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  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2022

 4 ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

   ރަފު ތަޢާ .1
ެ

 ގެ   2010/7މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލް މަސްދުވަހު  6ނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަ 2202 ނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވު ށވަނަ މާއްދާގެ )109

 ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެވެ.ހިންގި 

ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.  ގެ ވަނަވަރު ރަށުމިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ މިޝަނާއި، 
ނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީޖާ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން  މަހުގެ 6ނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަ 2202 މީގެއިތުރުން ހިންގުމަށް ކަ

 ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި، އެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތަފްޞީލާއި،  މި އަހަރު ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި، ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު
 ހިމަނާލެވިފައިވާނެއެވެ.  

  



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2022

 5 ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

  ތަޞައްވަރު  ކައުންސިލްގެ  .2
ެ

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

 

 ކައުންސިލްގެ މިޝަން   .3
ެ

ރަން ފަސޭހަ ކުއްމަުދ، އަމާން ވެއްޓެއްއޮތް ހައްދުންމަތީ މުންޑޫއަކީ، ދިރިއުޅެން ފަސޭހަ، ތަރައްޤީގެ ފުރުސަތުއޮތް، ލަފާފު
އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާ، ތަުޢލީީމ ގޮތުން އަތޮޅުގައި ގުނާލެވޭ އަދި ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ވަނަތަކެއް ހާސިލް ކޮށްފައިވާ ރަށަކަށް ވާތީ 

 އެކަން ދެމެހެއްޓުމާއިއެކު، ދީނީ އަދި ސިޔާސީ ބައިބައި ވުންނެތް ރަށަކަށް ހެދުމެއެވެ.

 

  



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2022

 6 ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

   ހިނގާ ސަރަހައްދު  ސް ތިޞާ ޙް ކައުންސިލުގެ އި /ރަށުގެ ވަނަވަރު  .4
ެ

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

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

ން ފެްނޮބޑުވުމުގެ މައްސަލަތައް ފަދަ ރަށަކަށްވުމާއިއެކު ދިޔަވަރު ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން އުދަ އެރުމާއި، ޯބކޮށްވާރޭވެހުމުގެ ސަބަބު
ނިޔަލަށް ބަލާއިރު މިރަށުގެ އާބާދީއަކީ  ޖޫންމަހުގެ ވަނަ އަހަރުގެ 2022ކަންކަން ކުޑަ ރަށެއްކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ރަށެކެވެ. 

ކަތްފުށި ވަނީ ލ.ުމންޑޫގެ ލ.މުންޑޫއާއި އެއްފަޅުތެރޭގައިވާ ލ.ބޮ އިސްލާހާއެކީ ގެނެވުނު ށްލާމަރުކަޒީ އުސޫލަ މީހުންނެއެވެ. 322
  ހެކްޓަރެވެ. 12އިޙްތިޞާޞް ތެރޭގައި ހިމެނިފައެވެ. ލ.ބޮކަތްފުށީގެ ބޮޑުމިނަކީ 

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

 ކަނޑުއޮޅި މަތީގައި އޮންނަ ރަށެކެއެވެ.



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2022

 7 ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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 8 ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު  .5
ެ

 މިންވަރު ނިޔަލަށް ޙާޞިލްވި  ޖޫން މަހުގެ ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  2022

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް 
 ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

ނަތީޖާ 
ޙާޞިލްކުރެވުނު 

 Q1 Q2 މިންވަރު 

1 
 ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް  2021

100% 
 ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުން 

 
 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2022

 
  ބަޖެޓް މަޝްވަރާކުރުމާއި ފާސްކުރުން 

 ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން  
100% 

  ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ބައްދަލުވުން  2

 
 އިދާރީ ހިންގުން 

 
 އޮފީސް ހިންގުން 

 
  ވޭސްޓްމެނޭޖުމެންޓް ސެންޓަރ ހިންގުން 

100% 
 ސެންޓަރ ގެ ކަރަންޓް ފީ ވޭސްޓްމެނޭޖުމެންޓް 

3 
 ވޭސްޓްމެނޭޖުމެންޓް ސެންޓަރ ގެ  ޕިކްޕްގެ ތެޔޮ އެޅުން

 ވޭސްޓްމެނޭޖުމަންޓް ސެންޓަރ ގެ  ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން 

 

އެކަމޮޑޭސަން ބްލޮކްގެ ބޭނުންކުރުމަށް އެތަނަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ ވެއްދުން 
  

100% 
އެކަމޮޑޭސަން ބްލޮކަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާ ގެންގުޅޭ ސާމާނު  02

