިސާއާއި  ލިޭބ  ގޮތުގައި  އާމްދަނީގެ  ކައުންސިލަށް  (ކ)

 .ހަމަޖެއްސުން
 .ކުރުން ކަންކަން އެހެނިހެން  ކަނޑައަޅާ  ކައުންސިލުން ރަށު  ކައުންސިލުންނާއި )އ( އަތޮޅު

 .ގެނައުން  ަބދަލުތައް ގެންނަންޖެހޭ ގުޅިގެން އިސްލާޙްތަކާއި އިތުރުން މީގެ
 .ވަނަމާއްދާގެ( 24) ޤާނޫނުގެ ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،އިތުރުން މީގެ
 ރަށުކައުންސިލާ   ދަށުން  ޤާނޫނުތަކުގެ   އެކިއެކި  ގުޅޭގޮތުންނާއި  ކަންކަމާ  ހިމެނޭ  ދާއިރާގައި  ާބރުގެ  ރަށުކައުންސިލުގެ  (ޗ)

  ކަނޑައަޅާ  ދޫކުރަން  މެދުވެރިކޮށް  ކައުންސިލް  ވުޒާރާތަކުން  އެކިއެކި  ސަރުކާރުގެ  ގުޅޭގޮތުންނާއި  ކަންކަމާ  ޙަވާލުކޮށްފައިވާ
 .ބާޠިލުކުރުން ހަދާދިނުމާއި ރަޖިސްޓަރީ ،ބާޠިލުކުރުމާއި ހުއްދަތައް އެފަދަ ،ދޫކުރުމާއި ހުއްދަތައް

 ، އްޓުމާއި ބެލެހެ  ނަގައި  ތަފާސްހިސާުބ  ރަށުގެ  ެބލެހެއްޓުމާއި  ރެކޯޑު  މީހުންގެ   މަރުވާ  ކުދިންނާއި  އުފަންވާ  އަލަށް   (ހ.ހ)
 އެރަށެއްގައި   އަދި  ،މީހުންނާއި  ގެންދާ  ދިރިއުޅެމުން  ރަށްވެހިނުވެ  ،މީސްމީހުންނާއި  ރަށްވެހިވެފައިވާ  ރަޖިސްޓަރީގައި  އެރަށެއްގެ
 .ބެލެހެއްޓުން ލިޔެ ދަފްތަރު ިބދޭސީންގެ ދިރިއުޅޭ



 .ދިނުން ޚިދުމަތްތައް މިނޫންވެސް ކަނޑައަޅާ ދަށުން ޤާނޫނުތަކުގެ  އެކިއެކި ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ކައުންސިލުން ރަށު (ށ.ހ)
 

 ( ޝިހާމް   އަޙްމަދު )   ރައީސް   ނައިބް   ކައުންސިލްގެ 
  ވަނަމާއްދާގެ( 33) ޤާނޫނުގެ ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 .އެހީތެރިވެދިނުން ރައީސަށް ކައުންސިލްގެ ެބހޭގޮތުން މަސައްކަތާ ކައުންސިލުގެ (ހ)
  ޢުޛުރުވެރިވެއްޖެ  ނުވަތަ  ،ޙާލަތެއްގައި   ނުކުޅެދިއްޖެ  އޭނާ  އަދާކުރުމަށް  މަސްއޫލިއްޔަތު  މަޤާމުގެ  ރައީސްގެ  ކައުންސިލްގެ  (ށ)

  ކައުންސިލްގެ  އަދާކުރާނީ  ވަގުތީގޮތުން  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  މަޤާމުގެ  އޭނާގެ  ، ޙާލަތެއްގައި  ހުސްވެއްޖެ  މަޤާމު  ނުވަތަ  ،ޙާލަތެއްގައި
  އޭނާ   މަސައޫލިއްޔަތުތައްވެސް  ޙަވާލުކުރާ  ނައިުބރައީސާ  ކައުންސިލްގެ  ރައީސް   ކައުންސިލްގެ  ،އިތުރުން  މީގެ.  ނައިްބރައީސެވެ

 .އަދާކުރަންވާނެއެވެ
 .ކުރުން ކަންކަން އެހެނިހެން ކަނޑައަޅާ ކައުންސިލުން ރަށު (ނ)

  ވަނަމާއްދާގެ(  24) ޤާނޫނުގެ ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިތުރުން މީގެ
  އަސާސީ   ރައްކާތެރިކަމާއިގުޅޭ  ޞިއްޙީ  ކެއަރއާއި  ހެލްތް  ޕްރައިމަރީ  ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ  ޤާނޫނާ  ރާއްޖޭގެ  ދިވެހި  (ޅ)

 .ދިނުން ޚިދުމަތްތައް
  ގޮތުގެ   ތަޢާރުޟްނުވާ  ޕްލޭނާއި  ލޭންޑްޔޫސް  ރަށުގެ  އަދި  މަތިން  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  ޤާނޫނާއި  ެބހޭ   ިބމާއި  ރާއްޖޭގެ  ދިވެހި  (ފ)

  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  ރާއްޖޭގެ  ދިވެހި  ކުރުމާއި  ރަޖިސްޓްރީ  ޢިމާރާތް  ިބމާއި  ދޫކުރުމާއި  ިބން  ރަށުން  ،މަތިން
  ަބލަހައްޓައި   ކަންކަން  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  ރަށުގައި  ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ  ގަވާއިދުތަކާ  އެންމެހާ  ހަދާފައިވާ  ންމިނިސްޓްރީތަކު

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ރެކޯޑްތައް  މުޢާމަލާތުތަކުގެ   އެންމެހައި  ެބހޭ  ިބމާއި  ހިންގާ  ގުޅޭގޮތުން  ިބމާ  ރަށުގެ  ފަރާތްފަރާތުން  އެކިއެކި
 .ެބލެހެއްޓުން ގޮތުގެމަތީން ޤާނޫނުތަކުގައިވާ  ސްމިނޫންވެ ޤާނޫނާއި ިބމާއިެބހޭ

 ( ޙަސަންދީދީ   މަރްޔަމް )   ކައުންސިލަރ 
  ވަނަމާއްދާގެ( 24) ޤާނޫނުގެ ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 .މަރާމާތުކޮށްބެލެހެއްޓުން މަގުތައް ހެދުމާއި މަގު ރަށުގެ (ހ)
 ޚިދުމަތް   ޢާއްމު  ފަދަ  ނިޒާމު  ނަރުދަމާގެ  ފާޚާނާއާއި  ،ފެނާ  ،ކަރަންޓާ  މަތިން  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  ޤާނޫނާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  (ބ )

 .ބެލެހެއްޓުން ހިންގައި
  އަދި   ތަޢްލީމީ  މީހުންގެ  ޮބޑެތި  ،ދިނުމާއި  ޚިދްމަތްތައް  ސްކޫލުގެ  ޕްރީ  މަތިން  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  ގާނޫނާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  (ކ)

 .ހިންގުން ރާވައި ޕްރޮގްރާމުތައް ކުރުމުގެ ފެންވަރުމަތި ފަންނީ
 .ެބލެހެއްޓުން މިސްކިތްތައް (ތ)
     .ދެމެހެއްޓުން ދިރުވައި ކަންކަން ޘަޤާފީ ެބލެހެއްޓުމާއި ތަންތަން އާސާރީ (ގ)
  އިޙްތިފާލު   ޤައުމީ  އަދި  ދީނީ  ،ފާހަގަކޮށް  މުނާސަބަތުތައް   ދުވަސްތަކާއި  ފާހަގަކުރަންޖެހޭ  ޤައުމީގޮތުން  ގޮތުންނާއި  ދީނީ  (ޏ)

 .ތައްޭބއްވުން
  ޒީނަތްތެރިކޮށް  ރަށް  ދެމެހެއްޓުމާއި  ސާފުތާހިރުކަން  ރަށުގެ  ހަމަޖެއްސުމާއި  އިންތިޒާމެއް  ސާފުކުރެވޭނެ  ކުނިކަހައި  މަގުމަތި  (ސ)

 .ބެލެހެއްޓުން



 ( އަޙްމަދު   ޖުވައިރިއްޔާ )   ކައުންސިލަރ 
  ވަނަމާއްދާގެ( 24) ޤާނޫނުގެ ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ތޮއްޓާއި  އެއްގަމު   ރަށުގެ  އެޅުމާއި  ފިޔަވަޅު  ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި  ގިރުން  ރަށް  ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ  ޤާނޫނާ  ރާއްޖޭގެ  ދިވެހި  (ރ)
 .ެބލެހެއްޓުން މަރާމާތުކޮށް ތޮށިގަނޑު ކަނޑު

 ކިއުންތައް  ލިޔެ  ޤަދީމީ  އަދި  ތާރީޚީ   ރަށުގެ  އަރުޝީފުކުރުމާއި  ލިއުންތައް  ރަސްމީ  ރަށުގެ  ހިންގުމާއި  ލައިުބރަރީ  ރަށުގެ  (އ)
  މަޢްލޫމާތު  އެކިއެކި  ލައިބުރަރީން  އެހީގައި  ވަސީލަތްތަކުގެ  އެކިއެކި   ޒަމާނީ  ެބލެހެއްޓުމާއި  ލައިުބރަރީގައި  ،ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު

 .ޤާއިމްކުރުން މުއިންތިޒާ ލިޭބނެ
 ކަންކަން   ކަށުކަމާކެމީގެ  ،ޤާއިމުކޮށްދިނުމާއި  ނިޒާމު  ކުރެވޭނެ  ކަންތައް  ކަށުކަމާއިކެމީގެ  ،ބެލެހެއްޓުމާއި  ޤަުބރުސްތާނު  (ލ)

 .ހަމަޖެއްސުން
 .ބެލެހެއްޓުން ދިއްލައި މަގުމަތި ރޭގަނޑު (ޑ)
 .ޤާއިމުކުރުން ނިޒާމެއް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އެހީތެރިކަން ހާދިސާތަކުގައި ޙާލަތްތަކުގައާއި  ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި ދިމާވާ (ޓ)
 ގެސްޓްހައުސްތަކާއި  ކެފޭތަކާއި  ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި  ހޮޓާތަކާއި  ފިހާރަތަކާއި  ،ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ  ޤާނޫނާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  (ޔ)

 .އެޅުން ފިޔަވަޅު އިޞްލާޙީ ،ަބލައި ހުރޭތޯ  ،ކަންކަން މާރުކޭޓްތަކުގެ ޢާންމު
  ކަންކަން   ދުއްވުމުގެ  އިންޖީނުނުލާއެއްޗެތި  ،އެއްޗިއްސާއި  އިންޖީނުލީ  މަގުމަތީގައި  ހިނގައިއުޅުމާއި  މީހުން   މަގުމަތީގައި  (ޕ)

  އެއްގަމާއި   ،ފީނަގައިގެން  އަތުން   ޢާންމުންގެ  ،ެބލެހެއްޓުމާއި  އިންތިޒާމުކޮށް  ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ  ޤާނޫނާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ
  އެއްގޮތްވާ   މިންގަނޑުތަކާ  ކަނޑައަޅާ  ވުޒާރާއިން  ކަމާެބހޭ  ސަރުކާރުގެ  ޚިދުމަތްތައް  ދޭ  އުޅަނދުފަހަރުން  ދުއްވާ  ކަނޑުގައި

 .ބެލެހެއްޓުން  އިންތިޒާމުކޮށް ގޮތުގެމަތިން

 ( ޢަރީޝް  هللاޢަބްދު )   ކައުންސިލަރ 
  ވަނަމާއްދާގެ( 24)  ޤާނޫނުގެ ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

  .ނައްތާލުން ކުނި ފެންވަރުގައި ރަށު ގޮތެއްގެމަތިން ނުފޯރާނެ އުނދަގޫ ރައްޔިތުންނަށް ރައްކާތެރިގޮތުގައި އެކަށީގެންވާ (ށ)
 .ހިންގުން ހަދައި ޓާރމިނަލް ފެރީ ފާލަމާއި ރަށުގެ ބެލެހެއްޓުމާއި މަރާމާތުކޮށް ަބނދަރު (ނ)
 ޢާންމު   ވަސީލަތްތަކާއި  ކުޅިވަރުގެ  ެބލެހެއްޓުމާއި  ބިންތައް  ދަނޑުތަކާއި  ޢާއްމު   ކުޅިވަރުކުޅޭ  ،މަރުކަޒްތަކާއި  އިޖްތިމާޢީ  (ވ)

 .ފޯރުކޮށްދިނުން ޚިދުމަތްތައް  ފިލުވުމާެބހޭ މުނިފޫހި ޕާކުތަކާއި
  ގޭތެރޭގައި  ހިންގުމާއި  މަރުކަޒު  ދޭނެ  ޚިދުމަތް  ރައްކާތެރިކަމުގެ  އިޖްތިމާޢީ  ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ  ޤާނޫނާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  (މ)

 އެހީތެރިކަން   ޙިމާޔަތްދީ  ލިބޭފަރާތްތަކަށް   އަނިޔާ  ގުޅިގެން  ޢަމަލުތަކާ  އެފަދަ  އެޅުމާއި  ފިޔަވަޅު  ހުއްޓުވުމަށް  އަނިޔާތައް  ހިނގާ
 ނިޒާމެއް   ބެލެހެއްޓޭނެ  މީހުން  އެފަދަ  އެހީތެރިވެދީ  މީހުންނަށް  ޭބނުންވާ  އެހީއަށް  ޚާއްޞަ  މުސްކުޅިންނަށާއި   ފޯރުކޮށްދިނުމާއި

 .ޤާއިމުކުރުން
  ބަލަހައްޓާ   އެކުލަވާލައި  ދަފުތަރު  ޤައުމީ  ެބހޭ   ިބމާއި  ެބލެހެއްޓުމާއި  އެދަފުތަރު  އެކުލަވާލައި  ދަފްތަރު   ިބންިބމުގެ  ރަށުގެ  (ދ)

 .ފޯރުކޮށްދިނުން  މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާނެ އިދާރާއަށް
 .ކުރުން ކޮންޓްރޯލް ޕެސްޓް (ޒ)
 . އެހީތެރިވެދިނުން އިދާރާތަކަށް ސަރުކާރުގެ ކޯޓްތަކަށާއި ޝަރުޢީ ތަންފީޛުކުރުމުގައި ޙުކުމްތައް ކުރާ ކޯޓްތަކުން ޝަރުޢީ (ޖ)



 އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުގައި 

ފޯރުކޮށްދޭނެ   • ކައުންސިލަށް  ޚިދުމަތްތައް  ތަކެއްޗާއި  ލިިބގަންނަ  ކައުންސިލުން  މިއީ   : ކޮމިޓީ  ޓެންޑަރ 
އިވެލުއޭޓްކޮށް   ހިސާުބތައް  އަންދާސީ  ހުށަހެޅޭ  ގުޅިގެން  އިޢުލާނާއި  ކުރެވޭ  ހޯދުމަށް  މާކްސްދީ  ފަރާތެއް 

 އެތަނުން، މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީއެވެ.

ހުންނަ   • އިދާރާގައި  މި  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ހައްގުގެ  ލިިބގަތުގެ  ހޯދާ  މައުލޫމާތު  މިއީ   : ކޮމިޓީ  މުރާޖައާ 
މި އިދާރާގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ މައުލޫމާތު ދިނުމުގައި މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  

ދަށުން   ޤާނޫނުގެ  ހައްގުގެ  ލިިބގަތުމުގެ  ހޯދާ  މައުލޫމާތު  މުރާޖައާކުރުމަށްޓަކައި  ަބލައި  އަމަލުކުރާގޮތް 
 މެމްަބރުންގެ ކޮމިޓީއެކެވެ. 3އެކުލަވާލެވިފައިވާ 

ކަތް ހިނގާ ނުހިގާގޮތް ވިލަރެސް ކުރުމުމަށް ހޯނޑެއްދޫގެ އައު ަބދަރުގެ މަސައް: މިއީ    ބަނދަރު ކޮމެޓީ •
އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމެޓީއެކެވެ. މިކޮމެޓީގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ަބނދަރާެބހޭ އެންމެހައި ޝަކުވާ 
އާއި ބަނދަރަށް ގެންނަން ފެންނަ ަބދަލުތަކާއި ބެހޭގޮތުން ކައުންސިލަށް ލަފާދިނުމާއި ަބނދަރުގެ މަސައްކަތް 

  ރަނގަޅަށްތޯ ެބލުމެވެ.ކުރިޔަސްދަނީ

 ކައުންސިލު އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން 

 ސެކެރެޓަރީ ޖެނެރަލް މުޢާޛު މުޙައްމަދު .1

 ކައުންސިލް އެގެޒެކެޓިވްއަްބދުއްސައްތާރު، هللا ތުއިނާޔަ .2

 މަމްދޫޙް ނައީމް، ފައިނޭންސް އޮފިސަރ .3

 ސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ އާމިނަތު ގިސާމަތު، އެސޯ .4

 ސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރއެސޯއުސާމަތު މުޙައްމަދު،  .5

 އެސިސްޓެންޓް ކަންސިލް އޮފިސަރއާމިނަތު ހުޒައިމަތު،  .6

 އެސިސްޓެންޓް ކަންސިލް އޮފިސަރއާއިޝަތު އިނާން މުޙަންމަދުމަނިކް،  .7

 ނައުމާ މުޙައްމަދު، އެސިސްޓެންޓް ކަންސިލް އޮފިސަރ  .8

 އެސިސްޓެންޓް ކަންސިލް އޮފިސަރޝާޔާ ހުސައިން ފަޒީލް،  .9

 ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓްމަސްރޫގް މުހައްމަދު،  .10

 ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓްމަރްޔަމް ޝަރީފާ،  .11
 ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓްމަސްރޫޤު މުޙައްމަދު،  .12
 ހައްސާން ހަސްން ދީދީ، ސުޕަވައިޒާ  .13
 ސުޕަވައިޒާ  އުރުވަތު ފަހުމީ، .14

 ކައުންސިލުގެ ހިންގުން 



 ކައުންސިލު ހިންގާނެގޮތް 

 ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނާއި        
 ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 

 މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު 

 ަބހައްޓާފައިވަނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ އެއްގޮތަށެވެ. މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަޑު  

 މަޞްލަހަތު ފުށުއަރާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭގޮތް 

މަޞްލަހަތު ފުށުއަރާ ކަންކަމުގައި އަމަލުކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދައިރާތަށް ލާމަރިކަޒީ އުޞޫލުން 
 މިދެ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. 125،126ާބުބގެ ވަނަ  12ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ހާޟިރީ 

ގެ ހާޟިރީ ބެލެހެއްޓިގެންދަނީ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ. އަދި ކައުންސިލަރުން
 ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށެވެ.ންދަނީ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ހާޟިރީ ބެލެހެއްޓިގެ

 ކައުންސިލުގެ ނިންމުންތައް 

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލުން ނިންނާ ނިންމުންތައް ރައްޔިތުންނަށް ފެންނަގޮތަށް އާއްމު 
މައަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ.  ކުރުމުގެ ގޮތުން އޮނިގަނޑެއް ތައްޔާރުކޮށް އެ ނިންމުންތައް އާއްމުންނާއި ހަ

އަޕްގްރޭޑްކޮށް ކައުންސިލު އަދި ކައުންސިލްގެ  ޔަގެ ޖަލްސާތަކުގެ އެޖެންޑާއާއި  މިގޮތުން، ކައުންސިލުގެ ވެްބސައިޓް  އުމިއްޔާ 
އެޖެންޑާ   ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ަބއެއް ނިންމުންތަކާއިނިންމުންތައް ވެްބސައިޓަށް ލުމަށް ނިންމައި އެގޮތަށް ވެްބސައިޓް ފަރުމާ  

 ޢިރުކުރެވިފައެވެ.ޝާވަނީ ވެްބސައިޓުގައި 

 އޯޑިޓް 

 އިންޓަރނަލް އޯޑިޓް 

 މި ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ހުރި ގޮތުން އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރެއް ނުހުރެއެވެ. 

 

 

 މާލީ އޯޑިޓް 



ދިޔަ   މުއައްސަސާތަކުގެ    2021ނިމިގެން  ދައުލަތުގެ  ނުވެއެވެ.  ކުރެވިފައި  އޯޑިޓް   އަހަރުގައި  ވަނަ 
އެކްސްޓާނަލް އޮޑިޓް ކުރުމަކީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަކެވެ. އަދި މި ކައުންސިލުގެ ަބޖެޓް ހުރި ގޮތުން ޕްރައިވެޓް 

 އޮޑިޓަރަކު އައްޔަންކޮށްގެން އޮޑިޓް ކުރެވޭކަންނެތެވެ.

 އިދާރީ އޯޑިޓް 

 ވަނަ އަހަރުގައި އިދާރީ އޯޑިޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ނުވެއެވެ.  2021ނިމިގެން ދިޔަ 

 ރައްޔިތުންގެ އަޑުއެހުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން 

ދަށުން  މަސައްކަތުގެ  ކުރާ  ކުރުމަށް  އާއްމު  ރައްޔިތުންނަށް  ވަނީ  ނިންމުންތައް  ނިންމާ  ކައުންސިލުން 
ނިން ހެދުމަށްޓަކައި  ކައުންސިލްގެ  ފެންނާނެގޮތް  ފަސޭހައިން  ނިންމުންތައް   2021މުންތައް  ކައުންސިލުގެ  އަހަރު  ވަނަ 

 ވެްބސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. 

 

 ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް 
ކުރެވޭނެ މާހައުލެއް ގާއިމްކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އޮފީސްތެރޭގައި  މުވައްޒަފުންނަށް ފަސޭހައިން މަސައްކަތް 
ތަންތަނުގައި   މަސައްކަތްކުރާ  ަބދަލުކުރުމާއި  ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތައް  ކުރީގެ  ޭބނުންކުރަމުންދިޔަ  މުވައްޒަފުން  އޮފީހުގައި 

މާއި މުވައްޒަފުންނާއި އޮންނަ ގުޅުން ރަނގަޅުކުރުމުގެ ގޮތުން އެކި ަބއްދަލުވުންތައް  މައްސަލަޖެހިފައިވާ އޭސީތައް ަބދަލުކުރު
 ާބއްވައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.

ހެދި އެސްއޯޕީތަކެއް  ހިންގާނޭގޮތުގެ  މަސައްކަތް  އިދާރީ  އެސްޕީތައް    ކައުންސިލްގެ  ހުރި  ކުރިން  އަދި 
އެ މުވައަޕްޑޭޓްކޮށް  އިދާރީ  ކައުންސިލްގެ  ހިއްސާކުރެވިފައެވެ.އެސްއޯޕީތައް  ގައުމީ    އްޒަފުންނާއިވަނީ  އެކި  އިތުރުން  މީގެ 

އިދާރާތަކުންނާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އިން ހިންގި ވަރޗުއަލް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ފޭސްޓުފޭސްކޮށް ޭބއްވުނު  
މުވައް އިދާރީ  ކައުންސިލަރުންނާއި  ޕްރޮގްރާމް/ވޯކްޝޮޕްތަކުގައި  ޖެނެރަލް ޓްރެއިނިންގ  ސެކެރެޓަރީ  އިތުރުން  ޒަފުންގެ 

 ަބއިވެރިވެފައި ވެއެވެ.

   ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު   / ރަށުގެ ވަނަވަރު  
 

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫއަކީ އަތޮޅުގެ ވެރިކަންކުރާރަށް ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ތިނަދޫގެ ދެކުނުން 
އަތޮޅުގެހުޅަގުގެ ދުނީގައި އޮންނަ މާރަށެކެވެ. މިރަށާއި އަތޮޅުގެ ވެރިރަށް ކަމަށްވާ ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ތިނަދޫއާއި ދެމެދުގެ 

 މޭލުގެދުރު މިނެވެ. 05ދުރުމިނަކީ ހާޝިމީމޭލުން 
ރޭގައި އޮންނަ  މިރަށާއި އެންމެ ކައިރިން އޮންނަ މީހުން އުޅޭރަށަކީ ރަށުގެ އުތުރުން ޖެހިގެން އެއް ފަޅުތެ

 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ މަޑަވެއްޔެވެ. ރަށާއި އެންމެ ކައިރީގައިވާ ކަނޑުއޮޅިއަކީ ކާޑެއްދޫ ކަނޑުއޮޅިއެވެ.



މިނުޓް އުތުރު   26.25ޑިގްރީ    00ޖިއޮގްރަފީގޮތުން ަބލާއިރު މިރަށްއޮންނަނީ ޚައްޠުއިސްތަވާގެ އުތުރުން  
 ގައެވެ. މިނުޓް އިރު ޠޫލް  00.17ޑިގްރީ  73ޢަރުޟު، 

މިރަށަކީ ރާއްޖޭގެމީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ ނިޞްަބތުގައި މެދުމިނަށްވުރެ ޮބޑުރަށެކެވެ. މިރަށުގައި ދިރިއުޅޭ  
މީހުންނަކީ އެކުވެރި ހިތްހެޔޮ ޚުލްގް ރަނގަޅު ަބޔެކެވެ. ވާހަކަ ދައްކައި އުޅެނީ ހުވަދޫ ަބހުންނެވެ. ރަށުގެ ޮބޑުމިނަކީ، ދިގު  

 އަކަ ހެކްޓަރެވެ. 94.525ފޫޓެވެ. އަކަމިނަކީ  2000ދި ފުޅާމިނުގައި ފޫޓު އަ 5650މިނުގައި 
ރަށުގެ   03ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫއަކީ އާާބދީގެ ނިސްަބތުގައި އަތޮޅުގެ އެންމެ އާާބދީ ކުޑަ  

އަންހެނުންނާއެކު    629ފިރިހެނުންނާއި    704ގެ ނިޔަލަށް ރަށުގެ އާާބދީއަކީ    2021ޑިސެމްަބރ    31ތެރޭގައި ހިމެނޭރަށެކެވެ.  
ނީ ގޭިބސީ ދިރިއުޅެމުންދަ  219ގޭިބސީއެވެ. މި    219ކު ރަށުގެ ގޭިބސީގެ ޖުމްލައަކީ  މީހުންނެވެ.  ކުދިންނާއެ  1330ޖުމްލަ  
ހަމައަށް ކިޔަވައިދޭ އެއް ސުކޫލް ހުރެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ސިއްޙީ   10ގުރުއާން ކުލާހާއި، ގްރޭޑް    1ގޭގައެވެ. ރަށުގައި    196

މަރުކަޒަކެއް ހުރެއެވެ. ރަށުގައި    އިޖްތިމާޢީމިސްކިތް އަދި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކާއި،    03މަރުކަޒަކާއި، ފިރިހެނުން ނަމާދުކުރާ  
 އްޔާ އޮވެއެވެ.ޖަމްޢި 4ޙަރަކާތްތެރިވާ 

 
 
 

 ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު  
 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޙާޞިލްވި މިންވަރު   2021

 

 ނަތީޖާ

ޙާޞިލްކުރެވުނު  
 މިންވަރު 

 
 

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު  ޙަރަކާތް
  

 # ޙަރަކާތްތައް  ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ

  Q4 Q3 Q2 Q1     

15%    
✓ 

ކޯޑިނޭޝަން ރަގަޅުކޮށް އެފަރާތްތަކާއި    ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ
 ހިންގުން  ގުޅިގެން ޓްރެއިނިންގ ްޕރޮގްރާމްތައް

1 

ކުރުމަށް  ✓ ✓ ✓ 10% ދަނޑުވެރިންނަށް    ދަނޑުވެރިކަން  ތަކެތި  ބޭނުންވާ 
 ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން 

2 

ސަރަޙައްދަށް  އެހީގައި    އެކިފަރާތްތަކުގެ  ✓ ✓  25% ކުރާ  ދަނޑުވެރިކަން 
 ފެންފޯރުކޮށްދިނުން. 

3 



50%    
✓ 

ބިން    ދަނޑުބިންތަކުގެ އުސޫލަކުން  ހަމަހަމަ  އިންވަކިކޮށް 
 ދޫކުރުން 

4 

5% ✓   
✓ 

ގުޅިގެން    ކަމާއިބެހޭ ދަނޑުވެރިންނަށް  މުއައްސަސާތަކާއި 
 ޓްރެއިނިންގ ްޕރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 

5 

 6 ފަރާތާއި ގުޅިގެން ކާދު އުފެއްދުން  ކުނިކޮށި ބަލަހައްޓާ  ✓ ✓ ✓ 0%

 7 ްޕރޮގްރާމް ހިންގުން ކުނިމެނޭޖް  ގުޅިގެން    ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި  ✓   0%

ދިރުވައި  ✓ ✓  15% ްޕލޭނުގައި    ހުއިފިލަނޑާ  ޔޫސް  ލޭންޑް  އާލާކުރުމަށް 
 ބިން ކަނޑައަޅައި އަދި ފަޅެއް ކަނޑައެޅުން.

8 

ބެހޭގޮތުން    ގަސްކާނާ  ފައިދާހުރި  ✓ ✓  5% ބޭނުންކުރުމާއި 
 ދަނޑުވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން. 

9 

 10 ތަމްރީން ްޕރޮގްރާމްތައް ބޭއްވުން   އޯގަނިކް ފާމިންގްގެ  ✓ ✓  0%

 11 ކާބޯތަކެތި ވިއްކާތޯ ބަލަމުން ގެންދިއުން.   މުއްދަތުހަމަވެފައިވާ ✓ ✓ ✓ ✓ 90%

 12 ސާފުތާހިރުކަން ބަލައި ފާސްކުރުން.  ކެފޭތަކުގެހޮޓާ/  ✓ ✓ ✓ ✓ 85%

0%  ✓ 
 

✓ 
ބެހޭ  ކާނާއާއި  ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ    ރަނގަޅު  ދޭ  މަޢުލޫމާތު 

 ްޕރޮގްރާމް ބޭއްވުން 
13 

 14 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ްޕރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.  ރައްޔިތުން  ✓ ✓  25%

0%    
 15 ފޯސްއެއް އެކުލަވާލުން ޓާސްކް   މަދިރި މަދުކުރުމަށް ✓

ބެލުމުގެ  ✓  ✓ 0% ސާފްކުރުމުގެ    ޓާސްކްފޯސްގެ  ރަށުތެރެ  ދަށުން 
 ްޕރޮގްރާމްތައް ހިންގުން. 

16 



 17 ްޕރޮގްރާމްތައް ހިންގުން  ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ  ✓  ✓ 75%

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ  ބަލިތަކުގެ މަޢުލޫމާތުދޭ    ގައިންގަޔަށް ނާރާ   ✓ ✓  5%
 ްޕރޮގްރާމްތައް ހިންގުން. 

18 

 19 ބެހުން  ލީފްލެޓް ތައްޔާރުކޮށް   ✓ ✓  75%

5%  ✓ ✓  

ހަރަކާތްތެރިވާ އަދި    ރަށުގައި  ސްކޫލާއި  ޖަމިއްޔާތަކާއި 
ގުޅިގެން  މުއައްސަސާތަކާއި  އެހެނިހެން    ދައުލަތުގެ 

ނުރައްކަލާއި   ގެއްލުމާއިގުޅޭގޮތުން  މަސްތުވާތަކެތީގެ 
 ްޕރޮގްރާމްތައް އިންތިޒާމްކޮށް ހިންގުން  ހޭލުންތެރިކަމުގެ

20 

5% ✓   
✓ 

ހަރަކާތްތެރިވާ ގުޅިގެން    ރަށުގައި  ޖަމާޢަތްތަކާއި  ޖަމިއްޔާ 
 ކައުންސެލިން ދިނުން   މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް

21 

ޖަމިއްޔާ  ✓  ✓ 5% ސްކިލް    ރަށުގެ  ލައިފް  ގުޅިގެން  ޖަމާއަތްތަކާއި 
 ްޕރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 

22 

15% ✓  ✓  
މަރުކަޒާއި، ކަމާއިގުޅޭ މުވައްސަސާތަކާއި    ހޯނޑެއްދޫ އިޖުތިމާޢީ

ޒުވާނުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީން    ކުލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަށް ގުޅިގެން
 ްޕރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 

23 

މަރުކަޒުގެ  ✓  ✓ 35% އެހީތެރިވެ    އިޖުތިމާޢީ  ހިންގުމަށް  ްޕރޮގްރާމްތައް 
 ފޯރުކޮށްދިނުން  ޒުވާނުންނަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް

24 

މީހުން    ދުންފަތުގެ   ✓  ✓ 3% ޤަވާއިދަށް  މަނާކުރާ  އިސްތިޢުމާލުކުރުން 
 ހޭލުންތެރިކުރުވުން 

25 

 26 އަހުލުވެރިކޮށް ތަންފީޒުކުރުން  ގަވާއިދަށް މީހުން  ✓  ✓ 3%

ބެހޭ    ދުންފަތުގެ  ✓ ✓  3% ނުރައްކާތެރިކަމާ  އިސްތިޢުމާލުކުރުމުގެ 
 ބޭއްވުން  ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ްޕރޮގްރާމް

27 



 28 ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލްތައް  ✓  ✓ 3%

 29 ލައިޓް ޖެހުން  ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި  ✓  ✓ 3%

 30 ފެންސް ހަރުކުރުން   ގޯލްތަކުގެ ފުރަގަހުގައި  ✓ ✓ ✓ 3%

0% 
 ✓    

 މީހުންނަށް ތިބެވޭނެގޮތަށް ސިޑިބަރިއެއް ހެދުން.  ކުޅިބަލާ
 

31 

 32 ކުރުން   ވޮލީ ކޯޓްތައް އަްޕގްރޭޑް ✓ ✓ ✓ ✓ 50%

 33 ބަށި ކޯޓެއް ހެދުން   ✓   3%

 34 ބައިބަލާ ކޯޓެއް ހެދުން.   ✓   100%

0%   ✓ ✓ 

ބޭނުންވާ    ވިޔަފާރީގެ ހިންގުމަށް  ާޕކެއް  ޚިދުމަތްތަކާއިއެކު 
އެކަން  ކަނޑައަޅައި  ފަރާތްތަކަށް    އުސޫލުތައް  އަމިއްލަ 

 ހުޅުވާލުން 
35 

ދިނުމަށް  ✓ ✓ ✓ 0% ޚިދުމަތް  އެކިއެކި    ާޕކުގެ  ވަސީލަތްތައް  ބޭނުންވާ 
 ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް ގާއިމް ކުރުން

36 

100% ✓   ✓ 

ފުޓްސަލް    2020ކަްޕ   ކައުންސިލް ފިރިހެން  އަންހެން 
 މުބާރާތް ބޭއްވުން 

 
37 

100%  ✓   
ޓީމްތަކަށް އެހީތެރިކަން   އެކިއެކި މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާ 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 
 

38 

10% ✓ ✓ 
 

✓ 
އެފަދަ    އަންހެނުންގެ  ބަލައި  ފުރުސަތުތައް  ހުރި  ތަރައްޤީއަށް 
 ހިއްސާކޮށް މަޝްވަރާކުރުން.  އަންހެނުންނާއިކަންކަން 

39 

5% ✓ ✓ ✓ ✓ 

ކަމާބެހޭ ޖަމިއްޔާ   ސަރުކާރުގެ  ރަށުގެ  މުއައްސަސާތަކާއި 
ބާރުވެރި އަންހެނުން  ގުޅިގެން  ކުރުވުމުގެ    ޖަމާއަތްތަކާއި 

 ްޕރޮގްރާމްތައް ހިންގައިގެން. 
40 



10%  ✓  
✓ 

ކޮމިޓީގެ  ތަރައްޤީއަށް    އަންހެނުންގެ މަސައްކަތްކުރާ 
އެކިއެކި ހޭލުންތެރިކަމުގެ     ްޕރޮގްރާމް   މެންބަރުންނަށް 

 ހިންގައިގެން 
41 

އަންހެނުންނަށް  ✓   3% ފުރުސަތު    ރަށުގެ  ތަމްރީންވުމުގެ  ހާއްސަކޮށް 
 ހޯދައިދިނުން 

42 

15%  ✓ ✓  
ކުދިންނަށް ރަށު ފެންވަރުގައި ހިންގާ    ސްކޫލު ނިންމާ އަންހެން

މަޢުލޫމާތު ގުޅޭގޮތުން  ހަރަކާތްތައް    ހަރަކާތްތަކާއި  ދިނުމުގެ 
 ހިންގުން 

43 

ބޭނުންކުރުމުގެ މުޙިއްމުކަމާމެދު ރައްޔިތުން    ރައްކާތެރި ބޯފެން   ✓ ✓  5%
 ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ްޕރޮގްރާމް. 

44 

10%  ✓ ✓  
ގުޅިގެން    ކަމާބެހޭ ޖަމާއަތްތަކާއި  ޖަމިއްޔާ  މުއައްސަސާތަކާއި 

އެފަދަ    ފެންރައްކާކުރެވޭނެ ގޭގޭގައި  ނެތް  ވަޞީލަތްތައް 
 ވަޞީލަތް ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން. 

45 

 46 ްޕރޮގްރާމް ހިންގުން. މީދާ މަދުކުރުމުގެ   ✓ ✓ ✓ 5%

0% 
 

 ✓   

މުއައްސަސާތަކާއި ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި ގުޅިގެން   ކަމާބެހޭ
 އިތުރުކުރުން.  ޓޭންކްތައްކޮމިއުނިޓީ ވޯޓާރ 

 
47 

0%    
✓ 

ރަށުގައި    ސަރުކާރުގެ މަޝްވަރާކޮށް  މުއައްސަސާތަކާއި 
 ނަރުދަމާ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން 

48 

10%  ✓ ✓ ✓ 
ފަރާތްތަކާއި ްޕރޮގްރާމް    ކަމާގުޅޭ  ހޭލުންތެރިކަމުގެ  ގުޅިގެން 

 ހިންގުން. 
49 

0%  ✓   
ކުނި   ކައުންސިލުން ރަނގަޅުގޮތުގައި  ތަންތަނަށް   މެނޭޖްކުރާ 

 ޒިޔާރަތްކޮށް އަމަލީ ތަޖުރިބާ ހޯދުން. 
 

