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 ބަޔާން  ރައީސްގެ  ކައުންސިލްގެ 

` 
ނޑުމެން  وتعاىل سبحانههللا ވެރި ގަދަކީރިތިވަންތަ  ޢުމަތްތަކުގެނި އަށް ޙަްމދާއި، ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަޅުގަ

އަށް  ى هللا عليه وسّلمحمّمد صلّ ޢަމަލީގޮތުން މަގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާތް ސާހިބާ  ،ވަޑައިގެންއުޅެންވީގޮތުގެ ރިވެތި ނަމޫނާއާއިގެން 
ނަބިއްޔާގެ އިތުރު އާލުންނާއި، މިތުރު  އެ މާތްޞަލަވާތާއި، ސަލާމުގައި  މި ޞަލާވާތާއި، ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ.

 ޞަޙާބީން ޝާމިލްކުރަމެވެ.
ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2010/07
ގޮތަވާގޮތުގެ މަތީން އެށްޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ބުރަވެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އްޔަތުތަކާއި ބާރުތަކުގެ މައްޗަށްރަށުކައުންސިލްގެ މަސްއޫލި

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް، ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  އެކީގައިމާ ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ ބައިވެރިވު
 އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެހެން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން  ގެ ތެރެއިން ކުރިޔަށްއޮތް ފަސްޚިދުމަތްތަކާއި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންލާޒިމްކުރާ 

ނޑުދަނޑިތައް ޙާސިލް އިން ފެށިގެން ކައު 2011މެއި  03ކަންދޭ ތަރުތީބުން ތަރުތީބުކުރެވި، ޖެހޭނެ ޚިދުމަތްތައް އިސް ންސިލްގެ ލަ
 ،2011 ވާއިރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން މަލީގޮތުން ފަށައިގަނެފައިޢަކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް 

 ރަށް ލަފާކޮށްވަނަ އަހަ 2021ހިނގާ ފާއިތުވި އަހަރުތަކާއި މި މި  2015،2016،2017،2018،2019،2020 2014،2013،2012
ހިންގެންހުރި ބަޖެޓްގެ ރެތެރެއިން ލިބިފައިވުމުން  އިން ބައެއްކުރެވުނު ފައިސާމަސްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ބަޖެޓް ގައި ތަރައްޤީގެހުށަހެޅުނު ބަޖެޓް 
ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއެކު  ވަނިކޮށް ކޮށް ބައެއް މަސައްކަތް ހިންގިފައިތާވަލު  ހިންގުމަށް ތާރީޚްތަކުގައި  އެކި މަސްރޫޢްތައް 
ނޑައެޅުނު ތާރީޚްތަކަށް ގުޅިގެން ވާސިލްވުމާ މިރަށާއިހަމައަށް ބަލިމަޑުކަން ގެ  19-ކޮވިޑް ފެތުރިގެންދިޔަ  މަސްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ކަ

މާހައުލެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ކުރެވުނު  އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަފެންވަރުގައި ސް ރަށުފާހަގަކުރަމެވެ. ނަމަވެ ބަދަލުގެންނަން ޖެހުނުކަން
ވާކަން އުފަލާއިއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.  މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކުރެވިފައި ގިނަގުނަ ކުރެވުނު  އިތުރުކުރުމަށްސިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން  މަސައްކަތާއި،

ގެންދިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި މިކައުންސިލާއި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި، ކުންފުނިތަކާއި ބަލިމަޑުކަން ފެތުރި  19-ކޮވިޑް އަދި 
ގެ ހެޔޮ هللا ކޮށް މާތް އެންމެހައިރައްޔިތުން ގުޅިގެން ސިލްސިލާކޮށް ހިންގާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުން ލިބިފައިވާ ކުރިއެރުން އުފަލާއިއެކު ފާހަގަ

  މިންވަރުފުޅާމެދު ޝުރުރު ކުރަމެވެ.
ނ މިޤައުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގުމަށް ތިއްބެވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް هللا ޑުގެ އިޚުލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ މާތްއަޅުގަ

މަތީގައި  ޤައުމަށް މަޞްލަޙަތުހުރި، ލާބަޔާއި މަންފާ ލިބެނިވި، އަމާންކަމާއި ޞުލްޙަވެރިކަން ދެމެހެއްޓޭ، ދީމުޤްރާތީ ހަމަތަކާއި އަސާސްތަކުގެ 
 ރާތައް ހިންގުމުގެ ކަންކަން ރޭއްވެވުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. އާމީން.އިދާރީ ދާއި
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  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ކައުންސިލުންަހއްދުްނމަތީ ހިަތދޫ  މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 4 ހައްދުންމަތީހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

