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

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

އަށް ޙަމްދާއި، ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެން   وتعالى سبحانه  هللاނިޢުމަތްތަކުގެވެރި ގަދަކީރިތިވަންތަ 
އަށް   وسلّم عليه  هللا صلّى محّمدން މަގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާތް ސާހިބާ ޢަމަލީގޮތު  ، އުޅެންވީގޮތުގެ ރިވެތި ނަމޫނާއާއިގެން ވަޑައިގެން

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

ގެ ނިޔަލަށް ހިންގިފައި ހުރި   2020  ޖޫން 30އިން   2021ޖެނުއަރީ   01ކައުންސިލުން    ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫމިއީ  
އާންމު ހާލަތާއި ކައުންސިލުން ހިންގި   ރަށުގެ މި ހިމަނާފައިވާނީ މި ރޯިޕޓް. އެކުލަވާލެވި ފައިވާ ރިޯޕޓެކެވެ ހަރަކާތްތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާލައި
، ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް ތަކާއި ށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކާއި ރައްވެހި ކަމުގެ އެންމެހާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަ ށްހަރަކާތް ތަކާއި ރައްޔިތުންނަ 

މި ނޫންވެސް ބައެއް މައުލޫމާތުގެ މައްޗައް ކުރުކޮށް  ސްކޫލްގެ ކިޔެވުގެ ހާލަތާއި ސިއްޚީ ހާލަތާއި  ރީ މަސައްކަތުގެ ހާލަތާއިދާ ކައުންސިލުގެ އި
އެ ގޮންޖެހުންތަށް ގިރާކޮށް    ހުރި ނަމަވެސްއަދި ކައުންސިލުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި ތަފާތު ގޮންޖެހުން    . މި ރިޯޕޓްގައި ބަލާލެވިފައި ވާނެއެވެ

މެވެ. ހައްސަކޮށް ކައުންސިލްގެ  ވާކަން ފާހަގަކުރަ މަށް މަސައްކަތްކުރެވިފައިމިކައުންސިލު ހިންގު ވަރަށް އެދެވޭ ރަގަޅު ބަދަލްތަކަކާއި އެކު
ރުސަތުތަކާއި  ނިންމުންތަށް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ނިޒާމަށް އައި ރަގަޅު ބަދަލެއްގެ އަސަރު މި ކައުންސިލަށް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ރަށުގައި ވަޒީފާގެ ފު 

މަދުވުމީ ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ބޮޑު އެއްޝަކުވާއެވެ. ހަމައެފަދައިން މަގުތަށް ރަނގަޅުފެންވަރެއްގައި ނެތި ހިނގާ  ވިޔަފާރީގެ ފުރުސަތުތަށް 
ބުން،  ބިނގާވެ އުޅުމަށް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވާކަމީ އަބަދުހެންމެ ރައްޔިތުންގެ ބޮޑު ޝަކުވާއެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ރަށުގެ ބިންތިރިވުމުގެ ސަބަ

  ގުތުތަކުގައި އަބަދުހެންމެ ރަށުގެ އެކިސަރަހައްދު ތަކުގައި ލޮނުގަނޑު ހަރުލައި އެކިވަރުގެ ގެއްލުންތަށް ދަނީ ކުރިމަތިވަމުންނެވެ. ދިޔަވަރު ބޮޑުވާ ވަ 
ން  ބަލިމަޑުކަ  19އަދި ރަށުގައި ބޭނުންކުރާ ވަޅުފެން ތަގައްޔަރުވެ ބޭނުންނުކުރެވޭ ހާލަތަށް ވަނީ ބަދަލްވެފައެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ކޮވިޑް 

ހިންގުން  ކުރިމަތި ވެފައި ވާތީ އެންމެހާއި ކަންކަން ކުރުމަށް ގޮންޖެހުން ތަކާއި ކުރިމަތި ވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިދާރީ ގޮތުން ކައުންސިލް 
ންސިލް ހިންގުމަށާއި  ވަރަށް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. އެގޮތުން ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތަށް ތަންފީޒު ވަމުން ދިއުމާއި އެކު ކައު

ގެ އިދާރީ  ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ހެޔޮބަދަލް ތަކެއް އައިސްފައި ވެއެވެ. މި ކަންކަމުގައި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އާއި ކައުންސިލް
 ވަމެވެ. މުވައްޒަފުންގެ ހިންގުންތެރިކަން ފާހަގަ ކޮށް މި ދަނޑިވަޅުގައި އެފަރާތަށް ވަރަށް ހާއްސަ ޝުކުރެއް ދަންނަ

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

ދަލުގެ މަންފާ  އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ކަންކަން ރޭއްވެވުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. އަދި އިދާރީ ބެލެހެއްޓުމަށް އައި ހެޔޮބަ
 ރަށުގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެން ދިއުމެވެ.  އާމީން.

ހާ ކަންކަން ހިންގުމަށް ތިއްބެވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް  މިޤައުމުގެ އެންމެهللا އަޅުގަންޑުގެ އިޚުލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ މާތް
މަތީގައި   ޤައުމަށް މަޞްލަޙަތުހުރި، ލާބަޔާއި މަންފާ ލިބެނިވި، އަމާންކަމާއި ޞުލްޙަވެރިކަން ދެމެހެއްޓޭ، ދީމުޤްރާތީ ހަމަތަކާއި އަސާސްތަކުގެ 

 ންވަރުކުރެއްވުމެވެ. އާމީން. އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ކަންކަން ރޭއްވެވުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤް މި



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021

 4 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
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 އިބްރާހިމް ޝަކީބު 
 ހައްދުއްމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021

 5 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

   ތަޢާރަފު  .1
 

(  ށވަނަ މާއްދާގެ ) 109ގެ  7/ 2010މި ރިޯޕޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
މަސްދުވަހު ހައްދުއްމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   12ވަނަ އަހަރުގެ   2021 ތައްޔާރުކުރެވުނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން 

 ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޯޕރޓެވެ. 
ވަނަ    2021 ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. މީގެއިތުރުން ރަށުގެ ވަނަވަރު މިރިޯޕރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ މިޝަނާއި،  

ނޑައަޅާފައިވާ ްޕރޮގްރާމްތަކާއި، ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާ ޙާޞިލުވި  ންސިލުން  ތެރޭގައި ކައު މަހުގެ  މަސ12ްއަހަރުގެ  ހިންގުމަށް ކަ
މިންވަރާއި، އެ ްޕރޮގްރާމުތަކުގެ ތަފްޞީލާއި،  މި އަހަރު ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ްޕރޮގްރާމުތަކާއި، ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު  

 ހިމަނާލެވިފައިވާނެއެވެ.   

  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021

 6 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

  ތަޞައްވަރު  ކައުންސިލްގެ  .2
 

ދިވެހި ޖުމުހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި އެޤާނޫނު  މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނާއި  މި ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދަކީ   
އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  ތަކުގެ މައްޗައް ހެދިފައިވާ ޤަވައިދު ތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން 

ބަޔާންކޮށް ފައިވާގޮތައް އެއްވެސްފާރާތެއް ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި ރަށްވެހި ކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާއި    7/ 2010ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި   ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ހަމަ ހަމަ އުސޫލުތައް ދެމެހެއްޓްމާއި. ރައްޔިތުންގެ ހައްޤުތަކަށް ހުރުމަތް ތެރިކޮށް ހިތުމާއި

މުކޮއް އެގުޅުން ވަރުގަދަކޮއް ދެމެހެއްޓުމަށް  ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން ޤާއި ސަރުކާރާއި، އެފަރާތްތަކައް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮއްދިނުމާއި
އް ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން  ދައުލަތުގެ އެންމެހާ ވަސީލަތްތަ ވެއްޓެށް ޤާއިމު ކުރުމާއި،  ރަށުގައި ސުލްހަވެރި އަމާން މަސައްކަތްކޮއް، 
 ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ދެމިތި ބުމެވެ.   ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި  ރައްޔިތުންނަށް

 

    އަމާޒު  ކައުންސިލްގެ   .3
 

ތިޞާދީ  ކުނަހަންދޫ ރައްޔިތުންނަކީ، މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނަށް ވަފާތެރި، ވެރިންނަށް ބޯލަނބާ،  އިޖުތިމާއީ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރި، އިޤް
، ކުރާގޮތުން  އުފެންދުންތެރި، މާލީގޮތުން ފުދުންތެރި، ސިޔާސީގޮތުން ބާރުވެރި، ސަގާފީގޮތުން ހޭލުންތެރި، ޑިމޮކްރެސީގެ އުސޫލުތަކަށް ލޯބި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދަށް ބޯލަނބާ، ސިއްހީގޮތުން   ، ށް ލޯބިކުރާ ތަހުޒީބަ، ވެއްޓަކީ އަމާން ތަނެއްކަމުގަހަދައި  ، ދިރިއުޅެމުންދާ
 ދުޅަހެޔޮ، ރައްޔިތުންތަކެއް ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ހެދުން 

  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021

 7 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ކައުންސިލްގެ އޮނިގަނޑު      .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އިބްރާހިމް ޝަކީބު

ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް

އަޙްމަދު އާޒިމް 

ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީކައުންސިލްގެ

އިކޮނޮމިކް ސޯސަލް އެންޑް މުނިސިޕަލްސާވިސް ޔުނިޓްކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒު ޔުނިޓް

ކައުންސިލްގެ މެންބަރ

ފާތިމަތު ފަރީދާ 

ކައުންސިލްގެ މެންބަރ

އާމިނަތު ރަސީދާ 

ކައުންސިލްގެ މެންބަރ

މުޙައްމަދު އިމްރާން



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021

 8 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ސިޕަލް ސަރވިސަސް އެންޑު މުނި  

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް

 އިކޮނޮމިކް އެންޑް ސޯޝަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 ޔުނިޓް
 ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޔުނިޓް

 އ.ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް )އަބްދުއްރަހީމް( 
12ސީ.އެސް   

 އ.ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް  
12ސީ.އެސް   

 އ.ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް 
12ސީ.އެސް   

 އެސިސްޓެންޓް   ކައުންސިލް   އޮފިސަރ 1

 ޓީޗަރ  1
 ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް   )މިސްކިތް  5(   

 ކައުންސިލްގެ   ސުޕަވިޜަންގެ   ދަށުން 
 މަސައްކަތްކުރާ   މުވައްޒަފުން 

 އިމާމުންނާއި   މުދިމުން ،  )
 ސްޕޯރޓްސް   ކައުންސިލަރުން ، 

 
 

 ކައުންސިލް އޮފިސަރ )ހުސައިން( 1
 އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ )ނާސިރާ( 1

 ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް   4
 

 ކައުންސިލް އޮފިސަރ 1

 އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ ބާސިލް 1

 އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ ) އަހުމަދު ، ( 1

 ލީަގލް އޮފިަސރ1

 ފައިނޭްނސް އޮފިަސރ)ައބޫބަުކރު(1

 އެކައުންޓް އޮިފސަރ 1

 ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް)މޫސާ( 1

 ޑްރަިއަވރ1

 
 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންިސލްގެ އިދާރާ

 ލ.ކުނަހަންދޫ، ިދެވިހރާްއޖެ 

 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ  އޮނިގަނޑު 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

  

 
 
  

  
  
 

 

 
 
 

 
  
 

 

 
 

 

ބަރުްނ(ެމްނ 5)ރަށު ކައުްނސިލް  
އާމިނަތު   3 ނ. ރައީސް . އަހްމަދު އާޒިމް 2 ކ ރައިށް   އިބްރާހިމް ސަކީބް  .1

 ފާތިމަތު ފަރީދާ 5. މުހައްމަދު އިމްރާން  4ރަސީދަ 

  

 

 

 ސެކްރެޓަރީ ެޖެނރަލް 

އިކޮނޮމިކު ،ސޯސަލް އެންޑް މުނިސިޕަލް 
ސެކްޝަން ސާވިސަސް   

 ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް)ނާދިޔާ(
14އެސް .ސީ  

4ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުގެ ނަމޫނާ އިދާރީ އޮނިގަނޑު    



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021

 9 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 
11  ށް ހުސްމަގާމްތަ  ހަގަކުރެވިފައި އެވަނީ ކައުންސިލްގައި މިހާރު ހުރި ރީދޫ އަދި ފެހި ކުލައިން ފާ   މަތީގައިވާ ޗާޓުން   ނޯޓް :   

 

  އަދި  ގެ މަޢުލޫމާތުންމުވައްޒަފު އިދާރީ  ކައުންސިލްގައި މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކައުންސިލަރުންނާއި، *** މިބައި ފުރިހަމަ ކުރުމުގައި 
  އޮނިގަނޑުގައި ހުސްކޮށް ހުރި މަގާމުތައް އެނގޭނެގޮތަށް ތަފްސީލް ހިމެނުމަށް



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021

 10 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

   ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު   / ރަށުގެ ވަނަވަރު   .5
 

 ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްގައި ހިމެނޭ ސަރަޙައްދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކުނަހަންދޫލ.
 ސަރަޙައްދުކަމަށް  ކުނަހަންދޫބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗާޓުގައި ލ. 

