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   ތަޢާރަފު  .1
 

 ގެ   2010/7ންބަރު މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު ނަ 
ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލް މަސްދުވަހު  6ނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަ 2021 ނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވުށވަނަ މާއްދާގެ )109

 ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެވެ.

 ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. މީގެއިތުރުން  ވަނަވަރު ގެރަށުމިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ މިޝަނާއި، 
ނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީޖާ ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި، ތެރޭގައި ކައުންސިލުން  މަހުގެ 6ނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަ 2021 ހިންގުމަށް ކަ

 ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު ހިމަނާލެވިފައިވާނެއެވެ.  އެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތަފްޞީލާއި،  މި އަހަރު ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި، 
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  ތަޞައްވަރު  ކައުންސިލްގެ  .2
 

ހައްދުންމަތީ މުންޑޫއަކީ، ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ދިރިއުޅެން ފަސޭހަ، ތަރައްޤީގެ ފުރުޞަތުތައް ފަހިެވފައިއޮތް، 
 ކުއްމަދު، އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢަކަށް ހެދުމެވެ. ،އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރި

 

 ންސިލްގެ މިޝަން  ކައު  .3
 

ހައްދުންމަތީ މުންޑޫއަކީ، ދިރިުއޅެން ފަސޭހަ، ތަރައްޤީގެ ފުރުސަތުއޮތް، ލަފާފުރަން ފަސޭހަ ކުއްމަދު، އަމާން ވެއްޓެއްއޮތް 
ވާތީ  އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާ، ތަޢުީލމީ ގޮތުން އަތޮޅުގައި ގުނާލެވޭ އަދި ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ވަނަތަކެއް ހާސިލް ކޮށްފައިވާ ރަށަކަށް

 އެކަން ދެމެހެއްޓުމާއިއެކު، ދީނީ އަދި ސިޔާސީ ބައިބައި ވުންނެތް ރަށަކަށް ހެދުމެއެވެ.
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   ހިނގާ ސަރަހައްދު  ސް ތިޞާ ޙް / ކައުންސިލުގެ އިރަށުގެ ވަނަވަރު  .4
 

އެވެ.  0-4ކުރަކީ، ހައްދުންމަތީ ނުވަތަ ލ. މުންޑޫައކީ، އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެތެރެއިން ހަތަރުވަނަ ރަށެވެ. މިރަށަށް ދީަފއިވާ އަ
ހުޅަނގު އަދި  02. 00 45ފޮނަދޫގެ ހުޅަނގު އުތުރުގައި ލެޓިޓިއުޑުން   ،ރަށް އޮތް ޕޮޒިޝަނަކީ، މިއަތޮޅު ވެރިކަންކުރާރަށް

ހެކްޓަރެވެ. ރަށުގެ ތިމާވެއްޓަށް ބަލާއިރު ބަނދަރުގެ  24އިރުގައިވާ ރަށެކެވެ. ރަށުގެ ބޮޑުމިނަކީ،  73 32. 00ލޮންޖިޓިއުޑުން 
ކަތް ކޮށްފައިވާގޮތުން ަބނދަރުގެ ދެކޮޅުން ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ގިރައެވެ. މިރަށަކީ ، ފަސްގަނޑު އުސް އަދި ހަނި މަސައް

ރަށަކަށްވުމާއިއެކު ދިޔަވަރު ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން އުދަ އެރުމާއި، ބޯކޮށްވާރޭވެހުމުގެ ސަބަބުން ެފްނބޮޑުވުމުގެ މައްސަލަތައް ފަދަ 
ނިޔަލަްށ ބަލާއިރު މިރަށުގެ އާބާދީއަީކ  ޖޫންމަހުގެ ވަނަ އަހަރުގެ 2021ކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ރަށެކެވެ. ކަންކަން ކުޑަ ރަށެއް

ލ.މުންޑޫއާއި އެއްފަޅުތެރޭގައިވާ ލ.ބޮކަތްފުިށ ވަނީ ލ.މުންޑޫގެ  އިސްލާހާއެކީ  ގެނެވުނު ށްލާމަރުކަޒީ އުސޫލަ މީހުންނެއެވެ. 323
  ހެކްޓަރެވެ. 08. ލ.ބޮކަތްފުށީގެ ބޮޑުމިނަކީ އިޙްތިޞާޞް ތެރޭގައި ހިމެނިފައެވެ

މުންޑޫގެ ރައްޔިތުން އާއްމުދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމާއި ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާއެވެ. އަދި ކުދި  
އަކީ މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ދަނޑުވެރިކަން ކުރެއެވެ. މުންޑޫ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް  ވިޔަފާރި ކޮށްގެންވެސް ނަފާ ހޯަދމުންދެއެވެ.

 ފަސޭހަ ކަނޑުއޮޅި މަތީގައި އޮންނަ ރަށެކެއެވެ.
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 ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު  .5
 

 މިންވަރު ނިޔަލަށް ޙާޞިލްވި  ޖޫން މަހުގެ ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  2021

 ރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަ  #

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް 
 ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

ނަތީޖާ 
ޙާޞިލްކުރެވުނު 

 Q1 Q2 މިންވަރު 

1 
 ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް  2019

100% 
 ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުން 

 
 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2020

 
  ސްކުރުން ބަޖެޓް މަޝްވަރާކުރުމާއި ފާ

 ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން  
100% 

  ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ބައްދަލުވުން  2

 
 އިދާރީ ހިންގުން 

 
 އޮފީސް ހިންގުން 

 
  ވޭސްޓްމެނޭޖުމެންޓް ސެންޓަރ ހިންގުން 

100% 
 ވޭސްޓްމެނޭޖުމެންޓް ސެންޓަރ ގެ ކަރަންޓް ފީ 

3 
 ގެ  ޕިކްޕްގެ ތެޔޮ އެޅުން ވޭސްޓްމެނޭޖުމެންޓް ސެންޓަރ

 ވޭސްޓްމެނޭޖުމަންޓް ސެންޓަރ ގެ  ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން 

 

އެކަމޮޑޭސަން ބްލޮކްގެ ބޭނުންކުރުމަށް އެތަނަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ ވެއްދުން 
  

100% 
މާނު އެކަމޮޑޭސަން ބްލޮކަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާ ގެންގުޅޭ ސާ  02