   ތަޢާރަފު  .1
 

 ގެ   2010/7މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ހިތަދޫ  ހައްދުންމަތީ މަސްދުވަހު  6ނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަ 2021 ނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވު ށވަނަ މާއްދާގެ )109

  އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ މަޢްލޫމާތު ހިމެނޭ ރިޕޯޓެވެ. ކައުންސިލް

ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.  ރަށުގެ ވަނަވަރު މިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ މިޝަނާއި، 
ނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީޖާ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން  މަހުގެ 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2021 މީގެއިތުރުން ހިންގުމަށް ކަ

ންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު ތަކުގެ ތަފްޞީލާއި،  މި އަހަރު ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި، ކައުޙާޞިލުވި މިންވަރާއި، އެ ޕްރޮގްރާމު
   ވާނެއެވެ.   ފައިހިމަނާ

  

  ތަޞައްވަރު  ކައުންސިލްގެ  .2

ވަނަ މާއްދާގައި  23ވަނަ ބާބުގެ  4ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ          
މަތީން ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހައްދުންމަތީ ގޮތުގެތަކާއި އެއްގޮތްވާ  މަސްޢޫލިއްޔަތުބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާރުތަކާއި 

ގެ ތެރޭގައި، އެކަންތައްތަކަށް ގެ ރަޙުމަތާއިއެކު ކުރިޔަށްއޮތް ދުވަސްތަކު هللاހިތަދޫ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތްތައް މާތް
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  6ވަނަ އަހަރު )މިއަހަރުގެ( ފުރަތަމަ  2021ލިބޭނެމަގު  އިން ބައެއް ވާސިލްވުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް)ބަޖެޓް(

އައުމާއިގުޅިގެން  މިރަށާއި ހަމައަށް ބަލިމަޑުކަން  19-ކޮވިޑް އަހަރު )މިއަހަރުގެ( މިހިސާބައް ވަނަ  2021ނަމަވެސް ދިޔަޔަ ތަނަވަސްވެގެން
 ބަދަލު ގެންނަން ޖެހިފައެވެ. ވަނީ  ބަހާލެވި ޕްލޭންކުރެވިފައިވާ މުޙިއްމު ކަންކަމަށްއަހަރުގެ މަސްތަކަށް  ލިބުނު ބަޖެޓް 

 

 

 ކައުންސިލްގެ މިޝަން   .3

ކުރިޔަށް އޮތް ފަސްއަހަރުދުވަހުގެ ޕްލޭނުގައި ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އަމާޒަކީ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ 
ކުރިން ކޮށްނިންމުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކައުންސިލުގެ ދައުރު ހަމަވުމުގެ ހިމެނިފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކުރިޔަށްއޮތް ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭ

 ކަންކަން ކޮށް ނިންމުމެވެ. 

  

 

 



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ކައުންސިލުންަހއްދުްނމަތީ ހިަތދޫ  މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 5 ހައްދުންމަތީހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 
   އްދު ޙަސަރަ / ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ރަށުގެ ވަނަވަރު  .4

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ އަޮތޅުކައުްނިސލް  މަުހގެ ރިޕޯޓް           6ަވނަ އަަހރުގެ ފުަރތަމަ  0202

 

ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ( ހައްދުންމަތީ )  6 

 ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު  .5
 

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

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #

ހިންގުމަށް ޙަރަކާތް 
 ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

ނަތީޖާ 
ޙާޞިލްކުރެވުނު 

 Q1 Q2 މިންވަރު 

1 

 ހިންގުނު ޕްރޮގުރާމް 

%100 

 ޕައުންޑޭޝަނުގައި ސިމެންތިޖެހުން،ކުލަލުން، ދަވާދުލުން  މަގުފާރު ހުކުރުމިސްކިތުގެ 

  ނިންމާ ޚިދުމަތްދިނުމަށް  ބޭނުންކުރަން ފެށުންހިނަވާގެ   

 ބަނދަރުން ފެނާއި ކަރަންޓްލިބޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން  