50 

0% ✓ ✓   
ދެމެދު   ސެންޓަރާއި  ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް  ރީޖަނަލް 

 އެކުލަވާލުން  އެއްބަސްވުމެއް
 

51 

3%    
✓ 

ބެލެހެއްޓުމުގެ ހަދައި    ބަނދަރު  ޑްރާފްޓެއް  އުސޫލުގެ 
 ހޯދުން. ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު  

52 



0%  ✓   
 ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި އެއްގޮތަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ބައިތައް 

 ބަދަލުކޮށް އުސޫލު އާއްމު ކުރުން 
 

53 

0%  ✓   
ގޮތުން   ކުރުމުގެ  އަހުލުވެރި  ރައްޔިތުން  އުސޫލަށް 

 ްޕރޮގްރާމް ހިންގުން.  ހޭލުންތެރިކަމުގެ
 

54 

0%  ✓   
 ސަރަހައްދުގައި ފެރީ ޓާރމިނަލެއް ހަދައި ހިންގުމަށް ބަނދަރު  
 ދޫކުރުން. 

 
55 

އެހެން    ދަނޑުބިން  ✓  ✓ 50% ފެންހެދޭ  ވަރޭވެހި  ސަރަހައްދުންނާއި 
 ހޮޅި އެޅުން.  ސަރަހައްދުތަކުން ފެންބޭރުކުރުމަށް

56 

100% ✓ ✓ ✓ ✓ 
ފަރާތްތަކަށް    ކާރިސާތަކުގައި އެހީތެރިކަން  މަސައްކަތްކުރާ 
 ފޯރުކޮށްދިނުން. 

57 

އެމަޖެންސީ  ✓ ✓  90% ބޭނުންވާ    ކޮމިއުނިޓީ  ޓީމަށް  ރެސްޯޕންސް 
 ވަސީލަތްތަކާއި ތަމްރީނު ދިނުން 

58 

90%  ✓ ✓  
ޖަމާއަތްތަކާއި   ކަމާބެހޭ ޖަމިއްޔާ  ރަށުގެ  މުއައްސަސާތަކާއި 

ފަރާތްތަކާއި އެހީދޭ  މަގުބައްތި    ބޭރުގެ  ޖެހުމަށް  ގުޅިގެން 
 ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދައި އެ މަސައްކަތް ކުރުން. 

59 

 60 މަގުބައްތި މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ✓ ✓ ✓ ✓ 100%

ބައިވެރިވުމުގެ    މުވައްޒަފުންނަށް  ✓  ✓ 70% ްޕރޮގްރާމްތަކުގައި  ތަމްރީން 
 ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުން 

61 

އެއްގޮތަށް    ޓްރެއިނިންގ  ✓  ✓ 3% ްޕލޭނާއި  ރިކުއަރމަންޓް 
 މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީން ދިނުން 

62 

ވެބްސައިޓު  ✓   20% ޚިދުމަތްތައް    ކައުންސިލްގެ  ބައެއް  ތަރައްޤީކޮށް 
 ހަމަޖެއްސުން ވެބްސައިޓު މެދުވެރިކޮށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް

63 

10%    
✓ 

އިދާރާގެ މުޙިއްމު    ކައުންސިލް  ހަދައި  ސެޓަްޕ  އެތެރޭގެ 
 ފެންނާނެގޮތަކަށް ބެހެއްޓުން  މަޢުލޫމާތުތައް / ޚިދުމަތްތައް

64 



0% 
  ✓   

 ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ފެއްޓުމާއި ގުޅޭ ތަމްރީން 
 ްޕރޮގްރާމެއް ހިންގުން. 

 
65 

0% 
  ✓   

ފުރުޞަތުތަކާއި   ރަށުގައި ވިޔަފާރީގެ  ބެހޭގޮތުން  ހުރި 
 މަޢުލޫމާތު ދިނުން.  ޒުވާނުންނާއި ރައްޔިތުންނަށް 

 
66 

0% 
  ✓   

ްޕލޭން ތައްޔާރުކުރުމާއި ބެހޭ ތަމްރީން ްޕރޮގްރާމެއް   ބިޒިނަސް
 ބޭއްވުން 

 
67 

ފަންތީގެ  ✓  ✓ 90% މެދު  އަދި  ބިން    ކުދި  ޚާއްޞަކޮށް  ވިޔަފާރިތަކަށް 
 ފާސްކުރުން. ހިމަނައިގެން ލޭންޑްޔޫސް ްޕލޭން 

68 

އެއްގޮތަށް ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ    ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލާއި  ✓  ✓ 50%
 ވިޔަފާރިތަކަށް ބިން ދޫކުރުން. 

69 

އިދާރާއިން  ✓   75% ކުރެވޭނެ    ކައުންސިލް  މަސައްކަތް  ފުލުހުންނަށް 
 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

70 

0% ✓  ✓ ✓ 
ގުޅިގެން    ސަރުކާރުގެ އިދާރާ  ކައުންސިލް  މުވައްސަސާތަކާއި 

 މިސްކިތްތަކުގައި ދީނީ ދަރުސްދިނުން.   ހޯނޑެއްދޫ ސްކޫލް އަދި
71 

ރަމަޟާން މަހު ހިފްޛްކޮށް ތަރާވިޙް    މަސްޖިދުލް ފުރުޤާން ގައި  ✓   30%
 ނަމާދުކުރާނެ އިމާމަކު ހަމަޖެއްސުން 

72 

ކެއުމުގެ  ✓   20% ހުރުމާއި  ހާފިޒަށް    ޙާފިޒު  ހަމަޖައްސައި  އިންތިޒާމް 
 ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖެއްސުން

73 

100%  ✓ 
 

 74 މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން މިސްކިތްތައް ✓

10%  ✓ 
 

✓ 

މިސްކިތުގެ  ކަމާއިބެހޭ    އާޘާރީ  އެއްގޮތަށް  ޑިޒައިނާއި 
އެހީގައި ފަރާތްތަކުގެ  ހެޔޮއެދޭ  މަރާމާތުކޮށް    ފަރާތްތަކާއި، 

 ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުންއާޘާރީ 
75 

100%  ✓ 
 

✓ 

ހަމަޖައްސައި،   މިސްކިތްތަކުގައި ވަކިބައެއް  އަންހެނުންނަށް 
ފަސޭހައިން ނަމާދުކުރެވޭނެ    އެބަޔަށް ވަކިން ވަދެވޭނެގޮތް ހަދައި

 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން
76 



 77 ބެލެހެއްޓުން  ޤަބުރުސްތާން ސާފުކޮށް ✓ ✓ ✓ ✓ 100%

10%   ✓ ✓ 
މީހުން ކުރެހުން    ޤަބުރުސްތާނުގައި  ވަޅުލެވިފައިވާގޮތުގެ 

 ހެދުން  ތައްޔާރުކޮށް ތަން ފަސޭހައިން ބޭނުންކުރެވޭގޮތް
78 

100%  ✓ 
 

✓ 
ޤަބުރުސްތާން    ޤަބުރުސްތާން ބެލެހެއްޓުމާއި  މަރާމާތުކޮށް 

 ދިއްލޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުން
79 

100%   ✓ ✓ 
މުވައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ރަށުގައި ހިނަވާގެއެއް    ސަރުކާރުގެ

 ޢިމާރާތްކުރުން 
80 

ތަކާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި    ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާ  ✓   0%
 ފޯރުކޮށްދިނުން   ހިނަވާގެއަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް

81 

0%   

 

✓ 

 

ޖަމްޢިއްޔާ    މުވައްސަސާތަކާއި  ޖަމާޢަތްތަކާއި  ސަރުކާރުގެ 
 ހިނަވާގެ ބޭނުންކުރާނެ އުޞޫލެއް ޤާއިމުކޮށް ހިންގުން   ގުޅިގެން

82 

މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޤުރުޢާން   ސްކޫލް ކުދިންނާއި ބޮޑެތި  ✓   0%
 މުބާރާތެއް ބޭއްވުން 

83 

ބޮޑެތި  ✓   0% ކުދިންނާއި  މަދަހަ    ސްކޫލް  އަމާޒުކޮށްގެން  މީހުންނަށް 
 މުބާރާތެއް ބޭއްވުން 

84 

50%  ✓  
✓ 

އަމާޒުކޮށްގެން   ޒުވާނުންނަށް  ކުދިންނާއި  ސްކޫލް 
ބަންގިގޮވުމާއި ނަމާދުކުރުމުގެ ްޕރޮގްރާމްއެއް    މިސްކިތްތަކުގައި

 ހިންގުން 
85 

10% ✓ ✓  
✓ 

މަޝްވަރާ    އެކުލަވާލެވޭ އެއްގޮތަށް  އޮނިގަނޑާއި 
 ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން. 

86 

35% ✓ ✓ 
 

✓ 
މުވައްސަސާތަކާއިއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް    ސަރުކާރުގެ
 ބޭއްވުން 

87 

50%    
✓ 

ވެބްސައިޓް  އަްޕޑޭޓްކޮށް    ކައުންސިލްގެ  އަްޕގްރޭޑްކޮށް 
 ބެލެހެއްޓުން 

88 



 89 ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުގައި ބެހެއްޓުން.   އިތުރު ނޯޓިސްބޯޑްތައް  ✓ ✓  0%

މުވައްޒަފުންނަށާއި    ޓްރަސްޓްމާލިއްޔަތު    ✓ ✓  10% ފަންޑުން 
 ރައްޔިތުންނަށް ލުއިލޯން ދިނުން. 

90 

5%    ✓ 
  ބޭސްބޭނުންކުރުމާއި ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ 

 ރޮގްރާމް ބޭއްވުން އެހެނިހެން ކަންތަކުގެ މަޢުލޫމާތުދޭ ްޕ
91 

 92 ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ބޭސް ހޯދުން  ކަމާއިގުޅޭ ✓ ✓   5%

0%  ✓   
 ދަފްތަރުގެ ފޯމެޓް ފަރުމާކޮށް ފާސްކުރުން 

 
93 

 94 ފޯމެޓް ފަރުމާކޮށް ފާސްކުރުން   ދަފްތަރުގެ  ✓   10%

50%   ✓ ✓ 
ކެޓަގަރީތަކަށް    އެކި ބިންތައް  ދޫކުރެވިފައިވާ  ކަންކަމުގައި 

 ކޮންމެ ކެޓަގަރީއެއް ވަކިން ލިސްޓް ނެގުން   ބަހާލައި، 
95 

50%   ✓  
ސައްޙަކަން    ނެގިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ  ބިންތަކުގެ  ހުރިހާ 

 ކަށަވަރުކުރުން 
96 

 97 ދަފްތަރުގައި ލިޔެ ފުރިހަމަ ކުރުން  ބިމުގެ ✓ ✓ ✓ ✓ 50%

 98 އުސޫލުތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން ކަނޑައެޅޭ  ✓   50%

0%    ✓ 

ތަކާއި    ބޭއްވޭ ޖަމްޢިއްޔާ  ހިންގުމަށް  ރާވައި  ްޕރޮގްރާމްތައް 
ތަކާއި އަދި ރައްޔިތުން ހިމެނޭގޮތަށް    ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާ

 ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދުން 
99 

35%    ✓ 
ފާހަގަކޮށް ބާއްވާނެ ްޕރޮގްރާމްތަކާއި އިޙްތިފާލުތައް    ދުވަސްތައް
 ކަނޑައެޅުން 

100 

10%   ✓  
މަޝްވަރާގެ ކަނޑައަޅައި   ރައްޔިތުންގެ  އުސޫލެއް  މަތިން 

 ތަންފީޒުކުރުން 
101 



0% ✓    

ޖަމާއަތްތަކާއި  ޖަމިއްޔާ  ރަށުގެ  މުއައްސަސާތަކާއި  ކަމާބެހޭ 
ޖެހުމަށް   ބޭރުގެ މަގުބައްތި  ގުޅިގެން  ފަރާތްތަކާއި  އެހީދޭ 

 މަސައްކަތް ކުރުން.  ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދައި އެ
 

102 

100% ✓ ✓ ✓ ✓ 
ސަރަޙައްދު    ޖެޓީމަގުމަތީ /     ހަވާލުކޮށްގެން  ކޮންޓްރެކްޓަރަކާއި

 ބައްތި މަރާމާތުކޮށް ދިއްލައި ބެލެހެއްޓުން 
103 

އެމަޖެންސީ  ✓   50% ބޭނުންވާ    ކޮމިއުނިޓީ  ޓީމަށް  ރެސްޯޕންސް 
 ވަސީލަތްތަކާއި ތަމްރީނު ދިނުން 

104 

 105 ސަރވޭ ކުރުން މަޢުލޫމާތުތައް ނެގުމަށް ✓ ✓ ✓ ✓ 45%

45%  ✓ ✓ ✓ 

ސައްހަކަން  އެއްކުރެވޭ    ސަރވޭގައި މަޢުލޫމާތުގެ 
އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު  ފިޔަވަޅު    ކަށަވަރުކުރުކޮށް  ފަރާތްތަކަށް 

 އެޅުން
106 

85% ✓  ✓ ✓ 

ދިރިއުޅޭ    ރަށްވެހި ރަށުގައި  ފަރާތްތަކާއި  ދިރިއުޅޭ  ނުވެ 
މަޢުލޫމާތާއި ތަފާސްހިސާބުތައް    ބިދޭސީންގެ  އެހެނިހެން 

 ކުރުން ނެގުމަށް ސްޓެޓިސްޓިކްސް ސަރވޭއެއް 
107 

85% ✓ ✓ 
 

✓ 
ބަލައި    ސަރވޭގައި ސައްހަކަން  މަޢުލޫމާތުތކުގެ  ނެގޭ 

 ދަފްތަރު އަްޕޑޭޓް ކުރުން.   ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރާއި، ރަށްވެހީންގެ
108 

 109 ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު އަްޕޑޭޓް ކުރުން   ރަށުގައި ✓ ✓ ✓ ✓ 100%

100% ✓ ✓ ✓ ✓ 
ހުށަ   މަރުވާ މަރުފޯމް  ރަށްވެހީންގެ  މީހުންގެ  ހެޅުމުން 

 އްްޕޑޭޓްކުރުން   ރަޖިސްޓްރީއިން އުނިކޮށް މަޢުލޫމާތު
110 

100% ✓ ✓ ✓ ✓ 

އުފަންވުމުގެ    އުފަންވާކުދިންގެ  ހުށަހެޅުމުން  ފޫޅުމާފޯމް 
މިރަށުގައި ހަދައި  ފަރާތެއްނަމަ    ރަޖިސްޓްރީ  ރަޖިސްޓްރީވާ 

ރަޖިސްޓްރީއަށް    އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހަދައި ރަށްވެހީންގެ 
 އިތުރުކުރުން 

111 

5%   ✓  
ލޭންޑް ޔޫސް ްޕލޭނާއި އެއްގޮތަށް ކުނިކޮށްޓެއް އެޅުމުގެ    ރަށުގެ

 / ކުރުން  މަސައްކަތް    މަސައްކަތް  ނުނިމިހުރި  ކުނިކޮށީގައި 
 ކުރުން 

112 

 113 ބޭނުންވާ މެޝިނަރީޒް ހޯދުން.  ކުނިކޮށްޓަށް  ✓ ✓  0%

 114 ވުޒާރާތަކާއި ގުޅިގެން ބަނދަރު މަރާމާތު ކުރުން   ކަމާއިެބހޭ ✓ ✓ ✓ ✓ 50%



5% ✓  ✓ 
ހަދައި    ޑްރާފްޓެއް  އުސޫލުގެ  ބެލެހެއްޓުމުގެ  ބަނދަރު 

 ޚިޔާލު ހޯދުން. ރައްޔިތުންގެ
115 

 
 
 
 

 ޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޙާ 
 

 ޓީ ބެލެހެއްޓުން ޙަވާލުކުރުން ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސެކިއުރި 
ސަވޭރާ އިންވެސްޓްމެންޓާއި   ވަނަދުވަހު  2021ޖަނަވަރީ    25ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް    ސެކިއުރިޓީ  އިދާރާގެ  ކައުންސިލް

  އަހަރު ނިމެންދެން ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުނެވެ. ޙަވާލުކުރެވި  މަސައްކަތު އެއްަބސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވި 

   
 

 ހިނަވާގެއެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުން 
ވަނަދުވަހު އެފް.އެސް.މޯލްޑިވްސް އާއި ޙަވާލުކުރެވި     2021ފެްބރުއަރީ    14ގދ ހޯނޑެއްދޫގައި ހިނަވާގެއެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް  

 ޙަވާލުކުރެވުނެވެ.  ވަނަ ދުވަހު ގދ ހޯނޑެއްދޫ ހިނަވާގެ ކައުންސިލާއި  2021މާރިޗު   22މަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު 

 
 

 . ފޯރުކޮށްދިނުން   އެހީތެރިކަން   ކައުންސިލުން   ހަރަކާތްތަކަށް   ތަމްސީލުކުރާ   ޒުވާނުން 
  އެގޮތުން.  ފޯރުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ  އެހީތެރިކަން  ޓީމަށް  ހޯނޑެއްދޫ  ަބއިވެރިވެފައިވާ  މުާބރާތުގައި  ހޭންޑްޯބލް  ޭބއްވުނު  ތިނަދޫގައި.ގދ

 .ޚަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ ކައުންސިލުން ކަންތައްތަކަށް ފަދަ ޚަރަދު ދަތުރު ކުރެވުނު ތިނަދޫއަށް
 

 ކުރުން   މަސައްކަތް   އެޅުމުގެ   ކުނިކޮށްޓެއް   އެއްގޮތަށް   ޕްލޭނާއި   ޔޫސް   ލޭންޑް   ރަށުގެ 
 . ހަވާލުކުރެވިފައެވެ  ވަނީ  ކައުންސިލާއި  ނިމި  މަސައްކަތް  ހެދުމުގެ  ސެންޓަރ  މެނޭޖްމަންޓް  ވޭސްޓް  ތެރޭގައި  މަހުގެ   މާރިޗު  2021



 

 . އިތުރުކުރުން   ޓޭންކްތައް   ވޯޓާރ   ކޮމިއުނިޓީ   ގުޅިގެން   ޖަމާއަތްތަކާއި   ޖަމިއްޔާ   މުއައްސަސާތަކާއި   ކަމާބެހޭ 
 .ހަވާލުކުރެވިފައެވެ ވަނީ ކޯޕަރޭޝަނާއި ފެނަކަ ޕްލާންޓް  ފެން ހެދިފައިވާ ރަށުގައި

 ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރުމާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން އިޤުރާރުވުމުގެ ދަރުބާރު 
 ކުރާ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  ވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރުމާއި އަންހެނުންގެ  04ގދ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ   

 ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުނެވެ.  2021މެއި  17އިޤުރާރުވުމުގެ ދަރުާބރު  މެމްަބރުން ކޮމެޓީގެ

 
 

 ޙިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ޙަފްލާ ބޭއްވުން 
  ކޮމެޓީގެ   ކުރާ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  ވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލަރުންނާއި އަންހެނުންގެ  03ގދ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ  

ވަނަ ދުވަހު   2021މައި    19ދައުރުގެ މެމްަބރުން ހޯނޑެއްދޫއަށް ކުރެއްވި ޙިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ޙަފްލާއެއް  ވަނަ    03
 ޭބއްވުނެވެ. 

 
 

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް 
  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  ކައުންސިލަރުންނާއި އަންހެނުންގެއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އަލަށް ހޮވުނު    ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީ

އަންހެނުންގެމެމްަބރުން  ކޮމެޓީގެ  ކުރާ ކައުންސިލަރުންނާއި  ޕްރޮގްރާމްގައި  އޮރިއެންޓޭޝަން  ޭބއްވުނު   ތަރައްޤީއަށް   ނަށް 
 ަބއިވެރިވެފައި ވެއެވެ.ކޮމެޓީއިން  ކުރާ މަސައްކަތް

 

 
 



 
 

 ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ ބައްތިތަކަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުން 
ގދ ހޯނޑެއްދޫ ފެނަކަ ބްރާންޗްގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު    މައްސަލަ  ދިމާވެފައިވާ  ަބއްތިތަކަށް  ޔުނިޓްގެ  ގދ ހޯނޑެއްދޫ ހައުސިންގ

  ޙައްލުކުރެވުނެވެ.

 
 
 
 

  އާއި   މަޝްރޫއު   ބެހޭ   އްލުކުރުމާއި ޙަ ގދ ހޯނޑެއްދޫގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރަމުންދާ ސަރަޙައްދުގައި ފެންބޮޑުވާ މައްސަލަ  
 ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ.   ގުޅިގެން 

މައްސަލަ ހައްލުކުރުމާއި ެބހޭ މަޝްރޫއު އާއި ގުޅިގެން   ފެންޮބޑުވާ  ސަރަޙައްދުގައި  ކުރަމުންދާ  ދަނޑުވެރިކަން   ހޯނޑެއްދޫގައި  ގދ
 ވަނަ ދުވަހު ަބއްދަލުވުމެއް ޭބއްވުނެވެ.  2021މެއި  31ގދ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލާއި ހުވަދޫ އެއިޑް އާއިއެކު 

 

ފެންބޭރުކުރުމަ  ސަރަޙައްދުން  ކުރަމުންދާ  އަޅައި  ދަނޑުވެރިކަން  ހޮޅިއެއް  ކާނުގައި  ހަދާފައިވާ  މިހާރު  ޖަންކްޝަން  ށް 
 މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  

  އަޅައި   ހޮޅިއެއް  ކާނުގައި  ހަދާފައިވާ   މިހާރު  ފެންޭބރުކުރުމަށް  ސަރަޙައްދުން  ކުރަމުންދާ  ދަނޑުވެރިކަން  ހޯނޑެއްދޫގައި  ގދ
މަސައްކަތްވަނީ    ޙަވާލުކުރެވި   އާއި   މޯލްޑިވްސް .އެސް.އެފް  ވަނަދުވަހު  2021  ޖޫން  01  މަސައްކަތް  މަރާމާތުކުރުމުގެ  ޖަންކްޝަން

 ނިންމާލެވި އޭގެ ޚިދުމަތް ލިެބން ފެށިފައިވެއެވެ. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 ބައިނަލް އަގުވާމީ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން  

، ކޮމެޓީ  ކުރާ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  ކައުންސިލާއިފާހަގަކުރުމަށް    ދުވަސް  ތިމާވެށީގެ  އަގުވާމީ  ަބއިނަލް

  2021ޖޫން    05މުވައްސަސާތައް އަދި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތައް ގުޅިގެން ރަށް ސާފުކުރުމާއި ރުއްގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް  
 ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުނެވެ. 

 
 
 

 ބަނދަރު ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުން 
ވަނަދުވަހު   2021ޖޫން    07ށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކާއިއެކު  ބަނދަރު ކޮމެޓީގެ މެމްަބރުން ހޯދުމަ
 މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުމެއް ޭބއްވުނެވެ.

 
 

 
 
 
 
 
 



 ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހޯނށޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ އައު އިމާރާތް 
 2021ޖޫން    16އިމާރާތް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު މަސައްކަތް    އައު  ކައުންސިލްގެ  ހޯނށޑެއްދޫ  ދެކުނުުބރީ  އަތޮޅު  ހުވަދު

 ވަނަދުވަހު ކައުންސިލާއި ޙަވާލުކުރެވި އެއްަބސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެވުނެވެ.

 
 

 ބަނދަރާއި ނެރުގެ ފުޅާމިން ޗެކުކުރުން 
އެހީތެރިކަމާއިއެކު ގދ ހޯނޑެއްދޫ ބަނދަރާއި ނެރުގެ ފުޅާމިން  ގދ ހޯނޑެއްދޫ ހިަބރު ލޯންޗުގެ ކެޕްޓަން ނިޙާޔަތު ވަޙީދުގެ  

 ވަނަ ދުވަހު ޗެކް ކުރެވުނެވެ. 2021ޖޫން  18ބަނދަރުކޮމެޓީއާއި ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން 

 
 

 
 މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން 

އެކު   • މުވައްސަސާތަކާއި  ގުޅޭގޮތުން  ފާހަގަކުރުމާއި  ދުވަސް  ތިމާވެށީގެ  ދުވަހު    2021މެއި    31ދުނިޔޭގެ  ވަނަ 
 ަބއްދަލުވުމެއް ޭބއްވުނެވެ. 

ވަނަ ދުވަހު    2021ޖޫން    08ހޯނޑެއްދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތުގެ އީ.އައި.އޭ ކޮންސަލްޓަންޓް އާއި އެކު   •
 ަބއްދަލުވުމެއް ޭބއްވުނެވެ. 

އޮފް   • މިނިސްޓްރީ  ގުޅޭގޮތުން  މަސައްކަތާއި  ނަރުދަމާގެ  ފެނާއި  ހައުސިންގ  ހޯނޑެއްދޫ  ޕްލޭނިންގ،  ނޭޗަނަލް 
 ވަނަ ދުވަހު ަބއްދަލުވުމެއް ޭބއްވުނެވެ.  2021ޖޫން  23އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއިއެކު 



މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން  މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް،  ކުނިކޮށީގެ  ރަށްގިރުމާއި ކޯޒްވޭގެ މައްސަލައިގެ އިތުރުން   •
ވަނަ ދުވަހު މަޝްވަރާ    2021ޖޫން    28ޖީ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝައުނާ އާއިއެކު  ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކޮނޮލޮ

 ަބއްދަލުވުމެއް ޭބއްވުނެވެ 
ވަނަ ދުވަހު  2021އޯގަސްޓް  12މައުސޫމް ހޯނޑެއްދޫ އަށް ވަޑައިގެން هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޑރ އަްބދު •

 ހޯނޑެއްދު ކައުންސިލާއި އެކު ަބއްދަލުވުމެއް ޭބއްވުނެވެ. 
ހައުސިންގ   03ހޯނޑެއްދޫގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ ތެރެއިން ހަވާލުނުކުރެވި ާބކީ ހުރި    ގދ •

 ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުނެވެ. 2021އޯގަސްޓް  22ޔުނިޓްގެ ގުރުއަތުލުން 
 

 ތަރައްޤީ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށް 
 2021ޖޫން    23ގެޓް ގްރޫޕަތަކާއި ަބއްދަލުކުރުމުގެ ކުރިން  ރަށުތަރައްޤީ ޕްލޭން އަލުން ތައްޔާރުކުރުމާއި ެބހޭގޮތުން ޓާ •

 ވަނަ ދުވަހު ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއިއެކު ަބއްދަލުވުމެއް ޭބއްވުނެވެ. 
ވަނަ ދުވަހު    2021ޖުލައި    08ރަށުތަރައްޤީޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ ކުރިން ރަށުގެ ދަނޑުވެރިންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށްޓަކައި   •

 ލުކުރެވުނެވެ.ދަނޑުވެރިންނާއި ަބއްދަ
ހޯދުމަށްޓަކައި   • ޚިޔާލު  އޮޑިވެރިންގެ  މަސްވެރިންނާއި  ރަށުގެ  ކުރިން  އެކުލަވާލުމުގެ  ޖުލައި   08ރަށުތަރައްޤީޕްލޭން 

 ވަނަ ދުވަހު މަސްވެރިންނާއި އޮޑިވެރިނާއި ަބއްދަލުކުރެވުނެވެ. 2021
ވަނަ ދުވަހު   2021ޖުލައި    09ދުމަށްޓަކައި  ރަށުތަރައްޤީޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ ކުރިން ރަށުގެ ޒުވާނުންގެ ޚިޔާލު ހޯ •

 ޒުވާނުންނާއި ަބއްދަލުކުރެވުނެވެ. 
ވަނަ ދުވަހު    2021ޖުލައި    10ރަށުތަރައްޤީޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ ކުރިން ރަށުގެ އަންހެނުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށްޓަކައި   •

 ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ އަންހެނުންނާއި ަބއްދަލުކުރެވުނެވެ. 
ތަ • ހޯދުމަށް  ރަށުތަރައްޤީޕްލޭން  މައުލޫމާތު  ޭބނުންވާ  ރަށުގެ   2021ޖުލައި    10އްޔާރުކުރުމަށް  ދުވަހު  ވަނަ 

 ކަމުވޮޝިވެގެންވާ ފަރާތްތަކާއި ަބއްދަލުކުރވުނެވެ. 
ހޯދުމަށްޓަކައި   • މައުލޫމާތު  ބޭނުންވާ  ތައްޔާރުކުރުމަށް  ރަށުގެ    2021ޖުލައި    11ރަށުތަރައްޤީޕްލޭން  ދުވަހު  ވަނަ 

 އެކިފަރާތްތަކާއިއެކު ކްލަްބހައުސް މެދުވެރިކޮށް މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުމެއް ޭބއްވުނެވެ. 

 
 



 ރައްޔިތު ބައްދަލުވުން 

 ރައްޔިތު ަބއްދަލުވުން ޭބއްވުނެވެ. ވަނަ ދުވަހު  2021ޖުލައި  16 •
 

 ކުނިއަޅާ ސަރަޙައްދު ސާފުކުރުން 

ވަނަ ދުވަހު ރަށުގައި ކުނިއަޅާ ސަރަޙައްދު    2021ޖުލައި    19ހެވީފޯސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު   •
 ސާފުކުރެވުނެވެ.

 
 

 މިނިވަންދުވަސް 
 ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުނެވެ.  2021ޖުލައި  26މިނިވަންދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ވަނަ  56ވެހިރާއްޖޭގެ ދި •

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1442  ފާ އީދުއު 



އާއި  ކޮމެޓީ    ކުރާ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  ކައުންސިލާއި   ވަނަ އަހަރުގެ އީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް  1442 •
 ޭބއްވުނެވެ.ގުޅިގެން މަސްރޭސް އެއް 

ކޮމެޓީ އާއި    ކުރާ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  ކައުންސިލާއި   ވަނަ އަހަރުގެ އީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް  1442 •
 ހޯނޑެއްދޫ ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރު އަދި ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި ގުޅިގެން ާބަބކިއު އެއް ޭބއްވުނެވެ. 

 
 

 ފެންބޭރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

ޯބކޮށް ވާރޭވެހި ރަށުގައި ފެންޮބޑުވުމާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލްގެ ކޮމިއުނިޓީ އެމަޖެންސީ ރެސްޕޮންސިވް ޓީމް އާއި   •
ރަށުގެ    ކުރާ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ އަދި  ރަށުތެރެއިން  ކޮމެޓީ  ގުޅިގެން  މުވައްސަސާތަކާއި 

  ވަނަ ދުވަހު ކުރެވުނެވެ. 2021ސެޕްޓެމްަބރ  15ފެންޭބރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

 
 

 
 
 
 
 
 

 ބެންޗް ހަދައި ކައުންސިލަށް ސަޕްލައި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  



ގދ ހޯނޑެއްދޫގައި ސްކޫލް އަށް ހަދިޔާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ެބންޗްތައް ހަދައި ކައުންސިލަށް ކައުންސިލަށް ސަޕްލައި   •
މައްދޭއިންވެސްޓްމެންޓް އާއި ޙަވާލުކުރެވި  މަސައްކަތް   ވަނަދުވަހު 2021ސެޕްޓެމްަބރ  22ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  

 ވަނަ ދުވަހު ެބންޗްތައް ކައުންސިލާއި ޙަވާލުކުރެވުނެވެ. 2021 ޑިސެމްަބރ 04ނިންމުމަށްފަހު 

 
  

 ޑެން ކޮރަލް ގާ 
އިހްތިސާސްގައި ހިމެނޭ ވިލެއްގައި ކޮރަލްގާޑެން އެއް  ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަހާއި  ގުޅުވައިގެން ހޯނޑެއްދޫ   •

 ހެދި ކޮރަލް ގާޑަން ސަރަޙައްދު ހިމާޔަތްކުރެވުނެވެ.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ދުވަސް ފާހަގަކުރުން. 



ހޯނޑެއްދޫ ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރ ހޯނޑެއްދޫ ސްކޫލް    ،ކޮމެޓީ  ކުރާ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  ކައުންސިލާއި •
ވަނަ ދުވަހު   2021އޮކްޓޯަބރ    01އަދި ހޯނޑެއްދޫ ހެލްތް ސެންޓަރ ގުޅިގެން އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ހަވީރެއް  

 ޭބއްވުނެވެ. 

 
 

 ޤައުމީ ދުވަސް 

 ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުނެވެ. 2021އޮކްޓޯަބރ  07ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު  •

 
 

 ދަނޑުވެރިންނަށް ބޭއްވުނު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން 

ހޯނޑެއްދޫގެ ދަނޑުވެރިކަންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހޯނޑެއްދޫ ދަނޑުވެރިކަންކުރުމުގެ އުސޫލް އަށް ޚިޔާލުހޯދުމަށާއި އުސޫލް  •
ަބއްދަލުވުމެއް   ޭބއްވުނެވެ. މިދައްދަލުވުމުގައި    2021އޮކްޓޯަބރ    27ހިއްސާކުރުމަށް  ދަނޑުވެރިންގެ ވަނަ ދުވަހު 

ހު ދަނޑުވެރިންގެ  އިތުރުން  ހޯދުމުގެ  އެކަންޮބޑުވުންތަކަށް  ޚިޔާލު  އަދި  ދެނެގަނެވުނެވެ.  ކަންޮބޑުވުންތައް  ރި 
 ކައުންސިލުން ޙައްލު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާނޭކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން ދެވުނެވެ. 

 



 
 

 ކް މަޝްރޫޢު ހޯނޑެއްދޫ ނޭޗަރ ޕާ 

އެއިޑް   • ހުވަދޫ  ޔޫގައި  އޯ  އެމް  ހެދުމުގެ  ޕާކެއް  ނޭޗަރ  މިޕްރޮޖެކްޓަކީ  ހޯނޑެއްދޫގައި  ސޮއިކުރެވުނެވެ.  އާއިއެކު 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު އެޖަމްޢިއްޔާއިން ކުރިޔަށް  

 ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.

 
 

 ބައްދަލުވުން މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ މަޝްވަރާ  

އިދާރާގެ މީޓިންގ   • ކައުންސިލްގެ  ަބއްދަލުވުން  ޭބއްވުމަށް އެދުނު މަޝްވަރާ  އިން  ޭބންކް  މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް 
ރޫމްގައި ޭބއްވުނެވެ. މިަބއްދަލުވުމުގައި އެޭބންކް އިން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތަކާއި ހުރި ފުރުޞަތުތަކާއިެބހޭ ގޮތުން  

 މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.ކައުންސިލާއި 



 
 

 ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރުގެ އައު އިމާރާތުގެ މަޝްރޫޢު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިން ހޯނޑެއްދޫގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  •
ިބން ލެވެލްކުރުމުގެ ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރުގެ އައު އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ިބން ކޮންޓްރެކްޓަރ އާއި ޙަވާލުކޮށް  

 ން ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ. މަސައްކަތަށް ކައުންސިލުން އެހީތެރިކަ

 
 
 

 ހުވަދޫ އެއިޑް އާއި އެކު ބޭއްވުނު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން 

  އާއި   އެއިޑް  ހުވަދޫ   ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި  މައްސަލަ  ފެންޮބޑުވާ  ސަރަޙައްދުގައި  ކުރާ  ދަނޑުވެރިކަން  ހޯނޑެއްދޫ.ގދ •
 ގުޅިގެން  އާއި  މަޝްރޫޢު  ރާވާފައިވާ  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  އެހީގައި  ސަރުކާރުގެ  ޖަޕާން  ގުޅިގެން  މިކައުންސިލް

 ޭބއްވުނެވެ. ވަނަ ދުވަހު    2021ނޮވެމްަބރ    17އެއިޑާއެކު މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުމެއް    ހުވަދޫ  އާއި  އެމްަބސީ  ޖަޕާނުގެ



 
 

 މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ހޯނޑެއްދޫގެ ފެންފަށަލަ ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކޮންސަލްޓަންޓް އައިއެކު ބޭއްވުނު  

އިޕޮކް  ދިރާސާ   ފެންފަށަލަ   ހޯނޑެއްދޫގެ • ކޮންސަލްޓަންޓް  ޙަވާލުކޮށްފައިވާ     އާއި    އެސޯސިއޭޓްސް  ކުރުމަށް 
ވަނަ ދުވަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ެބއްވުނެވެ.   2021ނޮވެމްަބރ    19ަބއްދަލުވުމެއް     ޭބއްވުނު   ކައުންސިލާއެކު

މިަބއްދަލުވުމުގައި މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްދާނޭގޮތާއި ެބހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. އަދި މިމަޝްރޫޢު 
 އަށް ކައުންސިލް އިން ބޭނުންވާ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ. 

 
 

 ލްއަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް ބޭއްވުނު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން އުޞޫ   ފައިވާ ހޯނޑެއްދޫގައި ރައްކާތެރި ކަމާއިއެކު ކުނިނައްތާލުމަށް ހެދި 

ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު •   ފަރާތްތަކުން   ަބއިވެރިނުވާ  ފަރާތްތަކާއި  ަބއިވެރިވާ  ނިޒާމުގައި  ނައްތާލާ  ކުނި  ހޯނޑެއްދޫގައި 
ގައި    2021ނޮވެމްަބރ    26އަހުލުވެރިކުރުމަށް  ށާއި  ހޯދަ  ޚިޔާލު  އާންމުންގެ  އަށް  އުޞޫލް  ޢަމަލުކުރަންވީގޮތުގެ

ހޯނޑެއްދޫ ސްކޫލްގައި މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުމެއް ޭބއްވުނެވެ. މިަބއްދަލުވުމުގައި އުޞޫލަށް ޚިޔާލު ހޯދުމާއި އާންމުންގެ 
 ހުރި ކަންޮބޑުވުންތައް ެބލުނެވެ. 



 
 

 މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ހޯނޑެއްދޫގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އަށް ޚިޔާލުހޯދުމަށް ބޭއްވުނު  

ޕްލޭން   2026އިން    2022 • އަދި  ޚިޔާލުހޯދުމަށް  އަށް  ޕްލޭން  ތަރައްޤީގެ  ހޯނޑެއްދޫގެ  ތައްޔާރުކުރެވިފައި  އަށް 
ޭބއްވުނެވެ.   2021ނޮވެމްަބރ    27ހިއްސާކުރުމަށް   ަބއްދަލުވުމެއް  މަޝްވަރާ  ހޯލުގައި  ހޯނޑެއްދޫ ސްކޫލް  ގައި 

ޕްލޭ  އެއްގޮތަށް ތަރައްޤީގެ  މިަބއްދަލުވުމުގައި ތަރައްޤީގެ  ޚިޔާލުތަކާއި  ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެއްވައި  ނަށް 
 ޕްލޭން އެކަށައަޅާނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން ކައުންސިލުން ދިނެވެ.