 ގަތުން 

  އ.ތ.މ.ކ ގެ ބާރުވެރިކަން އިތުރުކުރުން  

100% 
4 

 މަގުތައްކުނިކަހާ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

 އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީއަށް ދޭ އެލަވެންސް

 
  ރަށުން އިގްތިސާދު ރަނގަޅުކުރުން 

100% 
 ގޭސް ވިއްކުން 

  ން އަމަން އޮމާން މަގުތަކެއް ގާއިމް ކުރު  

   ްމަގުބައްތި މަރާމާތުކޮށް އާކުރުނ 

 މަގުބައްތި  ކަރަންޓް ފީ   



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

ރާ ަހްއުދްނަމީތ ުމްނޑޫ ަކުއްނިސްލެގ ިއދާ   
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5 

  ތަރިކަ ހިމާޔަތް ކުރުން 
100% 

 ގަބުރުސްތާނު  ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

  މިސްކަތް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން  

100% 

 މިސްކިތު ކަރަންޓްފީ 

 މިސްކިތް ފޮޅާ ސާފުކުރުން 

6 

 މިސްކިތައް ތުރީ ފޭސް ކޭބަލް އެޅުން 

 ރަމަޟާން މަހަށް އާބާތުރަ ފިލުވުން 

 މިސްކިތުގެ އެތެރޭގެ މުށި ބަދަލުކުރުމާއި ސީލިންގ ބަދަލުކުރުން  

  ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ދީނަށް އަހުލުވެރިވެފައި ތިބި ބަޔަކަށް ހެދުން 
0% 

 މް ހިންގުން ދީނީ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާ

7 

  ދަރިވަރުން ހޯދާ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށް އަގުވަޒަން ކުރުން 
0% 

 ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ އެކި އެކި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އިނާމް ހުށައެޅުން

  މިސްކަތްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން 

100%   ްމުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ދިނުނ 

 އެލަވެންސް ދިނުން ހުކުރު 

  ހިންގާބެލެހެއްޓުން  ކުޅިވަރުބިންތައް 

 100% ފުޓްސަލްދަނޑުގެ ކަރަންޓް ފީ 

 ޔޫތުސެންޓަރގެ ކަރަންޓް ފީ  

  ޕިކްނިކް ސަރަޙައްދުގައި އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުން  

0%   ްހިތްފަސޭހަ ކޮށްލާނެ އިތުރު ހަޓްތަކެއް ޤާއިމްކުރުނ 

 މި ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުން ފާލަމުގެ ނުނި 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

ރާ ަހްއުދްނަމީތ ުމްނޑޫ ަކުއްނިސްލެގ ިއދާ   
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 ޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޙާ  .6
 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން  2021
 2021ވީ ދުވަހުއެވެ. 2021ޖަނަވަރީ  14ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ މިކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރެވުނީ 2021

ހަތަރުސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސްނުވަ  ފަސްހާސް ތިންލައްކަރ )ތިން މިލިއަން 3,305,469.00ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓުގެ ޖުމުލައަކީ 
 ރުފިޔާ( އެވެ.

 

 ޙާޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާތައް:
 :ބޮކަތްފުށި ކުއްޔަށްދިުނން .01
 
 
 
 
 
 

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލާއިގުޅިން ކައުންސިލްތަކުގެ އިޙްތިޞާސް ކަނޑައެޅިގެން ދިއުމާއެކު މުންޑޫގެ 

މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށްދިނުމަށް އިޢުލާންކުރެވި އީލޮޖިކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެކު 06ތިޞާސްތެރޭގައި ހިމެނުނު ލ.ބޮކަތްފުށި އިޙް

 ވީ ދުވަހުއެވެ. 2021ޖަނަވަރީ  01އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވުނީ 

 

 ބަނދަރު މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔަތުންނާ ބައްދަލުކުރުން: .02
 

ރު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ސަރވޭއާއި ކޮންސެޕްޓް ރައްޔަތުންނަށް ބަނދަ

ވަނީ ރައްޔަތުންނާއެކު ބައްދަލުވުމެއް  20:30ވީ ދުވަހުގެރޭ   2021ޖަނަވަރީ  07ހުޅައަޅައި ޚިޔާލު ހޯދުމަށް 

 ބޭއްވިފައެވެ.

 ގަބުރުސްތާން ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން:  .03

 

ފެބްރުއަރީ  ،ވީ ދުވަހު އިޢުލާންކުރެވ2021ިޖަނަވަރީ  19ރުސްތާނު ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ގަބު

މަސްތެރޭގައި ވަނީ އެފަރާތާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެވިފައެވެ. މިމަސައްކަތަކީ ކޮންމެ އަހަރަކު އަލުން 

 އިޢުލާންކޮށްގެން ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތެކެވެ.

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

ރާ ަހްއުދްނަމީތ ުމްނޑޫ ަކުއްނިސްލެގ ިއދާ   
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 "އުދަބާނި " ގެސްޓްހައުސްގެ ޚިދުމަތް ފެށުން: .04

 

 
 
 
 
 
 
 

ވީ 2021މާރިޗު  30މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކޮށްގެން ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ " އުދަބާނި" ގެސްޓްހައުސް 
ރި މަޖިލިސް މެންބަރު ދުވަހު ވަނީ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާފައެވެ. މިތަން ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިދެއްވީ މިދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ

ލޮޖިކް -މުޙައްމަދު ވިސާމް އަދި މުންޑޫކައުންސިލްގެ ފާއިތުވި ދައުރުގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ނަޢީމެވެ. މިތަނަކީ އީ
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ ތަނެކެވެ. 

 

 ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫޢު: ،މުންޑޫގެ ފެނާއި .05

 
 
 
 
 

ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފުލެކުސްއިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ، މުންޑޫ ފެނަކަ އިމުޤާނަރުދަމާ  ،މުންޑޫގެ ފެނާއި
ވީ ދުވަހު ވަނީ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައެވެ. މިހާރު 2021އޭޕްރީލް  07ބްރާންޗު އަދި މުންޑޫ ކައުންސިލާއިއެކު 

 ކުރިއަށްދަނީ މިމަޝްރޫޢުގެ ސަރވޭގެ މަސައްކަތެވެ.
 

