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 ބަޔާން  ރައީސްގެ  ކައުންސިލްގެ 
g 

އަށް ޙަމްދާއި، ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެން  وتعاىل سبحانههللا ޢުމަތްތަކުގެވެރި ގަދަކީރިތިވަްނތަ ނި

 ى هللا عليه وسّلمحمّمد صلّ ޢަމަލީގޮތުން މަގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާތް ސާހިާބ  ،ނަމޫނާއާއިގެން ވަޑައިގެންއުޅެންވީގޮތުގެ ރިވެތި 

ނަިބއްޔާގެ އިތުރު  އެ މާތްޞަލަވާތާއި، ސަލާމުގައި  މި އަށް ޞަލާވާތާއި، ސަލާމް ެލއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ.

 .އާލުންނާއި، މިތުރު ޞަޙާީބން ޝާމިލްކުރަމެވެ
ެގ ނިޔަލަށް  2020 ޖޫން 30އިން  2021ޖެނުއަރީ  01ަކއުންސިލުން  ހައްދުންމަތީ ކުަނހަންދޫމިއީ 

އާންމު  ރަށުގެމި ހިމަނާފައިވާނީ މި ރިޕޯޓް. އެކުލަވާލެވި ފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ ހިންގިފައި ހުރި ހަރަކާތްތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާލައި
ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކާއި ރައްވެހި ކަމުގެ އެންމެހާ ޚިދުމަތްތައް   ށްަހރަކާތް ތަކާއި ރައްޔިތުންނަހާލަތާއި ކައުންސިލުން ހިންގި 

ސްކޫލްގެ ކިޔެވުގެ  ސިއްޚީ ހާލަތާއި  ރީ މަސައްކަތުގެ ހާލަތާއިދާކައުންސިލުގެ އި، ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް ތަކާއި ށްދިނުމަ
އަދި ކައުންސިލުގެ  .އްޗައް ކުރުކޮށް މި ރިޕޯޓްގައި ަބލާލެވިފައި ވާނެއެވެމި ނޫންވެސް ަބއެއް މައުލޫމާތުގެ މަހާލަތާއި 

 އެ ޮގންޖެހުންތަށް ގިރާޮކށް ވަރަށް އެެދވޭ ރަގަޅު ަބދަލްތަކަކާއި އެކު  ހުރި ނަމަވެސްހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި ތަާފތު ގޮންޖެހުން 

ހައްސަކޮށް ކައުންސިލްގެ ިނންމުންތަށް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ  .ެމވެވާކަން ފާހަގަކުރަ މަސައްކަތްކުރެވިފައިމަށް މިކައުންސިލު ހިންގު
ރަށުގައި ވަީޒފާގެ ފުރުސަތުތަކާއި ވިޔަފާރީގެ ނިޒާމަށް އައި ރަގަޅު ަބދަލެއްެގ އަސަރު މި ކައުންސިލަށް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. 

ވާއެވެ. ހަމައެފަދައިން މަގުަތށް ރަނަގޅުފެންވަރެއްގައި ނެތި ހިނާގ މެ ޮބޑު އެއްޝަކުފުރުސަތުތަށް މަދުވުމީ ރައްޔިތުްނގެ އެން
ބިނގާވެ އުޅުމަށް ދަިތތަކާ ކުރިމަތިވާކަމީ އަަބދުހެންމެ ރައްޔިުތންގެ ޮބޑު ޝަކުވާއެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ރަށުގެ ިބްނތިރިވުމުގެ 

ރަށުެގ އެކިސަރަހައްދު ތަކުގައި ލޮުނގަނޑު ހަރުލައި އެކިވަރުގެ  ސަަބުބން، ދިޔަވަރު ޮބޑުވާ ަވގުތުތަކުގައި އަަބދުެހންމެ
އަދި ރަށުގައި ޭބނުްނކުރާ ވަޅުފެން ތަގައްޔަރުވެ ޭބނުންނުކުރެވޭ ހާލަަތށް ވަީނ ންތަށް ަދނީ ކުރިމަތިވަުމންނެވެ. ގެއްލު

ންެމހާއި ކަންަކން ކުރުމަށް ގޮންޖެުހން ތަކާއި ަބލިމަޑުކަން ކުރިަމތި ވެފައި ވާތީ އެ 19އެހެންެމ ކޮވިޑް  އަދި ހަމަ ަބދަލްވެފައެވެ. 

 އެހެންނަމަވެސް އިދާރީ ގޮތުން ކައުންސިލް ހިންގުން ވަރަށް ހަރުދަނާ ޮގެތއްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. ކުރިމަތި ވިއެވެ.
 ތަރައްޤީއަށް ހެޔޮަބދަލް އެގޮތުން ކައުންސިލްގެ ނިންމުްނތަށް ތަންފީޒު ވަމުން ދިއުމާއި އެކު ކައުންސިލް ހިންގުމަށާއި ރަށުގެ

 އާއި ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ  ތަކެއް އައިސްފައި ވެއެވެ. މި ކަންކަމުގައި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ 
 ކުރެއް ދަންނަވަމެވެ.ޝުހިންގުންތެރިކަން ފާހަގަ ޮކށް މި ދަނޑިވަޅުގައި އެފަރާތަށް ވަރަށް ހާއްސަ 

މިޤައުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގުމަށް ތިއްެބިވ އެންމެހާ هللا އަޅުގަންޑުގެ އިޚުލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ މާތް
 ފަރާތްތަކަށް ޤައުަމށް މަޞްލަޙަުތހުރި، ލާަބޔާއި މަްނފާ ިލބެނިވި، އަމާންކަމާއި ޞުލްޙަވެރިކަން ެދމެހެއްޓޭ، ދީމުޤްރާީތ ހަމަތަކާއި 

އަދި އިދާރީ   ހެޔޮ ތަޢުފީޤް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. އަސާސްތަކުގެ މަތީގައި އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ކަންކަން ރޭއްވެވުމުގެ
 އާމީން. ބެލެހެއްޓުމަށް އައި ހެޔޮަބަދލުގެ މަންފާ ރަށުގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް ލިިބެގން ދިއުމެވެ. 
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    ތަޢާރަފު

  

 2010/7މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާެބހޭ ާޤނޫނު ނަްނަބރު 
މަސްދުވަހު  6ނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަ 1220 ަތއްޔާރުކުރެވުނުންކޮށްފައިވާ ޮގތުގެމަތީން ( ގަިއ ަބޔާށވަނަ މާއްދާގެ )109ގެ 

 ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެވެ.ހައްދުއްމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންިސލްގެ އިދާރާ 

ހިެމނިފައިވާނެއެވެ.  ެގ ވަނަވަރުރަށުމިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ ިމޝަނާއި، 

ނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި،  ހިންގުމަށް ތެރޭގައި ކައުންސިލުން  މަހުގެ 6ނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަ 1220 މީގެއިތުރުން ކަ
ނަީތޖާ ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި، އެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތަފްޞީލާއި،  މި އަހަރު ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ  ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ

 ޕްރޮގްރާމުތަކާއި، ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާުބ ހިމަނާލެވިފައިވާނެއެވެ.  

  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަާކތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން ަމސްުދަވުހެގ 6ަތމަ ރަފު  އަަހރުެގ ަވނަ 2120

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހައްދުއްމަތީ ކުނަހަންދޫ   1  info@kunahandhoo.gov.mv, 

kuna.council@gmail.com 
Contcact: 9995970 

  ތަޞައްވަރު  ކައުންސިލްގެ  .1

 

   ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަތައް 

ދިވެހި ޖުމުހޫރިއްޔާގެ ޤާޫނުނ އަސާސީއާއި އެޤާނޫނު ތަކުގެ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނާިއ މި ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަަދކީ    
ދިެވހި ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ  މައްޗައް ހެދިފައިވާ ޤަވައިދު ތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން

ށް ފައިވާގޮަތއް އެއްވެސްފާރާތެއް ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި ރަށްވެހި ކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާއި ރައްޔިތުންގެ ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮ

ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި  ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ހަމަ ހަމަ އުސޫލުތައް ދެމެހެއްޓްމާއި. ހައްޤުތަކަށް ހުރުމަތް ތެރިކޮށް ހިތުމާއި
މުކޮއް އެގުޅުން ވަރުގަދަކޮއް  އޮންނަ ގުޅުން ޤާއިރައްޔިތުންގެ މެދުގައި  ސަރުކާރާއި ،ނުމާއިއެފަރާތްތަކައް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮއްދި

ދައުލަތުގެ އެންމެހާ ވަސީލަތްތައް ޤާނޫނީ  ވެއްޓެށް ޤާއިމު ކުރުމާއި، ރަށުގައި ސުލްހަވެރި އަމާން ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކޮއް،

  ފޯރުކޮށް ދިުނމުގެ މަޤުޞަދުގައި ދެމިތި ުބމެވެ. ތެއްގައިހަމަހަމަ ގޮ ހަމަތަކުގެ މަތިން ރައްޔިތުންނަށް

 މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން މުޖުތަމަޢު ސަލާމަތްކުރުން   1

ކައި މޯލްޑިވްސް  ޓަމަސްތުވާތަކެތީގެ ވަާބގަިއ ޖެހޭ ޒުވާނުން އެއްދުވަހުްނ އަނެއްދުަވހަށް އިތުރުވަމުންާދތީ، އެކަްނ ކުޑަކުރުމަށް

   މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ދެއެވެ.ގެން  ޅިރވިސްއާއި ގުސަޕޮލިސް 

 ތަޢުލީމް   2

ގެ ތައުލީމީ ެފންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް އެކި މަސައްކަތް ކައުންސިލާއި ސްކޫލް ގުޅިގެން ހިންގުމަށް ވާނީއެކި ކުނަހަންދޫ ސްކޫލް
ީނ . ނަމަވެސް ަބއެއް ހަރަކާތްތަށް ިހންގުމަށް އެކަށީގެންވާ ަބޖެޓް ިލޭބގޮތް ނުވުމުން ހަރަކާްތތަށްވަފަހަރުމަތީން ވާހަކަދެކެވިފައެވެ

ސްޓްރީާއ އެޑިއުކޭޝަން މިނި ކައުންސިލާއި،ނުެވފައެވެ. ނަމަވެސް ސްކޫލްގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް  އަށް ގެންދެވޭ ގޮތްވަނީކުރި

 .ގުޅިގެން މާރާމާތު ކުރެވިފައެވެ

 ތައް ދިރިއުޅުމުގެ ޚިދުމަތް   . 4

ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް ެބެލހެއްޓުމަށް ސާފުތަނެއްގެ ގޮތުގައި ޭބއްވުމަށް،  ރަށުގެ މަގުތަކާއި އިޖުތިމާއިސާރަޙައްދު -
 ކޮންޓެކްޓަށް ކުނަަހންދޫ އަންހެުނންގެ ކޮމިޓީއާއި ޙަވާލުކުރެވުނެވެ.

ކުނިއެޅުމަށް ކަންޑައެޅިފައިވާ ތަންތަން އެގޭނެހެން ޯބޑް ހަރުކުރެވި ޢާއްމު ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް   -
 ވެ.ހިންގުނެ

 
 އެކިއެކި ދުވަސްތައް ފަހަގަކުރުން   5

 އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރެުވނެވެ.  -
-  
 ރައްޔިތުންގެ މަދަނީ އަދި އަސާސީ ހައްޤުތައް   6
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ވެމުން ވާނީގޮސް ފައެވެ. އަދި  މި ޙައްޤުތަށް ހޯދައިދިނުމަށްޓަަކއި މިއިދާރާއިން ލިޔެކިޔުމުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާކަންކަން ކުރެ
ހިއްސާކުރެވި ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާތަކާއި ޭބނުންންަތށް ވާނީ ވާނީ  ކަމާެބހޭ މިނިސްޓްރީތަކާއި އެކި ފަހަރުމަތިން އެކި ގޮތްގޮތަށް

ރަށުގެ ހާލަުތަބޔާންޮކއް ޭބނުންވާ ކަންކަމަށް އެދި ސިޓީއިންނާއި އަދި އެނޫންވެސް މިގޮތުން އެކިަފަހރު މަތީން  ދަންނަވާފައެވެ.

  ކަމާެބހޭ ފަރާްތތަާކ މިކަމާގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވެއެވެ.އެކިގޮތްގޮތުން

     ކައުންސިލުގެ އިދާރީ ހިންގުން   

 ކުރުމަށް ކައުންސިލުގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ެބލުމުގެ ދަށުން އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ކައުންސިލުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ  
މާހައުލަކަށް ރައްކާތެރި މުވައްޒިފުންނަށް މަސައްކަތްކުރަން ފަސޭހަ ގިނަ ގުނަމަސައްކަތް ތަކެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން، 

  ރީތިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. އަދި  ންފަރެސްރޫމް އަދި ގޯތިތެރެކައުންސިލް އިދާރާގެ އޮފީސްަބއި ކޮއިދާރާ ހެދުމަށްޓަކައި 

ން  މާގަސްތަކު ކައުންސިލް އިދާރާގައި މުވައްޒަފުންނަށް ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު މަސައްކަތްކުރެވޭނެ މަހައުލެއް ގާއިމްކުރުމާއި އެކު
މަސައްކަްތ މްކުރާ މަޤުޫބލް ަތނަކަށް ކަުއންސިލް ހެދުމުގެ ވެސް އިޙުތިރާރައްޔިތުން ތަނަަކށް ހަދައި ެޖހޭ ޒީނަތްތެރިކޮއް ހިތްހަމަ

ނަތީޖާ އެއްގެ  މުވައްޒަފުން މަސައްކަތު ރޭޓް އިތުރުވުމާއި އެކު އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ރޫހު އާލާކުރެވުމެވެ. ކުރެވުނެވެ.

    ގޮތުން އިދާރި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ރޭޓް އަވަސް ވެގެން ދިޔައެވެ.