 
 

 ށ.ނަލަންދޫގައި ހުއިފިލަނޑާ ދިރުވާ އާލާ ކުރާ ފަރާތާއިއެކު ބޭއްވުނު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން 
ފަރާތާއިއެކު ކައުންސިލާއި ހޯނޑެއްދޫގައި ހުއިފިލަނޑާގެ މަސައްކަތްކުރާ    ކުރާ   އާލާ  ދިރުވާ  ހުއިފިލަނޑާ  ނަލަންދޫގައި.ށ •

ވަނަ ދުވަހު ހޯނޑެއްދޫކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި    2021ނޮވެމްަބރ    28ފަރާތްތަކާއިއެކު މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުމެއް  
ހޯނޑެއްދޫގަ މިަބއްދަލުވުމުގައި  ެބހޭގޮތުން ޭބއްވުނެވެ.  ފުރުޞަތުތަކާއި  ހުރި  އާލާކުރުމަށް  ދިރުވާ  ހުއިފިލަނޑާ  އި 

 މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.



 
 
 

 ދިވެހި ފުލުހުންނާއި ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 
  އިންޓަނެޓާއި    ރައްކާތެރިކަމާއެކު   ބެލެނެވެރިންނަށް   ގުޅިގެން   ސްކޫލާއި   ހޯނޑެއްދޫ   ކައުންސިލާއި  ހޯނޑެއްދޫ •

ވަނަ ދުވަހު   2021ޑިސެމްަބރ    02ޕްރޮގްރާމެއް    ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ   ގޮތުގެ   ބޭނުންކުރާނެ   މީޑިއާ   ސޯޝަލް
  ހޯނޑެއްދޫ ސްކޫލްގެ ހޯލުގައި ޭބއްވުނެވެ.

 
 

 ބައިނަލްއަގުވާމީ ޚާއްސަ އެހީއަށްބޭނުންވާ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 
   އާއި  ކައުންސިލް  ހޯނޑެއްދޫ   ގޮތުން  ކުރުމުގެ  ފާހަގަ  ދުވަސް  މީހުންގެ  ޭބނުންވާ  އެހީއަށް  ޚާއްސަ  ަބއިނަލްއަޤްވާމީ •

  ފަރާތްތަކަށް   ޭބނުންވާ  އެހީ  ޚާއްސަ  ތިިބ  ހޯނޑެއްދޫގައި   ،ގުޅިގެން  ކޮމެޓީއާ  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ
 ގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ.  2021ޑިސެމްަބރ  03ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް  ހަދިޔާ



 
 

 ޔުނިސެފް ގެ ޓީމާއި ކައުންސިލުން ބައްދަލުކުރުން 
 ،އެޗްޕީއޭ  ހެދުމަށް  އެއް  އިންޓްރޮޑަކްޝަން  ޕޯސްޓް  ގުޅިގެން  އާއި  ވެކްސިނޭޝަން  އެޗްޕީވީ  އަދި  ވެކްސިނޭޝަން  ކޮވިޑް •

ަބއްދަލުކުރެވުނެވެ.   2021ޑިސެމްަބރ    07  ކައުންސިލުން  އާއި  ޓީމް  ގެ  ޔުނިސެފް  އަދި  ޑަްބލިޔުއެޗްއޯ ގައި 
އޮފިޝަލުން   ޔުނިސެފްގެ  އަދި  ހެލްތް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އާއި  އެންސީ  ޕްރޮޓެކްޝަން  ހެލްތް  މިަބއްދަލުވމުގައި 

 ަބއިވެރިވެފައި ވެއެވެ.

 
 

 އަށް ހަދިޔާކުރުމަށް ހެދުނު ބެންޗްތައް ސްކޫލް އާއި ޙަވާލުކުރުން   ސްކޫލް 
އަށް  ސްކޫ • ސްކޫލް  ެބންޗުތައް  ހަދިޔާކުރެވުނެވެ.  އަށް  ސްކޫލް  ެބންޗު  ސްޓަޑީ  ހެދުނު  ހަދިޔާކުރުމަށް  އަށް  ލް 

 ވަނަދުވަހު ހޯނޑެއްދޫ ސްކޫލްގައި ޭބއްވުނު އެސެމްްބލީއެއްގައެވެ. 2021ޑިސެމަްބރ  16ހަދިޔާކުރެވިފައިވަނީ 



 
 

 ލުކުރުން ޖެހުމާއި ބައެއް މަރާމާތު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބަޔާކައި ޙަވާ ވަޑިންދިހަރޭ މައިޒާނުގައި ގާޑަން ލައިޓް  
  މޯލްޑިވްސް   އެސް  އެސް  އެފް  މަރާމާތުތައްކުރުމަށް  ަބއެއް  ކުރަންހުރި  ހަރުކުރުމާއި  ގާޑަންލައިޓް  މައިޒާނުގެ  ވަޑިންދިހަރޭ •

 ޙަވާލުކުރެވުނެވެ. ވަނަ ދުވަހު  2021ޑިސެމްަބރ  17 އާއި

 
 
 ދަތުރެއް ކުރުން   އަށް ކައުންސިލުން ހައްދުންމައްޗަށް ތަޖުރިބާ   2021ޑިސެމްބަރ    22އިން    2021ޑިސެމްބަރ    17

ކައުންސިލުން ހައްދުން މައްޗަށް ކުރެވުނު ދަތުގައި ލ.އިސްދޫ، ލ.ކަލައިދޫ، ލ.ފޮނަދޫ، ލ.ގަން، ލ.މާންދޫ، ލ.   •
. މިދަތުރުގައި މިއަތޮޅުގެ ދަނޑުވެރިކަމާއި ހުއިފިލަނޑާ ދިރުވާ ހިތަދޫ އަދި ލ.ކުނަހަންދޫ އަށް ޒިޔާރަތް ކުރެވުނެވެ

ތަޖުރިާބ   ަބލައި  ކުރިޔަށްދާގޮތް  މަސައްކަތް  ކުނިނައްތާލުމުގެ  ރަށްތަކުގައި  މިއަތޮޅުގެ  މަސައްކަތާއި  އާލާކުރުމުގެ 
ސޮ ކުރެވުނެވެ.   އެމްއޯޔޫއެއްގައި  ދެމެދު  މިކައުންސިލާއި  ކައުންސިލާއި  އިސްދޫ  އިކުރެވިފައިވެއެވެ. މިދަތުރުގައި 

ހަމަޖެހިފައެވެ. ތައްޭބއްވުމަށްވަނީ  ޓްރެއިނިންގ  ދަނޑުވެރިކަންކުރުމުގެ  ދެރަށުގެ  ދަށުން  މިދަތުރުގައި   މިއެމްއޯޔޫގެ 
 ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އިތުރުން އިދާރީ މުވައްޒަފުންވަނީ ަބއިވެރިވެފައެވެ.



 
 
 

 ލުކުރުން  އަލިކުރުމަށް އިތުރު މަގުބައްތި ޖެހުމަށް ބަޔާކައި ޙަވާ މަގުމަތި 
  އިންވެސްޓްމެންޓް  ސަވޭރާ  ހަރުކުރުމަށް  މަގުަބއްތި  އަދި   ހޮޅިދަނޑި  އިތުރަށްޭބނުންވާ  އަލިކުރުމަށްޓަކައި  މަގުތައް •

އިތުރު    2021ޑިސެމްަބރ    21އާއި   ދަށުން  މިމަޝްރޫޢުގެ  ޙަވާލުކުރެވުނެވެ.  ރަށުގެ   10ގައި  މަގުަބއްތި 
 އެކިތަންތަނުގައި ޖެހުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

 
 
 
 

 ދާން އޮންނަ މަގު ހެދުން އަދި ނަރުދަމާ ސައިޓަށް  ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް  



  ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް  ހޯނޑެއްދޫ  އަދި  ސައިޓަށް  ނަރުދަމާ  ހޯނޑެއްދޫގެ  އެހީތެރިކަމާއިއެކު  ޕްރައިވެޓްލިމިޓެޑްގެ  ހެވީފޯސް •
 ވަނަ ދުވަހު ކުރިޔަށްގެންދެވުނެވެ.  2021ޑިސެމްަބރ  28ވެލިއެޅުމުގެ މަސައްކަތް  މަގަށް ދާންއޮންނަ ސެންޓަރަށް

 
 

 ހޯނޑެއްދޫ ހެލްތް ސެންޓަރ ގެ ބަލިމީހުންގެ ވޯޑް އޭސީކުރުން 
 30ބަލިމީހުންގެ ވޯޑް އޭސީކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށް ނިންމައި  ކައުންސިލްގެ އެހީގައި ހޯނޑެއްދޫ ހެލްތް ސެންޓަރ ގެ   •

 ވަނަ ދުވަހު ހޯނޑެއްދޫ ހެލްތް ސެންޓަރ އާއި ޙަވާލުކުރެވުނެވެ. 2021ޑިސެމްަބރ 

 
 

 އާއި ގުޅިގެން ހޯނޑެއްދޫ އަށް ކުރަންޖެހުން އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން   19ކޮވިޑް  
އުފައްދައި އެ ޑެސްކްގެ ޚިދުމަތް އހީތެރިކަން  ގައި ހޯނޑެއްދޫ ގައި ގާއިމްކުރަން ޖެހުނު ސޯޝަލް ސަޕޯޓް ޑެސްކް    19-ކޮވިޑް

އާއި ގުޅިގެން ހޯމް ކަރަންޓީނު ކުރަންޖެހުނު ފަރާތްތައް ހޯމް   19ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ. މީގެ އިތުރުން ކޮވިޑް  
 އަވަށްޓެރި ރަށްތަކާއި ހޯނޑެއްދޫ މޮނިތަރިންގ ޙާލަތަށް ގެނެވުނު ކޮންމެ ހިނދެއްގައި ދަތުރު ހުއްދަ އާއި  ކަރަންޓިނު ކުރުމާއި

އެހެނިހެން ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާއި ރައްޔިތުންނަށް ޭބނުންވާ އެންމެހައި ކަންކަން ރަޢްޔިތުންނަށް ފަހިކޮށްދިނުމައި ކައުސިލުން  
 މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ.

 
 



ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް    2021 .1
 ހަރަކާތްތައް ގެންދެވިފައިނުވާ  

 ގެ ސަަބުބން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ވަނީ ނުހިންގިފައެވެ.  19-ކޮވިޑް
 
 

     ވިޔަފާރިއާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި  ކައުންސިލުން   .2
 އަމާރީ ހައުއްޑާގެ ކުނި ހޯނޑެއްދޫ އަށްގެނެސް ނައްތާލުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން.   :ވިޔަފާރި/ޚިދުމަތް ނަން 

  އާއި ގުޅިގެން ހުއްޓުމަކަށް އައިސަފައެވެ.   19ކޮވިޑް    ނީ ހޯދުމަށް ކުރުމަށް ރޭވުނު ގިނަ ކަންކަންކައުންސިލުން އާމްދަ
އެހެން ނަމަވެސް އަމާރީ ހައުއްޑާގެ ކުނި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް އެއްަބސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެވުމާއި ވިޔަފާރި  

 އުޞޫލް އިން ދަނޑުވެރިކަންކުރުމަށް ދަނޑުބިންދޫކުރުމަށް ކައުންސިލުން ފާސްކުރެވުނެވެ.
 

 
  



 މާލީ ހިސާބުތައް ވަނަ އަހަރުގެ    2021ކައުންސިލްގެ   .3

 ޚަރަދު   ލިބުނު އާމްދަނީ އާއި

   
 އާމްދަނީ 

 އައިޓަމްތައް  އަންދާޒާ އާމްދަނީ  ލިބުނު  ލިބުނު/ނުލިބުނު   އިތުރަށް 

137.03 4,869,108.53 4,868,971.50 J-GOM  ްދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓް  ދައުލަތުނ 

- 608,159.06 608,159.06 T-LCL ްފަންޑް  ޓްރަސްޓ 

269,595.73 322,878.08 53,282.35 L- CTPF ަފަރާތުގެ ފައިސާ  ތިންވަނ 

-  1,327,409.83 725,613.17 2,053,023.00 J-LCL  ެއާމްދަނީ  ކައުންސިލްގ 

- 586,954.87 586,954.87 L-CWDF  އ.ތ.މ.ކ 

12,283.00 12,283.00 - L-CPAF ްއެކައުންޓްސް ފަންޑް  ަޕބްލިކ 

  ޖުމުލަ:  8,170,390.78 7,124,996.71 1,045,394.07  -

     

   
 ޚަރަދު 

 އައިޓަމްތައް  އަންދާޒާކުރި  ޚަރަދު  ބާކީ/ނުލިބިހުރި 

749,284.09 4,119,824.44 4,869,108.53 J-GOM  ްދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓް  ދައުލަތުނ 

608,159.06 - 608,159.06 T-LCL ްފަންޑް  ޓްރަސްޓ 

-       97,130.92 420,009.00 322,878.08 L- CTPF ަފަރާތުގެ ފައިސާ  ތިންވަނ 

296,011.61 429,601.56 725,613.17 J-LCL  ެއާމްދަނީ  ކައުންސިލްގ 

474,927.71 112,027.16 586,954.87 L-CWDF  އ.ތ.މ.ކ 

12,283.00 - 12,283.00 L-CPAF ްއެކައުންޓްސް ފަންޑް  ަޕބްލިކ 

  ޖުމުލަ:  7,124,996.71 5,081,462.16 2,043,534.55



   

 ޚަރަދު ތަފްސީލް 

 

ބާކީ/އާމްދަނީ  
 ޚަރަދުނުވާ  ނުލިބުމުން 

 އަންދާޒާކުރި  ޚަރަދު 

 އައިޓަމްތައް 

 ރިކަރެންޓް ޚަރަދު  5,738,064.65 4,562,355.27 1,175,709.38

 ކެިޕޓަލް ޚަރަދު  2,432,326.13 519,106.89 1,913,219.24

  ޖުމުލަ:  8,170,390.78 5,081,462.16 3,088,928.62

    
 

   
  ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 

 210 ހިނގާ ޚަރަދު   މުވައްޒަފުންނަށް 2,596,867.58 2,190,479.12 406,388.46

17,619.75 90,861.00 108,480.75 

މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި   ެޕންޝަނާއި، 
 ފައިސާ ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ

213 

 221 ކުރުމުގެ ޚަރަދު   ދަތުރުފަތުރު 149,612.00 85,206.99 64,405.01

 222 ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު  އޮފީސް 262,155.00 113,093.93 149,061.07

 223 ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު  އޮފީސް 1,047,700.00 954,632.79 93,067.21

 225 ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  ތަމްރީން 162,344.00 3,564.97 158,779.03

 226 ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  މަރާމާތު 530,000.00 351,447.19 178,552.81

 228 އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް  ސަރުކާރުންދޭ 855,905.32 773,069.28 82,836.04

25,000.00 - 25,000.00 

ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް    ލިބިފައިވާ
 ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ 

281 

  ޖުމްލަ  5,738,064.65 4,562,355.27 1,175,709.38

 

 
 
 



 ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް  ވަނަ އަހަރުގެ    2021 .4
 ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ ަބއްދަލުވުމުގެ އަދަދު: 

 1ރައްޔިތު ަބއްދަލުވުން 
 2ރައްޔިތު ަބއްދަލުވުން 

 15  ކައުންސިލުން ަބއްދަލުވުން ޭބއްވި އަދަދު:
ަބއްދަލުވުން ާބއްވާފައިވެއެވެ. މި ގޮތުން މި މުއްދަތުގައި އަދި ކުއްލި  ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ ޢާންމު  

  5ޭބއްވިފައިވެއެވެ. އަދި އެޖެންޑާ ކުރެވި ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަަބުބން  ލުއްލި ަބއްދަދަލުވުން    3މާއި  ޢާންމު ަބއްދަލުވު  12
މުޅި ރާއްޖެ ލޮކްޑައުން ކުރުމާއި ހޯނޑެއްދޫ    އާއި ގުޅިގެން  19ކޮވިޑް  ަބއްދަލުވުން ކުރިއަށް ނުގެންދެވިގެން ހުއްޓާލާފައިވެއެވެ.  

އިން ކޭސްތަކެއް ފެނި ހޯނޑެއްދޫ ލޮކް ޑައުންކުރުމުގެ ސަަބުބން ކައުންސިލްގެ ހިންގުމަށް ވަރަށް ެބޑެތި ގޮންޖެހުމާއި ކުރިމަތިލައި  
 ކައުންސިލްގެ ގިނަަބއްދަލުވުންތައްވެސް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައި ނުވެއެވެ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ކައުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވާ ކަންކަން 



 ޢަދަދު  ޙާޟިރުވި  ނިންމުންތައް  ކައުންސިލްގެ
 ބައްދަލުވުމުގެ 
 ނަންބަރު 

ކައުންސިލްގެ   ހޯނޑެއްދޫ  ދެކުނުުބރީ  ވަނަ    98ދައުރުގެ    ވަނަ  3ހުވަދުއަތޮޅު 
  ފާސްކުރުމަށް،އޮތްގޮތަށް   ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ

2 
  – 3ދައުރު 
 100  ަބއްދަލުވުން

މަޝްވަރާ ޭބއްވުނު  ކުރިން  ަބއްދަލުވުގެ  ގެނެވުނު   ކައުންސިލްގެ  ަބއްދަލުވުމުގައި 
ހަތްދިހަހާސް 8,170,390.78   ަބދަލުތަކާއިއެކު އެއްލައްކަ  )އަށްމިލިއަން  ރ 

 ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. ނުވަދިހަރުފިޔާ ހަތްދިހަ އަށްލާރި( އަށް  ތިންސަތޭކަ
ހުށަހާޅާ މެމްަބރުންނާއި  ކޮމެޓީ އެކުލަވާލާއިރު އިދާރީގޮތުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން

މެމްަބރުން ނަގާނީ ޢާންމުކޮށް    މެމްަބރުންނަށް އިތުރުކޮށް، އިތުރުވާ  09އެކު ޖުމްލަ  
   ކަމަށް އިޢުލާންކޮށްގެން ހުށަހަޅާ މީހުންގެތެރެއިން

   ގެންދިޔުމަށް ޓެންޑަރ ކޮމެޓީ އިން ލަފާދީފައިވާގޮތަށް ކުރިޔަށް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ހުސްވެފައިވާ  އިދާރާގެ  މަޤާމަށް   ކައުންސިލްގެ  ގެ  އޮފިސަރ 

 އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެ މުވައްޒަފު ނެގުމަށް. 
o  ްިބނ ކަނޑައަޅާފައިވާ  އެޅުމަށް  ޖިމް  ލެވެލްކުރުމަށް ސާފުކުރުމާއި    އައުޓްޑޯ 

ކޮމިއުނިޓީ އެންޑް  ސްޕޯޓްސް  ޔޫތް،  އޮފް  އެދިއްޖެ   މިނިސްޓްރީ  އިން  ސެންޓަރ 
ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް.  އެކަން   ހާލަތެއްގައި 

o   ިއެސަރަހައްދުގައ އިތުރުކުރުމަށް  ކަނޑައެޅިިބން  އެޅުމަށް  ޖިމް    އައުޓްޑޯ 

ދަ ހަމަޖައްސައި  ިބން  ަބދަލު  ފަރާތްތަކަށް  ވަކިރުމަށްގަނޑުވެރިކަންކުރާ    ނޑުިބން 

  ނޯޓިސް ފޮނުވުމުން ގދ.ހޯނޑެއްދޫ އޯކަމް މުޙައްމަދު ނިޒާރު ލޯކަލް ގަވަރަމަންޓް

އައުޓްޑޯ  ނިމުމުން  އެމައްސަލަ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ  މައްސަލަ  އަށް   އޮތޯރިޓީ 

 ޖިމްއެޅުމަށް އެހެން ިބމެއް ކަނޑައެޅުމަށް.
ަބއްދަލުވުމުގައި އުސޫލަށް   ޭބއްވުނު މަޝްވަރާކައުންސިލްގެ ަބއްދަލުވުމުގެ ކުރިން  

މިނިންމުމާއިއެކު ަބދަލުތަކާއިއެކު  އޮތްގޮތަށް    ގެނެވުނު  އުސޫލް  އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާ 
 ފާސްކުރުމަށް.

ހޮރައިޒަން ކަނޑައަޅާނީ  ިބމެއްގެގޮތުގައި  ހެދުމަށް  އަށް    ސްލިޕްވޭ  ފިޝަރީޒް 
ރަށުގެ   އުތުރުން  ިބމުގެ  ހޮރައިޒަންދޫކޮށްފައިވާ  އިން   ފަޅުތެރެއިން  ފިޝަރީޒް 
ެބޑާއިން ގުޅުވައިގެން ހިއްކާ   ިބމެއްގައި ކަމަށް އަދި   އަކަފޫޓ100000ްއަޅާފައިވާ 

މައްސަލައެއް ނެތްކަމަށްވާނަމަ ފަޅު   ބިންހިއްކުމުގެ ކުރިން އީއައިއޭހަދައި އެއްވެސް
 ހިއްކައިގެން ކަމަށް.

 ކެންސަލް ކުރެވިފައި
  – 3ދައުރު 
 101  ަބއްދަލުވުން

ކައުންސިލްގެ   ހޯނޑެއްދޫ  ދެކުނުުބރީ  ވަނަ   100ދައުރުގެ    ވަނަ  3ހުވަދުއަތޮޅު 
ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް،     ަބއްދަލުވުމުގެ  ވަނަ   31ޖަނަވަރީ    2021އޮތްގޮތަށް 

ހުވަދުއަތޮޅު ޭބއްވުނު   ދުވަހު  އިދާރާގައި  ކައުންސިލް  ހޯނޑެއްދޫ  ދެކުނުުބރީ 
ވަނަ ޢާއްމު   102ވަނަ ދައުރުގެ    3ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ    ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ

2 
  – 3ދައުރު 
 102  ަބއްދަލުވުން



ވަނީ    ަބއްދަލުވުމުގައި އިއްތިފާޤުން  މެމްަބރުންގެ  ވަޑައިގެންނެވި  ަބއިވެރިވެ 
 ނިންމާފައެވެ. 

 ާބތިލްކުރުމަށް.  ޖަވާބުލިމުން ކަމަށް ނިންމުންަބއްދަލުވުމުގައި އެލް ޖީ އޭ އިން    ވަނަ 
ިބމުގެ  - ދޫކުރި  ސަރަޙައްދުން  ދަނޑުގެ  ޯބޅަ  ކުރިން  ހެދުމަށް  ޖިމް    އައުޓްޑޯ 

ކަނޑައެޅުމަށް.  ިބމެއް  އަލުން  ާބތިލްކޮށް   ރަޖިސްޓްރީ 
ިބޑްކުރެވިފައިވާ   އަލަށް ކަނޑައަޅާ ިބމަކީ ހޯނޑެއްދޫ މިނާކެފޭގެ އުތުރުން ދޫކުރުމަށް  -

އެިބމުގައި ހުރި ރުށްގަހުގެ    ދެިބމުގެ އުތުރުން އޮތް ހުސްިބމުން ބިންދިނުމަށް އަދި
ރަޖިސްޓްރީހަދާ ލެވެލްކުރުމަށްފަހު  ސްޕޯޓްސް    ަބދަލާތަން  ޔޫތް،  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

 A414ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދިނުމަށް. އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރަމަންޓް އަށް
o  ްޙަވާލުވުމަށ އާއި  ސެންޓަރ  ކޮމިއުނިޓީ  ކުރެވުނުމަސައްކަތަށް   ކައުންސިލުން 

ދިމާވެފައިވާ އެންމެހައި   އެސެންޓަރުން އެއްާބރުލުން ނުލިުބމުގެ ސަަބުބން މިހާތަނަށް
ސްޕޯޓްސް ޔޫތް،  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ފާހަގަކޮށް  ކޮމިއުނިޓީ   މައްސަލަތަށް  އެންޑް 

   ނުވުމަށް.އެމްޕަވަރމަންޓް އަށް ސިޓީއެއް ފޮ
o   ުއަްބދ މިނިސްޓަރ  އެމްއޯޔޫهللا ފޮރިން  ަބހެއް  ފޮރިން    ޝާހިދުގެ  ފޮނުވައި 

 މިނިސްޓްރީގެ ަބހެއް ހޯދުމަށް ސިޓީއަކުން ފޮނުވުމަށް. 
 ހުށަހަޅާފައިވާގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް. ކޮމެޓީގެ މެމްަބރުކަމަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން

 އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް. މަރާމާތުކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މަޢުލޫމާތުޝީޓުފާޚާނަ 
o  ްއަކަމީޓަރުގެ   1050  ސެވަރޭޖް ޓްރީމަންޓް ޕްލާންޓް އަށް އެދިފައިވާ ސަރަހަދުނ

ފާސްކުރުމަށް.   ިބން 
o    ްއަކަމީޓަރުގެ   1185.5ވޯޓަރ ޓްރީޓްމަންޓް ޕްލާންޓް އަށް އެދިފައިވާ ސަރަޙައްދުނ

ފާސްކުރުމަށް.   ިބން 
o   ްސަރަޙައްދުތަކުނ ހުށަހަޅާފައިވާ  ެބހެއްޓުމަށް  ސޭޓޭޝަން  ޕަމްޕް   ސްވަރޭޖް 

 ކައުންސިލް އިދާރާ އާއި ހޯނޑެއްދޫ ހުކުރުމިސްކިތް ކައިރިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ިބން 

ފާސްކުރުމަށް.  64އެސަރަޙައްދުތަކުން   ލިޭބގޮތަށް   އަކަމީޓަރު 
o   ްޕަމްޕ ސަރަޙައްދުތަކުން ސްވަރޭޖް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ެބހެއްޓުމަށް  ސޭޓޭޝަން    

ހޯނޑެއްދޫ ިބން  ހޯދުމަށްއެދިފައިވާ  ސަރަޙައްދުން  ކޯޓް  މެޖިސްޓްރޭޓް    ހޯނޑެއްދޫ 

އުތުރުން   ގޯތީގެ  ަބންޑާރަ  ލިޭބގޮތަށް  64ޒިޔާވިލާ   ފާސްކުރުމަށް.   އަކަމީޓަރު 
o  ިހުށަހަޅާފައ ެބހެއްޓުމަށް  ސޭޓޭޝަން  ޕަމްޕް  ސަރަޙައްދުތަކުން ސްވަރޭޖް   ވާ 

ހޯނޑެއްދޫ ިބން  ހޯދުމަށްއެދިފައިވާ  ސަރަޙައްދުން  ސްކޫލް  ހޯނޑެއްދޫ   ހޯނޑެއްދޫ 

ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުން   ކަންމަތި  ހުޅަނގުދެކުނު  ދަނޑުގެ   އަކަމީޓަރު   64ފުޓްޯބޅަ 

 ލިޭބގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް. 
o  ިގޮތުގައ ހަރަކާތުގެ  ަބޖެޓްގެ  ކައުންސިލްގެ  ކައުންސިލްގެ   މިދަތުރު  އިތުރުކޮށް 

އިން   ޚަރަދުކުރެވެންހުރ45000ި/-އާމްދަނީ  ޚަރަދުކުރުމަށް.   ރ   އައިޓަމްތަކުން 
o  ެއަލައޮޅުގ އަދި  ޒިޔާރަތްކުރުމަށް  އަށް  ސިޓީ  ފޯއްމުލަކު  ކަންކަން    މިދަތުރުގައި 

 ަބއްދަލުކުރުމަށް. ކުރިޔަށްދާގޮތާއި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި ކައުންސިލާއި



o ާގޯލްހެދުމަށް.  ނައިންއަސައިޑް ގޯލް ހެދުމަށް އިޢުލާންކޮށް އަގުހޯދ 
o    މަތިން ލޯކަލް    ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާގޮތުގެ  4ގެ    5/2020ގާނުން ނަންަބރ

ޮބޑުަބއެއްގެގޮތުގައި  ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އިން ހުއްދަ ލިިބއްޖެނަމަ އެިބން އެގޯތީގެ
 އިތުރުކޮށްދިނުމަށް. 

 ކެންސަލް ކުރެވިފައި
  – 3ދައުރު 
 103  ަބއްދަލުވުން

ކައުންސިލްގެ   ހޯނޑެއްދޫ  ދެކުނުުބރީ  ވަނަ   102ދައުރުގެ    ވަނަ  3ހުވަދުއަތޮޅު 
 އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް،  ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ

2 
  – 3ދައުރު 
 104  ަބއްދަލުވުން

ކޮމެޓީގެ   އަހަރުގެ    2021ޓެންޑާ  ަބއްދަލުވުމުގެ  2ވަނަ  ޔައުމިއްޔާ    ވަނަ 
   އޮތްގޮތައްފާސްކުރުމަށް،

ޔައުމިއްޔާ އޮތްގޮތައް  ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގެ 3ވަނަ އަހަރުގެ  2021ޓެންޑާ ކޮމެޓީގެ 
  ފާސްކުރުމަށް،

ދަނޑުިބމުގެ ޭބނުންވާ    އެގްރޯ ކުންފުނިން ދަނޑުވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތެރިކަމަށް
ދަނޑުވެރިކަންކުރުމުގެ ގޮތުން  ހެދުމުގެ  އެކެއް   އެގްރީމެންޓްތައް  އުސޫލްގައިވާ 

މުއްދު މުއްދަތަށް  ދެއަހަރުވަހުގެ  އަށް    އަހަރުގެަބދަލުގައި  އެލް.ޖީ.އޭ  އިތުރުކުރުމަށް 
   ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް، ހުށަހަޅައިގެން އެފަރާތުން ދޭ ލަފާގެމަތިން

ކައުންސިލްގެ   ހޯނޑެއްދޫ  ދެކުނުުބރީ  ވަނަ   104ދައުރުގެ    ވަނަ  3ހުވަދުއަތޮޅު 
  އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް،  ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ

2 
  – 3ދައުރު 
 105  ަބއްދަލުވުން

ޤާނޫނީގޮތުން އެއްވެސް ހުރަހެއް    ގެ މިހާލަތު ގައި ަބއްދަލުވުން ޭބއްވުމަށް  19ކޮވިޑް  
އަދި   މައްސަލައޮތްތޯ  އެއްވެސް  އަދި   ނުޭބއްވިއްޖެނަމަ  ދިމާވާނޭތޯ 

ގަވަރަމަންޓް ލޯކަލް  ހޯދުމަށް  ލަފަޔެއް  އަށް   ކުރިޔަށްގެންދާނޭގޮތުގެ  އޮތޯރިޓީ 
   ހުށަހެޅުމަށް ފާސްކުރުމަށް،

ަބލަންޖެހޭ އިދާރީގޮތުން  ދޭންޖެހޭ   ކަންހިގާދިޔަގޮތެއް  ލިޔެކިޔުންތަކަށްަބލައި 
ފައިސާއެއްފައިސާއެއްތޯ   ދޭންޖެހޭ  ދިނުމަށް   ަބލައި  އެފައިސާއެއް  ވާނަމަ 
  ފާސްކުރުމަށް،

ކުރިޔަށް ކަންކަން  ނެގުމުގެ  މީހުން  ވަޒީފާތަކަށް  ގެންދަނީ   ކައުންސިލްގެ 
މަސައްކަތަށް   ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ެބލުމުގެ ދަށުންކަމަށްވާތީ، ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރުގެ

 ދެންދިޔުމަށް ފާސްކުރުމަށް، އި އެއްގޮތަށް ކުރިޔަށްދަތިނުވާނޭގޮތެއްގެމަތިން ޤަވާއިދާ 
ކައުންސިލްގެ   ހޯނޑެއްދޫ  ދެކުނުުބރީ  ވަނަ   104ދައުރުގެ    ވަނަ  3ހުވަދުއަތޮޅު 

  އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް،  ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ

2 
  – 3ދައުރު 
 106  ަބއްދަލުވުން

ކައުންސިލް   ހޯނޑެއްދޫ  ނަންަބރު:ހުވަދުއަތޮޅު  -417(IUL))  އިދާރާގެ 
CA/417/2021/9 (10.02.2021)  ްއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވ  އިޢުލާނުގައިވާ 

ޭބއްވުމަށް    އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އިންޓަވިއު/ޕްރެކްޓިކަލް
އައްޔަންކުރުމުގެ  އިންޓަވިއު ޕެނަލް ސިވިލްސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި

އުޞޫލުތައް  މި އިންޓަވިއު  2021ންގަނޑުތަކާއި  އެއްގޮތަށް  ޕެނަލް    އާއި 
   އެކުލަވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް،



މަޤާމަށް ވޭޖު އުޞޫލުން   އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒުގެ އ.އެޑްމިން އޮފިސަރ އަދި މަސައްކަތު
  ފާސްކުރުމަށް، މީހުން ނެގުމާއި ބެހޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އިޢުލާން

މަޢުލޫމާތު ޝީޓަށް    ވަނަ އަހަރު މިސްކިތްތަކުގެ މަރާމާތު މަސައްކަތްތަކުގެ  2021
  ަބދަލުގެނެސް މަޢުލޫމާތު ޝީޓް ފާސްކުރުމަށް،

ަބދަލުކުރުމަށް އެދިފައިވާ ސިޓީއާއި    ގދ.ހޯނޑެއްދޫ ޑިއަރެސްޓް އަޙްމަދު ނަބީލް، ގޯތި
ަބދަލުކުރުމަށް ޭބނުންވާ ސަރަޙައްދު ަބލައި    ގެނެސް ގޯތިގުޅިގެން އަޙްމަދު ނަީބލު  

   ފޮނުވަމަށް ފާސްކުރުމަށް، ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީއަށް
އެދިފައިވާ ސިޓީއާއި   ގދ.ހޯނޑެއްދޫ ދެކުނުގޭ ޝީލާ ހާޝިމް، ގޯތި ބަދަލުކުރުމަށް 

ސަރަޙައްދު ަބލައި    ގުޅިގެން ޝީލާ ހާޝިމް ގެނެސް ގޯތި ަބދަލުކުރުމަށް ޭބނުންވާ
   ފާސްކުރުމަށް،  ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވަމަށް

ކައުންސިލްގެ   ހޯނޑެއްދޫ  ދެކުނުުބރީ  ވަނަ   106ދައުރުގެ    ވަނަ  3ހުވަދުއަތޮޅު 
  އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް،  ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ

2 
  – 3ދައުރު 
 107  ަބއްދަލުވުން

އަހަރުގެ    2021ކޮމެޓީގެ  ޓެންޑަރ   ަބއްދަލުވުމުގެ  5ވަނަ    ވަނަ 

މަރާމަތުގެ   2021ޔައުމިއްޔާގައިވާގޮތަށް   މިސްކިތަކުގެ  އަހަރުގެ   ވަނަ 

އެންމެމަތިން ތެރެއިން  ހިސާުބތަކުގެ  އަންދާސީ  ހުށަހަޅާފައިވާ   މަސައްކަތްތަކަށް 

އެފް.އެސް.އެސް މޯލްޑިވްސް އާއި    މަސައްކަތް މާކްސް ލިިބފައިވާ ފަރާތްކަމުގައިވާ 

 ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް، 
ދިއުމަށް )ހޯނޑެއްދޫ އިން   އެ ސިޓީގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ރަސްމިއްޔާތަށް ކަނޑުމަގުން

ހޯނޑެއްދޫއަށް( ދާނެ ދަތުރު ޚަރަދު   ވާދޫއަށް އަދި ރަސްމިއްޔާތު ނިންމާ ވާދޫއިން
  ކައުންސިލް އާމްދަނީ އިން ކުރުމަށް، ރ. )ދެހާސް ރުފިޔާ(2000/-ކަމުގައިވާ 

 ކެންސަލް ކުރެވިފައި
  – 3ދައުރު 
 108  ަބއްދަލުވުން

 ކެންސަލް ކުރެވިފައި
  – 3ދައުރު 
 109  ަބއްދަލުވުން

ވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލްގެ    04  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ
ޭބނުންވާ ކުރިމަތިލުމަށް  ކަމަށް  ރައީސް  އެފުރުޞަތު    ނައިުބ  ކައުންސިލަރުންނަށް 
ކުރިމަތިލާފައިވަނީ ގދ.ހޯނޑެއްދޫ   ހުޅުވާލުމުން، ކައުންސިލްގެ ނައިުބ ރައީސް ކަމަށް

ށް ވޯޓް  ކައުންސިލްގެ ނައިުބ ރައީސް ހޮވުމަ  ގްރީންލައިޓް އަޙްމަދު ޝިހާމް ކަމަށްވާތީ
ސިއްރު ތައްޔާރުކުރެވި  މެދުގައި   ކަރުދާސް  މެމްބަރުންގެ  ކައުންސިލްގެ  ވޯޓެއް 

ހޯނޑެއްދޫ ވޯޓުން،  މި  މަޤާމަށް   ނެގުނެވެ.  ރައީސްގެ  ނައިުބ  ކައުންސިލްގެ 
ވޯޓް ލިބިފައިވާތީ،    05ޝިހާމް އަށް ޖުމްލަ    ގދ.ހޯނޑެއްދޫ ގްރީންލައިޓް އަޙްމަދު

ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައި   ތޮޅުވަނަދުވަހު ހުވަދުއަ  18މޭ    2021
  01ވަނަ ދައުރުގެ    04ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ    ޭބއްވުނު ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ
ަބއްދަލުވުމުގައި ޢާއްމު  މެމްަބރުންގެ   ވަނަ  ކައުންސިލް  ވަޑައިގެންނެވި  ަބއިވެރިވެ 

ހުވަދުއަތޮޅު ކައުން   އިއްތިފާޤުން  ހޯނޑެއްދޫ  ދައުރުގެ    4ސިލްގެ  ދެކުނުުބރީ  ވަނަ 

5 
  – 4ދައުރު 

 01  ަބއްދަލުވުން



މަޤާމަށް ރައީސްގެ  ޝިހާމް   ނައިުބ  އަޙްމަދު  ގްރީންލައިޓް  ގދ.ހޯނޑެއްދޫ 
 ހޮވިފައިވާކަމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ކައުންސިލްގެ    ހުވަދުއަތޮޅު ހޯނޑެއްދޫ  ދައުރުގެ    04ދެކުނުުބރީ  ވަނަ   01ވަނަ 
  25މޭ    2021ޔައުމިއްޔާ އިދާރީ މޭޒުން ލިޔެ ފޮނުވާފައިވާގޮތަށް،    ަބއްދަލުވުމުގެ

ޭބއްވުނު   ވަނަދުވަހު އިދާރާގައި  ކައުންސިލް  ހޯނޑެއްދޫ  ދެކުނުުބރީ  ހުވަދުއަތޮޅު 
 ވަނަ ޢާއްމު  02ވަނަ ދައުރުގެ    04ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ    ހުވަދުއަތޮޅު

ަބއިވެރި ވަނީަބއްދަލުވުމުގައި  އިއްތިފާޤުން  މެމްަބރުންގެ  ވަޑައިގެންނެވި    ވެ 

 ފާސްކޮށްފައެވެ.