 އަމާނާތުގެ ކަރަންޓް ތްރީފޭސްކަރަންޓަށް ބަދަލުކުރުން: މަސްޖިދުލް .06
 
 
 
 
 

މަސްޖިދުލް އަމާނާތުގެ ކަރަންޓަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި ތްރީފޭސް ކަރަންޓަށް ބަދަލުކުރުމުގެ 
 ވީ ދުވަހުއެވެ.  16މަސައްކަތްކުރެވިފައިވަނީ އޭޕްރީލް 
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 މަގުބައްތި މަރާމާތުކުރުން: .07
 
 
 
 
 
 
 
 

ވީ 2021އޭޕްރީލް  21ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހަލާކުވެފައިހުރި މަގުބައްތިތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 
 ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. މިމަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން މުންޑޫ ބްރާންޗްގެ މުވައްޒަފުންނެވެ.ދުވަހު 

 

 މަސައްކަތް: ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަރާމާތު .08
 
 
 
 
 
 
 

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

 ވީ ދުވަހު ނިންމާލެވިފައެވެ. މިމަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނެވެ.2021މެއި  22
 

 ލ.ބޮކަތްފުށި ކުއްޔަށްދިނުމާއިގުޅޭ: .09
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މިރަށުގެ އިޙްތިޞާޞްގައި ހިމެނޭ ފަޅުރަށެއްކަމަށްވާ ލ.ބޮކަތްފުށި ދިގުމުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާގުޅޭގޮތުން 
ގައި ވަނީ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ލ.ބޮކަތްފުށި 08:30ވީ ދުވަހުގެރޭ 2021ޖޫން  09ޔިތުންނާއެކު ރައް

 ތަރައްޤީކުރުމުގައި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ކައުންސިލާ ޚިއްޞާކޮށްފައިވެއެވެ.

 ކުރުން:ނަރުދަމާ އަދި ފެނުގެ މަޝްރޫޢުގެ ޑިޒައިންގ މަސައްކަތަށް ސާރވޭ  .10
 
 
 
 
 
 

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

 ލިމިޓެޑާއެވެ.
 

 ޖްމަންޓް ސެންޓަރު ހުޅުވުމާއި ގުޅޭ:ވޭސްޓް މެނޭ  .11

 
 
 
 
 
 
 
 

ދާ ތައްޔާރީތަކާއި ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މުންޑޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު ހުޅުވުމަށް ވަމުން 2021ޖުލައި  01
 ވީ ދުވަހު ވަނީ ރައްޔިތު އަންހެނުންނާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައެވެ.2021ޖޫން  10ގުޅިގެން 

 

 މަންޓް ސެންޓަރު ހިމެނޭ ސަރަޙައްދު ސާފުކުރުމާއި ގުޅޭ:ވޭސްޓް މެނޭޖް  .12
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ހުޅުވުމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އެތަނުގެ އެތެރެއާއި ވަށައިގެންވާ ސަރަޙައްދު ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު   
 ވީ ދުވަހު ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ.2021ޖޫން  14ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

 

 

 ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް:ގޮތުގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ރައްކާތެރި  .13

 

 

 

 

 

 

 

 

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ވަމުންދާ ތައްޔާރީތަކާ ގުޅިގެން ގޭބީސީތަކަށް ޚާއްޞަކޮށް  
  އެވެ.ވީ ދުވަހު ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފަ 2021ޖޫން  21ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް 

 

 އިންދާނެ ބިން ކަނޑައެޅުމާގުޅޭ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން: ގަސް ބަންޑާރަ ބިންތަކުގެތެރެއިން ޢާއްމުން ރުއް  .14

  

 

 

 

 

 

  

ރަށުގެ ބަންޑާރަބިންތަކުގައި ޢާއްމުފަރާތްތަކުން ރުއްގަސް އިންދުމަށް ހަރުދަނާ ޢުޞޫލެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ ގޮތުން ރުއްގަސް 
ބައްދަލުވުމެއް ގައި ރައްޔިތުންނާއެކު 20:30ވީ ދުވަހުގެރޭ 2021ޖޫން  21ދުތަކެއް ކަނޑައެޅުމާއި ގުޅޭގޮތުން އިންދާނެ ވަކި ސަރަޙައް

 އަދި މަޝްވަރާތަކަށްފަހު ރުއްގަސް އިންދާނެ ސަރަޙައްދުތަކެއް ކަނޑައަޅައި ކައުންސިލުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.   ބޭއްވުނެވެ.
 
 :ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން .15
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ހުޅަނުގ  ،ގައި ރުއް އިންދުމާއިބައިނަލްއަޤްވާމީ ތިމާެވށީގެ ދުަވހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރަށުެގ ަބނދަރު ސަރަޙައްދު 
ވީ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. މިޙަރަކާތް 2021ޖޫން  26ފަރާތު އަތިރިމަތި ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

ރަށުގެ  ،އ.ތ.މ ކޮމެޓީއާއި ގުޅިގެންނެވެ. އަދި މިޙަރަކާތުގައި ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއި  ،ފައިވަނީ މިކައުންސިލާއިރާވާ

 .ކަނބަލުން ހިެމނޭގޮތަށް ގިަނފަރާތްތަކަކުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ

 

 ކުނިމެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒުގެ ބޭލަރ އިންސްޓޯލްކުރުން: .16

 

 

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021
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ކަޒުގެ ޚިދުމަތްފެށުމުގެ އެންމެފަހު ތައްޔާރީތަކާ ގުޅިގެން "ބޭލަރ" އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުނިމެނޭޖްކުރާ މަރު 
މިމަަސއްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވީ ކައުްނސިލަރުންނާއި ކައުންސިލްގެ  ވީ ދުަވހު ވަީނ ކުރިއަށްގެންދެވިފައެވެ.2021ޖޫން  29

 މުވައްޒަފުންނެވެ.
 ޔާގޮފި ކޮޓަރި ދޫކުރުން ކަރަންޓީންވުމަށް ލ.މުންޑޫ ހި  .17

ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން ރަށައް ދުރުވާ ފަރާތްތައް ކަރަްނޓީން ވުމަްށޓަކައި ލ.މުންޑޫ ހިާޔގޮފި )އެސް.ޓީ.އޯ ޭބްސ 19-ކޮވިޑް
ފިހާރަ( ކޮޓަރި އެއްވެސް ކުއްޔަކާ ނުލާ ރަށުގެ ރައްޔިތުން ކަރަންޓީން ވުމަށްޓަކައި ހިލޭ ސާބަހަށްވަނީ ދޫކުރެވިފައެވެ. 

