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 4 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

   ތަޢާރަފު  .1
 

 ގެ   2111/7މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ  ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލުން ނަ އަހަރުވަ 2121ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވުނު  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވ119ާ

 ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެވެ.

ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.  ގެ ވަނަވަރު ރަށުމިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ މިޝަނާއި، 
 ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީޖާ ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި، އެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން  ގެ ނަ އަހަރުވަ 1221 މީގެއިތުރުން

 ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު ހިމަނާލެވިފައިވާނެއެވެ.  ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތަފްޞީލް އަދި 

  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 0202

 5 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

  ތަޞައްވަރު  ކައުންސިލްގެ  .2
ޤީގެ ފުރުޞަތުތައް ފަހިެވފައިއޮތް، ހައްދުންމަތީ މުންޑޫއަކީ، ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ދިރިއުޅެން ފަސޭހަ، ތަރައް

 ކުއްމަދު، އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢަކަށް ހެދުމެވެ. ،އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރި
 

   އަމާޒު ކައުންސިލްގެ  .3
 

ށް ދީނަހައްދުންމަތީ މުންޑޫއަކީ، ދިރިއުޅެން ފަސޭހަ، ތަރައްޤީގެ ފުރުސަތުއޮތް، ލަފާފުރަން ފަސޭހަ ކުއްމަދު، އަމާން ވެއްޓެއްއޮތް އިސްލާމް 
ޓުމާއިއެކު، ލޯބިކުރާ، ތަޢުލީމީ ގޮތުން އަތޮޅުގައި ގުނާލެވޭ އަދި ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ވަނަތަކެއް ހާސިލް ކޮށްފައިވާ ރަށަކަށް ވާތީ އެކަން ދެމެހެއް

 ދީނީ އަދި ސިޔާސީ ބައިބައި ވުންނެތް ރަށަކަށް ހެދުމެއެވެ.
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 6 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ކައުންސިލްގެ އޮނިގަނޑު    .4

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ނޑު   ހައްދުންމަތީ ުމންޑޫ ަކއުންސިލްގެ އިދާރީ އޮނިގަ

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް 

 ކައުންސިްލގެ ނ. ރަީއސް 

 ކައުންސިލަރުން 

  /ކޯޕަރޭޓް އެފެއާރޒް

ކައުންސިލް އެްގޒެކެޓިްވ އެިސސްޓެންޓް 

 )ނެތް(

(އެސް.ޖީ ) 

އިކްނޮމިކް، ސޯޝަލް އެންޑް މުނިސިޕަލް  
ސްސާރވިސަ  

 ކައުންސިލް އޮިފސަރ

 އޮިފސަރ ކައުންސިލް
 (2) ޓްންޓެ ެއސިސްލް ކައުންސި

  އ.ކައުންސިލް އޮފިސަރ

.  އޮފިސަރ ފައިނޭންސް. އ  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 0202

 7 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

   / ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު ރަށުގެ ވަނަވަރު  .5
 

ތަކުގެތެރެއިން ހަތަރުވަނަ ރަށެވެ. މިރަށަށް ލ. މުންޑޫއަކީ، ލ. އަތޮޅުގެ ރަށް  ހައްދުންމަތީ ނުވަތަ            
. 11 45  ލެޓިޓިއުޑުން  ފޮނަދޫގެ ހުޅަނގު އުތުރުގައި ،ރަށްއެވެ. ރަށް އޮތް ޕޮޒިޝަނަކީ، މިއަތޮޅު ވެރިކަންކުރާ 1-4ދީފައިވާ އަކުރަކީ، 

ރަށުގެ ތިމާވެއްޓަށް ބަލާއިރު  ވެ.ރެ ހެކްޓަ 19.7އިރުގައިވާ ރަށެކެވެ. ރަށުގެ ބޮޑުމިނަކީ،  73 32. 11ހުޅަނގު އަދި ލޮންޖިޓިއުޑުން  12
ވަރަކަށް ގިރައެވެ. މިރަށަކީ ، ފަސްގަނޑު އުސް އަދި ހަނި ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާގޮތުން ބަނދަރުގެ ދެކޮޅުން ކޮންމެވެސް މިން

ންކަން ކުޑަ ރަށަކަށްވުމާއިއެކު ދިޔަވަރު ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން އުދަ އެރުމާއި، ބޯކޮށްވާރޭވެހުމުގެ ސަބަބުން ފެންބޮޑުވުމުގެ މައްސަލަތައް ފަދަ ކަ
 މީހުންނެއެވެ. 315ބަލާއިރު މިރަށުގެ އާބާދީއަކީ  ލަށް ނިޔަވަނަ އަހަރުގެ  2119ރަށެއްކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ރަށެކެވެ. 

މުންޑޫގެ ރައްޔިތުން އާއްމުދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމާއި ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާއެވެ. އަދި 
ރިކަން ކުރެއެވެ. މުންޑޫ އަކީ މަސްވެރިކަން ކުދި ވިޔަފާރި ކޮށްގެންވެސް ނަފާ ހޯދަމުންދެއެވެ. ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދިރިއުޅޭ ގޯތީގައި ދަނޑުވެ

 ކުރުމަށް ފަސޭހަ ކަނޑުއޮޅި މަތީގައި އޮންނަ ރަށެކެއެވެ.
 
 
 



20XX ަރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ  

 

 8 )ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަން( 

 ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު  .6
 

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

 ގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް ހިން  #

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 
 މުއްދަތު 

ނަތީޖާ 
ޙާޞިލްކުރެވުނު 

 Q1 Q2 Q3 Q4 މިންވަރު 

1 

      ރައްޔިތުންގެ ސްޓޯރުގެ ޚިދުމަތް 

100% 

    ކައްކާގޭސް މެދުނުކެނޑި މުންޑޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން  

      

      

     

2 

 %100       ދަނޑުވެރިކަމާއި، މަސްވެރިކަމާއި ގުޅޭ 

     ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުން  

     ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ބިން ދޫކުރުން  

      

      

3 

     ސިއްޚީދާއިޜާގެ ހަރުދަނާކުރުން 

80% 

މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުމަށް  ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް އިދާރީ 
 މިނިސްޓުރީއާއި މަޝްވަރާކުރުން 

  
  

މަދިރީގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބަލިތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ރަށުތެރެ  
 ސާފްކުރުން 

  
  

     3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

      

4 

      ކުޅިވަރުކުޅޭ ބިންތައް ތަރައްޤީކުރުން 
80% 

     ޗަރ ތަރައްޤީކުރުން ސްޕޯޓްސް އިންފުރާސްޓުރަކް  

     ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ސާފްކޮށް ބެލެހެއްޓުން  

 
     ފުޓްސެލް ދަނޑެއް ޤާއިމްކުރުން  

     ހޭންޑްބޯލް ކޯޓެއް ޤާއިމްކުރުން 

     ވޮލީ އަދި ބެޑްމިންޓަން ކޯޓްއެއް ޤާއިމްކުރުން 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 0202

 9 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

5 

     ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް 

70% 

     ގައި ކުނިނައްތާލާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން ރައްކާތެރިގޮތު  

     ކުނިފީ ކަނޑައެޅުން 

     ރަޖިސްޓުރޭޝަން އަށް ހުޅުވާލުން 

     ޑަސްބިންތައް ބެހުން  

    ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓްސެންޓަރގެ ޚިދުމަތް ދޭންފެށުން  

6 

     ބަނދަރު 

80% 

     ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުން  

     ފޫޓް އިތުރުކުރުން  111ނދަރަށް އިތުރަށް ބަ 

     ބަނދަރަށް ފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ ޕަންޕެއް ގަތުން 

      

7 

     ކުނިކެހުމާއި ވިނަނޮޅާ ސާފްކުރުން 

0%11 

     ވިނަ ނޮޅައި ސާފްކުރުން  ޤަބުރުސްތާން 

     އިޖްތިމާއީ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ކުނިކަހައި ސާފްކުރުން  

      

      

 
 

 
 ޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޙާ  .7
 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން  2121

 2121ވީ ދުވަހުއެވެ. 2121ޖަނަވަރީ  14ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ މިކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރެވުނީ 2121
)ތިން މިލިއަން ތިންލައްކަ ފަސްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސްނުވަ ރ 3,305,469.00ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓުގެ ޖުމުލައަކީ 

 ރުފިޔާ( އެވެ.
 

 ޙާޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާތައް:
 :ބޮކަތްފުށި ކުއްޔަށްދިުނން .11
 
 
 
 
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 0202

 10 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލާއިގުޅިން ކައުންސިލްތަކުގެ އިޙްތިޞާސް ކަނޑައެޅިގެން ދިއުމާއެކު މުންޑޫގެ 

މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށްދިނުމަށް އިޢުލާންކުރެވި އީލޮޖިކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެކު 16ގައި ހިމެނުނު ލ.ބޮކަތްފުށި އިޙްތިޞާސްތެރޭ 

 ވީ ދުވަހުއެވެ. 2121ޖަނަވަރީ  11އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވުނީ 

 

 ބަނދަރު މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔަތުންނާ ބައްދަލުކުރުން: .12
 

ތުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ސަރވޭއާއި ކޮންސެޕްޓް ރައްޔަތުންނަށް ބަނދަރު މަރާމާ

ވަނީ ރައްޔަތުންނާއެކު ބައްދަލުވުމެއް  21:31ވީ ދުވަހުގެރޭ   2121ޖަނަވަރީ  17ހުޅައަޅައި ޚިޔާލު ހޯދުމަށް 

 ބޭއްވިފައެވެ.

 ގަބުރުސްތާން ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން:  .13

 

 ،ވީ ދުވަހު އިޢުލާންކުރެވ2121ިޖަނަވަރީ  19ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ގަބުރުސްތާނު 

ފެބްރުއަރީ މަސްތެރޭގައި ވަނީ އެފަރާތާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެވިފައެވެ. މިމަސައްކަތަކީ ކޮންމެ އަހަރަކު 

 އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތެކެވެ.

