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Secretariat of the Kunahandhoo council, Laamu Atholhu 

Laamu. Kunahandoo  

Maldives 
 

ގޮތުގ މަތިން ރަށު    ގ  "ށ" ގައިވާ 1-  107ގ   2010/ 7އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞ ލުން ހިންގުމުގ  ޤާނ ނުގ   
 ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގ  ޔައުމިއްޔާ ނިންމުންތަށް ނިންމުމުގައި ރައްޔިތުންނާއި މަސްވަރާކުރުމަށް  ކައުންސިލްގ   

 

 ލ.ކުނަހަންދ  ކައުންސިލްގ  އިދާރާ ބޭރު ހޯލްގައި   ބައްދަލުވުން ބޭއްވި ތަން: 
  

 2022 ފ ބުރުވަރީ  24 ބައްދަލުވުން ބޭއްވި ތާރީޚް: 
 

 ގައި  20:30 ބައްދަލުވުން ފ ށި ގަޑި: 
 

 ގައި 22:00 ބައްދަލުވުން ނިމުނު ގަޑި: 
 

   (   24ޖުމްލަ  )    5  މުވައްޒަފުން   3  އުމުރުން ދުވަސްވި  ،  15ފިރިހ ން  ،   1އަންހ ން   ބައްދަލުވުމުގ  ޙާޟިރީ: 
 

   އިބްރާހީމް ޝަކީބްކައުންސިލްގ  ރައީސް އަލްފާޟިލް  ލ.ކުނަހަންދ  ރިޔާސަތު ބ ލ ހ އްޓި ފަރާތް: 
 

ސ ކްރ ޓޭރިއޭޓް ބ ލ ހ އްޓި  
 ފަރާތް 

   އ ސިސްޓ ންޓް ކައުންސިލް އ ގްޒ ކ ޓިވް  ލ. ކުނަހަންދ  ކައުންސިލްގ

 އ ޖ ންޑާ: 
 
 
   

 ސިލްގ  ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަކީބް ކައުން ތަޢާރަފް ކުރުމާއި މަރުޙަބާ ދ ންނ ވުން:  .01
   

 ފ ރު ވް ނާދިޔާ އަބްދުލް ޣަގްޒ ކްޓިލް އ  ކައުންސި  ރިޯޕޓް ކައުންސިލްގ  އަހަރީ 2021 .02
 ފ ރު ވް ނާދިޔާ އަބްދުލް ޣަގްޒ ކްޓިލް އ  ކައުންސި ވަނަ އަހަރުގ  މާލީ ރިޯޕޓް   2021 0.3

   

 ފ ރު ވް ނާދިޔާ އަބްދުލް ޣަގްޒ ކްޓިލް އ  ކައުންސި ރިޯޕޓް  ގ  އޮޑިޓްވަނަ އަހަރު   2021 0.4

ޤީ ޕްލޭނަށް އަމަލީ ސިފަ އަންަނޮގތް ތަރައް   0.5
 2022 ފ ބުުރަވރީޖަނަަވރީ،

 ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަކީބް 

 ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަކީބް  މަސްަވރާކުުރން   0.6
   

 

 . ތަޢާރަފް ކުރުމާއި މަރުޙަބާ ދ ންނ ވުން: 01
އީސް ރަ ގ ަބއްދަލުވުން ތަޢާރަފްޮކށް ދ އްވުމާިއ މަރުޙަާބ ދ ންނ ވުމުގ  ޮގުތން ކައުންސިލް                 

ވިދާޅުވީ މިރޭގ  މި ަބއްދަލުވުމަކީ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞ ލުން ހިންގުމުގ  ޤާނ ނުގ    އިްބރާހީމް ޝަކީްބ
ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުން ތަކުގައި  )ށ( ގައި ަބޔާން ވ ގ ްނވާ ގޮތުގ  މަތިން ވަނަ މާއްދާގ  1- 107ގ   07/2010

ކައުންސިލުން މިހާަތަނށް ކޮއްފައިވާ މަސައްކަތް  އ ހ ންކަމުން ަބއްދަލްވުމ ކ ވ .ރައްޔިތުންނާއި މަސްވަރާކުރުމަށް ާބއްވާ 
  އަދި ހިންގުމަށް އާރޯކަން ލިބިގ ންދާނ  ކަމ ކ ވ .ތަކާއި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ތަކުގ  މައުލ މާތު ހިއްސާކުރުމަކީ މުހިންމު 

 ރިޕޯޓް އަހަރީ ކައުންސިލްގ  2021 .1
 ރިޕޯޓް މާލީ އަހަރުގ  ވަނަ 2021 .2
 ރިޕޯޓް އޮޑިޓް އަހަރުގ  ވަނަ 2021 .3
 2022 ފ ުބރުވަރީ،ޖަނަވަރީ އަންނަގޮތް ސިފަ އަމަލީ ޕްލޭނަށް ތަރައްޤީ .4
 މާއި ރައްޔިތުންގ  ހިޔާލު ހޯދުންމަސްވަރާކުރު .5
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 ރިޕޯޓް  އަހަރީ ކައުންސިލްގ  2021    .1

   ޣަފ ރުއ ގްޒ ކްޓިވް ނާދިޔާ އަްބދުލް  ކައުންސިލް:  ހުށައ ޅި ފަރާތް
ވަނަ ހިންގާފައިވާ ހަރަކާތްތަކާއި އ   2021ރިޕޯޓްގައި ހަރީ އަޕޯޓް ރި އަހަރުގ  އަހަރީވަނަ  2021ފާއިތުވި 

ދ ވުނ ވ . މީގ  ތ ރޭގައި އަންހ ނުންގ  ތަރައްޤީައށް ަމސައްކަތް ކުރާ  ހަރަކާތްތަކުގ  ޖުމްލަ ނަތީޖާ ިއއްވައި 
ކާތްތަކަށް ޖުމްަލ އަދި ލަޑުދަނޑިތަށް ހާސިލްކުރުމަށް ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަ ކޮމ ޓީގ  ރިޕޯޓް ވ ސް ހިމ ނ އ ވ . 