 ގަތުން 
  އ.ތ.މ.ކ ގެ ބާރުވެރިކަން އިތުރުކުރުން  

100% 
4 

 މަގުތައްކުނިކަހާ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

 އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީއަށް ދޭ އެލަވެންސް

 
  ރަށުން އިގްތިސާދު ރަނގަޅުކުރުން 

100% 
 ގޭސް ވިއްކުން 

  އަމަން އޮމާން މަގުތަކެއް ގާއިމް ކުރުން  

   ްމަގުބައްތި މަރާމާތުކޮށް އާކުރުނ 
 މަގުބައްތި  ކަރަންޓް ފީ   



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2022

 9 ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

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  

  ދަރިވަރުން ހޯދާ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށް އަގުވަޒަން ކުރުން 

100% 

 ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ އެކި އެކި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އިނާމް ހުށައެޅުން
 )ފަނަރަ ސަތޭކަ ރުފިޔާ ހަދިޔާ ކުރުން( 1500ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތައް 

ޤުރުއާން އަދި މަދަހަ މުބާރާތުގެ އެކި ކެޓަގަރީތަކުން ރަމަޟަންމަހުގައި ބޭއްވުނު 
 ވަނަ ތަކުން އައި ފަރާތްތަކަށް އިނާމްދިނުން 

 

7 

  މިސްކަތްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން 
100% 

 މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ދިނުން  

 ހުކުރު އެލަވެންސް ދިނުން 









100% 
100% 

  ހިންގާބެލެހެއްޓުން  ކުޅިވަރުބިންތައް 

 ފުޓްސަލްދަނޑުގެ ކަރަންޓް ފީ 

 ޔޫތުސެންޓަރގެ ކަރަންޓް ފީ 

  ޕިކްނިކް ސަރަޙައްދުގައި އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުން 
0%10 

 ހިތްފަސޭހަ ކޮށްލާނެ އިތުރު ހަޓްތަކެއް ޤާއިމްކުރުން  

 ފާލަމުގެ ސީޓްތައް އެޅުން  

0%10   ްއިތުރުސަރަހައްދެއް ހިމެނުންޕިކްނިކް އޭރިޔާއަށ 

  

ެ

ެ

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2022

 10 ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޙާ  .6
ެ

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން  2022
 2022ވީ ދުވަހުއެވެ. 2022ޖަނަވަރީ  11ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ މިކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރެވުނީ 2022

ފަސް މިލިއަން ހަތްލައްކަ ނުވަދިހަ ހަތްހާސް ރ )5،797،954.60ބަޖެޓުގެ ޖުމުލައަކީ  ޙަރަދުވާނެ ކަމަށް ފާސްކުރިވަނަ އަހަރަށް 
 އެވެ. ނުވަސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތަރުރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް ލާރި(

 

 ޙާޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާތައް:
 ގުރާމްގައި ބައިވެރިވުން:މަދިރި މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮ .01

 ދެެނގަތުާމއި ތަންތަން އާާލވާ މަިދރި ރަުށގައި ގުިޅގެން ުމައއްަސާސތަކާ ރާއިހެލްތް ސެންޓަ ލ.މުންޑޫ ގައި ބޭްއވުުނ، 2022ޖަނަވަރީ  22

 ޕްޮރްގރާްމގައި މި ކައުްނސިލްގެ ފަރާތުން ވަނީ ަބއިެވިރވެފަެއވެ. ަމސައްކަތު ކުރެވޭ ނައްތާުލމަށް ތަންަތން އެފަދަ
 

 
 
 
 
 
 

 

 ތައާރަފްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން:"ހޯމްސްޓޭ" ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް  .02
ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް ލ.މުންޑޫގައި ފުޅާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި "ހޯމްސުޓޭ" ގެސްޓުހައުސް ލ.މުންޑޫގައި ހިންގުމަށް ޝައުގުވެރިވާ 

އްތަކުގެ ލިސްޓްވަނީ އިޢުލާންކުރެވި ސައުގެވެރިވާ ފަރާތްތަ  ގައ2022ިޖެނުއަރީ  24ފަރާތްތައް ކައުންސިލްގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް 

 އެކުލަވާލެވިފައެވެ.

 ގަބުރުސްތާން ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން:  .03

 އޭޕްރިލް ،ވީ ދުވަހު އިޢުލާންކުރެވ2022ިޖަނަވަރީ  24ގަބުރުސްތާނު ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

ސައްކަތަކީ ކޮންމެ އަހަރަކު އަލުން މަސްތެރޭގައި ވަނީ އެފަރާތާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެވިފައެވެ. މިމަ

 އިޢުލާންކޮށްގެން ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތެކެވެ.