 މިސްކިތް ނިންމާ ޙަވާލުކުރުން  ސުކޫލުގައި ޢިމާރާތްކުރި  

 ހުކުރުމިސްކިތް މަސްޖިދުލްޢިއްޒު އޭ.ސީކުރުން 

 ހުކުރުމިސްކިތް މަސްޖިދުލްޢިއްޒުގައި ސަންޑް ސިސްޓަމެއް ބެހެއްޓުން 

 ގޯލްޖަހާ ހުޅުވުން ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ 

2 

  ބޭއްވުނު މަސައްކަތުބައްދަލްވުން  

   %90 
 - 

 12ގުޅިގެން މުވައްސަސާތަކާއެކު  ބަލިމަޑުކަމާއި 19-ކޮވިޑް   

 3 ޕްރައިމަރީ ހެލްތުކެއާ )ޞިއްޙީމަޢުލޫމާތުދިނުމައް (ޞިއްޙީ މަރުކަޒާ ގުޅިގެން  

-   

3 

   ބޭއްވިފައިވާ މުބާރާތްތައް 


    

 - 

- 

 - 

- 

 

 

 
 
 



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ކައުންސިލުންަހއްދުްނމަތީ ހިަތދޫ  މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 7 ހައްދުންމަތީހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޙާ  .6
 

  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން  2021            

ނޑައެޅުނު ބަޖެޓް  ވަނައަހަރު ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ  2021              2021ޖެނުއަރީ  14ކައުްނސިލް ހިންގުމަށް ކަ
ރު ވަނަ އަހަ  2021ގައި ކައުންސިލުން ފާސްކުރުމަށްފަހު ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅާފައި ވާެނއެވެ.  14.30 ވަނަ ދުވަހު

 ވަނައަހަރު ޚަރަދުކުރުމަށް ތިންވަނަ 2021. ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަކެވެ 5,495,955.00ދައުލަތުްނ ދެއްވީ ކައުންސިލް ހިންގުމަށް 
އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އަހަރަށް ލިބުނު ބަޖެްޓގައި ވަނަ 2021ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަކެވެ. 54,656.05ލިިބފައިވަނީ  ތަކުންތްފަރާ

އަދި އެއްވެސްޚަރަދެއް ރުފިޔާއެވެ. އެފައިސާއިން  2,948,040.00 ފައިވާނީނޑައަޅާކައެކިއެކި ޕްރޮގުރާމްތައް ހިންގުމަށް 
ނޑައަޅާފައިވާ ވަަނ އަހަރު ޕްރޮގުރާމްތައް ހިންގުމަްށ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުން 2021ކުރެވިފަކާ ނުވެއެވެ.   ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިުރ  2021އެވެ. ވެ 187,214.00ވަނީ ޚަރަދުކުރެވިފައި ގެ ތެރެއިންރުފިޔާ 1,808,984.85
 7,799,778.34އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިކައުްނސިލަށް އާމުދަނީގެ ގޮތުގަިއ ިލބޭނެކަމަށް ައންދާދާ ކުރެވިފަިއ ވަނީ 

  ރުފިޔާއެވެ.

 

 މަރާމާތުކުރުން 
 ކައުނަސިލްގެ ރައީސް އިންނެވުމަށް ކޮޓަރިއެއް މަރާމާތުކުރެވިފައި ވެއެވެ. މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި  6މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ      

 
 
 
 
   

 މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް އެހީތެރިވުން  ފުޓްބޯޅަ 
އެފަދަ އައުމާއިގުޅިގެން  މިރަށާއި ހަމައަށްބަލިމަޑުކަން  19-ވިޑްކޯމަސްދުވަހުގެތެރޭގައި  6މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ               

 މުބާރާތެއް ބޭއްވިފަކާ ނުވެއެވެ. 
 
 

 މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް އެހީތެރިވުން ބަށި 
އެފަދަ އައުމާއިގުޅިގެން  މިރަށާއި ހަމައަށްބަލިމަޑުކަން  19-ވިޑްކޯމަސްދުވަހުގެތެރޭގައި  6މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ               

 މުބާރާތެއް ބޭއްވިފަކާ ނުވެއެވެ. 

 

 

 

 

ރައީސް އިންނަވާ ކޮޓަރިކޮޅު 

 މަރާމާތުކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 މުބާރާތެއް ނުބޭއްވޭ 

 

 މުބާރާތެއް ނުބޭއްވޭ 

 



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ކައުންސިލުންަހއްދުްނމަތީ ހިަތދޫ  މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 8 ހައްދުންމަތީހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 

 މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް އެހީތެރިވުން ވޮލީ 
އެފަދަ އައުމާއިގުޅިގެން  މިރަށާއި ހަމައަށްބަލިމަޑުކަން  19-ވިޑްކޯމަސްދުވަހުގެތެރޭގައި  6މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ               

 މުބާރާތެއް ބޭއްވިފަކާ ނުވެއެވެ. 