 

 ނި " ގެސްޓްހައުސްގެ ޚިދުމަތް ފެށުން:"އުދަބާ .14

 

 
 
 
 
 
 
 

މާރިޗު  31މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކޮށްގެން ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ " އުދަބާނި" ގެސްޓްހައުސް 
ވީ ދުވަހު ވަނީ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާފައެވެ. މިތަން ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިދެއްވީ މިދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި 2121
ސް މެންބަރު މުޙައްމަދު ވިސާމް އަދި މުންޑޫކައުންސިލްގެ ފާއިތުވި ދައުރުގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ނަޢީމެވެ. މަޖިލި

 ލޮޖިކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ ތަނެކެވެ. -މިތަނަކީ އީ
 

 ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫޢު: ،މުންޑޫގެ ފެނާއި .15



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 0202

 11 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 
 
 
 
 

ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފުލެކުސްއިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ، މުންޑޫ ފެނަކަ އިމުޤާ ނަރުދަމާ ،މުންޑޫގެ ފެނާއި
ވީ ދުވަހު ވަނީ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައެވެ. މިހާރު 2121އޭޕްރީލް  17ބްރާންޗު އަދި މުންޑޫ ކައުންސިލާއިއެކު 

 ކުރިއަށްދަނީ މިމަޝްރޫޢުގެ ސަރވޭގެ މަސައްކަތެވެ.
 

 ގެ ކަރަންޓް ތްރީފޭސްކަރަންޓަށް ބަދަލުކުރުން:މަސްޖިދުލް އަމާނާތު .16
 
 
 
 
 

މަސްޖިދުލް އަމާނާތުގެ ކަރަންޓަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި ތްރީފޭސް ކަރަންޓަށް ބަދަލުކުރުމުގެ 
 ވީ ދުވަހުއެވެ.  16މަސައްކަތްކުރެވިފައިވަނީ އޭޕްރީލް 

 
 

 މަގުބައްތި މަރާމާތުކުރުން: .17
 
 
 
 
 
 
 
 

ވީ 2121އޭޕްރީލް  21ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހަލާކުވެފައިހުރި މަގުބައްތިތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 
 ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. މިމަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން މުންޑޫ ބްރާންޗްގެ މުވައްޒަފުންނެވެ.ދުވަހު 

 

 ތް:ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަރާމާތު މަސައްކަ .18
 
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 0202

 12 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 
 
 
 
 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ،އަލަށް އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލަރުންނަށް މަސައްކަތަށް އެކަށޭނަ މާޙައުލެއް ޤާއިމުކުރުމަށާއި
ބައެއް މަރާމާތު މަސައްކަތްތައް  ،ޖާގައިގެ މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ގެނައުމަށްޓަކައި ބައެއްބަދަލުތައް ގެނައުމާއި 

ވަހު ނިންމާލެވިފައެވެ. މިމަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވީ ދ2121ުމެއި  22ވަނީ 
 މުވައްޒަފުންނެވެ.

 

 ލ.ބޮކަތްފުށި ކުއްޔަށްދިނުމާއިގުޅޭ: .19
 

 
 
 
 
 
 

މިރަށުގެ އިޙްތިޞާޞްގައި ހިމެނޭ ފަޅުރަށެއްކަމަށްވާ ލ.ބޮކަތްފުށި ދިގުމުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާގުޅޭގޮތުން 
ގައި ވަނީ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ލ.ބޮކަތްފުށި 18:31ވީ ދުވަހުގެރޭ 2121ޖޫން  19އެކު ރައްޔިތުންނާ

 ތަރައްޤީކުރުމުގައި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ކައުންސިލާ ޚިއްޞާކޮށްފައިވެއެވެ.

 ނަރުދަމާ އަދި ފެނުގެ މަޝްރޫޢުގެ ޑިޒައިންގ މަސައްކަތަށް ސާރވޭކުރުން: .11
 
 
 
 
 
 

 2މިރަށުގެ ނަރުދަމާ އަދި ފެނުގެ މަޝްރޫޢުގެ ޑިޒައިންގ ގެ މަސައްކަތަށް ސަރވޭކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޖޫންމަހުގެ 
ވަނަ ހަފްތާގައި ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ފްލެކްސިންކް ޕްރައިވެޓް 3އަދި 

 ލިމިޓެޑާއެވެ.
 

 ސެންޓަރު ހުޅުވުމާއި ގުޅޭ:ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް  .11

 
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 0202

 13 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މުންޑޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު ހުޅުވުމަށް ވަމުންދާ 2121ޖުލައި  11
 ވީ ދުވަހު ވަނީ ރައްޔިތު އަންހެނުންނާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައެވެ.2121ޖޫން  11ތައްޔާރީތަކާއި ގުޅިގެން 

 

 ސެންޓަރު ހިމެނޭ ސަރަޙައްދު ސާފުކުރުމާއި ގުޅޭ:ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް  .12
 

 

 

 

 

 

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު ހުޅުވުމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އެތަނުގެ އެތެރެއާއި ވަށައިގެންވާ ސަރަޙައްދު   
 ވީ ދުވަހު ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ.2121ޖޫން  14ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

 

 

 އި ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް:ރައްކާތެރިގޮތުގަ  .13

 

 

 

 

 

 

 

 

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ވަމުންދާ ތައްޔާރީތަކާ ގުޅިގެން ގޭބީސީތަކަށް ޚާއްޞަކޮށް  
 ވީ ދުވަހު ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. 2121ޖޫން  21ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 0202

 14 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 
  

 

 ބަންޑާރަ ބިންތަކުގެތެރެއިން ޢާއްމުން ރުއްގަސް އިންދާނެ ބިން ކަނޑައެޅުމާގުޅޭ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން: .14

  

 

 

 

 

 

  

ރަށުގެ ބަންޑާރަބިންތަކުގައި ޢާއްމުފަރާތްތަކުން ރުއްގަސް އިންދުމަށް ހަރުދަނާ ޢުޞޫލެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ ގޮތުން ރުއްގަސް 
ގައި ރައްޔިތުންނާއެކު ބައްދަލުވުމެއް 21:31ވީ ދުވަހުގެރޭ 2121ޖޫން  21ކެއް ކަނޑައެޅުމާއި ގުޅޭގޮތުން އިންދާނެ ވަކި ސަރަޙައްދުތަ 

 އަދި މަޝްވަރާތަކަށްފަހު ރުއްގަސް އިންދާނެ ސަރަޙައްދުތަކެއް ކަނޑައަޅައި ކައުންސިލުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.   ބޭއްވުނެވެ.
 
 ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން: .15
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 0202

 15 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 

 

ހުޅަނގު  ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ ތިމާވެށީގެ ދުަވުހގެ މުނާސަބަތުގައި ރަށުގެ ބަނަދރު ސަރަޙައްދުގައި ރުއް އިންދުމާއި 
ވީ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. މިޙަރަކާތް 2121ޖޫން  26ފަރާތު އަތިރިމަތި ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

ރަށުގެ  ،އ.ތ.މ ކޮމެޓީއާއި ގުޅިގެންނެވެ. އަދި މިޙަރަކާތުގައި ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއި  ،ވަނީ މިކައުންސިލާއިރާވާފައި

 .ކަނބަލުން ހިެމނޭގޮތަށް ގިަނފަރާތްތަކަކުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ

 

 ކުނިމެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒުގެ ބޭލަރ އިންސްޓޯލްކުރުން: .16

 

 

 

 

 

 

 

 

ގެ ޚިދުމަތްފެށުމުގެ އެންމެފަހު ތައްޔާރީތަކާ ގުޅިގެން "ބޭލަރ" އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ ކުނިމެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު 
މިމަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވީ ކައުންސިލަރުންނާއި  ވީ ދުވަހު ވަނީ ކުރިއަށްގެންދެވިފައެެވ.2121ޖޫން  29މަސައްކަތް 

 ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނެވެ.
 ފި ކޮޓަރި ދޫކުރުން ކަރަންޓީންވުމަށް ލ.މުންޑޫ ހިޔާގޮ  .17

ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން ރަށައް ދުރުވާ ފަރާތްތައް ކަރަންޓީްނ ވުމަށްޓަކައި ލ.މުންޑޫ ހިޔާގޮފި )އެސް.ޓީ.އޯ ބޭސް 19-ކޮވިޑް
ފިހާރަ( ކޮޓަރި އެއްވެސް ކުއްޔަކާ ނުލާ ރަށުގެ ރައްޔިތުން ކަރަންޓީން ވުމަށްޓަކައި ހިލޭ ސާބަަހްށވަނީ ދޫކުރެވިފައެވެ. 

ފަރާތެއް ކަރަންޓީްނ ވުމަށްޓަކައި ވަނީ  16ނިޔަލަށް  ގ2121ެޑިސެމްބަރ  31އިން ފެށިގެން  2121އަރީ އަދި ޖެނު
 ދޫކުރެވިފައެވެ.