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2022

 11 ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ސުނާމީއާއި ގުޅިގެން ވެއްޓިފައިވާ ފާރުތަކާއި ނަގާސާފްކުރުން  .04

 
 މުންޑޫގައި. ލ ،ދަށުން ޒިންމާގެ  އިޖުތިމާޢީ އެމްޓީސީސީގެ

 ސަބަބުން ކާރިސާގެ ސުނާމީ  ދިމާވި އަހަރު  ވަނަ 2004
 މީހުން ގައުތައް ވެއްޓުނު މަގުފާރުތަކުން ގެތަކާއި ވެއްޓުނު
 ބައެއް މުންޑޫގެ ސާފުކުރުމާއި ބިން ނަގާ ސަރަޙައްދުން ދިރިއުޅޭ
 މަގުތައް ބައެއް ހަދަންޖެހޭ އަލަށް ކުރުމާއި އެއްވަރު މަގުތައް
  ދުވަހު ވަނަ 05 ފެބުރުއަރީ  2022 މަސައްކަތް ހެދުމުގެ 

 ނިމިފައެވެ. ވަނީ
 
 
 

 

 ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫޢު: ،މުންޑޫގެ ފެނާއި .05

 
ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ އިމުޤާނަރުދަމާ  ،މުންޑޫގެ ފެނާއި

ން ވަނީ މި މަޝްރޫއުގެ ކުސްއިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު ފުލެ
އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ.އެގޮތުން އާރު.އޯ ޕްލާންޓުގެ 

ހޮޅިވަޅުލުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ 
އްކަތްވެސް މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ މަސަ

 ހަމަސްދުވަސްތެރޭގައި ވަނީ ފެށިފައެވެ.
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2022

 12 ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ލ.މުންޑޫ ޔޫތް ސެންޓަރ މަރާމާތުގެ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްފެށުން. .06
 

ލ.މުންޑޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމިއްޔާއިން ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ 
މި އިމާރާތް ޔޫތްސެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ނިންމާ ޔޫތް 

ވަނީ ކައުންސިލްއިދާރާ މެދުވެރިކޮށް މި މަސައްކަތުގެ މިނިސްޓުރީއިން 
 މި  ކޮންޓުރެކްޓަރ އެމްޒިޔާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއިވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

ގެ 2022މަސައްކަތުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިގެން ދިޔައީ ފެބްރުއަރީ 
 ތެރޭގައެވެ.

 
 
 
 
 

 ފެބްރުއަރީ މަހުގެ އާންމު ބައްދަލުވުން. .07
 
ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ  7/2010

ގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި 2022ފެބްރުއަރީ  17ބައްދަލުވުން 
 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އަދި މާލީ ބަޔާން ހުށަހެޅުނެވެ. 2021

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2022

 13 ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ލާމަރުކަޒީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން .08
 
 

ލާމަރުކަޒީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ 
 މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮށް ބައެއް ހަރަކާތްތައް ހިންގުނެވެ.

 
 
 
 
 
 

 ސާފްކުރުމުގެ ހަރަކާތްހިންގުން.ލ.މުންޑޫ "ރަށުކޮޅު ބީޗް" ސަރަހައްދު  .09
 

ރަށުގެ ރައްޔިތުން ހިތްހަމަޖައްސާލުމަށް ޕިކްނިކް ސަރަހައްދުގެ ގޮތުގައި 
ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ސަރަހައްދު ކަމަށްވާ "ރަށުކޮޅު ބީޗް" ސަރަހައްދަށް އިތުރެކުރެވުނު ބައި 

ކުރިއަށްގެންދެވިފައެވެ. މި މަސައްކަތް ވަނީ  2022މާރޗް  05ސާފްކުރުމުގެ މަސައްކަތް 
ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ ރަށުގެ މުވައްސަސާތަކާއި، އ.ތ.މ ކޮމެޓީއާއި ރައްޔިތުންގެ 

 ބައިވެރިވުމާއި އެކުގައެވެ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2022

 14 ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފަރާެތއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށް އެ މަސައްކަތް ކޭބަލްޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ  .10
 :ހަވާލްކުރުން

 
މިރަށުގައި ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތްދޭން ބޭނުންފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު 
ހުޅުވާލުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލްއިން ދޭޕްލޭންއަކާއި އެއްގޮތައް އެ 

 މުންޑުގައި.ލެމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޢިއުލާންކުރެވި،
 ޓްގެއިންޓަނެ ބޭންޑް ބްރޯޑް ފައިބާރ އަދި ޚިދުމަތް ޓީވީގެ ކޭބަލް

 ލިމިޓެޑާއި ޕްރައިވެޓް ކޮމްޕެނީ ޓްރޫސާރވިސް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ޙިދުމަތް
 .ސޮއިކުރެވިފައެވެ އެއްބަސްވުމުގައި ވަނީ ގައ2022ިއޭޕްރިލް  07 އެކު
 
 
 
 
 

 ފާހަގަކުރުން  ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް  .11

 
 
 

ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި ބައިނަލް އަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް 
ކައުންސިލްއާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ 

ކޮމެޓީއާއި ގުޅިގެން ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. އެގޮތުން ކަނބަލުންނަށް 
މެޗަކާއި އަދި އެހެނިހެން  ޙާއްސަ ކުރެވިގެން ބޭއްވުނު ފުޓްސަލް
 ކުދި ކުޅިވަރުތައް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2022

 15 ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ބީޗްއަށް ބޭނުންވާ ގޮޑި މޭޒްތައްޔާރުކުރުން:ރަށުކޮޅު  .12
" ބީޗް  ރަށުކޮޅަ މުންޑޫ" ތަރައްގީކުރަމުންގެންދާ ކައުންސިލުން މި  

ވެސް މަސައްކަތް  ހެދުމުގެ ތަކެތި  ފަދަ އެނދު އަދި ގޮނޑި,މޭޒު ބަހައްޓާ ގައި
 ގޮތުން  އަމަލީ މަސައްކަތުގައި މި ކުރެވިފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ތެރޭގައެވެ.