  . 3/2020އީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގަރާރު ނަމްބަރ . ރަސަރަޙައްދެވެ ކަނޑައަޅާފައިވާ
 .ސަރަޙައްދު އެނގޭނޭ ޗާޓެވެ ރަށުގެ އިޙްތިޞާސް ހިނގާ ތިރީގައި އެވަނީ މި

 
 
 
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021

 11 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 އުނިކޮށްލެއްވުން އެދެން.   ފުޅުވެ ނުލައްވާނަމަ މިސަފްޙާށް ބޭނުންއްވުމަ *** ނޯޓް: މި ސަްޕހާ ހިމަނު



20XX ަރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނ 

 

 12 )ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަން(  

 ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު   .6
 

 މިންވަރު ޔަލަށް ޙާޞިލްވި  އަހަރުގެ ނި ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން    2121

މަހުގެ ނިޔަލަށް ޙާޞިލްވި    ޑިސެމްބަރު ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން    2120

 މިންވަރު 

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ  

 މުއްދަތު 

ނަތީޖާ  

ޙާޞިލްކު 

ރެވުނު  
 މިންވަރު 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1 

   ކުރުމަށް ބޭސްފިހާރައެއް ޤާއިމް ކުރުން  ދަނޑުވެރިކަން 

%10 
 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

2 

   ޕާކު އެޅުން  ކުޑަކުދިންގެ 

%98 
 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

3 

  ހިންގުން  ޕްރީސުކޫލް 

%100 
 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

4 

 ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުން  ސިޔާސީ 

%95 
 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

5 

  ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުން.  ރައްކާތެރި 

%100 
 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021

 13 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

6 

  ބެލެހެއްޓުން. ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް   ރަށުތެރެއާއި 

%95 
 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

7 

 މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  މަގުހެދުމާއި 

%45 
 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

8 

ގޮތެއްގައި ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ހަކަތަ ތަޢާރަފުކޮށް ބޭނުން   ދެމެހެއްޓެނިވި 
 ކުރުން 



 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  -  %30

 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

9 

 ން ޑޮގްޔާޑެއް އެލު  ބަދަރުގައި 

%10 
 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

10 

  ލޯންޗު އަދި ކުދި ދޯނި ފަހަރު އަޅާނެތަނެއް ހެދުން  ޑިންގީ 

%50 
 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

11 

 މަދުކުރުން  އަނިޔާވެރިކަމާއި މާރާމާރީތައް ކުށްތަކާއި  

%60 
 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

12 

  ޖަމާޢަތްތަކަށް އެހީވުން  ޖަމުޢިއްޔާ 

%75 
 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

13 
 ހުއްޓުވުން  ރަށްގިރުން 

 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  -  %45

 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021

 14 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

14 

  ސަރަހައްދެއް ޤާއިމްކުރުން  ޕިކުނިކު 

%25 
 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

15 

މަޢުލޫމާތު ހާމަ ކުރުމާއި ކަންކަން ނިންމުމުގައި ރައްޔިތުންގެ   ރައްޔިތުންނަށް 
 އިތުރު ކުރުން  ބައިވެރިވުން 



 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  -  %90

 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 

 
 

 
 ނޯޓް: ކައުންސިލްގެ އަހަރީ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނޭ އެކްޓިވިޓީތަކާއި )ހަރަކާތްތަކާއި( އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް   *** 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021

 15 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޙާ  .7
 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން   2021

ވަނަ   2ވަނަ ދައުރުގެ  3 ވަނަ އަހަރުގެ  2021ގައި ޭބއްވުނު ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ  2021ޖަނަވަރީ  13 .1

ރ )ހަތަރުމިލިއަން ތިންލައްަކ 4385252/- ދައުލަތުންދެއްވި ގުރާންޓްގެ ވަނަ އަހަރު ަބޖެޓަށް  2021ޖަލްސާއިން 
ރ )ފަސްމިލިއަން 5056000/-ނީ އައްޑިހަފަސްހާސް ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ދެރުފިޔާ( އަދި ކައުންސިލްގެ އާމްދަ

ރ ) ނުވަމިލިއަން ަހތަުރލައްކަ ސާޅީސް އެއްހާސް ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ދެ 9441252/-ފަންސާސްހަހާސް( ޖުމްލަ 

 ވަނައަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ަބޖެޓު ފާސްވެއްޖެ. 2021ރުފިޔާ ( 

 ސް ކުރެވިފައިވެއެވެ. ވަނައަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ަބޖެުޓ ކަމުގައި ފާ .2
 
 

 މަރާމާތުކުރުން  
 އިޖުތިމާއި ސަރަހައްދު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދެވުން.  .1

 އތމ ކޮމެޓީއާއި ހަވާލުކޮއްގެން ރަށުގެ އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދު ސާފްކުރެވުނު  
 
 
 
 

 މިސްކިތް މަރާމާތުކުރެވުނު   .2
 ކައުންސިލުންނާއި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެހީތެރިވެގެން މިސްކިތް މަރާމާތުކުރެވުނު  

 
 
 
 
 
 

ކުނަހަނދޫގެ މަލަމަތި ރީތިކުރުމަށް"ލ.ކުނަހަންދޫ " ކަން އަންގައިދޭ ނަން   .3
 ބަނދަރު ސަރަޙައްދު ހަރުކުރެވުނެވެ. އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީއިން   

ގުން ރަގަޅުކުރުމަށް މުވައްޒަފުން އެކަށީގެންވާ  ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިން
ގޮތެއްގައި ތިބެވޭނެ ގޮތަށް އޮފީސް ޓޭބަލް އަދި މަސައްކަތް ކުރާނެ މާހައުލު ވަނީ  

 ޒަމާނީކުރެވިފައި  
 
 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021

 16 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 
 

 ފްކުރުން ސާހިތްފަސޭހަ މަގު  .4
 ވެއެވެ.ކޮމެޓީއަންހެނުން ގުޅިގެން ރަށުގެ ހިތްފަސޭހަ މަގު ސާފްކުރެވިފައި  

 
 
 
 
 
 

 ޒުވާނުންގެ އަޚްލާޤީ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން  .5
 ރަށުގެ ކަމުވޮށިގެންވާ މީހުނާއި ބައްދަލްކޮށް މަސްވަރާ ކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަށް ބޭއްވުނެވެ.  

 
 
 
 
 
 

 މަގުބައްތި ޖަހައި މަގުތަށް އަލިކުރުން  .6
 ބައްތި ޖެހިފައި ވެއެވެ. އެސްޓިމޭޓް އުސޫލުން ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮއްގެން މަގު 

 
 
 
 
 
 

 ގެމަގުތަކަށް ވެލިއަޅައި އެއްވަރުކުރުން .7
ގެސްޓް ހައުސް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެއްކޮއް ނިމިފައި . އަދި ފެންވަޔަރު  

ކުރެވިފައި ތަނުގެ ބޭނުން ކުރެވޭ ހާލަތުގައި ނަމަވެސް އަދި ފަރުނީޗަރު ލިވިފައި ނުވޭ  
 ން ފައިސާ ހޯދުމަށް  ރޫމްތަށް ކުއްޔައް ދީގެ

 
 
 
 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021

 17 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 
 މަގުތަކުގައި ސޯލާލައިޓް ޖެހުން )ޖެޓީއަށް ދާ(   .8

އަންހެނުންގެ ކޮމެޓިގެ ފަރާތުން ރަށުގެ ޖެޓީއަށް ދާ ދެ މަގުގައި ސޯލާ ލައިޓް  
 ޖަހާފައިވެއެވެ. 

މިސްކިތުގައި ނަމާދު ކުރެވޭ ވަރު ނުވެގެން މަސްޖިދުލް ނަހުޟަރަތު މިސްކިތް  
 މަރާމާތުކުރުން އަދި ކުލަލައި ނަން ބޯޑު ހަރުކުރުން  

 
 
 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ގޯތިތެރޭގައި ފިނިމައިޒާން ހެދުން  .9
މީހުނަށް  ކައުންސިލްގެ އެސްޖީގެ އެހީގެ ދަށުން ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގޯތި ތެރޭގައި 

 އިށިންދެ ތިބެވޭނެ އަށި ބަހައްޓައި ވޯކްވޭ އަޅާފައިވެއެވެ. 
 
 
 
 
 

 ކސިއްހީމަރުކަޒާ ދިމާ މަގު ހެދުން  .10
އތމ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންގެ އެހީއާއި އެކު ސިއްހީ މަރުކަޒުން ޖެޓީއަށް ދިއުމަށް އޮންނަ  

 މަގު ސާފްކުރެވިފައެ ވެއެވެ. 
 
 
 
 
 

 އެވެއެނަސް ސެންޓަރ( ހެދުން ބޮޑުހަރުގެ )ޔޫތު  .11
ރަށުގައި އެވެއަނެސް ްޕރޮގްރާމް ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު ހިންގުމަށް ޒުވާނުން އިސްނގައިގެން  

 ހަދާފައިވާ ހަޓް 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021

 18 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 
 ދަރު ސާވޭކުރުން ޕްލެނިންގ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން  ނބަ .12

ލ.ކުނަހަންދޫ ބަދަރު ސާވޭ ކުރެވިފައި  ްޕލޭނިންގ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ރަށައި ޓީމަކުން 
 ވެއެވެ. 

 
 
 
 
 

 ކައުންސިލް އިދާރާ ފެހިކުރުން   .13
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ގޯތިތެރެ ސާފްކޮށް ޒަމާނީ ގޮތަށް ބަދަލްކުރުމާއި ފެހިކުރުމަށް  

 ރުއްގަސް އިންދުން  
 
 
 
 

 ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލް ކުރުން   .14
ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތްތަށް ރައްޔިތުންނަށް އަންގައިދިނުމަށް ބޭއްވި  

 މާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތުދިނުން  ބައްދަލްވުން އަދި ކުނި މެނޭޖުކުރު
 
 
 
 

 ޮޕލިހާއި އެކު ބޭޢްވި ބައްދަލްވުން   .15
ރަށުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ދާ ގޮތާއި ރަށުގައި ހުރި މައްސަލަތަށް ބެލުމަށް ބޭއްވި  

 ބައްދަލްވުން  
 
 
 
 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021

 19 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ޑިންގީތަށް އަޅާ ސަރަހައްދުގައި ސޯލާ ލައިޓް ޖެހުން   .16
ޑިންގީ ތަކުގެ ވެރިންނާއި ދަތުރު ކުރާ މީހުނަށް އުދާގޫވާތީ އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ އެހީގެ  

 ހިފައި ވެއެވެ. ދަށުން ސޯލާލައިޓް ޖެ
 
 

 ކުނިކޮށިގެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ފެށުން  .17
ކުނަހަންދޫގައި ކުނިމެނޭޖް ކުރުމަށް އަޅަން ފެށުނު ކުނިކޮށީގެ މަސައްކަތް އެއްކޮއް ނިމި  

 މަސްރޫއުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައި 
 
 
 
 
 

 ކމިސްކިތުގައި ގަޑި ހަރުކުރުން  .18
 އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ދެ މިސްކިތުގައި ގަޑި ހަރުކޮއްދީފައި ވެއެވެ.  

 
 
 
 
 

 ކުނަހަންދޫގައި ހާލުގައި ތިބި އާއިލާތަކަށް އެހީވުން     .19
އާއި ގުޅިގެން   19ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލާއި އާކު ޖަމިއްޔާ ގުޅިގެން ކުނަހަންދޫގައި ކޮވިޑް 

 ކަން ފޯރުކޮއްދިނުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ އާއިލާތަކަށް އެހީތެރި
 
 
 
 

 މަގުބައްތި ޖެހުން   .20
ކުނަހަންދޫގެ ބައެއް މަގުތަކުގައި އަލިކަމެއް ނެތުމުން ރޭގަނޑު ހިގާ ބިގާވެ އުޅުމަށް  

 ޕަސެންޓް ނިމިފައ50ިދަތިވާތީ، މަގުތަކުގައި ބައްތި ޖެހުން މަސައްކަތުގެ  
 
 
 
 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021

 20 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ޒީނަތްކުރެވުނު ކައުންސިލްގެ މީޓިންގ ރޫމް  .21
 ކައުންސިލްގެ މީޓިންގ ރޫމް ނަންޖަހައި ޒީނަތް ކުރެވުނު  

 
 
 
 
 

  
 

 ކުނަހަންދޫ ސިއްހީމަރުކަޒަށް އޭސީއެއް ހަދިޔާކުރުން  .22
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 ބަދަރު ލައިޓްތަށް ރަގަޅު ކުރެވުނު  .23
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 މަގުތަށް ވަކި ކުރުމަށް ގަސްއިންދުން  .24
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  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021

 21 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ރަށުގެ ގޮޑުދޮއް ސާފްކުރުން   .25
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 ފުޓްބޯޅަދަނޑު ސާފްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ވިނަކޮށާ މިސިނެތް ގެނެވުނެވެ.  

 
 
 

 
 
 

 ބޯފެން ރަށަށް ފޯރުކޮއްދިނުން  .28
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 ނުކުޅޭދޭ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން      .41
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 ޕްރީސްކޫލް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުން       .42
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 ކައުންސިލަށް ނަތީޖާ ހާސިލް ކުރެވުނު މިންވަރާއި އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް  ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ ހަރަކާތްތަކުން ނޯޓް:   *** 

 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް    2021 .8

 ހަރަކާތްތައް ގެންދެވިފައިނުވާ  
 

ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިނުވާ  މަސްދުވަހު    6ގެ ފުރަތަމަ  ވަނަ އަހަރު   2021
 ހަރަކާތްތައް 

 ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް  ބޭސްފިހާރައެއް އެޅުން  :    1ޙަރަކާތް   •

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021

 26 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

  ރައްޔިތުންގެ މާލީ ހާލަތު ދައްވުން  އާއި ގުޅިގެން ބަޖެޓް ލިބުމުގެ ދަތި ކަމާއި އާންމު   19ކޮވިޑް  ސަބަބު/ދަތިތައް:  

 : ބަދަރުގައި ޑޮގްޔާޑް އެޅުން  2ޙަރަކާތް   •
 އާއި ގުޅިގެން(  19ސަބަބު/ދަތިތައް: ދެވަނަ ސެމިސްޓާގައި ކުރުމަށް ފަސްކުރެވިފައި  )ކޮވިޑް  

 : ޕިކުނިކް ސަރަހައްދު ޤާއިމްކުރުން  3ޙަރަކާތް   •
 އާއި ގުޅިގެން( 19ފަސްކުރެވިފައި  )ކޮވިޑް    ދެވަނަ ސެމިސްޓާގައި ކުރުމަށް ސަބަބު/ދަތިތައް:  

 
 
 

 

     ވިޔަފާރިއާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި  ކައުންސިލުން   .9
 

 ބިން ކުއްޔައްދީގެން ލިބޭ އާމްދަނީ ފައިސާ 
ރަށުގެ ބަނދަރު ސަރަހައްދުން އާންމު ރައްޔިތުންނަށް    .

