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ގަދަކީރިތިވަންތަ  ނި އަޅުގަނޑުމެން    وتعالى سبحانه  هللاޢުމަތްތަކުގެވެރި  ދަންނަވަމެވެ.  ޝުކުރު  ޙަމްދާއި،  އަށް 
އަށް   وسلّم عليه هللا  صلّى  محّمدޢަމަލީގޮތުން މަގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާތް ސާހިބާ    ،އުޅެންވީގޮތުގެ ރިވެތި ނަމޫނާއާއިގެން ވަޑައިގެން

ޙާބީން  ޞަލާވާތާއި، ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ. މި ޞަލަވާތާއި، ސަލާމުގައި އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ އިތުރު އާލުންނާއި، މިތުރު ޞަ
 ޝާމިލްކުރަމެވެ. 

ގޮންޖެހުންތައް ކައުންސިލް  19-ކޮވިޑް               ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން މިއަހަރުގެ މަސައްކަތްތައް މަޑުޖެހި ވަރަށް ގިނަގުނަ 
 ހިންގުމުގައި ކުރިމަތިވިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދެވުނުކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

މިޤައުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގުމަށް ތިއްބެވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް  هللا ޑުގެ އިޚުލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ މާތްއަޅުގަން
މަތީގައި    ޤައުމަށް މަޞްލަޙަތުހުރި، ލާބަޔާއި މަންފާ ލިބެނިވި، އަމާންކަމާއި ޞުލްޙަވެރިކަން ދެމެހެއްޓޭ، ދީމުޤްރާތީ ހަމަތަކާއި އަސާސްތަކުގެ 

 ހިންގުމުގެ ކަންކަން ރޭއްވެވުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. އާމީން.  އިދާރީ ދާއިރާތައް
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 އަހްމަދު ރައިސަމް

  ރައީސް ގެ ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލް



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 4 މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

   ތަޢާރަފު  .1
 

ނަންބަރު   ޤާނޫނު  ހިންގުމާބެހޭ  އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރިޯޕޓަކީ    ގެ    2010/7މި 
ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު  ހިންގި    ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލުން  ނަ އަހަރު ވަ  1220ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވުނު  109

  ރިޯޕރޓެވެ.

ވަނަ ދައުރަށް މެމްބަރުން އައްޔަންކުރެވި އައު ކައުންސިލެއްގެ މަސައްކަތް ފެށުނު    4ވަނަ އަހަރަކީ ކައުންސިލްގެ    2021
ތާވަލު ރިވައިޒްކުރުމަށްފަހު  ގައި ކައުންސިލް ހުވާކުރެވުނު އިރު ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ މަސައްކަތު  2021މެއި    17އަހަރެކެވެ. އެގޮތުން  

ނޑައެޅި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް   ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދެވުނުކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މިގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް  2021ކައުންސިލުން ކުރަން ކަ
   ބޭނުންވާ ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ކައުންސިލުން ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއްވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

  ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. މީގެއިތުރުން   ގެ ވަނަވަރުރަށުމިރިޯޕރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ މިޝަނާއި،  
ނޑައަޅާފައިވާ ްޕރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީޖާ ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި، އެތެރޭގައި ކައުންސިލުން   ގެނަ އަހަރު ވަ  2020  ްޕރޮގްރާމުތަކުގެ  ހިންގުމަށް ކަ

 ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު ހިމަނާލެވިފައިވާނެއެވެ.   ތަފްޞީލް އަދި 

  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 5 މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

  ތަޞައްވަރު  ކައުންސިލްގެ  .2
ށ.ފޭދޫ އަކީ އިސްލާމްދީނަށާއި، އިޖުތިމާޢީ އަދި ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއަށް ލޯިބކުރާ، އެކުވެރި، އެއްަބއިވަންތަ، ރައްޔިތުންނަށް  

 އިޤްތިސާދީ ގޮތުން ކުރިއަރާފައިވާ ރަށަކަށް ހެދުން.ފުރުސަތުތައް ފަހި، 

 

 އަމާޒު  ކައުންސިލްގެ   .3
ށ.ފޭދޫ އަކީ ތަރައްޤީގެ ރޮނގުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ، ޢިޖުތިމާޢީ ގޮތުންނާއި، އިޤްތިސާދީ، އުމްރާނީ އަދި މުއާސަލާތޯ ގޮތުން 

     އަދި ފުދުންތެރި ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށްވުން.ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުވެފައިހުރި ދީނީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ
 

 

  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 6 މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ކައުންސިލްގެ އޮނިގަނޑު      .4

 

 2021  ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލްގައި ތިބި  ސިވިލްސަރވިސް  މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 

 # ނަން  މަޤާމް 

ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް އެސިސްޓެންޓް    01 އާމިނަތު ޝާހީން  

ކައުންސިލް އޮފިސަރ ސ. އިބްރާހީމް هللا ސައުދު   02 

 03 އާމިނަތު ޝިފްނާ  އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ 

 04 އާއިޝަތު ޞަބީޙާ އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ 

 05 އާމިނަތު ސަމްލާ އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ 

 07 އަބްދުލްޣަނީ އާދަމް  ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް 

80 އާއިޝަތު ނަސީމާ  ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް   



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 7 މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 09 އަހްމަދު މުޙައްމަދު  ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް 

 10 މަރްޔަމް ޝިފާނާ  ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް 

 11 މުހައްމަދު ނަވީޒު  ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް 

ޖަމްޝާދު هللا ޢަބްދު ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް   12 

 

 

 

 

 2021ވަނަ އަހަރުގެ  ނިޔަލަށް ކައުންސިލްގައި ހުސްކޮށް އޮތް މަޤާމުތައް 

 # މަޤާމް 

 01 ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް 

 02 އ.ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް 

 03 އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ 

 04 ްޕރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ 

 05 ްޕލޭނިންގ އޮފިސަރ 

 06 ފައިނޭންސް އޮފިސަރ 

އޮފިސަރ އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް   07 

 08 ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް 

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 8 މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

   ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު   / ރަށުގެ ވަނަވަރު   .5

 

 ރަށުގެ ނަން 

 4Cމިލަދުންމަޑުލުއުތުރުުބރީ ފޭދޫ    

 ރަށުގެ ބޮޑުމިން 

 ހެކްޓަރ 94.1
 

 4Cމިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޭދޫ   ށ.ފޭދޫ 

 ހެކްޓަރ 94.1 ރަށުގެ ބޮޑުމިން 

ޖުމްލަ    642ފިރިހެނުންނާއި،  678މިރަށުގައި   އާބާދީ  މީހުން 1320އަންހެނުންނާއިއެކު 
އޭގެތެރެއިން   ދަށުގެ  18ރަޖިސްޓްރީވެފައިވެއެވެ.    18ކުދިންނާއި،    598އަހަރުން 

ދެމެދުގެ  35އަހަރާއި   މީހުން    69އަހަރުންމަތީގެ  65ޒުވާނުންނާއި،    653އަހަރާއި 
 ގޭގައި މީހުން ދިރިއުޅެމުން ގެންދެއެވެ. 184އުޅެއެވެ. ގެދޮރުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 9 މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ނަރުދަމާ   ފެނާއި 
 އަދި ކަރަންޓް 