 ކައުންސިލްގެ އަދި ޝަފީއު  އަލީ އުންސިލަރކަ ،ނާޞިފް އާދަމް ރައީސް ކައުންސިލްގެ
 ފަރާތްތަކުގެ އާންމު ބައެއް އަދި . ފާހަގަކުރަން ވާކަން ބައިވެރިވެފައި ފުންމުވައްޒަ ބައެއް

މާރޗް  18އްކަތް ނިމި މި މަސަ .ފާހަގަކުރަން އުފަލާއިއެކު ލިބިފައިވާކަން އެހީތެރިކަން 
 ގައި ވަނީ އެ ގޮޑިތަކުގެ ބޭނުންކުރަން ފަށާފައެވެ.2022

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ެ

ެ

 ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ފެން ފޯރުކޮށްދިނުން  .13

ެ

ވާރޭ ނުވެހި ގިނަދުވަސް ވުމުގެ ސަބަބުން މިކައުންސިލްގެ އެދުމުގެ މަތިން  
ސަޕްލައި ގައި 2022އޭޕްރީލް  16ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއިން ވަނީ 

 ެފެންފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

ެ

ެ

ެ

ެ

ެ

ެ

ެ

ެ

ެ

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2022

 16 ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 

 ނިޒާމަކުން ގުޅާލުން:ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެދަށުގައިވާ އެންމެހާ އިމާރާތްތައް ވަޔާރލެސް  .14

ެ 

ެެ

މިކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ފަސޭހަކުރުމަށްޓަކައި ވަޔަރލެސް ނިޒާމެއް މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި 
  ވޭސްޓުމެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރ ވާނީ ގުޅާލެވިފައެވެ. އަދި މިސްކިތާއި ކައުންސިލް ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީވެސް ރޭވިފައެވެ.

 

 
 
 ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޚިދުމަތާއި ގުޅޭ: .15
ެ

ވަލްއާއި އެއްގޮތަށް ރަށުގެ އެްނމެހާ ގޭބީސީތަކުން ކުނިނެގުމުގެ ޚިދުމަތް މި އިވާ ތާކައުންސިލްއިން ކަނޑައަޅާފަ 
 އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގައި ވަނީ ދެވިފައެވެ.

 
 
 

ެ

ެ



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2022

 17 ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ެމަސައްކަތް ކުރުން:ލ.މުންޑޫ މަސްޖިދުލް އަމާނާތު މަރާމާތުކުރުމުގެ  .16

ެ

ރަމަޟާން މަހަށް މިސްކިތް މަރާމާތުކުރުމުގެ ގޮތުން ެ
މިސްކިތުގައި ކުލަލުމާއި އަދި އޭސީތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 
 4ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. އަދި ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން އިުތރު 

މީގެ އިތުރުން މިސްކިތުގެ އޭސީ މިސްކިތުގައި ވަނީ ހަރުކޮށްފައެވެ. އަދި 
އެލްމިނިއަމް ދޮރުތަކުގެ ތަންޑުތަާކއި ހުޅުތަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ 

މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ދެންނެވުނު އެންމެހާ މަސައްކަތުަގއި 
 އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެފައިވަނީ ކައުންސިލްއިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނެވެ.

 
 
 އި ފާހަގަކުރުން ފިތުރު ޢީދު ރަށުފެންވަރުގަ  .17

ފިތުރު އީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ކައުންސިލްއާއި ރައްޔިތުން ގުޅިގެން 
އީދު ސަޔެއް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ހަރަކާތުގައި ރަށުގެ ކުދިބޮޑު 

 އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވެަފއިވެއެވެ.
 