ހުޅުވާލައިގެން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިންތަކުން ކައުންސިލަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ  
އާމްދަނީއެއް ލިބެއެވެ. އަދި އެފަރާތުން މި ބިން ބޭނުންކޮއްގެން ރައްޔިތުންނަށް  

ކަކީ ރަށުގެ ރައްޔިތުނަށާއި،  ފޯރުކޮއްދޭން ގަސްތުކޮއް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަ 
ރަށުންބޭރުން ރަށަށް އަރާ ފަރާތްތަކައް ގިނަ ފަސޭހަތައްވާނޭކަންކަމަށް މިކައުންސިލުން  

ޤަބޫކުރަމެވެ. މީގެ އިތުރުން އުރީދޫ ހަޓް އަދި ދިރާގު ހަޓްއިންވެސް އާންމު ދަނީ  
 ލިބެއެވެ.  

 
 

 ފީނެގުން ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ  
ކުނަހަންދޫގެ ހުރިހާ ގޭބަސީ އަދި ވިޔަފާރި ތަކުން ކޮންމެ މަހަކު ފީ  .

ނަގައިގެން ކައުންސިލްގެ އާންމުދަނީއަށް އިތުރުކުރުން އަދި އެ ފައިސާއިން ކުނިކޮށި  
 ބެލެހެއްޓުން 

 
 
 
 

 ރުއްތަށް ކުއްޔަށް ދިނުން  

 ފޮޓޯ 

ފޮޓޯ 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021

 27 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 މަހުކުލީގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ ރުއްގަނޑު ކުއްޔަށް ދިނުން  
 

  

ފޮޓޯ 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021

 28 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 މާލީ ހިސާބުތައް ވަނަ އަހަރުގެ    2021ކައުންސިލްގެ    .10
 ަކުއްނިސުލެގޯަވިކަވިކޯަފްންޑަތުކެގޯިރޕ ްޓޯަވިކްނޯުހަށެހުޅަމްށ.ޯޯ

 ިމާސުލޯ:

ޯ(J-GOMަދުއަލުތްނދޭޯްބލޮްކޯްގާރްންޓޯ) 10.1

 (J-LCL)ިޙުދަމުތެގޯަފްނުޑޯ 10.2

 (L-CTPF)ިތްނޯަވަނޯަފާރުތެގޯަފިއާސެގޯަފްނުޑޯ 10.3

 

ޯިރޕ ްޓަތްއޯ ޯަބެޖްޓ ޯފ ެމަޓްށ ޯިތީރަގިއވާ ޯަފްނުޑަތެކްއެގ ޯުހިރާހ ޯިހެމޭނ ޯެތޭރަގިއ ޯަބެޖުޓ ޯަކުއްނިސުލެގ ޯިމޮގަތްށ *

ަމަސްއަކްތުކާރޯޮކެމީޓ(ޯަފްނުޑެގޯަމުއޫލާމުތަތްއޯެއޯޮކެމީޓޯޯައިދ،ޯއ.ތ.މ.ކޯ)ައްނެހުންނެގޯަތަރްއީޤޯައްށޯ.ޯިހެމުނަމށްޯ

ޯ.ައްށޯާޙްއަސޯުކެރިވަފިއވާޯިރޕ ިޓަގިއޯެއަކިނޯިހެމުނަމށްޯ

ޯ

ޯަފްނުޑެގޯަބެޖްޓޯިރޕ ްޓޯ.(J-GOM) ަދުއަލުތްނދޭޯްބލޮްކޯްގާރްންޓ10.1ޯޯ

ގެ   2021
ބަޖެޓް   ނިޔަލަށް 
 ބާކީ 

ގެ   2021
ހިނގި   ނިޔަލަށް 

 ޚަރަދު 

ވަނަ   2021
އަހަރަށް ލިބުނު  

 ބަޖެޓް 
 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

4,994,800.30 
 

443,711.70 
 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 4385252.00

57,594.80 
 

19,945.20 
 

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 

 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަުތން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު   

      

5,052,395.10 
 

 ޖުމްލަ   463,656.90

     

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު    
3,137,128.68 

 
207,631.32 

 
 މުވައްޒަފުންނަްށ ހިނގާ ޚަރަދު 

95,239.43 
36,512.57 

 
 

ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަާށއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަްށ ނޫން  
 ގޮުތން ދޭ ފައިސާ

 ކުރުމުގެ ޚަރަދު ދަތުރުަފތުރު   2000 
101,660.00

  
 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަްށ ހޯދާ ތަކެީތގެ އަގު  5,840.00

1,034,618.53
  

 އޮފީސް ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ ޚިދުމަުތގެ ޚަރަދު  94,381.47

22,000.00 
 

 ަތމްރީން ކުރުމަްށ ކުރެވޭ ަޚރަދު  00

83,153.66 
 

21,346.34 
 

 ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދުމަރާމާުތ ކުރުމާއި  

    



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021

 29 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު  ޯ ޯ 

57,594.80 
 

 އޮފީސް ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމްަށ ކުރާ ޚަރަދު   19,945.20

    

 

 
ޯަބެޖްޓޯިރޕ ްޓޯ.(J-LCL) ޯިޙުދަމުތެގޯަފްނުޑގ10.2ޯޯެ

ގެ   2021
ބަޖެޓް   ނިޔަލަށް 
 ބާކީ 

ގެ   2021
ހިނގި   ނިޔަލަށް 

 ޚަރަދު 

ވަނަ   2021
އަހަރަށް ލިބުނު  

 ބަޖެޓް 
 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

3,062,129.90 
 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 4119000 139,870.10

601,100.00 
 

15,900.00 
 

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 904000

 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަުތން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު   

     

3,663,229.90 
 

155,770.10 
 

 ޖުމްލަ  5023000

     

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު    
338,101.00 

 
10,899.00 

 
 މުވައްޒަފުންނަްށ ހިނގާ ޚަރަދު 

   
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަާށއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަްށ ނޫން  

 ގޮުތން ދޭ ފައިސާ
 ދަތުރުަފތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު    

138,000.00 
 

 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަްށ ހޯދާ ތަކެީތގެ އަގު  

1,111,268.26 
 

97,231.74 
 

 އޮފީސް ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ ޚިދުމަުތގެ ޚަރަދު 

 ަތމްރީން ކުރުމަްށ ކުރެވޭ ަޚރަދު   
609,760.64 

 
31,739.36 

 
 މަރާމާުތ ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 

    
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު    

601,100.00 
 

15,900.00 
 

 އޮފީސް ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމްަށ ކުރާ ޚަރަދު  

    

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021

 30 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 ބަޖެޓް ރިޕޯޓް. (L-CTPF)   ޙިދުމަތުގެ ފަންޑުގެ   10.3

 
ގެ   2021
ބަޖެޓް   ނިޔަލަށް 

 ބާކީ 

ގެ   2021
ހިނގި   ނިޔަލަށް 
 ޚަރަދު 

ވަނަ   2021
އަހަރަށް ލިބުނު  

 ބަޖެޓް 
 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  4385252.00 4305712 

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ   77540 

 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު    

     
 ޖުމްލަ  4385252.00 4383252 

     
 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު    

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު    

   
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި  

 ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ 

 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު    

 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު    

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު    

 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު    

 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު    

    

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު    

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު    

    



20XX ަރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނ  

 

 31 )ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަން(  

 ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް  ވަނަ އަހަރުގެ    2120 .11
 

 52: އަދަދު  ލާޒިމް ކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ ޤާނޫނުން  
 

  52 އަދަދު:ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ބާއްވައިފައިވާ ކައުންސިލުން 
 
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021

 32 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ބައްދަލުވުމުގެ  
 ނަންބަރު 

ޙާޟިރު 
ވި  

 ޢަދަދު 
 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް 

  – 3ދައުރު 

 1ަބއްދަލުވުން 
3 

 ބިންދޫރުކުމަށް ފާސްވެއްޖެލ.ކުނަހަންދޫ އައު އިންޖީނުގެ އެޅުމަށް  .1
ލ.ކުނަހަންދޫގައި ކައުންސިލްގެ ެބލުމުގެ ދަށުން އިމާރަތް ކޮއްފައިވާ ގެސްޓް  .2

ހައުސް ދިގުމުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ނުދޭ ހާލަތުގައި ދުވަހު ކުއްޔަށް ދުވާލަކު 
 ރުފިޔާއަށް ދިނުމަށ100ް

  ކުރުންރުފީޔާއަށް ދޫ 100ގެސްޓް ހައުސްގައި ފަރުނީޗަރ ނެތުމުން ރޫމެއް  .3
   ރުފިޔާއަށް ދޫކުރުމަށ350ްފަރުނީޗަރާއި އެކު  .4
 ކައުންސިލުން ފައިސާ ބަލއިގަތުަމށް ނިންމުން  .5
 ފާސްވެއްޖެ.ވަނަ ޖަލްސަގެ ޔައުމިއްޔާ  53ވަނަ އަހަރުގެ  2020ވަނަ ދައުރުގެ  .6

  – 3ދައުރު 
 2ަބއްދަލުވުން 

3 

ރ )ހަތަރުމިލިއަން  4385252/-  ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓަށް ދައުލަތުންދެއްވި ގުރާންޓްގެ    2021 .1
ރ 5056000/-ތިންލައްކަ އައްޑިހަފަސްހާސް ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ދެރުފިޔާ( އަދި ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ  

ޅީސް އެއްހާސް  ރ ) ނުވަމިލިއަން ހަތަރުލައްކަ ސ9441252ާ/ -)ފަސްމިލިއަން ފަންސާސްހަހާސް( ޖުމްލަ 
 ވަނައަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓު ފާސްވެއްޖެ.  2021ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ދެ ރުފިޔާ ( 

 ފާސްވެއްޖެ. ވަނަ ޖަލްސަގެ ޔައުމިއްޔާ   01ވަނަ އަހަރުގެ   2021 ވަނަ ދައުރުގެ 03 .2
 

  – 3ދައުރު 

 3ަބއްދަލުވުން 
2 

 އިތުރުކުރުމަށް ފާސްވެއްޖެމަސް ދުވަސް  1އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ސާފްކުރުމަށް  .1
 ފާސްވެއްޖެ.ވަނަ ޖަލްސަގެ ޔައުމިއްޔާ  02ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ ދައުރުގެ  03 .2

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021

 33 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

  – 3ދައުރު 

 4ަބއްދަލުވުން 
2 

ލ.ކުނަހަންދޫ ކުރީގައި ބޮޑު ހަރުގެ ހުރީތަނުގައި ޒުވާނުންގެ ބުރަ މަސައްކަތްތަކާއެކުގައި ހަދަމުންގޮސް   .3
ގެ ހަޓް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހަރަދުތައް ކައުންސިލުން ޒުވާނުންނަށް  މިހާރު ނުނިމިވާ ބޮޑު ހަރު 
 ކޮއްދިނުމަށް ފާސްވެއްޖެ 

ރ )ދިހަހާސް ރުފިޔާ ( ދިނުމަށް ހުށައަޅަން ، ދެން   10000/- ތަރާވީސް ނަމާދު ކުރާ އިމާމުއަށް  .4
ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދާނީ   އިތުރަށް ކުރަން ޖެހޭ ބެހެއްޓުން ކައުންސިލްގެ އިމާރާތެއްގައި ކެއުމުގެ 

 ރަށުގެ ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރި ކަމާއި އެކުގަކަމުގަ ފާސްވެއްޖެ
ރަށުގެ ކުނިނެގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާތީ ބަގީތަކަށް ފުރުޝަތު ދީގެން ގެތަކުން ކުނި ނަގައި   .5

ގެތަކުން މަހެއްގެ މަށްޗަށް  ރުފިޔާ ދިނުމަށް އަދި  1500/- ކުނިކޮއްތަށް ގެންގޮސްދިނުމަށް މަހަކު 
ރުފިޔާ ކަމުގައި ކަޑައެޅުން އިތުރު އިންކަމު އިތުރަށް ލިބެމުންދާނަމަ ކޮންމެ މަހަކު    150/- ނަންގަވާނީ 

ރުފިޔާ ދިނުން ،ބަގީތަކުން ގޭގެއިން ކުނި ނަގަމުންދާނީ ކައުންސިލުން ވަކި    500  /-ބަގީތަކަށް އިތުރު  
 ބަށް ކަމުގައި ހުށައަޅަން ، ހޫސައެޚުން ފާސްވެއްޖެ މުއްދަތަކަށް ހުއްޓުމަށް އެންގާ ހިސާ

ކުނަހަންދޫ ބަނދަރު ލައިތުތައް މަރާމާތު ކުރުމާއި ޓައިމަރު ހަރުކުރުން ، މިވަގުތު ލައިޓްތައް މަރާމާތު   .6
ކުރުމަށް ތަކެތި ކައުންސިލްގައި އެބަހުރި ނަމަވެސް ޓައިމަރު ނެތުމުން ޓައިމަރު ލ.ތަދޫ  

ޓައިމަރު ގެނެސް   4ޓައިމަރު ގެނެސް ހަރުކުރުމަށްފަހު ހިތަދޫ ކައުންސިލްއަށް  4ކައުންސިލްއިން 
 ހަވާލްކުރާގޮތައް ފާސްވެއްޖެ 

ލައިޓް   4ކުނިކޮށި ސަރަހައްދުއް އަދިރި ވުމާއި ގުޅިގެން ކުނި އުކުމަށް ދަތިތައް ކުރިމަތިވަމުންދާތީ  .7
 ޖެހުމަށް ހުށައަޅަން ފާސްވެއްޖެ 