 ފަރާތެއް ކަރަންޓީން ވުމަށްޓަކައި ވަނީ ދޫކުރެވިފައެވެ. 06ގެ ނިޔަލަށް 2021އިން ފެށިގެން ޖޫން  2021ޖެނުއަރީ  އަދި

 

  

ވަނަ އަހަުރގެ ޫޖން މަހުެގ ނިޔަލަށް ހިްނގުމަށް ޭރވިަފއިާވ ޙަރަާކތްތަކުގެ ތެރެއިން 2021
ހަރަކާތްތައް ެގންެދވިަފއިުނާވ ކުރިއަށް   

 

  ްމަރާމާތު ކޮށް އާކުރުން  މަގުބައްތި : 1ޙަރަކާތ 
ބަޖެޓްގެ ތާށިކަމުގެ ސަބަބުން މަގުބައްތި މަރާމާތުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ފައިސާ ނެތުމުގެ  ސަބަބު/ދަތިތައް:
 ސަބަބުންނެއެވެ.

  ްމިސްކިތުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުން  : 2ޙަރަކާތ 
 އެކަށީގެންވާ ބެޖެޓް ލިބިފައިނެތުމުން  ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްނިކް ސަރަހައްދު ތަރައްޤީ ކުރުން ޕިކް  : 2ޙަރަކާތ 
ކައުންސިލްގެ އިންތިޤާލީ މަރުހަލާގައި މި މަސައްކަތް ނުކޮށް އައުކައުންސިލްއިން ނިންމާގޮތެއްގެ މަތިން  ސަބަބު/ދަތިތައް:
 ކުރިއަށް ދިޔުން 

 

  



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

ރާ ަހްއުދްނަމީތ ުމްނޑޫ ަކުއްނިސްލެގ ިއދާ   
17 

   ިވަޔފާރި ާއްމަދީނ ޯހުދަމްށ ިހްނާގ ަހަރާކްތަތާކިއ ަކުއްނިސުލްނ  .7

 

   ޓޯރ/ ގޭސް ވިޔަފާރި ލ.މުންޑޫ ރައްޔިތުންގެ ސް 

 

 

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

  ބަގީ އާއި ޕިކަޕްގެ ދަތުރު 
ފައިވާ ޕިކަޕާއި ކައުންސިލްއިން ކައުންސިލްގެ ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްއަށް ލެކްރެޑްގެ ފަރާތުން ލިބި

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

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

 
 

ން ފޮޓޯޕްރިންޓްކޮށްދިނު މާއި ލެމިނޭޓް ކުރު  .  

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

މެއި މަހުގައި މިކައުންސިލްގައި ޤާއިމުކޮށްފައެވެ.  2018ސާއިން ފާސްކޮށް އެ ޚިދުމަތް މިވަނީ މިކައުންސިލްގެ އާންމު ޖަލް
ފީގެ ގޮތުގައި ނެގުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އަގުތަކަކީ ކައުންސިލްގެ އާންމު ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައިވާ  މިޚިދުމަތުގެ

 ފާހަގަކޮށްލަމެވެ  މި ފުރުސަ ތުގައި އަގުތަކެއްކަމުގައި

 

 ކަތްފުށި ކުއްޔަށް ދޫކުރުން ލ.ބޮ 

ކައުންސިލްގައި ހިމެނޭ ލ.ބޮކަތްފުށި ވަނީ ބިޑް އުސޫލްއިން އިޢުލާންކުރުމަށްފަހު ވަނަ ދުވަހުގައި ލ.މުންޑޫ  2021ޖެނުއަރީ  01
  މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. 06ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައެވެ. އެ މަރުހަލާއަކީ އިންތިޤާލީ މަރުހަލާ ކަމުން އެރަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021
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 އް ަމްސުދަވުހެގ ާމީލ ިހާސުބތަ  60ަކުއްނިސްލެގ ުފަރަތަމ  .8

 

ގެ  2021
ހުރި  ބަޖެޓްގައި ބާކީ 
 ފައިސާ 

ގެ  2021
މަހުގެ  6ފުރަތަމަ 

 ޚަރަދު 

ގެ ލިބުނު  2021
 ބަޖެޓް 

 ) ދައުލަތުން ދޭ ގްރާންޓް   ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 2461193.6 1088425.59 1372768.01

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 70675.00    -30252.01 40422.99

 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު 501500.00  191721.72  309778.28 

 ބަޖެޓް މުޅި ޖުމްލަ  3043368.60 1310399.32 1722969.28

        

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 1649279.60  745395.89 903883.71

21069.04 31779.96  52849.00 
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން 

 ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

 ދަތުރުަފތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  14175.00  8000.00 6175.00

 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 45000.00  27149.83 17850.17

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 249440.00  92450.85 156989.15

253901.00 135899.00 389800.00  

 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 60650.00  47750.06 12899.94

 ޖުމްލަ  2461193.60  1088425.59 1372768.01

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  70675.00    -30252.01 40422.99

 ޖުމްލަ 70675.00    -30252.01 40422.99

             

2,066,026.10  

             

579,223.90  

           

2,645,250.00  
 ޖުމްލަ:
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  ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ހަރަކާތްތައް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި  ވަނަ 2021 .9

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް 

 ފައިވާ މުއްދަތު ރޭވި 
ލަފާ ކުރާ 

 ބަޖެޓް 
Q3 Q4 

1 

 މަރާމާތު ކުރުން  

50,000/-2 

 މިސްކިތުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުން  - 

 ފާޚާނާ މަރާމާތުކުރުން  - 

 

 

2 

 މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން  

 ްޚަރަދެއް ނެތ 

 މަހުގެ ބައްދަލުވުން ޖުލައި  

 އްޔާރުކުރުން ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ތަ

 3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

  

3 

 މުބާރާތް ބޭއްވުން 

-/02222 

 އަދި ދިނުން އިނާމު ހަރަކާތްތަކަށް ކުޅިވަރު އެކި އެކި ބާއްވާ މުންޑޫގައި  
 އެހީވެދިނުން  ކުރުމަށް ފާހަގަ  ދުވަސްތައް މުނާސަބަތު

  

  

  