ގަޑިއިރު ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ލިބެންހުރެއެވެ. ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދެނީ ފެނަކަ 24މިރަށުން  
ނަރުދަމާނިޒާމެއް   މިރަށަކީ  ލިމިޓެޑުންނެވެ.އަދި  ޕްރައިވެޓް  ކޯޕަރޭޝަން 

އިތުރުން  170ވާރޭފެން  ރަށެކެވެ.  ޤާއިމުކުރެވިފައިނުވާ އޭގެ  ހުރެއެވެ.  ލިބެން  ގެއިން 
ރައްޔިތުންނަށް   މިރަށަކީ  ނަމަވެސް  ހުރެއެވެ.  ފެންލިބެން  ތާނގީތަކުން  ޕަބްލިކް 

 މެރައްކާތެރިގޮތުގައި ލިބެމުން ނުދާރަށެކެވެ. ބޭނުންވާމިންވަރަށް ސާފުބޯފެން އެން 
މަރުކަޒެއް  ޞިއްޚަތު  ސިއްޚީ  ރަށުގައި  ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  ޚިދުމަތް  ރަށުފެންވަރުގައި ޞިއްޚީ 

ތިއްބަވަނީ މަރުކަޒުގައި  ޞިއްޚީ  ށ.ފޭދޫ  ނަރުހުންނާއި،    5ޑޮކްޓަރަކާއި،    1ހުރެއެވެ. 
އިދާރީ   3ފެމެލީ ހެލްތް އޮފިސަރާއި،    2ފޫޅުމަޔަކާއި    1ލެބޯޓްރީ ޓެކްނީޝަނަކާއި   1

ގަޑިއިރު ޚިދުމަތްދެއެވެ. 16މަސައްކަތު މީހުންނެވެ. މިމަރުކަޒުން    4،   މުވައްޒަފުންނާއި
 އެސް.ޓީ.އޯގެ ބޭސްފިހާރައެއްގެ ޚިދުމަތް ދެވެއެވެ.   

 ތަޢުލީމް 
 

 

 

 

 

 

ސްކޫލްގައި ށ.ފޭދޫ  ސްކޫލްކަމުގައިވާ  ހުންނަ  ތަޢުލީމް  227 މިރަށުގައި  ކުދިން 
އަށެވެ. ޕްރިންސިޕަލްއެއްގެ 10ން ގްރޭޑް    L.K.Gޚާޞިލްކުރަމުން ގެންދެއެވެ. އެއީ  

އަދި މަސައްކަތު    މުވައްޒަފުން  3އިދާރީ  ޓީޗަރުންނާއި،  26އިތުރުން     5ތިއްބަވައެވެ. 
 މީހުން ތިއްބަވައެވެ.  

 



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2020

 

 10 މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު   .6
 މިންވަރު ޔަލަށް ޙާޞިލްވި  އަހަރުގެ ނި ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން    2020

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ  
 މުއްދަތު 

ނަތީޖާ  
ޙާޞިލްކުރެވުނު  

 Q1 Q2 Q3 Q4 މިންވަރު 

      ހިންގުން އިދާރީ   1

 %95 ✓ ✓ ✓ ✓ އޮފީސް ހިންގުން  2

3 

     އިސްލާމްދީން ކުރިއެރުވުން 

90% 
 ✓ ✓ ✓ ✓ މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން  - 

ދީނީ ގޮތުންނާއި ޤައުމީގޮތުން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތަކާއި   - 
އިޙްތިފާލުތައް  މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކޮށް، ދީނީ އަދި ޤައުމީ 

 ބޭއްވުން. 
✓ ✓ ✓ ✓ 

4 

     މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

 ✓ ✓ ✓ ✓ މަގުތަކަށް އަރާ ރުއްގަހަށް ބަދަލު ދިނުން  -  90%
 ✓ ✓ ✓ ✓ މަގުތަކަށް ވެލިއެޅުން  - 

5 

     ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުން 

އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް އުނދަގޫ   - 95%
 ✓ ✓ ✓ ✓ ނުފޯރާނެ ގޮތެއްގެ މަތިން ރަށުފެންވަރުގައި ކުނި ނައްތާލުން 

6 

     ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުން 

ބަނދަރު މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ރަށު ފާލާމާއި   -  60%
  ހިންގުން ފެރީޓާރމިނަލް ހަދައި  

✓ ✓ ✓ ✓ 

7 

     ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

100% 
މަގުމަތި ކުނިކަހައި ސާފުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމާއި   -

ރަށުގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމާއި ރަށް ޒީނަތްތެރިކޮށް  
  ބެލެހެއްޓުން.

✓ ✓ ✓ ✓ 

8 

     މަގުދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން 

 ރޭގަނޑު މަގުމަތި ދިއްލައި ބެލެހެއްޓުން  -  0%10
  

✓ ✓ ✓ ✓ 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 11 މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

9 

ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމާއި ސާފު ބޯފެން  
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

    

50% 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ވާރޭފެނުގެ ނިޒާމް ބެލެހެއްޓުން  - 

10 

     އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ދިނުން ރަށްވެހިކަމުގެ  

50% 

ކަށުކަމާކެމީގެ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ޢީދު،ހުކުރު،ކޭތަ   -
 ނަމާދުކުރުން 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒުތަކާއި ކުޅިވަރުކުޅޭ އާއްމު ދަނޑުތަކާއި   -
ބިންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ކުޅިވަރުގެ ވަސީލާތްތަކާއި ޢާންމު  
 ާޕކުތަކާއި މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ ޚިދުމަތްތަށް ފޯރުކޮށްދިނުން 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބޭއްބުން -

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކައުންސިލް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބޭއްވުން  -

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ އަޟްޙާ ޢިދުގެ ހަރަކާތްތަކަށް  -

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ އިނާމުދިނުމަށް އިނާމު ހުށަހެޅުން ސްކޫލްގެ އަހަރީ  -

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ިޕކްނިކް އޭރިޔާ ތަރައްޤީކުރުން  -

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ކުޑަކުދިންގެ ާޕކް ތަރައްޤީކުރުން  -
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ފަންނީ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުން  -
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ސްކޫލުން ހިންގާ އެކިއެކި ހަރަކާތްތަކަށް  -

 ✓ ✓ ✓ ✓ ހަރަކާތްތަކަށް   ހިންގާ  ޖަމާއަތްތަކުން ޖަމްޢިއްޔާ ރަށުގެ -

11 

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދަނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަން  
 ތަރައްޤީކުރުން 

    

ފެނުގައި ގަސް އިންދަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ްޕރޮގްރާމެއް  -  50%
 ހިންގުން 

✓ ✓ ✓ ✓ 

12 
     އާމްދަނީ ހޯދުން އަބުރުވެރި މަސައްކަތުން  

100% 
 ✓ ✓ ✓ ✓ ރަށްވެހިގެ ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން  -

13 
     ޤައުމާއި ރަށުގެ ތަރައްޤީގައި އަންހެނުންގެ ހިއްސާ އިތުރުކުރުން 

100% 
 ✓ ✓ ✓ ✓ އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ ހިންގުން  -



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 12 މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޙާ 
 

 2021    ްފާސްކުރުން ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓ 
o  ެވަނަ  03ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ  ވަނަ 2021ޖަނަވަރީ  7ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނީ 2021ކައުންސިލްގ

 . ވަނަ އާންމު ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެވިފައެވ149ެދައުރުގެ 
  ަދި ޤައުމީ އިޙްތިފާލުތައް ބޭއްވުން ދީނީ ގޮތުންނާއި ޤައުމީގޮތުން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކޮށް، ދީނީ އ 

o ިބެލެނިވެރިންނަށް އަދި އާންމު ރައްޔިތުންނަށް   ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާއި ގުޅިގެން ސްކޫލް ކުދިންނަށާއ
 ދީނީ ދަރުސް ދިނުމުގެ ްޕރޮގްރާމެއް ހިންގުނެވެ.  