 ފާސްވެއްޖެ.ވަނަ ޖަލްސަގެ ޔައުމިއްޔާ  03ވަނަ އަހަރުގެ  2021ރުގެ ވަނަ ދައު 03 .8
 

  – 3ދައުރު 

 5ަބއްދަލުވުން 
2 

 ވަނަ ޖަލްސަގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވެއްޖެ.  04ވަނަ އަހަރުގެ   2021ވަނަ ދައުރުގެ  03 01

  – 3ދައުރު 
 6ަބއްދަލުވުން 

2 
 ފާސްވެއްޖެ އެވެ ވަނަ ޖަލްސަގެ ޔައުމިއްޔާ  05ވަނަ އަހަރުގެ  2021 ވަނަދައުރުގެ 

  – 3ދައުރު 
 7ަބއްދަލުވުން 

2 
ފާސްވެއްޖެ  ވަނަ ޖަލްސަގެ ޔައުމިއްޔާ    06ވަނަ އަހަރުގެ    2021  ވަނަދައުރުގެ  03 01

 އެވެ

  – 3ދައުރު 
 8ަބއްދަލުވުން 

 ފާސްވެއްޖެ އެވެ ވަނަ ޖަލްސަގެ ޔައުމިއްޔާ    07ވަނަ އަހަރުގެ    2021  ވަނަދައުރުގެ  03 01 2

  – 3ދައުރު 

 9ަބއްދަލުވުން 

 ލ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އެހީ ހޯދައިގެން ބަނދަރުގައި ގިމަތަ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަސް ފާސްވެއްޖެ .1 2
 

 ފާސްވެއްޖެ.ވަނަ ޖަލްސަގެ ޔައުމިއްޔާ  08ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ ދައުރުގެ  03 .2
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021

 34 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

  – 3ދައުރު 
ަބއްދަލުވުން 

10 

 ފާސްވެއްޖެ އެވެ ވަނަ ޖަލްސަގެ ޔައުމިއްޔާ    09ވަނަ އަހަރުގެ    2021  ވަނަދައުރުގެ  03 01 3

  – 3ދައުރު 
ަބއްދަލުވުން 

11 

ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރޫމް ގައި ރައީސް  ކައުންސިލްގެ ގާގައިގެ ދަތިކަން އިންތިހާއަށް ހުރުމާއި އެކު  01 3
މެންބަރުން އަދި ޑިރެކުޓަރ އަކީ   3އަދި ނ.ރައީސް ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ރޫމްގައި 

ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ އެކި ކަހަލަ މައުލޫމާތު ރައްކާތެރި ކަމާއިއެކު ބަލަހައްޓަންޖެހޭ  
 އަދި އ.ޑިރެކްޓާ ރޫމްގައި ފައިނޭސަލް އޮފިޝަރާއީ  ފަރާތަކަށްވާތީ މިހާރުވެސް ޑިރެކްޓާއިން ރޫމް

އ.ޑިރެކްޓާ ،ބަޖެޓް މުވައްޒަފުން ބަޖެޓްރޫމްގައި އިދާރީ މުވައްޒަފުން އޭ ސެކްޝަންގައި އަދި  
 މެންބަރުން މިގޮތަށް ހުށައަޅުން ފާސްވެއްޖެ   5އތމ ކޮމެޓީ ކޮންފަރެން ރޫމްތެރޭގައިވާ ރޫމްގައި  

ސްކޫލް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާތީ ްޕރީ ސްކޫލް ހިންގުމަށް ލ.ކުނަހަންދޫ  ލ.ކުނަހަންދޫ ްޕރީ  02
އިސްޓޭޖުގެ އުތުރުފަރާތު ދެ ރޫމް އޭސީ ހަރުކޮއް ބޮޑުރޫމް ގެ ހުޅަގު ފަރާތު ބިތުން ކަޑައި  

ދޮރުލައިގެން މަރާމާތުކޮއް ހުޅުވުމަށް ހުށައެޅުން   3އެލްމިނިއަމް ފެންލައިޓް ހުޅުވޭގިތަށް 
 ފާސްވެއްޖެ 

ްޕރީ ސްކޫލް ޔުނީފޯމް ރަތް ކުލައިގެ ޓީސާޓް ހަރުވާޅު ކަޅު ކުލައިގެ ގަތުމަށް ބަޔަކު ހޯދައިގެން   03
 އެކަން ކުރުމަށް ހުށައެޅުން ފާސްވެއްޖެ

 ފާސްވެއްޖެ.ވަނަ ޖަލްސަގެ ޔައުމިއްޔާ  10ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ ދައުރުގެ  03 04
  – 3ދައުރު 

ަބއްދަލުވުން 

12 

 ފާސްވެއްޖެ އެވެ ވަނަ ޖަލްސަގެ ޔައުމިއްޔާ    11ވަނަ އަހަރުގެ    2021  ވަނަދައުރުގެ  03 01 3

  – 3ދައުރު 
ަބއްދަލުވުން 

13 

 އެހެނިހެންތަކެތި ފެްނފާއި ޭބނުންވާ ކުރުމަށް މަރާމާތު ދަނޑު ޯބޅު ފުޓް ކުނަހަންދޫ.ލ .1 2
 ބޭނުންވާ  ރޫމުތަކަށް އަދި މެސެނު ދަނޑުކޮށާ 1 ފެންކޫލަރާއި 1 ަބހައްޓާނެ  ޯބޅުދަނޑުގައި ގަތުމާއި
 .ފާސްވެއްޖެ  ކުރުމަށް ަމސައްކަތްތައް އެތަނުގައިވާ ގަތުމާއި ތަކެތި

  ޕިކަޕް އަދި ނެގުމަށް ވުވައްޒަފުން އިތުރު އުކޭނެގޮތާއި ކުނި އާންމުްނނަށް ކުނިކޮށްޓަށް .2
 ފާސްވެއްޖެ ގޮތައް ވެހިަކލްނެގޭނެ ހާލަތްތަކުގައި މައްސަލަޖެހޭ

 ފާސްވެއްޖެ  ެބހެއްޓުމަށް ކެމެރާސެޓް ސީސީޓީވީ ކައުންސިލްގައި .3
 ފާސްވެއްޖެ  އެޅުމަށް ޕާކު ކުޑަކުނިންގެ ކުނަހަންދޫ.ލ .4
 އެރުއްތަކުވެރިން ސަރަޙައްދު ރުއްގަނޑު ކޯޑިހަދާތަނުގަވާ  ރުއްގަޑާއި ކާރީ ކައުންސިލް .5

 އެ ނަގައިގެން ދިހަރުފިޔާ ކުމަހަ ކޮންމެރުކަކަށް އެތަނުގައިވާ ސާފްނުކުރާނަމަ ނުވަތަ ސާފުކުރުން
 ފާސްވެއްޖެ ސާފުކުރުން  ސަރަޙައްދު އެ ފައިސާއިން ލިޭބ ރުއްތަކަށް

 އާއި ކުނަހަންދޫ އޮފް އެކަޑަމީ  ސޮކަ ދިރުވުމަށް އާލާކޮށް ކުރިއަރުވާ ކުރިކެޓް ކުނަހަންދޫގެ .6
 .ފާސްވެއްޖެ ހަވާލްކުރުމަށް

 ަބޖެޓް ކައުންސިލްގެ  ކެޑުމަށް ގަސް ރުއް ަމގުތަކުގައިވާ ނުހެދިވާ މިހާރު ކުނަހަންދޫ.ލ .7
 ސަރުކާރުން ފަރާތްތަކުން ޭބނުންވާ ގަސް ރުއް ހުޅުވާލައިގެން ރައްޔިތުންނަށް  ދަތިތަކެއްހުރުމުން



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021

 35 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 މަިތން ގޮތެއްގެ އަންގާ ކައުންސިލުން ދެއްކުމަށްފަހު ކައުންސިލްއަށް  އަގު ގަހުގެ ރުއް ކަޑައަޅާފައިވާ
  ފާސްވެއްޖެ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ސާފުކުރުމުގެ މަގު ކަޑާ  ގަސް ރުއް
 . ފާސްވެއްޖެ ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސަގެ ވަނަ 12 އަހަރުގެ ވަނަ 2021 ދައުރުގެ ވަނަ 03 .8

  – 3ދައުރު 

ަބއްދަލުވުން 
14 

 ވަނަ ޖަލްސަގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވެއްޖެ.  13ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ ދައުރުގެ  03 .1 2

  – 3ދައުރު 

ަބއްދަލުވުން 
15 

 ވަނަ ޖަލްސަގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވެއްޖެ.  14ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ ދައުރުގެ  03 2

  – 3ދައުރު 

ަބއްދަލުވުން 
16 

 ވަނަ ޖަލްސަގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވެއްޖެ.  15ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ ދައުރުގެ  03 2

  – 3ދައުރު 

ަބއްދަލުވުން 
17 

އަޅާފައިވާ ގޯތީގެ ބަދަލް ހޯދުމަށް ހުށައަޅާފައިވާ ބަދަލަކީ ދޭންޖެހޭ އެއްވެސް އެއްޗަކުން  ޢަލީ ޝަރީފް ހުށަ 01 2
ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިހާހިސާބައްދިޔަ އިރުގަވެސް ބިމާބެހޭ   2006ނުވަތަ ލިއުމަކުން ފެންނަން ނެތުމާއި 

ސިއިން ދޫކުރި ގޯތީގައި ބަދަލް ދިނުމަށް  ގަވައިދާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާ ތަނަކަށް ކުވުމާއި ކައުން
 އެއްވެސް ހަރަދެއް ކުރަން ޖެހިފައި ނުވާތީ އެއްވެސް ބަދަލެއް ދޭން ނުޖެހޭކަމުގައި ފާސްވެއްޖެ 

 ފާސްވެއްޖެ.ވަނަ ޖަލްސަގެ ޔައުމިއްޔާ  16ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ ދައުރުގެ  03 02
  – 3ދައުރު 

ަބއްދަލުވުން 
18 

 ފާސްވެއްޖެ އެވެ ވަނަ ޖަލްސަގެ ޔައުމިއްޔާ    17ވަނަ އަހަރުގެ    2021  ވަނަދައުރުގެ  03 01 2

  – 3ދައުރު 

ަބއްދަލުވުން 
19 

އިބްރާހީމް ޝަކީބު ކައުންސިލްއަށް ހޮވުމާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލް މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވާތީ އެ މަޤާމަށް   01 2
އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އެމަގާމަށް މީހަކު ނެގުމަށް  ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

 ހުށައުން ފާސްވެއްޖެ
ލ.ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލް ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް އެޅެންހުރި ފިޔަވަޅުތަކުގެތެރެއިން މި ހާރު ވަޒީފާގެ   02

ގައި ޙުސައިން އަޙްމަދު ޝަރުތު  ކުރިއެރުމުގެތެރެއިން ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ސަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭ
ހަމަވާތީ އ.ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމް ހަމަޖެއްސުމަކީ ތަނުގެ މަސައްކަތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ލިބޭ ފުރުޝަތަކަށް  

 މި ފުރުޝަތު ދިނުމަށް ހުށައެޅުން ފާސްވެއްޖެ
ރެއިން މި ހާރު ވަޒީފާގެ  ލ.ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލް ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް އެޅެންހުރި ފިޔަވަޅުތަކުގެތެ 03

ކުރިއެރުމުގެތެރެއިން ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ސަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޢަލީ ބާސިލް ޝަރުތު ހަމަވާތީ  
މަޤާމް ހަމަޖެއްސުމަކީ ތަނުގެ މަސައްކަތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ލިބޭ  މުނިސްޕަލް ސަރުވީސް އޮފިޝަރ 

 ށް ހުށައެޅުން ފާސްވެއްޖެފުރުޝަތަކަށް މި ފުރުޝަތު ދިނުމަ



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021

 36 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ލ.ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގައި ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުންތައް ނުލިބި ގިނަ އަހަރުތަކެއްވެފައިވާ މުވައްޒަފުން   04
ތިބުމާއި އެބޭފުޅުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ހަމަ އުޖޫރަ ލިބެމުން ނުދާކަމަށް ގަބޫލް ކުރެވޭތީ ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން 

 ވާތީ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަކީވަރަށް މުހިންމުކަމެއްކަމަށް ހުށައެޅުން އެއީ ދެވޭނެ އެއްޗެއް ކަމަށް
 ފާސްވެއްޖެ 

 ފާސްވެއްޖެ.ވަނަ ޖަލްސަގެ ޔައުމިއްޔާ  18ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ ދައުރުގެ  03 05
  – 4ދައުރު 

ަބއްދަލުވުން 
01 

 ފާސްކުރުން.     2021/ 10އެޖެންޑާނަމްބަރު:   .1 5

 މެންބަރުންގެ ތާއީދާއިއެކު ފާސްކުރެވިފައި    5އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ބައްދަލްވުމުގައި ބައިވެރިވި 

  ފުރަތަމަ   ދައުރުގެ   ވަނަ   4  ކައުންސިލްތަކުގެ   ލޯކަލް )   ހޮވުން   ނައިބުރައީސް   ކައުންސިލްގެ  .2
 ނައިބުރައީސް(   ކައުންސިލްގެ   ބައްދަލުވުމުގައި 

ނައިބުރައީސްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި އެމަޤާމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް  ކައުންސިލްގެ 
ސިޓީ ހުށަހެޅި ކައުންސިލް މެންބަރު މުހައްމަދު އިމްރާނު އާއި އަޙްމަދު އާޒިމް މި ދެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 

  5ންބަރުންގެ މެދުގައި ނެގި ސިއްރު ވޯޓުން ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސްގެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބުކުރުމަށް މެ
 ، މެންބަރުންގެ އަގުލަބިއްޔަތުން އެމަޤާމަށް އަޙްމަދު އާޒިމް އިންތިޚާބު ވެފައިވާތީ 3މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 

 ވަނަ ދައުރުގެ ނައިބްރައީސް އަކީ އަހްމަދު އާޒިމް ކަމުގައި ނިންމުން       4ކައުންސިލްގެ 

  ބަޔާން   ގޮތުގެ   ދިޔަ   ހިނގައި   ދައުރު   ނިމިދިޔަ   ކައުންސިލުގެ   –   ސަލަ މައް   ހުށަހަޅާ   ކައުންސިލުން  .3
     އިއްވުން   ދަރުބާރަށް 
ކައުންސިލްގެ ވަގުތީ ގައިވާ ނިމިދިޔަ ދައުރު ހިގާ ދިޔަ ގޮތުގެ ަބޔާން އިއްވާދެއްވީ    3އެޖެންޑާ އައިޓަމް  

ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިްބރާހިމް ޝަކީެބވެ. އެގޮތުން ފާއިތުވި ދައުރުގައި އެސްޖީގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކު 
ކައުންސިލުން ކަނޑައެޅި ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ހާސިލުވި މިންވަރާިއ ހާސިލު ނުވެ ހުރި ކަންކަމާއި މާލީ 

ވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލުން މެންަބރުްނނަށް އެަކްނ   4ގެ  ދެއްވިފައި، އަިދ ކައުންސިލްހާލަތު ަބޔާްނ ކޮއް
 އެނގިފައިވާކަން ނިންމުން 

 .މުހާތަބުކުރެއްވުން   ދަރުބާރާއި   ރައީސް   ދައުރުގެ   ވަނަ   4  ކައުންސިލްގެ  .4
 

ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އެލްޖީއޭގެ ގަވައިދު ތަކާއި އެއް ގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި ކައުންސިލާއި 
ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައި އެއްބާރުލުން ދީ ރަށް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދެންނެވުނު.  