 
 ލ.މުންޑޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރ ހުޅުވުން  .18

ލ.މުންޑޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރގެ  2121ޖުލައި  11
ރ ހުޅުވުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ރަސްމީކޮށް އެ ސެންޓަ

އިން ފެށިގެްނ  2121ޖުލައި  11ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުނެއެވެ. އަދި 
ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްއިން އަންަނނީ ރަށުގެ އެންމެހާ ގޭބީސީތަކުްނ 

 ކުނިނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެއެވެ.
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 0202

 16 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ތިތައް، ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ކައުންސިލްއިން ދޫކޮށްފައިވާ ބަންޑާރަ ގޯތިތަކުގެ ތެރެއިން ރަޖިސްޓަރީ ނުކޮށްހުރި ގޯ  .19
 އެންގުން 

ކައުންސިލްއިން ދޫކޮށްފައިވާ ބަްނޑާރަ ގޯތިތަކުގެ ތެރެއިން ރަޖިސްޓަރީ ނުކޮށްހުރި ގޯތިތައް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދި 
ގެ ކުރިން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި 2121އޮގަސްޓް  31ގައި ވާނީ އިޢުލާންކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން 2121ޖުލައި  11

 ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.
 ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކަށް ބިއްލޫރި ފުޅި ހަދިޔާކުރުން  .21

ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އިސްނަގައިގެން މުންޑޫގެ ހުރިހައި ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކުން ސިންގަލްޔޫސް ޕްލާސްޓިކް 
ވަނީ ހަދިޔާކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން  2121ޖުލައި  13މުއައްސަސާތަކަށް ބިއްލޫރި ފުޅި  ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމުގެ ގޮތުން، ފެންފުޅި

 ކޮންމެ މުވައްސަސާއެއްގެ އެންމެހާ މުވައްޒަފުން ބިއްލޫރި ފުޅިވާނީ ހަދިޔާކުރެވިފައެވެ.

 
 

 ލ.މުންޑޫ ސުކޫލްއަށް ލައިޓް ހަދިޔާކުރުން  .21
މުގެ ގޮތުން ގޯތިތެރެ އަލިކުރުލ.މުންޑޫ ކައުންސިލް ފަރާތުން މުންޑޫ ސުކޫލް 

 ވަނީ ލައިޓްއެއް ހަދިޔާ ކުރެވިފައެވެ. 2121ޖުލައި  13
 
 
 
 
 
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 0202

 17 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ޖުލައިމަހުގެ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން  .22
އެކީ  ރައްޔިތުންނާއި ގެއުންސިލްގެ ފަރާތުން ޖުލައި މަހުލ.މުންޑޫ ކަ

 މިގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.  2121ޖުލައި  15ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުުވން 
ވަނަ އަހަރު ހިނގައި ދިޔަ ގޮތުގެ  2121ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ 

 2122އި ހިއްސާކުރެވި އަދި ރައްޔިތުންނާ ރިޕޯޓް ، މަސައްކަތުތާވަލް
 .އަހަރުގެ ލަފާކުރާބަޖެޓަށް ަރއްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދިފައިވެއެވެ ވަނަ
 

 މިނިވަންދުވަސް ފާހަގަކުރުން  .23
 ެނގުމުގެ ދިދަ ބޭއްވި ގޮތުން ގަކުރުމުގެފާހަ ދުވަސް މިނިވަން ވަނަ 56

 ގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. 2121ޖުލައި  26 ރަސްމިއްޔާތު
 

 ލ. ބޮކަތްފުށި ދިގުމުއްދަތަަކށް ކުއްޔަށް ދިނުން .24
އަހަރު ދުވަހަށް  21ލ. ބޮކަތްފުށި އިން ފެށިގެން، 2121އޮގަސްޓް  11

އި ވަނީ ކު އެއްބަސްވުމުގަކުއްޔަށްދިނުމަށް އީ ލޮޖިކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި އެ
 ސޮއިކުރެވިފައެވެ.

 

 ލ.މުންޑޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި އީ.އައި.އޭ ގެ މަސައްކަތް ކުރުން  .25
  އެޅުމަށްޓަކައި ނަރުދަމާ ފެނާއި މުންޑޫގައި.ލ

ވަނީ މަސައްކަތް ހެދުމުގެ އީއައިއޭ ހަދަންޖެހޭ
ކުރިއަށް  ގައި މިރަށުގައި 13އަދި  12އޮގަސްޓް 

 ގެންގޮސްފައެވެ.
 
 

 ސުނާމީ އާއި ގުޅިގެން ވެއްޓިފައިވާ ފާރުތަކާއި ގެތަކުގެ ގައުތައް ނަގާ ބިންސާފްކުރުން  .26
 އަދި އިމާރާތްތައް ބާ ގެތަކާއި ފަޅުވެފައިވާ ގުޅިގެން ސުނާމީއާއި މުންޑޫގައި.ލ ދަށުން ސީއެސްއާރުގެ އެމްޓީސީސީގެ

 2121އޮގަސްޓް  18އިން  2121އޮގަސްޓް  14 ޓީމް އެމްޓީސީސީގެ ރުމަށްކު މަސައްކަތް ސާފުކުރުމުގެ ގޮނޑު ކުނި
 ގައިވަނީ ރަށައް އައިސް ދެންނެވިފައިވާ މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 0202

 18 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ސީއީއޯ ރަސްމީދަތުރެއްގައިލ.މުންޑޫ ޒިޔާރަތްކުރުން  .27
ލުވުމަށްޓަކައި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ސީއީއޯ ލ.މުންޑޫގައި ސީ.އެސް.އާރުގެ ދަށުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ެބއް

މިރަށައްވަނީ ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ. އަދި މަސައްކަތް ކުރިން ބިންތަކާއި މަގުތައް ލެވެލްކުރުމަށްޓަކައި ފަސް އެޅުމުގެ 
 21ން މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް އަލުން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ވެހިކަލްތައް ފޮނުވައިދެއްވުމަށް ވަނީ ދަންނަވާަފއެވެ. އެގޮތު

 ބޭނުންވާގޮތައް ަމސައްކަތްކޮށްދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ވަނީ ދެއްވާފައެވެ. ގެ މިދަތުރުގައި ކައުންސިލްއިނ2121ްއޮގަސްޓް 

 
 އާއި ގުޅިގެންމޮނިޓަރިންގއަށް ލުމާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލްގެ އެސް.އެސް.ޑީގެ ހަރަކާތްތެރިވުން 19-ލ.މުންޑޫ ކޮވިޑް  .28

ގައި ލ.މުންޑޫ އިން ނެގި ފުލޫ އަދި ރެންޑަމް ސާމްޕަލްތަކެއް 2121އޮގަސްޓް  26އަދި  2121އޮގަސްޓް  25
ޕޮސިޓިވް ވުމާއި ގުޅިގެން މިކައުންސިލްގެ އެސް.އެސް.ޑީ ޓީމްގެ ފަރާތުން ކަރަންޓީން ކުރެވިފައިާވ ގެތަކަށް ޒަރޫރީ 

ޚިދުމަތް ދީފައެވެ. އެގޮތުން މީޓީމްގައި ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަްށޓަކައި އެކެހެރިވެ ތިބެ އެއް މަސްދުވަހާއި ގާތައް ވަނީ 
ހަރަކާތްތެރިވި ފަރާތްތަކާއި އަދި ލ.މުންޑޫގެ ރައްޔިތުންނަށް އެކިއެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިވި އެންމެާހ ފަރާތްތަކަށް 

 މިފުރުސަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

 
 ލައުޑް ހަދިޔާކުރުން  14އެހީ ޖަމިއްޔާއިން މިސްކިތައް  .29
 މަސްޖިދުލް މުންޑޫ ފަރާތުންވަނީ ޖަމްއިއްޔާގެ އެހީ މަތިން އެދުމުގެ ޝަފީއުގެ އަލީ އަލްފާޟިލް ންސިލަރކައު މުންޑޫ.ލ

 އްޔާއަށްޖަމްއި އެހީ އެހެންކަމުން. ކުރަށްވާފައެވެ ހަދިޔާ ވަނީ 2121ސެޕްޓެމްބަރ  25 ސުޕީކަރު  ލައުޑް 14 އަމާނާތިއަށް



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 0202

 19 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

.ދަންނަވަން ރުޝުކު ގައިނަމު ޔިތުންގެރައް އެންމެހައި މުންޑޫ އަދި ކައުންސިލް މުންޑޫ

 
 
 ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން  .31

ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގެ  2121އޮކްޓޯބަރ  17ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވުނު ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 
 ރުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންބައިވެރިވިއެވެ.ރަށުގެ އެންމެހާ މުވައްސަސާތަކާއި އަދި ރަށުގެ ސުކޫލްދަރިވަރުންގެ އިތު 

 
 ކޮމިޔުނިކޭޝަން ވޯރކްޝޮޕްއާއި ގުޅޭ  .31

 ހުރިހައި މުންޑޫގެ ގުޅިގެން އާއި ޝިޔާމް އަހުމަދު  އަލްފާޟިލް ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓާރ ކޮމިޝަންގެ  އިންފޮމޭޝަންމިކައުންސިލްއިން 
ވަނީ ލ.މުންޑޫ ސުކޫލް  2121އޮކްޓޯބަރ  16ވޯކްޝޮޕް  ސުކިލްސް  ޝަންކޮމިޔުނިކޭ  ނު ހިންގު މުވައްޒަފުންނަށް މުއައްސަސާތަކުގެ

 ހޯލްގައި ކުރިއަށްގެންދިވަފައެވެ.

 
 ސްފާހަގަކުރުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ޒުވާނުންގެ ދުވަ  .32

ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މި ދެދުވަހުގައި ހަރަކާތްތަކެއް  23އަދި އޮކްޓޯބަރ  22ޒުވާނުންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން އޮކްޓޯބަރ 
އެގޮތުން ރަށުގެ ބައެއް އިޖްތިމާއީ ސަރަހައްދުތައް ސާފްކުރުމާއި އަދި އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ޙާއްސަ ފުޓްސެލް މެޗަކާއި އަދި 

 އަދި ފިރިހެން ބޭފުޅުންގެ ފުޓްސަލް ވަންޑޭ ކަޕްއެއްގެ އިތުރުން އެހެން ހަރަކާތްތައް ވަނީ ހިންގިފައެވެ.