4 

 ތަރައްޤީކުރުން  އިތުރަށް  އި ސަރަޙައްދުގަ  ޕިކްނިކް 

-/2695000 

 ޤާއިމްކުރުން  ހަޓްތަކެއް އިތުރު ހިތްފަސޭހަ ކޮށްލާނެ  

 އެ ތަނެއް ފެންވެރޭގޮތެއް އަދި ފާޙާނާއާއި ސަރަޙައްދުގައި ޕިކްނިކް  
 ޤާއިމްކުރުން  ސަރހައްދުގައި

 ކުރުން  މަސައްކަތްތައް  ހުރި ނުނިމި ފާލަމުގެ 

5 

 ހިންގުން  ޕްރޮގްރާމް  ންތެރިކުރުމުގެ ހޭލު  ދީނީ 

50000 
 ސުކޫލް ދަރިވަރުންނަށް  ހިންގުން  ޕްރޮގްރާމް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ދީނީ   

 

 



20XX ަރިޕޯޓް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނ  

 

 )ަކުއްނިސްލ ިއާދާރެގ ަންނ( 
20 

 ްނަތްއ ުފަރަތަމ ަހަމްސުދަވުހެގ ަކުއްނިސްލެގ ަބްއަދުލވު  .10

 

 26: އަދަދު  ބައްދަލުވުމުގެ  ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ
 

 17 ކައުންސިލުން ބައްދަލުވުން ބޭއްވި އަދަދު:
 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

ރާ ަހްއުދްނަމީތ ުމްނޑޫ ަކުއްނިސްލެގ ިއދާ   
21 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް  ރުވި ޢަދަދު ޙާޟި  ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

 2 1ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

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

ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން 19-ން އެދިފައިވާ ގޮތަށް ކޮވިޑްސިޓީއި

 މަސައްކަތް ފެށުމަށް ހުރި ދަތިތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް،

އެ ފަރާތުން ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާ ލ.ބޮކަތްފުށިއަށް ކުލީގެ ގޮތުގައި   .2

ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ދެއްކުން 

 ނެއެވެ.އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށް ނިންމު

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގޯތި ތެރޭގައި ހަދާ ގަރާޖުގެ މަސައްކަތް  .3

ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީގެ ފައިސާއިން 

ޚަރަދުކޮށްގެން ގަރާޖުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

 ކުރާގޮތަށް ނިންމުނެއެވެ.

 

 2 2ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2021ސިލްގެ ލ.މުންޑޫ ކައުން .1

 ފާސްކުރެވުނެއެވެ.

 

 2 3ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ފެނަކަ އޮފީސް އައު އިމާރާތް އެޅުމަށްޓަކައި ފެނަކައިން އެދިފައިވާ  .1

 80*70ބިން ކައުންސިލް އިދާރާގެ ދެކުނުން އޮތް ހުސްބިމުން 

 ފޫޓަށް ވުރެ ކުޑަނޫން ބިމެއް ދިނުމަށް ފާސްކުރެވުނެއެވެ.

ކައުންސިލްއިން ކުރިން ޕްރީސުކޫލް ހިންގި އިމާރާތުގައި ހަދާފައިވާ  .2

ދެކޮޓަރިއަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ ތިން ތަނުން ކޮޓޭޝަން 

 ހޯދުމަށްފަހު، ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ ގަތުމަށް ފާސްކުރެވުނެއެވެ.

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

ރާ ަހްއުދްނަމީތ ުމްނޑޫ ަކުއްނިސްލެގ ިއދާ   
22 

 2 4ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ސެކިޔުރިޓީ  މި ކައުންސިލްގައި ވަގުތީގޮތުން މަސައްކަތްކުރާނެ .1

އޮފިސަރއަކާއި އަދި އ.އެޑްމިން އޮފިސަރއެއް ނެގުމުގެ 

 މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ފާސްކުރެވުނެއެވެ. 

 

 2 5ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

މިސްކިތުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމަށްޓަކައި އެއަރކޯން  .1

މަރާމާތުކުރުމަށާއި އަދި ކައުންސިލްއިން މައިގަނޑުތަކެތި 

ލ.މުންޑޫ މަސްޖިދުލްއަމާނާތުއަށް ތުރީ ފޭސް ކޭބަލް ދިނުމުން 

އެޅުމަށްފަހު އެކަމާއި ގުޅުން ހުރި އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް 

ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރުމަށް 

 ފާސްކުރެވުނެއެވެ.

ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން ދެ  03ކައުންސިލްއިން ގެނެސްފައިވާ  .2

މޭސަންގެ މުސާރައާއި އެއްހަމަ ކުރުމަށް ލޭބަރ އަށް ދޭ މުސާރާ 

 ފާސްކުރެވުނެއެވެ.

ކައުންސިލްއިން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ދެ އެކަމޮޑޭޝަން ބުލޮކްއަށް  .3

ގެންނަ ފަރުނީޗަރތައް ރޭވުމާއި ދެ ކޮޓަރީގައި ދެ އޭސީ 

ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ކޮޓޭޝަން ހޯދުމަށްފަހު، ކޮޓޭޝަންގެ އަގު 

ޔާއަށް ވުރެ ދަށްނަމަ އެންމެ )ތިރީސް ފަސްހާސް ( ރުފި  35000

ހެޔޮ އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް 

 ގެންދިޔުމަށް ފާސްކުރެވުނެއެވެ.

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

ރާ ަހްއުދްނަމީތ ުމްނޑޫ ަކުއްނިސްލެގ ިއދާ   
23 

 2 6ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 EL/MIS/2021/08އީލޮޖިކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރ  .1

( ސިޓީއާއި ގުޅިގެން އެ ކުންފުންޏާއި 2021ފެބްރުއަރީ  06)

-AGR(398ކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ނަންބަރ އެ

A/PVT/2021/01)  ިމުއްދަތު އިތުރު ކޮށްދެއްވުމަށް އެދ

ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމާއި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާ، 

އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްދެއްވުމުގެ ހުއްދައަކަށް ލޯކަލް 

 ށް ފާސްކުރެވުނުއެވެ.ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅުމަ 

ކައުންސިލްއިން ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ ދެ އެކަމޮޑޭޝަން ބްލޮކް  .2

ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް 

 ކުރުމާއި ހުޅުވާނެދުވަހަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަސްވަރާކުރެވުނެއެވެ.