        ރަށުގައި ހިނގި ހާއްސަ ކަންތައް 

 މަސައްކަތްތަށް ކުރެވުނު ހައްސައާއި ގުޅިގެން  19ކޮވިޑް  .1
 ކުރިއަށްގެންދެވުން. ކުރުމުގެ މަސައްކަތްއިޖުތިމާއި ސަރަހައްދު ސާފު .2

 މިސްކިތް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. .3
.  މަލަމަތި ރީތިކުރުމަށް"ލ.ކުނަހަންދޫ " ކަން އަންގައިދޭ ނަން ަބނދަރު ސަރަޙައްދު ހަރުކުރެވުނެވެކުނަހަނދޫގެ  .4

   އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީއިން
 ސާފްކުރުން ނިމުންތްފަސޭހަ މަގު ހި .5

  ގޯތި ތަކުެގ ވެރިންނަށް އެގުން ގޯތިތަށް ސާފްކުރުމަށް .6
 ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި މަގުަބއްތި ޖަހައި އަލިކުރެވުމެވެ.  .7
 ކުންފުންނަކާއި ގުޅިގެން ރަށުގެ ަބއެއް މަގުތަކަށް ދޮންވެލި އެޅުެނވެ. .8

 ން ަނންޯބޓް އަލުން ރީތިކުރު ށުގެ ޖެޓީގައި ބެހެޢްޓިފައިވާރަ .9
 ފުޓްޯބޅަ ދަނޑުގެ މަގަށް ވެލިއަޅައި ނިންމުން ) އތމ ކޮމެޓީ( .10
 ރަށަށް އަރާ ދެ މަގުގައި ސޯލާ ލައިޓް ހަރުކުރުން )އތމ ކޮމެޓީ(ރަށުގެ ޖެޓީގައި  .11
 ތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ޭބއްވުނު ލޫމާދީނީ މައު .12

 ރެުވނުދަނޑުވެރިންނާއި ަބއްދަލް ކު .13
  ފީސް އިމާރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދެވުނުއަހަރުދުވަހަށް އޮ 1ރޭޝަންއަށް ކަ ކޯޕަފެނަ ގެސްޓް ހައުސް .14
 ނޑު ކުއްޔައް ދެވުނުރުއްގަ ރމ .15

 އްޔަށް ދެވުނު ޮބޑުހިންނޭ ރުއްގަނޑު ކު .16

 ގަޑު ކުއްޔަށް ދެވުނުކައުންސިލް ރުއް .17
 ހުޅުވުން ސްމީކޮށްރަ ކުނި ކޮށި .18



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަާކތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން ަމސްުދަވުހެގ 6ަތމަ ރަފު  އަަހރުެގ ަވނަ 2120

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހައްދުއްމަތީ ކުނަހަންދޫ   1  info@kunahandhoo.gov.mv, 

kuna.council@gmail.com 
Contcact: 9995970 

 ކައުންސިލްގެ ޕާކު ޒީނަތްތެރިކުރުން .19

 މަގު ހެދުން ފަރާތުގު ންޓަރާއި ދިމާ ހުޅަނސެލްތުހެ .20
  ޕުލޭނިްނގ މިނިސްޓްރީއިން(ބަދަނރު ސާވޭ ކުރުން ) .21
 ޓް ޖެހުން ގީ ސަރަހައްދު ސޯލާލައިޑިން .22

 ރުން މިސްކިތު ޭބރުގައި ގަޑި ހަރުކު .23
 ވާ މަގުަތއް ސާފްކޮށް ދެ ފަރާތުގައި ރުއްގަސް އިންދުނުނެވެ.ރަށުގައި އަލަށް ހަދާފައި .24
 ރަށުގެ ގޮޑުދޮށަށް ކުނިއެޅުން މަާނކޮށް ގޮޑުދޮއް ސާފްކުރެވުނެވެ.  .25

 ގީނެގުން ަބ 5ގެ ގޮތުގައި ލީކުންޓަރަްށ ޓް ސެސްޓް މެނޭޖްމަންވޭ .26

 ޒުވާނުން ނާއި ރައްޔިތުން ޭބނުްނ ކުރުމަށް ހަޓެއް ތައްޔާރުކުރެވުނެވެ. .27
 ރޫމް ޒީނަތްތެރި ކުރެވުނުކައުންސިލްގެ މީޓިންގ  .28
 ަތފާތު އެނައުސުމެންޓްތަށް ތައްޔާރުކޮށް ރަށުގައި ޖެހުނެވެ. ރައްޔިތުން ހޭލުން ތެރިކުރުމަށް .29

 ކައުންސިލް ފެހިކުރުމުގެ ހަރަކާތް ހިންގުން  .30
 ކައުންސިލް އިދާރާ އާއި ސްކޫލް ދޮރުމައްޗައް ވެލިއެޅުން  .31
 ނެޕީތަށް ވަޅުލުމުގެ ހަރަކާތް ހިްނގުން  .32
 ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން  .33

 ާބރު ޭބއްވުނުވަނަ ދައުރަށް އިންތިހާުބވި ކައުންސިލަރުން ހުާވކުރުމުގެ ދަރު 4ކައުންސިލްގެ  .34
 އުންސިލް އިދާރާގެ ޭބރުގައި ފިނިމައިޒާނެއް ތައްޔާރުކުރެވުނުކަ .35
 ަބދަރުގައި ހުރިލައިޓްތަށް ރަގަޅު ކުރެވުނު .36

 ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ލިުބނު ތަކެތި ރައްޔިތުންނަށް ެބހުން  .37
 ނުސިއްހީމަރުކަޒަށް އޭސީއެއް ހަދިޔާކުރެވު .38
 ރަށަށް ގެނެވުނު ބޯފެން އެމްއެން ޑީއެފްގެ އެހީގައި  .39
 ތަށް ފެންކޫލާރ އެއް ހަދިޔާކުރި  އަމިއްލަ ފަރާތަކުން މިސްކި .40

 ތުން  ގަ ކޮށާ މެިސންނެއްފުޓްޯބޅަދަނޑަށް ވިނަ .41

 ނު އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގެނެވު ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު .42

 
 ކައުންސިލްގެ މިޝަން    .2

ރައްޔިތުންނަކީ، ާމްތވެގެންވާ އިސްލާމްދީނަށް ވަފާެތރި، ވެރިންނަށް ޯބލަނާބ،  ިއޖުތިމާއީ ގޮތުން ހަރަކާތްތެިރ، ކުނަހަންދޫ 
އިޤްތިޞާދީ ގޮތުްނ  އުފެންދުްނތެރި، މާލީގޮތުްނ ފުދުންތެިރ، ސިޔާސީގޮތުން ާބރުވެރި، ސަގާފީގޮތުން ހޭލުްނތެރި، ޑިމޮކްރެސީގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި  ،ށް ޯލިބކުރާ ތަހުޒީަބ، ވެއްޓަކީ އަމާން ތަނެްއކަމުގަހަދައި ،މުންދާދިރިއުޅެ، އުސޫލުތަކަށް ލޯިބކުރާ

  ރައްޔިތުންތަކެއް ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ހެދުން ، ސިއްހީގޮތުްނ ދުޅަހެޔޮ،ޤަވާއިދަށް ޯބލަނާބ
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   ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު   / ރަށުގެ ވަނަވަރު   .3

o  ެނަން: ކުނަހަންދޫ ރަށުގ 

o  : ީ903ޖުމްލަ އާާބދ 

o :ްހެކްޓަރ 82.3ރަށުގެ ޮބޑުމިނ 

o  :ު121މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޭގެ އަދަދ 

o :ްރަށުގެ ހާލަތާއި ެބހޭގޮުތން ކުރުަބޔާނެއ 

 ފިރިހެނުންނެވެ.   459އަންހެނުްނނާއި، 444އެވެ. އެއީ، 903ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މިރަށުގެ އާާބދީއަކީ،  2021 ޖޫން 30

މިރަށުގެ ޢާއްމު ރައްޔިތުން ޢާމްދަނީހޯދުމަށް ކުރާ ަމއިގަނޑު މަސައްކަތަކީ، މަސްވެރިކަމާއި،  

ދަނޑުވެރިކަމެވެ. މީގެއިތުރުން ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާއާއި، ކައިރީގައިއޮތް ރިސޯޓުގައި ވެސް ބައެއްމީހުން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން 
 ކަތް ކޮށްގެންވެސް ޢާމްދަނީ ހޯަދއެވެ. ގެންދެއެވެ. އަދި އަތްތެރި މަސައް

ފިރިހެން ކުދިންނާއި،  89އެވެ. އެއީ  155ކީ ގެ ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދަމިރަށުގެ ސްކޫލް         

ކިޔަވާދޭއިރު، ސްކޫލްގައި   ށް 12 ފެށިގެން ގްރޭޑް (ންއެލް ކޭޖީ) 1ކީ ސްޓޭޖު އަންހެން ކުދިންނެވެ. މިރަުށގެ ސްކޫލްގައި  66

އަްށ ންފަޅިދެދަ ރިއިރު ކިޔަވާދެމުން ގެންދަނީ، ކްލާސްރޫމް ހު 9. ސްކޫލްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދެއެވެޓީޗަރުން  31
 ބަހާލައިގެނެވެ.

ކަރަންޓް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުންދަނީ ރައްޔިތުްނ ިއންޖީނުގެ ފެނަަކ ކޯޕަރޭޝަން ާއއި ވަގުތީ  ރައްޔިތުނަށް

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރަުމން ގެންދަނީ ެޖ މުވައްޒަފުން ަމސައްކަތްކުރެއެވެ.  14ގޮތުން ހަވާލް ކޮށްެގންނެވެ. އިްނޖީނުގޭގައި 
 ވަރަށް ގިނަދުވަސްތަކެއްވެ، ހާލުދެރަވެފައިވާ ދެ ަޖނަރޭޓަރެވެ.ދެ ޖެނެރޭޓަރަކީވެސް ނަމަވެސް  ޖެނެރޭޓަރެވެ.

ރަށުގެ ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލުުކރުމަށް އެތަކެއް މަސައްކަތެއްކޮށް އެކިއެކި މުވައްސަސާތަކަށް ލިޔެގެންވެސް  

ިލިބފަިއ އްވަސީލަތްތަށް  ކުނިކޮށިއަޅައި ނިންމާދީފައެވެ. ކަމަށް ބޭނުންާވ ަބއެކުނިކޮށްޓެއް ޔޫއެން ޑީ ޕީ އިން ވަނީވަނީ 
  ނަމަވެސް އަދި އެަތން ބޭނުންކުރަން ެފށިފައެއްނުވެެއވެ. އެަބހުއްޓެވެ. 

ފެންިތލަ ރަެށކެވެ. އެހެންކަމުން ވާރޭވެހި ފެްނގަނޑުނުހިނދި ގިނަ ދުވަސްތަެކއްވާންދެން  ،ބިންތިރި މިރަށަކީ
އޮވެއެވެ. ކަންމިހެންވުމުން މަދިރިިބސްއަޅައި އާލާވުމުގެ ފުރުޞަތު ޮބޑުވެގެންދެއެވެ. ވުމާއިއެކު މަދިރީގެ ސަަބބުންޖެހޭ ބަލިތަްއ 

ިބންތިރި ރަށަކަށްވުމުން ދިޔަ ޮބޑުވާމޫުސންތަކުގައި ރަށުގެ މީުހންއުޅޭ އެހާމެގިނަކަން ޞިއްޙީ ރިޕޯޓްތަކުން ދައްކައެވެ. 
ސަރަހައްދަށް ލޮނުއަރައެވެ. މިހެން ކަންތައްތައް ހުރުމުގެ ސަަބުބން ރަށުގެ ފެނުގެ ހާލަތުވަނީ ވަރަށްގޯސްވެފައެވެ. ގިަނ 

ވެފައެވެ. ހާއްސަ ގޮތެއްގައި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ   ސަރައްދުތަކުގެ ފެންވަނީ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ޭބނުްނނުކުރެވޭވަރަށް ތަގައްޔަރު

ފެން ގޯސްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ރަށުގެ ފެނުގެ ހާލަތު ގޯސްވުމަށް އެންމެ ޮބޑަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ އަނެއްސަަބަބކީ ނަޖިސްފެން 

ދަމާނިާދމެއް އެޅިފައިނެތުމުން މިހުިރާހ ރަށުގެ ތެރެއަށް ހިންދުމެވެ. އެވްރެޖުކޮށް ކޮންމެ ގެއެއްގައި ފާާހނާއެއް ހުންނައިރު، ނަރު
 ނަޖިސް ހިންދަނީ ރަށުތެރެއަށެވެ. ރުކުރާފާހާނާތަކުން ޭބ



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަާކތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން ަމސްުދަވުހެގ 6ަތމަ ރަފު  އަަހރުެގ ަވނަ 2120

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހައްދުއްމަތީ ކުނަހަންދޫ   1  info@kunahandhoo.gov.mv, 

kuna.council@gmail.com 
Contcact: 9995970 

ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ތަފާތު  ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ރަށުގެ ޮބޑުަބއެއްގެ މީރުފެންފަށަލަމިވަނީ ަތގައްޔަރުވެފައެވެ. 

 .ަބލިތައް ޖެހުން މިވަީނ އިތުރުވެފައެވެ ވައްތަރުގެ

ޒާމް ގާއިމްކުރުމަށް  ސާވޭ ކުރެވިފައި އަދި މިހާތަނަށް ހިދުމަތް ިލިބފައި ނުވެއެވެ. ރަށުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނި

mailto:info@kunahandhoo.gov.mv


  މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ އަޮތޅުކައުްނިސލް  މަުހެގ ރިޕޯޓް            6ަވނަ އަަހރުެގ ފުަރތަމަ  2019

810 

 

   ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު  .4

 

ނިޔަލަށް ޙާޞިލްވި    މަހުގެ   ޑިސެމްބަރު ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން    2020
 މިންވަރު 

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #

ޙަރަކާތް  

ހިންގުމަށް  
ރޭވިފައިވާ  

 މުއްދަތު 

ނަތީޖާ  

ޙާޞިލްކުރެވުނު  

 މިންވަރު 

Q1 Q2 

1 

   ކުރުމަށް ބޭސްފިހާރައެއް ޤާއިމް ކުރުން  ދަނޑުވެރިކަން 

%10 
 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

2 

   ޕާކު އެޅުން  ކުޑަކުދިންގެ 

%50 
 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

3 

  ހިންގުން  ޕްރީސުކޫލް 

%30 
 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

4 

 ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުން  ސިޔާސީ 

%40 
 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

5 

  ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުން.  ރައްކާތެރި 

%100 
 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 %65  ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.  ރަށުތެރެއާއި  6



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަާކތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން ަމސްުދަވުހެގ 6ަތމަ ރަފު  އަަހރުެގ ަވނަ 2120

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހައްދުއްމަތީ ކުނަހަންދޫ   1  info@kunahandhoo.gov.mv, 

kuna.council@gmail.com 
Contcact: 9995970 

 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

7 

 މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  މަގުހެދުމާއި 

%10 
 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

8 

ގޮތެއްގައި ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ހަކަތަ ތަޢާރަފުކޮށް ބޭނުން   ދެމެހެއްޓެނިވި 
 ކުރުން 

%15  -  ީ1ސަބްއެކްޓިވިޓ 

 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

9 

 ން ޑޮގްޔާޑެއް އެލު  ބަދަރުގައި 

%10 
 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

10 

  ލޯންޗު އަދި ކުދި ދޯނި ފަހަރު އަޅާނެތަނެއް ހެދުން  ޑިންގީ 

%5 
 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

11 

 މަދުކުރުން  ކުށްތަކާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި މާރާމާރީތައް 

%10 
 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

12 

  ޖަމާޢަތްތަކަށް އެހީވުން  ޖަމުޢިއްޔާ 

%10 
 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

13 

 ހުއްޓުވުން  ރަށްގިރުން 

%10 
 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

mailto:info@kunahandhoo.gov.mv
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14 

  ސަރަހައްދެއް ޤާއިމްކުރުން  ޕިކުނިކު 

%10 
 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

15 

މަޢުލޫމާތު ހާމަ ކުރުމާއި ކަންކަން ނިންމުމުގައި ރައްޔިތުންގެ   ރައްޔިތުންނަށް 
 އިތުރު ކުރުން  ބައިވެރިވުން 

%30  -  ީ1ސަބްއެކްޓިވިޓ 

 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަާކތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން ަމސްުދަވުހެގ 6ަތމަ ރަފު  އަަހރުެގ ަވނަ 2120