5 
  – 4ދައުރު 

 02  ަބއްދަލުވުން

ކަނޑަޅާފައިވާ ސަރަހައްދުގައި    ހައުސިންގ ޔުނިޓް ސަރަޙައްދު މިހާރު ޕާކެއް ހެދުމަށް
ހޯނޑެއްދޫ ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ    ވަނަދުވަހު  25މޭ    2021ޕާކެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް  

ހުވަދުއަތޮޅު ޭބއްވުނު  އިދާރާގައި  ކައުންސިލްގެ   ކައުންސިލް  ހޯނޑެއްދޫ  ދެކުނުުބރީ 
ދައުރުގެ    04 ޢާއްމު  02ވަނަ  ވަޑައިގެންނެވި   ވަނަ  ަބއިވެރިވެ  ަބއްދަލުވުމުގައި 

 ފާސްކޮށްފައެވެ.  މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީ
ޔުނިޓް   މިސްކިތެއްހައުސިންގ  ލޭންޑް   ސަރަހައްދުގައި  މިހާރު  އެޅުމަށް 

ކަނޑައަޅާފައިވާ ިބމުން   ނަންަބރ ގޯތި ދޫކުރުމަށް  16،17،18،19ޔޫސްޕްލޭނުގައި  
އެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  ފޫޓް ިބމެއް ކަނޑައަޅައި، އަދި ޕްރީސްކޫލ100ްފޫޓް 100

ކަނޑައަޅާފައިވާ އެޅުމަށް  މިސްކިތެއް  ކުރިން  ަބ  ިބން  ގޯތިދިނުމުގެ ިބމަށް  ދަލުކޮށް 
  25މޭ    2021ފާސްކުރުމަށް،    ޕްލޭނާއި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އަށް ަބދަލުގެނެސް
ހޯނޑެއްދޫ ދެކުނުުބރީ  ހުވަދުއަތޮޅު  ޭބއްވުނު   ވަނަދުވަހު  އިދާރާގައި  ކައުންސިލް 
ވަނަ ޢާއްމު   02ވަނަ ދައުރުގެ    04  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ

ވަޑައިގެންނެވިަބއްދަލު ަބއިވެރިވެ  ވަނީ    ވުމުގައި  އިއްތިފާޤުން  މެމްަބރުންގެ 
 ފާސްކޮށްފައެވެ.

އިންތިޒާމް ފޯރުކޮށްދެވޭނޭ  ޚިދުމަތް  ކޮމިއުނިޓީ   ޕޮލިހުންގެ  މިހާރުގެ  ހަމަޖެއްސުމަށް 
ވަކިން ޭބރުން ވަދެވޭގޮތަށް ހަދައި ފާޚާނާ    ސެންޓަރުގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ކޮޓަރި އަށް

 2021ދެވޭނޭ ވަގުތީ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް،    މަރާމާތުކޮށް ޕޮލިހުންގެ ޚިދުމަތް
ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައި ޭބއްވުނު   ވަނަދުވަހު ހުވަދުއަތޮޅު  25މޭ  

ވަނަ ޢާއްމު   02ވަނަ ދައުރުގެ    04ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ    ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ
ވަނީ    އިަބއްދަލުވުމުގަ އިއްތިފާޤުން  މެމްަބރުންގެ  ވަޑައިގެންނެވި  ަބއިވެރިވެ 

 ފާސްކޮށްފައެވެ.



އަންހެނުން މުވައްޒަފުންނަށް(    ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އައު ފާޚާނާއެއް، )ޚާއްސަކޮށް
ވަނަދުވަހު ހުވަދުއަތޮޅު   25މޭ    2021ހަދައި މިހާރު ހުރި ފާޚާނާ މަރާމާތުކުރުމަށް،  

އިދާރާގައި ކައުންސިލް  ހޯނޑެއްދޫ  ދެކުނުުބރީ    ދެކުނުުބރީ  ހުވަދުއަތޮޅު  ޭބއްވުނު 
ކައުންސިލްގެ   ދައުރުގެ    04ހޯނޑެއްދޫ  ަބއްދަލުވުމުގައި    02ވަނަ  ޢާއްމު  ވަނަ 

 އިއްތިފާޤުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި މެމްަބރުންގެ
މަސައްކަތު   އަށް  އިޖްތިމާޢީ  ނެގުމާއި   03ވަޒީފާ   02ޢިޖުތިިިމާޢީ    މީހުން 

މުވައްޒަފަކު ނެގުމަށް އަދި   ސުޕަވައިޒަރުން ނެގުމަށް، ކައުންސިލް ިބޔުރޯ އަށް އިދާރީ
މޭ   2021އިދާރީ މުވައްޒަފަކު ނެގުމަށް،     ކައުންސިލްގެ ހެލްޕް ޑެސްކެއް ގާއިމްކޮށް

 އުންސިލް އިދާރާގައި ޭބއްވުނުވަނަދުވަހު ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކަ  25

ޢާއްމު    ވަނަ  02ވަނަ ދައުރުގެ    04ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ  
އިއްތިފާޤުން މެމްަބރުންގެ  ވަޑައިގެންނެވި  ަބއިވެރިވެ  ވަނީ    ަބއްދަލުވުމުގައި 

 ފާސްކޮށްފައެވެ.
އިން   އޮތޯރިޓީ  ގަވަރަމަންޓް  ނަންަބރލޯކަލް  -221  ފޮނުވާފައިވާ 

CCS/2021/133 (18    ި2021މެއ)     ްހަމަޖެއްސުމަށ ސިޓީގައި 
ކަންކަން އެންމެހައި  ަބޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް    އެދިވަޑައިގެންފައިވާ  އެސިޓީގައި 

ހޯނޑެއްދޫ    ވަނަދުވަހު  25މޭ    2021ހަމަޖެއްސުމަށް،   ދެކުނުުބރީ  ހުވަދުއަތޮޅު 
ޭބއްވުނު   އިދާރާގައި  ކައުންސިލްގެ   ހުވަދުއަތޮޅުކައުންސިލް  ހޯނޑެއްދޫ  ދެކުނުުބރީ 

ދައުރުގެ    04 ޢާއްމު  02ވަނަ  ވަޑައިގެންނެވި   ވަނަ  ަބއިވެރިވެ  ަބއްދަލުވުމުގައި 
 ފާސްކޮށްފައެވެ.  މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީ

މަސައްކަތު  އަދި  އިދާރީ  މަރުކަޒުގެ  އިޖުތިމާޢީ  މުވައްޒަފުން   ހޯނޑެއްދޫ  މަޤާމަށް 
ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލް   ވަނަދުވަހު ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ  25މޭ    2021،  ނެގުމަށް

ހޯނޑެއްދޫ ދެކުނުުބރީ  ހުވަދުއަތޮޅު  ޭބއްވުނު  ވަނަ    04ކައުންސިލްގެ    އިދާރާގައި 
ވަޑައިގެންނެވި މެމްަބރުންގެ    ވަނަ ޢާއްމު ަބއްދަލުވުމުގައި ަބއިވެރިވެ  02ދައުރުގެ  

 . އިއްތިފާޤުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ
ޗުއްޓީއާއި ގުޅިގެން އެ   އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ނަޢުމާ މުޙައްމަދުގެ ވިހެއުމުގެ

އެމްޕްލޯއިމަންޓް ވޭޖް  ކުރުމަށް  މަސައްކަތްތައް  އުޞޫލުން /    ވަޒީފާގެ  ކޮންޓްރެކްޓް 
ނެގުމަށް،   ހުވަދުއަތޮޅު  25މޭ    2021މީހަކު  ހޯނޑެއްދޫ   ވަނަދުވަހު  ދެކުނުުބރީ 

ދެކުނުުބރީ  ހުވަދުއަތޮޅު  ޭބއްވުނު  އިދާރާގައި  ކައުންސިލްގެ   ކައުންސިލް  ހޯނޑެއްދޫ 
ދައުރުގެ    04 ަބއްދަލުވުމުގައި  02ވަނަ  ޢާއްމު  ވަޑައިގެންނެވި   ވަނަ  ަބއިވެރިވެ 

 މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.
ހޯނޑެއްދޫ   ދެކުނުުބރީ  ވަނަ   02ދައުރުގެ    ވަނަ  04ކައުންސިލްގެ  ހުވަދުއަތޮޅު 

  02ޖޫން    2021ފޮނުވާފައިވާގޮތަށް،    ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ އިދާރީ މޭޒުން ލިޔެ
ހޯނޑެއްދޫ ދެކުނުުބރީ  ހުވަދުއަތޮޅު  ޭބއްވުނު   ވަނަދުވަހު  އިދާރާގައި  ކައުންސިލް 
ވަނަ ޢާއްމު   03ވަނަ ދައުރުގެ    04  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ
ވަޑައިގެންނެވި ަބއިވެރިވެ  ވަނީ    ަބއްދަލުވުމުގައި  އިއްތިފާޤުން  މެމްަބރުންގެ 

 ފާސްކޮށްފައެވެ.

5 
  – 4ދައުރު 

 03  ަބއްދަލުވުން



 2021އިސްލާޙްކުރުމަށް،    މިހާރު ހަދާފައިވާ ފަސްއަރުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ރިވިއުކޮށް
ހޯނޑެއްދޫ  02ޖޫން   ދެކުނުުބރީ  ހުވަދުއަތޮޅު  އިދާރާގައި   ވަނަދުވަހު  ކައުންސިލް 

  03ވަނަ ދައުރުގެ    04  ޭބއްވުނު ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ
ވަޑައިގެންނެވި ަބއިވެރިވެ  ަބއްދަލުވުމުގައި  ޢާއްމު  އިއްތިފާޤުން    ވަނަ  މެމްަބރުންގެ 

 ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.
އެކުލަވާލުމަށް  އަލަ   ދަފްތަރު  އަލައޮޅުތަކުގެ   ދުވަހުގެ  60އޮޅުތަކުގެ  މުއްދަތެއް 

ދިނުމަށް,   ދެކުނުުބރީ   ވަނަދުވަހު  02ޖޫން    2021ވެރިފަރާތްތަކަށް  ހުވަދުއަތޮޅު 
ހުވަދުއަތޮޅު ޭބއްވުނު  އިދާރާގައި  ކައުންސިލް  ހޯނޑެއްދޫ   ހޯނޑެއްދޫ  ދެކުނުުބރީ 

ދައުރުގެ    04ކައުންސިލްގެ   ޢާއްމު  03ވަނަ  ަބއިވެރިވެ   ވަނަ  ަބއްދަލުވުމުގައި 
 ފާސްކޮށްފައެވެ.  ވަޑައިގެންނެވި މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީ

އިން   ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް   2020ސެޕްޓެމްަބރ    14ސަދަންކްރާފްޓް 
ގޮތައް އެދިފައިވާ  ސިޓީގައި  ފޮނުވާފައިވާ  އެގްރިމެންޓް   ވަނަދުވަހު 

ދެކުނުުބރީ  02ޖޫން    2021ބަދަލުކުރުމަށް، ހުވަދުއަތޮޅު  ހޯނޑެއްދޫ   ވަނަދުވަހު 
ހޯނޑެއްދޫ ދެކުނުުބރީ  ހުވަދުއަތޮޅު  ޭބއްވުނު  އިދާރާގައި  ކައުންސިލްގެ   ކައުންސިލް 

ދައުރުގެ    04 ަބއިވެރިވެ  03ވަނަ  ަބއްދަލުވުމުގައި  ޢާއްމު  ވަޑައިގެންނެވި   ވަނަ 
 މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

މިނާކެފޭގެ ހަމަޖެހިފައިވާިބން  މިހާރު  އެޅުމަށް  އޮތްިބމަށް    އައުޓްޑޯޖިމް  އުތުރުން 
ހުވަދުއަތޮޅު  02ޖޫން    2021ަބދަލުކުރުމަށް،   ހޯނޑެއްދޫ   ވަނަދުވަހު  ދެކުނުުބރީ 

ދެކުނުުބރީ  ހުވަދުއަތޮޅު  ޭބއްވުނު  އިދާރާގައި  ކައުންސިލްގެ   ކައުންސިލް  ހޯނޑެއްދޫ 
ދައުރުގެ    04 ަބއްދަލުވުމުގައިވަ  03ވަނަ  ޢާއްމު  ވަޑައިގެންނެވި   ނަ  ަބއިވެރިވެ 

 މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.
ޖޫން    02ޭބއްވުމަށް،    އިޖްތިމާޢީ މަސައްކަތު މީހުންގެ މުސާރަ މިހާރުވެސް އޮތްގޮތަށް

އިދާރާގައި ފެއްޓުނު   ގައި ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ  2021
ދަންފަޅި)  02ޖަލްސާގެ   ހުވަދުއަތޮޅ2021ުޖޫން    03ވަނަ  ގައި  ދެކުނުުބރީ   ( 

ކައުންސިލްގެ   ދައުރުގެ    04ހޯނޑެއްދޫ  ޢާއްމު  03ވަނަ  ަބއްދަލުވުމުގައި    ވަނަ 
 ފާސްކޮށްފައެވެ. ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި މެމްަބރުންގެ އަޣުލަިބއްޔަތުން ވަނީ

މަސަ މަސްއޫލިއްޔައިޖުތިމާއީ  ސުޕަރވައިޒަރުންގެ  ކޮމެޓީއަށް   އްކަތު  ކަނޑައެޅުމަށް 
ހުވަދުއަތޮޅު  02ޖޫން    2021ފޮނުވުމަށް، ހޯނޑެއްދޫ    ވަނަދުވަހު  ދެކުނުުބރީ 

ދެކުނުުބރީ  ހުވަދުއަތޮޅު  ޭބއްވުނު  އިދާރާގައި  ކައުންސިލްގެ   ކައުންސިލް  ހޯނޑެއްދޫ 
ދައުރުގެ    04 ަބއްދަލުވުމުގަ  03ވަނަ  ޢާއްމު  ވަޑައިގެންނެވި   އިވަނަ  ަބއިވެރިވެ 

 މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.
އުފައްދާފައިވާ މުވައްސަސާތަކާއި،  ސަރުކާރުގެ  ޖަމާއަތްތަކާއި،   ރަށުގެ  ޖަމްޢިއްޔާ 
އަށް ތަރައްޤީ  އަންހެނުންގެ  ކޮމެޓީގެ   ކައުންސިލަރުންނާއި،  މަސައްކަތްކުރާ 

 25ތެރެއިންނާއިއެކު ޖުމްލަ    ރެއިން ހޮވާލެވޭ މިހުންގެމެމްަބރުންނާއި އާންމުންގެ ތެ
ޖޫން    06އެކުލަވާލުމަށް ފާސްކުރުމަށް،    މެމްަބރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮމެޓީ އެއް

ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައި ޭބއްވުނު    ވަނަދުވަހު ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ  2021

5 
  – 4ދައުރު 

 04  ަބއްދަލުވުން



ވަނަ ޢާއްމު   04ވަނަ ދައުރުގެ    04ގެ  ކައުންސިލް  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ
ަބއިވެރިވެ ވަނީ    ަބއްދަލުވުމުގައި  އިއްތިފާޤުން  މެމްަބރުންގެ  ވަޑައިގެންނެވި 

 ފާސްކޮށްފައެވެ.

ފަރާތުން އުތުރު  )ރަށުގެ  ސަރަހައްދަށް  މަސައްކަތްކުރާ  އޮޑިދޯނިފަހަރު   ސިނާއީ 
ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ   ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކާއި މަސްކައްކާހިއްކުމަށްބަނުމަށް ކުއްޔަށް  

ގުޅިގެން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް   ބިންތައް( ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި
 2021ޖޫން    06ކަންކަން ކުރުމަށް ،  ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކުރެވެންހުރި

ދެކުނުބު  ހުވަދުއަތޮޅު  ހޯނޑެއްދޫވަނަދުވަހު  ޭބއްވުނު   ރީ  އިދާރާގައި  ކައުންސިލް 
ވަނަ ޢާއްމު   04ވަނަ ދައުރުގެ    04  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ
ވަޑައިގެންނެވި ަބއިވެރިވެ  ވަނީ    ަބއްދަލުވުމުގައި  އިއްތިފާޤުން  މެމްަބރުންގެ 

 ފާސްކޮށްފައެވެ.
ގެ   19-އެއް ކޮވިޑް  ރ ގެ ަބޖެޓް 40000/-ފާސްކޮށްފައިވާ ަބޖެޓުން  ކައުންސިލުން  

ފާސްކުރުމަށް،   ޚަރަދުކުރުމަށް  ކަންކަމަށް  ވަނަދުވަހު   2021  ޖޫން  06ަބލިމަޑުގެ 
އިދާރާގައި  ކައުންސިލް  ހޯނޑެއްދޫ  ދެކުނުުބރީ  ހުވަދުއަތޮޅު   ހުވަދުއަތޮޅު  ޭބއްވުނު 

ކައުންސިލްގެ   ހޯނޑެއްދޫ  ޢާއްމު   04ދައުރުގެ  ވަނަ    04ދެކުނުުބރީ  ވަނަ 
މެމްަބރުންގެ ވަޑައިގެންނެވި  ަބއިވެރިވެ  ވަނީ    ަބއްދަލުވުމުގައި  އިއްތިފާޤުން 

 ފާސްކޮށްފައެވެ.
ވަނަ އަހަރުގެ   2022 ކޯޒްވޭ އާއި ގުޅިގެން ގިރަމުންދާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމަށް
ަބޖެޓްގައި ޕްރޮޖެކްޓް  ޕީއެސްއައިޕީ  ސަރުކާރުގެ  ކަމާއިެބހޭ   ަބޖެޓުގައި  ހިމެނުމަށް 

ފާސްކުރުމަށް،   ފޮނުވުމަށް  ހުވަދުއަތޮޅު   2021ޖޫން    06އިދާރާތަކަށް  ވަނަދުވަހު 
ޭބއްވުނު  އިދާރާގައި  ކައުންސިލް  ހޯނޑެއްދޫ  ދެކުނުުބރީ    ދެކުނުުބރީ  ހުވަދުއަތޮޅު 

ކަ ދައުރުގެ    04އުންސިލްގެ  ހޯނޑެއްދޫ  ަބއްދަލުވުމުގައި    ވަނަ   04ވަނަ  ޢާއްމު 
 ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން

ކުއްކުރުންމަދު ކުދިންނަކީ  އުމުރުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި   ފުރާވަރު  އިސްލާމްދީނަށާއި 
ގާނޫނުތަށް   ޕްރޮގްރާމެއް،    އަހުލުވެރިކުރުވުމަށްހެދިފައިވާ  ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ 

ޖަމްޢިއްޔާ އަދި  ސްކޫލް  ހިންގުމަށް    ހޯނޑެއްދޫ  ގުޅިގެން  ޖަމާއަތްތަިަކާއި 
ހޯނޑެއްދޫ    ވަނަދުވަހު  2021ޖޫން    06ފާސްކުރުމަށް،   ދެކުނުުބރީ  ހުވަދުއަތޮޅު 

ހުވަދުއަތޮޅު ޭބއްވުނު  އިދާރާގައި  ހޯނޑެ  ކައުންސިލް  ކައުންސިލްގެ ދެކުނުުބރީ  އްދޫ 
ދައުރުގެ    04 ޢާއްމު  04ވަނަ  ވަޑައިގެންނެވި   ވަނަ  ަބއިވެރިވެ  ަބއްދަލުވުމުގައި 

 ފާސްކޮށްފައެވެ.  މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީ
އުޞޫލްގެ ފާސްކޮށްފައިވާ  އެކުލަވާލައި  ފިޔަވަޅުތައް   މަގުތައް ސާފުކުރުމަށް  ދަށުން 

މަގުތައް ހަނދާކޮށްދީ،  ސާފުކުރުމަށް  އެޅޭނޭކަމަށް  މުއްދަތެއްދީ   30  ދުވަހުގެ 
ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ    ވަނަދުވަހު ހުވަދުއަތޮޅު  2021ޖޫން    06އިޢުލާންކުރުމަށް  

ދެކުނުުބރީ  ހުވަދުއަތޮޅު  ޭބއްވުނު  އިދާރާގައި  ކައުންސިލްގެ   ކައުންސިލް  ހޯނޑެއްދޫ 



ދައުރުގެ    04 ަބއްދަލުވުމުގައި  04ވަނަ  ޢާއްމު  ވަޑަ  ވަނަ  އިގެންނެވި ަބއިވެރިވެ 
 މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

ތަންތަން  މައިޒާންތަކެއްގެގޮތުގައި  ހިތްފަސޭހަ  އެހެންޖަލްސާއަކުން   ރަށުގައި 
މަނާކުރުމަށް އިޢުލާން ކުރުމަށް    ކަނޑައަޅައި މިހާރުން މިހާރަށް ކުޅިތަކަށް ކުނިއެޅުން

ކައުންސިލް   ހުވަދުއަތޮޅުވަނަދުވަހު    2021ޖޫން    06 ހޯނޑެއްދޫ  ދެކުނުުބރީ 
ދެކުނުުބރީ ހުވަދުއަތޮޅު  ޭބއްވުނު  ކައުންސިލްގެ    އިދާރާގައި  ވަނަ    04ހޯނޑެއްދޫ 

ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި މެމްަބރުންގެ    ވަނަ ޢާއްމު ަބއްދަލުވުމުގައި  04ދައުރުގެ  
 އިއްތިފާޤުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. 

ކޮަބއިތޯަބލައި މިހާރު   އަށް ގެނައުމަށް ކުރަންހުރި ކަންކަމަކީ  ކުނިކޮށި އޮޕަރޭޝަން
އެންވަޔަރމަންޓް  ކިހާހިސާަބކަށްތޯ  މިނިސްޓްރީމެދުވެރިކޮށް   އެކަންގޮސްފައިވަނީ 

ކަންކަން މިނިސްޓްރީ އާއިގުޅިގެން   ބެލުމަށް އަދި އޮޕަރޭޝަނަށް ގެނައުމަށް ކުރަންހުރި
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ    ދުވަހުވަނަ  2021ޖޫން    06ކުރިޔަށްގެންދިޔުމަށް  

ހުވަދުއަތޮޅު ޭބއްވުނު  އިދާރާގައި  ކައުންސިލްގެ   ކައުންސިލް  ހޯނޑެއްދޫ  ދެކުނުުބރީ 
ދައުރުގެ    04 ޢާއްމު  04ވަނަ  ވަޑައިގެންނެވި   ވަނަ  ަބއިވެރިވެ  ަބއްދަލުވުމުގައި 

 ފާސްކޮށްފައެވެ.  މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީ
ޑީޯބޑުން ހިނަވާގެ ޑީޯބޑަށް    ހިނަވާގޭގައި ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް ނިންމައި)މެއިން

ނަންޯބޑުޖެހުމަށް( އެޅުމާއި  ފޮނުވުމަށް    ކަރަންޓްކޭަބލެއް  އަވަހަކަށް  ވީހާވެސް 
ހޯނޑެއްދޫ    ވަނަދުވަހު  2021ޖޫން    06ފާސްކުރުމަށް،   ދެކުނުުބރީ  ހުވަދުއަތޮޅު 

ޭބއްވު އިދާރާގައި  ހުވަދުއަތޮޅުކައުންސިލް  ކައުންސިލްގެ   ނު  ހޯނޑެއްދޫ  ދެކުނުުބރީ 
ދައުރުގެ    04 ޢާއްމު  04ވަނަ  ވަޑައިގެންނެވި   ވަނަ  ަބއިވެރިވެ  ަބއްދަލުވުމުގައި 

 ފާސްކޮށްފައެވެ.  މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީ
ގިރާ ސަރަހައްދުތައް   ވަނަ އަހަރުގެ ޕީއެސްއައިޕީ ގައި ހޯނޑެއްދޫގެ ހުރިހާ  2022

ފޮނުވުމަށް ފަރާތްތަކަށް  ކަމާއިެބހޭ    2021ޖޫން    06ފާސްކުރުމަށް،    ހިމެނުމަށް 
ހޯނޑެއްދޫ ދެކުނުުބރީ  ހުވަދުއަތޮޅު  ޭބއްވުނު   ވަނަދުވަހު  އިދާރާގައި  ކައުންސިލް 

ވަނަ ޢާއްމު   04ވަނަ ދައުރުގެ    04  އުންސިލްގެހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކަ
ވަޑައިގެންނެވި ަބއިވެރިވެ  ވަނީ    ަބއްދަލުވުމުގައި  އިއްތިފާޤުން  މެމްަބރުންގެ 

 ފާސްކޮށްފައެވެ.
ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ދީދީ  ޙަސަން  މަރްޔަމް  މެމްަބރ  ވީހާވެސް   ކައުންސިލް  އޭސީތައް 

ޖޫން   06ފާސްކުރުމަށް،    ލްކުރުމަށްއަވަހަކަށް މަސްޖިދުލް ފުރުޤާން ގައި އިންސްޓޯ
ކައުންސިލް އިދާރާގައި ޭބއްވުނު    ވަނަދުވަހު ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ  2021

ވަނަ ޢާއްމު   04ވަނަ ދައުރުގެ    04  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ
ވަޑައިގެންނެވި ަބއިވެރިވެ  ވަނީ    ަބއްދަލުވުމުގައި  އިއްތިފާޤުން  މެމްަބރުންގެ 

 ފާސްކޮށްފައެވެ.



ވަނަ އަދި   03ދައުރުގެ  ވަނަ 04ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ 
 2021ނުވާފައިވާ ގޮތަށް  ފޮ  ވަނަ ޢާއްމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ އިދާރީ މޭޒުން  04

ހޯނޑެއްދޫ  09ޖޫން   ދެކުނުުބރީ  ހުވަދުއަތޮޅު  އިދާރާގައި   ވަނަދުވަހު  ކައުންސިލް 
  05ވަނަ ދައުރުގެ    04  ޭބއްވުނު ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ
ވަޑައިގެންނެވި ަބއިވެރިވެ  ަބއްދަލުވުމުގައި  ޢާއްމު  އިއްތިފާޤުން    ވަނަ  މެމްަބރުންގެ 

 ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

5 
  – 4ދައުރު 

 05  ަބއްދަލުވުން

ހަދައިގެން އެއް  އެމްއޯޔޫ  އާއިއެކު  އެއިޑް  ހިންގާ    ހުވަދޫ  ގުޅިގެން  ކައުންސިލާއި 
ކުރިޔަށްގެންދިޔުމަށް އެއްގެގޮތުގައި    09ޖޫން    2021ހުއްދަދިނުމަށް،    ޕްރޮޖެކްޓް 

ދެކުނުުބރީ   ހުވަދުއަތޮޅު  ޭބއްވުނު   ހޯނޑެއްދޫވަނަދުވަހު  އިދާރާގައި  ކައުންސިލް 
ވަނަ ޢާއްމު   05ވަނަ ދައުރުގެ    04  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ
ވަޑައިގެންނެވި ަބއިވެރިވެ  ވަނީ    ަބއްދަލުވުމުގައި  އިއްތިފާޤުން  މެމްަބރުންގެ 

 ފާސްކޮށްފައެވެ.
އަޅާފައިވާ   މިވަގުތު   ހައުސިންގ  40ހޯނޑެއްދޫގައި  ތެރެއިން  ޔުނިޓްތަކުގެ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ ހައުންސިންގ   ހައުސިންގ ޔުނިޓް  3ހަވާލުނުކޮށް ހުރި  
ސިޓީތަކުން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ  އެކެޓެގަރީއަކުން   އެންޑް  އެދިފައިވާގޮތަށް 

ސިންގ ޔުނިޓްތައް ޙަވާލުކުރުމަށް އަދި ހައު  އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިުބނު ފަރާތްތަކާއި
ޖޫން    2021ތަފްސީލް ލިސްޓް ޢާންމުކުރުމަށް،    ދޫކުރުމަށް ޕޮއިންޓް ލިިބފައިވާގޮތުގެ

ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައި ޭބއްވުނު   ވަނަދުވަހު ހުވަދުއަތޮޅު  09
ވަނަ ޢާއްމު   05ވަނަ ދައުރުގެ    04ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ    ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ

ވަނީ    އްދަލުވުމުގައިަބ އިއްތިފާޤުން  މެމްަބރުންގެ  ވަޑައިގެންނެވި  ަބއިވެރިވެ 
 ފާސްކޮށްފައެވެ.

ކައުންސިލްގެ   ހޯނޑެއްދޫ  ދެކުނުުބރީ  ދައުރުގެ    ވަނަ  04ހުވަދުއަތޮޅު 
އެކުގައިވާ މިނިންމުމާއި  މަސްއޫލިއްޔަތު  މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް   ކައުންސިލަރުންގެ 

ޙަވާލުކުރުމަށް،   ހުވަދުއަތޮޅު   ވަނަދުވަހު  09ޖޫން    2021ކައުންސިލަރުންނާއި 
ހުވަދުއަތޮޅު ޭބއްވުނު  އިދާރާގައި  ކައުންސިލް  ހޯނޑެއްދޫ  ދެކުނުުބރީ    ދެކުނުުބރީ 

ކައުންސިލްގެ   ދައުރުގެ    04ހޯނޑެއްދޫ  ޢާއްމު  05ވަނަ  ަބއްދަލުވުމުގައި    ވަނަ 
 ފާސްކޮށްފައެވެ. ވަޑައިގެންނެވި މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީަބއިވެރިވެ 

އިޢުލާންކޮށްގެން އެއްގޮތަށް  އުޞޫލުތަކާއި  މަސައްކަތު   ހަމަޖެހިފައިވާ  މިސްކިތުގެ 
މިވަގުތު ހުސްވެފައިވާ މިސްކިތު    )ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް( މަޤާމުތަކުގެ ތެރެއިން

އަށް މީހަކު ނެގުމަށް   (J-335693)  އެސިސްޓެންޓް( މަޤާމްމަސައްކަތު )ކައުންސިލް  
ހުވަދުއަތޮޅު  09ޖޫން    2021 ކައުންސިލް   ވަނަދުވަހު  ހޯނޑެއްދޫ  ދެކުނުުބރީ 

ދެކުނުުބރީ ހުވަދުއަތޮޅު  ޭބއްވުނު  ކައުންސިލްގެ    އިދާރާގައި  ވަނަ    04ހޯނޑެއްދޫ 
ންނެވި މެމްަބރުންގެ  ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގެ  ވަނަ ޢާއްމު ަބއްދަލުވުމުގައި  05ދައުރުގެ  

 އިއްތިފާޤުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. 



ަބދަލުކުރުމާއި، ގޯތި ދޫކުރުމަށް އެކުލަވާލާ   އަށް  7ގޯތި ކޮމެޓީގެ މެމްަބރުންގެ ޢަދަދު  
މަސައްކަތްތައް އެންމެހައި  ރައްޔިތުންނަށް    ކޮމެޓީގެ  ދެފުށްފެންނަގޮތަށް 
މަސައްކައްކަތްތައް ލައިވްކުރުމާއި ސޯޝަ  ހާމަކުރުމަށް)ކޮމެޓީގެ  މީޑިއާގައި  ލް 
ފެންނަން ރައްޔިތުންނަށް  އިދާރާގެ    ނިންމުންތައް  ކައުންސިލްގެ  ހުންނާނެގޮތަށް 
ސޯޝަލްމީޑިއާ އިތުރުން  ކޮމެޓީގެ   ނޯޓިސްޯބޑުގެ  ހިއްސާކުރުމާއި،  މެދުވެރިކޮށް 

ނިންމައިފައިވުމަށް    10ތަޢުލީމީ ފެންވަރު ގްރޭޑް    މެމްަބރުގެ ޝަރުތުތަކުގައި ހިމެނޭ 
އިޢުލާންކޮށްގެން އާންމު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ނެގޭ ކޮންމެ    ަބދަލުކުރުމާއި، ކޮމެޓީއަށް

އެއްދިނުމާއި  750/-  މެމްަބރަކަށް އެލަވަންސް  ރުފިޔާ(ގެ  ފަންސާސް  ރ)ހަތްސަތޭކަ 
ކޮމެޓީގެ އަމާޒުހިފުމަށް   01މަސައްކަތް    ގޯތި  ނިންމުމަށް  ތެރޭގައި  މަސްދުވަހުގެ 

ކައުންސިލް ވަނަދުވަ  09ޖޫން    2021 ހޯނޑެއްދޫ  ދެކުނުުބރީ  ހުވަދުއަތޮޅު  ހު 
ޭބއްވުނު ކައުންސިލްގެ    އިދާރާގައި  ހޯނޑެއްދޫ  ދެކުނުުބރީ  ވަނަ    04ހުވަދުއަތޮޅު 

ޢާއްމު ަބއްދަލުވުމުގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި މެމްަބރުންގެ    ވަނަ  05ދައުރުގެ  
 ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.  އިއްތިފާޤުން

ވަނަ ޢާއްމު   05ދައުރުގެ    ވަނަ  04ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ  
އުނިއިތުރެއް ނުގެނެސް އޮތްގޮތަށް    ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެފައިވާގޮތަށް އެއްވެސް

ވަނަ ދައުރުގެ    04ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ    ފާސްކުރުމަށް ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ
ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން   ަބއްދަލުވުމުގައިވަނަ ޢާއްމު    06

 ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 

5 
  – 4ދައުރު 

 06  ަބއްދަލުވުން

ހިންގުމަށް ޕްރޮގްރާމް  ދިނުމުގެ  ދަރުސް  ދީނީ  އާއި    ރަށުގައި  ސްކޫލް  ހޯނޑެއްދޫ 
ޚަރަދުަބލައިގެން މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށް    މަޝްވަރާކޮށްގެން ޕްރޮގްރާމް ރާވާ ހިނގާނޭ

ވަނަ ދައުރުގެ   04ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ    ގެންދިޔުމަށް ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ
ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން   ވަނަ ޢާއްމު ަބއްދަލުވުމުގައި  06

 ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 
ގޮތުގައި ވަރަހުއްޓޭކޮޑާ އަދި    ދިއުމަށް ޚާއްޞަ ސަރަޙައްދުތަކެއްގެޢާއިލާއެކު ދަތުރު  

ޢާއިލާއެކު ސަރަހައްދު(  ޚާއްޞަ   ދިގެމައްކޮޑާ)އިރުމަތީ  ދިއުމަށް  ދަތުރު 
ތަރައްޤީކޮށް ގޮތުގައި  ހެދުމަށް،    ސަރަޙައްދުތަކެއްގެ  ސަރަޙައްދުތަކަށް    ރައްކާތެރި 

ޢާއްމު    ވަނަ  06ވަނަ ދައުރުގެ    04ގެ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލް
އިއްތިފާޤުން މެމްަބރުންގެ  ވަޑައިގެންނެވި  ަބއިވެރިވެ  ވަނީ    ަބއްދަލުވުމުގައި 

 ނިންމާފައެވެ. 
ެބލެހެއްޓުމަށް މީލާދީ    ހޯނޑެއްދޫގެ ޤަުބރުސްތާން ވިނަނޮޅައި، ކުނިކަހައި ސާފުކޮށް

އުޞޫލުން  01 ކޮންޓްރެކްޓް  މުއްދަތަކަށް  ޙަވާލުކުރުމަށް،   އަހަރުދުވަހުގެ  ަބޔަކާއި 
ވަނަ ޢާއްމު   06ވަނަ ދައުރުގެ    04ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ  
ވަޑައިގެންނެވި ަބއިވެރިވެ  ވަނީ    ަބއްދަލުވުމުގައި  އިއްތިފާޤުން  މެމްަބރުންގެ 

 ނިންމާފައެވެ. 