  

 

 

 

ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ  2021 .7
 ހަރަކާތްތައް ގެންދެވިފައިނުވާ ތެރެއިން ކުރިއަށް 

 

  ްނޑުގައި ޕަންޕްހަތެއް ހެދުން : 1ޙަރަކާތ   ފުޓއބޯޅަ ދަ

ނުވަނީ  ގެންދެވިފައި ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށް  މި ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ބަލިމަޑުކަން ރާއްޖެއަށް އައުމާއިގެ  19-ވިޑް ކޯ   މުއްދަތުގެތެރޭވަނައަހަރު މި ޕްރޮގުރާމް ހިންގުމަށް ލަފާކުރި  2021
  ގުޅިގެންނެއެވެ.

 

  ްނޑުގައި ޕަންޕްބެހެށްޓުން : 2ޙަރަކާތ  ފުޓއބޯޅަ ދަ

ނުވަނީ  ގެންދެވިފައި ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށް  މި ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ބަލިމަޑުކަން ރާއްޖެއަށް އައުމާއިގެ  19-ވިޑް ކޯ   މުއްދަތުގެތެރޭވަނައަހަރު މި ޕްރޮގުރާމް ހިންގުމަށް ލަފާކުރި  2021
  ގުޅިގެންނެއެވެ.

 

   ްނޑުގެ ވަށާފާރުރޭނުން  : 1ޙަރަކާތ  ފްޓްސަލްދަ
 ގެންދެވިފައި ތާވަލުކުރެވިފައިވާ ުމއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށް  މި ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ރަށަށް އައުމާބަލިމަޑުކަން  19-ވިޑް ކޯރޭވިފައިވާ މުއްދަތުގައި ޕްރޮގުރާމް ހިންގުމަށް މިވަނައަހަރު  2021ނުވަނީ 

  ނެވެ. ގުޅިގެން 

 

  ްފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބޭއްވުން : 1ޙަރަކާތ 
  2021މުބާރާތް ބޭއްވިފައި ުނވަނީކުރެވިފައިވާ ުމއްދަތުގައި ތާވަލް  ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށްމި  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 މިރަށަށް އައުމާގުޅިގެންނެވެ. ބަލިމަޑުކަން  19-ވިޑް ކޯރޭވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މި ޕްރޮގުރާމް ހިންގުމަށް ވަނައަހަރު 
 
 

 މުބާރާތެއް ނުބޭއްވޭ 

 



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ކައުންސިލުންަހއްދުްނމަތީ ހިަތދޫ  މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 9 ހައްދުންމަތީހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

  ްބަށި މުބާރާތެއް ބޭްއވުން : 2ޙަރަކާތ 
  2021މުބާރާތް ބޭއްވިފައި ުނވަނީކުރެވިފައިވާ ުމއްދަތުގައި ތާވަލް  މި ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ސަބަބު/ދަތިތައް:
 މިރަށަށް އައުމާގުޅިގެންނެވެ.ބަލިމަޑުކަން  19-ވިޑް ކޯރޭވިފައިވާ މުއްދަތުގައި ޕްރޮގުރާމް ހިންގުމަށް ވަނަ އަހަރު މި

  

  ްމުބާރާތެއްބޭއްވުން  ވޮލީ : 3ޙަރަކާތ 
 2021ނުަވނީ ބޭއްވިފައި މުބާރާތްތާވަލުކުރެވިފައިވާ ުމއްދަތުގައި   މި ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ސަބަބު/ދަތިތައް:

 މިރަށަށް އައުމާގުޅިގެންނެވެ.  ބަލިމަޑުކަން  19-ވިޑް ކޯރޭވިފައިވާ މުއްދަތުގައި ޕްރޮގުރާމް ހިންގުމަށް މިއަހަރު  ވަނަ

 

  ާސެންޓަރުގައި ހުރި ކުނިތަށް ިތލަފުއްޓަށް ގެންދިއުން ވޭސްޓްމެނޭޖުމަންޓް  : 3ތް ޙަރަކ 
 ގެންދެވިފައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި   މި ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 މިރަށަށް އައުމާއިބަލިމަޑުކަން ގެ  19-ވިޑްކޯ   ރޭވިފައިވާ މުއްދަތުގައިއަހަރު މި ޕްރޮގުރާމް  ވަނަ 2021ނުވަނީ 
  ގުޅިގެންނެއެވެ.