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހައްދުއްމަތީ ކުނަހަންދޫ   1  info@kunahandhoo.gov.mv, 

kuna.council@gmail.com 
Contcact: 9995970 

 ޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޙާ  .5

 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން   2021
ވަނަ ދައުރުގެ  3 ވަނަ އަހަރުގެ 2021ގައި ޭބްއވުނު ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ  2021ޖަނަވަރީ  13 .1

 ރ 4385252/- ދައުލަތުންދެއްވި ގުރާންޓްގެ ވަނަ އަހަރު ަބޖެޓަށް  2021ވަނަ ޖަލްސާއިން  2
)ހަތަރުމިލިއަން ތިްނލައްކަ އައްޑިހަފަސްހާސް ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ދެރުފިޔާ( އަދި ކައުންސިލްގެ 

) ނުވަމިލިއަން  ރ9441252/-ޖުމްލަ )ފަސްމިލިއަން ފަންސާސްހަހާސް(  ރ5056000/-އާމްދަނީ 
ވަނައަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ  2021( ހަތަރުލައްކަ ސާޅީސް އެއްހާސް ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ދެ ރުފިޔާ 

 .ަބޖެޓު ފާސްވެއްޖެ
 ސް ކުރެވިފައިވެއެވެ. ަބޖެުޓ ކަމުގައި ފާ ވަނައަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ .2

 

 މަރާމާތުކުރުން  
 ކުރިއަށްގެންދެވުން. ކުރުމުގެ މަސައްކަތްއިޖުތިމާއި ސަރަހައްދު ސާފު .1

a. ޓީއާއި ހަވާލުކޮއްެގން ރަށުގެ އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދު ތމ ކޮމެއ

  ސާފްކުރެވުނު
 

 
 

 
 ތް މަރާމާތުކުރެވުނު މިސްކި .2

a.  ްކައުންސިލުންނާއި އަމިއްލަ ފަރާަތކުން އެހީތެރިވެގެން މިސްކިތ

 މަރާމާތުކުރެވުނު 
 

 

 

 
މަލަމަތި ރީތިކުރުަމށް"ލ.ކުނަހަންދޫ " ކަން އަންގަިއދޭ ނަން ކުނަހަނދޫގެ   .3

   . އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީއިންބަނދަރު ސަރަޙައްދު ހަރުކުރެވުނެވެ

a. ުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ރަގަޅުކުރުމަށް ކ
މުވައްޒަފުން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ތިބެވޭނެ ގޮތަށް އޮީފސް  

 ޓޭަބލް އަދި މަސައްކަތް ކުރާނެ މާހައުލު ވަނީ ޒަމާނީކުރެވިފައި 
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 ހިތްފަސޭހަ މަގު ށަފްކުރުން  .4
a. ެމަގު ސާފްކުރެވިފައި ގުޅިގެން ރަށުެގ ހިތްފަސޭހަޓީއަންހެނުން ކޮމ 

 ވެއެވެ.
 
 

 

 

 ޒުވާނުންގެ އަޚްލާޤީ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން .5
a. ަށުގެ ކަމުވޮށިގެންވާ މީހުނާިއ ަބއްދަލްކޮށް މަސްވަރާ ކުރުމުގެ ރ

 ހަރަކާތްތަށް ޭބއްވުނެވެ. 
 
 
 

 
 ތަށް އަލިުކރުންމަގުަބއްތި ޖަހައި މަގު .6

a. ުސޫލުން ަބޔަކާއި ހަވާލުކޮއްގެން މަގު ަބއްތި ޖެހިފަިއ އެސްޓިމޭޓް އ

 ވެއެވެ.
 
 

 

 
 މަގުތަކަށް ވެލިއަޅައި އެއްވަރުކުރުންގެ .7

a. ެސްޓް ހައުސް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެއްކޮއް ނިމިފައި . ގ

އަދި ފެންވަޔަރު ކުރެވިފައި ތަނުގެ ޭބުނން ކުރެވޭ ހާލަުތގައި 
ނަމަވެސް އަދި ފަރުނީޗަރު ލިވިފައި ނުވޭ ރޫމްތަށް ކުއްޔައް ދީގެްނ 

 ފައިސާ ހޯދުމަށް 
 

 
  ޓީއަށް ދާ(ޓް ޖެހުން )ޖެލައި ސޯލާމަގުތަކުގައި .8

ޓް ގައި ސޯލާ ލައިެދ ަމގު ފަރާތުްނ ރަށުގެ ޖެޓީއަށް ދާ އަންހެނުންގެ ކޮމެޓިގެ 
 ޖަހާފައިވެއެވެ.

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަާކތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން ަމސްުދަވުހެގ 6ަތމަ ރަފު  އަަހރުެގ ަވނަ 2120

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހައްދުއްމަތީ ކުނަހަންދޫ   1  info@kunahandhoo.gov.mv, 

kuna.council@gmail.com 
Contcact: 9995970 

a. ިސްކިތުގައި ނަމާދު ކުރެވޭ ވަރު ނުވެގެން މަސްޖިދުލް ނަހުޟަރަތު މިސްކިތް މަރާމާތުކުރުން އަދި ކުލަލައި މ
 ނަން ޯބޑު ހަރުކުރުން 

 ގައި ފިނިމައިޒާން ހެދުން ގޯތިތެރޭ އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ .9
ގެ ޯގތި ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ އެސްޖީގެ އެހީގެ ދަށުން ކައުންސިލް އިދާރާ

 ޓައި ވޯކްވޭ އަޅާފައިވެއެވެ.ވޭނެ އަށި ަބހައްންދެ ިތެބމީހުނަށް އިށި
 

 

 
 

 
 ހީމަރުކަޒާ ދިމާ މަގު ހެދުންސިއްކ .10

އެހީއާއި އެކު ސިއްހީ މަރުކަޒުން ޖެޓީއަްށ ޓީގެ މެންަބުރންގެ އތމ ކޮމެ
 ދިއުމަށް އޮންނަ މަގު ސާފްކުރެވިފައެ ވެއެވެ.

 
 

 

 

 
 ހެދުން  ޮބޑުހަރުގެ )ޔޫތު އެވެއެނަސް ސެންޓަރ( .11

ހިންގުމަށް ޒުވާނުން ރަށުގައި އެވެއަނެސް ޕްރޮގްރާމް ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު 

 އިސްނގައިގެން ހަދާފައިވާ ހަޓް 
 

 

 

 

 
 ރީގެ ފަރާތުން ަބދަރު ސާވޭކުރުން ޕްލެނިންގ މިނިސްޓްގ .12

ދޫ ަބދަރު ސާވޭ  ނަހަންށައި ޓީމަކުން ލ.ކުޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ރަ
 ކުރެވިފައި ވެއެވެ.
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 ކައުންސިލް އިދާރާ ފެހިކުރުން  .13
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ގޯތިތެރެ ސާފްކޮށް ޒަމާނީ ގޮތަށް ަބދަލްކުރުމާއި 

 ފެހިކުރުމަށް ރުއްގަސް އިންދުން 
 

 

 

 

 ރައްޔިތުންނާއި ަބއްދަލް ކުރުން  .14
ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތްތަށް ރައްޔިތުންަނށް އަްނގައިދިނުމަށް 

 އަދި ކުނި ެމނޭޖުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތުދިނުން ޭބއްވި ަބއްދަލްވުން 
 

 

 

 

 

 ޕޮލިހާއި އެކު ޭބޢްވި ަބއްދަލްވުްނ  .15

ރަށުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ދާ ގޮތާއި ރަށުގައި ހުރި މައްސަލަތަށް ެބލުމަްށ 
 ޭބއްވި ަބއްދަލްވުން 

 

 

 

 

 

 ޓް ޖެހުން ލާ ލައިޅާ ސަރަހައްދުގައި ސޯތަށް އަޑިންގީ .16
ގޫވާތީ އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ތަކުގެ ވެރިންނާއި ދަތުރު ކުރާ މީހުނަށް އުދާޑިންގީ 
 ޓް ޖެހިަފއި ވެއެވެ.ދަށުން ސޯލާލައިއެހީގެ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަާކތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން ަމސްުދަވުހެގ 6ަތމަ ރަފު  އަަހރުެގ ަވނަ 2120

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހައްދުއްމަތީ ކުނަހަންދޫ   1  info@kunahandhoo.gov.mv, 

kuna.council@gmail.com 
Contcact: 9995970 

 ރަސްމީކޮށް ފެށުން ކުނިކޮށިގެ މަސައްކަތް  .17
ކުނަހަންދޫގައި ކުނިމެނޭޖް ކުުރމަށް އަޅަން ފެށުނު ކުނިކޮށީެގ މަސައްކަތް  

  މަސްރޫއުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައި އެއްކޮއް ނިމި
 

 

 

 

 

 މިސްކިތުގައި ގަޑި ހަރުކުރުން ކ .18

 އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ދެ މިސްކިތުގައި ގަޑި ހަރުކޮއްދީފައި ވެއެވެ.  
 
 

 

 

 

 ކުނަހަންދޫގައި ހާލުގައި ިތިބ އާއިލާތަކަށް އެހީވުން    .19

  19ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލާއި އާކު ޖަމިއްޔާ ގުޅިގެން ކުނަހަންދޫގައި ކޮވިޑް 
 ޖެހިފައިވާ އާއިލާތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮއްދިނުން އާއި ގުޅިގެން ހާލުގައި 

 

 

 

 

 

 

 

 މަގުަބއްތި ޖެހުން  .20

ގެ ަބއެއް މަގުތަކުގަިއ އަލިކަމެއް ނެތުމުން ރޭގަނޑު ހިގާ ިބގާވެ ކުނަހަންދޫ
ޕަސެންޓް 50މަސައްކަތުެގ އުޅުމަށް ދަތިވާތީ، މަުގތަކުގަިއ ަބއްތި ޖެުހން 

 ނިމިފައި
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 ޒީނަތްކުރެވުނުކައުންސިލްގެ މީޓިންގ ރޫމް  .21
 މް ނަްނޖަހައި ޒީނަތް ކުރެވުނު އުންސިލްގެ މީޓިންގ ރޫކަ

 
 
 

 

 

  

 

 ހަދިޔާކުރުން އެއް ސިއްހީމަރުކަޒަށް އޭސީކުނަހަންދޫ  .22
އެއް   ސީއެޓާ ރޫމްގައި ެބހެއްޓުމަށް ގެ ޭބސް ަބހައްކުނަހަންދޫ ސިއްހީމަރުކަޒު     

 ހަދިޔާކުރެވުނު

 

 

 

 

 

 ަބދަރު ލައިޓްތަށް ރަގަޅު ކުރެވުނު  .23
ްޓތަށް ރަގަޅު ކުނަހަންދޫ ފެނަކަ އާއި ކައުްނސިލް ގުޅިގެން ަބދަރު ލައި

 ކުރެވުނު
 

 

 

 

 މަގުތަށް ވަކި ކުރުމަށް ގަސްއިންދުން  .24

އތމ ކޮމެޓީއިން ކުނަހަންދޫ ަގއި އަލަށް ހެދިމަގުތަށް ވަކިކުރުމަށާއި ރައް  
 ފެހިކުރުމަށް ގަސްއިންދުން  

 

 

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަާކތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން ަމސްުދަވުހެގ 6ަތމަ ރަފު  އަަހރުެގ ަވނަ 2120

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހައްދުއްމަތީ ކުނަހަންދޫ   1  info@kunahandhoo.gov.mv, 

kuna.council@gmail.com 
Contcact: 9995970 

 

 ރަށުގެ ގޮޑުދޮއް ސާފްކުރުން   .25

ކުނަހަންދޫގެ އެކި ސަރަހައްދުތަްށ ސާފުކުރުން ކުރިއަށް  އތމ ކޮމެޓީއިން         
 ަބލިމަޑުކަމުން ސަލާމަތް ވުމަށް ގެންދިޔަ 

 

 

 

 

 ޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި ޑަސްޕިން ބެހެއްޓުން  .26

އތމ ކޮމެޓީ އާއި ކައުންސިލް ގުޅިގެން ރަށުގެ ޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި   
  ޑަސްޕިން ަބހައްޓާފައި

 

 

 

 

 

 ޓްބޯޅަ ދަނޑަށް ވިނަކޮށާ މިސިނެތް ގަތުން ފު .27

 ވެ.  ގެނެުވނެވިނަކޮށާ މިސިނެތްށް ބެލެހެްއޓުމަށް ޑު ސާފްކޮފުޓްޯބޅަދަނ

 

 

 

 

 

 ނުން ރުކޮއްދި ބޯފެން ރަށަށް ފޯ މިސްކިތު މަގައް ވެޅިއެޅުން   .28
 

 ވެ.ރުކޮއްދެވުނެފެން ފޯ އާއި އެކު ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޯބ އެމްއެންޑީއެފްގެ އެހީ
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 އްޓުން  ެބހެފެންކޫލަރެއްމިސްކިތުގައި   .29
 އި އްލަ ފަރާތަކުން މިސްކިތުގައި ފެންކޫލަރެއް ަބހައްޓައަމި  

 .ދެއްވިއެވެ
 

 

 

 

 އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން   .30

ކަަބލުންގެ ަބއިވެރިވުން ރަށުެގ ކަންކަމުގައި އިތުރުކުރުން އަދި އެވެއަނެސް   
   ކުރުން 

 

 

 

 

 

 

ގެންދެވިފައިނުވާ  ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް  މަސްދުވަހު    6ރަތަމަ  ގެ ފު ވަނަ އަހަރު   2021 .6

 ހަރަކާތްތައް 

   އް އެޅުން ބޭސްފިހާރައެ   ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް    :   1ޙަރަކާތް   •
 އާއި ގުޅިގެން ަބޖެޓް ލިުބމުގެ ދަތި ކަމާއި އާންމު ރައްޔިތުންގެ މާލީ ހާލަތު ދައްވުން  19ކޮވިޑް  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

   ބަދަރުގައި ޑޮގްޔާޑް އެޅުން  : 2ޙަރަކާތް   •
 އާއި ގުޅިގެން( 19)ކޮވިޑް    ގައި ކުރުމަށް ފަސްކުރެވިފައިދެވަނަ ސެމިސްޓާސަބަބު/ދަތިތައް:  

   ރުން މްކު ޕިކުނިކް ސަރަހައްދު ޤާއި :  3ޙަރަކާތް   •
 އާއި ގުޅިގެން(19)ކޮވިޑް    ގައި ކުރުމަށް ފަސްކުރެވިފައިދެވަނަ ސެމިސްޓާ ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 
   ވިޔަފާރިއާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ކައުންސިލުން 

 

 ބިން ކުއްޔައްދީގެން ލިބޭ އާމްދަނީ ފައިސާ 

ހުޅުާވލައިގެން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިންތަކުްނ ރަށުގެ ަބނދަރު ސަރަހައްދުްނ އާންމު ރައްޔިތުންނަށް 
. އަދި އެފަރާތުން މި ިބން ބޭނުންކޮއްެގން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮއްދޭން  ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އާމްދަނީއެއް ލިެބއެވެންސިލަށްކައު

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަާކތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން ަމސްުދަވުހެގ 6ަތމަ ރަފު  އަަހރުެގ ަވނަ 2120

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހައްދުއްމަތީ ކުނަހަންދޫ   1  info@kunahandhoo.gov.mv, 

kuna.council@gmail.com 
Contcact: 9995970 

ރަށުންޭބރުން ރަށަްށ އަރާ ފަރާތްތަކައް ގިނަ ގަސްތުކޮއް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަކީ ރަށުގެ ރައްޔިތުނަށާއި، 
މީގެ އިުތރުން އުރީދޫ ހަޓް އަދި ދިރާގު ހަޓްއިންވެސް އާންމު ދަނީ  ފަސޭހަތައްވާނޭކަންކަމަށް މިކައުްނސިލުން ޤަޫބކުރަމެވެ.