 އި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ވެސް އިރުސާދު ދެވުނު.  އަދި ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނާ

  – 4ދައުރު 
ަބއްދަލުވުން 

02 

 ފާސްކުރުން.     2021/ 02އެޖެންޑާނަމްބަރު:   .1 4

 މެންބަރުންގެ ތާއީދާއިއެކު ފާސްކުރެވިފައި    4އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ބައްދަލްވުމުގައި ބައިވެރިވި 

 ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުން    .2
 

މިހާރު އެކުލަވާލާފައިވާ ިހންގާ ަޤވާޢިދަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކައުްނސިލަކުން އަމަލުކުރަމުންގެންދާ ިހންާގ 
ޤަވާޢިދުތަކުގައި ތަފާތުތަކެއް ހުރުމާއެކު، އެކަންކަން ޙައްލުކޮށް ހުރިހާ ކައުންސިލަކުންވެސް  

ރމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން އެކުލަވާާލފައިވާ ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ ޤަވާޢިދު ެއއްގޮތްކުރުމުގެ ގޮތުން ލޯކަލް ގަވަ



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021

 37 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ޤަވާޢިދެއްކަމަށްވުމާއެކު، ލޯކަްލ ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއިްނ ފޮނުާވފައިވާގޮތަށް ގެްނނަންޖެހޭ ަބދަުލތައް 
ގެނައުމަށްފަހު  ޤަވާޢިދު ފާސްކުރަން ފެންނަކަމަށެވެ. މިކަން ިމގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ކައުންިސލްގެ 

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  04އިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ަބ
ކައުންސިލަށް އެސް ޖީ އެއް ނެގެންދެން މިހާރު ވަގުތީ އެސް ޖީ ގެ މަގާމުގައި ހުރި މުވައްޒަފު   .3

 ބެހެއްޓުމާއި ނުވަތަ އެހެން މީހަކު ހަމަޖެއްސުމާއި ބެހޭގޮތުން މީހެއްގެ ނަން ފާސްކުރުން 
ކައުންސިލްގެ އެސްޖީ މަޤާމަށް މީހަކު ހަމަޖެހެންދެން ވަގުތީ އެސްޖީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް މީހަކު ނެގުމަށް  

މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން އެ މަގާމަށް މިހާރުވެސް ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވަގުތީ   4ބައްދަލްވުމުގައި ބައިވެރިވި 
ގެންދާ ނާދިޔާ އަބްދުލް ޣަފޫރުގެ ނަން ވަނީ ފާސްކުރެވިފައި. މިގޮތަށް   އެސްޖީގެ މަގާމްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން

ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ނާދިޔާ އަބްދުލް ޣަފޫރުގެ ތައުލީމާއި ގާބިލުކަމަށް ބަލައި ކައުންސިލަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރިގޮތަށް  
އެހެންކަމުން  ،މުވައްޒަފަކަށް ވާތީމަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާތީއާއި މާލީޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ ސަރުތުވެސް ހަމަވާ 

ކައުންސިލަރުންގެ   04މިނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
 އިއްތިފާޤުންނެވެ.   

 ހަމަޖެއްސުން އުރީދޫ އެންޓަނާ ހުރި ބްލޮކުން ދޫކޮއްފައިވާ ގޯތިތަކުގެ މަގަށް ނުވަތަ ގޯތިތަކަށް ގޮތެއް   .4
 

އެ ސަރަހައްދުން ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތިތަށް މިހާރުވެސް އޮތް ގޮތަށް ބޭއްވުމަށް ފާސްކުރުން ނިންމުން މިގޮތަށް  
ކައުންސިލަރުންގެ    04ނިންމާފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 އިއްތިފާޤުންނެވެ 

 މުޙައްމަދު ނުޒައިރު ބޯޅަގޭގައި ބެހެއްޓުމާއި ބެހޭގޮތުން އަދި ފީއެއް  ތަރާވީހު ނަމާދުކުރުމަށް ގެނައި  .5
 ކަންޑައެޅުން 

ބަލިހާލަތާއި ގުޅިގެން ލ.ގަމަށް ދިއުން ފަސްކުރެވިފައި ވާތީ، ދުވަހު ކުލީގެ ގޮތުގައި ދުވާލަކު   19-ކޮވިޑް 
ތަށް ނިންމާފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ  ރުފިޔާ ގެ ރޭޓުން ބޯޅަ ގޭގައި ހުރި ރޫމްގައި ބެހެއްޓުމަށް ނިންމުން މިގ100ޮ

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.   04މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 

 ވަނަ ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން   1ވަނަ ދައުރުގެ    4ކައުންސިލްގެ   . 6

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވިފައި. މިކަން މިގޮތަށް  1ވަނަ ދައުރުގެ  4ކައުންސިލްގެ 
މެްނަބރުންގެ  04ނިންމާފައިވަނީ ކައުންސިލްެގ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ަބއިވެިރވެވަޑައިގެންނެވި 

 އިއްތިފާޤުންނެވެ.   
01  

  – 4ދައުރު 

ަބއްދަލުވުން 

03 

4  

 ފާސްކުރުން.     2021/ 03އެޖެންޑާނަމްބަރު:   .1

 މެންބަރުންގެ ތާއީދާއިއެކު ފާސްކުރެވިފައި    4އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ބައްދަލްވުމުގައި ބައިވެރިވި 

 ކުނިކޮށި ހިންގުން ކުރިއައް ގެންދާނެ ގޮތެއް ކަޑައެޅުން  .2
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021

 38 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ށް ހަމަޖެއްސުން އަދި 10:00ން ރޭގަނޑު 4:00ކުނިކޮށީގެ ކުނިނެގުމަށް ކޮންެމ ދުވަހަކު ހަވީރު 
ކުނިކޮށީގެ މުވައްޒަފުން ޑިއުޓީ ކުރުމަށް ވެސް އެގަޑިތަކުގައި ނިކުތުމަށް ނިންމުން އަދި މިހާރުެވސް  

 ގެންދިއުމަށް ނިންުމންމަސްދުވަހަށް ކުރިއަށް  1ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށް ކޯޓޭޝަްނ އުސޫލުން އިތުރު 
 ކުނި ކޮށީގެ ޑްރައިވަރު އަލީ ރަސީދު ވަޒީފާއަށް ނުނިކުންނަ މައްސަލައަށް ގޮތެއްނިންމުން  .3

ން ފެށިގެން ވަޒީފާއަށް ނުނިކުންނާތީ، ލިޔުމުން ވަޒިފާއަށް ނިކުތުމަށް  2021މޭ  01ކުނިކޮށީގެ ޑްރައިވަރު 
ނިކުމެ ފައި ނުވާތީ، ސިވިލްސާވިސްގެ ގަވައިދުގެ ތެރެއިްނ އެންގުމުން ވެސް ވަޒިފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ހަވާލުވެ 
 ވަޒިފާ ވަކިކުރުމުގެ މަރުހަލާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް  

 ކުނިކޮއްޓައް ކުރެވިފައިވާ އިޢުލާނަށް މީހުން ނެގުމަށް ގޮތެއް ކަޑައެޅުން   .4
މިހާރުކުރެވިފައިވާ އިޢުލާން އަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިންޓަރވިއުކޮށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގެ މަރުހަލާތަށް  

 ކުރިއަށް ގެންގޮސް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައި މަސައްކަތަށް ނެރުމަށް  

 ރައްޔިތުންނާ ބަދަލްކުރާނެ ދުވަހެއް ކަޑައެޅުން   .5
ގައި ބައްދަލްވުން ބާއްވާ ގޮތަށް، ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތަށް  8:30ރޭ  ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ   2021ޖޫން  

އަހަރު ދުވަހުގެ ތަރައްޤީ ުޕލޭނާއި ފައިނޭސިއަލް ުޕލޭން ތައްޔާރުކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން  5ރޭވިފައިވާ ގޮތާއި އަދި 
 ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލާ މަސްވަރާ ހޯދުން  

 ހެލްތުސެންޓަރގެ އުތުރު ފަރާތުގައިވާ ރުއްތަކަށް ގޮތެއް  ކައުންސިލްގެ ހުޅަނގުފަރާތުގައިވާ ރުއްގަޑާއި  .6
 ނިންމުން 

މިހާރު ކައުންސިލުން ކުރެވިފައިވާ އިޢުލާންގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރުއްތަކުގެ ވެރިންނާ މަސްވަރާކޮށް ކައުންސިލުން  
 ބަދަލްދިނުމަށް ފަހު ރުއްތަށް ކައުންސިލުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުމަށް   

 ކައުންސިލްގެ އޮނިގަނޑު އަދި ވޯކް ޕުލޭން ޗާޓް ފާސްކުރުން   .7
ވަނަ ދުވަހު އެކުލަވާ ލެވިފައިވާ ގޮތަށް ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު   2021މޭ  25ކައުންސިލުން  

 ތާވަލް އަދި އިނިގަނޑު ފާސްކުރުން  

 ވަނަ ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން   2ވަނަ ދައުރުގެ    4ސިލްގެ  ކައުން  .8
ކަން މިގޮތަށް ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވިފައި. މި 2ވަނަ ދައުރުގެ  4ކައުންސިލްގެ 

މެްނަބރުންގެ  04ނިންމާފައިވަނީ ކައުންސިލްެގ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ަބއިވެިރވެވަޑައިގެންނެވި 
 އިއްތިފާޤުންނެވެ.   

  – 4ދައުރު 
ަބއްދަލުވުން 

04 

4  

 ފާސްކުރުން.     2021/ 04އެޖެންޑާނަމްބަރު:   .1

 މެންބަރުންގެ ތާއީދާއިއެކު ފާސްކުރެވިފައި    4އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ބައްދަލްވުމުގައި ބައިވެރިވި 

 ރަށުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ހުރި ރުއްގަހުގެ ބަދަލް ދޭނެ ގޮތެއް ކަޑައެޅުން  .2
 

 ނޫނީ  ރުއްގަހުގެ ވެރިން ޭބނުންވާ ނަމަ ރުއްގަސް ަބދަލަކާއި ނުލައި ކަޑައި ތަން ސާފްކުރުން
 ކައުންސިލުން ަބދަލްދިނުަމށްފަހު ރުއް ގަސް ނެގުން 

  ހުސައިން އަސީލު ހުށައަޅާފައިވާ ގުރުއާން ކުލާސް ހިންގުމަށް ވަގުތީ ހުއްދަ އެއް ދިނުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ނިންމުން    
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021

 39 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

  1އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ކުލާސް ހިންގުމަށް އޮންނަ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަދި 
ގެ ހާލަތުގައި  އަމަލުކުރަން  19 -މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުއްދަ ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމާއި އެކު ކޮވިޑް

 ގެ ކުރިން(   2021ޖުލައި  31ދިއުމަށް އެގުން )އެޗްޕިއޭއިން ކަޑައަޅާފައިވާ ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް 

ކުނަހަންދޫ އިން ދީފައިވާ ގޯތިތަކުގެ ތެރެއިން އެކިއެކި ސަބަބު ތަކާއި ހެދި ދޫކޮއްލާފައިވާ ގޯތިތަށް   .3
ނަމްބަރު    A/2020/46 -(IUL)405ގައި ކުރެވިފައިވާ 2020އޮގަސްޓް  17އަލުން ދޫކުރުމަށް 

 އިއުލާން އަށް ގޮތެއް ކަޑައެޅުން  
އުންސިލުން ރަށުގައި މިހާތަނަށް ދޫކުރެވި ފައިވާ ގޯތި ތަކުގެ ތެރެއިން އެކިއެކި ސަބަބު ތަކާއި އެކު  ކަ 

ގޯތި ދޫކޮއްލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ގޯތި ތަކާއި މަގުތަށް ސާފުކޮށް އިންފާރު ވަކިކުރުމަށް މުއްދަތު ދިނުމަށް ފަހު އެ  
އި ނުވާ ގޯތި ތަކާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށްފަހު އިޢުލާންކޮށް  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮއްފަ

ފޯމް ހުށަ އަޅާފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ޕޮއިންޓް ދީ، އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޯތި ދޫކުރުމަށް  
އޮގަސްޓް   17މަށް އަދި ކައުންސިލުން ހަމަޖެހިފައިވާ އަދަދަށް ގުރުއަތުން ނެގޭ ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ހަމަޖެއްސު