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 0202

 20 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 
 .މުންޑޫ ފުޓްސަލްދަނޑު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން ލ .33

 .އެކުގައެވެ ތެރިކަމާއި އެހީ ޒުވާނުންގެ  މުންޑޫ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މަރާމާތުތައް ބައެއް ކުރަންހުރި ދަނޑުގައި ފްޓްސަލް މުންޑޫ.ލ
މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރެވުނެއެވެ. މި  އިން ފެށިގެން އެއް ހަފްތާ މި 2121ނޮވެމްބަރ  11މި މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި 

މަސައްކަތުގައި ދަނޑުގެ ޓާރފްތައް އަލުންތަތްކުރުމާއި މޭޓްތައް ތައްކުރުން އަދި ރަނބަރުތައް ކަހާ ދަނޑު ލެވެލްކޮށް ގޯލްގައި 
 އަލުންކުލަލާ ދާގަނޑު ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

 
 

 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ ސާރވިސް ޗާރޓަރއާންމުކުރުން  .34
 ވަނީ އާންމުކުރެވިފައެވެ.  2121ނޮވެމްބަރ  16ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ ސާރވިސް ޗާރޓަރ 

 

 އަށް ތައްޔާރުކުރެވުނު ތަރައްޤީ ޕްލޭން ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާކުރުން  2122-2126 .35
ޔާލާއި މަސްވަރާއި އަށް ތައްޔާރުކުރެވުނު ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭންގެ ޑްރާފްޓްއަށް ރައްޔިތުންނާ ހި 2122-2126

 ގައި ލ.މުންޑޫ ރައްޔިތުންނާއި އެކީ ވަނީ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައެވެ.2121ނޮވެމްބަރ  22ހޯދުމަށްޓަކައި 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 0202

 21 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 
 

 ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ލ.މުންޑޫއަށް ރަސްމީދަތުރެއްކުރެއްވުން  .36
 24އަދި މިނިސްޓުރީގެ ޓީމް هللا އަބްދުމިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޑރ. މައުސޫމް  ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން

މިރަށައް ވަނީ ޒިޔާރަތްކޮށް ލޯކަލް ޓޫރިޒަމްއާއި ގުޅޭ އެކިއެކި  ފުރުސަތުތައް ބައްލަވާލާ އެމައުލޫމާތު  2121ނޮވެމްބަރ 
 ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

 
 ބައިނަލްއަޤްވާމީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން  .37

ތަފާތު އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް ރާވާވަނީ ހިންގިފައެވެ.  2121ޑިސެމްބަރ  13ނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބައި
އެގޮތުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަފަރާތްތައް ހަދިޔާ ދިނުމާއި އަދި ދުވަހާއި ގުޅިގެން ޙާއްސަ ހިނގާލުމެއް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި 

 .މުންޑޫ ސުކޫލްއާއި އަދި އެހެން މުވައްސަސާތަކާއި ރަށު ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން ވަރަށް ބޮޑަށްވަނީ ލިބިފައެވެ.ހަރަކާތްތަކުގައި ލ

 
 އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ޓީމް ސީ.އެސް.އާރުގެ ދަށުން ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ރަށައް އައުން  .38

 ،ސާފުކޮށް ގެތައް ހަލާކުވެފައިވާ ކާރިސާގައި ސުނާމީ ލެވެލްކުރުމާއި މަގުތައް މުންޑޫގެ.ލ ދަށުން  ސީއެސްއާރުގެ އެމްޓީސީސީގެ
 .ކުރެވިފައެވެ މޮބިލައިޒް ސައިޓް މިވަނީ ގައި 2121ޑިސެމްބަރ  25 މަސައްކަތްކުރުމަށް ލެވެލްކުރުމުގެ  ބިންގަނޑު



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 0202

 22 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 
 

 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކުރުން  .39
ގައި ލ.މުންޑޫ ސުކޫލްގައި ބޭއްވުނު ހަފާލާގައި ވަނީ 2121ޑިސެމްބަރ  26ންޑޫ ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް ލ.މު

 އިފްތިތާހުކުރެވިފައެވެ.

 
 

 ލ.މުންޑޫއަށް ވަންނަން އޮންނަން ނެރުގައި ނެރުބައްތި ޖެހުން  .41
 ވަނީ ހަރުކުރެވިފައެވެ. 2121ޑިސެމްބަރ  31ތި މިނިސްޓުރީ އޮފް ފިޝަރީޒްގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ލ.މުންޑޫ ބަނދަރުގެ ނެރުބައް

 
 

ލ.މުންޑޫގައި ސުނާމީއާއި ގުޅިގެން ވެއްޓިފައިވާ ފާރުތަކާއި ގެތައް ނަގާ ސާފްކުރުމަށްފަހު އެސަރަހައްދު  .41
 ލެވެލްކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ފަސްނެގުމަށްޓަކައި އީ.އައި.އޭ މަސައްކަތް ކުރުން 

މުންދަނީ ކޮރަލް ޝޭޑްޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ހަވާލުކޮށްގެންނެއެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ރަށުގެ މި އީ.އައި.ޢޭ މަސައްކަތް ކުރެވަ
 ގައި ވަނީ ކުރިއަށް ގޮސްފައެވެ.2121ޑިސެމްބަރ  31ސާރވޭ 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 0202

 23 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 
 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް  2021 .8
 ތްތައް ހަރަކާ ގެންދެވިފައިނުވާ 

 
  ްގޮތެއްގައި މިފަދަ  މުއައްޞަސާތަކުގެ މެދުގައި ތަފާތު މުބާރާތްތައް ބޭއްވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހި، ދެމެހެއްޓެނިވި : 1ޙަރަކާތ

 މުބާރާތްތައް
o :ްބަޖެޓް ލިބިފައި ނެތުމުން ސަބަބު/ދަތިތައ 

    ްތަކުގައި ބައިވެރިވުން : އަތޮޅު ފެންވަރުގައާއި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ބާއްވާ މުބާރާތް 2ޙަރަކާތ.  
  ސަބަބު/ދަތިތައް: އެފަދަ މުބާރާތާއެއްގައި ބައިވެރިވާނެ ބަޖެޓް ނެތުން   

  ްހުށައެޅުން ޑު ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީއާއި ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް: ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ފަން 3ޙަރަކާތ. 
  ތްތައް ލަސްވުމާއި ގުޅިގެން އާއި ގުޅިގެން މަސައްކަ 19ކޮވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް: 

   ްކުޑަކުދިންނަށް  : މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން. (އަންހެނުންނާއި 4ޙަރަކާތ
 ޚާއްޞަ

  ސަބަބު/ދަތިތައް: ބަޖެޓް ލިބިފައި ނެތުމުން  
   ްކާރިސާތަކުގައި  ރ މެނޭޖްމެންޓް ސްޓޭންޑިން ކޮމެޓީއާއި: ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް ޔުނިޓާއި، ޑިޒާސްޓަ 5ޙަރަކާތ

 ހަރަކާތްތެރިވުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޓާސްކްފޯސްތައް ޒިންމާކުރުވުން 
  ސަބަބު/ދަތިތައް: އިދާރީ ދަތިކަމުގެ ސަބަބުން އެމަސައްކަތް ނުކުރެވި އޮތުން 
 

  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 0202

 24 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

   ވިޔަފާރިއާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ކައުންސިލުން  .9
 

   ލ.މުންޑޫ ރައްޔިތުންގެ ސްޓޯރ/ ގޭސް ވިޔަފާރި 

 

 

 މުންޑޫ ކައުންސިލުން ދަނީ ލ.މުންޑޫ ރައްޔިތުންގެ ސްޓޯރގެ ނަމުގައިވާ ވިޔަފާރީގެ ހުއްދާގެ ދަށުން އެސް.ޓީ.އޯގެ
 .ކައްކާގޭސް ލ.މުންޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ވިއްކަމުންނެވެ 

  ބަގީ އާއި ޕިކަޕްގެ ދަތުރު 
ށް ލެކްރެޑްގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ ޕިކަޕާއި ކައުންސިލްއިން ކައުންސިލްގެ ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްއަ

ހޯދާފާއިވާ ރަށުޕިކަޕް ބޭނުންކޮށްގެ ރަށުގެ އާންމު ފާާރތްތަކުން އެދުމުން އެބޭފުޅަކަށް ަދތުކޮށްދޭގޮތަށް ވަނީ  ބޭނުންތަަކށް
ކޮށްފައިވާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ދަތުރި ކުލީގެ ގޮތުގައި ކުރާ ދަތުރު ތަކުން ކައުންސިލުން ާފސް ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި މިގޮތަށް

އިޖްތިމާއި ފައިދާއަށްޓަކައި ރަށުގައި ކުރާ މަސައްކަތުގައި މި އުޅަނދުތައް ބޭުނންކޮށްގެން  ކުލި ނެގޭނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް 
  .ކައުންސިލުން ވަނީ ނިންާމފައެވެ އެއްވެސް ފީއެށް ނުނެގުމަށް ލ.ުމންޑޫ

 
 

 ކޮށްދިނު މާއި ލެމިނޭޓް ކުރުން ފޮޓޯޕްރިންޓް  .