 

   ްބަނދަރުން ކަރަންޓް ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން : 2ޙަރަކާތ 

 ވަނަ   2021ނުފެށި ވަނީ  ފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތްތާވަލުކުރެވި  މި ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ގުޅިގެންނެއެވެ. އައުމާއި ރަށަށްބަލިމަޑުކަން ގެ  19-ވިޑް ކޯ ރޭވިފައިވާ މުއްދަތުގައި އަހަރު މި ޕްރޮގުރާމް ހިންގުމަށް 

  

  ްކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ސިކިއުރިޓީ ހަޓެއްހެދުން : 1ޙަރަކާތ 

ނުވަނީ  ގެންދެވިފައި ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށް  މި ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ރަށަށް އައުމާގުޅިގެންބަލިމަޑުކަން  ގެ 19-ވިޑް ކޯ  މުއްދަތުގައި މި ޕްރޮގުރާމް ހިންގުމަށް ލަފާކުރި އަހަރު  ވަނަ 2021
  އެވެ.ނެ
 

  ްކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ސީ،ސީ ޓީ،ވީ ހަރުކުރުން : 2ޙަރަކާތ 

ނުވަނީ  ގެންދެވިފައި ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށް  މި ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

ރަށަށް އައުމާގުޅިގެން ބަލިމަޑުކަން ގެ 19-ވިޑް ކޯ މުއްދަތުގައި ކުރި ތާވަލުއަހަރު މި ޕްރޮގުރާމް ހިންގުމަށް  ވަނަ 2021
  ނެއެވެ.
 

  ްކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކުރިމަތީ ޕާރކުގެ ވަށާ ފާރުރޭނުން  : 1ޙަރަކާތ 

ނުވަނީ  ގެންދެވިފައި ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށް  މި ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

ރަށަށް އައުމާގުޅިގެން ބަލިމަޑުކަން ގެ 19-ވިޑް ކޯ މުއްދަތުގައި ކުރި ތާވަލުއަހަރު މި ޕްރޮގުރާމް ހިންގުމަށް  ވަނަ 2021
  ނެއެވެ.
 



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ކައުންސިލުންަހއްދުްނމަތީ ހިަތދޫ  މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 10 ހައްދުންމަތީހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

  ްކުޑަކުދިންގެ  ޕާރކެއް ހެދުން : 1ޙަރަކާތ 

ނުވަނީ  ގެންދެވިފައި ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށް  މި ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

ރަށަށް އައުމާގުޅިގެން ބަލިމަޑުކަން ގެ 19-ވިޑް ކޯ މުއްދަތުގައި ކުރި ތާވަލުއަހަރު މި ޕްރޮގުރާމް ހިންގުމަށް  ވަނަ 2021
  ނެއެވެ.

  

  ްޢިއްޒުގައި ކާރޕެޓްއެޅުން ހުކުރުމިސްކިތް މަސްޖިދުލް: 2ޙަރަކާތ 

ނުވަނީ  ގެންދެވިފައި ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށް  މި ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

ރަށަށް އައުމާގުޅިގެން ބަލިމަޑުކަން ގެ 19-ވިޑް ކޯ މުއްދަތުގައި ކުރި ތާވަލުއަހަރު މި ޕްރޮގުރާމް ހިންގުމަށް  ވަނަ 2021
  ނެއެވެ.

 

  ްޤަބުރުސްތާނުގެ ވަށާ ފާރުރޭނުން : 1ޙަރަކާތ 

 :ްނުވަނީ  ގެންދެވިފައި ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށް  މި ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށް  ސަބަބު/ދަތިތައ

ގެ ބަލިމަޑުކަން ރަށަށް އައުމާގުޅިގެން 19-ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގުރާމް ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރި މުއްދަތުގައި  ކޯވިޑް  2021
  ނެއެވެ.
 

  ްރައްޔިތުންގެ ހަތިކޮޅު މަރާމާތކުރުމާއި އޭ،ސީ ކުރުން : 1ޙަރަކާތ  

 :ްނުވަނީ  ގެންދެވިފައި ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށް  މި ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށް  ސަބަބު/ދަތިތައ

ކަން ރަށަށް އައުމާގުޅިގެން ގެ ބަލިމަޑު 19-ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގުރާމް ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރި މުއްދަތުގައި  ކޯވިޑް  2021
  ނެއެވެ.