އިޢުލާން އަށް ފޯމް ހުށައެޅި ފަރާތްތަކުން އަލުން ފޯމް    405-A/2020/46(IUL)ގައި ކުރެވިފައިވ2020ާ
 ހުށައަޅަން ނުޖެހުމަށް ނިންމުން  

އާއިޝަތު ސަހޫނާ އަށް ލިބިފައިވާ ގޯތި ބަދަލް ކުރުމަށް އެދި ހުށައަޅަފައިވާ މައްސަލައަށް ގޮތެއް   .4
 ނިންމުން  

ގޯތި ބަދަލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ގޯތި ލިބިފައިވާ ދެ ފަރާތުގެ ރުހުމުގައި ދެފަރާތެއްގެ ދެމެދުގައި  
 ބަދަލްކުރުމަށް ކައުންސިލަށް ފެނިއްޖެ ހިދެއްގައެވެ.  އެ  ނޫނީ ކައުންސިލުން ބަލާބެލުމުގައި ގޯތި ދީފައިވާ ބޮލޮކް 

ނޫން ހާލަތްތަކުގައި ގޯތި ބަދަލުކުރެވޭނީ ކައުންސިލުން ގޯޗައް އިޢުލާން ކުރާއިރު ގޯތިލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް  
 ބައިވެރިވެވޭނެ ގޮތް ހެދުމުން ކަމުގައި ނިންމުން   

އިޢުލާން އާއި ގުޅިގެން   2021މާރިޗު  405-A/2021/10 22(IUL)ކައުންސިލްގެ ނަމްބަރު  .5
 މިސްކިތު މަސައްކަތު މީހެއްގެ ވަޒީފާ ހަމަޖެއްށުމާ ގުޅޭ ނިންމުން  

  2އެ އިޢުލާން އާއި އެއް ގޮތަށް ދާއިމީ މިސްކިތު މަސައްކަތު މީހަކު ނެގުމަށް ކުރެވިފައިވާ އިންޓަރވިއު އަދި އޭ
 ޖެއްސުމަށް ނިންމުން ފޯމްއިން އެންމެ މަތިލިބިފައިވާ ފަރާތަށް ވަޒީފާހަމަ 

ފޫޓް ތިރިން ހުރި ގަސްތަށް   15ގޭގޭ މަގުމަތީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ތަކެތި އަދި މަގައްވާ ގޮތަށް  .6
  ކޮށުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ގޮތެއްނިންމުން 

ފޫޓްގެ ތިރިން ހުރި ރުއްގަސް   15ވަނަ އަހަރުގައި ވެސް އެކަމަށް އާންމު އިއުލާން ކުރެވި  2020
  9އިޢުލާންކޮށް 1ސާފްކުރުމާއި މަގުމަތީގައި ހުރިތަކެތި ނެގުމަށް އެންގިފައިވުމާއި އެކު އިތުރަށް ކޮށައި 

ފޫޓަށް  15ދުވަސް ދިނުމަށްފަހު އިޢުލާން ގައިވާ ގޮތަށް އަމަލު ނުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގޭގޭގެ ގަސްތަށް 
އެންގުންތަކާއި ހިލާފްވާ   ކޮށުން އަދި މަގުގައި ހުރިތަކެތި ނަގައި މަގު ސާފްކުރުން، ކައުންސިލްގެ

 ފަރާތްތަކާއި މެދު ގަވައިދުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުން 
 

 ވަނަ ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން   3ވަނަ ދައުރުގެ    4ސިލްގެ  ކައުން  .7
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021

 40 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވިފައި. މިކަން މިގޮތަށް  3ވަނަ ދައުރުގެ  4ކައުންސިލްގެ 
މެްނަބރުންގެ  04އިވަނީ ކައުންސިލްެގ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ަބއިވެިރވެވަޑައިގެންނެވި ނިންމާފަ

 އިއްތިފާޤުންނެވެ.   
  – 4ދައުރު 

ަބއްދަލުވުން 
05 

 ަބއްދަލްވުމުގައި  ގޮތަށް  ކުރެވިފައިވާ  އެޖެންޑާ . ފާސްކުރުން  05/2021: އެޖެންޑާނަމްަބރު 1 .1 4
    ފާސްކުރެވިފައި ތާއީާދއިއެކު މެންަބރުންގެ 4 ަބއިވެރިވި

 ހުށައަޅާފައިވާ  ބަދަލްކުރުމަށް މަޤާމަށް އޮފިސަރގެ  ޕްރޮޖެކްޓް ވަޒީފާ  ސައީދުގެ މުޙައްމަދު 2 .2
 ގޮތުގެ ގަވައިދުގައިވާ  ސިވިލްސާވިސްގެ ގޮތަށް ހުށައަޅާފައިވާ ގޮތެއްނިންމުން  ހުށައެޅުމަށް

  އެކު ރުހުމާއި މެންަބރުންގެ 4 އަދި ގެންދިއުމަށް ކުރިއަށް މައްސަލަ ަބދަލްކުރުމުގެ ވަޒީފާ މަތިން
  ނިންމުން ހަމަޖެއްސުމަށް ވަޒީފާ

 ޓްރެއިން މުވައްޒަފުންނަށް އިާދރީ ޭބނުންވާ ޓްރެއިންނިންގ ކުރުމަށް ހަރުދަނާ ހިންގުން އިދާރީ 3 .3
  ގޮެތއްނިންމުން ހުޅުވާލުމަށް ފުރުސަތު ވުމަށް

 ބޭނުންވާ  ޓްރައިނިންގ ކޮންމެހެން ގޮތުން ކުރުމުގެ ހަރުދަނާ ހިންގުން ސިލްގެކައުން  .4
 އިާދރީ  ކޮއްގެން ބޭނުން ކޮންޕިއުޓަރ ގޮތުން ވުމުގެ އަުހލުވެރި ވަޒީފާއަށް މުވައްޒަފުންނަށް

 އެ  އަދި ދިނުން މުއްދަތު ދުވަހުގެ މަސ12ް ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓްރައިންގް މަސައްކަތްކުރުމުގެ
 މުވައްޒަފުންނާ އަހުލުވެރިނުވާ ވަޒީފާއަށް އަދި ނުކުރާ ފުރިހަމަ ޓްރައިނިންގ ތެރޭގައި އްދަތުގެމު

  އެންގުން  މުވައްޒަފަށް  އިސް   އިދާރީ  ދިއުމަށް   ކުރިއަށް  ތެރެއިން  ގަވައިދުގެ  ސިވިލްސާވިސްގެ   ދޭތެރޭ
 04 ރިވެވަޑައިގެންނެވިަބއިވެ ޖަލްސާގައި މިއަދުގެ ކައުންސިލްގެ ިނންމާފައިވަނީ މިގޮތަށް މިކަން

 .އިއްތިފާޤުންެނވެ ކައުންސިލަރުންގެ
 އެއްވެސް ސާފްނުކުރާ ތެރެިއން ގޯތިތަކުގެ ދޫކޮއްފައިވާ މިާހތަނަށް ކުނަހަންދޫއިން.ލ 4 .5

 ޫދކުރެވިފައިވާ ިމހާތަަނށް ކުނަހަންދޫއިން.ލ  ނިންމުން ގޮތެއް ގޯތިތަކަށް ނުކުރާ މަސައްކަތެއް
 ގޯތިތަށް  ހުރި ވަކިނުކޮއް އިން އަދި ސާފްނުކުރާ ވަރަކަށް އެއްވެސް ތެރެއިން ގެގޯތިތަކު

 ގޮތެއް   ކައުންސިލުން  ދިނުމަށްފަހު  މުއްދަތު  ނިޔަލަށް  ދުވަހުގެ  ވަނަ  2021  ޖުލައ15ި  ސާފްކުރުމަށް
  ޖަލްސާގައި  މިއަދުގެ ކައުންސިލްގެ ނިންމާފައިވަނީ މިގޮތަށް  މިކަން. ނިންމުމަށް

 .އިއްތިފާޤުންނެވެ ކައުންސިލަރުންގެ 04 ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި
ގޮތެއްކަޑައެޅުން ކުރުމަށް ހަރުދަނާ އިތުރަށް ހިންގުން އިދާރީ ކައުންސިލްގެ 5 .6

 މުވައްޒަފުންނަށް ހުރިހާ ގެންދިއުމަށް ކުރަމުން އަމަލު އެއްގޮތަށް ގަވައިދާ  ސިވިލްސާވިސްގެ 
 ތެރެއިން  ގަވައިދުގެ  ސިވިލްސާވިސްގެ  ދޭތެރޭ  މުވައްޒަފުންނާއި  އަމަލުނުުކރާ  އެގޮތަށް  އަދި  އެންގުން

 ނިންމާފައިވަނީ  މިގޮތަށް ިމކަން ،ނިންމުން އެގުންމަށް އިސްމުވައްޒަފަށް އިދާރީ އަމަލުކުރުމަށް
  ކައުންސިލަރުންގެ  04 ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ޖަލްސާގައި މިއަދުގެ ކައުންސިލްގެ

 .އިއްތިފާޤުންނެވެ
  ހަމަޖެއްސުން ގޮތެއް ކުރާނެ މަރާމާތު ފަހަރު އުޅަނދު ަބދަރުގައި 6 .7
 ހާއްސަ  އެކަމަށް ސަރަހައްދެއް ވަކި ަބދަރުގައި ުއޅަނދުތަށް ހުންނަ އަޅާފައި ަބދަރުގައި  .8

 ނިންމާފައިވަނީ  މިގޮތަށް މިކަން. ގެންދިއުމަށް ކުރިއަށް ަމސައްކަތް މަރާމާތުކުރުމުގެ ކުރުމަށްފަހު
  ކައުންސިލަރުންގެ  04 ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ޖަލްސާގައި މިއަދުގެ ކައުންސިލްގެ

 .އިއްތިފާޤުންނެވެ
9.  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021

 41 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ވެސް ކުރީކައުންސިލުން ކަޑައެޅުން ގޮތެއް ގެންދާނެ ކުރިއަށް މަސައްކަތް ހަޓް ހަރުގެ ޮބޑު 7 .10
 ކުރުމަށް އެމަސައްކަތް ގުޅިގެން ކައުންސިލް ޒުވާނުންނާއި  ގޮަތށް ކުރަމުންއައި އެމަސައްކަތް

  ޖަލްސާގައި  މިއަދުގެ ކައުންސިލްގެ ނިންމާފައިވަނީ މިގޮތަށް  މިކަން ނިންމުން
 .އިއްތިފާޤުންނެވެ ކައުންސިލަރުންގެ 04 ވެވަޑައިގެންނެވިަބއިވެރި

 އެކަމަށް   ކައުންސިލަށް  އަތޮޅު.ލ  ކައުންސިލުން  ފާއިތުވި  އެޅުން ފެރީޓާމިނަލެއް ަބދަރުގައި 8 .11
 ގޮތެއް  ގެންދާނެ ކުރިއަށް އެމަސައްކަތް ނިމުމުން ގޮތެއް ޕްރޮޕޯސަލަށް ހުށައަޅާފައިވާ އެދި

 ށްމިގޮތަ މިކަން  ނިންމުން އެޅުމަށް  ތަނެއް ހިޔާވާނެ ގޮތުން ވަގުތީ  މިހާރު ،ކަޑައެޅުން
 ކައުންސިލަރުންގެ  04  ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  ޖަލްސާގައި  މިއަދުގެ  ކައުންސިލްގެ  ނިންމާފައިވަނީ
 .އިއްތިފާޤުންނެވެ

 މަސައްކަތް ާބރުވެރިކުރުމާއި އަންހެނުން   ކަޑައެޅުން ގޮތް  ގެންދާނެ ކަރަންޓް ސްޓޭޖައް 9 .12
 ކުރިއަށް  ަބއިވެރިކޮއްގެން  އަންެހނުން ތަކުގައި މަސައްކަތް ކައުންިސލްގެ ގެންދިއުމަށް ރަގަޅަށް

 ެބލުުމގެ  ކޮމެޓީގެ ކުރާ މަސައްކަތް ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ ކުަނހަންދޫ ގޮތުން ގެންދިއުމުގެ
  މަސައްކަތް  ކޮނުމުގެ މަގު ގެންދިއުމަށް ކަރަންޓް ސްޓޭޖަށް ހަވާލުކޮއްގެން އާއި ކޮމެޓީ ދަށުން

 މިކަން .   ންުމންނި  ކުރުމަށް  ހަވާލުކޮއްެގން  ކޮމެޓީއާއި  އުސޫލުން  ޕްރޮކިއުރުމަންޓް  ސިންގަލްސޯސް
 04 ރިވެވަޑައިގެންނެވިަބއިވެ ޖަލްސާގައި  މިއަދުގެ ކައުންސިލްގެ ނިންމާފައިަވނީ މިގޮތަށް

 .އިއްތިފާޤުންެނވެ ކައުންސިލަރުންގެ
 ބެލެހެއްޓުުމގެ ނެރުފަސްގަނޑު  ނިންމުން ގޮތެއް އެގްރިމެންޓައް ނެރުފަސްގަޑުގެ 10 .13

 ދެއްކުމަށް ފައިސާ މުއްދަތެއް ދުވަހުގެ 15 ފަރާތަށް އެގްރިމެންޓްކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް
 މިގޮތަށް މިކަން  ،ނިންމުން ކުރުމަށް ބާތިލު އެގްރިމެންޓް ނުދައްކައިފިނަމަ ފައިސާ ދިނުމަށްފަހު

 ންގެކައުންސިލަރު  04  ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  ޖަލްސާގައި  މިއަދުގެ  ކައުންސިލްގެ  ނިންމާފައިވަނީ
 .އިއްތިފާޤުންނެވެ