 

 2 7ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަތްދުވަހުގެ  ރަމަޟާން މަހާއި ސައްވާލް .1

އަށް ލ.މުންޑޫ ފުޓްސަލްދަނޑާއި 23:00އިން 21:00ރޭގަނޑު 

އަދި ވޮލީކޯޓް އެއްވެސް އަގަކާނުލާ ރަށުގެ އާންމުންނަށް 

 ހުޅުވާލުމަށް ފާސްކުރެވުނެއެވެ.

 

 2 8ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 ކައުންސިލްއިން ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ އެކަމޮޑޭޝަން ބުލޮކްއަށް  .1

ބޭނުންވާ ފޮޅާ ސާފްކުރާ ސާމާނު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން 

 ޚަރަދުކޮށްގެން ގަތުމަށް ފާސްކުރެވުނެއެވެ.

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް  03ކައުންސިލް އިދާރާގެ މަސައްކަތު  .2

ދުވަހަކީ، ޗުއްޓީގެ  2ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު ދިހަ ދުވަހާއި އީދު 

ށް ދުވަސްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައި ދިނުމަ

 ފާސްކުރެވުނެއެވެ.

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021
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 2 9ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ކައުންސިލަށް އަލަށް އިންތިހާބުވި ކައުންސިލަރުން މަސައްކަތް  .1

ކުރެވޭނެ މާހައުލެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތާއި 

ގުޅިގެން އެލްމިނުއަމް ދެ ދޮރު ސެޓާއި އަދި ދެ ކޮމްޕިޔުޓަރ 

ސް ފޫޓްގެ އޮފީސް މޭޒެއް ގަތުމަށް ސިސްޓަމް ގެ އިތުރުން ފަ

 ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނެއެވެ.

 

 5 1ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

ވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލްގެ ނާއިބު  04ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ  .1

ރައީސްގެ ގޮތުގައި އަލްފާޟިލް އިބްރާޙީމް ނަޢީމް، 

 ބުކުރެވުނެއެވެ.ސެވަންސްޓަރ، ލ.މުންޑޫ އިންތިހާ

ވަނަ ދައުރު ހިގާދިޔާގޮތާއި ގުޅޭ ގޮތުން  03ކައުންސިލްގެ  .2

 އެކުލަވާލާފައިވާ ރިޕޯރޓް ފާސްކުރެވުނެއެވެ.
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 4 2ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

ވަނަ ޖަލްސާގެ  01ވަނަ ދައުރުގެ  04ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ  .1

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެއެވެ.

މު ބައްދަލުވުންތަކާއި ގުޅޭ އެޖެންޑާ ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އާން .2

އަދި ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުންތައް ކައުންސިލަރުން މި އިދާރާއަށް 

ދީފައިވާ މެއިލް އެޑްރެސް އަށް ފޮނުވުމަށްފަހު އެކަން 

އެސް.އެމް.އެސް މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލަރުންނަށް އެންގުމުން 

އެންމެހާ އެޖެންޑާ ހަވާލުކުރެވުނީކަމަށް ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި 

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެއެވެ.

 4ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވުސްގައިވާ  މި ކައުންސިލްގެ  .3

އެކައުންޓުއިން ފައިސާ ނެގުމުގެ ހުއްދަ ސޮއި ކުރާނެ ފާރްތަކުގެ 

ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ ރަޢީސް އާދަމް ނާޞިފް، ކައުންސިލްގެ 

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ  ނާއިބު ރައީސް އިބްރާހީމް ނަޢީމް، އަދި

ފާޠިމަތު ސާޖިދާގެ ނަން ފާސްކުރެވުނެއެވެ. އަދި ފައިސާ ބޭންކު 

އިން ނެގުމުގެ ހުއްދަ ކައުންސިލް މެމްބަރު ޢަލީ ޝަފީޢު އަދި 

ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ ޙުސައިން ޖަޙުޝް ގެ ނަން 

 ފާސްކުރެވުނެއެވެ.

ވަނަ   05،06،07،08ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވައިދުގެ  .4

ށް ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް ހުށަހެޅުއްވި މާއްދާއަ

އިސްލާހުތައް ހިންގާ ޤަވައިދައް ގެނައުމަށްޓަކައި ކައުންސިލަށް 

ހާޒިރުވި އެންމެހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމާ 

 ފާސްކުރެވުނެއެވެ.
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 5 3ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

ސާގެ ވަނަ ޖަލް 02ވަނަ ދައުރުގެ  04ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ  .1

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެއެވެ.

-188ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރ  .2

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

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު 

ވަގުތީ ގޮތުން އަދާ ކުރާނެ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ޕްލޭނިންގ 

ޝް ގެ ނަން ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަށް އޮފިސަރ ޙުސައިން ޖަޙު

 ހާޒިރުވި މެމްބަރުންގެ އަޤްލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

ކައުންސިލްގެ ބިޑްކޮމެޓީގައި ޕްލޭނިންގެ އޮފިސަރ ޙުސައިން  .3

ޖަޙުޝް، ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޙަސަން ނާދިޙް އަދި 

އ.ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އަޙުމަދު ޝަފީޢު ގެ ނަން 

 ކޮމެޓީ އަލުން އެކުލަވާލާ ފާސްކުރެވުނެވެ. ހިމަނުމަށްފަހު ބިޑް 

މުންޑޫ ޕިކްނިކް އޭރިޔާގެ ގިރާ ސަރަޙައްދު ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި  .4

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމަނާފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން  2021

ކައުންސިލްއިން ރާވާފައިވާ މަސައްކަތައް ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 

)ފަނަރަ  15000ޓް އިން ހޯދުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ ބަޖެ

ހާސް( ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުމަށް ކައުންސިލްއަށް ހާޒިރުވި އެންމެހާ 

މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެވުނެވެ. އަދި މި 

މަސައްކަތުގައި ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރި ކުރުމަށާއި 

 އަދި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީ ހޯދުމަށް ފާސްކުރެވުނެވެ.