  ލިެބއެވެ.
 

މަސްދުވަހުގެ މާލީ ހިސާުބތައް  6ފުރަތަމަ ކައުންސިލްގެ   

 
ގެ    2120

ހުރި    ބަޖެޓްގައި ބާކީ 
 ފައިސާ 

ގެ    2120
މަހުގެ    6ފުރަތަމަ  

 ޚަރަދު 

ގެ ލިބުނު  2120
 ބަޖެޓް 

 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ   

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ   

 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަުތން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު   

     

 މުޅި ޖުމްލަ ބަޖެޓް    

     

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު    

 މުވައްޒަފުންނަްށ ހިނގާ ޚަރަދު   

   
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަާށއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަްށ ނޫން  

 ގޮުތން ދޭ ފައިސާ

 ދަތުރުަފތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު    

 އަގުއޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަްށ ހޯދާ ތަކެީތގެ    

 އޮފީސް ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ ޚިދުމަުތގެ ޚަރަދު   

 ަތމްރީން ކުރުމަްށ ކުރެވޭ ަޚރަދު   

 މަރާމާުތ ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު   

 ޖުމްލަ    

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު    

 އޮފީސް ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމްަށ ކުރާ ޚަރަދު    

 ޖުމްލަ   

     

 ޖުމްލަ:    

 
  

mailto:info@kunahandhoo.gov.mv
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 ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް    ނިޔަލަށް މަސްދުވަހުގެ    6ފުރަތަމަ  ވަނަ އަހަރުގެ    2021 .7

 

 25: އަދަދު ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ ަބއްދަލުުވމުގެ

 
 25 ކައުންސިލުން ަބއްދަލުވުން ޭބއްިވ އަދަދު:

 

  – 3ދައުރު 

 1ަބއްދަލުވުން 
3 

 ލ.ކުނަހަންދޫ އައު އިންޖީނުގެ އެޅުމަށް ބިންދޫރުކުމަށް ފާސްވެއްޖެ .1
ލ.ކުނަހަންދޫގައި ކައުންސިލްގެ ެބލުމުގެ ދަށުން އިމާރަތް  .2

ކޮއްފައިވާ ގެސްޓް ހައުސް ދިގުމުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ނުދޭ 
 ރުފިޔާއަށް ދިނުމަށ100ްހާލަތުގައި ދުވަހު ކުއްޔަށް ދުވާަލކު 

 100ގެސްޓް ހައުސްގައި ފަރުނީޗަރ ނެތުމުން ރޫމެއް  .3
  ރުފީޔާއަށް ދޫކުރުން

   ރުފިޔާއަށް ދޫކުރުމަށ350ް ފަރުނީޗަރާއި އެކު .4
 ކައުންސިލުން ފައިސާ ބަލއިގަތުަމށް ނިންމުން  .5
ވަނަ ޖަލްސަގެ   53ވަނަ އަހަރުގެ  2020ވަނަ ދައުރުގެ  .6

 ފާސްވެއްޖެ. ޔައުމިއްޔާ  

  – 3ދައުރު 

 2ަބއްދަލުވުން 
3 

  ރ4385252/- ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓަށް ދައުލަތުންދެއްވި ގުރާންޓްގެ    2021 .1
)ހަތަރުމިލިއަން ތިންލައްކަ އައްޑިހަފަސްހާސް ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ދެރުފިޔާ( އަދި  

-ޖުމްލަ )ފަސްމިލިއަން ފަންސާސްހަހާސް(  ރ5056000/ -ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ  
) ނުވަމިލިއަން ހަތަރުލައްކަ ސާޅީސް އެއްހާސް ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ދެ    ރ9441252/

 . ވަނައަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓު ފާސްވެއްޖެ 2021( ރުފިޔާ  
 
 
 ޖަލްސަގެ ޔައުމިއްޔާ ވަނަ  01ވަނަ އަހަރުގެ   2021 ދައުރުގެ ވަނަ  03 .2

 ފާސްވެއްޖެ. 
 

  – 3ދައުރު 
 3ަބއްދަލުވުން 

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

 ފާސްވެއްޖެ. 
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަާކތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން ަމސްުދަވުހެގ 6ަތމަ ރަފު  އަަހރުެގ ަވނަ 2120

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހައްދުއްމަތީ ކުނަހަންދޫ   1  info@kunahandhoo.gov.mv, 

kuna.council@gmail.com 
Contcact: 9995970 

  – 3ދައުރު 
 4ަބއްދަލުވުން 

2 

ލ.ކުނަހަންދޫ ކުރީގައި ބޮޑު ހަރުގެ ހުރީތަނުގައި ޒުވާނުންގެ ބުރަ   .3
މަސައްކަތްތަކާއެކުގައި ހަދަމުންގޮސް މިހާރު ނުނިމިވާ ބޮޑު ހަރުގެ ހަޓް  

ހޭ ހަރަދުތައް ކައުންސިލުން ޒުވާނުންނަށް  މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކުރަންޖެ
 ކޮއްދިނުމަށް ފާސްވެއްޖެ 

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

ޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރި ކަމާއި  ކެއުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދާނީ ރަށުގެ ހެ
 އެކުގަކަމުގަ ފާސްވެއްޖެ 

ރަށުގެ ކުނިނެގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާތީ ބަގީތަކަށް ފުރުޝަތު ދީގެން   .5
ރުފިޔާ   1500/-ގެތަކުން ކުނި ނަގައި ކުނިކޮއްތަށް ގެންގޮސްދިނުމަށް މަހަކު 

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

ރުފިޔާ ދިނުން ،ބަގީތަކުން ގޭގެއިން ކުނި ނަގަމުންދާނީ   500 /-އިތުރު 
ކައުންސިލުން ވަކި މުއްދަތަކަށް ހުއްޓުމަށް އެންގާ ހިސާބަށް ކަމުގައި ހުށައަޅަން  

  ފާސްވެއްޖެ ، ހޫސައެޚުން
ކުނަހަންދޫ ބަނދަރު ލައިތުތައް މަރާމާތު ކުރުމާއި ޓައިމަރު ހަރުކުރުން ، މިވަގުތު   .6

ލައިޓްތައް މަރާމާތު ކުރުމަށް ތަކެތި ކައުންސިލްގައި އެބަހުރި ނަމަވެސް ޓައިމަރު  
ޓައިމަރު ގެނެސް ހަރުކުރުމަށްފަހު    4ނެތުމުން ޓައިމަރު ލ.ތަދޫ ކައުންސިލްއިން 

 ޓައިމަރު ގެނެސް ހަވާލްކުރާގޮތައް ފާސްވެއްޖެ   4ންސިލްއަށް ހިތަދޫ ކައު
ކުނިކޮށި ސަރަހައްދުއް އަދިރި ވުމާއި ގުޅިގެން ކުނި އުކުމަށް ދަތިތައް   .7

 ލައިޓް ޖެހުމަށް ހުށައަޅަން ފާސްވެއްޖެ  4ކުރިމަތިވަމުންދާތީ 
ވަނަ ޖަލްސަގެ ޔައުމިއްޔާ   03ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ ދައުރުގެ  03 .8

 ޖެ. ފާސްވެއް
 

  – 3ދައުރު 
 5ަބއްދަލުވުން 

2 
ވަނަ ޖަލްސަގެ ޔައުމިއްޔާ  04ވަނަ އަހަރުގެ   2021ވަނަ ދައުރުގެ  03 01

 ފާސްވެއްޖެ. 

  – 3ދައުރު 
 6ަބއްދަލުވުން 

2 
 ފާސްވެއްޖެ އެވެ  ޖަލްސަގެ ޔައުމިއްޔާ ވަނަ 05ވަނަ އަހަރުގެ  2021 ވަނަދައުރުގެ 

  – 3ދައުރު 

 7ަބއްދަލުވުން 
2 

 ޖަްލސަގެ  ވަނަ  06ަވނަ އަހަރުގެ  2021 ވަނަދައުރުގެ 03 01
 ފާސްވެއްޖެ އެވެ ޔައުމިއްޔާ  

  – 3ދައުރު 

 8ަބއްދަލުވުން 

 ޖަްލސަގެ  ވަނަ  07ަވނަ އަހަރުގެ  2021 ވަނަދައުރުގެ 03 01 2
 ފާސްވެއްޖެ އެވެ ޔައުމިއްޔާ  
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  – 3ދައުރު 
 9ަބއްދަލުވުން 

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

 
ވަނަ ޖަލްސަގެ ޔައުމިއްޔާ   08ނަ އަހަރުގެ ވަ 2021ވަނަ ދައުރުގެ  03 .2

 ފާސްވެއްޖެ. 
 

  – 3ދައުރު 
 10ަބއްދަލުވުން 

 ޖަްލސަގެ  ވަނަ  09ަވނަ އަހަރުގެ  2021 ވަނަދައުރުގެ 03 01 3
 ފާސްވެއްޖެ އެވެ ޔައުމިއްޔާ  

  – 3ދައުރު 
 11ަބއްދަލުވުން 

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

މެންބަރުން އަދި ޑިރެކުޓަރ އަކީ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ   3ރޫމްގައި 
މުވައްޒަފުންގެ އެކި ކަހަލަ މައުލޫމާތު ރައްކާތެރި ކަމާއިއެކު 

ލަހައްޓަންޖެހޭ ފަރާތަކަށްވާތީ މިހާރުވެސް ޑިރެކްޓާއިން ރޫމް އަދި  ބަ
އ.ޑިރެކްޓާ ރޫމްގައި ފައިނޭސަލް އޮފިޝަރާއީ އ.ޑިރެކްޓާ ،ބަޖެޓް 
މުވައްޒަފުން ބަޖެޓްރޫމްގައި އިދާރީ މުވައްޒަފުން އޭ ސެކްޝަންގައި އަދި  

ގޮތަށް  މެންބަރުން މި  5އތމ ކޮމެޓީ ކޮންފަރެން ރޫމްތެރޭގައިވާ ރޫމްގައި 
 ހުށައަޅުން ފާސްވެއްޖެ

ލ.ކުނަހަންދޫ ްޕރީ ސްކޫލް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާތީ ްޕރީ ސްކޫލް ހިންގުމަށް  02
ލ.ކުނަހަންދޫ އިސްޓޭޖުގެ އުތުރުފަރާތު ދެ ރޫމް އޭސީ ހަރުކޮއް ބޮޑުރޫމް 

 3ގެ ހުޅަގު ފަރާތު ބިތުން ކަޑައި އެލްމިނިއަމް ފެންލައިޓް ހުޅުވޭގިތަށް 
 ތުކޮއް ހުޅުވުމަށް ހުށައެޅުން ފާސްވެއްޖެދޮރުލައިގެން މަރާމާ

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

ވަނަ ޖަލްސަގެ  10ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ ދައުރުގެ  03 04
 ފާސްވެއްޖެ. ޔައުމިއްޔާ  

  – 3ދައުރު 
 12ަބއްދަލުވުން 

 ޖަްލސަގެ  ވަނަ  11ަވނަ އަހަރުގެ  2021 ވަނަދައުރުގެ 03 01 3
 ފާސްވެއްޖެ އެވެ ޔައުމިއްޔާ  

  – 3ދައުރު 

 13ަބއްދަލުވުން 

 ފެްނފާއި ޭބނުންވާ ކުރުމަށް މަރާމާތު ދަނޑު ޯބޅު ފުޓް ކުނަހަންދޫ.ލ .1 2
 ދަނޑުކޮށާ 1 ފެންކޫލަރާއި  1 ަބހައްޓާނެ ޯބޅުދަނޑުގައި ގަތުމާއި އެހެނިހެންތަެކތި

 ަމސައްކަތްތައް އެތަނުގައިވާ ގަތުމާއި ތަކެތި ބޭނުންވާ  ރޫމުތަކަށް އަދި މެސެނު
 .ފާސްވެއްޖެ ކުރުމަށް

 ނެގުމަށް ވުވައްޒަފުން އިތުރު އުކޭނެގޮތާއި ކުނި އާންމުްނނަށް ކުނިކޮށްޓަށް .2
 ާފސްވެއްޖެ ގޮތައް ވެހިކަލްނެގޭނެ ހާލަތްަތކުގައި މައްސަލަޖެހޭ ޕިކަޕް އަދި
 ފާސްވެއްޖެ  ެބހެއްޓުމަށް ކެމެރާސެޓް ސީސީޓީވީ ކައުންސިލްގައި .3
 ފާސްވެއްޖެ  އެޅުމަށް ޕާކު ކުޑަކުނިންގެ ކުނަހަންދޫ.ލ .4



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަާކތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން ަމސްުދަވުހެގ 6ަތމަ ރަފު  އަަހރުެގ ަވނަ 2120

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހައްދުއްމަތީ ކުނަހަންދޫ   1  info@kunahandhoo.gov.mv, 

kuna.council@gmail.com 
Contcact: 9995970 

 ސަރަޙައްދު ރުއްގަނޑު ކޯޑިހަދާތަނުގަވާ  ރުއްގަޑާއި ކާރީ ކައުންސިލް .5
 ކޮންމެރުކަކަށް އެތަނުގައިވާ ސާފްނުކުރާނަމަ ނުވަތަ ސާފުކުރުން އެރުއްތަކުވެރިން

  ސަރަޙައްދު އެ ފައިސާއިން ލިޭބ ރުއްތަކަށް އެ ނަގައިގެން ދިހަރުފިޔާ މަހަކު
 ފާސްވެއްޖެ  ސާފުކުރުން

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

  ކެޑުމަށް ގަސް ރުއް ަމގުތަކުގައިވާ ނުހެދިވާ މިހާރު ކުނަހަންދޫ.ލ .7
  ގަސް ރުއް ހުޅުވާލައިގެން ރައްޔިތުންނަށް ދަތިތަކެއްުހރުމުން ަބޖެޓް ކައުންސިލްގެ

 ކައުންސިލްއަށް އަގު  ގަހުގެ ރުއް ކަޑައަޅާފައިވާ ސަރުކާރުން ފަރާްތތަކުން ޭބނުންވާ
  މަގު ކަޑާ ގަސް ރުއް މަތިން ތެއްގެގޮ އަްނގާ ކައުންސިލުން ދެއްކުމަށްފަހު
   ފާސްވެއްޖެ ކުރުމަށް  މަސައްކަތް ސާފުކުރުމުގެ

  ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސަގެ ވަނަ 12 އަހަރުގެ ވަނަ 2021 ދައުރުގެ ވަނަ 03 .8
 .ފާސްވެއްޖެ

  – 3ދައުރު 
 14ަބއްދަލުވުން 

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

  – 3ދައުރު 
 15ަބއްދަލުވުން 

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

  – 3ދައުރު 

 16ަބއްދަލުވުން 

ވަނަ ޖަލްސަގެ ޔައުމިއްޔާ   15ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ ދައުރުގެ  03 2

 ފާސްވެއްޖެ.

