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 އިދާރާ   ގ  ކައުންސިލް   ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދ  
 ލ.ކުނަހަންދ ،
 ދިވ ހިރާއްޖ .

c 

 
 
 
 

 

 

Secretariat of the Kunahandhoo council, 

Laamu Atholh 

Laamu. Kunahandoo Maldives   

  

 

     ވުމުގ  ޔައުމިއްޔާ ބޭއްވޭ ބައްދަލް 
   11/1220M/-405 ނަމްބަރު :  

 

    ރައްޔިތުންގ  ަބއްދަލްވުން  ބައްދަލްވުން ބޭއްވޭ ފަރާތް 
 ވަނަ މާއްދާގ  ދަށުން   107ގ   2010/07ޤާނ ން ނަމްަބރ  މަސްވަރާކުރުން  ބައްދަލް ވުމުގ  ބޭނުން  
 ލ.ކުނަހަންދ  ކައުންސިލްގ  ހޯލްގައި  ބައްދަލުވުން ބޭއްވި ތަން: 

  
 2120 ޖުލައި 24 ބައްދަލުވުން ބޭއްވި ތާރީޚް: 

 
 ގައި 8:30ރޭގަނޑު   ބައްދަލުވުން ފ ށި ގަޑި: 

 

 ގައި 10:00ރޭގަނޑު   ބައްދަލުވުން ނިމުނު ގަޑި: 
 

  )ޖުމްލަ  6ކައުންސިލް މުވައްޒަފުން   ،  12ދުވަސްވީ މީހުން  30ފިރިހ ން  ، 50އަންހ ން  ބައްދަލުވުމުގ  ޙާޟިރީ: 
98  ) 

 

   އަހުމަދު އާޒިމް ކައުންސިލްގ  ނައިބްރައީސް އަދި  އިބްރާހިމް ޝަކީބު ކައުންސިލްގ  ރައީސް  ރިޔާސަތު ބ ލ ހ އްޓި ފަރާތް: 

ސ ކްރ ޓޭރިއޭޓް ބ ލ ހ އްޓި  
 ފަރާތް 

 ނާދިޔާ އަބްދުލް ޣަފ ރު، ކައުންސިލް އ ގްޒ ކްޓިވް   

 އ ޖ ންޑާ: ބައްދަލްވުމުގ   
 
 
 

 އ ކުލަވާލުން  ަބޖ ޓް އަހަރުގ  ވަނަ 2022 .1
 އ ކުލަވާލުން  ތާވަލް މަސައްކަތު އަހަރުގ  ވަނަ 2022 .2
 ގޮތް ސިފައަންނަމުްނދާ ޕުލޭނަށް ތަރައްޤީ .3
 ( ކަންކަމުގައި ތަރައްޤީގ  ރަށުގ ) ހިޔާލު ރައްޔިތުންގ  .4
 ދިނުން  ތަފްސީލު މަސައްކަތުގ  ކުރަމުންދާ ކައުންސިލުން .5
 ހޯދުން  ހިޔާލު ލުމަށް އ ކުލަވާ ޕްލޭން ފައިނޭސިއަލް ޕްލޭނާއި ތަރައްޤީ ދުވަހުގ  އަހަރު 5 އޮތް ކުރިއަށް .6
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 ނިންމި ނިންމުންތަށް  
 

 އ ޖ ންޑާ 
 ނަންބަރ 

އ ޖ ންޑާ  
ކުރ ވުނު  
 ކަންތައް 

 ނިމުނުގޮތް    މަސްވަރާ 

 ވަނަ 2022. 1
 ަބޖ ޓް އަހަރުގ 

 އ ކުލަވާލުން 

 2022ކައުންސިލްގ  ރައީސް އިްބރާހިމް ޝަކީުބ: މި ަބއްދަލްވުމަކީ 
ތަރައްޤީ ޕުލޭްނ  5ވަނަ އަހަރުގ  ަބޖ ޓް، މަސައްކަތު ތާވަލް އަދި 

. އ ކުލަވާލުމަށް ރައްޔިތުންގ  ހިޔާލު ހޯދުމަށް ާބއްވާ ަބއްދަލްވުމ ްށ 
 އިތުރު މައުލ މާތު ދ އްވާނީ ކައުންސިލްގ  ވަގުތީ އ ސްޖީ 

 
ވަަނ އަަހރަށް  2022ކައުންސިލްގ  އ ސްޖީ ނާދިޔާ: ކައުންސިލަށް 

ލަފާ ކުރާ ަބޖ ޓްގ  ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ދ އްވާނ  ކަމަށް ލަފާކުރާ 
. އަދި އާންމުދަނީ ގޮތުގައި ލޭިބނ  ރުފިޔ4539941.00ާއަދަދަކީ 