ންސިލްގެ ވެހިކަލްތައް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ހަދަމުންގެންދާ ކައު .5

ޖޫން  06ގަރާޖްގެ މަސައްކަތުގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް 

އިން ފެށިގެން ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ބޭނުންކޮށްގެން  2021

ކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނެވެ. އަދި މި މަސައްކަތް ކައުންސިލްގެ 

ގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ނާއިބު ރައީސްގެ ބެއްލެވުމު 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021
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ޖުލައި  01ލ.މުންޑޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރގެ ޚިދުމަތް  .6

އިން ފެށިގެން ލ.މުންޑޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމަށްޓަކައި  2021

ވާންޖެހޭ އެންމެހާ ތައްޔާރީތައް ވުމަށްފަހު އެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

އަކަ ފޫޓްގެ ބިމުގެ  2000ން ދިރާޤަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލ.މުންޑޫ އި .7

ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް މި އިދާރާއަށް 

ލިބިފައިނުވާތީ، އަދި މިކަމާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލްއިން 

ދިރާޤްއާއި އެކު އެކި ގޮތްގޮތުން ކުރެވުނު މުއާމަލާތްތަކުން 

މި މައްސަލައަށް ހައްލެއް  އެއްވެސް އަލިމަގެއް ފެނިފައި ނުވާތީ 

މަސް ދުވަހުގެ  01ހޯދުމަށްޓަކައި  މި އަދުން ފެށިގެން 

މުއްދަތެއް ދިރާޤަށް ދިނުމަށްފަހު މި މައްސަލާއާއި ގުޅިގެން 

ދިރާގު އާއި މެދު ކޯޓުގައި ދައުވާ ކުރުމަށް ހުށަހެޅުމަށް 

ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި އެންމެހާ މެމްބަރުންގެ 

 ން ފާސްކުރެވުނެވެ.އިއްތިފާޤު

 

 4 4ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

ވަނަ ޖަލްސާގެ  03ވަނަ ދައުރުގެ  04ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ  .1

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެއެވެ.

ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އުދަބާނި ގެސްޓްހައުސް ކުއްޔައް  .2

ދޫކުރުމައްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ އުސޫލް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 

 ހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެވުނެވެ.އެންމެ

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

ރާ ަހްއުދްނަމީތ ުމްނޑޫ ަކުއްނިސްލެގ ިއދާ   
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 4 5ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

ވަނަ ޖަލްސާގެ  04ވަނަ ދައުރުގެ  04ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ  .1

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެއެވެ.

ރަށުގައި ކުނިއެޅުމައް މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ ދެ ސަރަޙައްދައް  .2

އެޅުން ހުއްޓާލުމައް އިން ފެށިގެން ކުނި 2021ޖުލައި  01

ޖުލައި ފެށިގެން ލ.މުންޑޫ ވޭސްޓް  01ފާސްކުރެވުނެވެ. އަދި 

މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރއިން ނަގަމުންދާ ފަތްކުނި އެޅުމަށްޓަކައި 

އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް  4000އެ ސެންޓަރގެ ދެކުނުން 

 ހަމަޖެއްސުމަށް ފާސްކުރެވުނެއެވެ.

ދޫކުރުމަށްޓަކައި އަހަރު ދުވަހަށް ކުއްޔައް  21ލ.ބޮކަތްފުށި 

އިދާރީ ގޮތުން ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވުމަށްފަހު، ވީ އެންމެ 

 އަވަސް ފުރުސަތެއްގައި އިޢުލާންކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނެއެވެ.



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

ރާ ަހްއުދްނަމީތ ުމްނޑޫ ަކުއްނިސްލެގ ިއދާ   
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 4 6ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

ވަނަ ޖަލްސާގެ  05ވަނަ ދައުރުގެ  04ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ  .1

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެއެވެ.

އި އެއްފަހަރު ބޭނުންކުރުމަށް ފަހު އުކާލެވޭ ޕްލާސްޓިކް ލ.މުންޑޫގަ .2

ބޭނުންކުރުން މަދުރަށަކައް ހެދުމުގެ މަޤްސަދުގައި ކައުންސިލްގެ 

ފަރާތުން އެންމެހާ ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކުގައި 

ބޭނުންކުރުމައްޓަކައި، ބޯފެން އަޅާނެ ބިއްލޫރި ފުޅި ގަތުމަށްފަހު 

އް ހަދިޔާ ކުރުމަށް ރަށުގެ އެންމެހާ މުވައްސަސާތަކަ

 ފާސްކުރެވުނެއެވެ.

ކައުންސިލްގެ ހުއްދައާއި އެކީ ރަށުގައި އާންމު ފަރާތްތަކުން  .3

ސަރަހެއްދެއް ކަނޑައެޅުމައްފަހު  03ރުއްގަސް އިންދާނެ 

ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި އެންމެހާ މެމްބަރުންގެ 

 އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެވުނެއެވެ.

ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ކުރަމުންދާ ކައުންސިލްއިން ރަށުގެ  .4

މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ފޮޓޯތައް ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިޔާގެ 

 އެދުމުގެ މަތިން ހިއްސާކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނެއެވެ.

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

ރާ ަހްއުދްނަމީތ ުމްނޑޫ ަކުއްނިސްލެގ ިއދާ   
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 4 7ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

ވަނަ ޖަލްސާގެ  06ވަނަ ދައުރުގެ  04ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ  .1

 ވުނެއެވެ.ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެ 

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީޕްލޭން މިކައުންސިލްގެ ފަރާތުން  .2

ހިމަނަން ބޭނުންވާކަންކަން ކަނޑައަޅާ ނިންމުމަށްފަހު އަތޮޅު 

 ކައުންސިލްއަށް ފޮނުވުމަށް ފާސްކުރެވުނެއެވެ.

ރަށުގެ ދެކުނުގައިވާ"ރަށުކޮޅު ބީޗްގެ" ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި  .3

ވާ  2021ޖުލައި  10މަސައްކަތް  ކައުންސިލްއިން ރާވާފައިވާ

 ހޮނިހިރު ދުވަހުގައި ފެށުމަށްނިންމާ ފާސްކުރެވުނެއެވެ.

ކައުންސިލްއިން ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި  .4

)އިދާރީ ދާއިރާތާއް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލްއިން ހިންގުމުގެ  7/2010

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގައިވާ  70ވަނަ އިސްލާހުގެ  08ޤާނޫނުގެ(

ގޮތުގެ މަތިން "ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި" އުފައްދައި ރަޖިސްޓަރީ 

 ކުރުމަށް ނިންމާ ފާސްކުރެވުނެއެވެ.

 

 4 8ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

ލ.މުންޑޫ "ރަށުކޮޅު ބީޗް" ތަރައްޤީކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް  .1

 ހޯދުމަށްޓަކައި އާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނެއެވެ.