  – 3ދައުރު 

 17ަބއްދަލުވުން 

ޅާފައިވާ ބަދަލަކީ  ޢަލީ ޝަރީފް ހުށައަޅާފައިވާ ގޯތީގެ ބަދަލް ހޯދުމަށް ހުށައަ 01 2
ވަނަ   2006ދޭންޖެހޭ އެއްވެސް އެއްޗަކުން ނުވަތަ ލިއުމަކުން ފެންނަން ނެތުމާއި 

އަހަރުން ފެށިގެން މިހާހިސާބައްދިޔަ އިރުގަވެސް ބިމާބެހޭ ގަވައިދާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް  
އެއްވެސް  ކުރެވިފައިވާ ތަނަކަށް ކުވުމާއި ކައުންސިއިން ދޫކުރި ގޯތީގައި ބަދަލް ދިނުމަށް 
 ހަރަދެއް ކުރަން ޖެހިފައި ނުވާތީ އެއްވެސް ބަދަލެއް ދޭން ނުޖެހޭކަމުގައި ފާސްވެއްޖެ 

ވަނަ ޖަލްސަގެ ޔައުމިއްޔާ   16ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ ދައުރުގެ  03 02
 ފާސްވެއްޖެ. 

  – 3ދައުރު 
 18ަބއްދަލުވުން 

 ޖަްލސަގެ  ވަނަ  17ަވނަ އަހަރުގެ  2021 ވަނަދައުރުގެ 03 01 2
 ފާސްވެއްޖެ އެވެ ޔައުމިއްޔާ  

  – 3ދައުރު 

 19ަބއްދަލުވުން 

އިބްރާހީމް ޝަކީބު ކައުންސިލްއަށް ހޮވުމާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލް މަގާމުން   01 2
އުސޫލުތަކާއި   ވަކިކޮށްފައިވާތީ އެ މަޤާމަށް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ

 އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އެމަގާމަށް މީހަކު ނެގުމަށް ހުށައުން ފާސްވެއްޖެ 
ލ.ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލް ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް އެޅެންހުރި   02

ފިޔަވަޅުތަކުގެތެރެއިން މި ހާރު ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމުގެތެރެއިން ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ސަރުތު  

mailto:info@kunahandhoo.gov.mv
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ރޭގައި ޙުސައިން އަޙްމަދު ޝަރުތު ހަމަވާތީ އ.ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމް  ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެ
ހަމަޖެއްސުމަކީ ތަނުގެ މަސައްކަތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ލިބޭ ފުރުޝަތަކަށް މި  

 ފުރުޝަތު ދިނުމަށް ހުށައެޅުން ފާސްވެއްޖެ
ލ.ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލް ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް އެޅެންހުރި   03

ރެއިން މި ހާރު ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމުގެތެރެއިން ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ސަރުތު  ފިޔަވަޅުތަކުގެތެ
މުނިސްޕަލް ސަރުވީސް  ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޢަލީ ބާސިލް ޝަރުތު ހަމަވާތީ 

މަޤާމް ހަމަޖެއްސުމަކީ ތަނުގެ މަސައްކަތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ލިބޭ  އޮފިޝަރ 
 މަށް ހުށައެޅުން ފާސްވެއްޖެފުރުޝަތަކަށް މި ފުރުޝަތު ދިނު

ލ.ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގައި ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުންތައް ނުލިބި ގިނަ   04
އަހަރުތަކެއްވެފައިވާ މުވައްޒަފުން ތިބުމާއި އެބޭފުޅުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ހަމަ އުޖޫރަ  

ށް ވާތީ  ލިބެމުން ނުދާކަމަށް ގަބޫލް ކުރެވޭތީ ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން އެއީ ދެވޭނެ އެއްޗެއް ކަމަ
 މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަކީވަރަށް މުހިންމުކަމެއްކަމަށް ހުށައެޅުން ފާސްވެއްޖެ

ވަނަ ޖަލްސަގެ ޔައުމިއްޔާ   18ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ ދައުރުގެ  03 05
 ފާސްވެއްޖެ. 

  – 4ދައުރު 

 01ަބއްދަލުވުން 

 ފާސްކުރުން.     2021/ 10އެޖެންޑާނަމްބަރު:   .1 5

މެންބަރުންގެ ތާއީދާއިއެކު   5އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ބައްދަލްވުމުގައި ބައިވެރިވި 
 ފާސްކުރެވިފައި   

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

ނައިބުރައީސްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި އެމަޤާމަށް  ކައުންސިލްގެ 
ރާނު އާއި  ކައުންސިލް މެންބަރު މުހައްމަދު އިމް  ފާޅުކޮށް ސިޓީ ހުށަހެޅިޝައުޤުވެރިކަން

ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސްގެ މަޤާމަށް  އަޙްމަދު އާޒިމް މި ދެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 
  3 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 5 އިންތިޚާބުކުރުމަށް މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނެގި ސިއްރު ވޯޓުން

  ، އިްނތިޚާބު ވެފައިވާތީ އެމަޤާމަށް އަޙްމަދު އާޒިމް އަގުލަބިއްޔަތުންމެންބަރުންގެ 
       ނިންމުން ވަނަ ދައުރުގެ ނައިބްރައީސް އަކީ އަހްމަދު އާޒިމް ކަމުގައި  4ކައުންސިލްގެ 

  ދިޔަ   ހިނގައި   ދައުރު   ނިމިދިޔަ   ކައުންސިލުގެ   –  މައްސަލަ   ހުށަހަޅާ   ކައުންސިލުން  .3
     އިއްވުން   ދަރުބާރަށް   ބަޔާން   ގޮތުގެ 

ގައިވާ ނިމިދިޔަ ދައުރު ހިގާ ދިޔަ ގޮތުގެ ަބޔާން އިއްވާދެއްވީ   3އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިްބރާހިމް  ކައުންސިލްގެ ވަގުތީ އެސްޖީގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކު 

ޝަކީެބވެ. އެގޮތުން ފާއިތުވި ދަުއރުގައި ކައުންސިލުން ކަނޑައެޅި ލަނޑުދަނޑިތަކާއި 
ން އި ހާސިުލ ނުވެ ހުރި ކަންކަމާއި ާމލީ ހާލަތު ަބޔާހާސިލުވި މިންވަރާ

ވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލުން މެންަބރުންނަްށ  4ދެއްވިފައި، އަދި ކައުންސިލްގެ ކޮއް
 ނިންމުން އެކަން އެނގިފައިވާކަން 

 .މުހާތަބުކުރެއްވުން   ދަރުބާރާއި   ރައީސް   ދައުރުގެ   ވަނަ   4  ކައުންސިލްގެ  .4



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަާކތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން ަމސްުދަވުހެގ 6ަތމަ ރަފު  އަަހރުެގ ަވނަ 2120

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހައްދުއްމަތީ ކުނަހަންދޫ   1  info@kunahandhoo.gov.mv, 

kuna.council@gmail.com 
Contcact: 9995970 

 

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

އި  ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދެންނެވުނު. އަދި ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނާ
 ގުޅިގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ވެސް އިރުސާދު ދެވުނު.  

  – 4ދައުރު 

 02ަބއްދަލުވުން 

 ފާސްކުރުން.     2021/ 02އެޖެންޑާނަމްބަރު:   .1 4

މެންބަރުންގެ ތާއީދާއިއެކު   4އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ބައްދަލްވުމުގައި ބައިވެރިވި 
 ފާސްކުރެވިފައި   

 ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުން    .2
 

ޤަވާޢިދަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކައުންސިލަކުން މިހާރު އެކުލަވާލާފައިވާ ހިންގާ 
އަމަލުކުރަމުންގެންދާ ހިންގާ ަޤވާޢިދުތަކުގައި ތަފާތުތަކެއް ހުުރމާއެކު، އެކަންކަން 
ޙައްލުކޮށް ހުރިހާ ކައުންސިލަކުންވެސް ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ ޤަވާޢިދު އެއްގޮތްކުރުމުގެ  

ފައިވާ ޤަވާޢިދެއްކަމަށްވުމާއެކު، ގޮތުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮޯތރިޓީއިން އެކުލަވާލާ
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން ފޮނުވާފައިވާގޮތަށް ގެންަނންޖެހޭ ަބދަލުތަްއ 
ގެނައުމަށްފަހު  ޤަވާޢިދު ފާސްކުރަން ފެންނަކަމަށެވެ. މިކަން މިގޮތަްށ 

 04ނިންމާފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ ިމއަދުގެ ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
 ންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންެނވެ. ކައު

ކައުންސިލަށް އެސް ޖީ އެއް ނެގެންދެން މިހާރު ވަގުތީ އެސް ޖީ ގެ މަގާމުގައި   .3
ހުރި މުވައްޒަފު ބެހެއްޓުމާއި ނުވަތަ އެހެން މީހަކު ހަމަޖެއްސުމާއި ބެހޭގޮތުން  

 މީހެއްގެ ނަން ފާސްކުރުން 
ން ވަގުތީ އެސްޖީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  ކައުންސިލްގެ އެސްޖީ މަޤާމަށް މީހަކު ހަމަޖެހެންދެ 

މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން އެ   4އަދާކުރުމަށް މީހަކު ނެގުމަށް ބައްދަލްވުމުގައި ބައިވެރިވި 
މަގާމަށް މިހާރުވެސް ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވަގުތީ އެސްޖީގެ މަގާމްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން  

ރެވިފައި. މިގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ  ގެންދާ ނާދިޔާ އަބްދުލް ޣަފޫރުގެ ނަން ވަނީ ފާސްކު
ނާދިޔާ އަބްދުލް ޣަފޫރުގެ ތައުލީމާއި ގާބިލުކަމަށް ބަލައި ކައުންސިލަށް އެންމެ ފައިދާ  
ހުރިގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާތީއާއި މާލީޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ ސަރުތުވެސް ހަމަވާ  

މާފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ  އެހެންކަމުން މިނިންމުން ނިން ،މުވައްޒަފަކަށް ވާތީ
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.    04ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  

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

 

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

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

ބަލިހާލަތާއި ގުޅިގެން ލ.ގަމަށް ދިއުން ފަސްކުރެވިފައި ވާތީ، ދުވަހު ކުލީގެ   19-ކޮވިޑް 
ރުފިޔާ ގެ ރޭޓުން ބޯޅަ ގޭގައި ހުރި ރޫމްގައި ބެހެއްޓުމަށް ނިންމުން  100ގޮތުގައި ދުވާލަކު 

  04ވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައި
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  

 

 ވަނަ ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން   1ވަނަ ދައުރުގެ    4ކައުންސިލްގެ   . 6

ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވިފައި. ވަނަ  1ވަނަ ދައުރުެގ  4ކައުންސިލްގެ 
މިކަން މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި  

 މެންަބރުންގެ އިއްތިފާޤުްނނެވެ.    04ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

01  
  – 4ދައުރު 

 03ަބއްދަލުވުން 
4  

 ފާސްކުރުން.     2021/ 03އެޖެންޑާނަމްބަރު:   .1

މެންބަރުންގެ ތާއީދާއިއެކު   4އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ބައްދަލްވުމުގައި ބައިވެރިވި 
 ފާސްކުރެވިފައި   

 ކުނިކޮށި ހިންގުން ކުރިއައް ގެންދާނެ ގޮތެއް ކަޑައެޅުން  .2
 

ށް 10:00ން ރޭގަނޑު 4:00ކުނިކޮށީގެ ކުނިނެގުމަްށ ކޮންެމ ދުވަހަކު ހަވީރު 
 މުވައްޒަފުން ޑިއުޓީ ކުރުމަށް ވެސް އެގަޑިތަކުގައި  ހަމަޖެއްސުން އަދި ކުނިކޮށީގެ

ނިކުތުމަށް ނިންމުން އަދި މިހާރުވެސް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށް ކޯޓޭޝަން އުސޫލުން 
 މަސްދުވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުން  1އިތުރު 

ކުނި ކޮށީގެ ޑްރައިވަރު އަލީ ރަސީދު ވަޒީފާއަށް ނުނިކުންނަ މައްސަލައަށް   .3
 ތެއްނިންމުން ގޮ 

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

 ގެންދިއުމަށް  

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



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަާކތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން ަމސްުދަވުހެގ 6ަތމަ ރަފު  އަަހރުެގ ަވނަ 2120

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހައްދުއްމަތީ ކުނަހަންދޫ   1  info@kunahandhoo.gov.mv, 

kuna.council@gmail.com 
Contcact: 9995970 

 ހަމަޖެއްސުމުގެ މަރުހަލާތަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައި މަސައްކަތަށް ނެރުމަށް  

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

އަހަރު ދުވަހުގެ ތަރައްޤީ ޕުލޭނާއި   5ގެ މަސައްކަތްތަށް ރޭވިފައިވާ ގޮތާއި އަދި ކައުންސިލު 
 ފައިނޭސިއަލް ުޕލޭން ތައްޔާރުކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލާ މަސްވަރާ ހޯދުން   

ކައުންސިލްގެ ހުޅަނގުފަރާތުގައިވާ ރުއްގަޑާއި ހެލްތުސެންޓަރގެ އުތުރު   .6
 ތެއް ނިންމުން ފަރާތުގައިވާ ރުއްތަކަށް ގޮ 

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   2021މޭ  25ކައުންސިލުން  

 މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ތާވަލް އަދި އިނިގަނޑު ފާސްކުރުން  

 ވަނަ ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން   2ވަނަ ދައުރުގެ    4ސިލްގެ  ކައުން  .8
 ފާސްކުރެވިފައި. ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ 2ވަނަ ދައުރުެގ  4ކައުންސިލްގެ 

މިކަން މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި  
 މެންަބރުންގެ އިއްތިފާޤުްނނެވެ.    04ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

  – 4ދައުރު 
 04ަބއްދަލުވުން 

4  

 ފާސްކުރުން.     2021/ 04އެޖެންޑާނަމްބަރު:   .1

މެންބަރުންގެ   4އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ބައްދަލްވުމުގައި ބައިވެރިވި 
 ތާއީދާއިއެކު ފާސްކުރެވިފައި   

 ހުރި ރުއްގަހުގެ ބަދަލް ދޭނެ ގޮތެއް ކަޑައެޅުން ރަށުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި   .2
 

ރުއްގަހުގެ ވެރިން ޭބުނންވާ ނަަމ ރުއްގަސް ަބދަލަކާއި ނުލައި ަކޑައި ތަްނ 
 ސާފްކުރުން ނޫނީ ކައުންސިލުން ބަދަލްދިނުމަްށފަހު ރުއް ގަސް ނެގުން 

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

 

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ކުލާސް ހިންގުމަށް އޮންނަ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް  
ހުއްދަ ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމާއި އެކު  މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  1ގެންދިއުމަށް އަދި 