 
 
 
 
 
  ްއިދާރީ ހިންގުނ 

o   ،ްއިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަމާއިއެކުވެސް  އިދާރީ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދާ، މުވައްޒަފުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކޮށ
 ދާ ޚިދުމަތްތައް މެދުނުކެނޑި ދެވުނެވެ.  ކައުންސިލުން ދެމުންގެން 

   ްމަރާމާތުކުރުނ     
o   .ެކައުންސިލް އިދާރާގެ ވަށާފާރު މަރާމާތުކުރެވުނެވ 

    ްބެލެހެއްޓުން   ކަންކަން   މުވައްޒަފުންގެ   މިސްކިތު   ބެލެހެއްޓުމާއި   މިސްކިތްތައ  
o  ްޢީމާނ ބަދަލުކުރުމާއިމަސްޖިދުލް  މުށި  ނައްޓާފައިވާ  އަދި    ގެ  އިލެކްޓްރިކްފީ  ތަކެއްޗާއި  ސާފުކުރުމުގެ  ފޮޅާ  ބޭނުންވާ 

ފޯރުކޮށްދެވި   ކުރެވިފައިވެއެވެ.  މިސްކިތްތަކުގެ  އިލެކްޓްރިކާއިބެހޭ ސާމާނު  މަރާމާތުތައް  ކުދި  ކުދި  މަސްޖިދުލް  ބައެއް 
 ތަޢުބާގެ އޭސީ ބަދަލުކުރެވިފައިއެވެ.  

  ަހ އިންތިޒާމެއް  ސާފުކުރެވޭނެ  ކުނިކަހައި  ޒީނަތްތެރިކޮށް  މަގުމަތި  ރަށް  ދެމެހެއްޓުމާއި  ސާފުތާހިރުކަން  ރަށުގެ  މަޖެއްސުމާއި 
 ބެލެހެއްޓުން 
o ްއެމަސައްކަތް    ނާއި ވަސީލަތް ހޯދާ، ރަށުގެ ޢިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް ކުނިކަހާ ސާފުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުނ

 ކުރެވިފައިވެއެވެ.  
 
 
 
 

   ްއެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ރަތްޔިތުންނަށް އުނދަގު ނުފޯރާނެ ގޮތެއްގެމަތިން ރަށުފެންވަރުގައި ކުނި ނައްތާލުނ 
o  ްބަލަހައްޓާނެ މުވައްޒަފުން ނަގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހޯދާ  ކުރުމަށްޓަކައި ކުނިކޮށި    ކުނި މެނޭޖ

ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް   ކުންޏާއިބެހޭގޮތުން  އިތުރުން ރައްޔިތުން  މީގެ  މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވިފައިވެއެވެ.  ކުނި 
ސީސީގެ އެހީގައި ކުނިކޮށީގެ ޖާގަ އިތުރުކުރުމުގެ  ދެފަހަރެއްގެ މަތިން އެމްޓީމަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވިފައިވެއެވެ.  

 މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ.  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 13 މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 
 

 
 
 

  ުކުޅޭ އާއްމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތަކާއި އާއްމު ޕާކުތަކާއި  އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒުތަކާއި ކުޅިވަރ
 ން  މުނިފޫހި ފިލުވުމާއިބެހޭ ޙިދުމަތަށް ފޯރުކޮށްދިނު 

o   ެކުޅިވަރުކުޅޭ އާއްމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތަކާއި ޕާކުތަށް ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން ފުޓްސަލް ދަނޑުގ
ދަނޑަށް ރަބަރު އަޅައި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ވިނަ ކޮށުމަށް ވިނަކޮށާ  ވުނެވެ.  އެކުލަވާލެ އިސްލާހުކޮށް  އުސޫލް   ފުޓްސަލް 

އެމަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ.   ވޮލީކޯޓް ބޭނުންކުރަން  މެޝިނު ހޯދާ  ވޮލީކޯޓުގެ މަރާމާތުތައްކޮށް  އިތުރުން  އަދިމީގެ 
މަރާމާތުކުފެށުނެވެ.   ާޕކުގެ ވަށާފާރު  އަތުރާ  ާޕކުގައި ކުޅޭތަކެތި  ރެވުނެވެ. ކުޅިވަރު ކުޅުމަށް ބޭނުންވާ  ކުޑަކުދިންގެ 

 ސާމާނު ހޯދިފައިވެއެވެ.  
 
 
 
 
 

  ާބެލެހެއްޓުން   މަގުދިއްލ 
o ިއަލަށް އާބާދުވާ  އަދި    ދިއްލައި ބެލެހެއްޓިފައިވެއެވެ.މަގުތަށް    ހަވާލުކޮށް  އުސޫލުން  ކޮންޓްރެކްޓް  ބެލެހެއްޓުން  މަގުބައްތ

ކުރެވިފައިވެއެވެ.   15ސަރަހައްދުތަކުގައި   މަސައްކަތް  ހަރުކުރުމުގެ  ދިރިއުޅޭ    މަގުބައްތި  މީހުން  އިތުރުން    5މީގެ 
 ސަރަހައްދެއްގައިވެސް މަގުބައްތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވިފައިވެއެވެ.  

  ާޢީދު،ހުކުރު،ކޭތަ ނަމާދުކުރުންކެމީގެ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި  ކަށުކަމ                 
o   .ެކަށުކަމާއިކެމީގެ ކަންތައްތައް އަދި ހުކުރު ޢީދު ކޭތަ ނަމާދުކުރެވިފައިވެއެވ 

 
 
 
 
  

  ެބެލެހެއްޓުން   ހިންގައި   ރަށްވެހިގ   
 ކުރެވިފައިވެއެވެ. ރަށްވެހިގެ ބެލެހެއްޓުން އައުޓްސޯސް ކުރެވި ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

  ެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދަނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުން ދެމެހ    
o  .ެދަނޑުވެރިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް އެގޮރޯ ނެޓުގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ސެޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވ 
o   ަމަސްވެރިންގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމާއި މަސްވެރިންގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން މަސްވެރިންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ހާއްސ

 ޖަލްސާއެއް ބާއްވައި މަސްވެރިންނަށް ގިފްޓްެޕކް ހަވާލުކުރެވުނެވެ.  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 14 މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 

 

  ްއެކިއެކި މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކުރުނ 
o   ްތިމާވެށީގެ ދުވަސް، މާމަ ކާފަ ދުވަސް، ޒުވާނުންގެ ދުވަސް، ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް، މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށ

 ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ.  
 
 
 
 
 

  ްޕޮލިސް ޕޯސްޓް ހުޅުވުނ 
o   ްގައި ފުލުހުންގެ  2021ނޮވެމްބަރ    6  ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ރަށްވެހިގޭގައި  ފެށުމުގެ ގޮތުން ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތ

   ޚިދުމަތް ފެށިފައިވެއެވެ. 