 
 
 
 
 
 

 ދުވަހަށް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މާލީ އެހީދިނުން؛ލ.މުންޑޫ ސުކޫލްއިން އިސްނަގައިގެން ފާހާގަކުރާ ކުޑަކުދިންގެ  .18
ލ.މުންޑޫ ސުކޫލުން އިސްނަގައިގެން މުންޑޫގެ މުއައްސަސާތަކާއި 

ވަނަ އަހަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް މުންޑޫގައި  2022ގުޅިގެން 
ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި ރާވާހިންގާ ަހރަކާތްތަކަށް މާލީ ގޮތުން 

) ފަނަރަ ސަތޭކަ  ރުފިޔާ (ގެ  1500.00އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން 
ވަނީ މުންޑޫ ސުކޫލާއި ގައި ވަނީ 2022މޭ  03ހީ އެ

 ހަވާލުކުރެވިފައެވެ.
 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2022

 18 ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ބައިނަލް އަޤްވާމީ ނަރުހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން: .19
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ނަރުހުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، މި 

ކުރާ  މަރުކަޒުގެ ނަރުހުންކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މުންޑޫ ޞިއްޙީ 
މޭ  12ޙާއްސަ ހަދިޔާއެއް މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން 

 ގައި ވަނީ ދޫކުރެވިފެއެވެ.2022
 
 

 
 ލ.މުންޑޫ މަސްޖިދުލް އަމާނާތުއަށް ސޯލާލައިޓް އެއް ހަދިޔާކުރުން: .20

ސޯލާރ މޯލްޑިވްސްގެ ސީއީއޯ  އިބްރާހިމް ނިޔާޒު މުންޑޫ މަސްޖިދުލް 
ސޯލާ ލައިޓެއް  ގައި ވަނީ 2022މޭ  13  އަމާނާތި އަށް

  ށްފައެވެ.ހަދިޔާކޮ
 
 
 
 ވަނަ ދައުރަށް އިންތިހާބުވި ކައުންސިލްއަށް އެއްއަހަރު ފުރިފައިވާތީ އެކަން ފާހަގަކުރުން: 4މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ  .21

ވަނަ ދައުރަށް އިންތިހާބުވެފަވާ ފަރާްތތަަކށް  4މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ 
އެއްއަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނާއި 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ ޙާއްސަ ކެއުމަށް ވަނީ 
 ދީފައެވެ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2022

 19 ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ލ.ކަލައިދޫ ކައުންސިލްއާއި ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ފުޓްސަލް މެޗް: .22
މުންޑޫ ކައުންސިލްއާއި ގުޅިގެން، ލ. ކަލައިދޫ ކައުންސިލްއާއި 

ވުނު ދެރަށުގެ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ގުޅުން އާލާކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއް
ގައި ލ.މުންޑޫ ފުޓްސަލްދަޑުގައި ވަނީ 2022މޭ  27ފުޓްސަލް މެޗެއް 

 ކުރިއަށް ގޮސްފައެވެ.
 
 
 
 
 
 
 
 ފާހަގުކުރުމަށްޓަކައި ރަށުގެ މުވައްސަސާތަކުގެ ހިޔާލް ހޯދުން:ބައިނަލް އަޤްވާމީ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ކުލަ ގަދަ ގޮތެއްގައި  .23

ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި 
ގައި 2022މޭ  30މުވައްސަސާތަކުގެ ހިޔާލް ހޯދުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް 

 ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2022

 20 ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 އެއްވަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން:ޕާރކު ސަރަހައްދުގައި ފަސްގަނޑު  .24
 އެއްވަރުކުރުމުގެ  ފަސްގަޑު ޕާރކުގައިވާ ސަރަހައްދު ބަނދަރު ރަށުގެ

 ަވނީ  ހެނދުނުގައި ދުވަހުގެ( ހުކުރު) 2022 ޖޫން 03 މަސައްކަތް
 މުވައްޒަފުންވަނީ ހުރިހައި ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތުގައި މި. ކުރެވިފައެވެ

 .ބައިވެރިވެފައެވެ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 "ރަށުކޮޅު" ބީޗްގެ ލައިޓިންގ މަސައްކަތް ކުރުން: .25

 މުންޑޫ " ކަމަށްވާ އޭރިއާ ޕިކްނިކް ތަރައްގީކުރަމުންދާ ކައުންސިލުން
 2022 ޖޫން 03 ވަނީ މަސައްކަތްތައް ލައިޓިންގެ"  ބީޗް ރަށުކޮޅު

 ގޮތުން  އަމަލީ ަމސައްކަތުގައި. ނިންމާލެވިފައެވެ ވަހުދު ވަނަ
 ވަނީ  މުވައްޒަފުން ންސިލްގެކައު އަދި  ކައުންސިލަރުން
 .ބައިވެރިވެފައެވެ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2022

 21 ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 
 ބައިނަލްއަޤްވާމީ ތިމާވެށީގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ގޮޑުދަށް ސާފްކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމް ހިންގުން: .26

 
ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބަނދަރު ސަރަހައްދު 

ޖޫން  04ގޮޑުދަށް ސާފްކުރުމުގެ ހަރަކާތް  އަދި ރަށުގެ
 ގައި ކުރިއަށް ދެވިފައެވެ.2022

 
 
 
 
 

ތިމާވެށީގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ޕޯސްޓަރ ކުރެހުމުގެ މުބާރާތް، ފޮޓޯ ނެގުމުގެ މުބާރާތް އަދި ތިމާވެށީގެ ދުވަހުގެ  .27
 ޙާއްސަ މައުރަޒް ބޭއްވުން:
މިކައުންސިލްއިން އިސްނަގައިގެން ދުވަހުގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން 