. ފާސްކުރުން  ޔައުމިއްޔާ  ޖަލްސާ  ވަނަ  4  ދައުރުގެ  ވަނަ  4  ކައުންސިލްގެ  ކައުންސިލްގެ 11 .14
 މިގޮތަށް  މިކަން.  ފާސްކުރެވިފައި  ޔައުމިއްޔާ  ޖަލްސާގެ  ވަނަ  3  ދައުރުގެ  ވަނަ  4  ކައުންސިލްގެ 

 މެންަބރުންގެ  04 ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ޖަލްސާގައި ިމއަދުގެ ކައުންސިލްގެ ނިންމާފައިވަނީ
 .   އިއްތިފާޤުންނެވެ

 
  – 4ދައުރު 

ަބއްދަލުވުން 
06 

 ަބއްދަލްވުމުގައި  ގޮތަށް  ކުރެވިފައިވާ  އެޖެންޑާ . ފާސްކުރުން  06/2021: އެޖެންޑާނަމްަބރު 1 5
    ފާސްކުރެވިފައި ތާއީާދއިއެކު މެންަބރުންގެ 5 ަބއިވެރިވި

 ަބގީއެއް ަބޖެޓުން ކައުންސިލްގެ އަހަރުގެ ވަނަ 2021  ގަތުން ަބގީއެއް ކައުންސިލަށް 2
  ގަތުން

 ކުނި  ގޭގެއިން  ނިންމުން ގޮތެއް  ކުނިގެންދިއުމަށް   ކުނިޮކއްޓަށް ނަގައިގެން ކުނި ގޭގެއިން 3
   ގެންިދއުމަށް  ކުރިއަށް  އުސޫލުން  ކޯޭޓޝަން  ދުވަސް  މަސް  ދެ  އިތުރު  ެގންދިއުަމށް  ކުނިކޮއްޓަށް  ނަގައިގެން

 ދުވަހުގެ  އަހަރު 1 ގޮތެއްނިންުމން ނެގުމަށް މީހަކު މަސައްކަތު އަދި ޓީޗަރ ޕްރީސްކޫލް 4
 ،ނެގުމަށާއި  އަހަރަށް  އައު  ދިރާސީ  ގޮތުން  ވަގުތީ  ޓީޗަރު  އަދި  މަސައްކަތު  ހިންގުމަށް  ޕްރީސްކޫލް  މުއްދަތަށް
   ކުރުމަށް ހަރަދު އިން ަބޖެޓް ކައުންސިލް ައދި ނެގުމަށް ފީ އަތުން ދަރިވަރުން



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021

 42 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ނަގާފަިއވާ  ހުއްދަ  ކުރުމަށް  އިޢުލާން  ނިންމުން ގޮތެއް ދިނުަމށް ކުއްޔަށް ިބންތަށް ވިޔަފާރި 5
  ކުރުން އިޢުލާން ދޫކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދުވަަހށް އަހަރު 20 ިބންތަށް

.ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ ޖަްލސާ ވަނަ 5 ދައުރުގެ ވަނަ 4 ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލްގެ 6
 މިގޮތަށް  މިކަން.  ފާސްކުރެވިފައި  ޔައުމިއްޔާ  ޖަލްސާގެ  ވަނަ  3  ދައުރުގެ  ވަނަ  4  ކައުންސިލްގެ 

 މެންަބުރންގެ  05 ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ޖަލްސާގައި މިއަދުގެ ކައުންސިލްގެ ނިންމާފައިވަނީ
 .   އިއްތިފާޤުންނެވެ

  – 4ދައުރު 

ަބއްދަލުވުން 

07 

 ފާސްކުރުން  7އެޖެންޑާރ ނަމްަބރ  .1 5
 މަރުކަޒުގައި އާންމުން ަބހައްޓާފަިއވާ ތަކެތި ނެގުން  .2
 އާމިނަތު އަގުލީމާ ގޯތި ަބދަލްކުިރ މައްސަލަ ނިންމުން .3
 އަހުމަދު އަހުސަން އަށް މަސް ކައްކާ ހިންގުމަށް ިބމެއް ހަމަޖެްއސުން  .4
 ޒުޭބދާ އަހުމަދުގެ ފަތް ކެޔޮދަނޑަށް ގޮތެއް ނިންމުން  .5
 ވަނަ އަހަރުގތެ އީދު ކުޅިވަރު ކުޅޚުމަށް ގޮތެއް ހަމަޖެއްސުން 1442 .6
 ަބދަރުގައި ޑިންގީ ދޯނި އެޅުމަށް ގޮތެއް ހަމަޖެއްސުން  .7
 ވަނަ ޖަލްސާ ފާސްކުރުން   6އުރުގެ  ވަނަ ދަ 4ކައުންސިލްގެ  .8

  – 4ދައުރު 
 8ަބއްދަލުވުން 

 ފާސްކުރުން  8އެޖެންޑާރ ނަމްަބރ  .1 5
 ކުޅިވަރުކުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް ގޮތެއް ކަޑައެޅުން  .2
 ފާސްކުރުން ގެ ޔައުމިއްޔާވަނަ ޖަލްސާ 7ވަނަ ދައުރުގެ   4ކައުންސިލްގެ  .3

  – 4ދައުރު 

 9ަބއްދަލުވުން 

 \ފާސްކުރުން  9އެޖެންޑާރ ނަމްަބރ  .1 5
ކައުންސިލްގެރަސްމީ ބޭނުން ފިޔަވާ އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް ނަގާ ޕްރިންޓް އަދި ފޮޓޯ ކޮޕީއަށް  .2

 ފައިސާނެގުން 
 ލައިސަންސް ނެތި ސައިކަލް ދުއްވާފަރާތްތަކަށް ގޮތެއް ނިންުމން  .3
  ސާފްކުރުމަށް ނިންމުންއިންޖީނުގޭ ހުޅަނގު ފަރާތުގައިވާ މަގު  .4
 ފާސްކުރުން ގެ ޔައުމިއްޔާވަނަ ޖަލްސާ 8ވަނަ ދައުރުގެ   4ކައުންސިލްގެ  .5

 
  – 4ދައުރު 

ަބއްދަލުވުން 

10 

 ފާސްކުރުން 10އެޖެންޑާރ ނަމްަބރ  .1 5
 ކައުންސިލްގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު ފާސްކުރުން  .2
 ަބގީގަތުމަށް ފާސްކުރުން   .3
  ޕްރީސްކޫލް ހިންގުކމާއި ޓީޗަރުން ނެގުމަށް ަބޖެޓް ފާސްކުރުން  .4
 ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާވަނަ ޖަލްސާ 9ވަނަ ދައުރުގެ   4ކައުންސިލްގެ  .5

 
  – 4ދައުރު 

ަބއްދަލުވުން 

11 

 ފާސްކުރުން  11އެޖެންޑާރ ނަމްަބރ  .1 5
 ވަނަ އަހަރުގެ ލަފާކުރާ ަބޖެޓް ފާސްކުރުން  2022 .2
 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލް ފާސްކުރުން 2022 .3
 ފާސްކުރުންގެ ޔައުމިއްޔާ ވަނަ ޖަލްސާ 10ވަނަ ދައުރުގެ   4ކައުންސިލްގެ  .4

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021

 43 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

  – 4ދައުރު 
ަބއްދަލުވުން 

12 

 ފާސްކުރުން 12އެޖެންޑާރ ނަމްަބރ  .1 5
 ރަށް ބެލުމަށް ދިއުމަށް ޮގތެއް ނިންމުން  2ކުނަހަންދޫގެ އިހްތިސާސްގައި ހިމެނޭ  .2
 ވަގުތީ ގޮތުން ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކެއް ިބންދޫކުރުމަށް ގޮތެއް ނިްނމުން .3
 ފާސްކުރުން ގެ ޔައުމިއްޔާވަނަ ޖަލްސާ 11ވަނަ ދައުރުގެ   4ކައުންސިލްގެ  .4

 

  – 4ދައުރު 
ަބއްދަލުވުން 

13 

 ފާސްކުރުން  13އެޖެންޑާރ ނަމްަބރ  .1 5
 ބިންދޫކުރުމަށް ގޮތެއް ކަޑައެޅުން .2
 އަޫބަބކުރު އަލީ ހުށައެޅި ސިޓީއަްށ ގޮތެއް ކަޑައެޅުން  .3
 ޕްރީސްކޫލް ހިންގުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ގޮތެއް ކަޑައެޅުން .4
 ފާސްކުރުން ގެ ޔައުމިއްޔާވަނަ ޖަލްސާ 12ވަނަ ދައުރުގެ   4ކައުންސިލްގެ  .5

 

  – 4ދައުރު 
ަބއްދަލުވުން 

14 

 ފާސްކުރުން  14އެޖެންޑާރ ނަމްަބރ  .1 5
 ކައުންސިލަށް އާންމުފަނީ ހޯދުމަްށ ފައިަބރ ނެޓްވޯކް ހިދުމަށް ދިުނމަށް ގޮތެއް ކަޑައެޅުން .2
 ވަނައަހަރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކަޑައަލާފައިވާ ގޮތާއި ެބހޭ ގޮތުން މަސްވަރާކުރުން 2021 .3
 ފާސްކުރުންޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ވަނަ  13ވަނަ ދައުރުގެ   4ކައުންސިލްގެ  .4

 
  – 4ދައުރު 

15ަބއްދަލުވުނ
  

 ފާސްކުރުން  15އެޖެންޑާރ ނަމްަބރ  .1 5
 ކުނިނަގައިގެން ކުނި ކޮއްޓަށް ެގންދިއުމަށް ގޮތެއް ކަޑައެޅުން  .2
 ނެރުފަސްގަނޑުގެ އެގްރިމެޓަށް ގޮތެއް ކަޑައެޅުން .3
 ފާސްކުރުންޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ވަނަ   14ވަނަ ދައުރުގެ 4ކައުންސިލްގެ  .4

  – 4ދައުރު 
ަބއްދަލުވުން 

16 

 ފާސްކުރުން 16އެޖެންޑާރ ނަމްަބރ  .1 5
 ބަނދަރު ލައިޓްތަަކށް މީޓަރު ގަުތން  .2
 ސްކޫލްގެ ކުލާސްރޫން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޕީޓީއޭއިން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއަށް ގޮތެއް ނިންމުން  .3
 ކައުންސިލަށް ސައުންޑް ސިސްޓަމްގަތުމަށް ނިންމުން  .4
 ފާސްކުރުންޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ވަނަ  15ވަނަ ދައުރުގެ   4ކައުންސިލްގެ  .5

 
  – 4ދައުރު 

ަބއްދަލުވުން 

17 

 ފާސްކުރުން  17އެޖެންޑާރ ނަމްަބރ  .1 5
 އޮޅުތޮޅުއަދި ޮބޑުހުރާ ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ގޮތެއް ނިންމުން  .2
 ބެލެނިވެރިން ިތުބމަށް ސްކޫލް ޯހލްގައި ތަނެއް ހެދުމަށް ނިންުމން  .3
 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 16ވަނަ ދައުރުގެ   4ކައުންސިލްގެ  .4

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021

 44 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

  – 4ދައުރު 
ަބއްދަލުވުން 

18 

 ފާސްކުރުން  18އެޖެންޑާރ ނަމްަބރ  .1 5
 އާމިސްކިތް މަރާމާތުކުރުމަށް ނިންމުން .2
 ރުއްގަހުން ރޯފަން އެޅުމުގެ މައްސަލައަށް ހަލެއް ގެނައުން  .3
 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 17ވަނަ ދައުރުގެ   4ކައުންސިލްގެ  .4

 

  – 4ދައުރު 
ަބއްދަލުވުން 

19 

 ފާސްކުރުން  19އެޖެންޑާރ ނަމްަބރ  .1 5
 ސިމާއުގެ ކައިވެންނަށް ފުޓްޯބޅަޭގ ދިނުމަށް ގޮތެއް ކަޑައެޅުން .2
 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ކަންކަން ހިއްސާކުރުން  .3
 ަބގީ ނެކުން  2ކުނިކޮށީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް  .4
 ޯބޅަގެ ކުއްޔަށް ދޭނެ އުސޫލެއް ކަޑައެޅުން   .5
 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 18ވަނަ ދައުރުގެ   4ކައުންސިލްގެ  .6

 

  – 4ދައުރު 
ަބއްދަލުވުން 

20 

 ފާސްކުރުން 20އެޖެންޑާރ ނަމްަބރ  .1 5
  ސަގާފީ ކުޅިވަރު ދިރުވާ އާލާކުރުމަށް ގޮތެއް ނިންމުން  .2
 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 19ވަނަ ދައުރުގެ   4ކައުންސިލްގެ  .3
 

  – 4ދައުރު 
ަބއްދަލުވުން 

21 

 ފާސްކުރުން  21އެޖެންޑާރ ނަމްަބރ  .1 5
 ިބންދޫކުުރންދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ިބމުން ވަގުތީ ގޮތުން ނާސަރީއަށް  .2
 ރަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ނިންމުން  2ކައުންސިލްގެ ެބލުމުގެ ދަށުގައިާވ  .3
 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 20ވަނަ ދައުރުގެ   4ކައުންސިލްގެ  .4

 
  – 4ދައުރު 

ަބއްދަލުވުން 

22 

 ފާސްކުރުން 22އެޖެންޑާރ ނަމްަބރ  .1 5
 ޤުރުއާން މުާބރަތް ޭބއްވުމަށް ނިންމުން ކައުންސިލްގެ  .2
 ދަނޑުމަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީއާއި ހަވާލުުކރުން  .3
 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 21ވަނަ ދައުރުގެ   4ކައުންސިލްގެ  .4
 

  – 4ދައުރު 
ަބއްދަލުވުން 

23 

 ފާސްކުރުން  23އެޖެންޑާރ ނަމްަބރ  .1 5
 ކައުންސިލަރުންނާއި ހަވާލުކުރެވިަފއިވާ މަސައްކަތްތަށް ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކުރުމަށް ނިންމުން  .2
 ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަށް ހިންގުމަށް ނިންުމން  .3
 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 22ވަނަ ދައުރުގެ   4ކައުންސިލްގެ  .4