 

 

 

 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް    2120 .7
 ހަރަކާތްތައް ގެންދެވިފައިނުވާ  

 

 ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމާއި ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުން :  1ޙަރަކާތް   •

ލިބުމުގައި ދިމާވި ދަތިތަކާއި ގުޅިގެން މިމަސައްކަތްވަނީ  އާއި ގުޅިގެން އާމްދަނީ  19ކޮވިޑް  ސަބަބު/ދަތިތައް:  •
 ލަސްވެފައެވެ. 

 ރަށްވެހިކަމުގެ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ބޭއްވުން   :   2ޙަރަކާތް   •

ގުޅިގެން މިމަސައްކަތްވަނީ  އާއި ގުޅިގެން އާމްދަނީ ލިބުމުގައި ދިމާވި ދަތިތަކާއި   19ކޮވިޑް  ސަބަބު/ދަތިތައް:  •
 ލަސްވެފައެވެ. 

 

  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 15 މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

     ވިޔަފާރިއާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި  ކައުންސިލުން   .8
 
 ށ.ފޭދޫ ރަށްވެހިގެ .  1

   ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައެވެ.  އިންށ.ފޭދޫ ރަށްވެހިގެ
 
 

 ކުލީ ބިންތައް .  2
 ސިނާޢީ މަސައްކަތްތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިންތަކުން ކައުންސިލަށް އާންމުދަނީ ލިބެމުންދެއެވެ.   

 
 ޕޯސްޓް .  3

 ކައުންސިލަށް އާންމުދަނީ ލިބެމުންދެއެވެ.   ޕޯސްޓް އެޖެންޓް ޚިދުމަތުން
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 16 މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 މާލީ ހިސާބުތައް ވަނަ އަހަރުގެ    2021ކައުންސިލްގެ   .9

ގެ   2120
ބަޖެޓް   ނިޔަލަށް 
 ބާކީ 

ގެ   2120
ހިނގި   ނިޔަލަށް 

 ޚަރަދު 

ވަނަ   2120
އަހަރަށް ލިބުނު  

 ބަޖެޓް 
 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 5223302.21 3756249.19 1467053.02

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 419877.8 168541.58 251336.22

 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަުތން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު 5643180.01 3924790.77 1718389.24

 ޖުމްލަ  5643180.01 3924790.77 1718389.24

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު    

 މުވައްޒަފުންނަްށ ހިނގާ ޚަރަދު 3023160 2416595.93 606564.07

18368.27 82545.13 100913.4 
މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަާށއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަްށ ނޫން  ޕެންޝަނާއި، 

 ގޮުތން ދޭ ފައިސާ
 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  45440 38052 7388

 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަްށ ހޯދާ ތަކެީތގެ އަގު 133271.88 77860.8 55411.08

 ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ ޚިދުމަުތގެ ޚަރަދުއޮފީސް  910468.12 648084.85 262383.27

 ަތމްރީން ކުރުމަްށ ކުރެވޭ ޚަރަދު 14500 0 0

 މަރާމާުތ ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 504228.61 194576.9 309651.71

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު  256266.2 146643.58 109622.62

 ހަރުމުދާ ހޯދުމްަށ ކުރާ ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ  30000 3300 26700

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 

 17 މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް  ވަނަ އަހަރުގެ    2021 .10
 52: އަދަދު  ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ 

  34 އަދަދު:ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ބާއްވައިފައިވާ ކައުންސިލުން 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 18 މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް  ރުވި ޢަދަދު ޙާޟި  ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރެވުނެވެ.   2021 .1 3 ވަނަ ދައުރު  3  - 149

 2 ވަނަ ދައުރު  3  - 150

 . ކުނިކޮށި މުވައްޒަފުންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތާއި މުސާރަ ކަނޑައެޅުނެވެ.  1

. އިޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދު ސާފުކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު  2
 އިތުރުކުރެވުނެވެ.  

މައްސަލައަށް   C4C/2020/18. ށ.ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު:  3
 ގޮތެއް ނިންމުނެވެ. 

 . ިޕކްނިކް އޭރިޔާއަށް ބިން އިތުރުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.  1 2 ދައުރު   ވަނަ 3  - 151

 2 ވަނަ ދައުރު  3  - 152
ޖެނުއަރީމަހުގެ ކުލި މަޢާފްކޮށް    2021. ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުން  1

 ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.  

 2 ވަނަ ދައުރު  3  - 156
. ށ.ފޭދޫ ސްކޫލުން ހިންގާ ސްޓަޑީ ކޭމްަޕށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  1

 ނިންމުނެވެ.  

 2 ވަނަ ދައުރު  3  - 157

. ބަފަނަ އެފްސީން ކުރިއަށް ގެންދާ ފުޓްސަލް މުބާރާތަށް ފުޓްސަލް  1
 ދަނޑު ދޫކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 

ލް ދަނޑު  . ށ.ފޭދޫ ސްކޫލުން ކުރިއަށް ގެންދާ މުބާރާތްތަކަށް ފުޓްސ2ަ
 ދޫކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.  

 3 ވަނަ ދައުރު   3 -  159

ޕާމަނަންޓް ސެކެރެޓަރީންނާއި، ޒިންމާދާރުވެރިން އަދި އެކްޓިން  . 1
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުންނާއި ޒިންމާދާރުވެރިން ޗުއްޓީ ނެންގެވުމުން އިދާރީ 

 ހިންގުން ހަވާލުކުރާނެ ގޮތުގެ ލިސްޓެއް ފާސްކުރެވުނެވެ.  

 . ފެރީޓާމިނަލް އެޅުމަށް ބިންކަނޑައެޅުނެވެ.  2

ތު ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ސްކޯަޕށް  މަސްޖިދުލް ޢީމާން މަރާމާ. 3
 ބަދަލުގެނައުމަށް ނިންމުނެވެ.  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 19 މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 2 ވަނަ ދައުރު   3 -  160

 ާޕކުސެޓް ރަށަށް ގެނައުމުގެ ނާލުފައިސާ ދެއްކުމަށް ނިންމުނެވެ. . 1

މުވައްޒަފުން 2 ކުނިކޮށި  މުވައްޒަފުންނާއި،  ސަރަހައްދު  އިޖުތިމާޢީ   .
 ރަމަޟާންމަހު ވަޒީފާ އަދާކުރާނެ ގަޑި ކަނޑައެޅުމަށް ނިންމުނެވެ.  

 5 ވަނަ ދައުރު   4 -  01
 . ކައުންސިލްގެ ނިމިދިޔަ ދައުރު ހިނގާދިޔަގޮތުގެ ބަޔާން އިއްވުނެވެ.  1

 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް ދަރުބާރާއި މުޚާތަބު ކުރެއްވިއެވެ.  4. ކައުންސިލްގެ  2

 5 ވަނަ ދައުރު   4 -  02
 ފުޓްސަލް ދަނޑު އުސޫލް އިސްލާޙްކޮށް ފާސްކުރެވުނެވެ.   .1
 ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު ފާސްކުރެވުނެވެ.  .2

 5 ވަނަ ދައުރު   4 -  03

ޚާޟިރުވާންޖެހޭ   .1 ކައުންސިލަރުން  ރިވިއުމީޓިން  ކައުންސިލްގެ 
 މިނިޓް ފަހުން ބޭއްވުމަށް ނިންމުނެވެ.   15ގަޑީގެ 

ހުގެ  ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުން ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ އަންގާރަ ދުވަ  .2
  ގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމުނެވެ.  10:00

 5 ވަނަ ދައުރު   4 -  04

އިތުރު   .1 މަޝްވަރާއަށް    50ބަނދަރު  ފުޅާކުރުމަށް އިތުރު  ފޫޓަށް 
 ދިއުމަށް ނިންމުނެވެ.  