  

  ރި ވިޔަފާއާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ކައުންސިލުން . 8 
  ދޫކުރެވިފައިވޭ. : މަސްކެއްކުމަށް ބިންނަން /ޚިދުމަތުގެވިޔަފާރި

  ފަރާތަކަށް ދޫކުރެވި ފައިވެއެވެ. 3ބިމެއް އަލިއްލަ  3އަކަފޫޓް  2000މަސްކެއްކުމަށް         

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

3މަސްކައްކާ ބިން  2މަސްކައްކާ ބިން   1މަސްކައްކާ ބިން    



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ކައުންސިލުންަހއްދުްނމަތީ ހިަތދޫ  މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 11 ހައްދުންމަތީހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 
 

  .     ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން 1: ވިޔަފާރި/ޚިދުމަތް ނަން 

 ރައްޔިތުންގެ ހަތިކޮޅު ފިހާރަ  އަމިއްލަފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.         
 
 
 
 
 
 
 
 

  .     ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން 2ވިޔަފާރި/ޚިދުމަތް ނަން : 

  މިވަގުތު މަރާމާތުކުރުމަށްވަނީ ބަންދުކުރެވިފައެވެ.ރައްޔިތުންގެ ހަތިކޮޅު          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : ފެންވިއްކުންވިޔަފާރި/ޚިދުމަތް ނަން 
 ޚިދުމަތްދެވެއެވެ.މަސްވެރިންނާއި  ދަތުރުވެރިންނަށް ފެންވިއްކުމުގެ        

 
 

  



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ކައުންސިލުންަހއްދުްނމަތީ ހިަތދޫ  މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 12 ހައްދުންމަތީހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 މަސްދުވަހުގެ މާލީ ހިސާބުތައް  06ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ . 9
 

2020 

 ގެ ބަޖެޓްގައި ބާކީ  

 ހުރި ފައިސާ 

ގެ  2021
މަހުގެ  6ފުރަތަމަ 

 ޚަރަދު 

 ގެ ލިބުނު  2021
 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު  ބަޖެޓް 

2,982,722.50 

 
 ޖުމްލަ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ  5,080,935.85 2,098,213.35

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  415,019.15 96,252.69 318,766.46

 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު 1,808,984.85 187,214.25 1,606,420.60

 ބަޖެޓް މުޅި ޖުމްލަ  7,304,939.85 2,381,680.29 4,907,909.56

 
  

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 
 

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު  3,000.478.75 1,202,589.25 1,797,289.50

201,782.22 32,425.98 234,208.20 
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ 

 ފައިސާ 

 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 12,000.00 - 12,000.00

 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު  96,000.00 7,079.00 88,921.00

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 979,668.90 594,079.89 385,589.01

 ޚިދުމަތްދިނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު  23,500.00 15,000.00 8,500.00

 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  140.000.00 48,323.23 91,676.77

 ސަރުކާރންދޭ އެހީ އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޓީޒް 608,580.00 212,216.00 396,364.00

 ޖުމްލަ  5,094,435.85 2,098,213.35 2,982,722.50

 

 

 

 
 

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު 

 ޕްރޮގްރާމް ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމެންޓް  310,019.15 21,088.70 288,930.45

 ޚަރަދު ކުރާ ހޯދުމަށް ހަރުމުދާ ބޭނުންވާ  ހިންގުމަށް  އޮފީސް 105,000.00 75,163.99 29,836.01

 ޖުމްލަ  415,019.15 96,252.69 318,766.46

 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޚަރަދު    

 ތަކެތީގެ އަގު އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ  10,000.00 - 10,000.00

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 147,000.00 17,985.00 129,015.00

 ހިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު   10,000.00 5,000.00 5,000.00

 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  - - -

 ސަބްސިޑީޒް ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި  - - -

 ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރޮގްރާމް  - - -

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު - - -



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ކައުންސިލުންަހއްދުްނމަތީ ހިަތދޫ  މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 13 ހައްދުންމަތީހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ޖުމްލަ: 167,000.00 22,985.00 144,015.00

 
 

10 .2021 
  ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ހަރަކާތްތައް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި  ނަވަ  

 

 

 

 
 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް 

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް 
 ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

ލަފާ ކުރާ 
 ބަޖެޓް 

Q3 Q4 

1 

   އިމާރާތްކުރުން 

00/ޒ 

 ޕްރީސުކޫލުގެ ޢިމާރާތް ނިންމުން 

ނޑުގައި ޕަންޕް ހަޓެއް ހެދުން    ފުޓްބޯޅަދަ

 ބެހެއްޓުން  ފުޓްބޯޅަދަނޑުގައި ޕަންޕް

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ސެކިއުޓީ ހަޓެއްހެދުން 

 ސީ.ސީ ޓީ.ވީ ހަރުކުރުން  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެކުރިމަތީ ޕާރކްގެ ވަށާ ފާރުރޭނުން   

 ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކެއް ހެދުން 

 ޤަބުރުސްތާނުގެ ވަށާފާރުރޭނުން 

 ރައްޔިތުންގެ ހަތިކޮޅު މަރަމާތުކުން 

2 

   ބޭއްވުމަށް ރޭވިފައިވާ ބައްދަލްވުންތައް  


-/30 

 3 ރައްޔިތުންނާއި އެކު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައްދަލްވުން - 

 4 ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ މުވައްޒަފުންނާއިއެކު  - 

 3 އެކު މަސްވެރިންނާ ކަމުވޮށިވެގެންވާ ބޭފުޅުންނާއި ޒޫވާނުންނާއި - 

 4ޞިއްޙީދާއިރާއާއި ރައްޔިތުންނާއިއެކު  - 

3 

   ރޭވިފައިވާ މުބާރާތްތައް ބޭއްވުމަށް 

 

 1 ބަށިމުބާރާތް - 

 1 ވޮލީ މުބާރާތް  - 

 1 ބައިބަލާ މުބާރާތް - 

 1ބޯޅަމުބާރާތް ފުޓް- 



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

 

ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ( ހައްދުންމަތީ )  14 

  ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް.   11
 

 28: އަދަދު  ބައްދަލުވުމުގެ  ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ
 28ކައުންސިލުން ބޭއްވި ބައްދަލްވުމުގެ ޢަދަދު: 

 1 އަދަދު:ބޭއްވި ކުއްލި ބައްދަލްވުމުގެ ކައުންސިލުން 
  

 ބައްދަލްވުމުގެ ނަންބަރު  ޙާޟިރުވިޢަދަދު  ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް

1-01/2021 
2- 02/2021 
3- 03/2021 
4- 04/2021 
5- 05/2021 
6- 06/2021 
7- 07/2021 
8- 08/2021 
9- 09/2021 

10-10/2021 
11- 11/2021 
12- 12/2021 
13- 13/2021 
14- 14/2021 
15- 15/2021 
16- 16/2021 
17- 17/2021 
18- 18/2021 
19- 19/2021 
20- 20/2021 
21- 21/2021 
22- 01/2021 
23- 02/2021 
24- 03/2021 
25- 04/2021 
22- 05/2021 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
5 
5 
4 
4 
4 

 01/2021 -3ދައުރު 
 02/2021 -3ދައުރު 
 03/2021 -3ދައުރު 
 04/2021 -3ދައުރު 
 05/2021 -3ދައުރު 
 06/2021 -3އަދުރު 
 07/2021 -3ދައުރު 
 08/2021 -3ދައުރު 
 09/2021 -3ދައުރު 
 10/2021 -3ދައުރު 
 11/2021 -3އަދުރު 
 12/2021 -3ދައުރު 
 13/2021 -3ދައުރު 
 14/2021 -3ދައުރު 
 15/2021 -3ދައުރު 
 16/2021 -3ދައުރު 
 17/2021 -3ދައުރު 
 18/2021 -3ދައުރު 
 19/2021 -3ދައުރު 
 20/2021 -3ދައުރު 
 21/2021 -3ދައުރު 
 01/2021 -4ދައުރު 
 02/2021 -4ދައުރު 
 03/2021 -4ދައުރު 
 04/2021 -4ދައުރު 
 05/2021 -4ދައުރު 



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ކައުންސިލުންަހއްދުްނމަތީ ހިަތދޫ  މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 15 ހައްދުންމަތީހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

23- 06/2021    
24- 07/2021 

 06/2021 -4ދައުރު 
 7/2021 -4ދައުރު 

 

 

 

  ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު

 

ތިންވަނަ ކައުންސިލްގެ ދައުރު ނިމި ހަތަރުވަނަ ކައުންސިލްގެ  މަސްދުވަހުގެ ތެރޭ 6ގެ ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރު 2021    
މެންބަރުންނާއި ރައީސާއިއެކު ފެށިފައިވެއެވެ. އަދި ހަމަ އެތާރީޚްގައި އަންހެނުންގެތަރައްޤީ  04ގައި  2021މެއި  17ދައުރު 

  ވެއެވެ. މެންބަރުންނާއި އެކު ފެށިފައި 05އަހަރުގެ ދައުރުވެސް  05އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ 

4 

5 



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ކައުންސިލުންަހއްދުްނމަތީ ހިަތދޫ  މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 16 ހައްދުންމަތީހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ . 12
  :ުކޮމެޓީ ހިންގާ އިދާރާއަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލ 