 ހަރަދުވި ތަފްސީލް ަބޔާން ކޮއްދ ވުނ ވ . 
   - ރައްޔިތުންގ  ފަރާތުން : 

 

 ރިޕޯޓް   މާލީ   އަހަރުގ    ވަނަ   2021 .2

 ޣަފ ރުއ ގްޒ ކްޓިވް ނާދިޔާ އަްބދުލް  ކައުންސިލް:  ތްހުށައ ޅި ފަރާ

ނީ އަދި އ ހ ނިހ ން ފަރާތްތަކުން ކައުންސިލަށް ދ އްވި  ންޓާއި ކައުންސިލްގ  އާންމުދަވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުން ދ އްވި ބްލޮކް ގްރާ 2021
  2021 ވަނަ އަހަރުގ  ނިޔަށް ކުރ ވުނު ހަރަދު ތަކުގ  ތަފްސީލް ކިޔާދ ވުނުވ .  2021އަދި   ދ އްވިއ ވ . ލުފައިސާގ  ހިލޭ އ ހީގ  ތަފްސީ 

ފްސީލު  މަނާފައިވާ މަސައްކަތް ތަކުގ  ތ ރ އިން މިހާތަނަށް ނިމިފައިވާ މަސައްކަތް ތަކުގ  ތަ ވަނަ އަހަރުގ  މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހި
 ދ ވުނ ވ . 

 އަށް ހަދަންޖ ހޭނ  ގޮތުގ  ތަފްސީލު ގަިއ ފާހަގަ ކުރި ފައިސާގ  ގޮތުއަޙްމަދު ހާފިޒު ަބޖ ޓް ާބކީ ރައްޔިތުންގ  ފަރާތުން : 
 ބ ލުމަށް ސުވާލުކުރުން 

  ރ އިން ހަރަދު ކުރ ވޭނ  ވަނަ އަހަރުގ  ަބޖ ޓްގ  ތ  2022 ހުށައ ޅި ފަރާތުން : ަބޖ ޓް ާބކީ
 

 ރިޕޯޓް   އޮޑިޓް   އަހަރުގ    ވަނަ   2021 .3

 ޣަފ ރުއ ގްޒ ކްޓިވް ނާދިޔާ އަްބދުލް  ކައުންސިލް:  ތްހުށައ ޅި ފަރާ

 އްސާކުރ ވުނ ވ . ންމު ކަންކަން ރައްޔިތުންނާ ހިވާ މުހި ޯޕޓްގައި ފާހަގަ ކޮއްފައިވަނަ އަހަރު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރި އޮޑިޓް ރި  2021

 - ރައްޔިތުންގ  ފަރާތުން : 

 2022  ފ ބުރުވަރީ ، ޖަނަވަރީ  އަންނަގޮތް   ސިފަ   އަމަލީ   ޕްލޭނަށް   ތަރައްޤީ  .4

 ޣަފ ރުއ ގްޒ ކްޓިވް ނާދިޔާ އަްބދުލް  ކައުންސިލް:  ތްހުށައ ޅި ފަރާ

މުން ދާގޮތުގ  ތަފްސީލު ރައްޔިތުންނަށް ހާމަ ކޮއްދ އްވި  ުޕލޭނަށް ސިފައަންނަތަރައްގީ  ޖަނަވަރީ އާއި ފ ބުރުވަރީ ގ  ނިޔަލަށް 2022
 އ ވ .
ތު ތާވަލުގައި ހިމަނާފައިވާ މަސައްކަތް ތަކުގ   ވަނަ އަހަރު މަސައްކަ  2022 ބަހާލައިގ ން މަސައްކަތ އްގ  މައްޗައް  މައިގަނޑ13ު ޖުމްލަ

 ޖްތަށް އާންމުކުރ ވުމުނ . ގ  ނިޔަށް ކުރިއަށް ގ ންދިފައިވާ ޕަސ ންޓ2022ޭތ ރ އިން ފ ބުރުވަރީ 
 ގައި ހިމ ނޭ މަސައްކަތްތަށް ތުގ  ތާވަލު އަންނަމުންދާގޮ   ސިފަ   ޢަމަލީ   ޕްލޭނަށް   ތަރައްޤީގ    އ ކުލަވާލާފައިވާ   އަށް   2026-  2022

    ރައްކާތ ރިކަން  ކާބޯތަކ ތީގ   ފުދުންތ ރިކަމާއި އަސާސީ .1
    އުޅުން ދިރި ދިރިއުޅުމ އްގައި  ދުޅަހ ޔޮ  ، ރަނގަޅު ޞިއްޙަތު .2
    ހުނަރު  ތަޢުލީމާއި ރަނގަޅު ފ ންވަރު .3
 ހަމަހަމަކަން  ޖިންސުގ   ދ  .4
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