ްޕރޮގްރާމް   .2 ގެންދާނެ  ކުރިއަށް  ކައުންސިލުން  ދުވަހު  ތިމާވެށީގެ 
 ފާސްކުރެވުނެވެ.  

 5 ވަނަ ދައުރު   4 -  05
 ބަނދަރު އެއްގަމުތޮށި ސީދާކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.   .1
އޮޑިޓްކުރުމަ .2 އިދާރާ  އިދާރާތަކަށް  ކައުންސިލް  ކަމާއިބެހޭ  ށް 

 ހުށަހެޅުމަށް ނިންމުނެވެ. 

ބެހެއްޓުމަށް   .1 5 ވަނަ ދައުރު   4 -  06 ފޮއްޓެއް  ފަންޑު  ގޮތުން  އެހީވުމުގެ  ފަލަސްތީނަށް 
 ނިންމުނެވެ.  

 5 ވަނަ ދައުރު   4 -  07

ށ.ފޭދޫގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ފުލުހުން ތިބުމަށް ށ.ފޭދޫ   .1
 ރަށްވެހިގެ ތިރީގައިވާގޮތުގެ މަތިން ދޫކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.  

ށ.ފޭދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގެ ްޕލޭސެޓްތައް ހަރުކުރުމުގެ މައުލޫމާތު   .2
 ކަރުދާސް ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 20 މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 5 ވަނަ ދައުރު   4 -  08

ފާސްކުރުމަށް   .1 އޮނިގަނޑު  އިދާރީ  އިދާރާގެ  ކައުންސިލް  ށ.ފޭދޫ 
 ނިންމުނެވެ.  

ކަރުދާސް   .2 މަޢުލޫމާތު  ކުރުމަށް  މަރާމާތު  ާޕކު  ކުޑަކުދިންގެ 
 ފސްކުރެވުނެވެ.  

ލަފާދޭކޮމެޓީ  .3 ކައުންސިލްގެ  ރައްޔިތުންގެ  ށ.ފޭދޫ  އާންމު  އަށް 
އިތުރު  ތެރެއިން މީހަކު އައްޔަންކުރުމަށްފަހު ކޮމެޓީ ފާސްކުރުމަށް  

 ޖަލްސާއަކަށް އެޖެންޑާކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 

 5 ވަނަ ދައުރު   4 -  09
ްޕރޮގްރާމްތައް    1442 .1 ޢީދުގެ  އަލްޙާ  އަހަރުގެ  ވަނަ 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.  

 މަސްރޭހުގެ ޤަވާޢިދު ފާސްކުރެވުނެވެ.  .2

 5 ވަނަ ދައުރު   4 -  10
 ފުޓްސަލްދަނޑު ދޫކުރުމުގެ އުސޫލު އިސްލާޙްކޮށް ފާސްކުރެވުނެވެ.   .1

 ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ ލަފާދޭކޮމެޓީ ފާސްކުރެވުނެވެ.  .2

 ބަނދަރު ކޮމެޓީ ފާސްކުރެވުނެވެ.  .3

 5 ވަނަ ދައުރު   4 -  11

 ވޯކްޝޮްޕ، ގަރާޖު ޤަވާއިދު ފާސްކުރެވުނެވެ.   .1
އެ  .2 ނިންމާ،  ފާހަގަނުކުރުމަށް  އަޟްޙާޢީދު  ގުޅިގެން  ކޮވިޑާއި 

ްޕރޮގްރާމަށް ގެނެސްފައިވާ ތަކެތި ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުންތަކާއި  
 މުނާސަބަތުތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.  

 5 ވަނަ ދައުރު   4 -  14

ގޮތުން   .1 އަވަސްކުރުމުގެ  ފެށުން  ޚިދުމަތް  ފުލުހުންގެ 
ފަރުނީޗަރު   މުއްދަތަށް    1ރަށްވެހިގޭގައިހުރި  މަސްދުވަހުގެ 
 ފުލުހުންނަށް ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.  

ވަނަ އަހަރުގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ކޯޑުތަކުން    2021 .2
 ފައިސާ ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.  

 މަގުބައްތި ޖެހުމުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ފާސްކުރެވުނެވެ.   .3

 5 ވަނަ ދައުރު   4 -  15

ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާތީ އެތަން   .1 ރަށްވެހިގެ ފުލުހުންނަށް  ށ.ފޭދޫ 
ނިމުމަކަށް   އެއްބަސްވުން  ވެފައިވާ  ބެލެހެއްޓުމަށް  ސާފުކޮށް 

 ގެނައުމަށް ނިންމުނެވެ.  
ްޕރީސްކޫލަކަށް   .2 މަރާމާތުކޮށް  ނަމާދުގެ  އަންހެނުންގެ  ކުރީގެ 

 ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 

ރައީސްއަށް   .1 5 ވަނަ ދައުރު   4 -  16 ދިނުމަށް    10ކައުންސިލްގެ  ޗުއްޓީއެއް  ދުވަހުގެ 
 ނިންމުނެވެ.  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 21 މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ކުޑަކުދިންގެ ާޕކުގައި ކުޅޭ ތަކެތި އިންސްޓޯލް ކުރުމަށް ބުޑުއެޅި   .1 5 ވަނަ ދައުރު   4 -  18
 މަސައްކަތު ބިލަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ނިންމުނެވެ.  

 5 ވަނަ ދައުރު   4 -  19

މަސްޖިދުލް ތަޢުބާގެ ވަށާފާރުގައި ކުލަލުމަށް ބަފަނަ ސްޯޕރޓްސް   .1
 ކުލަބަށް ހުއްދަދިނުމަށ ނިންމުނެވެ.  

ށ.ފޭދޫ ްޕރީސްކޫލްގެ މަރާމާތު މަސައްކަތު ކަރުދާސް ފާސްކުރުމަށް   .2
 ނިންމުނެވެ.  

މާލެއަށްކުރާ   .1 5 ވަނަ ދައުރު   4 -  20 ބައްދަލުކުރުމަށް  މުއައްސަސާތަކާއި  ކައުންސިލުން 
 ދަތުރުގައި މަޝްވަރާކުރާނެ ކަންތައްތައް ފާސްކުރެވުނެވެ.  

ކަނޑައެޅުމަށް   .1 5 ވަނަ ދައުރު   4 -  21 ބިންތައް  ބޭނުންވާ  ޚިދުމަތަށް  ނަރުދަމާގެ 
 ނިންމުނެވެ. 

އިސްލާޙްކޮށް   .1 5 ވަނަ ދައުރު   4 -  22 ކަރުދާސް  މަޢުލޫމާތު  ގަތުމުގެ  ކޭބަލް  މަގުބައްތި 
 ފާސްކުރެވުނެވެ.  

ކަނޑައަޅާ  .1 5 ވަނަ ދައުރު   4 -  23 ކުލަ  އަދި  ދިދަ  ލޯގޯއާއި،  ކައުންސިލްގެ 
 ފާސްކުރެވުނެވެ.  