 

 

 އައިސްފައިވާ ބަދަލު  ކައުންސިލަށް 
ވަނަ  2021ވަނަ ދަުއރަކަށް ިއންތިހާބުިވ ކައުންސިަލުރން ަވނީ  04ލ.މުންޑޫ ަކއުންސިްލގެ 

ވަނަ ދުވަުހގައި ަމޤާމްގެ ހުވާ ކުރަްއވާަފއެެވ. އަިދ ކަުއންސިލަރުްނގެ  17އަހަުރގެ ެމއި 
  ބޭފުޅަކު ަވނީ އިންިތހާބުކުެރވިަފެއވެ. 05ގޮތުަގއި 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2021

ރާ ަހްއުދްނަމީތ ުމްނޑޫ ަކުއްނިސްލެގ ިއދާ   
31 

 ަރްއޤަީއްށ ަމަސްއަކްތ ުކާރ ޮކެމީޓ ައްނެހުންނެގ ތަ  .11

 
  :ުކޮމެޓީ ހިންގާ އިދާރާއަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލ 
 

ަކނބަލުންގެ  05ލ.މުންޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރަްއޤީއަށް މަސައްކަްތކުރާ ކޮމެޓީައށް އަލަށް އިންތިހާބުވި 
 ގައި ވަނީ ބޭްއވިފައެވެ.2021މެއި  17އިޤްރާރުަގއި ސޮިއކުރުން 

 
 ުވުންތައް   ކޮމެޓީ ބައްދަލ 

 
 ނިންމުންތައް  ކޮމިޓީގެ  ޢަދަދު މެންބަރުންގެ ރުވި ޙާޟި  ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 
1 

5 

 މަޤާމަށް ރައީސާގެ ނައިބު އަދި ރައީސާ ކޮމެޓީގެ މ.ތ.އ 1
 މެންބަރުން  01 މަޤާމަކަށް  ކޮންމެ ކުރިމަތިލާފައިވަނީ 

 މެންބަރުންގެ  ރިވި ބައިވެ ބައްދަލުވުމުގައި ކަމަށްވާތީ
 މުންޑޫ.ލ ރައީސާކަމަށް ކޮމެޓީގެ އިއްތިފާޤުން
 ނައިބު އަދި ،ޚުޒައިމާ ޙައްވާ އަލްފާޟިލާ  ،އަސުރުމާގެ

 ފާތިމަތު އަލްފާޟިލާ ،ނޫވިލު މުންޑޫ.ލ ކަމަށް ރައީސާ
 .ކުރެވުނު އިންތިޚާބު ޝެހެނާޒު

ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 
2 

5 

 ހިންގާ ގައިމެދު  މެންބަރުންގެ ކޮމެޓީގެ މ.ތ.އ .1
 ހުޅުވާލި ހުށައެޅުމަށް އިސްލާޙު  ޤަވައިދަށް

 ބަދަލުތައް ބައެއް މެންބަރުންވަނީ ފުރުސަތުގައި
 ހުށައެޅުނު.ހުށައަޅާފައެވެ އިސްލާޙު ގެނެއުމަށް

 ކައުންސިލްގެ ފާސްކުރާނީ އިސްލާޙުތައް
 އިސްލާޙުތަކާއިއެކު  މި ،ނަމަވެސް.މަޝްވަރާއަށްފަހު

 ހޯދުމަށް މަޝްވަރާ އިލަފަޔާ ކައުންސިލްގެ  ރަށު
 ބައްދަލުވުމަށް ބާއްވާ ކައުންސިލާއިއެކު ބޭނުންވާތީ 
 .ނިންމުނެވެ ހުށައެޅުމަށް
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  ޫލްތަކަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތަށް ކޮމެޓީގެ އުސ 
 

 ލ.މުންޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ އަށް މަސައްކަތް ކުރާކޮމެޓީގެ ހިންގާ ޤަވައިދު ވަނީ ފާސްކުރެވިފައެވެ.
 

 ަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަށް ކޮމިޓީއ 
 

ލ.މުންޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީައށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ އައު ދައުރަކަށް އިންތިހާބުވި ކައުްނސިލަރުންވަނީ 
 ގައި އިޤްރާރުވެ އިޤްރާރުގައި ސޮއިކުރެވިފައެވެ.2021މެއި  17
 

  ުކޮމިޓީގެ ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ މައުލޫމާތ 
 

 ޞީލް ތަފް  ުޖްމލަ 

 އާމްދަނީ  

xxxxxx - )ްހޮޓާ ހިންގައިގެނ( 

xxxxxx - )ްމިސާލަކަށް ކުނި ކަހައިގެނ( 

  

xxxxxxx  ީޖުމްލަ އާމްދަނ 

  

 ޚަރަދު  

(xxxx)  - ުމުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދ 

(xxxx)  - ުދަތުރުފަތުރު ުކރުމުގެ ޚަރަދ 

(xxxx)  - ަދު މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރ 

  

  

  

(xxxxxx)  ަޚަރަދު  ޖުމްލ 

xxxxx  ީބާކ 
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ތަފްސީލް  މުދަލުގެ  ހަރު  ވާނަމަ  ހަރުމުދައު  ދަށުގައި  ބެލުމުގެ  ކޮމިޓީގެ  އަންހެނުންގެ   
 ނެތް 
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 ިންނުމން  2

 

ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް ކައުންސިލުގެ  ރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހަކީ އަހަ ވަނަ  2120މިކައުންސިލުގެ 
ފޮނި ނަތީޖާ ވަނީ ހާސިލްކުރެވިފައެވެ. އަދި ކައުންސިލްގެ ދައުރު ބަދަލުވުމުގެ  އެކަންކަމުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގެ ގިނަކަންތައްތަކެއް ފެށި،

 މަރަހަލާގައި ނުކުރެވި ހުރި ބައެއްކަންކަން މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިދަނީ ކުރަމުންނެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ  ތިބެ،ޚްލާސްތެރި ދުޢާ އަކީ އަތޮޅާއި ޤައުމަށް ވަފާތެރި ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުގެ އި
އަޅަމެންގެ هللا ލާބައާއި މަންފާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. ކީރިތި 

  ينـــــــــآمـއިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ.  ކާމިޔާބީ ބަރަކާތް ލައްވައި،މަސައްކަތުގައި 
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