ވަކި އިދާރާއެއް ނުހުރެއެވެ. އެކޮމެޓީގެ އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ ހިންގުމަށް           
 އުންސިލްގެ އިދާރާއިންނެއެވެ. ކަޖާގަދެނީ  މަސައްތަކުރުމަށްލްވުން ތަކާއި އިދާރީ ބައްދަ

 
    ްކޮމެޓީ ބައްދަލުވުންތައ 

 
 ނިންމުންތައް  ކޮމިޓީގެ  ޢަދަދު މެންބަރުންގެ ރުވި ޙާޟި  ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

  01/2021 05 01/2021 – 3ދައުރު 

    3- 02/2021 05 02/2021 

    3-03/2021 05 03/2021 

    3- 04/2021 05        04/2021 

    3- 05/2021 05        05/2021 

 
  ޫލްތަކަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތަށް ކޮމެޓީގެ އުސ 

 ބަދަލެއް ގެނެވިފަކާ ނުވެއެެވ. އަދި ސޫލުތަކަށްކޮމެޓީއެއް  އު    
 
  ްކޮމިޓީއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަށ 

 މަސްދުވަހުގެތެރޭ ބަދަލެއް އައިސްފަކާނުވެއެވެ. 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2021      
  ުކޮމިޓީގެ ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ މައުލޫމާތ 
 

 ތަފްޞީލް  ޖުމްލަ 

 އާމްދަނީ  

  ނުވެއެވެ. ކާކޮމެޓީއަށް އަދި އާއްމުދަނީއެއް ލިބިފަ -
- - 

  - 

 ޖުމްލަ އާމްދަނީ  -

  



  ރިޕޯޓް ތަްފސީލް ަހރަކާތްތަކުގެ ިހންގި ކައުންސިލުންަހއްދުްނމަތީ ހިަތދޫ  މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 17 ހައްދުންމަތީހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 
 ޚަރަދު 

 އެއްވެސް ޚަރަދެއް ހިނގާފަކާނުވެއެވެ.   -

 ދަތުރުކުރުމުގެ ޚަރަދު   -  -

 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  -  -

 ޖުމްލަ ޚަރަދު  -

 ބާކީ  -

 
  

ތަފްސީލް  މުދަލުގެ  ހަރު  ވާނަމަ  ހަރުމުދައު  ދަށުގައި  ބެލުމުގެ  ކޮމިޓީގެ  އަންހެނުންގެ   
  ހަރުމުދަލެއްނުހުރެއެވެ. އަދި  ދަށުގައި ބެލުމުގެ ކޮމިޓީގެ އަންހެނުންގެ    

 ނިންމުން .  13
 

މަސް  6ފުރަތަމަ  ރުން ވޭތުވެ ގޮސްފައިވާއަހަ ވަނަ 2021 ގެބަލިމަޑުކަން ރާއްޖެއަށް އައުމާއިގުޅިގެން 19-ވިޑް ކޯ             
 ގެ  19-ވިޑް އަދި ރަށަށް ކޯ ދުވަސް ކަމުގައެވެ. މަސް  6ކުރިމަތިވި  ގޮންޖެހުމާ އެންމެބޮޑު ށް ކައުންސިލް ހިންގުމަދުވަސް ވެގެންދިޔައީ މި

އެހެންކަމުން އައުމަކީ މަސްރޫޢްތައް ހިންގުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ހަނިވެގެންދިޔަ  އެންމެބޮޑު ސަބަބެއެވެ.  ބަލިމަޑުކަން
 އިދާރީ  ސަތެއް ލިބިފައި ނުވުމުގެ އިތުރުންފުރުވެސް  ގަތުމަށްއުންސިލުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންކަން ފަށައިކަ

ބައެއް ފެށިފައިވާ  އެހެންނަމަ ވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ.  ކަންމަސް ދުވަސް 06ވި ކުރިމަތި  ވެސް ދަތިތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކެއް ހިންގުމަށް
  ކުރަމުންނެވެ. ކަތް މަސައްދަނީ ގެން މިގޮތެއް ހޯދޭތޯ ކައުންސިލުން  މަސްރޫޢްތައް ހިންގޭނެ

ނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި   ރައްޔި ތިބެ،ޤައުމަށް ވަފާތެރި ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި އި ރަށާއި އަތޮޅަށާ އަކީ ދުޢާ އަޅުގަ
އަޅަމެންގެ هللا މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. ކީރިތި  ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް ކުރުމުގެ   ތުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް

  ينـــــــــآمـކާމިޔާބީ އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ.  ބަރަކާތް ލައްވައި،  މަސައްކަތުގައި

 

 1442 ޛުލްޤައިދާ 24
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