ޙާއްސަ މައުރަޒަކާއި އަދި ފޮޓޯ ނެގުމުގެ މުބާރާތެއްގެ އިތުރުން ުދވަހާއި 
ގައު ވަނީ 2022ޖޫން  04ގުޅޭ ޕޯސްޓަރކުރެހުމުގެ މުބާރާތެއް 

ބާއްވާފައެވެ. މި ހަރަކާތްތަކުގައި ލ.މުންޑޫ ސުކޫލްގެ ފަރާތުން ލިުބނު 
 ބޮޑަށް ުޝކުރު ދަންނަވަމެވެ. އެއްބާރުލުމަށް ވަރަށް

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2022

 22 ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ތިމާވެށީގެ ދުވަހާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ޝެޝަން:. .28
ދުވަހާއި ގުޅޭ ޙާއްސަ މައުލޫމާތު ޝެޝަންއެއް ދެ 

ގައި ވަނީ 2022ޖޫން  07އުމުރުފުރާއަކަށް ބަހާލާގެން 
އަހަުރން ދަށުގެ ދަރިވަރުންނާއި  18އެގޮތުން  ބޭއްވިފައެވެ.

މައުލޫމާތު  އަހަރުން މަތީގެކުދިންނަށް ާޙއްސަ 18
ސެޝަންއެއް ވަނީ ދެވިފައެވެ. މި ޝެޝަންތައްނަންގަވާދެއްވީ 

އެންދެރި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ލ.އެޓޯލް ކޯޑިނޭޓަރ އަލްފާޟިލް 
 އަޙުމަދު ނަދީމްއެވެ.

 
 
 
 
 
 

 ވިނަވެފައިވާތީ، ވިނަ ސާފްކޮށް ވެލިގަނޑު ލެވެލްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން:ލ.މުންޑޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު  .29
 ލެވެލް ވެލިގަނޑު ސާފުކޮށް ވިނަ ފްޓްބޯޅަދަނޑުގެ މުންޑޫ.ލ

 ގައި ވަނީ ފެށިފައެވެ.2022ޖްޫނެ 20،މަސައްކަތް ކުރުމުގެ
މެމްބަރުން އަދި  ޖަމްއިއްޔާ މުންޑޫ މަސައްކަތުގައި މި

ކުޅުންތެރިންގެ އިތުރުން ރައްޔިތުން އަންހެނުންަވނީ 
 ބައިވެރިވެފައެވެ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2022

 23 ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އަހަރު ލ.މުންޑޫ ސުކޫލްއިން ބޭއްވި މަދަހަ މުބާރާތާއި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ވަނަ ވަނައަށް އައި ވަނަ  1443  .30
 :ޓުރޮފީދިނުން ފަރާތްތަކަށް 

ސުކޫލްއިން ބޭއްވި މަދަހަ މުބާރާތާއި ވަނަ އަހަރު ލ.މުންޑޫ  1443
 ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ވަނަ ވަނަައށް އައި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން

 ލިޔުްނ ތްކަށް ހަނދާނީއެކި ކެޓަގަރީތަކުން އެއްވަނަ އައި ފަރާޔްއެކި
 ދިނުން.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

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

 މިސްކިތުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުން  : 2ޙަރަކާތް  •
 މުންޖެޓް ލިބިފައިނެތު ފާޙާނާ މަރާމާތުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ބަ ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ޕިކްނިކް ސަރަހައްދު ތަރައްޤީ ކުރުން  : 3ޙަރަކާތް  •
 ހަމަޖެހިފައިނުވާތީ ބައެއް މުވައްސަސާތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަޅިފައިވާތީ އެކަންކަން  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ށުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ދީނަށް އަހުލުވެރިވެފައި ތިބި ބަޔަކަށް ހެދުން ރަ  : 4ޙަރަކާތް  •
މިނިސްޓުރީއިން ސެޑިޔުލްކޮށްފައިވާ ދީނީ ދަރުސްގައި ލ.މުންޑޫއަށް އައިސްފައި ނުވުމުން. އިސްލާމިކް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ކައުންސިލްއިން ބާއްވާ ދީނީ ދަރުސް ފަހު ހަމަސްތެރޭގައި ބޭއްވުމަށް
 

  

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2022

 24 ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

   ވިޔަފާރިއާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ކައުންސިލުން  .7
ެ

   ވިޔަފާރި ލ.މުންޑޫ ރައްޔިތުންގެ ސްޓޯރ/ ގޭސް 

ެ

ެ

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

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

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

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

 
 

 މާއި ލެމިނޭޓް ކުރުން ފޮޓޯޕްރިންޓްކޮށްދިނު  .