  – 4ދައުރު 

ަބއްދަލުވުން 
24 

 ފާސްކުރުން 24އެޖެންޑާރ ނަމްަބރ  .1 5
 ދަނޑުވެރިންނަށް ޭބސްލިޭބނެ ގޮެތއް ހަމަޖެއްސުން  .2
 ޤުރުއާން މުާބރާތުގެ މުގައްރަރު ކަޑައެޅުން .3
  އޭސީ ގަތުމަށް ނިންމުން  .4
 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 23ވަނަ ދައުރުގެ   4ކައުންސިލްގެ  .5



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021

 45 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 
  – 4ދައުރު 

ަބއްދަލުވުން 
25 

 ފާސްކުރުން 25އެޖެންޑާރ ނަމްަބރ  .1 5
 ރަށް އިޢުލާންކުރުން  2ކައުންސިލްގެ ެބލެމުގެ ދަށުގައިާވ  .2
 ބަނދަރުން ިބން ދޫކުރުމަށް އުސޫލް ފާސްކުރުމަށް ނިންމުން  .3
  ސްޕޯޓްކައުންސިލަރގެ މަސައްކަތްތަކަށް ގޮތެއް ނިންމުން  .4
 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 24ވަނަ ދައުރުގެ   4ކައުންސިލްގެ  .5

 
  – 4ދައުރު 

ަބއްދަލުވުން 

26 

 ފާސްކުރުން  26އެޖެންޑާރ ނަމްަބރ  .1 5
 ކުޅިވަރު ކުޅޭ ިބން ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމުން  .2
ކައުންސިލްގެ އެކައުންޓްތަކުގެ ސްޓޭޓްމަންޓް ނެގުމަށް އަހުމަުދ އަލީއަށް ހުއްަދ ދިނުަމްށ  .3

 ނިންމުން 
 ކުނި އުކުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުމަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އެއްގުން  .4
  އަހަރަށް ދިނުމަށް ނިންމުން  20ިބން  2މަސްކެއްކުމަށް  .5
  ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުންވަނަ ޖަލްސާގެ 25ވަނަ ދައުރުގެ   4ކައުންސިލްގެ  .6

 
  – 4ދައުރު 

ަބއްދަލުވުން 

27 

 ފާސްކުރުން  27އެޖެންޑާރ ނަމްަބރ  .1 5
 ކުޑަކުދިންގެ ޕާކްގައި ލާނެ ކުލަ ފާސްކުރުން ، ރަތް،ފެހި ،ޫނ،ޮއރެންޖް .2
 ގަުބރުސްތާނު ސާފްކުރުމަށް އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީއާއި ހަވާލުކުރުމަްށ ނިންމުން  .3
 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 26ވަނަ ދައުރުގެ   4ކައުންސިލްގެ  .4

 
  – 4ދައުރު 

ަބއްދަލުވުން 

28 

 ފާސްކުރުން  28އެޖެންޑާރ ނަމްަބރ  .1 5
 އަހަރަށް   20އޮޅުތޮޅު ކުއްޔަށް ދިނުމަށް  .2
 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 27ވަނަ ދައުރުގެ   4ކައުންސިލްގެ  .3

 

  – 4ދައުރު 
ަބއްދަލުވުން 

29 

 ފާސްކުރުން  29އެޖެންޑާރ ނަމްަބރ  .1 5
 ގުރުއާން ކޮއްގެން އިންތިޒާމް ކައުންސިލުން ަބއިގައި ކުރެވިފައިވާ އިތުރު މިސްކިތުގެ ކުރީގެ .2

  ކުރިއަށް މިކުލާސްތައް ދިމާކޮއް ބަންދާއި ސްކޫލް.ކަނޑައެޅުން ގޮތެއް ހިންގުމަށް ކުލާސްތަކެއް
 .ފާސްކުރެވިފައި ގެންދިއުމަށް

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 28ވަނަ ދައުރުގެ   4ކައުންސިލްގެ  .3
 

  – 4ދައުރު 
ަބއްދަލުވުން 

30 

 ފާސްކުރުން  30އެޖެންޑާރ ނަމްަބރ  .1 4
 ހަދިޔާކުރުމަށް  ަބއެއް ޖާޒީ ޓީމަށް  ފަރާތުން ކައުންސިލްގެ ުމާބރާތަށް  ާބއްވާ ގަމުގައި. ލ .2

 .ފާސްކުރެވިފައި
 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 29ވަނަ ދައުރުގެ   4ކައުންސިލްގެ  .3

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021

 46 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

  – 4ދައުރު 
ަބއްދަލުވުން 

31 

 ފާސްކުރުން  31އެޖެންޑާރ ނަމްަބރ  .1 4
  ހަރަދުކުރުމަށް  ރުފިޔާގެ 35000/- ނިންމުމަށް މަސައްކަތް ހުރި ނުނިމި ޕާކުގައި ކުޑަކުދިންގެ .2

 .ފާސްކުރެވިފައި
 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 30ވަނަ ދައުރުގެ   4ކައުންސިލްގެ  .3

 
  – 4ދައުރު 

ަބއްދަލުވުން 

32 

 ފާސްކުރުން 32އެޖެންޑާރ ނަމްަބރ  .1 4
 އަދި ކުނަހަންދޫ މުާބރާތުގެ އޮންނަ ގަމުގައި މުނާސަަބތުގައި ދުވަހުގެ އެއްަބއިވަންތަކަމުގެ .2

  މަސްވަރާ   އާއި  ކައުންސިލް  ދަނިބދޫ   ގޮތުން  ގެނައުމުގެ  ސްކޫތެއް  މިނިޓްގެ  1  މެޗުގައި  ދަނިބދޫ
   .ފާސްކުރެވިފައި ކުރުމަށް

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 31ވަނަ ދައުރުގެ   4ކައުންސިލްގެ  .3
 

  – 4ދައުރު 

ަބއްދަލުވުން 
33 

 ފާސްކުރުން  8އެޖެންޑާރ ނަމްަބރ  .1 4
  ވާހަކަ  ކެޔޮޅާއި ވެރިފަރާތާއި ހޯދުމަށް ވެހިމަސްދޯނި ދިުއމަށް ގަމަށް މުާބރާތަށް ފުޓްޯބޅަ .2

 .ފާސްކުރެވިފައި ދެއްކުމަށް
 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 32ވަނަ ދައުރުގެ   4ކައުންސިލްގެ  .3

 
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021

 47 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

   ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު
  ދައުރަށް  ވަނަ  4  ކައުންސިލްގެ  ދުވަހު  ވަނަ  2021  މޭ  17  ކުއާޓާގައި  ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ  މިހިންގަމުންދާ  އަހަރުތަކާ  ވޭތުވެދިޔަ

 ލިބެމުންދާކަަމށް  ކުރިއެރުންތައް އެކިގޮތްގޮތުން މިކައުންސިލަށް އަދި. އޮތެވެ ުހވާކުރުން ކައުންސިލަރުން އިންތިހާުބވި

 އަވަސްކުރެވުނު  ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮއްދެމުންދިޔި ަރއްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން މިގޮތުން. ކުރެވިަފއެވެ ފާހަގަ ކައުންސިލަށްވަނީ

 ކައުންސިލްތެރޭގައި މީގެިއތުރުން އަދި. ފާަހގަކުރެވިފައިވެއެވެ ކުރެވެމުންދިޔަކަމަށް ަރނގަޅު ންވަރުފެ ޚިދުމަތުގެ ކަމާއި

  ކައުންސިލުގެ   .ފާހަގަކުރަމެވެ  އުފަލާއެކު   މިކަން  ޮބޑުވެ  ގުޅުން  އޮން  ރައްޔިތުންނާމެދު  ކައުންސިލާއި  ދެމެދުގައްޔާއި  މުވައްޒަފުންގެ

 ފާހަގަ   އައިފައިވާކަން  ކައުންިސލަށް  ތަކެއް  ަބަދލް  ފަދަ  ޭބުނންވާ  ރައްޔިތުން  ރަށުގެ  ިދއުމާއިއެކު  ވަމުން  ތަްނފީޒު  ނިންމުންަތށް

 ކުރަމުންދާ   މުވައްޒަފު  އިސް  އެންމެ  އިދާރީ  ގޮތެއްގައި  ޒިންމާދާރު  ކުރުމަށް  ރަގަޅު  ހިންގުން  ކައުންސިްލގެ  ސަަބަބކީ.  ކޮށްލަމެވެ

  އަޅާ އަހަރާއި ވަނަ 2020. ކޮއްލަމެވެ ފާހަގަ ަބދަލް ހެޔޮ އަންނަމުންދާ ތަރައްޤީއަށް ރަށުގެ އަދި .މަސައްކަތެވެ މިންނެތް

 ގުޅުން   އޮންނަ   ރަްއޔިތުންނާއި  ކައުންސިލާއި.  ވެއެވެ  ިއތުރުވެފައި  ތަރައްޤީ  އައިސްފައިވާ  ަރށަށް  ިހންގުމާއި  ކައުންސިލްގެ  ަބލާއި

 .ުކރެވެއެވެ ފާހަގަ ދާކަން ވަމުން ހަރުދަނާ

 
ކައުންސިލްގެ ރައީސް/ނައިބް ރައީސް ބަދަލުވުންފަދަ ބަދަލެއް    އިންތިޚާބުކުރުމާއި އަދި *** )ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަކު ވަކިވުމާއި/ 

  އައިސްފައިވާނަމަ އެކަން ފާހަގަކޮށް މިބައިގައި ހިމެނުމަށް(   



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2021

 48 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ނިންމުން  .12
 

މަސްދުވަހަކީ ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތު    12ވަނަ އަހަރުގެ    2021މިކައުންސިލުގެ  
  2021މެވެ.  ތާވަލުގެ ގިނަކަންތައްތަކެއް ފެށި، އެކަންކަމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއައްގެންދެވުމަކީ ކައުންސިލުން އުފާކުރާކަމެއްކަން ފާހަގަކުރަ

ނަމަވެސް ބައެއްކަންކަމަކީ  ހިމެނިފައިވާ ގިނަމަސައްކަތްތައް ވަނީ ކޮށްނިމިފައެވެ.  މަސައްކަތު ތާވަލުގައިމަސްދުވަހުގެ  12ގެ ވަނަ އަހަރު 
ލުން  ހަމައެކަނި ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެފަދަ ްޕރެޖެކްޓްތަކަށް ނުވާތީ ސަރުކާރުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުން އެއްބާރު

ކަށް އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެ މުއައްސަސާއަކުން ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަކީ  ބޭނުންވާ ކަންކަމެވެ. އަދި އެފަދަ އެއްބާރުލުމަ
އަދުގެ ސަރުކާރުން މި ކައުންސިލް ހިންގުމަށް ވެދެއްވާ އެހީތެރިކަން ފަހަގަކޮށް ރައްޔިތުންނާއި  ކައުންސިލްގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ. 
 ކައުންސިލް ނަމުގައި ސްކުރުދަންނަވަމެވެ. 

ސިލުން މިހާތަނަށް ކޮއްފައިވާ ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ކޮއްފައިވާނީ ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ މަންފާއަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް  ކައުން
އޮތްތަނުގައިވެސް މިކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރިއަށްދާނީ ރައްޔިތުންގެ ކުރިއެރުމާއި ރައްޔިތުންނަށް މަންފާލިބޭނެ  

 2އަދި ރަށުގެ ރައްޔިތުން އެކަން ބަލައިގަންނަކަންވެސް ފާހަގަ ކޮއްލަމަވެ. އަހަރުގެ  އިދޭ ވަސީލަތަކަށެވެ. ގޮތްމެދުވެރިކޮއްދީ މަގުކޮށަ
ހެޔޮބަދަލް  ސެމިސްޓާގައި ރައްޔިތުންގެ ހޭލުންތެރިކަން ކައުންސިލާއި ދޭތެރޭ އިތުރުކުރެވިފައި ވެއެވެ.އަދި ކައުންސިލް ހިންގުމަށް އައިސްފައިވާ  

ރަމެވެ. ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ކައުންސިލް ހިންގުން އިތުރަށް ރަގަޅު ވެގެން ދާނެ މަގުތަށް ފެނިފައިވާތީ އެކަން ފާހަގަ  ފާހަގަ ކޮށް އުފާކު
އާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލުން ކުރަމުން އައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކަކަށް ބަދަލްއައިސް ކުރިއަށް ދިއުމަށް   19ކޮށް އުފާކުރަމެވެ. އަދި ކޮވިޑް 

ކެއް ކުރިމަތި ވެފައިވެއެވެ. އަދި ބަލި ފެތުރުމާއި ގުޅިގެން ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް ސަރުކާރުގެ އެސް އޯީޕ ތަކާއި އެއްގޮތަށް  ގޮންޖެހުންތަ 
 މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ. އެވްރެޖްކޮށް އެހެން މަސްތަކާއި އަޅާބަލާއިރު މަސައްކަތު ރޭޓް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.  

ދުޢާ އަކީ އަތޮޅާއި ޤައުމަށް ވަފާތެރި ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ތިބެ، ރައްޔިތުންގެ ލާބައާިއ   އަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި 
އަދި މުސްތަގުބަލުގައި އިތުރު ކާމިޔާބީތަށް   މަންފާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ.

އި ކުނަހަންދޫ އަކީ ފާހަގަ ކޮއްލެވޭ ރަށެއްކައުގައިވެ، ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތަށް ފުރިހަމައަށް ލިބޭ  މިންވަރުކޮށް ތަރައްޤީގެ ސަފްގަ
هللا ކީރިތިތަނަކަށްވުމެވެ. އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރަމުން މި ގެންދަނީ އެންމެހާ ފަރުދުންގެ މަސްލަހަތަށް އިސްކަންދީގެންނެވެ. 

  آمــــــــــينވައި، ކާމިޔާބީ އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ. އަޅަމެންގެ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް ލައް
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