އެދަރިވަރުންގެ  ރަށުގައި ފޮޓޯޕްރިންޓްކޮށް ލެމިޭނޓްކޮށްދޭނެަތނެއް ނެތުމުން ރަށުެގ ސުކޫލްގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނާއި 
 ބެލެނެވެރިން އެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަްތ ރަށުން ބޭރަށް ދާންޖެހޭތީ ބެލެެނވެރިންނަށް ލުއިފަސޭހަ ކޮށްދިނުުމގެ ގޮތުން

މެއި މަހުގައި މިކައުންސިލްގައި ޤާއިމުކޮށްފައެވެ.  2118މިކައުންސިލްގެ އާންމު ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށް އެ ޚިދުމަތް މިވަނީ 
ފީގެ ގޮތުގައި ނެގުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އަގުތަކަކީ ކައުންސިލްގެ އާންމު ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައިވާ  މިޚިދުމަތުގެ

 ފާހަގަކޮށްލަމެވެ  ތުގައިމި ފުރުސަ  އަގުތަކެއްކަމުގައި

 

 ލ.ބޮކަތްފުށި ކުއްޔަށް ދޫކުރުން 

ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގައި ހިމެނޭ ލ.ބޮކަތްފުށި ވަނީ ބިޑް އުސޫލްއިން އިޢުލާންކުރުމަށްފަހު އިން ފެށިގެން  2121އޮގަސްޓް   01
  އަހަރަށް އެރަށްވަނީ ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައެވެ. 21އެގޮތުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައެވެ. 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 0202

 25 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 މާލީ ހިސާބުތައް ވަނަ އަހަރުގެ  2121ކައުންސިލްގެ  .11
 

 ަފްނުޑެގ ަބެޖްޓ ިރޕްޯޓ.(J-GOM) ަދުއަލުތްނޭދ ްބޮލްކ ްގާރްންޓ  2202

ގެ  2021
ބަޖެޓް  ނިޔަލަށް 
 ބާކީ 

ގެ  2021
ހިނގި  ނިޔަލަށް 

 ޚަރަދު 

ވަނަ  2021
އަހަރަށް ލިބުނު 

 ބަޖެޓް 
 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 3016796.01  2688456.87 328339.14

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 70675.00  36184.04 34490.96

 ޖުމްލަ  3087471.01  2724640.91 362830.10

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 1759850.60  1623821.43 136029.17

ސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ޕެންޝަނާއި، މު 87849.00   78811.31 9037.69
 ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

 ދަތުރުަފތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  21900.00  20450.00 1450.00

 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 46500.00  35622.88 10877.12

 މަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދުއޮފީސް ހިންގު 689546.41  611268.28  78278.13

 ސަރުކާރުންދޭ އިސްތިާރކާއި ސަބްސިޑީސް  353418.84  269988.00  83430.84 

 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 59850.00  50613.81 9236.19

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު      

 ދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމު 70675.00  36184.14 34491.96

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 0202

 26 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ަބެޖްޓ ިރޕްޯޓ.(J-LCL)  ިޙުދަމުތެގ ަފްނުޑގެ  22.0

ގެ  2021
ބަޖެޓް  ނިޔަލަށް 
 ބާކީ 

ގެ  2021
ހިނގި  ނިޔަލަށް 

 ޚަރަދު 

ވަނަ  2021
އަހަރަށް ލިބުނު 

 ބަޖެޓް 
 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 444128.00  159371.55 284756.45

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 30000.00  25111.11 5111.11

 ޖުމްލަ  474128.00  184371.55 291756.45

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       

 ދަތުރުަފތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  1776.00  1776.11 1.11 

 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 46700.00  19451.46 27248.54

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 263000.00  51663.81 212336.19

 ޙިދުމަތް ދިނުމަށް ހޯދާ ތަކެތި  57800.00 44978.28 12821.72

 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ަޚރަދު 3352.00  3352.11 11.11 

 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 67500.00   39151.11 28351.11

 ޕިޓަލް ޚަރަދު ކެ      

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  30000.00  25111.11 5111.11

3 

 ަބެޖްޓ ިރޕްޯޓ.(L.CRF)  ިޙުދަމުތެގ ަފްނުޑގެ  

 

ގެ  2021
ބަޖެޓް  ނިޔަލަށް 
 ބާކީ 

ގެ  2021
ހިނގި  ނިޔަލަށް 

 ޚަރަދު 

ވަނަ  2021
އަހަރަށް ލިބުނު 

 ބަޖެޓް 
 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 15000.00  11747.24 3252.76

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 154000.00  153156.40 843.60

 ޖުމްލަ  169000.00  164903.64 4096.36

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       

 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 15000.00  11747.24 3252.76

 ރަދު ކެޕިޓަލް ޚަ     

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  154000.00  153156.40 843.60

 
 
 
 
 
 
 
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 0202

 27 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ަބެޖްޓ ިރޕްޯޓ.(lL CTPF)  ިޙުދަމުތެގ ަފްނުޑގެ 

ގެ  2021
ބަޖެޓް  ނިޔަލަށް 
 ބާކީ 

ގެ  2021
ހިނގި  ނިޔަލަށް 

 ޚަރަދު 

ވަނަ  2021
އަހަރަށް ލިބުނު 

 ބަޖެޓް 
 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 433803.20 23062.08 410741.12

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ   

 ޖުމްލަ  433803.20 23062.08 410741.12

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު    

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 27553.00 19054.50 8498.50

ފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަ 1250.20 1250.20 
 ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 5000.00 5000.00 

 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 400000.00  400000.00

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު    

 ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ    

 

 ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް ވަނަ އަހަރުގެ  2121 .11
 

 52: އަދަދު  ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ 
 

 32 އަދަދު:ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ބާއްވައިފައިވާ ކައުންސިލުން 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 0202

 28 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް  ޙާޟިރުވި ޢަދަދު  ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

 2 1 ބައްދަލުވުން – 3ދައުރު 

 EL/MIS/2021/01އީލޮޖިކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނަންބަރ  .1

ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން 19-ސިޓީއިން އެދިފައިވާ ގޮތަށް ކޮވިޑް

 މަސައްކަތް ފެށުމަށް ހުރި ދަތިތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް،

އެ ފަރާތުން ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާ ލ.ބޮކަތްފުށިއަށް ކުލީގެ   .2

އި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ސިޓީގަ

 ދެއްކުން އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށް ނިންމުނެއެވެ.

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގޯތި ތެރޭގައި ހަދާ ގަރާޖުގެ މަސައްކަތް  .3

ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީގެ ފައިސާއިން 

ޚަރަދުކޮށްގެން ގަރާޖުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

 ށް ނިންމުނެއެވެ.ކުރާގޮތަ

 

 2 2ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2121ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ  .1

 ފާސްކުރެވުނެއެވެ.

 

 2 3ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ފެނަކަ އޮފީސް އައު އިމާރާތް އެޅުމަށްޓަކައި ފެނަކައިން  .1

ން އެދިފައިވާ ބިން ކައުންސިލް އިދާރާގެ ދެކުނުން އޮތް ހުސްބިމު

ފޫޓަށް ވުރެ ކުޑަނޫން ބިމެއް ދިނުމަށް  80*70

 ފާސްކުރެވުނެއެވެ.

ކައުންސިލްއިން ކުރިން ޕްރީސުކޫލް ހިންގި އިމާރާތުގައި  .2

ހަދާފައިވާ ދެކޮޓަރިއަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ ތިން ތަނުން 

ކޮޓޭޝަން ހޯދުމަށްފަހު، ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ ގަތުމަށް 

 ފާސްކުރެވުނެއެވެ.

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 0202

 29 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 2 4އްދަލުވުން ބަ – 3ދައުރު 

މި ކައުންސިލްގައި ވަގުތީގޮތުން މަސައްކަތްކުރާނެ ސެކިޔުރިޓީ  .1

އޮފިސަރއަކާއި އަދި އ.އެޑްމިން އޮފިސަރއެއް ނެގުމުގެ 

 މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ފާސްކުރެވުނެއެވެ. 

 

 2 5ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

މިސްކިތުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމަށްޓަކައި އެއަރކޯން  .1

ރާމާތުކުރުމަށާއި އަދި ކައުންސިލްއިން މައިގަނޑުތަކެތި މަ

ދިނުމުން ލ.މުންޑޫ މަސްޖިދުލްއަމާނާތުއަށް ތުރީ ފޭސް ކޭބަލް 

އެޅުމަށްފަހު އެކަމާއި ގުޅުން ހުރި އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް 

ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރުމަށް 

 ފާސްކުރެވުނެއެވެ.

ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން ދެ  13ން ގެނެސްފައިވާ ކައުންސިލްއި .2

ލޭބަރ އަށް ދޭ މުސާރާ މޭސަންގެ މުސާރައާއި އެއްހަމަ 

 ކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނެއެވެ.

ކައުންސިލްއިން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ދެ އެކަމޮޑޭޝަން ބުލޮކްއަށް  .3

ގެންނަ ފަރުނީޗަރތައް ރޭވުމާއި ދެ ކޮޓަރީގައި ދެ އޭސީ 

ޝަން ހޯދުމަށްފަހު، ކޮޓޭޝަންގެ ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ކޮޓޭ

)ތިރީސް ފަސްހާސް ( ރުފިޔާއަށް ވުރެ  35111އަގު 

ދަށްނަމަ އެންމެ ހެޔޮ އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން 

 ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ފާސްކުރެވުނެއެވެ.

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 0202

 30 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 2 6ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

އީލޮޖިކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރ  .1

EL/MIS/2021/08 (16  ީސިޓީއާއި 2121ފެބްރުއަރ )

ގުޅިގެން އެ ކުންފުންޏާއި އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ 

މުއްދަތު އިތުރު  AGR(398-A/PVT/2021/01)ނަންބަރ 

ކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމާއި ކޮށްފައިވާ 

މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާ، އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު 

އްވުމުގެ ހުއްދައަކަށް ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ކޮށްދެ

 ހުށަހެޅުމަށް ފާސްކުރެވުނުއެވެ.

ކައުންސިލްއިން ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ ދެ އެކަމޮޑޭޝަން ބްލޮކް  .2

ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ 

މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި ހުޅުވާނެދުވަހަކާއި ގުޅޭގޮތުން 

 ވުނެއެވެ.މަސްވަރާކުރެ

 

 2 7ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ރަމަޟާން މަހާއި ސައްވާލް މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަތްދުވަހުގެ  .1

އަށް ލ.މުންޑޫ ފުޓްސަލްދަނޑާއި 23:11އިން 21:11ރޭގަނޑު 

އަދި ވޮލީކޯޓް އެއްވެސް އަގަކާނުލާ ރަށުގެ އާންމުންނަށް 

 ހުޅުވާލުމަށް ފާސްކުރެވުނެއެވެ.

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 0202

 31 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 2 8 ބައްދަލުވުން – 3ދައުރު 

ކައުންސިލްއިން ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ އެކަމޮޑޭޝަން ބުލޮކްއަށް  .1

ބޭނުންވާ ފޮޅާ ސާފްކުރާ ސާމާނު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން 

 ޚަރަދުކޮށްގެން ގަތުމަށް ފާސްކުރެވުނެއެވެ.