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

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

 ފާހަގަކޮށްލަމެވެ  މި ފުރުސަ ތުގައިެއަގުތަކެއްކަމުގައި
 

 އުސް ކުއްޔަށް ދިނުން:ގެސްޓުހަ 
 ވެ.ލ.މުންޑޫ ރައްޔިތުންގެ އުދަބާނި ގެސްޓްހައުސް ގެ ދެކޮޓަރި ކުއްޔަށް ދީގެން ކައުންސިލްއަށް ވަނީ އާމްދަނީ ލިބޭނެގޮތް މަގުފަހިވެފައެ

 

 ލ.ބޮކަތްފުށި ކުއްޔަށް ދޫކުރުން 

ވަނަ ދުވަހުގައި ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގައި ހިމެނޭ ލ.ބޮކަތްފުށި ވަނީ ބިޑް އުސޫލްއިން އިޢުލާންކުރުމަށްފަހު  2022 އޮގަސްޓް  01
ެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. އަހަރު  21ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައެވެ. އެރަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2022

 25 ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 މަސްދުވަހުގެ މާލީ ހިސާބުތައް  06ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ  .8
ެ

 

ގެ  2022
ހުރި  ބަޖެޓްގައި ބާކީ 
 ފައިސާ 

ގެ  2022
މަހުގެ  6ފުރަތަމަ 

 ޚަރަދު 

ގެ ލިބުނު  2022
 ބަޖެޓް 

 ) ދައުލަތުން ދޭ ގްރާންޓް   ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 3169586.45 1271867.42 1897719.03

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 113700.00 36037.69 77662.31

 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު 558100.00  161471.03  396628.97 

 ބަޖެޓް މުޅި ޖުމްލަ  3841386.45  1469376.14  2372010.31 

        

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 2270785.65  879135.65 1391650.35

72773.68 35226.32  108000.00 
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން 

 ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

 ދަތުރުަފތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  43678  23126.00 20552.00

 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 267000.00  39753.65 27246.35

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 503000.00  225197.73 277802.27

 ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޙަރަދު  6000.00  0.00  6000.00

 ސަރުކާރުންދޭ އިސްތިާރކާއި ސަބްސިޑީސް 152122.45 60000.00 92122.45

 ޚަރަދުމަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ  19000.00  9428.07 9571.93

 ޖުމްލަ  3169586.45 1271867.42 1897719.03

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  113700.00 36037.69 77662.31

 ޖުމްލަ 113700.00 36037.69 77662.31

 
 
 
 
 
 
 
 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2022

 26 ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

  ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ހަރަކާތްތައްއަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި  ވަނަ 2021 .9

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  
ހިންގުމަށް ޙަރަކާތް 

 ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 
ލަފާ ކުރާ 

 ބަޖެޓް 
Q3 Q4 

1 

 މަރާމާތު ކުރުން  

50,000/-2 

 މިސްކިތުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުން  - 

 ފާޚާނާ މަރާމާތުކުރުން  - 
 

 

2 

 މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން  

 ްޚަރަދެއް ނެތ 

 މަހުގެ ބައްދަލުވުން ޖުލައި  

 ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުން 

 3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

  

3 

 މުބާރާތް ބޭއްވުން 

-/20000 

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

 ބޭއްވުން ސްޕޯޓްސް ފިއެސްޓާއެއް  

  

  

4 

 ތަރައްޤީކުރުން  އިތުރަށް  ސަރަޙައްދުގައި  ޕިކްނިކް 

-/139000 

 ޤާއިމްކުރުން  ހަޓްތަކެއް އިތުރު ހިތްފަސޭހަ ކޮށްލާނެެ 

 އެ ތަނެއް ފެންވެރޭގޮތެއް އަދި ފާޙާނާއާއި ސަރަޙައްދުގައި ޕިކްނިކްެ 
 ޤާއިމްކުރުން  ސަރހައްދުގައި

 ކުރުން  މަސައްކަތްތައް  ހުރި ނުނިމި ފާލަމުގެ 

5 

 ހިންގުން  ޕްރޮގްރާމް  ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ  ދީނީ 





50000 
 ސުކޫލް ދަރިވަރުންނަށް  ހިންގުން  ޕްރޮގްރާމް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ދީނީ ެ 

 

 



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

 

 27 ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް  .10
ެ

 26: އަދަދު  ބައްދަލުވުމުގެ  ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ
 

 23 ކައުންސިލުން ބައްދަލުވުން ބޭއްވި އަދަދު:
 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2022

 28 ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް  ރުވި ޢަދަދު ޙާޟި  ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

 4 1ބައްދަލުވުން 

މިކައުންސިލް އިދާރާގެ ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް މަޤާމް  .1

ވަގުތީގޮތުން އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފު ފާޠިމަތު ޝެހެނާޒްގެ 