ގެ ހާލަތުގައި  އަމަލުކުރަން އެޗްޕިއޭއިން ކަޑައަޅާފައިވާ ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތަށް  19 -ކޮވިޑް 
 ގެ ކުރިން(   2021ޖުލައި 31ކުރިއަށް ދިއުމަށް އެގުން )

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

ކައުންސިލުން ރަށުގައި މިހާތަނަށް ދޫކުރެވި ފައިވާ ގޯތި ތަކުގެ ތެރެއިން އެކިއެކި   
ފަރާތްތަކުގެ ގޯތި ތަކާއި މަގުތަށް ސާފުކޮށް އިންފާރު   ސަބަބު ތަކާއި އެކު ގޯތި ދޫކޮއްލާފައިވާ

ވަކިކުރުމަށް މުއްދަތު ދިނުމަށް ފަހު އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮއްފައި  
ނުވާ ގޯތި ތަކާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށްފަހު އިޢުލާންކޮށް ފޯމް ހުށަ އަޅާފަރާތްތަކުގެ  

މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޯތި ދޫކުރުމަށް   މެދުގައި ޕޮއިންޓް ދީ، އެންމެ
ކައުންސިލުން ހަމަޖެހިފައިވާ އަދަދަށް ގުރުއަތުން ނެގޭ ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ހަމަޖެއްސުމަށް އަދި 

އިޢުލާން އަށް ފޯމް    405-A/2020/46(IUL)ގައި ކުރެވިފައިވ2020ާއޮގަސްޓް  17
 ހުށައެޅި ފަރާތްތަކުން އަލުން ފޯމް ހުށައަޅަން ނުޖެހުމަށް ނިންމުން  

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

ގޯތި ބަދަލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ގޯތި ލިބިފައިވާ ދެ ފަރާތުގެ ރުހުމުގައި  
ގެ ދެމެދުގައި ނޫނީ ކައުންސިލުން ބަލާބެލުމުގައި ގޯތި ދީފައިވާ ބޮލޮކް  ދެފަރާތެއް

ބަދަލްކުރުމަށް ކައުންސިލަށް ފެނިއްޖެ ހިދެއްގައެވެ.  އެ ނޫން ހާލަތްތަކުގައި ގޯތި  
ބަދަލުކުރެވޭނީ ކައުންސިލުން ގޯޗައް އިޢުލާން ކުރާއިރު ގޯތިލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް  

 ން ކަމުގައި ނިންމުން   ބައިވެރިވެވޭނެ ގޮތް ހެދުމު

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

އެ އިޢުލާން އާއި އެއް ގޮތަށް ދާއިމީ މިސްކިތު މަސައްކަތު މީހަކު ނެގުމަށް ކުރެވިފައިވާ  
ފޯމްއިން އެންމެ މަތިލިބިފައިވާ ފަރާތަށް ވަޒީފާހަމަ ޖެއްސުމަށް   2ޓަރވިއު އަދި އޭއިން

 ނިންމުން  

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

ފޫޓްގެ   15ންމު އިއުލާން ކުރެވި ވަނަ އަހަރުގައި ވެސް އެކަމަށް އާ 2020
ތިރިން ހުރި ރުއްގަސް ކޮށައި ސާފްކުރުމާއި މަގުމަތީގައި ހުރިތަކެތި ނެގުމަށް  

ދުވަސް ދިނުމަށްފަހު އިޢުލާން   9އިޢުލާންކޮށް 1އެންގިފައިވުމާއި އެކު އިތުރަށް 
ދި  ފޫޓަށް ކޮށުން އަ 15ގައިވާ ގޮތަށް އަމަލު ނުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގޭގޭގެ ގަސްތަށް 

މަގުގައި ހުރިތަކެތި ނަގައި މަގު ސާފްކުރުން، ކައުންސިލްގެ އެންގުންތަކާއި  
 ހިލާފްވާ ފަރާތްތަކާއި މެދު ގަވައިދުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުން

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

 
ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވިފައި. ވަނަ  3ވަނަ ދައުރުެގ  4ކައުންސިލްގެ 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަާކތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން ަމސްުދަވުހެގ 6ަތމަ ރަފު  އަަހރުެގ ަވނަ 2120

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހައްދުއްމަތީ ކުނަހަންދޫ   1  info@kunahandhoo.gov.mv, 

kuna.council@gmail.com 
Contcact: 9995970 

މިކަން މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި  
 މެންަބރުންގެ އިއްތިފާޤުްނނެވެ.    04ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

  – 4ދައުރު 
 05ަބއްދަލުވުން 

  ކުރެވިފައިވާ  އެޖެންޑާ . ފާސްކުރުން  05/2021: އެޖެންޑާނަމްަބރު 1 .1 4
    ފާސްކުރެވިފައި ތާއީދާއިއެކު މެންަބރުންގެ 4 ރިވި ަބއިވެ ަބއްދަލްވުމުގައި ގޮތަށް

 ަބދަލްކުރުމަށް މަޤާމަށް އޮފިސަރގެ ޕްރޮޖެކްޓް ވަޒީފާ  ސައީދުގެ މުޙައްމަދު 2 .2
 ގޮތަށް ހުށައަޅާފައިވާ ގޮތެްއނިންމުން  ހުށައެޅުމަށް ހުށައަޅާފައިވާ

 މައްސަލަ ަބދަލްކުރުމުގެ ވަޒީފާ މަތިން ގޮތުގެ ގަވައިދުގައިވާ ސިވިލްސާވިސްގެ
 ވަޒީފާ  އެކު ރުހުމާއި މެންަބރުންގެ 4 އަދި ގެންދިއުމަށް ކުރިއަށް

  ނިންމުން ހަމަޖެއްސުމަށް
  އިދާރީ  ޭބނުްނވާ ޓްރެއިންނިންގ ކުރުމަށް ހަރުދަނާ ހިންގުން އިދާރީ 3 .3

  ގޮތެއްނިންމުން ހުޅުވާލުމަށް ފުރުސަތު ވުމަށް  ޓްރެއިން މުވައްޒަފުންނަށް
 ޓްރައިނިންގ ކޮންމެހެން ގޮތުން ކުރުމުގެ ހަރުދަނާ  ހިންގުން ކައުންސިލްގެ  .4

 ކޮންޕިއުޓަރ ގޮތުން ވުމުގެ އަހުލުވެރި ވަޒީާފއަށް މުވައްޒަފުްނނަށް ޭބނުންވާ
 ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓްރައިންގް ަމސައްކަތްކުރުމުގެ އިދާރީ ކޮއްގެން  ބޭނުން
 ޓްރައިނިންގ ތެރޭގައި އްދަތުގެމު އެ  އަދި ދިނުން މުއްދަތު ދުވަހުގެ މަސ12ް

 ދޭތެރޭ މުވައްޒަފުންނާ އަހުލުވެރިނުވާ ވަޒީފާއަށް އަދި ނުކުރާ ފުރިހަމަ
  އިސް  އިދާރީ ދިއުމަށް ކުރިއަށް ތެރެއިން ގަވައިދުގެ ސިވިލްސާވިސްގެ

 މިއަދުގެ ކައުންިސލްގެ ނިންާމފައިވަނީ ިމގޮތަށް މިކަން އެންގުން މުވައްޒަފަށް
 .އިއްތިފާޤުންނެވެ ކައުންސިލަރުންގެ 04 ރިވެވަޑައިގެންނެވިަބއިވެ ޖަލްސާގައި

 ސާފްނުކުރާ ތެރެއިން ގޯތިތަކުގެ ދޫކޮއްފައިވާ މިހާަތނަށް ކުނަހަންދޫއިން.ލ 4 .5
 ނިންމުން ޮގތެއް  ގޯތިތަކަށް ނުކުރާ މަސައްކަތެއް އެއްވެސް

  އެއްވެސް  ތެރެއިން  ގެގޯތިތަކު ޫދކުރެވިފައިވާ މިާހތަނަށް ކުނަހަންދޫއިން.ލ 
 ސާފްކުރުމަށް  ޯގތިތަށް  ހުރި ވަކިނުކޮއް ިއން އަދި ސާފްނުކުރާ ވަރަކަށް

 ަކއުންސިލުން ދިނުމަށްފަހު މުއްދަތު ނިޔަލަށް ދުވަހުގެ ވަނަ 2021 ޖުލައ15ި
  މިއަދުގެ  ކައުންސިްލގެ ނިންމާފައިވަނީ މިގޮތަށް މިކަން. ނިންމުމަށް ގޮތެއް

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

 ހުރިހާ ގެންދިއުަމށް ކުރަމުން  އަމަލު އެއްގޮތަށް ގަވައިދާ ސިވިލްސާވިސްގެ 
 ދޭތެރޭ މުވައްޒަފުންނާއި އަމަލުނުކުރާ އެގޮތަށް އަދި އެންގުން މުވައްޒަފުންނަށް
 އިސްމުވައްޒަފަށް  އިދާރީ އަމަލުކުރުމަށް ތެރެއިން ގަވައިދުގެ  ސިވިލްސާވިސްގެ

 މިއަދުގެ ކައުންިސލްގެ ނިންމާފައިވަނީ މިގޮތަށް މިކަން ،ނިންމުން  އެގުންމަށް
 .އިއްތިފާޤުންނެވެ ކައުންސިލަރުންގެ 04 ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ޖަލްސާގައި

  ހަމަޖެއްސުން ގޮތެއް ކުރާނެ މަރާމާތު ފަހަރު އުޅަނދު ަބދަރުގައި 6 .7
 ަސރަހައްދެއް  ވަކި ަބދަރުގައި ުއޅަނދުތަށް ހުންނަ އަޅާފައި ަބދަރުގައި  .8

 ކުރިއަށް މަސައްކަތް  މަރާމާތުކުރުމުގެ ކުރުމަށްފަހު ހާއްސަ އެކަމަށް
  މިއަދުގެ  ކައުންސިލްގެ އިވަނީނިންމާފަ މިގޮތަށް  މިކަން. ގެންދިއުމަށް
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 .އިއްތިފާޤުންނެވެ ކައުންސިލަރުންގެ 04 ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ޖަލްސާގައި
9.  

ކަޑައެޅުން  ގޮތެއް ގެންދާނެ ކުރިއަށް މަސައްކަތް ހަޓް ހަރުގެ ޮބޑު 7 .10
 ޒުވާނުންނާއި ގޮތަށް ކުރަމުންއައި އެމަސައްކަތް ވެސް ކުރީކައުންސިލުން 

 މިގޮތަށް މިކަން ނިންމުން ކުރުމަށް އެމަސައްކަތް ގުޅިގެން ކައުންސިލް
 ވެވަޑައިގެންނެވިަބއިވެރި ޖަލްސާގައި ިމއަދުގެ ކައުންސިލްގެ ނިންމާފައިވަނީ

 .އިއްތިފާޤުންނެވެ ކައުންސިލަރުންގެ 04
 ައޮތޅު .ލ ކައުންސިލުން ފާއިތުވި  އެޅުން ފެރީޓާމިނަލެއް ަބދަރުގައި 8 .11

 ނިމުމުން ގޮތެއް ޕްރޮޕޯސަލަށް ހުށައަޅާފައިވާ އެދި އެކަމަށް ކައުންސިލަށް
 ގޮތުން ވަގުތީ މިހާރު ،ކަޑައެޅުން ގޮތެއް ގެންދާނެ ކުރިއަށް  އެމަސައްކަތް

 ނިންމާފައިވަނީ  ށްމިގޮތަ މިކަން  ނިންމުން އެޅުމަށް ތަނެއް ހިޔާވާނެ
 04 ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ޖަލްސާގައި މިއަދުގެ ކައުންސިލްގެ

 .އިއްތިފާޤުންެނވެ ކައުންސިލަރުންގެ
 އަންހެނުން   ކަޑައެޅުން ގޮތް  ގެންދާނެ ކަރަންޓް ސްޓޭޖައް 9 .12

  މަސައްކަތް  ކައުންސިލްގެ ގެންދިއުމަށް ރަގަޅަށް މަސައްކަތް ާބރުވެރިކުރުމާއި
 ކުނަހަންދޫ  ންގޮތު  ގެންދިއުމުގެ ކުރިއަށް ަބއިވެރިކޮއްގެން އަންހެނުން ތަކުގައި

 ކޮމެޓީ ދަށުން ެބލުމުގެ  ކޮމެޓީގެ ކުރާ މަަސއްކަތް ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ
  މަސައްކަތް  ކޮނުމުގެ މަގު ގެންދިއުމަށް ކަރަންޓް ސްޓޭޖަށް ހަވާލުކޮއްގެން އާއި

 ކުރުމަށް  ހަވާލުކޮއްގެން ކޮމެޓީއާއި އުސޫލުން ޕްރޮކިއުރުމަންޓް ސިންގަލްސޯސް
 މިއަދުގެ ކައުންސިލްގެ  ނިންމާފައިވަނީ މިޮގތަށް  މިކަން.  ނިންމުން

 .އިއްތިފާޤުންނެވެ ކައުންސިލަރުންގެ 04 ރިވެވަޑައިގެންނެވިަބއިވެ ޖަލްސާގައި
 ނެރުފަސްގަނޑު  ނިންމުން ގޮތެއް އެގްރިމެންޓައް ނެރުފަސްގަޑުގެ 10 .13

 ވަހުގެ ދު 15 ފަރާތަށް އެގްރިމެންޓްކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުމުގެ
 ނުދައްކައިފިނަމަ ފައިސާ ދިނުމަށްފަހު ދެއްކުމަށް  ފައިސާ މުއްދަތެއް

 ނިންމާފައިވަނީ  މިގޮތަށް މިކަން  ،ނިންމުން ކުރުމަށް ބާތިލު އެގްރިމެންޓް
 04 ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ޖަލްސާގައި މިއަދުގެ ކައުންސިލްގެ

 .އިއްތިފާޤުންެނވެ ކައުންސިލަރުންގެ
 ޖަލްސާ  ވަނަ 4 ދައުރުގެ ވަނަ 4 ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލްގެ 11 .14

  ޖަލްސާގެ  ވަނަ 3 ދައުރުގެ ވަނަ 4 ކައުންސިލްގެ .ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ
 ކައުންސިލްގެ ނިންމާފައިަވނީ މިގޮތަށް މިކަން. ފާސްކުރެވިފައި ޔައުމިއްޔާ
 މެންަބރުންގެ 04 ަބިއވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ޖަލްސާގައި މިއަދުގެ

 .   ވެއިއްތިފާޤުންނެ
 

  – 4ދައުރު 
 06ަބއްދަލުވުން 

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

 އަހަރުގެ ވަނަ 2021  ގަތުން ަބގީއެއް ކައުންސިލަށް 2



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަާކތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން ަމސްުދަވުހެގ 6ަތމަ ރަފު  އަަހރުެގ ަވނަ 2120

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހައްދުއްމަތީ ކުނަހަންދޫ   1  info@kunahandhoo.gov.mv, 

kuna.council@gmail.com 
Contcact: 9995970 

  ގަތުން ަބގީއެއް ަބޖެޓުން ކައުންސިލްގެ
 ގޮތެއް ކުނިގެންދިއުަމށް   ުކނިކޮއްޓަށް ނަގައިގެން ކުނި ގޭގެއިން 3