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް  13ކައުންސިލް އިދާރާގެ މަސައްކަތު  .2

ދުވަހަކީ،  2ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު ދިހަ ދުވަހާއި އީދު 

ޗުއްޓީގެ ދުވަސްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް 

 ފާސްކުރެވުނެއެވެ.

 

 2 9ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ކައުންސިލަށް އަލަށް އިންތިހާބުވި ކައުންސިލަރުން މަސައްކަތް  .1

ކުރެވޭނެ މާހައުލެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަމުންދާ 

އަމް ދެ ދޮރު ސެޓާއި އަދި ދެ މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން އެލްމިނު

ކޮމްޕިޔުޓަރ ސިސްޓަމް ގެ އިތުރުން ފަސް ފޫޓްގެ އޮފީސް 

މޭޒެއް ގަތުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމަށް 

 ފާސްކުރެވުނެއެވެ.

 

 5 1ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

ވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލްގެ  14ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ  .1

އި އަލްފާޟިލް އިބްރާޙީމް ނަޢީމް، ނާއިބު ރައީސްގެ ގޮތުގަ

 ސެވަންސްޓަރ، ލ.މުންޑޫ އިންތިހާބުކުރެވުނެއެވެ.

ވަނަ ދައުރު ހިގާދިޔާގޮތާއި ގުޅޭ ގޮތުން  13ކައުންސިލްގެ  .2

 އެކުލަވާލާފައިވާ ރިޕޯރޓް ފާސްކުރެވުނެއެވެ.

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 0202

 32 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 4 2ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

ވަނަ  11ވަނަ ދައުރުގެ  14ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ  .1

 ލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެއެވެ.ޖަ

ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އާންމު ބައްދަލުވުންތަކާއި ގުޅޭ  .2

އެޖެންޑާ އަދި ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުންތައް ކައުންސިލަރުން މި 

އިދާރާއަށް ދީފައިވާ މެއިލް އެޑްރެސް އަށް ފޮނުވުމަށްފަހު 

 އެކަން އެސް.އެމް.އެސް މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލަރުންނަށް

އެންގުމުން އެޖެންޑާ ހަވާލުކުރެވުނީކަމަށް ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި 

 އެންމެހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެއެވެ.

 4ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވުސްގައިވާ  މި ކައުންސިލްގެ  .3

އެކައުންޓުއިން ފައިސާ ނެގުމުގެ ހުއްދަ ސޮއި ކުރާނެ 

ދަމް ނާޞިފް، ފާރްތަކުގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ ރަޢީސް އާ

ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް އިބްރާހީމް ނަޢީމް، އަދި 

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ ފާޠިމަތު ސާޖިދާގެ ނަން 

ފާސްކުރެވުނެއެވެ. އަދި ފައިސާ ބޭންކު އިން ނެގުމުގެ ހުއްދަ 

ކައުންސިލް މެމްބަރު ޢަލީ ޝަފީޢު އަދި ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ 

 އެވެ.ޙުސައިން ޖަޙުޝް ގެ ނަން ފާސްކުރެވުނެ

ވަނަ   15،16،17،18ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވައިދުގެ  .4

މާއްދާއަށް ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް ހުށަހެޅުއްވި 

އިސްލާހުތައް ހިންގާ ޤަވައިދައް ގެނައުމަށްޓަކައި ކައުންސިލަށް 

ހާޒިރުވި އެންމެހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމާ 

 ފާސްކުރެވުނެއެވެ.

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 0202

 33 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 5 3ލުވުން ބައްދަ – 4ދައުރު 

ވަނަ  12ވަނަ ދައުރުގެ  14ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ  .1

 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެއެވެ.

-188ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރ  .2

POD/CIR/2021/64 (19  ޭސިޓީއާއި 2121މ )

ގުޅިގެން ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ 

ކުރާނެ މުވައްޒަފެއްގެ  މަސްޢޫލިއްޔަތު ވަގުތީ ގޮތުން އަދާ

ގޮތުގައި ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ ޙުސައިން ޖަޙުޝް ގެ ނަން 

ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެމްބަރުންގެ 

 އަޤްލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

ކައުންސިލްގެ ބިޑްކޮމެޓީގައި ޕްލޭނިންގެ އޮފިސަރ ޙުސައިން  .3

ޖަޙުޝް، ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޙަސަން ނާދިޙް އަދި 

އ.ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އަޙުމަދު ޝަފީޢު ގެ ނަން 

 ހިމަނުމަށްފަހު ބިޑް ކޮމެޓީ އަލުން އެކުލަވާލާ ފާސްކުރެވުނެވެ.

މުންޑޫ ޕިކްނިކް އޭރިޔާގެ ގިރާ ސަރަޙައްދު  .4

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި  2121ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި 

 ހިމަނާފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ކައުންސިލްއިން ރާވާފައިވާ

މަސައްކަތައް ބޭނުންވާނެ ތަކެތި ހޯދުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ 

)ފަނަރަ ހާސް( ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުމަށް  15111ބަޖެޓް އިން 

ކައުންސިލްއަށް ހާޒިރުވި އެންމެހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން 

ފާސްކުރެވުނެވެ. އަދި މި މަސައްކަތުގައި ކައުންސިލްގެ 

އަދި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ  މުވައްޒަފުން ބައިވެރި ކުރުމަށާއި

 އެހީ ހޯދުމަށް ފާސްކުރެވުނެވެ.

ކައުންސިލްގެ ވެހިކަލްތައް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ހަދަމުންގެންދާ  .5

ޖޫން  16ގަރާޖްގެ މަސައްކަތުގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް 

އިން ފެށިގެން ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން  2121

ވެ. އަދި މި މަސައްކަތް ބޭނުންކޮށްގެން ކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނެ



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 0202

 34 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސްގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ކުރިއަށް 

 ގެންދިޔުމަށް ފާސްކުރެވުނެވެ.

 11ލ.މުންޑޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރގެ ޚިދުމަތް  .6

އިން ފެށިގެން ލ.މުންޑޫގެ ރައްޔިތުންނަށް  2121ޖުލައި 

އް ވުމަށްފަހު އެ ދިނުމަށްޓަކައި ވާންޖެހޭ އެންމެހާ ތައްޔާރީތަ

 ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ފާސްކުރެވުނެވެ.

އަކަ ފޫޓްގެ  2111ލ.މުންޑޫ އިން ދިރާޤަށް ދޫކޮށްފައިވާ  .7

ބިމުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް މި 

އިދާރާއަށް ލިބިފައިނުވާތީ، އަދި މިކަމާއި ގުޅިގެން 

ން ކުރެވުނު ކައުންސިލްއިން ދިރާޤްއާއި އެކު އެކި ގޮތްގޮތު

މުއާމަލާތްތަކުން އެއްވެސް އަލިމަގެއް ފެނިފައި ނުވާތީ މި 

 11މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށްޓަކައި  މި އަދުން ފެށިގެން 

މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިރާޤަށް ދިނުމަށްފަހު މި 

މައްސަލާއާއި ގުޅިގެން ދިރާގު އާއި މެދު ކޯޓުގައި ދައުވާ 

އުންސިލްގެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި ކުރުމަށް ހުށަހެޅުމަށް ކަ

 އެންމެހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 

 4 4ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

ވަނަ  13ވަނަ ދައުރުގެ  14ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ  .1

 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެއެވެ.

ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އުދަބާނި ގެސްޓްހައުސް ކުއްޔައް  .2

މައްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ އުސޫލް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ދޫކުރު

 އެންމެހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 0202

 35 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 4 5ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

ވަނަ  04ވަނަ ދައުރުގެ  14ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ  .1

 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެއެވެ.

ނުންކުރަމުންދާ ދެ ސަރަޙައްދައް ރަށުގައި ކުނިއެޅުމައް މިހާރު ބޭ .2

އިން ފެށިގެން ކުނިއެޅުން ހުއްޓާލުމައް  2121ޖުލައި  11

ޖުލައި ފެށިގެން ލ.މުންޑޫ ވޭސްޓް  11ފާސްކުރެވުނެވެ. އަދި 

މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރއިން ނަގަމުންދާ ފަތްކުނި އެޅުމަށްޓަކައި 

އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް  4111އެ ސެންޓަރގެ ދެކުނުން 

 ށް ފާސްކުރެވުނެއެވެ.ހަމަޖެއްސުމަ

އަހަރު ދުވަހަށް ކުއްޔައް ދޫކުރުމަށްޓަކައި  21ލ.ބޮކަތްފުށި 

އިދާރީ ގޮތުން ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވުމަށްފަހު، ވީ އެންމެ 

 އަވަސް ފުރުސަތެއްގައި އިޢުލާންކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނެއެވެ.



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 0202

 36 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 4 6ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

ވަނަ  15އުރުގެ ވަނަ ދަ  14ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ  .1

 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެއެވެ.

ލ.މުންޑޫގައި އެއްފަހަރު ބޭނުންކުރުމަށް ފަހު އުކާލެވޭ  .2

ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުން މަދުރަށަކައް ހެދުމުގެ މަޤްސަދުގައި 

ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެންމެހާ ސަރުކާރުގެ 

އަޅާނެ މުވައްސަސާތަކުގައި ބޭނުންކުރުމައްޓަކައި، ބޯފެން 

ބިއްލޫރި ފުޅި ގަތުމަށްފަހު ރަށުގެ އެންމެހާ މުވައްސަސާތަކައް 

 ހަދިޔާ ކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނެއެވެ.

ކައުންސިލްގެ ހުއްދައާއި އެކީ ރަށުގައި އާންމު ފަރާތްތަކުން  .3

ސަރަހެއްދެއް ކަނޑައެޅުމައްފަހު  13ރުއްގަސް އިންދާނެ 

ބަރުންގެ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި އެންމެހާ މެމް

 އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެވުނެއެވެ.