 5 ވަނަ ދައުރު   4 -  25

އެޑީ   .1 މަސައްކަތްކުރުމަށް  ވަށާފާރު  ޕާކު  ކައުންސިލުން 
ބާތިލުކުރިއިރު   އެއްބަސްވުން  ވެފައިވާ  އިންވެސްޓްމަންޓާއިއެކު 
ކޮމެޓީ   ކަނޑައެޅުމަށް  އަގު  މަސައްކަތަށް  ކޮށްފައިވާ 

 އެކުލަވާލެވުނެވެ. 

 5 ވަނަ ދައުރު   4 -  26

މަ .1 ވަށާފާރު  އިސްލާޙްކޮށް  ާޕކު  ކަރުދާސް  މަޢުލޫމާތު  ރާމާތު 
 ފާސްކުރެވުނެވެ. 

ބިމުގެ   .2 ދީފައިވާ  ސެޓްލިންކަށް  ބޭނުމަށް  ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަންގެ 
ބިމަށް   އެ  އަލުން  އިތުރުނުކުރެވޭނެކަމަށާއި  މުއްދަތު 

 އިޢުލާންކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 
ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބިޑް ކޮމެޓީން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމަށް   .3

 މެމްބަރެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމުނެވެ.  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 22 މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 5 ވަނަ ދައުރު   4 -  28

ކަރުދާސް   .1 މައުލޫމާތު  މަރާމާތު  ވަށާފާރު  އިދާރާގެ  ކައުންސިލް 
 ފާސްކުރެވުނެވެ.  

އެޑީ   .2 މަސައްކަތްކުރުމަށް  ވަށާފާރު  ޕާކު  ކައުންސިލުން 
ބާތިލުކުރިއިރު   އެއްބަސްވުން  ވެފައިވާ  އިންވެސްޓްމަންޓާއިއެކު 

އިވާ  ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށް އަގު ކަނޑައަޅާކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފަ
 އަގު އެޑީ އިންވެސްޓްމަންޓަށް ދެއްކުމަށް ނިންމުނެވެ.  

 5 ވަނަ ދައުރު  4  -29

  ފަރުމާކޮށް   ފޮނަދޫ .ލ/    އިހުރާމްގެ  ޝިޔާމް  ނައުފަލް  މުޙައްމަދު  .1
 . ނިންމުނެވެ ފާސްކުރުމަށް ދިދަ   ލޯގޯއާއި  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

. މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ މަސްރޭހުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ރޭސްއޮންނަ ތާރީހާއި 2
އޮންނާނީ   މިރޭސް  ހެނދުނު   2021ޑިސެމްބަރ    11ވަގުތު  ވާދުވަހުގެ 

އޮތްއޮތުން    14:30ން    06:00 އަށް    16:00ން    07:00ކަމުގައި 
 ބަދަލުކުރުމަށާއި އަދި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ޓީމަކުން ބާނާމަސް 
ހަވާލުކުމަށް   ފަރާތާއި  އިންތިޒާމްކުރާ  މުބާރާތް  ކަނޑާސާފުކޮށް 
މުބާރާތް   ޓީމުތަކުންބާނާމަސް  އުނިކޮށް  ކަނޑާސާފުކޮށް  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ 
އިސްލާހުކޮށް   ގަވާއިދު  ހަވާލުކުރަންވާނެކަމަށް  ފަރާތާއި  އިންތިޒާމްކުރި 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.  

  ވަނަ ދައުރު   4  -30

ކައުންސިލްގެ    .1 ފޭދޫ  އުތުރުބުރީ  މިލަދުންމަޑުލު  ވަނަ   29ގައިވާ 
އެޖެންޑާ  އުނިކޮށް  އެޖެންޑާއިން  ފާސްކުރުން  ޔައުމިއްޔާ  ޖަލްސާގެ 

 ފާސްކުރެވުނެވެ. 

ވަނަ އަހަރަށް އެކުލަވައި ލެވިފައިވާ ރަށުތަރައްޤީ    2026ން    2022  .2
 . ށް ނިންމުނެވެްޕލޭންއާއި ފައިނޭންޝަލް ްޕލޭން ފާސްކުރުމަ

 

 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.    10ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް   .1 3 ވަނަ ދައުރު   4 -  31

ވަކިވަގުތެއް   .1 3 ވަނަ ދައުރު   4 -  32 ބޭނުންކޮށްގެން  ލޮރީ  ވެލިއެޅުމަށް  މަގުތަކަށް  ރަށުގެ 
   ކަނޑައަޅައިގެން އެމަސައްކަތްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 

 މަގުބައްތި ކޭބަލް ވަޅުލުމުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ފާސްކުރެވުނެވެ.    .1 3 ވަނަ ދައުރު   4 -  33

 3 ަވނަ ދައުރު   4  -34
އަށް އެކުލަވާއި ލެވިފައިވާ ކުނި މެނޭޖް ކުރުމުގެ   2026ން   2022 .2

 ްޕލޭން ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 

ވުމުގެ ގޮތުން  ށ.ކޮމަންޑޫ ރޯމާ މުޙައްމަދު މަޖީދަށް އެހީތެރި   .1 4 ވަނަ ދައުރު  4  -35
 ފަންޑުފޮއްޓެއް ބެހެއްޓުމަށް ނިންމުނެވެ. 

އައިޑީ ކާދުގެ ހިދުމަތަށް ބޭނުންވާ ފިންގާރ ްޕރިންޓް މެޝިން   .2
 ގަތުމަށް ނިންމުނެވެ. 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 23 މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ހިކިފަ ހުރި ކަނޑޫ ގަސްތައް ކެނޑުމަށް ޒޯންކަނޑައެޅުމަށް   .3
 ނިންމުނެވެ. 

ން ފެށިގެން  ވަށާމަގު ނުހެދިއޮތްބައި ދެކުނުފަރާތު ކުނިކޮށްޓާއި ހިސާބު .4
ފިނިވާމަގުން މަގު ނުހެދިއޮތްބައި ވައިޖެހޭމަގާއި ގުޅުވާލަން  

 ނިންމުނެވެ. 
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 24 މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 
   ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު

  ގައި ވަނީ ހުވާކޮށްފައެވެ.  2021މެއި  17ވަނަ ދައުރަށް މެމްބަރުން އިނތިޚާބު ކޮށް   4ކައުންސިލްގެ    

 

  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 25 މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ   .11
ަގއިވަނީ  2021މެއި  17އިންތިޚާބު ކުރެވި  ކޮމެޓީ  ކުރާ ަމސައްކަތް ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންެގ -

 ހުވާކުރެވިފައެެވ. 

 ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ މަޢުލޫމާތު   ❖
 މަގާމު   ނަން  ސ.ނ. 

 ކޮމެޓީގެ ރައީސް  ޙައްވާ ޝައުފާ  1

 ކޮމެޓީގެ ނައިބުރައީސް  ސާމިހާ އިދުރީސް  2

 ކޮމެޓީގެ މެމްބަރ  ސެހެނާ 3

 ކޮމެޓީގެ މެމްބަރ  ޢާއިޝަތު މަލްދާ  4

 ކޮމެޓީގެ މެމްބަރ  އާމިނަތު ޖަލީލާ  5
 

 ކޮމިޓީއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަށް   ❖
 

   ކޮމެޓީއަށް އެއްވެސް ަބދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ. 
 

 ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުންތައް     ❖
 

 08ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ އަދަދު:       
  29 ބާއްވައިފައިވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އަދަދު:  ކޮމިޓީން      

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 26 މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 5 5ބައްދަލުވުން  –  1އުރު ދަ

ކޮމެޓީގެ    .1 މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ 
ދައުރުގެ   ޖަލްސާގެ   5އެއްވަނަ  އާންމު    ވަނަ 

ގޮތަށް   ގެނެވުނު  އިސްލާހު  ތާވަލަށް  މަސައްކަތު 
 ފާސްކުރެވުނެވެ. 

ކޮމެޓީގެ    .2 މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ 
ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ   4އެއްވަނަ ދައުރުގެ  
 ފާސްކުރެވުނެވެ. 

 5 6ބައްދަލުވުން  –  1އުރު ދަ

ކޮމެޓީގެ   .1 މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ 
ޔައުމިއްޔާ   ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ  5އެއްވަނަ ދައުރުގެ  
 ފާސްކުރެވުނެވެ. 

ނިންމާ   .2 ގޮތަށް  ހުށައެޅުނު  ކޭމްްޕ  ކޯޗިން  ހޭންޑްބޯލް 
 ފާސްކުރެވުނެވެ. 

 5 7ބައްދަލުވުން  –  1އުރު ދަ

ކޮމެޓީގެ    .1 މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ 
ޔައުމިއްޔާ    ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ  6އެއްވަނަ ދައުރުގެ  

 ފާސްކުރެވުނެވެ. 
ނިންމާ   .2 ގޮތަށް  ހުށައެޅުނު  ކޭމްްޕ  ކޯޗިން  ހޭންޑްބޯލް 

 ފާސްކުރެވުނެވެ. 

 5 8ބައްދަލުވުން  –  1އުރު ދަ

ތަރައްޤީއަށް   .1 ކޮމެޓީގެ   އަންހެނުންގެ  މަސައްކަތްކުރާ 
ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ   7އެއްވަނަ ދައުރުގެ  

 ފާސްކުރެވުނެވެ. 
ސާފްކުރުމަށް   .2 ދެކުނުކޮޅު  ދަނޑުގެ  ފުޓްބޯޅަ 

 މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. 

 5 9ބައްދަލުވުން  –  1އުރު ދަ

ކޮމެޓީގެ    .1 މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ 
ދައުރުގެ   ޖަލްސާގެ  8އެއްވަނަ  އާންމު  ޔައުމިއްޔާ   ވަނަ 

 ފާސްކުރެވުނެވެ. 
އީދު ދުވަހުގެ ހަރަކާތަށް ގެނެވުނު ބަދަލަށް ކޮވިޑް ހާލަތު   .2

 . ހުރިގޮތުން ކުރިއަށް ނުގެންދާގޮތަށް ނިންމުނެވެ

 5 10ބައްދަލުވުން  –  1އުރު ދަ
ކޮމެޓީގެ    .1 މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ 

ދައުރުގެ  ޔައުމިއްޔާ    9  އެއްވަނަ  ޖަލްސާގެ  އާންމު  ވަނަ 
 ފާސްކުރެވުނެވެ. 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 27 މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 5 11ބައްދަލުވުން  –  1އުރު ދަ

ފަރާތުން   .1 ކޮމެޓީގެ  އަހަރުގެ    1442އ.ތ.މ  ވަނަ 
ކުރިއަށް   ހަމަޖެހިފައިވާ  އަޟްޙާއީދުގައި  ގެންދިއުމަށް 

ބެހުމުގެ   ހަދިޔާ  އީދު  ތެރެއިން  ތަކުގެ  ްޕރޮގުރާމް 
ތަކެއްޗާއި  ހުރި  އިތުރަށް  ބޭނުންކޮށް  ްޕރޮގުރާމްގައި 
ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރަށް ގެނެވިފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ސްޓިކާ  
ޔޫކޭޖީގެ   އަދި  އެލްކޭޖީ  ސްކޫލްގެ  ށ.ފޭދޫ  ކާޑުތައް 

ކުޅޭތަ  ުޕރޮގުރާމްގެ  ދަރިވަރުންނަށް  ހަދިޔާކުރުމުގެ  ކެތި 
ހުރި   އިތުރުން  އޭގެ  އަދި  ހަދިޔާކުރުމަށާއި  ތެރެއިން 
ކޮމެޓީން   އ.ތ.މ  ފަދަތަކެތި  ފުއްާޕހަން  ކުރެްޕކަރުދާސް، 
ްޕރޮގުރާމްތަކުގައި   ރޭވިފައިވާ  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް 

 ބޭނުންކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 

 5 12ބައްދަލުވުން  –  1އުރު ދަ
ވަނަ އަހަރުގެ  މަސައްކަތު ތާވަލް    2021ގެ  އ.ތ.މ ކޮމެޓީ  .1

 އިސްލާހް ގެނެވުނުގޮތަށް ފާސްކުރެވުނެވ 

 5 13ބައްދަލުވުން  –  1އުރު ދަ

ގެންދިއުމަށް   .1 ކުރިއަށް  ފަރާތުން  ކޮމެޓީގެ  އ.ތ.މ 
ހަރަކާތް   ސާފްކުރުމުގެ  ސެްޕޓެމްބަރ    28ހަމަޖެހިފައިވާ 

ބޭއްވުމަށް    2021 ދުވަހު  ވަނަ  ނިންމާ  )ހޮނހިރު( 
 ފާސްކުރެވުނެވެ. 

 5 14ބައްދަލުވުން  –  1އުރު ދަ
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އެއްވަނަ   .1

ޔައުމިއްޔާ    13ދައުރުގެ    ޖަލްސާގެ  އާންމު  ވަނަ 
 ފާސްކުރެވުނެވެ. 

 4 15ބައްދަލުވުން  –  1އުރު ދަ
މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އެއްވަނަ  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް   .1

ޔައުމިއްޔާ    14ދައުރުގެ   ޖަލްސާގެ  އާންމު  ވަނަ 
 ފާސްކުރެވުނެވެ. 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 28 މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 4 16ބައްދަލުވުން  –  1ދައުރު 

ފަރާތުން  .1 ބޭނުންވާ    ކައުންސިލްގެ  ތަރައްޤީއަށް  ރަށުގެ 
ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކާއިއެކު  

  29ން    2021ސެްޕޓެމްބަރ    26މަޝްވަރާކުރުމަށް  
މާލެދިއުމަށް    2021ސެްޕޓެމްބަރ   ނިޔަލަށް   ގެ 

ތަރައްޤިއަށް   އަންހެނުންގެ  ދަތުރުގައި  ހަމަޖެހިފައިވާ 
 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ރައީސާ ބައިވެރިވުމަށް ނިންމުނެވެ. 

ކޮމިޓީގެ    - .2 މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ 
ކަނޑައެޅިފައިވާ   ްޕރޮގްރާމްތަކަށް  ތާވަލުގެ  މަސައްކަތު 
ފައިސާގެތެރެއިން ހަރަދުކޮށް         ބާކީވެފައިވާ ފައިސާ  
 ކޮމެޓީގެ އެހެން ްޕރޮގްރާމްތަކަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 

 17ބައްދަލުވުން  –  1ދައުރު 
4 

ކޮމެޓީގެ އެއްވަނަ  ކުރާ  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤިއަށް މަސައްކަތް .1
ޔައުމިއްޔާ    16ދައުރުގެ   އާންމުޖަލްސާގެ  ވަނަ 

 ރެވުނެވެ. ފާސްކުރު 

 5 18ބައްދަލުވުން  –  1ދައުރު 

ކުރާ ކޮމެޓީގެ އެއްވަނަ  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤިއަށް މަސައްކަތް- 1
 ރެވުނެވެ. ވަނަ އާންމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރު  17ދައުރުގެ 

އތމ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ   - 2
ކުރުމަށް ދުވަސް ފެށުމުގެ ގޮތުން ހެނދުނުގެ ސައިތައްޔާރުކޮށް  

 ޓީޗަރުންނަށް ދައުވަތު ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ. 