 ދެ އިތުރު ގެންދިއުމަށް ކުނިކޮއްޓަށް ނަގައިގެން ކުނި ގޭގެއިން  ނިންމުން
   ގެންދިއުމަށް ކުރިއަށް އުސޫލުން ކޯޓޭޝަން ދުވަސް މަސް

 1 ގޮތެއްނިންުމން ނެގުމަށް މީހަކު މަސައްކަތު އަދި ޓީޗަރ ޕްރީސްކޫލް 4
 ވަގުތީ  ޓީޗަރު އަދި މަސައްކަތު ހިންގުމަށް ޕްީރސްކޫލް މުއްދަތަށް ދުވަހުގެ އަހަރު
 އަދި  ނެގުމަށް ފީ އަތުން ދަރިވަރުން  ،ނެގުމަށާއި އަހަރަށް  އައު ދިރާސީ ގޮތުން

   ކުރުމަށް ހަރަދު ންއި ަބޖެޓް ކައުންސިލް
 އިޢުލާން  ނިންމުން ގޮތެއް ދިނުަމށް ކުއްޔަށް ިބންތަށް ވިޔަފާރި 5

  ދޫކުރުމަށް  ކުއްޔަށް ދުވަހަށް އަހަރު 20 ިބންތަށް ނަގާފައިވާ ހުއްދަ ކުރުމަށް
  ކުރުން އިޢުލާން

  ޔައުމިއްޔާ  ޖަލްސާ ވަނަ 5 ދައުރުގެ ވަނަ 4 ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލްގެ 6
 ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ ވަނަ 3 ދައުރުގެ  ވަނަ 4 ކައުންސިލްގެ .ފާސްކުރުން

  ޖަލްސާގައި  މިއަދުގެ ކައުންސިލްގެ ނިންމާފައިވަނީ މިގޮތަށް މިކަން. ފާސްކުރެވިފައި
 .   އިއްތިފާޤުްނނެވެ މެންަބރުންގެ 05 ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި

  – 4ދައުރު 

 07ަބއްދަލުވުން 

  ކުރެވިފައިވާ އެޖެންޑާ . ފާސްކުރުން  07/2021: އެޖެންޑާނަމްަބރު 1 5
   ފާސްކުރެވިފައި ތާއީދާއިއެކު މެންަބރުންގެ 5 ަބއިވެރިވި  ަބއްދަލްވުމުގައި ގޮތަށް

 މުއްދަތު ދީފައިވާ ނެގުމަށް ތަކެތި ހުރި ަބހައްޓާފައި  އާންމުން މަގުތަކުގައި 2
 ވަނ2021ަ ޖުލައ11ި   ކަޑައެޅުން ގޮތެއް ނެގުމަށް  އެތަކެތި ވާތީ ހަމަވެފައި
 ކޮމެޓީ އތމ މެންަބރުންނާއި ކައުންސިލް ފެިށގެން ނ8:30ް ހެނދުނު ދުވަހުގެ

  ނިންމުން މަސައްކަތްކުރާގޮތަށް ނިކުމެ މުަވއްޒަފުން ކައުންސިލް ނާއި މެންަބރުން
   ފާސްކުރެވިފައި ތާއީދާއިއެކު މެންަބރުންގެ 5 ަބއިވެރިވި ަބއްދަލްވުމުގައި

 ގޯތި  ނިންމުން ގޮތެއް މައްސަލައަށް ަބދަލްުކރި ގޯތީގެ އަޣުލިމާ އާމިނަތު 3
  މަސްވަރާކުރުމަށް ދެފަރާތާއި ގުޅިގެން އާއި މައްސަލަ ަބދަލްކުރުމުގެ

     ފާސްކުރެވިފައި ތާއީދާއިއެކު މެންަބރުންގެ 5 ަބއިވެރިވި ދަލްވުމުގައިަބއް 
 އެދި ހަމަޖެއްސުމަށް ިބމެއް ހިއްކުމަށް މަސްކައްކާ ޢަޙްސަން އަހްމަދު 4

 ވަކި  ރަށުގެ ހިއްކުމަށް މަސްކައްކާ ނިންމުން  ގޮތެއް ސިޓީއަށް ފޮނުވި
 ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް އްގެންކޮ އިއުލާން އާންމު ކައުންސިލުން ސަރަހައްދުތަކަކަށް
   ފާސްކުރެވިފައި ތާއީދާއިއެކު މެންަބރުންގެ 5 ަބއިވެރިވި ަބއްދަލްވުމުގައި

 ފަތްކެޔޮއިްނދާ އެހެންފަރާތަކުން ދަނޑުގައި ފަތްކެޔޮ އަހްމަދުގެ ޒުޭބދާ 5
 ާބވަތެއްގެ  އެއްވެސް މަގުގައި އެއްފަރާތަކަށް  ނިންމުމަށް ގޮތެއް މައްސަލައަށް

  ނުއިންދުމަށް ރުއްގަސް
   ފާސްކުރެވިފައި ތާއީދާއިއެކު މެންަބރުންގެ 5 ަބއިވެރިވި ަބއްދަލްވުމުގައި

  ކުޅިވަރު އީދު  ހަމަޖެއްސުން ގޮތެއް ކުޅުމަށް އީދުކުޅިވަރު އަޟުހ1442ާ 6
 ގެންދިއުމަށާއި ކުރިއަށް ކޮއްގެން ހަވާލު ކޮމެޓީއާއި އަންހެނުންގެ ކުޅުމަށް
 ނިންމުން  ހަރަދުކުރުމަށް ކައުންސިލުން ކުޅިވަރުތަކަށް އީދު ަބޖެޓެއް ފިޔާގެރ10000ު

mailto:info@kunahandhoo.gov.mv
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   ފާސްކުރެވިފައި ތާއީދާއިއެކު މެންަބރުންގެ 5 ަބއިވެރިވި ަބއްދަލްވުމުގައި
ހަމަޖެއްސުން ގޮތެއް އެޅުމަށް ޯލންޗު އަދި ދޯނި ،ޑިންގީ ަބދަރުގައި 7

 ަބއްަދލްކޮށް ވެރިންނާއި ފަހަރުތަކުގެ ދޯނި އޮޑި ރޭ ދުވަހުގެ ުބރާސްފަތި 
  ނިންމުމަށް ގޮތެއް ފަހު މަސްވަރާކުރުމަށް
   ފާސްކުރެވިފައި ތާއީދާއިއެކު މެންަބރުންގެ 5 ަބއިވެރިވި ަބއްދަލްވުމުގައި

  ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާ ވަނަ 6 ދައުރުގެ ވަނަ 4 ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލްގެ 8
  ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ ވަނަ 6  ރުގެދައު ވަނަ 4 ކައުންސިލްގެ .ފާސްކުރުން

 ޖަލްސާގައި މިައދުގެ ކައުންސިލްގެ ނިންމާފައިވަނީ މިގޮތަށް މިކަން. ފާސްކުރެވިފައި
    .އިއްތިފާޤުްނނެވެ މެންަބރުންގެ 05 ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި

 
 

 ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު 
ވަަނ  4ކައުންސިލްގެ  ވަނަ ދުވަހު 2021މޭ  17ޓާގައި ކުއާވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކާ މިހިންގަމުންދާ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 

މިކައުންސިލަށް އެކިގޮތްގޮތުން ކުިރއެރުންތައް ލިބެމުންދާކަަމްށ ދައުރަށް އިންތިހާުބވި ކައުންސިަލރުން ހުވާކުރުން އޮތެވެ. އަދި 
ނު  ކައުންސިލަށްވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ. މިގޮތުން ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮއްދެމުންދިޔި ޚިދުމަތްތައް އަވަސްކުރެވު

ކަމާއި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރެވެމުންދިޔަކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން ކައުންސިލްތެރޭގައި 

 ކުރަމެެވ.މުވައްޒަފުންގެ ދެމެދުގައްޔާއި ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުންނާމެދު އޮން ގުޅުން ޮބޑުވެ މިކަްނ އުފަލާއެކު ފާހަގަ
ށް ަތްނފީޒު ވަމުން ދިއުމާއިއެކު ރަށުެގ ރައްޔިތުން ޭބުނންވާ ފަދަ ަބދަލް ތަކެއް ކައުންސިލަްށ ކައުންސިލުގެ ނިންމުްނތަ

އައިފައިވާކަން ފާހަގަ ކޮށްލަމެވެ. ސަަބަބކީ ކައުންސިލްގެ ހިންުގން ރަގަޅު ކުރުމަށް ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި އިދާރީ އެންެމ 
 އަދި ރަށުެގ ތަރައްޤީއަށް އަންނަމުްނދާ ހެޔޮ ަބދަލް ފާހަގަ ކޮއްލަމެެވ. .އިސް މުވައްޒަފު ކުރަމުންދާ މިންނެތް މަސައްކަތެވެ

ކައުންސިލާއި  ވަނަ އަހަރާއި އަޅާ ަބާލއި ކައުންސިލްގެ ހިންގުމާއި ރަަށށް އައިސްފައިވާ ތަރައްޤީ އިތުރުވެފައި ވެއެވެ. 2019
 އެވެ.ހަރުދަނާ ވަމުން ދާކަން ފާހަގަ ކުރެވެޅުން އްޔިތުންނާއި އޮންނަ ގުރަ
 

 
 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ   .8

 
 ކޮމެޓީ ހިންގާ އިދާރާއަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލު:   ❖

 
އަހަރުގައިވެސް ހިންގަމުން ދިޔަ އިދާރާގައެވެ. އަދި އިދާރާއަށާއި ހިންގުމަށް ކޮމެޓީ ހިންގަމުންދަނީ ވޭތުވެ ދިަޔ 
ވަނަ ދައުރަށް  4ވަހު ވަނަ ދު 2021މޭ  17އެހެންނަމަވެސް  ަބދަލުތަކެއް ގެނެވިފައެއްނުާވނެެއވެ.

ފާއިތުވި  އަދިޒިންމާތަކާއި ހަވާލުވެފައި ވެއެވެ. އިންތިހާުބވެފައިވާ އތމ ކޮމެޓީެގ މެންަބރުން ހުވައިކުރުން ާބއްވަިއ 
ނަ ވަނަ ދައުރުގެ އަންހެނުންގެ ަތރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ރަށުގެ ކުރިއެރުމަށް ވަރަށް ގި 3

 އްދެއްވާފައި ވެއެވެ. އެކަމަށް ޓަކައި އެ ފަރާތްތަކަށް ސުކުރުދަންނަ ވަމެވެ. ކެއް ކޮމަސައްކަތް ތަ



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަާކތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން ަމސްުދަވުހެގ 6ަތމަ ރަފު  އަަހރުެގ ަވނަ 2120

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހައްދުއްމަތީ ކުނަހަންދޫ   1  info@kunahandhoo.gov.mv, 

kuna.council@gmail.com 
Contcact: 9995970 

 
 ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުންތައް     ❖

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 
ރުވި  ޙާޟި 

 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 
 ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް 

ަބއްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

1 
5 

ރަށުގެ އަންހެނުންގެ ތެރެއިން އެކަމަށް ޭބނުންވާ ފަރާްތތަްށ  .1
ަބއިވެރިކޮއްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުން އަދި ފިރިހެނުން ވެސް  

 ަބއިވެރިވާން ޭބނުްނނަމަ އެކަމަްށ ފުރުސަތު ދިނުން  

 ވަނަ އަހަރުގެ ޕުލޭން އެކުލަވާލުން 2021 .2

ަބއްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
2 

5 

 ވާހަކަ  ަބޔަކާ ދަންނަ ަމސައްކަތް ނަންޯބޑުެބހެްއޓުން ރަށުގައި .1
  ކުރާގޮތަށް ސާަބހައް ހިލޭ ދައްކައިގެން

ތާއީދާއި އެކު   މެންަބރުން ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ހުރިހ1ާ .2

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

ަބއްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
3 

05 

 އަންހެނުްނނާއި ހުރިހާ އަހަރުންމަތީގެ 18 ދިރިއުޅޭ ރަށުގައި .1
 20) ބެލުން ދަިތތަށް ހުރި އެމީހުންގެ ަބއްދަލްކޮށް
 (   ަބއްދަލްކުރުމަށް ޖެނުވަރީގައި

ތާއީދާއި އެކު  މެންަބރުން ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ހުރިހ2ާ .2
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

ަބއްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
4 

5 

ޅިގެން ކުނިކެހުމަށް ލިޭބ ފައިސާ ގެ ދަތިހާލާއި ގ19ުކޮވިޑް  .1

ޖަމާކުރާނެ އެކައުންޓަކަށް ފާތިމަުތ ނަސީރާގެ އެކައުންޓް 
 ހަމަޖެއްސުން

ރާމް ހިންގުން އަދި  ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުުމގެ ޕްރޮގް .2
 އެފަދަ ކަންކަމަށް ކޮމެޓީގެ ފަރާުތން އެހީވުން 

 ފާސްކުރުން  ޔައުމިއްޔާވަނ 3 ތާއީދާއެކު މެންަބރުންގެ ހުރިހާ .3

ަބއްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

5 
5 

 ތަށް ހިންގުން )ޮއންލައިންކޮށް( ރަށުގައި ކޯސް .1

ތާއީދާއި އެކު  މެންަބރުން ޔައުމިއްޔާ ހުރިހާވަނަ ޖަލްސާގެ 4 .2
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

mailto:info@kunahandhoo.gov.mv
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ަބއްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
6 

ޑް އަލުން ޒީނަްތތެރިކުރުމަށް ނިންމުން ކުނިކެމުން ނަންޯބ .1 5
 ލިުބނު ފައިސާއިން 

ތާއީދާއި އެކު  މެންަބރުން ހުރިހާވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ 5 .2
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

ަބއްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

7 

 ޓް ޖެހުމަށް ނިންމުން ލައިޓީގައި ސޯލާޖެރަށުގެ  5

ތާއީދާއި އެކު ަޔއުމިއްޔާ   މެންަބރުން ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ހުރިހ6ާ

 ފާސްކުރުން

ަބއްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
8 

 މަށް ނިންމުން ސިއްހީމަރުކަޡުގެ މަގުތަށް ހެދު 5

ތާއީދާއި އެކު ޔައުމިއްޔާ   މެންަބރުން ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ހުރިހ7ާ

 ފާސްކުރުން

ަބއްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
9 

  އަޅާނެ  ކަޑަ ކުރުމަށް ފާހަގަ ދުވަސް ދިރުވުމުގެ ޤައުމިއްޔަތު .1 5
 ހަރަކާތްތަކެއް ކުޅިވަރު ގޮތުން އެ ހަމަޖެއްސުން ޕްރޮގްރާމްތަށް

 (ރ200) ދިުނން އިނާމު ޭބއްވުމަށްފަހު

  އަޅާނެ  ކަޑަ ކުރުމަށް ފާހަގަ ދުވަސް ދިރުވުމުގެ ޤައުމިއްޔަތު .2
 ހަރަކާތްތަކެއް ކުޅިވަރު ގޮތުން އެ ހަމަޖެއްސުން ޕްރޮގްރާމްތަށް
 (ރ200) ދިުނން އިނާމު ޭބއްވުމަށްފަހު