ކައުންސިލްއިން ރަށުގެ ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި  .4

ކުރަމުންދާ މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ފޮޓޯތައް ޕަބްލިކް 

ސަރވިސް މީޑިޔާގެ އެދުމުގެ މަތިން ހިއްސާކުރުމަށް 

 ފާސްކުރެވުނެއެވެ.

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 0202

 37 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 4 7ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

ވަނަ  16ވަނަ ދައުރުގެ  14އުންސިލްގެ ލ.މުންޑޫ ކަ .1

 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެއެވެ.

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީޕްލޭން މިކައުންސިލްގެ ފަރާތުން  .2

ހިމަނަން ބޭނުންވާކަންކަން ކަނޑައަޅާ ނިންމުމަށްފަހު އަތޮޅު 

 ކައުންސިލްއަށް ފޮނުވުމަށް ފާސްކުރެވުނެއެވެ.

ށުކޮޅު ބީޗްގެ" ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ރަށުގެ ދެކުނުގައިވާ"ރަ .3

ވާ  2121ޖުލައި  11ކައުންސިލްއިން ރާވާފައިވާ މަސައްކަތް 

 ހޮނިހިރު ދުވަހުގައި ފެށުމަށްނިންމާ ފާސްކުރެވުނެއެވެ.

ކައުންސިލްއިން ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި  .4

)އިދާރީ ދާއިރާތާއް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލްއިން  7/2111

ވަނަ މާއްދާގެ  71ވަނަ އިސްލާހުގެ  18ންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ(ހި

)ށ(ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން "ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި" 

 އުފައްދައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ނިންމާ ފާސްކުރެވުނެއެވެ.

 

 4 8ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

ލ.މުންޑޫ "ރަށުކޮޅު ބީޗް" ތަރައްޤީކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް  .1

 އާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނެއެވެ. ހޯދުމަށްޓަކައި

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 0202

 38 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 14 9ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

ވަނަ އަހަރުގެ  2121ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ  .1

ވަނަ ޖަލްސާގެ  18އަދި  17ވަނަ ދައުރުގެ  14

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެއެވެ.

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަންޖެހޭ  .2

ރަދުތައް ކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ޚަ

ޤަވައިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޕެޓީކޭސްއެއްގެ ގޮތުގައި މަހަކު 

)އެއްހާސް ރުފިޔާ( ހަމެޖެއްސުމަށް ފާސްކުރެވުނެއެވެ.  1111

އަދި ޖެހިގެން އަންނަ މަހަކަށް ޕެޓީކޭސްގެ ގޮތުގައި 

ގައި ޚަރުދު މިންވަރު ފައިސާކަނޑައަޅާނީ ފާއިތުވި މަހު 

ޕެޓީކޭސްއަށް އިތުރުކޮށް ފާއިތުވި މަހުގެ ބާކީ 

 ހިމަނައިގެންކަމުގައިވެސް ފާސްކުރެވުނެއެވެ.

މިކައުންސިލްއިން ކަރަންޓަށް ކުރާ ހޭދަ ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން  .3

 7kwލ.މުންޑޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމިއްޔާއިން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ 

އިޔާދަ ކުރެވެނިވި ސޯލަރ ޕެނަލްއިން މިކައުންސިލްއަށް 

ހަކަތައިން އުފައްދާ ކަރަންޓް ގަތުމަށް ބޭނުންވާތީ މި 

ކަމަށްޓަކައި ލ.މުންޑޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމިއްޔާއާއި އެކު މަސްވަރާ 

 ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ފާސްކުރެވުނެއެވެ.



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 0202

 39 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 
10 

14 

 ވަނަ އަހަރުގެ 2121ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ  .1

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  19ވަނަ ދައުރުގެ  14

 ފާސްކުރެވުނެއެވެ.

ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭން އަދި ފައިނޭންސަލް  .2

ޕްލޭން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިޔުމާއި ގުޅޭގޮތުން 

 މަސްވަރާކުރެވުނެއެވެ.

 )އެއްގަމު ދަތުރު ފަތުރުގެ ގާނޫނު( 5/2009ޤާނޫނު ނަންބަރ  .3

ވަނަ މާއްދާގެ  24ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ގާނޫނުގެ  4

)ހ(ގައި ވާގޮތުގެމަތިން މިރަށުގައި އެއްގަމު އުޅަނދު 

ގިނަވެގެން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދެވޭނެ އަދަދާއި އަދި އެއްގަމު 

އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ގެންގުޅެވޭނެ އެންމެ ދިގުމުއްދަތެއް 

 އެވެ.ކަނޑައެޅުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަސްވަރާކުރެވުނެ

ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 
11 

14 

ވަނަ އަހަރުގެ  2121ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ  .1

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  10ވަނަ ދައުރުގެ  14

 ފާސްކުރެވުނެއެވެ.

ލ.މުންޑޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރއަށް އާންމު އުސޫލުން  .2

އްގެ ގޮތުގައި އުކާލެވޭ ކުންޏައްވުރެ އިތުރުވުމުން ވަކި ދަތުރެ

 51އުކާލެވޭ ކުންޏައް ކުރިން ނަގަމުން އައި ޕިކަޕްދަތުރަކަށް 

)ތިރީސް( ރުފިޔާ އަދި  31)ފަންސާސް ރުފިޔާ(ގެ ބަދަލުގައި، 

)ފަނަރަ(  ރުފިޔާ  15ބަގީގައި ކުނި އުކާލާނަމަ ދަތުރަކަށް 

ނެގުމަށް ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި އެންމެހާ 

 ފާގުން ފާސްކުރެވުނެއެވެ.މެމްބަރުންގެ އިއްތި

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 0202

 40 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 
12 

13 

 14ވަނަ އަހަރުގެ  2121ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ 

ވަނަ ދައުރުގައި ބޭއްވިފައިވާ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކުން 

ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތައް ތަންފީޒްކުރެވިފައި ހުރިމިންވަރު 

ބަބުތަކާއި ހުރެ ތަންފީޒް ދެނެގަނެ އަދި އެކިއެކި ސަ

ތަންފީޒްކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންހުރި ، ނުވެހުރިކަންކަން

 މަސައްކަތްތަކާއި މެދު މަސްވަރާކުރެވުނެއެވެ.

ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 
13 

15 

ވަނަ އަހަރުގެ  2121ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ  .1

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  12ވަނަ ދައުރުގެ  14

 ރެވުނެއެވެ.ފާސްކު

ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްއިން އެކުލަވާލާފައިވާ ލ.މުންޑޫ އުދަބާނި  .2

ގެސްޓްހައުސް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އުސޫލްއާއި ގުޅޭ ގޮތުން 

ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެހާ 

އިސްލާހުތައް ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ އަޤްލަބިއްޔަތުން 

 ފާސްކުރެވުނެއެވެ.

 

ބައްދަލުވުން  – 4ރު ދައު
15 

14 

ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްދުންމަތީ  .1

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޓީމާއި އެކު މާލެއަށް ކުރުމަށް 

ރާވާފައިވާ ދަތުރުގައި މިނިސްޓުރީތަކަށް ހުށަހަޅާނެ 

 ކަންކަތައްތަކާއި މެދު މަސްވަރާކުރެވުނެވެ.

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 0202

 41 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 
16 

15 

ލަތު ރަށުގައި ރަނގަޅުވެ ރަށް ގެ ހާ 19-ކޮވިޑް  .1

މޮނިޓަރިންގ ނެގުމަށްޓަކައި ވާންޖެހޭ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް 

ވަމުންދާތީ މިހަފްތާތެރޭގައި މޮނިޓަރިންގ އުވައިލައިފިނަމަ 

ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުންފެށިންގެން  2121ސެޕްޓެމްބަރ  26

ޖަލްސާގެ އޮފީސް އާންމުންނަށް ޚިދުމަތް ދޭންފެށުމަށް 

ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން  ،ބައިވެރިވެ

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

ލ.މުންޑޫ އިޖްތިމާއީ ސަރަހައްދުތަކުގައި ކުނިކެހުމުގެ  .2

މަސައްކަތް ރަށް މޮނިޓަރިންގ އަށް ލުމުގެ ސަބަބުން 

މަޑުޖެހިފައިވާތީ، މިކަމާއި ގުޅިގެން މި މަސައްކަތުގައި 

ބައްދަލުވުމެއް  ހަރަކާތްތަރިވާފަރާތްތަކާއި އެކު މަސްވަރާ

 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި ،ޖަލްސާގެ ބައިވެރިވެބޭއްވުމެއް 

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 0202

 42 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 
17 

14 

އަތޮޅު ކައުންސިލްއިން މިކައުންސިލްއަށް އެހީގެ ގޮތުގައި  .1

ވަނަ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ  14މިއިދާރާގެ 

ދިހަ ހާސް ނުވަސަތޭކަ ނުވަ ރުފިޔާ( އަކީ )ނުވަ  90,909

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީއެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅާ އެފައިސާ 

ޖަމާކުރުމަށް ޖަލްސާގެ ބައިވެރިވެ  އާމްދަނީ އެކައުންޓަށް

ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

 31ހަށް  ޤަބުރުސްތާން ގެ އުތުރުކޮޅުން ރަށް ހުރަ މިރަށުގެ .2

 ،ފޫޓް ފުޅާމިނުގައި މަގެއް ހެދުމަށް ޖަލްސާގެ ބައިވެރިވެ

 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

  ސިކުސް ސެންސް ލާމު އިން ސުކޫލްތަކާއި ގުޅިގެން  .3

ލ.މުންޑޫ  ،ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލާމުފަރު ފެސްޓިވަލް

ތްތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން ސުކޫލްއިން ގެނެސްދޭ ހަރަކާ

އެދުވަހުގައި މި ފެސްޓިވަލްގެ ބޭނުމަށް ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް 