އިޤުތިޞާދު  19ކޮވިޑް   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ސަަބުބން  ހީނަރުވެފައިވާ    ަބލިމަޑުކަމުގެ 
ފެން ދޫކުރަމުންދާ  މަސްވެރިންނަށް  ހޯނޑެއްދޫ  މަސްވެރިންނަށާއި )   މިޙާލަތުގައި 
ކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ އިޢުލާން  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ނުރައްކަލުގެ   އޮޑިވެރިންނަށް(  ކުއްލި 

ނުލައި އަގަކާއި  އެއްވެސް  އުވާލެވެންދެން  މަސްވެރިންނަށާއި   ޙާލަތު  ހޯނޑެއްދޫގެ 
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް، އޮޑިވެރިން ޚިދުމަތް  ހޯނޑެއްދޫ   ނަށް  ދެކުނުުބރީ  ހުވަދުއަތޮޅު 

ދައުރުގެ    04ކައުންސިލްގެ   ަބއިވެރިވެ   ވަނަ  06ވަނަ  ަބއްދަލުވުމުގައި  ޢާއްމު 
 އަޢުލަިބއްޔަތުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.  މެމްަބރުންގެ 03ވަޑައިގެންނެވި 

މުއްދަތަށް    01މީލާދީ   ސަރަޙައްދު އަހަރުދުވަހުގެ  މަގުަބއްތިތައް    އިޖުތިމާޢީ 
އުޞޫލުން ކޮންޓްރެކްޓް  ބެލެހެއްޓުމަށް  ކުރިއަށް    މަރާމާތުކޮށް  ޙަވާލުކޮށްގެން 

ހައުސިންގ އެމަސައްކަތަށް  އަދި  ަބއްތިތައް   ގެންދިއުމަށާއި  މަގު  ޔުނިޓުތަކުގެ 
ޮބޑުނުވާގޮތަށް ޚަރަދުކުރުމަށް  ރުފިޔާއަށްވުރެ    )ހަތްހާސް(  7000/-އިތުރުކޮށް މަހަކު  

ސޯލާަބއްތިތަކަށް ކަރަންޓް ގުޅައި ަބއްތިތައް ދިއްލޭނޭގޮތެއް   އަދި މިހާރު ޖަހާފައިވާ
ވަނަ ދައުރުގެ    04ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ    ހަމަޖެއްސުމަށް،

  ރުންގެ އިއްތިފާޤުންޢާއްމު ަބއްދަލުވުމުގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި މެމްަބ  ވަނަ  06

 ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 
ކުރިމަތިލާފައިވާ މެންަބރުކަމަށް  ކޮމެޓީގެ  ފަރާތްތައް    ބަނދަރު  ތިރީގައިމިވާ 

އެކުލަވާލައި ކޮމެޓީ  ބަނދަރު  ދެކުނުުބރީ   ހިމަނައިގެން  ހުވަދުއަތޮޅު  ފާސްކުރުމަށް، 
ކައުންސިލްގެ   ދައުރުގެ  04ހޯނޑެއްދޫ  ަބއްދަލު  06  ވަނަ  ޢާއްމު  ވުމުގައި  ވަނަ 

މެމްަބރުންގެ ވަޑައިގެންނެވި  ނިންމާފައެވެ.  ަބއިވެރިވެ  ވަނީ   އިއްތިފާޤުން 
ގދ.ހޯނޑެއްދޫ  -01  / ސޯސަންގެ  ރަޝީދު،   މުޙައްމަދު 
ގދ.ހޯނޑެއްދޫ   -02  / ިބނާ  ނާޡިމް،   އިްބރާހީމް 
ގދ.ހޯނޑެއްދޫ   -03  / ުބލްުބލާގެ  އަމީން،   އަޙްމަދު 
ގދ.ހޯނ  -04  / މެޑޯޒް  ވަޙީދު،   ޑެއްދޫ މުޙައްމަދު 
 މުޙައްމަދު ލަޠީފު، ފިނިވާގެ / ގދ.ހޯނޑެއްދޫ -05

ވަނަ ޢާއްމު   06ދައުރުގެ    ވަނަ  04ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ  
އުނިއިތުރެއް ނުގެނެސް އޮތްގޮތަށް    ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެފައިވާގޮތަށް އެއްވެސް

ވަނަ ދައުރުގެ    04ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ    ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީފާސްކުރުމަށް  
ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން   ވަނަ ޢާއްމު ަބއްދަލުވުމުގައި  07

 ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 
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ަބދަލުކުރަން އެދިފައިވާ   07  ަބއްދަލުވުން ޒިޔާވިލާ ގޯތީގެ އިރަށް   ފަރާތްތަކަށް ގޯތިތައްމިހާރު ގޯތި 

ަބދަލުކޮށްދެއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީ   އޮތް ހުސްިބމަށް 
ހުވަދުއަތޮޅު ގެންދިޔުމަށް  ކުރިޔަށް  ހުށަހަޅައިގެން  ހޯނޑެއްދޫ    އަށް  ދެކުނުުބރީ 

ދައުރުގެ    04ކައުންސިލްގެ   ޢާއްމު  07ވަނަ  ަބއިވެރިވެ ަބއްދަލުވުމުގަ  ވަނަ  އި 
 ނިންމާފައެވެ.  ވަޑައިގެންނެވި މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީ



ގދ.ހޯނޑެއްދޫ    / ފޭދޫ  ހަީބުބ،  ދުވަހު   ވަނަ  07ޖުލައި    2020މުޙައްމަދު 
ނުފެންނަކަމަށް،    ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފޭދޫ ގޯތި ގެ ަބއެއްގޮތުގައި ހިމަނައިދިނުމަށް 

ވަނަ ޢާއްމު   07ދައުރުގެ    ވަނަ  04ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ  ހުވަދުއަތޮޅު  
ވަޑައިގެންނެވި ަބއިވެރިވެ  ވަނީ    ަބއްދަލުވުމުގައި  އިއްތިފާޤުން  މެމްަބރުންގެ 

 ނިންމާފައެވެ. 
ކަނޑައަޅައި ސަރަޙައްދެއް  ދޫކުރުމަށް  އޮޑިހަރުގެ  ފާސްކުރުމަށް،   ވަގުތީ  ިބމެއް 

ވަނަ ޢާއްމު   06ދައުރުގެ    ވަނަ  04ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ  
ވަޑައިގެންނެވި ަބއިވެރިވެ  ވަނީ    ަބއްދަލުވުމުގައި  އިއްތިފާޤުން  މެމްަބރުންގެ 

 ނިންމާފައެވެ. 
ގޮތުގައި މައިޒާންތަކުގެ  ހިތްފަސޭހަ  ތަންތަން  ތަރައްޤީކުރުމަށް   ހުށަހަޅާފައިވާ 

ތަރައްޤީގެ   ހިމަނައިގެންފަސްއަހަރުގެ  ހުވަދުއަތޮޅު   ޕްލޭންގައި  ތަރައްޤީކުރުމަށް، 
ކައުންސިލްގެ   ހޯނޑެއްދޫ  ޢާއްމު   07ދައުރުގެ    ވަނަ  04ދެކުނުުބރީ  ވަނަ 

މެމްަބރުންގެ އަޢުލަިބއްޔަތުން ވަނީ   03ަބއްދަލުވުމުގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި  
 ނިންމާފައެވެ. 

ކުލާހެއްހޯނޑެއްދޫގައި   ޤުރުއާން  ފަރާތުން  ހުވަދުއަތޮޅު   ކައުންސިލްގެ  ހިންގުމަށް، 
ކައުންސިލްގެ   ހޯނޑެއްދޫ  ދައުރުގެ  04ދެކުނުުބރީ  ޢާއްމު   07  ވަނަ  ވަނަ 

މެމްަބރުންގެ ވަޑައިގެންނެވި  ަބއިވެރިވެ  ވަނީ    ަބއްދަލުވުމުގައި  އިއްތިފާޤުން 
 ނިންމާފައެވެ. 

ސްކޫލްގެ   ފޮތްކިއުމަށްހޯނޑެއްދޫ  މަޑުކޮށްގެން  ހެދުމަށް،    ދަރިވަރުން  ެބންޗްތަކެއް 
ވަނަ ޢާއްމު   07ދައުރުގެ    ވަނަ  04ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ  
ވަޑައިގެންނެވި ަބއިވެރިވެ  ވަނީ    ަބއްދަލުވުމުގައި  އިއްތިފާޤުން  މެމްަބރުންގެ 

 ނިންމާފައެވެ. 
ވަނަ ޢާއްމު   07ދައުރުގެ    ވަނަ  04ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ  ހުވަދުއަތޮޅު  

އުނިއިތުރެއް ނުގެނެސް އޮތްގޮތަށް    ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެފައިވާގޮތަށް އެއްވެސް
ވަނަ ދައުރުގެ    04ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ    ފާސްކުރުމަށް ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ

ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން   އިވަނަ ޢާއްމު ަބއްދަލުވުމުގަ  08
 ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 
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 08  ަބއްދަލުވުން

އެކުގައިވާ )މިނިންމުމާއި  އޮނިގަނޑު  އިދާރީ  އިދާރީ   ކައުންސިލްގެ  ކައުންސިލްގެ 
ވަނަ    04ކައުންސިލްގެ    އޮނިގަނޑު( ފާސްކުރުމަށް ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ

ވަޑައިގެންނެވި މެމްަބރުންގެ    ވަނަ ޢާއްމު ަބއްދަލުވުމުގައި ަބއިވެރިވެ  08ދައުރުގެ  
 އިއްތިފާޤުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 

ނަންަބރ   ހުށަހަޅާފައިވާ  06/ 2021ހުވަދޫއެއިޑްގެ  ނޭޗަރ   ސިޓީއާއެކު  ހޯނޑެއްދޫ 
ހެދުމުގެ   ހުޅަނގުފަރާތު(  )ރަށުގެ  ޕްލޭންޕާކް  ޕްރޮޖެކްޓް   މެނޭޖްމަންޓް  ފާސްކޮށް 

ހުވަދުއަތޮޅު ދިނުމަށް،  ހުއްދަ  ގެންދިއުމުގެ  ހޯނޑެއްދޫ    ކުރިއަށް  ދެކުނުުބރީ 
ދައުރުގެ    04ކައުންސިލްގެ   ޢާއްމު  08ވަނަ  ަބއިވެރިވެ   ވަނަ  ަބއްދަލުވުމުގައި 

 ނިންމާފައެވެ.  ވަޑައިގެންނެވި މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީ



އުޞޫލު ބެލެހެއްޓުމުގެ  ސާފުކޮށް  ކުނިކަހާ  )މިނިންމުމާއި    މަގުމަތި  އިސްލާހުކޮށް 
ސާފުކޮށް ކުނިކަހާ  މަގުމަތު  ފާސްކުރުމަށް   އެކުގައިވާ  އުޞޫލު(  ބެލެހެއްޓުމުގެ 

ވަނަ ދައުރުގެ    04ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ    ފާސްކުރުމަށް ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ
ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން   އިވަނަ ޢާއްމު ަބއްދަލުވުމުގަ  08

 ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 
ސަރަޙައްދުތައް ދެންނެވިފައިވާ  ގޮތުގައި   ތިރީގައި  މައިޒާންތަކެއްގެ  ހިތްފަސޭހަ 

ހިމަނައިގެން ޕްލޭންގައި  ދެކުނުުބރީ   ތަރައްޤީގެ  ހުވަދުއަތޮޅު  ތަރައްޤީކުރުމަށް 
ކައުންސިލްގެ   ަބއްދަލުވުމުގައި    08ދައުރުގެ    ނަވަ  04ހޯނޑެއްދޫ  ޢާއްމު  ވަނަ 

މެމްަބރުންގެ ވަޑައިގެންނެވި  ނިންމާފައެވެ.  ަބއިވެރިވެ  ވަނީ   އިއްތިފާޤުން 
ހުޅަނގުފަރާތް( މެދު  )ރަށުގެ  ޕާކް  ވެސްޓް     ހ. 

ހުޅަނގު(   )ވަޑިންދިހަރޭމަގު  މައްކޮޑާ  ހެރަހަ   އޮޅަމައްތާ   –ށ. 
 ސަރަހައްދުގެ ހުޅަނގުނ. ހައުސިންގް ޔުނިޓް 

ޙާއްސަ ކުރެވޭ   ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމަނައިގެން ފަތުރުވެރިންނަށް
ތަރައްޤީކުރުމަށް،   ހިތްފަސޭހަ މައިޒާނެއްގެ ގޮތުގައި ރަށުގެ އަތުނަރުކޮޑާ ސަރަޙައްދު

ވަނަ  08ދައުރުގެ  ވަނަ 04ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ 
މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީ   ޢާއްމު ަބއްދަލުވުމުގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި

 ނިންމާފައެވެ. 
ވަނަ ޢާއްމު   08  ވަނަ ދައުރުގެ  04ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ  

ފާސްކުރުމަށް ލިޔެފައިވާގޮތަށް  ޔައުމިއްޔާ  ދެކުނުުބރީ   ަބއްދަލުވުމުގެ  ހުވަދުއަތޮޅު 
ކައުންސިލްގެ   ދައުރުގެ    04ހޯނޑެއްދޫ  ަބއްދަލުވުމުގައި    ވަނަ   09ވަނަ  ޢާއްމު 

 ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން
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  ޖުލައި   SHP/GOV/2021/14 (04ސައުތު ހުވަދޫ ޕާރޓްނަރސްގެ ނަންަބރު:  

ިބން (  2021 ބޭނުންވާ  ޤާއިމުކުރުމަށް  އިދާރާ  ޖަމިއްޔާގެ  އެ  އެދިފައިވާ    ސިޓީން 

ބިންތައް ދޫކުރާނޭ  ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް  ޕްލޭންގައި  ރިވިއުކޮށް  ޕްލޭން  ޔޫސް    ލޭންޑް 

އުސޫލުން    ފާސްކޮށް ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ދައުރުތަކުގައި ބިންތައް ދޫކުރިކަނޑައަޅައި  
  04ކައުންސިލްގެ    ޖަމިއްޔާތަކަށް ިބން ދޫކުރުމަށް ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ

ދައުރުގެ   ަބއިވެރިވެ  09ވަނަ  ަބއްދަލުވުމުގައި  ޢާއްމު  ވަޑައިގެންނެވި   ވަނަ 
 މާފައެވެ. މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީ ނިން

ނަންަބރު:    ( ސިޓީނ2021ްޖުލައި    04)  22/2021ހޯނޑެއްދޫ ސްޕޯރޓްސްގެ 

ޕްލޭން    އެދިފައިވާ އެ ޖަމިއްޔާގެ އިދާރާ ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ިބން ލޭންޑް ޔޫސް
ކަނޑައަޅައި ބިންތައް  ދޫކުރާނޭ  ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް  ޕްލޭންގައި  ފާސްކޮށް    ރިވިއުކޮށް 

ޖަމިއްޔާތަކަށް ިބން    ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ދައުރުތަކުގައި ބިންތައް ދޫކުރި އުސޫލުން
 09ވަނަ ދައުރުގެ    04 ދޫކުރުމަށް ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ
ވަޑައިގެންނެވި ަބއިވެރިވެ  ަބއްދަލުވުމުގައި  ޢާއްމު  އިއްތިފާޤުން    ވަނަ  މެމްަބރުންގެ 

 . ވަނީ ނިންމާފައެވެ



 ވަނަ ޢާއްމު  09ވަނަ ދައުރުގެ    04ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ    ހުވަދުއަތޮޅު

ހުވަދުއަތޮޅު ފާސްކުރުމަށް  ލިޔެފައިވާގޮތަށް  ޔައުމިއްޔާ  ދެކުނުުބރީ   ަބއްދަލުވުމުގެ 
ކައުންސިލްގެ   ދައުރުގެ    04ހޯނޑެއްދޫ  ޢާއްމު  10ވަނަ  ަބއްދަލުވުމުގައި    ވަނަ 

 ނިންމާފައެވެ. ވަޑައިގެންނެވި މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީަބއިވެރިވެ 
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ބިންތަކުގެ ކުރި  އިޢުލާން  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  ގދ.ހޯނޑެއްދޫ   ފައިަބރު  ތެރެއިން 
ިބޑުކޮށްފައިވާ   މުޙައްމަދު  އަދި  40.9ހުދުވިލާގޭ  ސަަބބުތަކާހުރެ   ިބމާއި  އެކި 

ދުވަހުގެ    30ސޮއިކުރުމަށް    ސޮއިނުކޮށްހުރި އެހެން ިބންތަކުގެ އެއްަބސްވުންތަކުގައި
ސޮއިނުކުރާ އެއްަބސްވުމުގައި  ވަކިކުރުމަށް    މުއްދަތެއްދީ  ބިންތައް  ފަރާތްތަކުގެ 

ވަނަ ދައުރުގެ   04ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ    ފެންނަކަމަށް، ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ
ަބއްދަލު  10 ޢާއްމު  ވަޑައިގެންނެވި    ވުމުގައިވަނަ  މެމްަބރުންގެ   05ަބއިވެރިވެ 

 އަޣުލަިބއްޔަތުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.  މެމްަބރުންގެ 04ތެރެއިން 
އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު  ދެކުނުުބރީ  ނަންަބރު:    ހުވަދުއަތޮޅު 

(MSG)242/415/2021/46 (06    ިގުޅިގެން، 2021ޖުލައ މެސެޖާއި   ) 

ރައްޔިތުންނާއި ކަމަކަށްވުމާއެކު  ގުޅިފައިވާ  ވަރަށްޮބޑަށް  މަޝްވަރާ   ރައްޔިތުންނާއި 
ޢަދަދު ކޮށްދޭނެ  ރަޖިސްޓްރީ  އުޅަނދު  އެއްގަމު  މިރަށުގައި  އަދި   ކުރުމަށްފަހު 

ފެންނަކަމަށް، ފޮނުވުމަށް  ކަނޑައެޅުމަށްފަހު  މުއްދަތު  ދުއަތޮޅު ހުވަ  ބޭނުންކުރެވޭނެ 
ކައުންސިލްގެ   ހޯނޑެއްދޫ  ދައުރުގެ    04ދެކުނުުބރީ  ޢާއްމު   ވަނަ  10ވަނަ 

އިއްތިފާޤުން މެމްަބރުންގެ  ވަޑައިގެންނެވި  ަބއިވެރިވެ  ވަނީ    ަބއްދަލުވުމުގައި 
 ނިންމާފައެވެ. 

ހުއިފިލަނޑާގެ  / ހިއްކުމަށް  މަސްކައްކާ  އިން  މަސްވެރިކަމުގެ    ގދ.ހޯނޑެއްދޫ 
ގ.ޗާން ދޫކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތަށް  އަށް  ޞަލާޙް  ޙުސައިން  ިބމުގެ    38.10  ދު 

ަބދަލުކޮށްދެއްވެނީ    އެއްަބސްވުން ގދ.ހޯނޑެއްދޫ ޝާދީވިލާ އިްބރާހީމް ފިޔާޒުގެ ނަމަށް
ފައިސާ މިހާތަނަށް ނުދެއްކިހުރި  ދައްކަންޖެހި  ކަމަށް،    އެިބމަށް  ދައްކާ ނިންމުމުން 

ވަނަ ޢާއްމު   10ވަނަ ދައުރުގެ    04ގެ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލް
ވަޑައިގެންނެވި   ަބއިވެރިވެ  ތެރެއިން    05ަބއްދަލުވުމުގައި    03މެމްަބރުންގެ 
 މެމްަބރުންގެ އަޣުލަިބއްޔަތުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 



ޖޫން    417-CA/417/2021/35 (06(IUL)  މިކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަންަބރ: -
އިޢުލާނ2021ް އިޖުތިމާއީ   (  ހޯނޑެއްދޫ  ގދ  މަސައްކަތް  މަރުކަޒުގައި،   ގައިވާ 

މަސައްކަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ   ޕޮލިހުންގެ ޙިދުމަތް ދިނުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމުގެ
ވަރަށްވުރެ އެކަށިގެންވާ    ޮބޑުއަގެއްކަމަށް.   ިބޑްތަކަކީ 

 
ޖޫން    417-CA/417/2021/34 (01(IUL)މިކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަންަބރ:  -'

ަބއެއް   (2021 ގައިވާ މަސައްކަތް ގދ.ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ    އިޢުލާން 

އެ.އެސް.އެސް  ނިންމާފައިވާގޮތައް  ކޮމެޓީން  ޓެންޑާ  ކުރުމަށް    މަސައްކަތައް 

ހަވާލުކުރުމަށް.   މޯލްޑިވްސްއާއި 
 

ޖޫން    417-CA/417/2021/44 (20(IUL)މިކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަންަބރ:  -'
ވިނަނޮޅާ   (2021 ޤަުބރުސްތާނުގެ  ގދ.ހޯނޑެއްދޫ  މަސައްކަތް  ގައިވާ  އިޢުލާން 

  ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް އޭ.ސީ.ސީ އިން ލަފާ ދެއްވާފައިވާ ގޮތައް ކުރިއަށް  ސާފުކޮށް

 ގެންދިއުމަށް. 
 

ޖޫން    417-CA/417/2021/43 (20(IUL)މިކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަންަބރ:  -'
  ލާން ގައިވާ އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ަބއްތިތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެއިޢު  (2021

ފްރެންޑްސް  ނިންމާފައިވާގޮތައް  ކޮމެޓީން  ޓެންޑާ  ކުރުމަށް   މަސައްކަތް 

ހަވާލުކުރުމަށް.   އިންވެސްޓްމަންޓާއި 
ޢާއްމު    ވަނަ  12ވަނަ ދައުރުގެ    04ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ  

އިއްތިފާޤުންަބ މެމްަބރުންގެ  ވަޑައިގެންނެވި  ަބއިވެރިވެ  ވަނީ    އްދަލުވުމުގައި 
 ނިންމާފައެވެ. 
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ޖޫން    417-CA/417/2021/35 (06(IUL)  މިކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަންަބރ: -
އިޢުލާނ2021ް އިޖުތިމާއީ   (  ހޯނޑެއްދޫ  ގދ  މަސައްކަތް  މަރުކަޒުގައި،   ގައިވާ 

މަސައްކަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ   ޕޮލިހުންގެ ޙިދުމަތް ދިނުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމުގެ
ވަރަށްވުރެ އެކަށިގެންވާ    ޮބޑުއަގެއްކަމަށް.   ިބޑްތަކަކީ 

 
ޖޫން    417-CA/417/2021/34 (01(IUL)މިކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަންަބރ:  -'

ގައިވާ    (2021 ަބއެއް އިޢުލާން    މަސައްކަތް ގދ.ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ 

އެ.އެސް.އެސް  ނިންމާފައިވާގޮތައް  ކޮމެޓީން  ޓެންޑާ  ކުރުމަށް    މަސައްކަތައް 

ހަވާލުކުރުމަށް.   މޯލްޑިވްސްއާއި 
 

ޖޫން    417-CA/417/2021/44 (20(IUL)މިކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަންަބރ:  -'
ގދ.  (2021 މަސައްކަތް  ގައިވާ  ވިނަނޮޅާ އިޢުލާން  ޤަުބރުސްތާނުގެ  ހޯނޑެއްދޫ 

  ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް އޭ.ސީ.ސީ އިން ލަފާ ދެއްވާފައިވާ ގޮތައް ކުރިއަށް  ސާފުކޮށް

 ގެންދިއުމަށް. 
 

ޖޫން    417-CA/417/2021/43 (20(IUL)މިކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަންަބރ:  -'
  މާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެއިޢުލާން ގައިވާ އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ަބއްތިތައް މަރާ  (2021

ފްރެންޑްސް  ނިންމާފައިވާގޮތައް  ކޮމެޓީން  ޓެންޑާ  ކުރުމަށް   މަސައްކަތް 

ހަވާލުކުރުމަށް.   އިންވެސްޓްމަންޓާއި 
ޢާއްމު    ވަނަ  12ވަނަ ދައުރުގެ    04ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ  

މެމްަބރު ވަޑައިގެންނެވި  ަބއިވެރިވެ  އިއްތިފާޤުންަބއްދަލުވުމުގައި  ވަނީ    ންގެ 
 ނިންމާފައެވެ. 
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ފަތްކުނި ހޯނޑެއްދޫއަށް  އިން  މޯލްޑިވްސް  ހަވޮއްޑާ  ނައްތާލުމަށް   އަމާރީ  ގެނެސް 
ފެންނަކަމަށް ކުރުމަށް  އަގެއްގައި  ހޯނޑެއްދޫ    އެކަށީގެންވާ  ދެކުނުުބރީ  ހުވަދުއަތޮޅު 

ަބއިވެރިވެ   ވަނަ  13ދައުރުގެ  ވަނަ    04ކައުންސިލްގެ   ަބއްދަލުވުމުގައި  ޢާއްމު 
 ވަނީ ނިންމާފައެވެ.  ވަޑައިގެންނެވި މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން
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ކަމާއިެބހޭ    މަޑަވެލި ގެއްލުންވެ،  ޮބޑެތި  އަށް  ހޯނޑެއްދޫ  ގެ  ކޯޒްވޭ  ހޯނޑެއްދޫ 
ޙައްލުކުރުމަށް    ފަރާތްތަކަށް މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް  އެކިފަހަރުމަތިން 
 އެޅިފައިނުވާތީ ކޯޒްވޭ ކައުންސިލް އިން ކަނޑާލާނެކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް  ފިޔަވަޅެއް

އަންގައި  އަށް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ހައުސިންގ  ޕްލޭނިންގ،  ނޭޝަނަލް 
ދެކުނުުބ  ކޯޒްވޭ ހުވަދުއަތޮޅު  ކައުންސިލްގެ  ކަނޑާލުމަށް  ހޯނޑެއްދޫ  ވަނަ    04ރީ 

  ވަނަ ޢާއްމު ަބއްދަލުވުމުގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި މެމްަބރުންގެ  13  ދައުރުގެ

 އިއްތިފާޤުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 



ޤަވާއިދުގެ   ހިންގާ  މާއްދާގެ  13ކައުންސިލް  )ނ(  )  ވަނަ  ފަހަތަށް  ގެ  ށ( 
ފާސްކުރެވުނެވެ. ތިރީގައިވާގޮތަށް                                          އިތުރުކުރުމަށް 

ފެނިއްޖެ ) ރައީސްއަށް  އެޖެންޑާ  ަބއްދަލުވުންތަކުގެ  ގައިވާ  )ށ(  މިމާއްދާގެ   ނ( 

މަދުވެގެން   ޭބއްވުމުގެ  ަބއްދަލުވުން  ކުރިން   2ހިނދެއްގައި  ދުވަހުގެ   )ދޭއް( 

ސޯ އީމެއިލް،  އޮންލައިންކޮށް  މެދުވެރިކޮށްވެސް މެމްަބރުންނަށް  މީޑިޔާ   ޝަލް 

ދައުރުގެ   ވަނަ  04ފޮނުވިދާނެއެވެ.ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ  
މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން   ވަނަ ޢާއްމު ަބއްދަލުވުމުގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި  13

 ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 
ވަނަ ޢާއްމު   10ދައުރުގެ    ވަނަ  04ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ  

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ    ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ އޮތްގޮތައް ފާސްކުރުމަށް،
ދައުރުގެ    04ކައުންސިލްގެ   ަބއިވެރިވެ   ވަނަ  14ވަނަ  ަބއްދަލުވުމުގައި  ޢާއްމު 

 ވަނީ ނިންމާފައެވެ.  އިއްތިފާޤުންވަޑައިގެންނެވި މެމްަބރުންގެ 
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ސަރަހައްދުން ހިމެނޭމޫދު  އިޙްތިސާސްގައި  އުސޫލް   ހޯނޑެއްދޫގެ  ވެލިނެގުމާއިެބހޭ 
ހުވަދުއަތޮޅު ފާސްކުރުމަށް،  ގޮތައް  ހޯނޑެއްދޫ    އެކުލަވާލެވުފައިވާ  ދެކުނުުބރީ 

ދައުރުގެ    04ކައުންސިލްގެ   ަބއިވެރިވެ   ޢާއްމުވަނަ    14ވަނަ  ަބއްދަލުވުމުގައި 
 ނިންމާފައެވެ.  ވަޑައިގެންނެވި މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީ

ހުށަހެޅިފައިވަ އިސްލާހުތަކާއި   ވިޔަފާރި އުސޫލުން ދަނޑުިބން ދޫކުރުމާއިެބހޭ އުސޫލު
  04ކައުންސިލްގެ  ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ    އެކު އޮތްގޮތައް ފާސްކުރުމަށް، ހުވަދުއަތޮޅު

ދައުރުގެ   ޢާއްމު  14ވަނަ  ވަޑައިގެންނެވި   ވަނަ  ަބއިވެރިވެ  ަބއްދަލުވުމުގައި 
 ނިންމާފައެވެ.  މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީ

ހަދައި ކައުންސިލުން  ނަންޯބޑުތައް  މަގުތަކުގެ  ގޭގެ    ރަށުގެ  ޖަހުމާއި،  މަގުތަކުގައި 
ގޭގޭގައި   ހަދައި  ތައް  އެގެތަކުގެނަންޯބޑު  އެންގުމަށް،    ޖެހުމަށް  ވެރިފަރާތްތަކަށް 

ވަނަ ޢާއްމު   14ވަނަ ދައުރުގެ    04  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ
ވަޑައިގެންނެވި ަބއިވެރިވެ  ވަނީ    ަބއްދަލުވުމުގައި  އިއްތިފާޤުން  މެމްަބރުންގެ 

 ނިންމާފައެވެ. 
ގޮތުގައި  ސުޕަވައިޒަރގެ   މުސާރައިގެ  )ތިންހާސް   3100.00މަސްއޫލިއްޔަތާއި  ރ 

ގޮތުގައި   އެލަވަންސްގެ  ސާވިސް  )  1000.00އެއްސަތޭކަރުފިޔާ(  އެންހާސް   ރ 
ގޮތުގައި   އެލަވަންސްގެ  އެޓެންޑެންސް  އަދި  ސާޅީސްރުފިޔާ(  )  ރ  40.00ރުފިޔާ( 

ކުރުމަށް، ޙަރަދުކޮށްގެން  އާމްދަނީއިން  ދެކުނުުބރީ ހުވަދުއަތޮ  ކައުންސިލްގެ  ޅު 
ކައުންސިލްގެ   ދައުރުގެ    04ހޯނޑެއްދޫ  ަބއްދަލުވުމުގައި    ވަނަ   14ވަނަ  ޢާއްމު 

 ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން
 13އަދި    12ވަނަ ދައުރުގެ    04ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ    ހުވަދުއަތޮޅު
ޢާއްމު ހުވަދުއަތޮޅު   ވަނަ  ފާސްކުރުމަށް،  އޮތްގޮތައް  ޔައުމިއްޔާ  ަބއްދަލުވުމުގެ 
ކައުންސިލްގެ    ދެކުނުުބރީ ދައުރުގެ    04ހޯނޑެއްދޫ  ޢާއްމު   15ވަނަ  ވަނަ 

ވަނީ    ަބއްދަލުވުމުގައި އިއްތިފާޤުން  މެމްަބރުންގެ  ވަޑައިގެންނެވި  ަބއިވެރިވެ 
 ނިންމާފައެވެ. 
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އިން ދޫކޮށްފައިވާ ކުލީ ބިންތަކުގެ ޖޫރިމަނާ ފައިސާގެ ގޮތުގައި، ކޮންމެ   ހޯނޑެއްދޫ
%  މަހަކަށް ކުލީގެ  ހަމަޖައްސައި،   30ދައްކަންޖެހޭ  ގޮތުގައި  ޕަސެންޓްގެ 

ެބހޭގޮތުން    ކުރިންހެދިފައިވާ ޖޫރީމައިނާއާއި  ހިމެނިފައިވާ  ތަކުގައި  އެގްރިމަންޓް 
ަބދަލުކުރުމަ  ހިމެނިފައިވާ ށް ގާނޫނީ ލަފާ ހޯދުމަށް، ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ މާއްދާ 
ދައުރުގެ    04ކައުންސިލްގެ    ހޯނޑެއްދޫ ަބއްދަލުވުމުގައި    15ވަނަ  ޢާއްމު  ވަނަ 
 ވަޑައިގެންނެވި މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ަބއިވެރިވެ

ިބން ދޫކުރުމުގެ  އިން ވިޔަފާރި އުސޫލުން    ގދ.ހޯނޑެއްދޫ ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް 
މީލާދީގޮތުން    ދަނޑުިބމަށް"  މާއްދާގެ )ނ(   ވަނަ  3އުސޫލުގެ   ހުށަހެޅޭނީ    18އެދި 

ގދ.ހޯނޑެއްދޫ ފުރިފައިވާ  ަބދަލުކުރުމަށް،     ކަމަށް"  ރައްޔިތުންނަށެވެ.  އަހަރު 
ނަ ޢާއްމު ވަ  15ދައުރުގެ    ވަނަ  04ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ  

މެމްަބރުންގެ ތެރެއިން އެކެއް މެންަބރުން   ަބއްދަލުވުމުގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި
 ވަނީ ނިންމާފައެވެ.  ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ ފާސްނުވާކަމަށް

އެމަރޖެންސީ ރެސްޕޯންސް ޓީމް    ކައުންސިލުން ކުރިން އެކުލަވާލާފައިވާ ) ކޮމިއުނިޓީ
އުސޫލާއި   ހޯނޑެއްދޫ)ސާޓް((ގެ  ރެދްޕޯންސް    އެއްގޮތައް  އިމަރޖެންސީ  ކޮމިއުނިޓީ 

ވަނަ    04ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ    ޓީމެއް އެކުލަވާލުމަށް، ހުވަދުއަތޮޅު
ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި މެމްަބރުންގެ    ވަނަ ޢާއްމު ަބއްދަލުވުމުގައި  15ދައުރުގެ  

 އިއްތިފާޤުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 
 14އަދި    12ދައުރުގެ    ވަނަ  04ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ  

އޮތްގޮތައް ޔައުމިއްޔާ  ަބއްދަލުވުމުގެ  ޢާއްމު  ހުވަދުއަތޮޅު   ވަނަ  ފާސްކުރުމަށް، 
ކައުންސިލްގެ   ހޯނޑެއްދޫ  ދައުރުގެ  04ދެކުނުުބރީ  ޢާއްމު   16  ވަނަ  ވަނަ 

ވަޑައިގެންނެ ަބއިވެރިވެ  މެމްަބރުންގެަބއްދަލުވުމުގައި  ވަނީ    ވި  އިއްތިފާޤުން 
 ނިންމާފައެވެ. 
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ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީގައި )ކުރީގެ ލެޓިން ރަޖިސްޓްރީ( ހުރި ޮބޑު މިންތަކަށް   ވަލުގޭގެ
ހުޅަނގުފަރާތު  ަބލައި ހުޅަގުގޭގެ  ކައުންސިލުން  ކުރީގެ  އަދި  ހަމަކޮށް،    އަކަފޫޓް 

މަގަށް ސީދާވާގޮތަށް ދެކުނަށް  ފެށިގެން  ހިސާުބން  ކަނޑައަޅާފައިވާ   އިމެއްކަމުގައި 

ދެކުނުުބރީ  ހުވަދުއަތޮޅު  ހެދުމަށް،  ރަޖިސްޓްރީ  ގޯތީގެ  އެ  ހަމަޖައްސައި،   މިން 

ކައުންސިލްގެ   ދައުރުގެ    04ހޯނޑެއްދޫ  ަބއްދަލުވުމުގައި  16ވަނަ  ޢާއްމު    ވަނަ 

 ވަޑައިގެންނެވި މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.ަބއިވެރިވެ 
ޙަރަދުކޮށްގެން    ކައުންސިލްގެ ޮބޑުނުވާނެގޮތަކަށް    35000/-އާމްދަނީން  އަށްވުރެ 
ހުވަދުއަތޮޅު   ކައުންސިލްގެ ގަތުމަށް،  ޑްރޯންއެއް  ޭބނުންކުރުމަށް  ބޭނުންތަކަށް 
ދައުރުގެ    04ކައުންސިލްގެ  ހޯނޑެއްދޫ    ދެކުނުުބރީ ޢާއްމު   16ވަނަ  ވަނަ 

ވަނީ    ަބއްދަލުވުމުގައި އިއްތިފާޤުން  މެމްަބރުންގެ  ވަޑައިގެންނެވި  ަބއިވެރިވެ 
 ނިންމާފައެވެ. 

 16އަދި    15ވަނަ ދައުރުގެ    04ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ    ހުވަދުއަތޮޅު
ޢާއްމު ހުވަދުއަތޮޅު ަބއްދަލުވުމުގެ    ވަނަ  ފާސްކުރުމަށް،  އޮތްގޮތަށް  ޔައުމިއްޔާ 
ކައުންސިލްގެ    ދެކުނުުބރީ ދައުރުގެ    04ހޯނޑެއްދޫ  ޢާއްމު   17ވަނަ  ވަނަ 
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ވަނީ    ަބއްދަލުވުމުގައި އިއްތިފާޤުން  މެމްަބރުންގެ  ވަޑައިގެންނެވި  ަބއިވެރިވެ 
 ނިންމާފައެވެ. 