ތާއީދާއި އެކު   މެންަބރުން ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ހުރިހ8ާ .3

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

ަބއްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

10 

 ގޮތަކާއި ހިންގާނެ ޕްރޮގްރާމެއް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ވަޒީފާތަކަށް 5

 ކުރުމަށްފަހު އިޢުލާން އާންމު އެގޮުތން ގޮތެއްނިންމުން ދޭތެރޭ
 ދިނުން މައުލޫމާތު ފަރާތްތަކަށް  ހުރީ ދުވަހުގެރޭ 15

 ފަރާތްތަކަށް ހާޒިރުވާ ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ޕްރެޒެންޓޭޝަން

 ހަރަދު  އެކަމަށް ފިޔާރ300ު ޓީިއންކޮމެ ދިނުން ރިފްރެސްމެންޓް
 ކުރުން
 
ތާއީދާއި އެކު  މެންަބރުން ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ހުރިހ9ާ

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަާކތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން ަމސްުދަވުހެގ 6ަތމަ ރަފު  އަަހރުެގ ަވނަ 2120

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހައްދުއްމަތީ ކުނަހަންދޫ   1  info@kunahandhoo.gov.mv, 

kuna.council@gmail.com 
Contcact: 9995970 

ަބއްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
11 

އި މަށް ރަށުގައަންހެނުންގެ ަބއިވެރިވުން ިއތުރުކުރު 5
 ން ހަރަކާތްތަކެއް ޭބއްވުން އަންހެނުންަނށް އަމާޒުކޮއްގެ

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 10

ބައްދަލުވުން    –  3ދައުރު  
12 

 10000އިސާއިން ކޮމެޓީ ފަްށ ޑް ހެދުމުގެ މަސައްކަތަނަން ޯބ 5
 މަށް ނިންމުންހަރަދުކުރު ރުފިޔާ

ތާއީދާއި އެކު  މެންަބރުން ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ހުރިހ11ާ 3

 ފާސްކުރުންޔައުމިއްޔާ 

ބައްދަލުވުން    –  3ދައުރު  
13 

  އްކާތެރިވުމަށް ހަރަކާތްތަށް ހިންގުންރަ ނ19ް-ކޮވިޑް 5

އި އެކު ތާއީދާ މެންަބރުން ހުރިހާޔައުމިއްޔާ ވަނަ ޖަލްސާގެ 12
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 

ަބއްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

14 

 ރަށުގެ މަގުތަށް ސާފްކުރުން  5

ތާއީދާއި އެކު  މެންަބރުން ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ހުރިހ13ާ
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

ަބއްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
15 

ގައި އަމަލީ ސްމިއްޔާތުވުމުގެ ރަޓް ސެންޓަރ ހުޅުޓް މެނޭޖުމަންވޭސް 5
 ގޮތުން ަބއިވެރިވުން 

ތާއީދާއި އެކު  މެންަބރުން ހުރިހާވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ 14

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

ަބއްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

16 

އަންހެނުން ަނށް ަބއްދަލްވުމެއް ާބއްވައި ކުނިކެހުމުގެ މަސައްކަތާއި  5

 ކުރުންޅޭގޮތުން މަސްވަރާގު

ތާއީދާއި އެކު  މެންަބރުން ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ހުރިހ15ާ
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން
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ަބއްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
17 

ނަށް އތމ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން މިހާތަަނށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަށް އާމުން 5
 ަބއްދަލްވުމުގައި ހާމަކުރުމަށް ނިންމުން  ކައުންސިލްގެ

ތާއީދާއި އެކު  މެންަބރުން ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ހުރިހ16ާ
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

ަބއްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

18 

 ހޯދުން ވޭނެ ގޮަތށް ކޯސްތަށް ކަބަލުންަނށް ަބއިވެރި ވެ .1 5

ތާއީދާއި އެކު  މެންަބރުން ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ހުރިހ17ާ .2

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

ަބއްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

19 

ޔިތުން ށުގެ ރައްސްރޫއާއި ގުޅިގެން ރަކުނިނެގުމުގެ މަ .1 5

 ރުމަށް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން ހޭލުންތެރިކު
ތާއީދާއި އެކު  މެންަބރުން ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ހުރިހ18ާ .2

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން
 އެކު ތާއީދާއި މެންަބރުން ހުރިހާ ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ ވަނ19ަ .3

 ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ

ަބއްދަލުވުން  – 4ދައުރު 
01 

މެންަބރުންގެ  3އަކަށް ފާތިމަތު ނަސީރާ  ކޮމެޓީގެ ރައީސް .1 5
 ޓުން ހަމަޖެއްސުން ވޯ

ތު އަޫބަބކުރު ކޮމެޓީގެ ނައިްބ ރައީސާގެ މަގާމަށް އާއިޝަ .2
  މެންަބރުންގެ ވޯުޓން  3ހޮވުން 

ަބއްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

02 

އުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް ނިންމުން ފާތިމަތު ނަސިރާގެ އެކަ .1 5

 ދޫ މޮނީޓަރިންގައި އޮތުމުން ގެން ފޮނައާއި ގުޅި 19ކޮވިޑް 
 ޒުވާނުންނާއި ރަށުގެ މަގުތަކަށް ވެލި އަޅާނެ ގޮތެއް ރަށުގެ .2

     ދިއުމަށް ކުރިއަށް ދައްކައިގެން ވާހަކަ

 އެކު ތާއީދާއި މެންަބރުން ހުރިހާ ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ ވަނ1ަ .3
 ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ

ަބއްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

03 

 ޅުމަށް ދިއުމަށް ނިންމުން އެކައުންސިލާއި އެކު ވެޅި 5

  ޔައުމިއްޔާ އެކު ތާއީދާއި މެންަބރުން ހުރިހާ  ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ ވަނަ
  ފާސްކުރުން



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަާކތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން ަމސްުދަވުހެގ 6ަތމަ ރަފު  އަަހރުެގ ަވނަ 2120

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހައްދުއްމަތީ ކުނަހަންދޫ   1  info@kunahandhoo.gov.mv, 

kuna.council@gmail.com 
Contcact: 9995970 

ަބއްދަލުވުން  – 4ދައުރު 
04 

 ޅުން ށް ވެލިއެނިކޮށި މަގަކު .1 5
 އެކު ތާއީދާއި މެންަބރުން ހުރިހާ ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ ވަނ3ަ .2

 ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ

ަބއްދަލުވުން  – 4ދައުރު 
05 

  ސާފްކުރުން މަގު ގަުބރުސްތާނު .1 5
  ހެދުން މަގުތަށް .2

  ހެދުން ތަނެއް  އެރޭނެ މޫދަށް ކޮޅުގައި ކުޑަރަށު .3
 މެންަބރުން ހުރިހާ ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ ވަނ4ަ  .4

  ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ އެކު ތާއީދާއި

ަބއްދަލުވުން  – 4ދައުރު 
06 

 ގާއިމްކުރުން ދެއް  މޫދަށް އެރޭނެ ސަރަހައް .1 5
 މަށް ނިންމުން ދުބަދިގޭ ކުނިއެޅުމަށް ފާލަމެށް ހެ .2
 ޅުން މަގުތަކަށް ވެލިއެ .3
މަށް  ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާއި ގުޅިގެން ނިކުމެ މަސައްކަތް ކުރު .4

 ނިންމުން

 މެންަބރުން ހުރިހާ ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ ވަނ5ަ  .5
  ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ އެކު ތާއީދާއި

ަބއްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

07 

ހައިގެން ކޮންމެ މީހަކަށް  ހިއްފަސޭހަ މަގު ސާފްކުރުމަށް ގޮޅިބަ .1 5
 ގޮޅިއެއް ދީގެން ކުރާގޮތަށް  

 ން އޮގަސްޓް މަހުގައި ބީޗު ސަރަހައްދު ސާފްކުރު .2

 މެންަބރުން ހުރިހާ ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ ވަނ6ަ  .3

  ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ އެކު ތާއީދާއި

 
 ކޮމިޓީއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަށް   ❖

 ދައްކަމުންދާ ނަމޫނާ ހަރަކާތެއްގައިވެސް ކޮންމެ ހިންގޭ ރަށުގައި  ކޮމިޓީއަކީ ކުރާ މަަސއްކަތް ތަރއްޤީއަށް އަންހެނުންގެ
 ކޮމެޓީގެ  ހޮވިފައިވާ ައހަރު ވަނަ 2019 ހާއްސަކޮށް. ފާހަގަކޮްއލަމެވެ ަބއެއްގޮތުގައި ަބދަހި ގުޅުން ރައްޔިތުންނާ ،ހީވާގި
  ދަނީ  ކަންތައްތައް ގިނަ ރަށުގެ  އިސްނަގައިގެން އަމިއްލައަށް. ކޮށްލެވެއެވެ ފާހަގަ ންތަކުގައިޕުލޭ ތަރައްޤީގެ  ރަށު ދައުރު

 ފާހަކަ އިތުރުވެފައިވާކަން ހަރަކާތްތަށް ހިންގޭ ަބދަހިވެ ގުޅުން އޮންނަ ކޮމިޓީތެރޭގައި އެހެންކަމުން. ކުރެވުމުންނެވެ

އަދި ރަށުގެ އަންހެނުންެގ   .ކޮްށލަމެވެ ފާހަގަ އަންަނމުންދާކަން ހެޔޮަބދަލް ދިރިއުޅުމަށް އާންމު ރަށުގެ އަދި. ކޮއްލެވެއެވެ

ގެން ކުރިއެރުމަށާއި ދިމާވާ ދަތިތަށް ހައްލު ކޮއްދިނުމަށް ވަރަށް ގަަދ އަޅާ މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. އަދި ކައުންސިލާއި ގުޅި
 ރަށުގެ ކަންކަން އިސްލާހުކޮށް ަތރައްޤީ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.

mailto:info@kunahandhoo.gov.mv
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 ކޮމިޓީގެ ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ މައުލޫމާތު  ❖
 

 ތަފްޞީލް  ުޖްމލ  

 އާމްދަނީ   0

  

  

  

 ޖުމްލަ އާމްދަނީ   

  

 ޚަރަދު  

  

  

  

  

  

  

 ޖުމްލަ ޚަރަދު   

 ބާކީ  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަާކތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުން ަމސްުދަވުހެގ 6ަތމަ ރަފު  އަަހރުެގ ަވނަ 2120

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހައްދުއްމަތީ ކުނަހަންދޫ   1  info@kunahandhoo.gov.mv, 

kuna.council@gmail.com 
Contcact: 9995970 

 ނިންމުން 

މަސްދުވަހަކީ ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރި ަނމަވެސް   6ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ  2021މިކައުންސިލުގެ 

ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގެ ގިނަކަންތައްތަކެއް ފެށި، އެަކންކަމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއައްގެންދެވުމަކީ ކައުންސިލުން 
ހިމެނިފައިވާ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި މަސްދުވަހުގެ  6ރަަތމަ ގެ ފުވަނަ އަހަރު 2021އުފާކުރާކަމެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ނަމަވެސް ަބއެއްކަންކަމަކީ ހަމައެކަނި ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތުން ކުރިއަށް  މަސައްކަތްތައް ވަނީ ކޮށްިނމިފައެވެ. ގިނަ

ގެންދެވޭނެފަދަ ޕްރެޖެކްޓްތަކަށް ނުވާތީ ސަރުކާރުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުން އެއްާބރުލުން ޭބނުްނވާ ކަންކަމެވެ. އަދި އެފަދަ  
އްގައި، އެ މުއައްސަސާއަކުން ފުރިހަމައަށް އެއްާބރުލުން ދިނުމަކީ ކައުންސިލްގެ ވަރަށް ޮބޑު  އެއްާބރުލުމަކަށް އެދިއްޖެ ހިނދެ

އަދުގެ ސަރުކާރުން މި ކައުންސިލް ހިންގުމަށް ވެދެއްވާ އެހީތެރިކަން ފަހަގަކޮށް ރައްޔިތުންނާއި ކައުންސިލް އެދުމެކެވެ. 
 ނަމުގައި ސްކުރުދަންނަވަމެވެ.

ކޮއްފަިއވާ ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ކޮއްފަިއވާނީ ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ މަްނާފއަށެވެ. ކައުންސިލުން މިހާތަަނށް 
އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިވެސް މިކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރިއަށްދާނީ ރައްޔިތުންގެ ކުރިއެރުމާއި ރައްޔިތުންނަށް 

ައދި ރަށުގެ ރައްޔިތުން އެކަން ަބލައިގަންނަކަންވެސް ފާހަަގ  .މަންފާލިޭބެނ ގޮތްމެދުވެރިކޮއްދީ މަގުކޮށައިދޭ ވަސީލަތަކަށެވެ

ވަނަ ސެމިސްޓާގައި ރައްޔިތުންގެ ހޭލުންތެރިކަން ކައުންސިލާއި ދޭތެރޭ އިތުރުކުރެވިފައި ވެއެވެ.އަދި   1ކޮއްލަމަވެ. އަހަރުގެ 

ކައުންސިލް ހިންގުމަށް އައިސްަފއިވާ ހެޔޮަބދަލް ާފހަގަ ކޮށް ުއފާކުރަމެވެ. ކުރިއަށް އޮތްތަނުަގއި ކައުންސިލް ހިންުގްނ 
އާއި ގުޅިގެން  19އަދި ކޮވިޑް  ތީ އެކަްނ ާފހަގަ ކޮށް އުފާކުރަމެވެ.އިތުރަށް ރަގަޅު ވެގެން ާދނެ މަގުތަށް ފެިނފައިވާ

ކައުންސިލުން ކުރަމުން އައި ގިަނ މަސައްކަތްތަކަކަށް ަބދަލްއައިްސ ކުރިއަށް ދިއުމަށް ގޮންޖެުހންތަެކއް ކުރިމަތި ވެފައިވެއެވެ. 

 އޯޕީ ތަކާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ.  އަދި ަބލި ފެތުރުމާއި ގުޅިގެން ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް ސަރުކާރުގެ އެސް
 އެވްރެޖްކޮށް އެހެން މަސްތަކާއި އަޅާަބލާއިރު މަސައްކަތު ރޭޓް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. 

އަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި ދުޢާ އަކީ އަތޮޅާއި ޤައުމަށް ވަފާތެރި ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ތިެބ، 
އަދި  ފާައްށ އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ.ރައްޔިތުންގެ ލާަބއާއި މަން

މުސްތަގުަބލުގައި އިތުރު ކާމިޔާބީތަށް މިންވަރުކޮށް ތަރައްޤީގެ ސަފްގައި ކުނަހަންދޫ އަކީ ފާހަގަ ކޮއްލެވޭ ރަށެއްކައުގައިވެ، 
ނަކަށްވުމެވެ. އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރަމުން މި ގެންދަނީ އެންމެހާ ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތަށް ފުރިަހމައަށް ލިޭބ ތަ
އަޅަމެންގެ މަސައްކަތުގައި ަބރަކާތް ލައްވައި، ކާމިޔާީބ އިތުުރ هللا ކީރިތިފަރުދުންގެ މަސްލަހަތަށް އިސްކަންދީގެންނެވެ. 

  آمــــــــــينކުރައްވާށިއެވެ. 
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