 5 19ބައްދަލުވުން  –  1ދައުރު 
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤިއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ   -1

ވަނަ އާންމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ   18އެއްވަނަ ދައުރުގެ 
 ފާސްކުރުރެވުނެވެ. 

 5 20ބައްދަލުވުން  –  1ދައުރު 

ފާހަގަކުރުމަށް    20211 ދުވަސް  ޒުވާނުންގެ  އަހަރުގެ  ވަނަ 
ހަމަޖެހިފައިވާ ހަރަދުގެ ތެރެއަށް  ކައުންސިލުން ހަރަދުކުރުމަށް  

ބަޖެޓުން   ހަރަދުކުރުމަށް    5000ކޮމެޓީގެ  ރުފިޔާ 
 ނިންމާފާސްކުރެވުނެވެ. 

 5 21ބައްދަލުވުން  –  1ދައުރު 
ގެންދިއުމަށް   -1 ކުރިއަށް  ގުޅިގެން  މިނިސްޓްރީއާއި  ޖެންޑަރ 

ްޕރޮގްރާމް   އެވެއާރނެސް    2021ހަމަޖެހިފައިވާ 
 ލަސްކުރުމަށް ނިންމާފާސްކުރެވުނެވެ. ޑިސެމްބަރއަށް 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 29 މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 5 22ބައްދަލުވުން  –  1ދައުރު 
ގުޅިގެން   -1 ދުވަހާއި  ވަނަ  2021ނޮވެމްބަރ    03ނަސްރުގެ 

ގުޅިގެން   ޒުވާނުންނާއި  މުއައްސަސާތަކާއި  ރަށުގެ  ދުވަހު 
 ހޭންޑް ބޯލް މެޗެއް ކުޅުމަށް ނިންމާފާސްކުރަމެވެ. 

 05 23ބައްދަލުވުން  –  1ދައުރު 
މަސައްކަތް -1 ތަރައްޤިއަށް  ކޮމެޓީގެ  އަންހެނުންގެ  ކުރާ 

ދައުރުގެ   ޔައުމިއްޔާ    22އެއްވަނަ  އާންމުޖަލްސާގެ  ވަނަ 
 ފާސްކުރުން. 

 05 24ބައްދަލުވުން  –  1ދައުރު 

ފޮނުވާފައިވާ   -1 ފަރާތުން  ީޕޓީއޭގެ  -GSށ.ފޭދޫ 
109/LTR/2021/PTA/18    ާސިޓީގައިވ ނަންބަރު 
ރުފިޔާ އާއި ސްކޫލް    3000ކޯޗިންގ ކޭޕްގެ ޝެޝަންފީ  

ބެއްޗު ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ށ.ފޭދޫ    1ގޯތިތެރޭގައި ބެހެއްޓުމަށް  
 ސްކޫލްގެ ީޕޓީއޭއަށް ހަދިޔާ ކުރުމަށް ނިންމާފާސްކުރަމެވެ. 

 05 25ބައްދަލުވުން  –  1ދައުރު 
މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އެއްވަނަ  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤިއަށް   -1

ޔައުމިއްޔާ   24ދައުރުގެ   އާންމުޖަލްސާގެ  ވަނަ 
 ފާސްކުރެވުނެވެ. 

ފާހަގަ    -1 05 26ބައްދަލުވުން  –  1ދައުރު  ދުވަސް  ހުއްޓުވުމުގެ  އަނިޔާ  ކުރާ  އަންހެނުންނަށް 
 ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 

 05 27ބައްދަލުވުން  –  1ދައުރު 

  2022ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ  އަންހެނުންގެ   -1
ފާސްކުރުމަށް   މަސައްކަތު ތާވަލް  އެކުލަވާލާ  އަހަރަށް  ވަނަ 

 ނިންމުނެވެ. 

 05 28ބައްދަލުވުން  –  1ދައުރު 

ވަނަ އަހަރަށް ކުރުމަށް   2021އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީން  -1
ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައް ތަކުގެ ތެރެއިން ކައުންސިލްގެ  

ގެ ކޯޗިންގ ކޭމްގެ   PTAޯޕޑިއަމް ހެދުމާއި 
ސްކޫލަށް ބެންޗް ހަދިޔާކުރުން   ،ޝެޝަންފީގެ ހަރަދާއި

 ށް ނިންމުނެވެ. ވަނަ އަހަރަށް ފަސްކުރުމަ  2022

-GSށ.ފޭދޫ ސްކޫލް ީޕޓީއޭގެ ނަންބަރު  -1 05 29ބައްދަލުވުން  –  1ދައުރު 

109/LTR/2021/120 ެސިޓީއަށް ގޮތެއް ނިންމުނެވ.   
 

 
 
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 30 މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ލްތަކަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތަށް ކޮމެޓީގެ އުސޫ 
 ކޮމެޓީގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު އެކުލަވާލާ ފާސްކުރެވިފައެވެއެވެ.  

 
 ކޮމިޓީގެ ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ މައުލޫމާތު  ❖
 

 ތަފްޞީލް  ޖުމްލަ 

 ކުރީ އަހަރުގެ ބާކީ  -

 އާމްދަނީ   

 ދައުލަުތން ލިބޭ ފައިސާ   - 240995.20

  

  

 ޖުމްލަ އާމްދަނީ   240995.20

  

 ޚަރަދު  

151972.58  

 

 އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހަރުމުދައު ވާނަމަ ހަރު މުދަލުގެ ތަފްސީލް 

-  

 

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

 31 މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 ނިންމުން  05
 

ދިމާވި   19-ކޮވިޑް  ރުއަހަ  ވަނަ  2021މިކައުންސިލުގެ   ލިުބމުގައި  ަބޖެޓް  ަބލިމަޑުކަމުގެ ސަަބބުންނާއި 
 ނިންމާ،ނަމަވެސް ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގެ ގިނަކަންތައްތަކެއް    ކަކާއި ކުރިމަތިވީގޮންޖެހުންތަގިނަދަތިތަކުގެ ސަަބުބން  

އެއް ޚިދުމަތްތައް  ޢާންމު  ދޭންޖެހޭ  އިދާރާއިން  ކައުންސިލް  ދެވިފައިވާކަން ރައްޔިތުންނަށް  މެދުނުކެނޑި  ވަރަކަށް  ވެސް 
 ފާހަގަކުރަމެވެ.

ރައްޔިތުންގެ   ތިބެ،އި ޤައުމަށް ވަފާތެރި ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި  ރަށާއަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި ދުޢާ އަކީ  
އަޅަމެންގެ  هللا މެވެ. ކީރިތިލާަބއާއި މަންފާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް މިންވަރުކުރެއްވު

  آمــــــــــينކާމިޔާީބ އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ.   ަބރަކާތް ލައްވައި،މަސައްކަތުގައި 

 

6 F 1443 

 
 2022ޖެނުއަރީ  9

 