އ ގޮތުން ޖުމްލަ ޮބލޮްކ ރުފިޔާ 300000ކަމަށް ލަފާކުރަނީ 
ރުފިޔާ ހަރަދު ވަނީ ކައުންސިލްގ  350000 ގުރާންޓްގ  ަބޖ ޓްގ  

ރުފިޔާ އ އީ ކައުންސިލްގ  500000މުވައްޒަފުންގ  މުސާރައަށް ާބކީ 
 .ހަރަދު ތަކަށް ަބއިކުރ ވޭނ  ރުފިޔާ

ކައުންސިލުން  
ަބޖ ޓް ކޮއްފައިވާ 
ގޮތަށް ކުރިއަށް 
 ގ ންދިއުމަށް 
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މަސައްކަތު ތާވަލް 

 އ ކުލަވާލުން 

 

ވަނަ އަހަރުގ  މަސައްކަތު ތާަވލް  2022ކައުންސިލްގ  ރައީސް 
ަވަނ އަހަރަށް ލިޭބނ  ކަމަށް ލަާފކުރާ  2022އ ކުލަވާ ލ ވޭނީ 

ަބޖ ޓަށް ަބލައިގ ން އ ގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް ޭބނުންވާ އަާސސީ  
 ކަންކަމަށް އިސްކަން ދ ވޭނ  

އާއިސަތު : މަސައްކަތު ތާވަލާއި އ އްގޮތަށް އަމަލުކުރަމުްނ 
 ގ ންދިއުމަށް ދަންނަަވން 

ނަސީރާ: އަންހ ނުން ާބރަވ ރިކުރުމުގ  ހަރަކާތްތަށް އ ކުލަވާލުްނ 
 ރަގަޅު ކަމުގައި ދ ކ ން  

 ސަމްސާދު: މަގުތަށް ހ ދުން 

ަބޖ ޓް ތަންދޭ ޮގތަށް 
އ ންމ  މުހިންމު 

ަބލައިގ ން ކަންކަމަށް 
މަސައްކަތު ތާވަލް 

 އ ކުލަވާލުމަށް 

ތަރައްޤީޕުލޭނަށް  3
ސިފައަންނަމުންދާ 

 ގޮތް

 

ގ  ނިޔަލަށް ތަރައްީޤ 2021 ޖ ންނާދިޔާ އަްބދުލް ޣަފ ރު ވ.އ ސްޖީ: 
ޕުލޭނަށް ސިފައަންނަމުން ދާގޮުތގ  މައުލ މާތި ކައުންސިލްގ  ވައިާބ 
ގުރ އްޕާއި ކައުންސިލްގ  އ ފްީބ ޕޭޖުގައި ހިއްސާކުރ ވިފައި ވާނ  އަދި 
  މީގ  އިތުރުން ކައުންސިލްގ  ނޯޓިސް ޯބޑުގައި ހަރުކުރ ވިފައި ވާނ  

މިހާރުވ ސް ގ ންދާ 
  އުސ ލުން ކުރިއަށް

 ގ ންދިއުމަށް 

ރައްޔިތުންގ  ހިޔާލު   4
)ރަށުގ  ތަރައްޤީގ  

 ކަންކަމުގައި (

 

ކައުންސިލްގ  ރައީސް : ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ ކަންކަމާއި 
 ؟ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގ  ހިޔާލަކީ ކޮާބ

ކުިނނ ގުމުގ  ގަަވއިދުތަކާއި އ އްގޮތަށް އާްނމުން  ލަީބާބ:
 ހޭލުންތ ރިކުރުވުން މުހިންމުކަމުަގއި ދ ކ ން

ސައީދު: ަބއިަބއި ވަކިން ކުނި ބ ހ އްޓުމަށް ރައްޔިތުްނނަށް އިުތރަށް 
 އަންގަވއި ދ އްވުން އ ދ ން

އާއިސަތު: ކައުންސިލްގ  ހުޅަނގު ފަރާތުގައިވާ ސަރަހައްދުން 
 ލޮނުއ ރުން ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުން 

ރ ވޭ ތަރައްޤީއަށް ކު
ކަންކަމުގައި 
ރައްޔިތުންގ  
ަބއިވ ރިވުން 
 އިތުރުކުރުމަށް 
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ކައުންސިލުން  5
ކުރަމުންދާ 

މަސައްކަތުގ  

 ތަފްސީލު ދިނުން 

 

ކައުންސިލުން ކުރާ މަސައްކަތް ތަކުގ  ކައުންސިލްގ  ރައީސް: 
 ތަފްސީލް ދ އްވާނީ ކައުންސިލްގ  ވަގުތީ އ ސްޖީ 