މިނިސްޓްރީ އިން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އެހެން ޖަލްސާ   ފިޝަރީޒް
 އެޖެންޑާކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް، ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ   އަކަށް

ދައުރުގެ    04ކައުންސިލްގެ   ަބއިވެރިވެ  17ވަނަ  ަބއްދަލުވުމުގައި  ޢާއްމު   ވަނަ 

 ފާޤުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ވަޑައިގެންނެވި މެމްަބރުންގެ އިއްތި
ހުށަހަޅާފައިވާ   މިހާރު  އަށް  މަރްޔަމް    ފަރާތާއިއެކު  4ގޯތިކެމެޓީ  ކައުންސިލަރ 

  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ  ،ޙަސަންދީ ހިމަނައިގެން ގޯތިކޮމެޓީ އެކުލަވާލުމަށް

ދައުރުގެ    04ކައުންސިލްގެ   ޢާއްމު    17ވަނަ  ަބއިވެރިވެވަނަ   ަބއްދަލުވުމުގައި 

 ވަޑައިގެންނެވި މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 
ާބއްވައި ަބއްދަލުވުމެއް  މަޝްވަރާ  އާއިއެކު  އެއިޑް  އެއް   ހުވަދޫ  އެމްއޯޔޫ  އަލުން 

ކައުންސިލްގެ  ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ    އެކުލަވާލައިގެ ކުރިޔަށްގެންދިޔުމަށް ހުވަދުއަތޮޅު
ދައުރުގެ    04 ޢާއްމު  17ވަނަ  ވަޑައިގެންނެވި   ވަނަ  ަބއިވެރިވެ  ަބއްދަލުވުމުގައި 

 ނިންމާފައެވެ.  މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީ
 ވަނަ ޢާއްމު  17ވަނަ ދައުރުގެ    04ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ    ހުވަދުއަތޮޅު

ހޯނޑެއްދޫ    އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް، ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  
ދައުރުގެ    04ކައުންސިލްގެ   ަބއްދަލުވުމުގައި  18ވަނަ  ޢާއްމު  ަބއިވެރިވެ   ވަނަ 

 ވަޑައިގެންނެވި މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 
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އުތުރުން   ދަނޑުވެރިކަންހޮރައިޒަންގެ  އުސޫލުން  ބިންދޫކުރުމަށް    ވިޔަފާރި  ކުރުމަށް 
ފޫޓުގެ    125×120އެދިފައިވާ ގޮތަށް    ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަހައްދުން، މިނިސްޓްރީއިން

ދެކުނުުބރީ  15000 ހުވަދުއަތޮޅު  ދިނުމަށް،  ިބމެއް  އަކަފޫޓުގެ(   )ފަނަރަހާސް 

ކައުންސިލްގެ   ދައުރުގެ    04ހޯނޑެއްދޫ  ޢާއް  18ވަނަ  ަބއްދަލުވުމުގައިވަނަ    މު 

 ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
 ވަނަ ޢާއްމު  18ވަނަ ދައުރުގެ    04ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ    ހުވަދުއަތޮޅު

ހޯނޑެއްދޫ    ދެކުނުުބރީަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް، ހުވަދުއަތޮޅު  
ދައުރުގެ    04ކައުންސިލްގެ   ަބއްދަލުވުމުގައި  19ވަނަ  ޢާއްމު  ަބއިވެރިވެ   ވަނަ 

 ވަޑައިގެންނެވި މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 
5 

  – 4ދައުރު 
އެސިސްޓެންޓް 19  ަބއްދަލުވުން ހުއްދަލިިބފައިވާ  އިން  ފިނޭންސް  އޮފް  ކައުންސިލް    މިނިސްޓްރީ 

ހުވަދުއަތޮޅު  J-335639އޮފިސަރ))   ނެގުމަށް،  މީހަކު  މަޤާމަށް  ދެކުނުުބރީ    ގެ 
ކައުންސިލްގެ   ދައުރުގެ    04ހޯނޑެއްދޫ  ޢާއްމު  19ވަނަ  ަބއްދަލުވުމުގައި    ވަނަ 

 ނިންމާފައެވެ. ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީ
 ވަނަ ޢާއްމު  19ވަނަ ދައުރުގެ    04ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ    ހުވަދުއަތޮޅު

ހޯނޑެއްދޫ    ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް، ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ
ދައުރުގެ    04ކައުންސިލްގެ   ަބއްދަލުވުމުގައި  20ވަނަ  ޢާއްމު  ަބއިވެރިވެ   ވަނަ 

 ތިފާޤުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ވަޑައިގެންނެވި މެމްަބރުންގެ އިއް

5 
  – 4ދައުރު 

 20  ަބއްދަލުވުން



ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމުން    ވަގުތީ އެސްޖީ ިބޑް ކޮމެޓީ އެކުލަވާލައި ނަންތަކާއިއެކު
ހުވަދުއަތޮޅު ފާސްކުރުމަށް،  އިން  ކައުންސިލްގެ   ކައުންސިލް  ހޯނޑެއްދޫ  ދެކުނުުބރީ 

ދައުރުގެ    04 ޢާއްމު  20ވަނަ  ވަޑައިގެންނެވި   ވަނަ  ަބއިވެރިވެ  ަބއްދަލުވުމުގައި 
 ނިންމާފައެވެ.  މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީ

ހުށަހެޅި ިބޑު  ހޯދުމަށް  ިބން  ހެދުމަށް  ޝޮޕްތައް  ފަރާތްތަކާއި   ސްވެނިއަރ 
ހޯނޑެއްދޫ    މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ދެކުނުުބރީ  ހުވަދުއަތޮޅު  ނިންމުމަށް،  ގޮތެއް 

ދައުރުގެ    04ކައުންސިލްގެ   ަބއިވެރިވެ   20ވަނަ  ަބއްދަލުވުމުގައި  ޢާއްމު  ވަނަ 
 މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.  ވަޑައިގެންނެވި

ވެލިތަކަކީ ހުރި  ޭބރުގައި  ފިޝަރީޒްގެ  ހޮރައިޒަން  އެކި    މިހާރު  ކައުންސިލުންވެސް 
ހުރި   ބޭނުންކުރަން  ވުމާއިކަންކަމަށް  ސަރަހައްދުން   ވެލިކަމަށް  ޖެޓީ  ހޯނޑެއްދޫ 

ވެލިވެސް ބޭނުންވާ  ސަރަހައްދަށް  ހުރި    ހިއްކަންޖެހޭ  ހޮރައިޒަންގައި  ނަގަންޖެހެނީ 
އެދިފައިވާގޮތަށް ވެލި ދޫކުރެވެން ނެތްކަމަށް    ވެލިން ކަމަށްވާތީ، މަޑަވެލި ކައުންސިލުން

ވަނަ ދައުރުގެ   04ކައުންސިލްގެ  ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ    ފާސްކުރުމަށް، ހުވަދުއަތޮޅު
ަބއްދަލުވުމުގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން   ވަނަ ޢާއްމު  20
 ނިންމާފައެވެ.  ވަނީ

  100މީޓަރު    100ސަރަޙައްދު    ހޯނޑެއްދޫގެ އިޙްތިޞާސްގައި ހިމެނޭ 'ކޯމަހައްލީވިލާ'
ހެދުމަށް ފާސްކުރުމަށް، ހުވަދުއަތޮޅު   ގާރޑަން އެއްމީޓަރު ސަރަޙައްދެއްގައި ކޮރަލް  

ކައުންސިލްގެ   ހޯނޑެއްދޫ  ޢާއްމު   20ދައުރުގެ    ވަނަ  04ދެކުނުުބރީ  ވަނަ 
ވަޑައިގެންނެވި ަބއިވެރިވެ  ވަނީ    ަބއްދަލުވުމުގައި  އިއްތިފާޤުން  މެމްަބރުންގެ 

 ނިންމާފައެވެ. 
 ވަނަ ޢާއްމު  20ވަނަ ދައުރުގެ    04ކައުންސިލްގެ  ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ    ހުވަދުއަތޮޅު

ހޯނޑެއްދޫ    ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް، ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ
ދައުރުގެ    04ކައުންސިލްގެ   ަބއްދަލުވުމުގައި  21ވަނަ  ޢާއްމު  ަބއިވެރިވެ   ވަނަ 

 އެވެ. ވަޑައިގެންނެވި މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީ ނިންމާފަ

5 
  – 4ދައުރު 

 21  ަބއްދަލުވުން

ގޯތިދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް    100ގޯތީގެ އިތުރަށް    34މިހާރު ހުއްދަލިިބފައިވާ  
އެދުމަށް، ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ   ލޭންޑް އެންޑް ސާރވޭ އެތޯރިޓީއަށް ސިޓީއަކުން

ކައުންސިލްގެ   ދައުރުގެ    04ހޯނޑެއްދޫ  ޢާއްމު    21ވަނަ  ަބއްދަލުވުމުގައި  ވަނަ 
 އިއްތިފާޤުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި މެމްަބރުންގެ

މުހިންމު ޖެހުން  ލައިޓް  އިތުރަށް  ތަންތަނުގެ  ަބލައި    މަތީގައިވާ  ސަރަހައްދުތައް 
މައިޒާން ހިމެނޭ ގޮތަށް )ދިހައެއް(   10ޖުމްލަ    އެސަރަހައްދު ތަކާއި ވަޑިންދިހަރޭ 

ޖެހުމަށް،ަބއްތި   ކޮށްގެން  ޚަރަދު  ަބޖެޓުން  ދެކުނުުބރީ   ކައުންސިލްގެ  ހުވަދުއަތޮޅު 
ކައުންސިލްގެ   ދައުރުގެ    04ހޯނޑެއްދޫ  ަބއްދަލުވުމުގައި    ވަނަ   21ވަނަ  ޢާއްމު 

 ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން



ގުޅޭ ގޮތުން    ސިޓީއާއި  GS-203/MIS/2021/69ހޯނޑެއްދޫ ސްކޫލުގެ ނަންަބރު:  
މެދުވެރިކޮށް އެހެން  ،ސްކޫލް  ގޯތި  އޯޝަންވިލާ  އިންވެގެންއޮތް    ސްކޫލާއި 

ަބދަލު( ދިނުމަށް    ސަރަޙައްދަކަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ހިނގާނެ ޚަރަދު )އަދުލުވެރި 
  ،ލިބުމުންލިޔުން    މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔެ މިނިސްޓްރީން ޢަދުލުވެރި ަބދަލު ދޭނެ ކަމުގެ

މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް،    އެގޯތި އެހެން ސަރަޙައްދަކަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ޭބނުންވާ 
ވަނަ ޢާއްމު   21ވަނަ ދައުރުގެ    04ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ  
ވަޑައިގެންނެވި ަބއިވެރިވެ  ވަނީ    ަބއްދަލުވުމުގައި  އިއްތިފާޤުން  މެމްަބރުންގެ 

 ވެ. ނިންމާފައެ
ކޮމެޓީ ިބޑު  ގޮތަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  މޭޒުން  ހުވަދުއަތޮޅު    އިދާރީ  ފާސްކުރުމަށް، 

ކައުންސިލްގެ   ހޯނޑެއްދޫ  ދައުރުގެ  04ދެކުނުުބރީ  ޢާއްމު   21  ވަނަ  ވަނަ 
މެމްަބރުންގެ ވަޑައިގެންނެވި  ަބއިވެރިވެ  ވަނީ    ަބއްދަލުވުމުގައި  އިއްތިފާޤުން 

 ނިންމާފައެވެ. 
ވަނަ ޢާއްމު     21ދައުރުގެ    ވަނަ  04ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ  

ޖަލްސާއަކަށް    ަބއްދަލުވުމުގެ ދެންއޮންނަ  ފާސްކުރުމަށް، ޔައުމިއްޔާ  ހުށަހަޅުމަށް 
 ވަނަ ޢާއްމު  22ވަނަ ދައުރުގެ    04ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ    ހުވަދުއަތޮޅު

ވަނީ އިއްތިފާޤުން  މެމްަބރުންގެ  ވަޑައިގެންނެވި  ަބއިވެރިވެ    ަބއްދަލުވުމުގައި 
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ސަރވިސްގެ   ސެޕްޓެމްަބރ   POD/417/2021/2  (30-188  ނަންަބރު:ސިވިލް 
ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ަބލައި ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ    ( ސިޓީއާއެކ2021ު

ގ.ދ   ސެކެރްޓަރީ  / ޖޭމުގަސްދޮށުގެ  މުޙައްމަދު،  )މުޢާޒް  މަގާމަށް  ގެ  ޖެނެރަލް 
ފެންނަކަމަށް،    ހޯނޑެއްދޫ( ކުރުމަށް  ހޯނޑެއްދޫ  އައްޔަން  ދެކުނުުބރީ  ހުވަދުއަތޮޅު 

ދައުރުގެ    04  ކައުންސިލްގެ ަބއިވެރިވެ   22ވަނަ  ަބއްދަލުވުމުގައި  ޢާއްމު  ވަނަ 
ަބއިވެރިވި    05ވަޑައިގެންނެވި   ވޯޓްގައި  ތެރެއިން  މެމްަބރުންގެ    04މެމްަބރުންގެ 
މެނޭތީ  ނިންމާފައެވެ. )ކައުންސިލްގެ ނައިުބ ރައީސް މަސްލަހަތު ހި  އިއްތިފާޤުން ވަނީ
 ަބއިވެރިވެފައި ނުވެއެވެ.( މި އައިޓަމްގައި

އޭސީ ބޭނުންވާ  މަރުކަޒަށް  އިޖުތިމާޢީ  އަދި  ަބޖެޓުން    މިސްކިތް  ކައުންސިލްގެ 
އާމްދަނީން ކައުންސިލްގެ  ނެތްނަމަ  ހޯދުމަށް،    ޚަރަދުކުރެވެން  ޚަރަދުކޮށްގެން 

ވަނަ ޢާއްމު   22ދައުރުގެ  ވަނަ    04ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ  
ވަޑައިގެންނެވި   ަބއިވެރިވެ  ވަނީ    05ަބއްދަލުވުމުގައި  އިއްތިފާޤުން  މެމްަބރުންގެ 

 ނިންމާފައެވެ. 
 22އަދި    21ދައުރުގެ    ވަނަ  04ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ  
ފޮނުވާފައިވާގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް،   ވަނަ ޢާއްމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ އިދާރީ މޭޒުން

ވަނަ އާންމު   23ވަނަ ދައުރުގެ    04ކައުންސިލްގެ    ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ
ަބއިވެރިވެ ވަނީ    ަބއްދަލުވުމުގައި  އިއްތިފާޤުން  މެމްަބރުންގެ  ވަޑައިގެންނެވި 
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ކުރުމުގެ އުޞޫލު   ވަނަ އަހަރު ފާސްކޮށްފައިވާ ހޯނޑެއްދޫގައި ދަނޑުވެރިކަން  2019
އަލުން ފަހު  މަޝްވަރާކުރުމާސް  ދަނދުވެރިންނާއި  ހޯނޑެއްދޫގައި    ބާތިލްކޮށް 

ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ   ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލުމަށް، ހުވަދުއަތޮޅު
ދައުރުގެ    04ކައުންސިލްގެ   އާންމު  23ވަނަ  ަބއިވެރިވެ   ވަނަ  ަބއްދަލުވުމުގައި 

 ނިންމާފައެވެ.  ވަޑައިގެންނެވި މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީ
ކައުންސިލް އޮފިސަރ    މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ހުއްދަލިިބފައިވާ އެސޯސިއޭޓް

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ   ،މީހަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރުމަށް  J-336602ގެ މަޤާމަށް  
ދައުރުގެ    04ކައުންސިލްގެ    ހޯނޑެއްދޫ ަބއްދަލުވުމުގައި   23ވަނަ  އާންމު  ވަނަ 
 ވަޑައިގެންނެވި މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ަބއިވެރިވެ

ވަނަ އާންމު   23ދައުރުގެ    ވަނަ  04ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ  
ޖަލްސާއަކަށްަބއްދަލު ދެންއޮންނަ  ޔައުމިއްޔާ  ހުވަދުއަތޮޅު    ވުމުގެ  ހުށަހެޅުމަށް، 

ކައުންސިލްގެ   ހޯނޑެއްދޫ  ދައުރުގެ  04ދެކުނުުބރީ  އާންމު    24  ވަނަ  ވަނަ 
މެމްަބރުންގެ ވަޑައިގެންނެވި  ަބއިވެރިވެ  ވަނީ    ަބއްދަލުވުމުގައި  އިއްތިފާޤުން 
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ގައި އެމް.އޯ.ޔޫ  ޕާކް  ނޭޗަރ  ފޮނުވާފައިވާ  އެއިޑުން  ކައުންސިލުން    ހުވަދޫ 
ވަނަ ދައުރުގެ   04ސޮއިކުރުމަށް، ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ  

އިއްތިފާޤުން  މެމްަބރުންގެ    ވަނަ އާންމު ަބއްދަލުވުމުގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި  24
 ވަނީ ނިންމާފައެވެ 

ކުރަމުންގެންދާ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން    މިހާރު ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބޭނުން
ސަރުކާރުން އެކަށީގެންވާ  ހޯނޑެއްދޫގެ   އިސްލާޙްކޮށް  ފެންވަރަށް  ގަޫބލުކުރާ 

އެކުލަވާލުމަށް، ހުވަދުއަތޮޅު  އަލުން    އިޙްސިސާސްގައި ހިމެނޭ ތަންތަން ހިމަނައިގެން
ކައުންސިލްގެ   ހޯނޑެއްދޫ  އާންމު    24ދައުރުގެ    ވަނަ  04ދެކުނުުބރީ  ވަނަ 

ވަޑައިގެންނެވި ަބއިވެރިވެ  ވަނީ    ަބއްދަލުވުމުގައި  އިއްތިފާޤުން  މެމްަބރުންގެ 
 ނިންމާފައެވެ. 

ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ(    )ދެހާސް  2500/-އިޖުތިމާއީ މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ  
ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް  އަދި  ޮބޑުކުރުމަށާއި  އިތުރުކުރުމަށް،    އަށް  ސަރަޙައްދުތައް 

ވަނަ އާންމު   24ވަނަ ދައުރުގެ    04  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ
ވަޑައިގެންނެވި ަބއިވެރިވެ  ވަނީ    ަބއްދަލުވުމުގައި  އިއްތިފާޤުން  މެމްަބރުންގެ 

 ފައެވެ. ނިންމާ
ކަޕް  " އަދި"    2021ކައުންސިލް  އަންހެން  ހުރިހާ   ފުޓްސަލް  މާުބރާތުގެ  ފިރިހެން 

ރ. 100000/-ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީން    ކަމެއްގެ މުޅި ޖުމްލަ ަބޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި
މަސް    01ފެށުމަށް ހަމަޖައްސާ ތާރީޚުގެ    )އެއްލައްކަ ރުފިޔާ( ކަނޑަޅައި މުާބރާތް

ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ   ހުވަދުއަތޮޅު  ،ކުރިން އިޢުލާން ކުރުމަށް ދުވަހުގެ  
ދައުރުގެ    04 އާންމު  24ވަނަ  ވަޑައިގެންނެވި   ވަނަ  ަބއިވެރިވެ  ަބއްދަލުވުމުގައި 

 ނިންމާފައެވެ.  މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީ



ނައްތާލުމާއިެބހޭ  ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކުނި އުކާލުމާއި ކުނި
" އެހެން ތަނަކަށް ކުނިއެޅުން ކުނިގިނޑު ފިޔަވައި" ވަނަ މާއްދާގައި 11ޤަވާއިދުގެ 

ކުނިއެޅުންމަނާ ސަރަހައްދު  ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކުނިގޮނޑު ފިޔަވައި
 ސަރަހައްދެއްކަން އަންގައިދޭ ޯބޑް ތިރީގައިމިވާ" ކުނިއެޅުން މަނާ"ތަކުގައި

ހަރުކުރުމަށް، ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ  ސަރަޙައްދުތަކުގައި
ވަނަ އާންމު ަބއްދަލުވުމުގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި  24 ވަނަ ދައުރުގެ 04

  އިއްތިފާޤުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މެމްަބރުންގެ
 އައްނިމަގުގެ އިރުމަތި )ވަރަހުއްޓޭކޮޑާ( -'
 ގެ ހުޅަނގު )ީބރާފަންނާ އުތުރު( އައްނިމަގު -'
 ސަތަވަރީ ގޯޅީގެ ހުޅަނގު )ީބރާފަންނާ(  -'
 ހުވަނދުމާ ގޯޅި ހުޅަނގު )ީބރާފަންނާ(  -'
 އަމީނީމަގުގެ ދެކުނު )ަބރާސިލާ( -'
 އަމީނީމަގުގެ އުތުރު )ދިގެމަގުކޮޑާ( -'
 ވަޑިންދިހަރޭމަގުގެ އިރުމަތި )ަބނދަރު ސަރަޙައްދު(  -'
 ހުޅަނގު )އޮޅަމައްތާ(ވަޑިންދިހަރޭމަގުގެ  -'
 ކުޅިތައް -'
 ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުތައް -'

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން    ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން
ކުރުމަށްޓަކައި ވިޔަފާރި  ކުންފުނި  ލޯކަލް"  ކައުންސިލުން  އުފެއްދުމަށް، "  އޮތޯރިޓީ 

ވަނަ އާންމު   24ވަނަ ދައުރުގެ    04ކައުންސިލްގެ    ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫހުވަދުއަތޮޅު  
ަބއިވެރިވެ ވަނީ    ަބއްދަލުވުމުގައި  އިއްތިފާޤުން  މެމްަބރުންގެ  ވަޑައިގެންނެވި 

 ނިންމާފައެވެ. 
ގައި    10ފެންވަރުގައި ގަދަ    ހޯނޑެއްދޫ ސްކޫލް ނިންމާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ޤައުމީ

ގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް   ރ )ފަނަރަސަތޭކަ ރުފިޔާ(1500/-ދަރިވަރުންނަށް  ހިމެނޭ  
ރ 1000/-ދަރިވަރަށް    އަދި ހޯނޑެއްދޫ ސްކޫލްގެ ެބސްޓް އޯލް އެރައުންޑްއަށް ހޮވޭ

ކައުންސިލްގެ އިނާމެއް  ފައިސާގެ  ގެ  ރުފިޔާ(  ދިނުމަށް،    )އެއްހާސް  ަބޖެޓުން 
ވަނަ އާންމު   24ދައުރުގެ    ވަނަ  04ގެ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލް
ވަޑައިގެންނެވި ަބއިވެރިވެ  ވަނީ    ަބއްދަލުވުމުގައި  އިއްތިފާޤުން  މެމްަބރުންގެ 

 ނިންމާފައެވެ. 
ވަނަ އާންމު   23ދައުރުގެ    ވަނަ  04ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ  

ވަނަ    04ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ    ދެކުނުުބރީަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ހުވަދުއަތޮޅު  
ަބއްދަލުވުމުގައި  25ދައުރުގެ   އާންމު  ވަޑައިގެންނެވި    ވަނަ   05ަބއިވެރިވެ 

 މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 
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އެދިފާގޮތައް ސިޓީގައި  ދިނުމުގެ "  ކަޑެވާރެހާ"    މިނިސްޓްރީގެ  މިނިސްޓްރީއަށް 
ާބއްވައި ތެރޭގައި  އިޙްތިސާސްގެ  ހޯނޑެއްދޫގެ  ތަރައްޤީ   ަބދަލުގައި  ކައުންސިލުން 

 25ވަނަ ދައުރުގެ    04ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ    ،ކުރުމަށް
ވަޑައިގެންނެވި ަބއިވެރިވެ  ަބއްދަލުވުމުގައި  އާންމު  އިއްތިފާޤުން   ވަނަ    މެމްަބރުންގެ 

 ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 

ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން    ފެނަކައަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިންތަކުން ކުލި ނެގުމާމެދު ލޯކަލް
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ   ޤާނޫނީ ލަފާ ހޯދުމަށްފަހު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް،

ދައުރުގެ    04ކައުންސިލްގެ   ަބއިވެރިވެ އާންމު    ވަނަ  25ވަނަ  ަބއްދަލުވުމުގައި 
 އިއްތިފާޤުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.   މެމްަބރުންގެ 05ވަޑައިގެންނެވި 

ިބން ދޫކުރުމުގެ    ގދ.ހޯނޑެއްދޫއިން ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް "
ހުށަހެޅޭނީ މީލާދީ ގޮތުން   ދަނޑުިބމަށް އެދި"  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(  3ގެ   "އުޞޫލު

މިގޮތަށް އިސްލާހު ކުރުމަށް،  "ރައްޔިތުންނަށެވެ  އަހަރު ފުރިފައިވާ ހޯނޑެއްދޫގެ  18
ވަނަ އާންމު   25ވަނަ ދައުރުގެ    04ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ    ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ

ވަޑައިގެންނެވި    ަބއްދަލުވުމުގައި ތެރެއިން    05ަބއިވެރިވެ    03މެމްަބރުންގެ 
 .ވަނީ ނިންމާފައެވެއަޣުލަިބއްޔަތުން  މެމްަބރުންގެ
 ވަނަ އާންމު   24ވަނަ ދައުރުގެ    04ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ    ހުވަދުއަތޮޅު

 ،ފާސްކުރުމަށް  ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ދެން އޮންނަ ަބއްދަލުވުމަށް ހުށަހަޅައިގެން

ވަނަ އާންމު   26  ވަނަ ދައުރުގެ   04ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ  
ވަޑައިގެންނެވި   ަބއިވެރިވެ  ވަނީ    މެމްަބރުންގެ  05ަބއްދަލުވުމުގައި  އިއްތިފާޤުން 

 ނިންމާފައެވެ. 
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ނަންަބރ މަރުކަޒުގެ  އިޖްތިމާޢީ  އާއި    HCC/2021/49  ހޯނޑެއްދޫ 
HCC/2021/57  ިގަތުމަށް ކައުންސިލްގެ   ޚިދުމަތާއި ތަކެއްޗަށް އެދޭފޯމުގައިވާ ތަކެތ

އެދިފައިވާ ތަކެތި ކައުންސިލް   އާމްދަނީ ަބޖެޓުން ޚަރަދު ކުރުމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް،
ހޯދުމަށް،  ޚަރަދުކޮށްގެން  ަބޖެޓުން  ހޯނޑެއްދޫ    އާމްދަނީ  ދެކުނުުބރީ  ހުވަދުއަތޮޅު 

ދައުރުގެ    04ކައުންސިލްގެ   ަބއިވެރިވެ   ވަނަ  26ވަނަ  ަބއްދަލުވުމުގައި  އާންމު 
 އިއްތިފާޤުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.   މެމްަބރުންގެ 03ވަޑައިގެންނެވި 

ކުރިއަށް ޕްރޮގްރާމް  ދަސްކޮށްދިނުމުގެ  ހުވަދުއަތޮޅު   ނަމާދުކުރަން  ގެންދިއުމަށް، 
ކައުންސިލްގެ   ހޯނޑެއްދޫ  ދައުރުގެ  04ދެކުނުުބރީ  އާންމު    26  ވަނަ  ވަނަ 

ވަޑައިގެންނެވި   ަބއިވެރިވެ  ވަނީ    މެމްަބރުންގެ  03ަބއްދަލުވުމުގައި  އިއްތިފާޤުން 
 ނިންމާފައެވެ. 

ވަނަ އާންމު   24ދައުރުގެ    ވަނަ  04ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ  
ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ   ހުވަދުއަތޮޅު  ،ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ އޮތްގޮތައް ފާސްކުރުމަށް

ދައުރުގެ    04ކައުންސިލްގެ   އާންމު  27ވަނަ  ަބއިވެރިވެ   ވަނަ  ަބއްދަލުވުމުގައި 
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ތެރެއިން  05ވަޑައިގެންނެވި   މެމްަބރުންގެ   04ވޯޓްދެއްވި    މެމްަބރުންގެ 
 އަޤްލަިބއްޔަތުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އަދި   25،26ވަނަ ދައުރުގެ  04ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ    ހުވަދުއަތޮޅު
އާންމު  27 ޔައުމިއްޔާ  ވަނަ  ހުވަދުއަތޮޅު   އޮތްގޮތައް   ަބއްދަލުވުމުގެ  ފާސްކުރުމަށް، 

ކައުންސިލްގެ   ހޯނޑެއްދޫ  ދައުރުގެ  04ދެކުނުުބރީ  އާންމު    28  ވަނަ  ވަނަ 
 04ތެރެއިން ވޯޓްދެއްވި    މެމްަބރުންގެ  04ަބއްދަލުވުމުގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި  

 މެމްަބރުންގެ އަޤްލަިބއްޔަތުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 
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އުނދަގޫވާގޮތަށް ބަހައްޓާފައިވާ    މަގުމަތީގައި ހިނގާ މީހުންނަށާއި ދުއްވާ އުޅަދުތަކަށް
ގުޅިގެން އަމަލުކުރާއި  މެދު  ރައްޔިތުން   ހެދިފައިވާ  ތަކެއްޗާއި  ތަކަށް   ގަވާއިދު 

އަމަލުކުރުމަށް، ގޮތައް  އެއްގޮތައް  ތަކާއި  ގަވާއިދު  އެ  ހުވަދުއަތޮޅު   އަހުވެރިކޮށް 
ކައުންސިލްގެ   ހޯނޑެއްދޫ  ދައުރުގެ    04ދެކުނުުބރީ  އާންމު    ވަނަ  28ވަނަ 

 04ވޯޓްދެއްވި    މެމްަބރުންގެ ތެރެއިން  04ދަލުވުމުގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި  ަބއް
 މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާގުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 

ނަންަބރ   ސެންޓަރުގެ  ސިޓީގައި   HHC/417/2021/64-141ޔޫތު 
ކަޕް   ހަވަރު"  އެދިފައިވާގޮތައް ަބޖެޓް  "  ޔޫތް  ބޭނުންވާ   25700/-އަށް 

- 141ހަތްސަތޭކަ ރުފިޔާ ( ދިނުމަށް، ޔޫތު ސެންޓަރުގެ ނަންަބރ    )ފަންސަވީސްހާސް
HHC/417/2021/64   ްިބމާއިމެދު ރަށުގެ ލޭންޑ ޔޫސް ޕްލޭން   ގައި އެދިފައިވާ 

ދެކުނުުބރީ ހުވަދުއަތޮޅު  ނިންމުމަށް،  ގޮތެއް  ކުރުމަށްފަހު  ހޯނޑެއްދޫ    ފައިނަލް 
ދައުރުގެ    04ކައުންސިލްގެ   ަބއްދަލުވުމުގައި  ވަނަ  28ވަނަ  ަބއިވެރިވެ   އާންމު 
އިއްތިފާގުން  މެމްަބރުންގެ  04މެމްަބރުންގެ ތެރެއިން ވޯޓްދެއްވި    04ވަޑައިގެންނެވި  

   ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
 ވަނަ އާންމު   28ވަނަ ދައުރުގެ    04ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ    ހުވަދުއަތޮޅު

އެހެން   ޔައުމިއްޔާ  ފާސްކުރުމަށްަބއްދަލުވުމުގެ  ހުށަހަޅައިގެން   ، ަބއްދަލުވުމަކަށް 

 ވަނަ އާންމު   29ވަނަ ދައުރުގެ    04ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ    ހުވަދުއަތޮޅު

ވަޑައިގެންނެވި   ަބއިވެރިވެ  ވަނީ   04ަބއްދަލުވުމުގައި  އިއްތިފާޤުން    މެމްަބރުންގެ 

 ނިންމާފައެވެ. 
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އިދާރާގެ ކައުންސިލް  ހޯނޑެއްދޫ  ދެކުނުުބރީ  ޗާޓަރ    ހުވަދުއަތޮޅު  ސާވިސް 
ކައުންސިލްގެ   ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ  ،ހުށަހަޅާފައިވާގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް

 04ވަޑައިގެންނެވި    ވަނަ އާންމު ަބއްދަލުވުމުގައި ަބއިވެރިވެ  29ވަނަ ދައުރުގެ    04
 އިއްތިފާޤުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މެމްަބރުންގެ 

ނަންބަރ   ޤަވާއިދު  ފިނޭސްގެ  އޮފް  މާލިއްޔަތު  )   R-20/2017މިނިސްޓްރީ  ދައުލަތުގެ 
ކައުންސިލްތަކުން  6.13ޤަވާއިދު   މަތިން  ގޮތުގެ  ޚިދުމަތް    ގައިވާ  ބޭންކިންގ  އޮންލައިން 

އަމަލުކުރަންވީ އުސޫލުގެ   ގައި    ވަނަ  3ދިނުމުގައި  )ހ(  އޮންލައިން  މާއްދާގެ  ބަޔާންކުރާ 
ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މުޢާޛް މުޙައްމަދު   ބޭންކިންގެ މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ

އަދި ދިނުމަށާއި  އޮންލައިން    އަށް  ގޮތެއްގެމަތިން  ހަމަޖައްސަވާ  ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރީ 



ދެކުނު  ބޭންކިންގ ހުވަދުއަތޮޅު  ގެންދިއުމަށް،  ކުރިއަށް  ހޯނޑެއްދޫ މުޢާމަލާތްތައް    ބުރީ 

ވަޑައިގެންނެވި    ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ  29ވަނަ ދައުރުގެ    04ކައުންސިލްގެ  
 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.  04

ވެްބސައިޓް އަލުން ހެދުމަށާއި    ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ
އާންމުކޮށްއެކަން   ހޯދުމަށް  ފަރާތެއް  ހުވަދުއަތޮޅު   ކޮށްދޭނެ  ކުރުމަށް،  އިޢުލާން 

ކައުންސިލްގެ   ހޯނޑެއްދޫ  އާންމު    29ދައުރުގެ    ވަނަ  04ދެކުނުުބރީ  ވަނަ 
ވަޑައިގެންނެވި   ަބއިވެރިވެ  ވަނީ    04ަބއްދަލުވުމުގައި  އިއްތިފާޤުން  މެމްަބރުންގެ 

 ނިންމާފައެވެ. 
އެއްކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ   ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންވާ ތަފާސް ހިސާުބހޯނޑެއްދޫގެ ހާލަތު  

 ، ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް  އޮފިޝަލުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އާންމުކޮށް އިޢުލާން

ވަނަ އާންމު   29ވަނަ ދައުރުގެ    04ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ  
ވަޑައިގެންނެވި  ަބއްދަލުވުމުގައި   ވަނީ    04ަބއިވެރިވެ  އިއްތިފާޤުން  މެމްަބރުންގެ 

 ނިންމާފައެވެ. 

ވަނަ އާންމު   28ދައުރުގެ    ވަނަ  04ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ  
ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ   ހުވަދުއަތޮޅު  ،ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ އޮތްގޮތައް ފާސްކުރުމަށް

ދައުރުގެ    05ކައުންސިލްގެ   އާންމު  30ވަނަ  ަބއިވެރިވެ   ވަނަ  ަބއްދަލުވުމުގައި 
 ނިންމާފައެވެ.  މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީ 05ވަޑައިގެންނެވި 
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ހޯނޑެއްދޫ 30  ަބއްދަލުވުން ދެކުނުުބރީ  ޕްލޭނާއި   ހުވަދުއަތޮޅު  ޑިވެލޮޕްމަންޓް    ކައުންސިލްގެ 

ހުވަދުއަތޮޅު    ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭން އިދާރީމޭޒުން ހުށަހަޅަފައިވާ ގޮތައް ފާސްކުރުމަށް،
ކައުންސިލްގެ   ހޯނޑެއްދޫ  ދައުރުގެ    05ދެކުނުުބރީ  އާންމު  30ވަނަ   ވަނަ 

ވަޑައިގެންނެވި   ަބއިވެރިވެ  ވަނީ   05ަބއްދަލުވުމުގައި  އިއްތިފާޤުން    މެމްަބރުންގެ 

 ނިންމާފައެވެ. 
ސެންޓަރުގެ    ހޯނޑެއްދޫ ސިޓީއިން    Q2-HHC/LTR/2021/14ހެލްތް  ގެ 

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީން ޚަރަދުކޮށްގެން ަބލިމީހުން ަބއިތިއްާބ    އެދިލައްވާފައިވާ ގޮތަށް
ވަނަ   04ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ    ހުވަދުއަތޮޅު  ،ކުރުމަށް  ވާރޑް އޭސީ
އާންމު  31ދައުރުގެ   ވަޑައިގެންނެވި    ވަނަ  ަބއިވެރިވެ   05ަބއްދަލުވުމުގައި 

 މެމްަބރުންގެ އަޣުލަިބއްޔަތުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 03މެމްަބރުންގެ ތެރެއިން 
5 
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ސެންޓަރުގެ   31  ަބއްދަލުވުން ކޮމިއުނިޓީ  ސިޓީއިން   ގެ  HCC/417/2021/67-141ހޯނޑެއްދޫ 

ކައުންސިލުގެ   ހޯނޑެއްދޫ އަންހެން ވޮލީ ޓީމް ގދ.އަތޮޅުއެދިލައްވާފައިވާ ގޮތުގައި  
ޭބނުންވާ  2021 ަބއިވެރިވުމަށް  މުާބރާތުގައި  ވޮލީޯބޅަ  އަހަރުގެ  ަބޖެޓް    ވަނަ 

އާމްދަނީ   )ތިރީސްހާސް ހަތްސަތޭކަ އައްޑިހަ ފަސްރުފިޔާ( ކައުންސިލްގެ  30785.00
ވަނަ   04  އުންސިލްގެއިން ހަމަޖެއްސުމަށް، ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކަ



ވަޑައިގެންނެވި    31ދައުރުގެ   ަބއިވެރިވެ  ަބއްދަލުވުމުގައި  އާންމު   05ވަނަ 

 މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 

ރަށާއި ގުޅުންހުރި ސަގާފީ    ހޯނޑެއްދޫގައި ހުރި އާސާރީ ބިނާތަކާއި ެބހޭ މައުލޫމާތާއި،
ޖީލުތަކަށާއި އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް    އެމައުލޫމާތު މިހާރުގެތާރީޚީ ލިޔުންތައް ހޯދައި  

ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ފާހަގަކޮށް    ރަށްކާތެރިކަމާއެކު  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ    2022މުހިންމު 
މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދައި ރައްކާކުރުމަށް، ހުވަދުއަތޮޅު    ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އެ

ހޯނޑެއްދޫ ދައުރުގެ    04ކައުންސިލްގެ    ދެކުނުުބރީ  އާންމު    31ވަނަ  ވަނަ 
ަބއިވެރިވެ ވަނީ    05ވަޑައިގެންނެވި    ަބއްދަލުވުމުގައި  އިއްތިފާޤުން  މެމްަބރުންގެ 

 ނިންމާފައެވެ. 

 ނިންމުން. ރައްކާތެރިކަމާއެކު ކުނި ނައްތާލުމުގެ އުސޫލު ފާސްކުރުމަށް
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މަރުކަޒު   މެނޭޖުކުރާ  އަށްކުނި  ސެންޓަރ(  މެނޭޖްމެންޓް  މުވައްޒަފުން    )ވޭސްޓް 
 ނެގުމާެބހޭ އުސޫލު ފާސްކުރުމަށް ނިންމުން. 