ކައުންސިލްގެ އެއްގަމު އުޅަނދުތަކުގެ އެހީގައި ކޮށްދިނުމަށް 

ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ  ،ޖަލްސާގެ ބައިވެރިވެ

 އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

ތަކުގައި ކުނިކެހުން މިއަހަރުގެ އޮގަސްޓް އިޖުތިމާއީ ސަރަޙައްދު .4

ބަލިމަޑުކަން ފެތުރުމުގެ  19-މަހުގައި ކުރިޔައް ދަނިކޮށް ކޮވިޑް 

ސަބަބުން ހުއްޓިފައިވާތީ އެ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވި އެންމެހާ 

ފަރާތްތަކަށް ކުނިކެހުމުގެ އޮގަސްޓް މަހަށް ބަޖެޓް ކުރެވިފައިވާ 

)ވިހިހާސް( ރުފިޔާ ބެހުމަށް   21111ޖުމްލަ އަގު ކަމުގައިވާ 

ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ  ،ޖަލްސާގެ ބައިވެރިވެ

 އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 0202

 43 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 
18 

14 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް )ދިރާގު(އިން  .1

ކުރިން ބޭނުންކުރި އެންޓަނާ ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްއަށް 

މާއި ގުޅޭ ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ ޤަރާރް، ހަދިޔާކުރު

ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ  ،ޖަލްސާގެ ބައިވެރިވެ

 އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ  13މިކައުންސިލް އިން ގެނެސްފައިވާ  .2

ވިސާއައުކުރުމާއި އަދި އެ މުވައްޒަފުން ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ 

އްޓާގޮތައް ހަމަޖެއްސުމާއި ގުޅޭގޮތުން ދަށުން ސީދާ ބަލަހަ

 މަސްވަރާކުރެވުނެވެ.

 

ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 
19 

14 

ވަނަ  14ވަނަ އަހަރުގެ ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ  2121 .1

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ. 18ދައުރުގެ 

ރަށުގައި ހުރި ބަންޑާރަ ރުއްގަސްތައް ވީ އެންމެ އަވަސް  .2

އެއްއަހަރު ދުވަހަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް  ފުރުތައްގައި

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 0202

 44 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 
21 

15 

ވަނަ  14ވަނަ އަހަރުގެ ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ  2121 .1

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ. 19ދައުރުގެ 

ވަނަ އަހަރަށް  2126-2122ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ  .2

ރައްޤީގެ ޕްލޭން އަދި ފައިނޭންސަލް ޕްލޭން އެކުލަވާލާފައިވާ ތަ 

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

ކައުންސިލްހަދާ ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ އާންމު ޤަވައިދުތައް  .3

 ތަންފީޒުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަސްވަރާކުރެވުނެވެ.

 ހޮނުއެޅުމުގެ  ންތެރެއި ރުއްތަކުގެ ބަންޑާރަރަށުގައި ހުރި  .4

ކެނޑުމަށް ބައްދަލުވުމުގައި  ރުއްތައް ގެއްލުންވި ސަބަބުން

ބައިވެރިވެ ވޯޓްގައިބައިވެރިވި އެންމެހާ މެމްބަރުންގެ 

 އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި  ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ ލަފާދޭކޮމެޓީ އެކުލަވާލާ .5

މެމްބަރުންގެ ބައިވެރިވެ، ވޯޓްގައިބައިވެރިވި އެންމެހާ 

 އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެވެ.
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ވަނަ  14ވަނަ އަހަރުގެ ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ  2121 .1

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ. 21ދައުރުގެ 

ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްހެދުމަށްޓަކައި މި  .2

ބައްދަލުވުމުގައި  ތުން ޚަރަދުކުރުމަށްކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަ

ބައިވެރިވެ ވޯޓްގައިބައިވެރިވި އެންމެހާ މެމްބަރުންގެ 

 އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

ރަށުގެ މަގުތަށް އެއްވަރުކޮށް ލެވެލްކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ވެލި  .3

ހޯދުމަށްޓަކައި ރަށުގެ އިރުމަތީ ފަރާތުން ވެލިނެގުމަށްޓަކައި 

މަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދު އީ.އައި.އޭ ހެދު

ކުރުމަށް  ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓްގައިބައިވެރިވި 

 އެންމެހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެވެ.
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ލ.މުންޑޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމިއްޔާއިން މާލީ އެހީއަކަށް  .1

ލ.މުންޑޫ ޒުވާނުންގެ  އެދިފައިވާ މައްސަލާގައި

ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން ފާހަގަކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 

މަސައްކަތު ދުވަހާއި ގުޅިގެން ރަށުގެދެކުނު ކޮޅުން 

ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި 

ކައުންސިލްއިން ޖެހުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ 

ރިވެޓްމެންޓް، ޒުވާނުންގެ ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން 

ކަތް ކޮށްދިނުމުން އެ މަސައްކަތު އަގަށްވާ އެމަސައް

)ދިހަހާސް ރުފިޔާ( ލ.މުންޑޫ ޒުވާނުންގެ  11111

 ޖަމިއްޔާއަށް ދިނުމަށް ފާސްކުރެވުނެވެ.

ލ.މުންޑޫ އާޘާރީތަންތަނާއި ތަކެތި ހިމާޔަތްކުރުމުގެ  .2

ގޮތުން ބުއްދަގެ ސަރަހައްދު )ވެވު ހިމެނޭގޮތައް( 

ގެ ހިމާޔަތްކޮށް ޤަބުރުސްތާނު ޒިޔާރާތް އަދި ބާނަމާދަ 

ބެލެހެއްޓުމަށް ބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެރިވެ ވޯޓްގައި 

ބައިވެރިވި އެންމެހާ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން 

 ކުރެވުނެވެ.ފާސް
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 ބޭނުމަށް ސެންޓަރގެ މެނޭޖްމެންޓް ވޭސްޓް މުންޑޫ.ލ .1

ކޮޓޭޝަންގައިވާ އަދަދަށް  ބަގީއެއްގަތުމަށްޓަކައި

ރަދުކުރުމަށް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ޚަ

ވޯޓްގައިބައިވެރިވި އެންމެހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ހާޒިރީ  ސެންޓަރގެ މެނޭޖްމެންޓް ވޭސްޓް މުންޑޫ.ލ .2

 ގަތުމަށްޓަކައި މެސިނެއް ޕްރިންޓް ފިންގަރ ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ބައްދަލުވުމުގައި  ޚަރަދުކުރުމަށް އަދަދަށް ކޮޓޭޝަންގައިވާ

ބައިވެރިވެ ވޯޓްގައިބައިވެރިވި އެންމެހާ މެމްބަރުންގެ 

 އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ކައުންސިލް އަދި  ސެންޓަރ ވޭސްޓްމެނޭޖްމެންޓް މުންޑޫ.ލ .3

 ކޮޓޭޝަންގައިވާ މަސައްކަތައް ގުޅާލުމުގެ އެއްނެޓްވޯރކްއަކުން 

ވެރިވެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައި ޚަރަދުކުރުމަށް އަދަދަށް 

ވޯޓްގައިބައިވެރިވި އެންމެހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަގުތީގޮތުން ނަގާފައިވާ  .4

"ކައުންސިލްގެ އެސިސްޓެންޓް" މަޤާމުގެ މުވައްޒަފުގެ 

އަށް ހަމަވާތީ، 2121ޑިސެމްބަރ  31ކޮންޓްރެކްޓް 

ޑިސެމްބަރ  31 ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތު އިތުރުނުކޮށް 

ގައި ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ކައުންސިލްގެ 2121

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓްގައިބައިވެރިވި އެންމެހާ 

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެވެ.
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 14ވަނަ އަހަރުގެ  2121ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ  .1

ސާގެ ޔައުމިއްޔާ ވަނަ ޖަލް 23ވަނަދައުރުގެ 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

 26ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް ލޯންޗުކުރުމުގެ ހަފްލާ  .2

ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގައި ބޭއްވުމަށް  2121ޑިސެމްބަރ 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

ދިރާޤާށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމާއި ގުޅޭ މައްސަލަ ރިވިއުކުރުމަށްފަހު  .3

ސަލަ ހުށަހެޅުމަށް މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ކޯޓައް މި މައް

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވޯޓްގައި ބައިވެރިވި އެންމެހާ 

 މެމަބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 

   

 

  ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު
 ވަނަ 2121 ަވނީ ކައުންސިަލުރން ިއންތިހާބުވި  ދަުއރަކަށް ވަނަ 14 ަކއުންސިްލގެ މުންޑޫ.ލ

 ކަުއންސިލަރުްނގެ އަދި . ކުރަްއވާަފއެވެ  ހުވާ ަމޤާމްގެ ދުވަުހގައި ވަނަ 17 ެމއި އަހަުރގެ
  .އިންިތހާބުކުެރވިަފެއވެ ަވނީ ބޭފުޅަކު 15 ގޮތުަގއި



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 0202

 49 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 
 

 ނިންމުން  .12
 

ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގެ  ރު އަހަ ވަނަ  2121މިކައުންސިލުގެ 
ނަތީޖާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެމުންދާކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ. އެގޮތުން ލ.މުންޑޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް  ކަންކަމުގެ އެ ގިނަކަންތައްތަކެއް ފެށި،

ސެންޓަރގެ ޚިދުމަތް ފެށުމުގެ ސަބަބުން އެކަމުގެ ލުއިރައްޔިތުންނަށް ދަނީ ލިބެމުންނެއެވެ. އަދި ރަށުގައި ސުނާމީ އާއިގުޅިގެން 
ކާއި މަގުފާރުތައް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކު އުކާލެވުމަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ރަށް ސާފްވެ ހަލާކުވެފައިވާ ގެތަކުގެ ފާރުތަ

 އެކިއެކި ކަންކުރުމަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ.

ޔިތުންގެ ރައް ތިބެ،އި ޤައުމަށް ވަފާތެރި ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ރަށާއަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި ދުޢާ އަކީ 
އަޅަމެންގެ هللا ލާބައާއި މަންފާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. ކީރިތި 

  آمــــــــــينކާމިޔާބީ އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ.  ބަރަކާތް ލައްވައި،މަސައްކަތުގައި 
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