 ކައުންސިލްގ  ވ އ ސްޖީ:   
 މިހާރުނ ކުރިއަށް ދާ ހަރަކާތްތަްށ 

ފ ނާއި ނަރުދަމާ، އިންޖީނުގ  އ ޅުން، ސޯލާ ޕ ނ ލް ބ ހ އްޓުން، 
 ކޯސްވޭގ  މަސައްކަތް މިހާރު ހުއްޓިފައި، ވިޔަފާރިބިންތަށް 
ދިގުމުއްދަތަކަށް ދިނުމަްށ ހުއްަދ ނ ތް، ދާއިމީ ވަޒީާފތަށް ހުްއދަ 
ލިިބފައި ނ ތް، ވޮލ ންޓިއަރުންގ  ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާނ  މީުހން 
ނ ގުމަށް އިޢުލާންކުުރން، ކައުްނސިލް ރުއްގަނޑު ކުއްޔަށް ދިނުމަްށ 
 އިޢުލާން ކޮއްފައި، ދަނދުިބަމްށ ގޮތ އް ނިންމުމަށް އ ލްޖީއޭއަށް
ފޮނުވާފައި، ޕްރީސްކ ލް ޭބީބ ާނސަރީ ފ ށުމަށް މަސްވަރާކުރ ވިފައި، 
ގ ސްޓް ހައުސް ދުވަހު ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ހަމަޖ ިހފައި ،ކުނިޮކިށ 
މަސްރ އު ފ ށުމަށް ގަވައިދު ފާސްކޮށް އ ލްޖީއޭއަށް ފޮނުވިފައި އަދި 
ފާސްނުވޭ، މަގުަބއްތި މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި ވަނީ ކޭަބލް ލިުބމުގ  

 ދަތިކަމުން،  

ވައިާބ އަދި 
އ ފްީބގ  އ ހީގައި 
ކޮންމ  ދުވަހަކު 

ކުރާ 
މަސައްކަތްތަށް 
 ގ ނ ސްދިނުމަށް 
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ތަރައްޤީ ޕްލޭނާއި 
ފައިނޭސިއަލް ޕްލޭން 
އ ކުލަވާ ލުމަށް ހިޔާލު 

 ހޯދުން 

 

ޕްލޭްނގައި އަހަރު ދުވަހުގ  ތަރައްޤީ  5ކައުންސިލްގ  ރައީސް: 
 ؟ހިމަނަން ޭބުނންވާ ކަންތަކަކީ ކޮބާ 

 ލަީބާބ: ރައްގިރުން ހުއްޓުވުން 
 ފަރީދާ: ވޮލީކޯޓް އ ޅުން

 އާމިނަތު ޤާސިމް: ގޯތިތަށް ސާފްކުރުމަށް ާބރުއ ޅުން
 ސައްތާރު: މިސްކިތުގ  ކަރަންޓް ވަޔަރު ރަގަޅުކުރުން 

 އަހުމަދު: ަބދަރު މަރާމާތުކޮށް ބ ލ ހ އްޓުން 
 ސަމްސާދު: މަގުލައިޓްތަށް ޖ ހުން
 އިނާސާ: ޕްރީސްކ ލް ހިންގުން

 އާއިސަތު: ީބޗް ސަރަހައްދު ޤާއިމް ކުރުން 
 ސަކީނާ: މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުން 

 ނަސީރާ: ިބންކުއްޔަށް ދިނުން 

ރައްޔިތުން 
ފާހަގަކުރި 
ކަންކަމަށް 

ަބލައިގ ން އ ންމ  
ފައިދާވާނ  ގޮތަށް 

ޕްލޭން 
 އ ކްލަވާލުމަށް 

 
 
 
 
 

 ކަމުވޮށިގ ންވާ މީހުން 
 

 ފ ނަކަ ކޯަޕރޭޝަން މ ނޭޖަރ  / މުޙައްމަދު އަސްރަފް 
 ޓީޗަރ ރ އަބްދުލް ހަމީދު /ކުނަހަންދ  ސްކ ލް ސީނިއަ

 ސިއްހީމަރުކަޒުގ  އ ޓ ންޑ ންސް/ސަކީލާ އަލީ 
 އަހުމަދު ހުސައިން / ޖަމިއްޔާ  

 ހުސައިން އަހުމަދު / ކިންގު ޖަމިއްޔާ
 

 ބައްދަލުވުމުގ  ހާޟިރީ ކައުންސިލްގ  
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 އިބްރާހިމް ޝަކީބު 
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