އަތޮޅަށް    ގެ ނިޔަލަށް، ލ.  2021ޑިސެމްަބރ    25އިން    2021ޑިސެމްަބރ    18
ކުޑަވާނެގޮތަށް ޚަރަދު  ވީހާވެސް  ދަތުރު  ތަޖުރިާބ  ނިންމާފައިވާ  ަބލައިގެން    ކުރަން 

 ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމުން  ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީން ދަތުރު ޚަރަދުގެ ކަންތައްތައް

އިދާރާގެ  417-CA/417/2021/81   (10(IUL)ނަންަބރ:  މިކައުންސިލް 

ަބއްތި 2021ނޮވެމްަބރ   ގައި  )ޕާކު(  މައިޒާން  ވަޑިންދިހަރޭ  ގައިވާ  އިޢުލާން   )  

ހުށަހަޅާފައިވާ    ކުރުމާއިެބހޭ މަސައްކަތަށްހަރުކުރުމާއި ަބއެއް މަރާމާތު މަސައްކަތްތައް  
އެފް.އެސް.އެސް މޯލްޑިވްސްއާއި    ިބޑުތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް ިބޑް ކޮމެޓީ އިން ނިންމިގޮތަށް

ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް                                                         ނިންމުން.  ހަވާލުކޮށްގެން 

އިދާރާގެ    417-CA/417/2021/82   (10(IUL)ނަންަބރ:މިކައުންސިލް 
މަގުތައް އަލިކުރުމަށްޓަކައި އިތުރަށް ޭބނުންވާ    ( އިޢުލާން ގައިވ2021ާނޮވެމްަބރ  

މަގުަބއްތި އަދި  މަސައްކަތަށް   ހޮޅިދަނޑި  ކުރުމާއިެބހޭ  މަސައްކަތް  ހަރުކުރުމުގެ 
ވާގޮތަށް ސަވޭރާ އިވެލުއޭޓްކޮށް ިބޑް ކޮމެޓީ އިން ނިންމާފައި  ހުށަހަޅާފައިވާ ިބޑުތައް

  ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުން.  އިންވެސްޓްމެންޓާއި



، އަދި  30،  29ދައުރުގެ    ވަނަ  04ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ  
ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ އޮތްގޮތައް  31 ފާސްކުރުމަށް، ހުވަދުއަތޮޅު    ވަނަ އާންމު 

ކައުންސިލްގެ   ހޯނޑެއްދޫ  ދައުރުގެ  04ދެކުނުުބރީ  އާންމު    33  ވަނަ  ވަނަ 
ވަޑައިގެންނެވި   ަބއިވެރިވެ  ވަނީ    މެމްަބރުންގެ   05ަބއްދަލުވުމުގައި  އިއްތިފާގުން 

 ނިންމާފައެވެ. 
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ކުރުމާއި ފާސް    ގ.ދ ހޯނޑެއްދޫ ގައި އާންމު ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމާއިެބހޭ އުސޫލް
ދަނޑުވެރިކަން ކުރިން،  ނިންމުމުގެ  ގޮތެއް  މަޝްވަރާކޮށް  ކުރަމުންދާ   ެބހޭގޮތުން 

ަބއްދަލުވުމަކަށް އެހެން  ދިރާސާކޮށް  އުސޫލު  ަބލައި  ހުށަހަޅައިގެން    ސަރަހައްދު 
ވަނަ ދައުރުގެ   04  ފާސްކުރުމަށް، ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ

ަބއް  33 އާންމު  ވަޑައިގެންނެވި  ވަނަ  ަބއިވެރިވެ  މެމްަބރުންގެ   05ދަލުވުމުގައި 
 އިއްތިފާޤުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގައިވާ   4އުސޫލްގެ    ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ކުނި މެނޭޖްކުރުމާއިެބހޭ
މުވައްސަސާ ތަކުން   ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ރުފިޔާ( އަދި)   -/250ފީ ވިޔަފާރިތަކުން  

އާއި    -/500 ރުފިޔާ(  ރުފިޔާ(އާއި  -/700)ފައްސަތޭކަ  ދެމެދުގެ    )ހަތްސަތޭކަ 
އަދި   ފާސްކުރުމަށް،  ގޭޓް  5ފީއެއްނަގާގޮތައް  )ށ(ގައިވާ  މާއްދާގެ  ފީއެއްގެ   ވަނަ 

ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ރުފިޔާ(  )   -/250ގޮތުގައި ދައްކާ އަދަދަކީ، ވިޔަފާރިތަކުން  
  )ހަތްސަތޭކަ  -/700ސަތޭކަ ރުފިޔާ( އާއި  )ފައް  -/500މުވައްސަސާ ތަކުން    އަދި

ފާސްކުރުމަށް، ގޮތުގައި  ފީއެއްގެ  ދެމެދުގެ  ދެކުނުުބރީ    ރުފިޔާ(އާއި  ހުވަދުއަތޮޅު 
ދައުރުގެ    04ކައުންސިލްގެ    ހޯނޑެއްދޫ ަބއްދަލުވުމުގައި   33ވަނަ  އާންމު  ވަނަ 
 އެވެ.މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާގުން ވަނީ ނިންމާފަ 05ވަޑައިގެންނެވި  ަބއިވެރިވެ
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ގޮތުން   ފެށުމުގެ  މަރުކަޒަށް  މެނޭޖްކުރާ  މުވައްޒަފުންގެ   މުވައްޒިފުން  6ކުނި  އަދި 
ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮމިޝަނުން  ޕޭ  ގޮތުގައި  ގޮތުގައި    މުސާރައްގެ  ވޭޖްގެ  މިނިމަމް 

ވަނަ ދައުރުގެ   04ކައުންސިލްގެ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ    ފާސްކުރުމަށް،
ވަޑައިގެންނެވި    ވަނަ  34 ަބއިވެރިވެ  ަބއްދަލުވުމުގައި    މެމްަބރުންގެ   05އާންމު 

 އިއްތިފާޤުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 
ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އަށް  ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަކީ ކައުންސިލްގެ މާލީ

އަށްވާތީ، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މުޢާޛު   ކައުންސިލްގެ އެކައުންޓްތަކުގެ   މުޙައްމަދު 
ދިނުމަށް، ހުއްދަ  ސޮއިކުރުމުގެ  ހޯނޑެއްދޫ    ޗެކުތަކުގައި  ދެކުނުުބރީ  ހުވަދުއަތޮޅު 

ދައުރުގެ    04ކައުންސިލްގެ   ަބއިވެރިވެ   ވަނަ  35ވަނަ  ަބއްދަލުވުމުގައި  އާންމު 
 . އިއްތިފާގުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ  މެމްަބރުންގެ 04ވަޑައިގެންނެވި 

4 
  – 4ދައުރު 

ދައުރުގެ   35  ަބއްދަލުވުން ހަތަރުވަނަ  އިންޓަނެޓް    ޖަލްސާއިން  29ކައުންސިލްގެ  ފާސްކޮށްފައިވާ، 
މެންަބރަކު އުނިއިތުރު ކުރުމެއް   ބޭންކިންގެ ޚިދުމަތް ނެގުމާއިެބހޭ ޤަރާރަށް އެއްވެސް

އޮތްގޮތައް ޤަރާރު  އެ  ނުވާތީ  ދެކުނުުބރީ ފާސްކުރުމަށް،    ގެނެސްފައި  ހުވަދުއަތޮޅު 
ކައުންސިލްގެ   ދައުރުގެ  04ހޯނޑެއްދޫ  ަބއްދަލުވުމުގައި   35  ވަނަ  އާންމު  ވަނަ 
 އަޤްލަިބއްޔަތުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.  މެމްަބރުންގެ 04ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި 



ނަންަބރ   އޮތޯރިޓީގެ  ގަވަރމަންޓް  ސިޓީ    ASS/417/2021/10-221ލޯކަލް 
ކުރެހުމަށް ކުރެހުންތައް  ބޭނުންވާ  ހަދަން  އިމާރާތް  އާ  ކައުންސިލްގެ   ގައިވާގޮތައް 

ކޮށްގެން އިއުލަން  ކުރެހުން  މި  ކޮއްގެން  ޙަރަދު  ކުރެހުމަށް،    އާމްދަނީފައިސާއިން 
ވަނަ އާންމު   35  ވަނަ ދައުރުގެ   04ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ  

ަބއިވެ ވަޑައިގެންނެވި  ަބއްދަލުވުމުގައި  ވަނީ    މެމްަބރުންގެ  04ރިވެ  އިއްތިފާޤުން 
 ނިންމާފައެވެ. 

 

 ކައުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ނިންމުން 

 

o        ީަބއްތިތަކަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން އެންމެ   މަގުމަތ
ފޮށިން    ކައިރިން ޑިސްޓިިބއުޝަން  ަބއްތިތަށް  ހުންނަ  މަގުމަތީ  ކަރަންޓްނަގައިގެން 
  އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ފާސްކުރެވުނު. މިގޮތުން ގެނެވޭ ބަދަލުތައް ލޭންޑް   ދިއްލޭނެ

 ޔޫސް ޕްލޭނަށް އިތުރުކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު.
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 01  ަބއްދަލުވުން

o    ުގެނެވުނ މެދުމަޝްވަރާކުރެވި   ފާސްކުރުމަށް.   ަބދަލުތަކާއިއެކުނޫސްަބޔާނާއި 
o .ްނޫސްަބޔާން މީޑިއަރ ތަކާއި ހިއްސާކުރުމަށ 

3 
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ހުޅުވުނު ފަންޑަށް ލިުބނު   މިޔަންމާގައި ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީވުމަށް  o 02  ަބއްދަލުވުން
ރެޑްކްރެސެންޓް މެދުވެރިކޮށް    ޔޫސް ޑޮލަރު މޯލްޑިވްސް  36.00ރ އަދި  15637.00
 ފޮނުވުމަށް. 

o  ާަބހައްޓ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް  ކަރަންޓްގެ  ިބމުގެ ޖާގަ   ޖެޓީ އިން ފެނާއި  ވަޅުތައް 
ެބހެއްޓުމަށް. އަޑީގައި  ިބމުގެ   ޭބނުންކުރެވޭގޮތަށް 

o  ިދިމަލަށް   ފެންނެގުމަށް ަބހައްޓާ ވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ގޭޓާއ
 ފޫޓްގެ ގޮޅިއެއް ިބމުންމައްޗަށް ފެންނަގޮތަށް ހެދުމަށް.  2ފޫޓް  2  ަބހައްޓާވަޅުގައި

3 
  – 3ދައުރު 

 03  ަބއްދަލުވުން

 ކެންސަލް ކުރެވިފައި
  – 3ދައުރު 

 04  ަބއްދަލުވުން

މުާބރާތުގައި ފުޓްޯބޅަ  ޝިޕް  ޗެމްޕިއަން  ހޯނޑެއްދޫ   މިނިވަން  ަބއިވެރިވެފައިވާ 
އޭޕްރީލް    20ހިމެނިފައިވާތީ    ސަޢީދުهللا ކައުންސިލްގެ ޓީމުގައި ކައުންސިލަރ އަްބދު

 ޓީމް އަންނަންދެން ދޫކުރުމަށް.   އިން ފެށިގެން މުާބރާތް ނިމި ހޯނޑެއްދޫ އަށް  2018
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 05  ަބއްދަލުވުން
 ޕީއެސްއައިޕީގައި ހިމެނުމަށް:

 އެޅުމުގެ މަޝްރޫޢު.ކައުންސިލްގެ އައު އިމާރާތެއް  § 
 މަގުަބއްތިޖެހުމުގެ މަޝްރޫޢު. § 
 ގަުބރުސްތާނު ދިއްލުމުގެ މަޝްރޫއު.§ 
 ހިނަވާގެއެއް އެޅުމުގެ މަޝްރޫޢު.§ 



 ކެންސަލް ކުރެވިފައި
  – 3ދައުރު 

 06  ަބއްދަލުވުން
  ވަނަ ޢާއްމު  88ވަނަ ދައުރުގެ    3ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ   ހުވަދުއަތޮޅު

  ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް،
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 07  ަބއްދަލުވުން

  އާއި ގުޅިގެން ޙާއްޞަ ޙާލަތުގައި ވަގުތީ ދަނޑުިބން   19ކުރެވިފައިވާ ކޮވިޑް    އެޖެންޑާ 

އުޞޫލާއި ފާސްކުރެވުނު  ގެނައުމަށްފަހު،  ބަދަލުތައް  ަބއެއް  އުޞޫލަށް   ދޫކުރުމުގެ 

   އެއްގޮތަށް ވަގުތީ ދަނޑުިބން ދޫކުރުމަށް،

އުފެދޭ ފެންޭބރުކުރުމަށްޓަކައި އެ   މިހާރު ދަނޑުވެރިކަން ކުރަމުންދާ ސަރަޙައްދުގައި 
ކޮމްޕްލެކްސްގެ ދެކުނަށްވާގޮތަށް އިރުން    ސަރަޙައްދުގެ އުތުރުފަރާތުން، ހުވަދޫފިޝަރީޒް

ފޫޓް ދޫކުރުމަށް    40ދެކުނުފަރާތުން މަގަށް    ފޫޓުގެ ފުޅާ މަގުގެ  60ހުޅަނގަށް އޮންނަ  
ސަރަޙައްދުގެ އިމުން ފެށިގެން އިރުން ހުޅަނގަށް މަގުގެ  މިވަގުތު ދަނޑުވެރިކަންކުރާ

ފޫޓް ހުންނަ ވަރުގެ   1ފޫޓް އަދި ފުންމިނުގައި    3ފުޅާމިނުގައި    ދިގުމިނަށް ވާގޮތަށް
 ވެހިކަލްތައް ޭބނުންކޮށްގެން ކޮނުމަށް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްގެ  ކޯރެއް، ހުވަދޫ

ބިންތައް ބޭނުންވާ  ޤާއިމުކުރުމަށް  ނަރުދަމާ  ފޮނުވާފައިވާ   ފެނާއި  ކަނޑައަޅައި 
  އޮތްގޮތައް ފާސްކުރުމަށް، ކުރެހުންތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމާއި ޤަރާރު
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 08  ަބއްދަލުވުން

ޙަސަންމަނިކު އަށް  މުޙައްމަދު ޝާމް އަދި ދެރަހަ ޝިވާޒްގދ.ހޯނޑެއްދޫ ނޫމަރާގޭ  
ތެރެއިން ޤަވާއިދުގެ  ޤާނޫނާއި  ޔުނިޓް  ހައުސިންގ  އެފަރާތްތަކަށް    ލިިބފައިވާ 

ކުރިއަށް ތެރެއިން  އުޞޫލުގެ  ގެންގުޅުއްވާ  މިނިސްޓްރީ  ގެންދިއުމަށް    ހައުސިންގ 
ނިޓްތައް ދޫކޮށްފައިވަނީ ޔު  ފެންނަކަމަށާއި އަދި ހޯނޑެއްދޫ އިން ދޫކުރެވުނު ހައުސިންގ

ާބކީވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް   ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ކަމަށްވެފައި، ީބ ކެޓަގަރީން
ނަންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެމަތިން    މިކައުންސިލް އިދާރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ ލިސްޓުގައިވާ
ޔުނިޓްތައް އެ  ފަރާތްތަކަށް  ލިިބފައިވާ  ނޭޝަނަލް  މާކްސް  އޮފް    މިނިސްޓްރީ 

އިން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ހައުސިންގ  އެފަރާތްތަކާ   ޕްލޭނިންގ، 
މިނިސްޓްރީންކުރިޔަށް ގެންދިއުމާމެދު    ހަވަިަލުކުރުމަށް ޭބނުންވާނަމަ އެކަން އެގޮތަށް

  ފޮނުވުމަށް އެއްނެތްކަމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީއެއް  އިއުތިރާޟް
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 09  ަބއްދަލުވުން

ރ. ފޯދުނު    100/-  ރުއްތައް ނީލަން ކިޔާނެ އަގުތަކެއްކަމަށް ފޯދުނު މޮޅު ރުކެއް
- ޮބޑުރުކެއް    ރ. ނުފޯދޭ  50/-ރ. ފޯދުނު ދެރަ ރުކެއް    75/-މެދުމިނުގެ ރުކެއް  

   ރ. ހަމަޖެއްސުމަށް 25/-ރ. އަދި ނުފޯދޭ ކުޑަ ރުކެއް  35/



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2020

   ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު
 ފާއިތުވި ހަމަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލަށް އެއްވެސް ަބދަލެއް އައިސްފައި ނުވެއެވެ.

 
 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ   .5
 ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ މަޢުލޫމާތު   ❖
 މަގާމު   ނަން  ސ.ނ. 

 ރައީސް  ދީނިޔާ ވަޙީދު  1
 ނައިްބ ރައީސް هللاޝަހީދާ އަްބދު 2
 މެމްަބރ ސަފޫރާ އަްބދުލްޢަޒީޒް 3
 މެމްަބރ މަރްޔަމް ނާޒިމާ  4
 މެމްަބރ ނަޒާރާ ނިޒާރު 5

 
 ކޮމިޓީއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަށް   ❖

 ނެތް 
 ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުންތައް     ❖

ސަަބުބން  19-ކޮވިޑް ަބއްދަލުވުންތައް    ގެ  ނުވީނަމަވެސް    ަބއެއް  އަންހެނުންގެ    2021ޭބއްވިފައި  އަހަރުގައި  ވަނަ 
 އާންމު ަބއްދަލުވުން ޭބއްވިފައިވެއެވެ.  28ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ކޮމެޓީގެ ަބއްދަލުވުންތަކުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތައް ތިރީގައި ލިސްޓްކުރެވިފައި އެވަނީ އެވެ.

 ކޮމެޓީގެ އާންމު ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތައް 
 ނަންބަރު  ބައްދަލުވުމުގެ  ޢަދަދު  ޙާޟިރުވި  ނިންމުންތައް  ކައުންސިލްގެ

ވަނަ ދައުރުގެ   04  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ
ޭބނުންވާ ކުރިމަތިލުމަށް  ކަމަށް  ރައީސާ  ކޮމެޓީގެ  މެމްަބރުން   އ.ތ.މ 

ދީނިޔާ   ހުޅުވާލެވުނު ފުރުސަތުގައި ކުރިމަތިލާފައިވަނީ ގދ.ހޯނޑެއްދޫ މެޑޯޒް
 ވަޙީދުއާއި ގދ.ހޯނޑެއްދޫ އޯކަމް ނާޒާރާ ނިޒާރު ކުރިމަތިލާފައިވާތީ އ.ތ.މ

ސް ތައްޔާރުކުރެވި ސިއްރު ވޯޓެއް ކޮމެޓީގެ ރައީސާ ހޮވުމަށް ވޯޓް ކަރުދާ
މެމްަބރުންގެ މެދުގައި ނެގުނެވެ. މި ވޯޓުން، ހޯނޑެއްދޫ އ.ތ.މ   ކޮމެޓީގެ

ރައީސާގެ އަށް   ކޮމެޓީގެ  ވަޙީދު  ދީނިޔާ  މެޑޯޒް  ގދ.ހޯނޑެއްދޫ  މަޤާމަށް 
ވަނަދުވަހު ހުވަދުއަތޮޅު   18މޭ    2021  ވޯޓް ލިބިފައިވާތީ،  03ޖުމްލަ  

ކައު ހޯނޑެއްދޫ  އިދާރާގައިދެކުނުުބރީ  ހުވަދުއަތޮޅު   ންސިލް  ޭބއްވުނު 
ކޮމެޓީގެ   އ.ތ.މ  ހޯނޑެއްދޫ  ދައުރުގެ    04ދެކުނުުބރީ  ވަނަ   01ވަނަ 

ކޮމެޓީގެ އ.ތ.މ  ވަޑައިގެންނެވި  ަބއިވެރިވެ  ަބއްދަލުވުމުގައި   ޢާއްމު 

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކއ.ތ.މ  އިއްތިފާޤުން  މެމްަބރުންގެ 
 ރައީސާގެ މަޤާމަށް ގދ.ހޯނޑެއްދޫ މެޑޯޒް ދީނިޔާ  ވަނަ ދައުރުގެ  4ކޮމެޓީގެ  
ނިންމާފައެވެ.   ވަޙީދު ވަނީ   ހޮވިފައިވާކަމަށް 

ވަނަ ދައުރުގެ   04ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  
ކޮމެޓީގެ ނައިްބ ރައީސާ ކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޭބނުންވާ މެމްަބރުން   އ.ތ.މ

ކުރި  ހުޅުވާލެވުނު މެޑްރިޓް ފުރުސަތުގައި  ގދ.ހޯނޑެއްދޫ  މަތިލާފައިވަނީ 
ޢަްބދު ޝަހީދާ  ނައިްބ    هللاހައުސް  ކޮމެޓީގެ  އ.ތ.މ  ކުރިމަތިލާފައިވާތީ 

ތައްޔާރުކުރެވި ސިއްރު ވޯޓެއް ކޮމެޓީގެ   ރައީސާ ހޮވުމަށް ވޯޓް ކަރުދާސް
ވޯޓުން، ހޯނޑެއްދޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ   މެމްަބރުންގެ މެދުގައި ނެގުނެވެ. މި

މަޤާ ރައީސާގެ  ގދ.ހޯނޑެއްދޫނައިްބ  ޝަހީދާ   މަށް  ހައުސް  މެޑްރިޓް 
ވަނަދުވަހު   18މޭ    2021ވޯޓް ލިިބފައިވާތީ،    04އަށް ޖުމްލަ  هللا ޢަްބދު

ޭބއްވުނު އިދާރާގައި  ކައުންސިލް  ހޯނޑެއްދޫ  ދެކުނުުބރީ    ހުވަދުއަތޮޅު 

ވަނަ ދައުރުގެ   04ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  
ަބއް  ވަނަ  01 އ.ތ.މ ޢާއްމު  ވަޑައިގެންނެވި  ަބއިވެރިވެ  ދަލުވުމުގައި 

މެމްަބރުންގެ ހޯނޑެއްދޫ   ކޮމެޓީގެ  ދެކުނުުބރީ  ހުވަދުއަތޮޅު  އިއްތިފާޤުން 
ކޮމެޓީގެ   މަޤާމަށް   ވަނަ  4ކއ.ތ.މ  ރައީސާގެ  ނައިްބ  ދައުރުގެ 

ހޮވިފައިވާކަމަށް ވަނީ   هللاގދ.ހޯނޑެއްދޫ މެޑްރިޓް ހައުސް ޝަހީދާ ޢަްބދު
 ނިންމާފައެވެ. 

5 
4ރު ދައު  – 

01ަބއްދަލުވުން     



ތާވަލު  2021 މަސައްކަތު  އަހަރުގެ  މަޝްވަރާ   ވަނަ  ތައްޔާރުކުރުމަށް 
  ، އެގޮތުން  ހުވަދުއަތޮޅު   ވަނަދުވަހު  27މޭ    2021ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ހުވަދުއަތޮޅު ޭބއްވުނު  އިދާރާގައި  ކައުންސިލް  ހޯނޑެއްދޫ   ދެކުނުުބރީ 

ވަނަ   02ވަނަ ދައުރުގެ    04ކޮމެޓީގެ  ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ އ.ތ.މ  
ކޮމެޓީގެ   ޢާއްމު އ.ތ.މ  ވަޑައިގެންނެވި  ަބއިވެރިވެ  ަބއްދަލުވުމުގައި 

ވަނަ އަހަރުގެ   2021އިއްތިފާޤުން ތިރީގައިމިވާ ކަންތައްތައް    މެމްަބރުންގެ
ނިންމުނެވެ.  މަސައްކަތު ހިމެނުމަށް   ތާވަލުގައި 

ދަސްކޮށްދޭކޯސް.   -01 ވިންނަން   ފަންގި 
ހިންގުން.ދީ  -02 ޕްރޮގްރާމް  އިތުރުކުރުމުގެ  ހޭލުންތެރިކަން   ނީ 
ކޯސް.   -03 ދަސްކޮށްދޭ  އަޅަން   ކޭކް 
 ކަރަންޓުގެ އެކި އެއްޗިއްސަށް ދިމާވަ ކުދި މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް  -04

ޕްރޮގްރާމް.   ދަސްކޮށްދޭ 
ޕްރޮގްރާމް.   -05 ދަސްކޮށްދޭ   ފަހަން 
ތަމްރީންކުރުމު  -06 ޖަމާއާތްތެރިން  ޕްރޮގްރާމް. އަންހެން   ގެ 
ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ   -07 ކުރުމާއި  ތަމްރީން  ދަނޑުވެރިން  އަންހެން 

 ހިންގުން. ޕްރޮގްރާމް

5 
  – 4ދައުރު 

02ަބއްދަލުވުން   

ކުރުމާއި   2021 ފާހަގަ  ދުވަސް  ތިމާވެށީގެ  އަހަރުގެ  ގުޅޭގޮތުން   ވަނަ 
ެބހޭގޮތުން    ފާސްކުރުމާއިމަޝްވަރާކުރުމާއި އެދުވަހުގެ ހަރާކާތްތަކުގެ ަބޖެޓް  

ގޮތުގައި   ަބޖެޓުގެ  ޖުމްލަ  މިކަމަށް   )އެއްހާސް   1000/-މަޝްވަރާކޮށް، 

ޚަރަދުކުރުމަށް،   ހުވަދުއަތޮޅު   02ޖޫން    2021ރުފިޔާ(  ވަނަދުވަހު 
ހުވަދުއަތޮޅު   ދެކުނުުބރީ ޭބއްވުނު  އިދާރާގައި  ކައުންސިލް  ހޯނޑެއްދޫ 

ހޯނޑެއްދޫ ކޮމެޓީގެ    ދެކުނުުބރީ  ދައުރުގެ  ވަ  04އ.ތ.މ  ވަނަ   03ނަ 
ަބއިވެރިވެ ަބއްދަލުވުމުގައި  ކޮމެޓީގެ   ޢާއްމު  އ.ތ.މ  ވަޑައިގެންނެވި 
 ނިންމުނެވެ.  ވޯޓާއެކު 3މެމްަބރުންގެ އަޣުލަިބއްޔަތުން ޖުމްލަ 

5 
4ދައުރު   – 
03ަބއްދަލުވުން   

ނިމުނުގޮތް: ެބހޭގޮތުން  މައްސަލަ  ހިންގުމާއި  ކޯހެއް  މަޝްވަރާކޮށް،   ކޭކު 
 2021  ކޭކުކޯސް ހިންގުމުގެ ތަޖުރިާބ ހުރި ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާކުރުމަށް

ކައުންސިލް  10ޖޫން   ހޯނޑެއްދޫ  ދެކުނުުބރީ  ހުވަދުއަތޮޅު   ވަނަދުވަހު 

އިދާރާގައި ޭބއްވުނު ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ 
ަބއިވެ  04ދައުރުގެ    ވަނަ  04 ަބއްދަލުވުމުގައި  ޢާއްމު  ރިވެ ވަނަ 

އ.ތ.މ0ވަޑައި އަޣުލަިބއްޔަތުން   ގެންނެވި  މެމްަބރުންގެ  ކޮމެޓީގެ 
 ނިންމުނެވެ. 

5 
4ދައުރު   – 
04ަބއްދަލުވުން   

ކޭކުކޯސް މަޝްވަރާކޮށް،  ބެހޭގޮތުން  ހިންގުމާއި  ކޯހެއް  ޭބއްވުން   ކޭކު 
  2021ފެށުމަށް     ފަސްކޮށް، ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ބަންދަށްފަހު ކޭކުކޯސް

ދެކުނުުބރީ  17ޖޫން   ހުވަދުއަތޮޅު  ކައުންސިލް   ވަނަދުވަހު  ހޯނޑެއްދޫ 
އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ   އިދާރާގައި ޭބއްވުނު ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ

5 
4ދައުރު   – 
05ަބއްދަލުވުން   



ދައުރުގެ    04 ަބއިވެރިވެ   05ވަނަ  ަބއްދަލުވުމުގައި  ޢާއްމު   ވަނަ 

 ވަޑައިގެންނެވި އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެމްަބރުންގެ އަޣުލަިބއްޔަތުން ނިންމުނެވެ.

ހިންގުމާއިމެދު ޕްރޮގްރާމެއް  ދަސްކޮށްދޭ  މަޝްވަރާކޮށް،   ފަންގިވިނުން 
   ފެށުމަށް   ގައި  01ޖުލައި    2021ފަންގިވިނުމަށް ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމް  

ދެކުނުުބރީ  24ޖޫން     2021 ހުވަދުއަތޮޅު  ހޯނޑެއްދޫ   ވަނަދުވަހު 
އ.ތ.މ   ޭބއްވުނު ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫކައުންސިލް އިދާރާގައި  

 ވަނަ ޢާއްމު ަބއްދަލުވުމުގައި ަބއިވެރިވެ   06ވަނަ ދައުރުގެ    04ކޮމެޓީގެ  

 ވަޑައިގެންނެވި އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެމްަބރުންގެ އަޣުލަިބއްޔަތުން ނިންމުނެވެ.

5 
4ދައުރު   – 
06ަބއްދަލުވުން   

ފާސްކުރުމާއި  ޕްރޮގްރާމަށް ޚަރަދުކުރާނެ ަބޖެޓެއްފަންގިވިނުން ދަސްކޮށްދޭ 
ރ -/3000  ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް، މިކަމަށް ޖުމްލަ ަބޖެޓުގެ ގޮތުގައި

ޚަރަދުކުރުމަށް ރުފިޔާ(  ތެރެއިން    )ތިންހާސް  ަބޖެޓުގެ  މި  އަދި 
ހިންގަވައިދެއްވި ކޯސް  މީހަކަށް    ފަންގިވިނުމުގެ   1000/ -ދެފަރާތަށް، 

ވަނަދުވަހު ހުވަދުއަތޮޅު   28ޖޫން     2021   ( ދިނުމަށް)އެއްހާސް ރުފިޔާ
ކައުންސިލް ހޯނޑެއްދޫ  ހުވަދުއަތޮޅު   ދެކުނުުބރީ  ޭބއްވުނު  އިދާރާގައި 

ކޮމެޓީގެ   އ.ތ.މ  ހޯނޑެއްދޫ  ވަނަ   07ދައުރުގެ    ވަނަ  04ދެކުނުުބރީ 
އ.ތ.މ ވަޑައިގެންނެވި  ަބއިވެރިވެ  ަބއްދަލުވުމުގައި  ކޮމެޓީގެ   ޢާއްމު 

 ޣުލަިބއްޔަތުން ނިންމުނެވެ. މެމްަބރުންގެ އަ

5 
4ދައުރު   – 
07ަބއްދަލުވުން   

ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ގެންދާނެ  ކުރިއަށް  ޢީދުގައި  ެބހޭގޮތުން   އަޟްހާ 
އެއްގޮތަށް  ތާވަލާއި  އެކުލަވާލެވިފައިވާ   ، ޕްރޮގްރާމްތައް   މަޝްވަރާކޮށް 

ގެންދިއުމަށް، ހުވަދުއަތޮޅު   ވަނަދުވަހު  08ޖުލައި     2021   ކުރިއަށް 
ހުވަދުއަތޮޅު ޭބއްވުނު  އިދާރާގައި  ކައުންސިލް  ހޯނޑެއްދޫ   ދެކުނުުބރީ 

ކޮމެޓީގެ   ވަނަ   08ވަނަ ދައުރުގެ    04ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ އ.ތ.މ 
ކޮމެޓީގެ   ޢާއްމު އ.ތ.މ  ވަޑައިގެންނެވި  ަބއިވެރިވެ  ަބއްދަލުވުމުގައި 

 އަޣުލަިބއްޔަތުން ނިންމުނެވެ. މެމްަބރުންގެ

5 
4ދައުރު   – 
08ަބއްދަލުވުން   

ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ގެންދާނެ  ކުރިއަށް  ޢީދުގައި  ެބހޭގޮތުން   އަޟްހާ 
އެއްގޮތަށް  ތާވަލާއި  އެކުލަވާލެވިފައިވާ   ، ޕްރޮގްރާމްތައް   މަޝްވަރާކޮށް 

ގެންދިއުމަށް، ހުވަދުއަތޮޅު   ވަނަދުވަހު  08ޖުލައި     2021   ކުރިއަށް 
އިދާރާގައި ކައުންސިލް  ހޯނޑެއްދޫ  ހުވަދުއަތޮޅުދެކުނުުބރީ  ޭބއްވުނު    

ކޮމެޓީގެ   ވަނަ   08ވަނަ ދައުރުގެ    04ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ އ.ތ.މ 
ކޮމެޓީގެ   ޢާއްމު އ.ތ.މ  ވަޑައިގެންނެވި  ަބއިވެރިވެ  ަބއްދަލުވުމުގައި 

 އަޣުލަިބއްޔަތުން ނިންމުނެވެ. މެމްަބރުންގެ

5 
4ދައުރު   – 
09ަބއްދަލުވުން   

ދެކުނުުބރީ   ތަރައްޤީއަށް ހުވަދުއަތޮޅު  އަންހެނުންގެ   ހޯނޑެއްދޫ 

ކޮމެޓީގެ   ދައުރުގެ    04މަސައްކަތްކުރާ  ޢާއްމު   09ވަނަ  ވަނަ 
ވަނަދުވަހު ހުވަދުއަތޮޅު   05އޯގަސްޓް    2021ޔައުމިއްޔާ،    ަބއްދަލުވުމުގެ

ހޯނޑެއްދޫ ހުވަދުއަތޮޅު   ދެކުނުުބރީ  ޭބއްވުނު  އިދާރާގައި  ކައުންސިލް 

5 
4ދައުރު   – 
10ަބއްދަލުވުން   



އ.ތ.މ ހޯނޑެއްދޫ  ދައުރުގެ    04ޓީގެ  ކޮމެ  ދެކުނުުބރީ  ވަނަ   05ވަނަ 
ަބއިވެރިވެ ަބއްދަލުވުމުގައި  ކޮމެޓީގެ   ޢާއްމު  އ.ތ.މ  ވަޑައިގެންނެވި 

 ފާސްކުރެވިފައެވެ.   މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީ

މަޝްވަރާކޮށް، ގުޅޭގޮތުން  ޕްރޮގްރާމާއި  ކަމުގެ  މިދުވަސްވަރު    ދަނޑުވެރި 
ފަސްކުރުމަށް، ޕްރޮގްރާމް  ދަނޑުވެރިކަމުގެ  ސަަބުބން    މޫސުންގޯވުމުގެ 

ހޯނޑެއްދޫ   ވަނަދުވަހު  12އޯގަސްޓް     2021 ދެކުނުުބރީ  ހުވަދުއަތޮޅު 
ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ އ.ތ.މ   ކައުންސިލް އިދާރާގައި ޭބއްވުނު ހުވަދުއަތޮޅު

ަބއިވެރިވެ   ަބއްދަލުވުމުގައި  ވަނަ ޢާއްމު  11ވަނަ ދައުރުގެ    04ކޮމެޓީގެ  
 އަޣުލަިބއްޔަތުން ނިންމުނެވެ.   ވަޑައިގެންނެވި އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެމްަބރުންގެ

5 
4ދައުރު   – 
11ަބއްދަލުވުން   

ފާސްކުރުމާއި މެދު    ގދ.ފިޔޯރީއަށް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރުގެ ަބޖެޓެއް
ދިހަހާސް )  ރ4000/-މަޝްވަރާކޮށް، މިކަމަށް ޖުމްލަ ަބޖެޓުގެ ގޮތުގައި  

ހުވަދުއަތޮޅު   ވަނަދުވަހު  2021އޮގަސްޓް     2021   ފިޔާ( ޚަރަދުކުރުމަށްރު
ހުވަދުއަތޮޅު ޭބއްވުނު  އިދާރާގައި  ކައުންސިލް  ހޯނޑެއްދޫ   ދެކުނުުބރީ 

ކޮމެޓީގެ   ވަނަ   12ވަނަ ދައުރުގެ    04ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ އ.ތ.މ 
ކޮމެޓީގެ   ޢާއްމު އ.ތ.މ  ވަޑައިގެންނެވި  ަބއިވެރިވެ   ަބއްދަލުވުމުގައި 

 އަޣުލަިބއްޔަތުން ނިންމުނެވެ. މެމްަބރުންގެ

5 
4ދައުރު   – 
12ަބއްދަލުވުން   

ަބޖެޓެއްގެ ހަރަދުކުރާނެ  ޕްރޮގްރާމަށް  ދިނުމުގެ  - ގޮތުގައި    ދީނީދަރުސް 
ރުފިޔާ(    7000/ ހަތްހާސް  ވަނަދުވަހު   26އޯގަސްޓް    2021) 

ކައުންސިލް    ހުވަދުއަތޮޅު ހޯނޑެއްދޫ  ޭބއްވުނު ދެކުނުުބރީ  އިދާރާގައި 
ވަނަ ދައުރުގެ   04ހޯނޑެއްދޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ    ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ

ަބއްދަލުވުމުގައި  13 ޢާއްމު  އ.ތ.މ   ވަނަ  ވަޑައިގެންނެވި  ަބއިވެރިވެ 
 ފާސްކުރެވިފައެވެ. ކޮމެޓީގެ މެމްަބރުންގެ އަޤްލަިބއްޔަތުން ވަނީ

5 
  – 4ދައުރު 

13ަބއްދަލުވުން  އަށްހާސްރުފިޔާ( )  8000  /-ގދ.ވާދޫއަށް ކުރާދަތުރުގެ ަބޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި   
ހުވަދުއަތޮޅު  26އޯގަސްޓް    2021ފާސްކުރުމަށް   ދެކުނުުބރީ   ވަނަދުވަހު 

ދެކުނުުބރީ ހުވަދުއަތޮޅު  ޭބއްވުނު  އިދާރާގައި  ކައުންސިލް    ހޯނޑެއްދޫ 

ކޮމެޓީގެ   އ.ތ.މ  ދައުރުގެ    04ހޯނޑެއްދޫ  ޢާއްމު   13ވަނަ   ވަނަ 
ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެމްަބރުންގެ   ަބއްދަލުވުމުގައި

 ފާސްކުރެވިފައެވެ. އަޤްލަިބއްޔަތުން ވަނީ
ފާސްކޮށްފައިވާ   ދީނީ ދަރުސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތަށް ކޮމެޓީއިން

ދިނުމަށް  500ަބޖެޓުން   ރުފިޔާ(  )ފައްސަތޭކަ  ސެޕްޓެމްަބރ   2021ރ 
ވަނަދުވަހު ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައި   09

ވަނަ   04ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ    ޭބއްވުނު
ވަޑައިގެންނެވި   ވަނަ  14ދައުރުގެ   ަބއިވެރިވެ  ަބއްދަލުވުމުގައި  ޢާއްމު 

 ރެވިފައެވެ.އަޤްލަިބއްޔަތުން ވަނީ ފާސްކު އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެމްަބރުންގެ

5 
4ދައުރު   – 
14ަބއްދަލުވުން   



ގޮތުން ފާހަގަކުރުމުގެ  ދުވަސް  މީހުންގެ  ދުވަސްވީ   2021  އުމުރުން 
  ވަނަ ދުވަހު އުމުރުންދުވަސް ވީ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން 1އޮކްޓޯަބރ 

 ހަވީރެއް ޭބއްވުމަށާއި މިހަވީރުގައި ސްކްރީނިންންގް ޕްރޮގްރާމެއްގެ އިތުރުން

  15ސެޕްޓެމްަބރ    2021ކުޅިވަރުޕްރޮގްރާމަކާއި އެކު ސައެއް ޭބއްވުމަށް  
އިދާރާގައި   ވަނަދުވަހު ކައުންސިލް  ހޯނޑެއްދޫ  ދެކުނުުބރީ  ހުވަދުއަތޮޅު 

ވަނަ   04ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ    ޭބއްވުނު ހުވަދުއަތޮޅު
ޢާއްމު  15ދައުރުގެ   ވަޑައި  ވަނަ  ަބއިވެރިވެ  ގެންނެވި ަބއްދަލުވުމުގައި 

 އަޤްލަިބއްޔަތުން ވަނީ ފާސްކުރެވިފައެވެ. އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެމްަބރުންގެ

5 
4ދައުރު   – 
15ަބއްދަލުވުން   

ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  ހޯނޑެއްދޫ  ދެކުނުުބރީ   ހުވަދުއަތޮޅު 

ކޮމެޓީގެ   ދައުރުގެ    04މަސައްކަތްކުރާ  ޢާއްމު   15ވަނަ  ވަނަ 
ވަނަދުވަހު   23ސެޕްޓެމްަބރ    2021ޔައުމިއްޔާ،    ަބއްދަލުވުމުގެ

ހޯނޑެއްދޫ ދެކުނުުބރީ  ޭބއްވުނު    ހުވަދުއަތޮޅު  އިދާރާގައި  ކައުންސިލް 
ވަނަ ދައުރުގެ   04ކޮމެޓީގެ    ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ އ.ތ.މ

ަބއިވެރިވެ  16 ަބއްދަލުވުމުގައި  ޢާއްމު  އ.ތ.މ   ވަނަ  ވަޑައިގެންނެވި 
 ފާސްކުރެވިފައެވެ. ގެ އަޤްލަިބއްޔަތުން ވަނީކޮމެޓީގެ މެމްަބރުން

5 
4ދައުރު   – 
16ަބއްދަލުވުން   

ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  ހޯނޑެއްދޫ  ދެކުނުުބރީ   ހުވަދުއަތޮޅު 

ކޮމެޓީގެ   ދައުރުގެ    04މަސައްކަތްކުރާ  ޢާއްމު   16ވަނަ  ވަނަ 
ވަނަދުވަހު   29ސެޕްޓެމްަބރ    2021ޔައުމިއްޔާ،    ަބއްދަލުވުމުގެ

ހޯނޑެއްދޫހުވަދުއަ ދެކުނުުބރީ  ޭބއްވުނު    ތޮޅު  އިދާރާގައި  ކައުންސިލް 
ވަނަ ދައުރުގެ   04ކޮމެޓީގެ    ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ އ.ތ.މ

ަބއިވެރިވެ  17 ަބއްދަލުވުމުގައި  ޢާއްމު  އ.ތ.މ   ވަނަ  ވަޑައިގެންނެވި 
 ފާސްކުރެވިފައެވެ. ކޮމެޓީގެ މެމްަބރުންގެ އަޤްލަިބއްޔަތުން ވަނީ

5 
  – 4 ދައުރު

17ަބއްދަލުވުން   

ކާބޯތަކެތީގެ ގޮތުން  ފާހަގަކުރުމުގެ  ދުވަސް  މައުރަޒެއް    ކާބޯތަކެތީގެ 
ފާސްކުރުމަށް،    ވަނަދުވަހު  29ސެޕްޓެމްަބރ    2021ޭބއްވުމަށް 

ޭބއްވުނު   އިދާރާގައި  ކައުންސިލް  ހޯނޑެއްދޫ  ދެކުނުުބރީ  ހުވަދުއަތޮޅު 
ވަނަ ދައުރުގެ   04ކޮމެޓީގެ  ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ އ.ތ.މ    ހުވަދުއަތޮޅު

ޢާއްމު  17 އ.ތ.މ   ވަނަ  ވަޑައިގެންނެވި  ަބއިވެރިވެ  ަބއްދަލުވުމުގައި 
 އަޤްލަިބއްޔަތުން ވަނީ ފާސްކުރެވިފައެވެ. ކޮމެޓީގެ މެމްަބރުންގެ

ޭބއްވޭ ގޮތުން  ފާހަގަކުރުމުގެ  ދުވަސް  ހަރަކާތްތަކަށް   މުސްކުޅީންގެ 
ޚަރަދުކުރާނެ   މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުންއަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް  

ގޮތުގައި   ކަޑައެޅުމަށް   3000/-ަބޖެޓްގެ  ރުފިޔާ(  ހާސް   )ތިން 

ހުވަދުއަތޮޅު   29ސެޕްޓެމްަބރ    2021ފާސްކުރުމަށް،   ވަނަދުވަހު 
ހުވަދުއަތޮޅު   ދެކުނުުބރީ ޭބއްވުނު  އިދާރާގައި  ކައުންސިލް  ހޯނޑެއްދޫ 

ހޯނޑެއްދޫ ކޮމެޓީގެ    ދެކުނުުބރީ  ދައުރުގެ    04އ.ތ.މ  ވަނަ   17ވަނަ 
ަބއިވެރިވެ ަބއްދަލުވުމުގައި  ކޮމެޓީގެ   ޢާއްމު  އ.ތ.މ  ވަޑައިގެންނެވި 
 ފާސްކުރެވިފައެވެ. މެމްަބރުންގެ އަޤްލަިބއްޔަތުން ވަނީ



ކުރުމުގެ ގޮތުން   ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަސް ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަހާއި އެކު ފާހަގަ
މައުރަޒުގައިކާބޯތަކެތީގެ   ހަމަޖެހިފައިވާ  ހިންގުމަށް  ދަނޑުވެރިން   ދުވަހު 

ހުވަދުއަތޮޅު   ވަނަދުވަހު   6އޮކްޓޯަބރ    2021ަބއިވެރިކޮށްގެން ހިންގުމަށް  
ހުވަދުއަތޮޅު ޭބއްވުނު  އިދާރާގައި  ކައުންސިލް  ހޯނޑެއްދޫ   ދެކުނުުބރީ 

ކޮމެޓީގެ   ވަނަ   18ވަނަ ދައުރުގެ    04ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ އ.ތ.މ 
ކޮމެޓީގެ   މުޢާއް އ.ތ.މ  ވަޑައިގެންނެވި  ަބއިވެރިވެ  ަބއްދަލުވުމުގައި 

 އަޤްލަިބއްޔަތުން ވަނީ ފާސްކުރެވިފައެވެ.  މެމްަބރުންގެ
5 

  – 4ދައުރު 
18ަބއްދަލުވުން  ކުރުމުގެ ގޮތުން   ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަސް ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަހާއި އެކު ފާހަގަ 

ހިންގުމަށް   ދުވަހު  މައުރަޒުގައިކާބޯތަކެތީގެ  ދަނޑުވެރިން   ހަމަޖެހިފައިވާ 
ހުވަދުއަތޮޅު   ވަނަދުވަހު   6އޮކްޓޯަބރ    2021ަބއިވެރިކޮށްގެން ހިންގުމަށް  

ހުވަދުއަތޮޅު ޭބއްވުނު  އިދާރާގައި  ކައުންސިލް  ހޯނޑެއްދޫ   ދެކުނުުބރީ 

ކޮމެޓީގެ   ވަނަ   18ވަނަ ދައުރުގެ    04ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ އ.ތ.މ 
ކޮމެޓީގެ ަބއްދަލުވުމުގަ  ޢާއްމު އ.ތ.މ  ވަޑައިގެންނެވި  ަބއިވެރިވެ  އި 

 އަޤްލަިބއްޔަތުން ވަނީ ފާސްކުރެވިފައެވެ.  މެމްަބރުންގެ
ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  ހޯނޑެއްދޫ  ދެކުނުުބރީ   ހުވަދުއަތޮޅު 

 ވަނަ ޢާއްމު  18އާއި    17ވަނަ ދައުރުގެ    04މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ  

 ވަނަދުވަހު ހުވަދުއަތޮޅު   14އޮކްޓޯަބރ    2021ޔައުމިއްޔާ،  ަބއްދަލުވުމުގެ  

ހުވަދުއަތޮޅު  ޭބއްވުނު  އިދާރާގައި  ކައުންސިލް  ހޯނޑެއްދޫ  ދެކުނުުބރީ 
ކޮމެޓީގެ    ދެކުނުުބރީ އ.ތ.މ  ދައުރުގެ    04ހޯނޑެއްދޫ  ވަނަ   19ވަނަ 

ަބއްދަލުވުމުގައި ކޮމެޓީގެ   ޢާއްމު  އ.ތ.މ  ވަޑައިގެންނެވި  ަބއިވެރިވެ 
 ފާސްކުރެވިފައެވެ.  އަޤްލަިބއްޔަތުން ވަނީމެމްަބރުންގެ

5 
  – 4ދައުރު 

19ަބއްދަލުވުން   
ފަރާތްތަކަށް ހޮވޭ  ވަނައަށް  މައުރަޒުގައި  އިނާމްގެ   ކާބޯތަކެތީގެ  ފައިސާގެ 

ފަރާތަކަށް    01ގޮތުގައި   ލިޭބ  ރުފިޔާ(،  1000/-ވަނަ   2  )އެއްހާސް 
ރުފިޔާ(،  800/-ވަނައަށް   )އަށްސަތޭކާ  އަށް    3ރ  ރ 500/ -ވަނަ 

  14އޮކްޓޯަބރ    2021ކަޑައެޅުމަށް ފާސްކުރުމަށް،    )ފައްސަތޭކަ ރުފިޔާ(
ހުވަދުއަތޮޅު އިދާރާގައި   ވަނަދުވަހު  ކައުންސިލް  ހޯނޑެއްދޫ  ދެކުނުުބރީ 

ވަނަ   04ހޯނޑެއްދޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ    ޭބއްވުނު ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ
ބައްދަލުވުމުގައި  19އުރުގެ  ދަ ޢާއްމު  ވަޑައިގެންނެވި   ވަނަ  ަބއިވެރިވެ 

 ފާސްކުރެވިފައެވެ. އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެމްަބރުންގެ އަޤްލަިބއްޔަތުން ވަނީ
މާލެ މަހާސިންތާއަށް  ރައީސުންގެ  ކޮމެޓީގެ  ދިއުމަށްޓަކައި   އ.ތ.މ 

ފާސްކުރުމާއެދު   ަބޖެޓެއް  މިކަމަށް ޚަރަދުކުރާނެ   ، ޖުމްލަ   މަޝްވަރާކޮށް 
ހަތަރު -/4244ަބޖެޓުގެ ގޮތުގައި   ރ )ހަތަރުހާސް ދުއިސައްތަ ސާޅީސް 

ހުވަދުއަތޮޅު  18އޮކްޓޯަބރ     2021   ޚަރަދުކުރުމަށް  ރުފިޔާ(  ވަނަދުވަހު 

ހުވަދުއަތޮޅު  ޭބއްވުނު  އިދާރާގައި  ކައުންސިލް  ހޯނޑެއްދޫ  ދެކުނުުބރީ 
ކޮމެ  ދެކުނުުބރީ އ.ތ.މ  ދައުރުގެ    04ޓީގެ  ހޯނޑެއްދޫ  ވަނަ   20ވަނަ 

5 
4ދައުރު   – 
20ަބއްދަލުވުން   



ަބއްދަލުވުމުގައި ކޮމެޓީގެ   ޢާއްމު  އ.ތ.މ  ވަޑައިގެންނެވި  ަބއިވެރިވެ 
 ނިންމުނެވެ.  މެމްަބރުންގެ އަޣުލަިބއްޔަތުން

ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  ހޯނޑެއްދޫ  ދެކުނުުބރީ   ހުވަދުއަތޮޅު 

 ވަނަ ޢާއްމު  20އާއި    19ވަނަ ދައުރުގެ    04ކޮމެޓީގެ  މަސައްކަތްކުރާ  

 ވަނަދުވަހު ހުވަދުއަތޮޅު   28އޮކްޓޯަބރ    2021ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ،  

ހުވަދުއަތޮޅު  ޭބއްވުނު  އިދާރާގައި  ކައުންސިލް  ހޯނޑެއްދޫ  ދެކުނުުބރީ 
ކޮމެޓީގެ    ދެކުނުުބރީ އ.ތ.މ  ދައުރުގެ    04ހޯނޑެއްދޫ  ވަނަ   21ވަނަ 

ަބއްދަ ކޮމެޓީގެ   ލުވުމުގައިޢާއްމު  އ.ތ.މ  ވަޑައިގެންނެވި  ަބއިވެރިވެ 
 ފާސްކުރެވިފައެވެ. މެމްަބރުންގެ އަޤްލަިބއްޔަތުން ވަނީ
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21ަބއްދަލުވުން   
  2021   ޭބއްވުމަށް  ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ފުޓްޯބޅަ މެޗެއް

ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލް   ހުވަދުއަތޮޅުވަނަދުވަހު    28އޮކްޓޯަބރ  
ހޯނޑެއްދޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ   އިދާރާގައި ޭބއްވުނު ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ

ދައުރުގެ    04 ަބއްދަލުވުމުގައި  21ވަނަ  ޢާއްމު  ަބއިވެރިވެ   ވަނަ 
 ނިންމުނެވެ.  ވަޑައިގެންނެވި އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން

ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  ހޯނޑެއްދޫ  ދެކުނުުބރީ   ހުވަދުއަތޮޅު 

ކޮމެޓީގެ   ދައުރުގެ    04މަސައްކަތްކުރާ  ޢާއްމު   21ވަނަ  ވަނަ 
ވަނަދުވަހު ހުވަދުއަތޮޅު   10ނޮވެމްަބރ    2021ޔައުމިއްޔާ،   ަބއްދަލުވުމުގެ

ހޯނޑެއްދޫ ހުވަދުއަތޮޅު   ދެކުނުުބރީ  ޭބއްވުނު  އިދާރާގައި  ކައުންސިލް 
އ.ތ.މދެކުނު ހޯނޑެއްދޫ  ދައުރުގެ    04ކޮމެޓީގެ    ުބރީ  ވަނަ   22ވަނަ 

ަބއިވެރިވެ ަބއްދަލުވުމުގައި  ކޮމެޓީގެ   ޢާއްމު  އ.ތ.މ  ވަޑައިގެންނެވި 
 ފާސްކުރެވިފައެވެ. މެމްަބރުންގެ އަޤްލަިބއްޔަތުން ވަނީ
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22ަބއްދަލުވުން  ހަރަކާތްތަކަށް    ހަމަޖެހިފައިވާޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ހިންގުމަށް   
ކަޑައެޅުމަށް   )އެއް ހާސް ރުފިޔާ(  1000/-ޚަރަދުކުރާނެ ަބޖެޓެއް ގޮތުގައި  

ދެކުނުުބރީ   ވަނަދުވަހު ހުވަދުއަތޮޅު  10ނޮވެމްަބރ    2021ފާސްކުރުމަށް،  
ދެކުނުުބރީ ހުވަދުއަތޮޅު  ޭބއްވުނު  އިދާރާގައި  ކައުންސިލް    ހޯނޑެއްދޫ 

ކޮމެޓީގެ އ.ތ.މ  ދައުރުގެ    04  ހޯނޑެއްދޫ  ޢާއްމު   22ވަނަ  ވަނަ 
ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެމްަބރުންގެ   ަބއްދަލުވުމުގައި

 ފާސްކުރެވިފައެވެ. އަޤްލަިބއްޔަތުން ވަނީ
ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  ހޯނޑެއްދޫ  ދެކުނުުބރީ   ހުވަދުއަތޮޅު 

ކޮމެޓީގެ   ދައުރުގެ    04މަސައްކަތްކުރާ  ޢާއްމު   21ވަނަ  ވަނަ 
ވަނަދުވަހު ހުވަދުއަތޮޅު   16ނޮވެމްަބރ    2021ޔައުމިއްޔާ،   ަބއްދަލުވުމުގެ

ހޯނޑެއްދޫ ހުވަދުއަތޮޅު   ދެކުނުުބރީ  ޭބއްވުނު  އިދާރާގައި  ކައުންސިލް 
އ.ތ.މ ހޯނޑެއްދޫ  ދައުރުގެ    04ކޮމެޓީގެ    ދެކުނުުބރީ  ވަނަ   23ވަނަ 
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23ަބއްދަލުވުން   



ަބއިވެރިވެ ަބއްދަލުވުމުގައި  ކޮމެޓީގެ   ވަޑައިގެންނެވި  ޢާއްމު  އ.ތ.މ 
 ފާސްކުރެވިފައެވެ. މެމްަބރުންގެ އަޤްލަިބއްޔަތުން ވަނީ

ވޯކްޝޮޕްގައި  ާބއްވާ  ފަރާތުން  ކޮމެޓީގެ  އ.ތ.މ  ގދ.ތިނަދޫ   އ 

 ަބއިވެރިވުމުގެ ގޮތުން ކޮމެޓީގެ މެމްަބރުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރުގެ

ގޮތުގައި   ފާސްކުރުމާއިމެދު   9000/-ަބޖެޓްގެ  ރުފިޔާ(  )ނުވަހާސް 
ނިންމުން.ފާސްކުރުމަށް،    މަޝްވަރާކޮށް   16ނޮވެމްަބރ    2021ގޮތެއް 

ހުވަދުއަތޮޅު އިދާރާގައި   ވަނަދުވަހު  ކައުންސިލް  ހޯނޑެއްދޫ  ދެކުނުުބރީ 
ވަނަ   04ހޯނޑެއްދޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ    ޭބއްވުނު ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ

ބައްދަލުވުމުގައިވަނަ    23ދައުރުގެ   ވަޑައިގެންނެވި   ޢާއްމު  ަބއިވެރިވެ 
 ފާސްކުރެވިފައެވެ. އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެމްަބރުންގެ އަޤްލަިބއްޔަތުން ވަނީ

ކޯޑު   ތެރެއިން    223014އައިޓަމް  ފައިސާގެ  ހުރި   ރ 7000/-ގައި 
ކޯޑް  ) އައިޓަމް  ރުފިޔާ(  ަބދަލުކުރުމަށް   223012ހަތްހާސް  އަށް 

ވަނަދުވަހު ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ   16ނޮވެމްަބރ    2021ފާސްކުރުމަށް،  
ކައުންސިލް ދެކުނުުބރީ   ހޯނޑެއްދޫ  ހުވަދުއަތޮޅު  ޭބއްވުނު  އިދާރާގައި 

ކޮމެޓީގެ   އ.ތ.މ  ޢާއްމު   23ދައުރުގެ    ވަނަ  04ހޯނޑެއްދޫ  ވަނަ 
ގެ ކޮމެޓީގެ މެމްަބރުން  ަބއްދަލުވުމުގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި އ.ތ.މ

 އަޤްލަިބއްޔަތުން ވަނީ ފާސްކުރެވިފައެވެ.
ޕޮރޮގްރާމް،   ޓްރެއިނިންގް  ވަނަ   05ޑިސެމްަބރ    2021އިލެކްޓްރިކް 

ފާސްކުރުމަށް،   ފެށުމަށް  ވަނަދުވަހު   25ނޮވެމްަބރ    2021ދުވަހު 
ޭބއްވުނު   ހުވަދުއަތޮޅު އިދާރާގައި  ކައުންސިލް  ހޯނޑެއްދޫ  ދެކުނުުބރީ 

ވަނަ ދައުރުގެ   04ހޯނޑެއްދޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ    ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ
ަބއްދަލުވުމުގައި  24 ޢާއްމު  އ.ތ.މ   ވަނަ  ވަޑައިގެންނެވި  ަބއިވެރިވެ 

 ފާސްކުރެވިފައެވެ. ކޮމެޓީގެ މެމްަބރުންގެ އަޤްލަިބއްޔަތުން ވަނީ
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24ަބއްދަލުވުން  ކުރިއަށް އޮތް   ފާސްކުރުންއިލެކްޓްރިކް ޓްރެއިނިންގް ޕޮރޮގްރާމްގެ ަބޖެޓް   

ފާސްކުރުމަށް،   ފަސްކުރުމަށް    25ނޮވެމްަބރ    2021ަބއްދަލުވުމަކަށް 

އިދާރާގައި  ކައުންސިލް  ހޯނޑެއްދޫ  ދެކުނުުބރީ  ހުވަދުއަތޮޅު  ވަނަދުވަހު 
ވަނަ   04ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ    ޭބއްވުނު

ަބއްދަލުވުމު  ވަނަ  24ދައުރުގެ   ވަޑައިގެންނެވި ޢާއްމު  ަބއިވެރިވެ  ގައި 
 އަޤްލަިބއްޔަތުން ވަނީ ފާސްކުރެވިފައެވެ. އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެމްަބރުންގެ

ގޮތުގައި ަބޖެޓެއްގެ  ޕޮރޮގްރާމްގެ  ޓްރެއިނިންގް   4000/ -  އިލެކްޓްރިކް 

  ވަނަދުވަހު  29ނޮވެމްަބރ    2021ހަތަރުހާސް ރުފިޔާ( ފާސްކުރުމަށް،  )

ޭބއްވުނު  ހުވަދުއަތޮޅު   އިދާރާގައި  ކައުންސިލް  ހޯނޑެއްދޫ  ދެކުނުުބރީ 
ވަނަ ދައުރުގެ   04ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ    ހުވަދުއަތޮޅު

5 
4ދައުރު   – 
25ަބއްދަލުވުން   



ޢާއްމު  25 އ.ތ.މ   ވަނަ  ވަޑައިގެންނެވި  ަބއިވެރިވެ  ަބއްދަލުވުމުގައި 
 އަޤްލަިބއްޔަތުން ވަނީ ފާސްކުރެވިފައެވެ. ކޮމެޓީގެ މެމްަބރުންގެ

ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  ހޯނޑެއްދޫ  ދެކުނުުބރީ   ހުވަދުއަތޮޅު 

ކޮމެޓީގެ   ދައުރުގެ    04މަސައްކަތްކުރާ  ޢާއްމު   23ވަނަ  ވަނަ 
ވަނަދުވަހު ހުވަދުއަތޮޅު   08ޑިސެމްަބރ    2021ޔައުމިއްޔާ،    ަބއްދަލުވުމުގެ

ހޯނޑެއްދޫ ހުވަދުއަތޮޅު ކައުންސިލް    ދެކުނުުބރީ  ޭބއްވުނު  އިދާރާގައި 
އ.ތ.މ ހޯނޑެއްދޫ  ދައުރުގެ    04ކޮމެޓީގެ    ދެކުނުުބރީ  ވަނަ   26ވަނަ 

ަބއިވެރިވެ ަބއްދަލުވުމުގައި  ކޮމެޓީގެ   ޢާއްމު  އ.ތ.މ  ވަޑައިގެންނެވި 
 ފާސްކުރެވިފައެވެ. މެމްަބރުންގެ އަޤްލަިބއްޔަތުން ވަނީ

5 
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26ަބއްދަލުވުން   228009  ރ އާއި ޖީއެލް ކޯޑ46,687.50ުގައި ހުރި    210ކޯޑު  ޖީއެލް   
ތެރެއިން   ފައިސާގެ  ހުރި  ޖީއެލްކޯޑު  10,500ގައި   އަށް  423001ރ 

ފާސްކުރުމަށް،   ވަނަދުވަހު   08ޑިސެމްަބރ    2021ަބދަލުކުރުމަށް 
ޭބއްވުނު   ހުވަދުއަތޮޅު އިދާރާގައި  ކައުންސިލް  ހޯނޑެއްދޫ  ދެކުނުުބރީ 

ވަނަ ދައުރުގެ   04ހޯނޑެއްދޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ    ރީހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބ
ަބއްދަލުވުމުގައި  26 ޢާއްމު  އ.ތ.މ   ވަނަ  ވަޑައިގެންނެވި  ަބއިވެރިވެ 

 ފާސްކުރެވިފައެވެ. ކޮމެޓީގެ މެމްަބރުންގެ އަޤްލަިބއްޔަތުން ވަނީ
ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  ހޯނޑެއްދޫ  ދެކުނުުބރީ   ހުވަދުއަތޮޅު 

 ވަނަ ޢާއްމު  26،  25،  24ވަނަ ދައުރުގެ    04މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ  

ޔައުމިއްޔާ،   ވަނަދުވަހު   14ޑިސެމްަބރ    2021ަބއްދަލުވުމުގެ 
ޭބއްވުނު   ހުވަދުއަތޮޅު އިދާރާގައި  ކައުންސިލް  ހޯނޑެއްދޫ  ދެކުނުުބރީ 

ވަނަ ދައުރުގެ   04ހޯނޑެއްދޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ    ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ
ަބއްދަލުވުމުގައިވަ  27 ޢާއްމު  އ.ތ.މ   ނަ  ވަޑައިގެންނެވި  ަބއިވެރިވެ 

 5 ފާސްކުރެވިފައެވެ. ކޮމެޓީގެ މެމްަބރުންގެ އަޤްލަިބއްޔަތުން ވަނީ
  – 4ދައުރު 

27ަބއްދަލުވުން   
ަބޖެޓެއް    ރ )ތިންހާސް ރުފިޔާ(ގ3000ެލާމު ދަތުރުގެ ަބޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި  

  ވަނަދުވަހު ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ  14ޑިސެމްަބރ    2021ފާސްކުރުމަށް،  

ދެކުނުުބރީ  ހުވަދުއަތޮޅު  ޭބއްވުނު  އިދާރާގައި  ކައުންސިލް  ހޯނޑެއްދޫ 
ކޮމެޓީގެ    ހޯނޑެއްދޫ ދައުރުގެ    04އ.ތ.މ  ޢާއްމު   27ވަނަ  ވަނަ 

ވަޑައިގެންނެވި އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެމްަބރުންގެ   ަބއްދަލުވުމުގައި ަބއިވެރިވެ
 ފާސްކުރެވިފައެވެ. އަޤްލަިބއްޔަތުން ވަނީ

ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  ހޯނޑެއްދޫ  ދެކުނުުބރީ   ހުވަދުއަތޮޅު 

 ވަނަ ޢާއްމު ަބއްދަލުވުމުގެ 27ވަނަ ދައުރުގެ    04މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ  

ވަނަދުވަހު ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ   16ޑިސެމްަބރ    2021ޔައުމިއްޔާ،  
ދެކުނުުބރީ   ހޯނޑެއްދޫ ހުވަދުއަތޮޅު  ޭބއްވުނު  އިދާރާގައި  ކައުންސިލް 

އ.ތ.މ ދައުރުގެ    04ކޮމެޓީގެ    ހޯނޑެއްދޫ  ޢާއްމު   28ވަނަ  ވަނަ 

5 
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28ަބއްދަލުވުން   



ވަޑައިގެންނެވި އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެމްަބރުންގެ   ަބއްދަލުވުމުގައި ަބއިވެރިވެ
 ފާސްކުރެވިފައެވެ. އަޤްލަިބއްޔަތުން ވަނީ

ވޯކްޝޮޕް   އަހަރުގެ ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުމަށް އަންހެން ކަނބަލުންނަށް  5
ހަމަޖެއްސުމަށް،    25 ޭބއްވުމަށްފަހުގައި  ޖަލްސާއެއް  ފަހުން   2021ގެ 

 ވަނަދުވަހު ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލް  16ޑިސެމްަބރ  

ތ.މ ކޮމެޓީގެ އިދާރާގައި ޭބއްވުނު ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ހޯނޑެއްދޫ އ.
ަބއިވެރިވެ   28ދައުރުގެ    ވަނަ  04 ަބއްދަލުވުމުގައި  ޢާއްމު  ވަނަ 

އ.ތ.މ ވަނީ   ވަޑައިގެންނެވި  އަޤްލަިބއްޔަތުން  މެމްަބރުންގެ  ކޮމެޓީގެ 
 ފާސްކުރެވިފައެވެ.

 

 
 ލްތަކަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތަށް ކޮމެޓީގެ އުސޫ  ❖

 ނެތް 
 

 ހަރަކާތްތައް. ން ހިންގުނު ބައެއް  ކޮމެޓީ
 

 ފަންގި ވިނުން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 
ޖުލައި    05ކައުންސިލާއި ހޯނޑެއްދޫ ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރާއި ގުޅިގެން ފަންގިވިނުން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް  

 ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ.  01އިން  2021
 އަޟްޙާ ޢީދު ފާހަގަކުރުން 

ގުޅިގެން   ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރާއި  ހޯނޑެއްދޫ  ފާހަގަ   1442ކައުންސިލާއި  ދުވަސް  ޢީދު  އަޟްހާ  އަހަރުގެ  ވަނަ 
އަދި  ފުޓްޯބޅަމެޗް  އަންހެނުންގެ  ާބަބކިއު،  މަސްރޭސް،  އެގޮތުން  ގެންދެވުނެވެ.  ކުރިޔަށް  ޕްރޮގްރާމްތައް  ކުރުމުގެ 

 ފިރިހެނުންގެ ފުޓްޯބޅަ މެޗެއް ޭބއްވުނެވެ.
 ހަތްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ދީނީ ނަސޭ 

ެބލެނިވެރިންނަށް ދީނީ ނަސޭހަތް    ގުޅިގެން  ކައުންސިލާއި އާންމު ރައްޔިތުންނަށާއި ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް އަދި 
 އަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ.   2021ސެޕްޓެމްަބރ  16އިން  2021ސެޕްޓެމްަބރ  15ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް 

 ގދ.ވާދޫ ތަޖުރިބާ ދަތުރު 
ގުޅިގެން ގދ.ވާދޫ އަށް ތަޖުރިާބ ދަތުރެއް ކުރެވުނެވެ. މިދަތުރުގައި ވާދޫގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ އަށް  ކައުންސިލާއި  

 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ އާއި މަޝްވަރާކޮށް ދެކޮމެޓީ ގުޅިގެން ކުރެވެންހުރި ކަންކަމަށް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.
 
 



 ކުރުން އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ 
ަބއިނަލްއަގުވާމީ އުމުރުންދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކައުންސިލުން ޭބއްވި އުމުރުންދުވަސްވީ މީހުންގެ 

 ހަވީރުޭބއްވުމަށް ކައުންސިލަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ. 
 ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 

ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރ ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކަާބޯބތަކެތީގެ  ކައުންސިލާއި ހޯނޑެއްދޫ  
 ވަނަ ދުވަހު ހޯނޑެއްދޫ ވަޑިންދިހަރޭ މައިޒާންގައި ޭބއްވުނެވެ. 2021އޮކްޓޯަބރ  16މައުރަޒެއް 

 ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 
ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރ   ގުޅިގެން ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އަންހެނުންގެ ފުޓްސަލް  ކައުންސިލާއި ހޯނޑެއްދޫ 

 އްވުނެވެ. ވަނަ ދުވަހު ހޯނޑެއްދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ޭބ 2021ނޮވެމްަބރ  11މެޗެއް 
 ބޭސިކް އިލެކްޓްރިކް ޕްރޮގްރާމް 

  ތެރޭގައި ގުޅިގެން އަންހެނުންނަށް ގޭކައުންސިލާއި ހޯނޑެއްދޫ ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރ އަދި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ހޯނޑެއްދޫ  
ޕްރޮގްރާމެއް   ދަސްކޮށްދޭ  ޙައްލުކުރުމަށް  މައްސަލަ  ކަރަންޓް  ކުދި  ދުވަހު    2021ޑިސެމްަބރ    06ދިމާވާ  ވަނަ 
 ހޯނޑެއްދޫ އައިލެންޑް ޑިވޮލަޕްމަންޓް ސޮސައިޓީ ގެ އިދާރާގައި ޭބއްވުނެވެ. 

 ހައްދުންމަތީ ތަޖުރިބާ ދަތުރު 
  ކުނަހަންދޫ .ލ  އަދި  ހިތަދޫ.  ލ  ،މާންދޫ.ލ  ،ގަން.ލ   ،ފޮނަދޫ.ލ  ،ކަލައިދޫ.ލ  ،އިސްދޫ.ހައްދުންމަތި ލ  ކައުންސިލުން

 ހުއިފިލަނޑާ  ދަނޑުވެރިކަމާއި  މިއަތޮޅުގެ  މިދަތުރުގައި  މެމްަބރަކު ަބއިވެރިވިއެވެ.  03މިކޮމެޓީގެ    އަށް ކުރި ދަތުރުގައި
 ތަޖުރިބާ   ަބލައި  ކުރިޔަށްދާގޮތް  މަސައްކަތް  ކުނިނައްތާލުމުގެ  ގައިކުރަށްތަ  މިއަތޮޅުގެ  މަސައްކަތާއި   އާލާކުރުމުގެ   ދިރުވާ

މިދަތުރުގައި ޒިޔާރަތްކުރެވުނު ރަށްތަކުގެ ކޮމެޓީ އާއި ަބއްދަލުކޮށް މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާގޮތާއި ދެކޮމެޓީ   .ކުރެވުނެވެ
 ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ ކަންކަމަށް މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ކޮމިޓީގެ ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ މައުލޫމާތު  ❖

 ަވނަ އަހަރުެގ ހިސާބު 2021
    

 

 ބާކީ/އަންދާކުރިވަރަށް 
 ނުލިބޭ 

 އައިޓަމް  ލަފާކުރި  ޖުމްލަ ޚަރަދު 
 ޖީއެލް ކޯޑް 

    
 

134,535.64 108,027.16                    

242,562.80  

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
* 

344,392.07 --                    

344,392.07  

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
** 

   ޖުމްލަ :  586,954.87          108,027.16 478,927.71
    

 

 44,243.50  
--                       

46,687.50  

 ޚަރަދު  މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ 
210 

 1,875.30  

-- 

                          

1,875.30  

މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން   ޕެންޝަނާއި،
 213 ފައިސާ   ގޮތުން ދޭ

 --  
2,444.00                                           

-    

 ޚަރަދު  ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ
221 

 5,000.00  
--                          

5,000.00  

 ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު   އޮފީސް ހިންގުމުގެ
222 

 16,172.00  
24,828.00                        

41,000.00  

 ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމަށް 
223 

 67,244.84  
80,755.16                     

148,000.00  

 އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް ސަރުކާރުންދޭ އެހީ،
228 

 --  
--                                           

-    

 ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ  ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް
281 

   ޖުމްލަ : 242,562.80 108,027.16 134,535.64
    

 

323,335.37 --                    

323,335.37  

 އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ޕަބްލިކްސެކްޓަރ
421 

21,056.70 --                        

21,056.70  

 ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމަށް 
423 

                        -    
                         

-    
   ޖުމްލަ :  344,392.07         

    
 

                   

24,346.00  

--                       

26,790.00  

 މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ 
211001 

                      

6,697.50  

--                          

6,697.50  

 މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ  އިތުރުގަޑީގެ
211002 

          

31,043.50  

                         

-    
   ޖުމްލަ :  33,487.50           

 
 އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހަރުމުދައު ވާނަމަ ހަރު މުދަލުގެ ތަފްސީލް 

 ނެތް 



 ނިންމުން 

 

  ކުރެވިގެން  ކަންކަން  ގިނަ  ސަަބުބން  ގޮންޖެހުމުގެ  ކުރިމަތިވި  ކައުންސިލަށް  ދަތިތަކާއިއެކު  ދިމާވި  ގައުމަށް  މުޅި   ގައި   19  ކޮވިޑް
  2021  ފައީތުވީ  ކަންކަން  މުހިންމު   ަބއެއް  ޭބނުންވާ  ރައްޠިތުންނަށް  އިންތިޚާުބވެ  ކައުންސިލް  އައު  ނުދިޔަކަމުގައިވީނަމަވެސް

 . ވެއެވެ ގެންދެވިފައި ރިޔަށްކު އަހަރުގައި ވަނަ

 ޕްރޮގްރާމް   ަބޖެޓަށް  އަހަރުގެ  މި  ފިލައި  ދަތިތައް  ދިމާވި  ސަަބުބން  ގެ  19  ކޮވިޑް  ،އަހަރަކީ  ވަނަ  2022  ހިނގާ  މި        
 ،މުވައްޒަފުންނާއި  ހުރި  މިހާރު  ،ލިިބ  ތެރެއިން  ަބޖެޓްގެ  ދައުލަތުގެ  ފައިސާ  ޭބނުންވާ  ހިންގުމަށް  ޕްރޮޖެކްޓްތައް  ކުރެވިފައިވާ
 ، ޢުމްރާނީ  އިތުރުން  ރަގަޅުވުމުގެ  ފެންވަރު  ޚިދުމަތުގެ  ދެވޭ  ރައްޔިތުންނަށް  ކައުންސިލުން  ،ފިލާ  ދަތިކަން  ވަސީލަތުގެ  ،މާޙައުލާއި
 ހިންގޭނެ  ތަކެއް  ޙަރަކާތް  ގިނަ   ޭބނުންވާ  ރަށަށް  ރައްޔިތުންނާއި  މިނޫނަސް  ތަރައްޤީއާއި  އިންސާނީ  ،އިގްތިޞާދީ  ،އިޖްތިމާޢީ

 ސަަބުބން   ަބޖެޓްގެ  އެކަށޭނޭ  ލިިބފައިވާ  ކައުންސިލްތަކަށް  އިސްލާޙްތަކާއި  ގެނެވުނު  ލާމަރުކަޒީޤާނޫނަށް.  ދެކެމެވެ  އަހަރެއްކަމަށް
  އެންމެ  ާބރު  ދީފައިވާ  ކައުންސިލަށް .  އަހަރެކެވެ  ޮބޑު  އުންމީދު  ހަލުވިކުރެވޭނެކަމުގެ  ކަންކަން  ކުރެވޭ  އަށް  ރަށުތަރައްޤީ

  ހިންގޭނޭވަރަށް   ކަންކަން  ރަށުގެ  އާއި  ކައުންސިލް  ކަމުގައިވީނަމަވެސް  ހުރި  ދަތިތަކެއް  އަދި  ހިފުމަށް  އެކަށީގެންވާގޮތުގައި
 2026  އިން  2022  އަދި.  ޔަގީނެވެ  އަހަރެއްކަން  ގެންދެވޭނެ  ކުރިޔަށް  ާބރަށް  މަސައްކަތްތައް ކައުންސިލްގެ  ލިިބ  މުވައްޒަފުން

  ރައްޔިތުންނަށް  މަންފާ  ފުރިހަމަ  ންގެއެޕްލޭ  މަސައްކަތްކުރެވި  އާއިއެއްގޮތަށް  ޕްލޭން  ތަރައްޤީގެ  އައު  އެކުލަވާލެވުނު  އަށް
 .ޔަގީނެވެ އަހަރެއްކަން ލިބިގެންދާނޭ

  އައު  އައްޔަންކުރެވުނު  ގައި  2022  ނޮވެމްަބރ  01  މުވައްޒަފުނާއި  މަދުއިދާރީ  ކުރަންތިިބ  މަސައްކަތް  އިދާރީ          
  މެންަބރުންނާއި   ލޮުބވެތި   ކައުންސިލުގެ   މިމަސައްކަތްތަކުގާ  ،މަސައްކަތްތަކާއި   ުބރަ  އަގުނުކުރެވޭފަދަ  ކުރެއްވި  ޖެނެރަލް  ސެކެރެޓަރީ
 ޝުކުރު  ފަރާތްތަކަށް  އެހުރިހާ  ފާހަގަކޮށް  އެއްާބރުލުން  ދެއްވި  އިން   ކޮމެޓީ  މަސައްކަތްކުރާ  އަށް  ތަރައްޤީ  އަންހެނުންގެ
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