ވަނަ އަހަރުގެ ލ.މުންޑޫ  2021ކޮންޓުރެކްޓާއި ގުޅިގެން 

ވަނަ ޖަލްސާއިން  23ވަނަ ދައުރުގެ  04ކައުންސިލްގެ 

މާރޗް  31ޖާކުރުމަށްފަހު ނިންމި ނިންމުން އަލުން މުރާ

ގެ ނިޔަލަށް އެ މުވައްޒަފުގެ ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތު 2022

އިތުރުކުރުމަށް އެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި 

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 

 2 2ބައްދަލުވުން 

ވަނަ  1ވަނަ އަހަރުގެ  2022ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ  .1

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓްގައި  ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

  ބައިވެރިވި އެންމެހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2022ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ  .2

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި އެންމެހާ 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން 

 

 2 3ބައްދަލުވުން 

އެސްޓިމޭޓް އުސޫލުން ޤަބުރުސްތާން ސާފްކޮށް ބަލަހައްޓާދޭނެ  .1

ފަރާތެއް ހޯދުމަށްޓަކައި އާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރުމަށް 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

ލ.މުންޑޫ ފަޅުތެރޭގައި ދާޖެހައިގެން މަސްހިފުން މަނާކުރުމާއި  .2

އިސްލާހާއިއެކީ ދެންއޮންނަ ގުޅޭ ޤަވައިދަށް ކައުންސިލަރުންގެ 

 އާންމު ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅުމަށް ފާސްކުރެވުނެވެ.

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2022

 29 ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 4ބައްދަލުވުން 

2 

ލ.މުންޑޫ ފަޅުތެރޭގައި ދާޖަހައިގެން މަސްހިފުން މަނާކުރުމާއި  .1

ގުޅޭ ޤަވައިދު އިސްލާހުތަކާއިއެކީ ފާސްކުރުމަށް މެމްބަރުން 

 ހުށަހެޅުމަށް ފާސްކުރެވުނެވެ.ދެންއޮންނަ އާންމު ބައްދަލުވުމަށް 

ވަނަ  82ލޯކަލްކައުންސިލްތަކުގެ އާންމު އިޖްރާއީ ޤަވައިދުގެ  .2

މާއްދާގެ )ހ(ގައިވާ ގޮތުގެ ލ.މުންޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް 

މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި 

ގެ ގޮތުގައި ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ހާޒިރީގައި ސޮއިކުރާނެ ދުވަހެއް

ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ އާދީއްތަ ދުވަސް ކަމުގައި ކައުންސިލްގެ 

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި އެންމެހާ 

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ ހިންގާޤަވައިދު  .3

ބައެއް އިސްލާހުތަކާއިއެކު ކައުންސިލްނާއިބުރައީސް ހުށަހެޅުއްވި 

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި އެންމެހާ 

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއިން ސީ.އެސް.އާރުގެ ދަށުން މިވަގުތުގައި  .4

ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރުން ކައުންސިލްއިން 

ފައިވާ ބައެއް މަސައްކަތްތައް އެދިގެން ކުރުމަށް ރާވާ

ލީޓަރ ޑީސަލް  800އެކުންފުނީގެ ވެހިކަލްތަކަށް އަޅާނެ 

ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ގަތުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ  12.80

އާމްދަނީއިން ޚަރަދުކުރުމަށް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ 

ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި އެންމެހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން 

 .ފާސްކުރެވުނެވެ

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2022

 30 ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 2 5ބައްދަލުވުން 

ވަނަ  04ވަނަ އަހަރުގެ  2022ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ  .1

 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ.

"ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ  .2

ރޮދި އަޅާއިގެން އަދި  ،ސަރަހައްދުގެތެރޭގައި ދައުޖަހައިގެންނާއި

 ލާންދާއެއްލައިގެން މަސްހިފުން މަނާކުރާ ޤަވައިދު"

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި އެންމެހާ 

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

މުންޑޫ ކައުންސިލްއިން ކުރިއަށްގެންދާ ކަސްރަތުޕްރޮގުރާމްގެ  .3

އަށް ލ.މުންޑޫ 21:00އިން  20:00ބޭނުމަށް ކޮންމެ ރެއެއްގެ 

ފުޓްސަލްދަނޑު އެއްލައިޓްދިއްލައިގެން ބޭނުންކުރާގޮތަށް 

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި  ދޫކުރުމަށް

 އެންމެހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2022

 31 ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 6ބައްދަލުވުން 

2 

ވަނަ  05ވަނަ އަހަރުގެ  2022ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ  .1

 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ.

ކައުންސިލްގެއޮނިގަނޑުގައި ހުސްވެފައިވާ "ކައުންސިލް  .2

އެސިސްޓެންޓް" ދާއިމީ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު މިވަގުތު ނެގުމަށް 

ނުފެންނަކަމަށް ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި 

 ވުނެވެ.ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެ

ކައުންސިލްގެ ރިސެޕްޝަން ބެލެހެއްޓުމަށް " އެސިސްޓެންޓް   .3

ކައުންސިލް އޮފިސަރ"ގެ މަޤާމަށް ވަގުތީ މުވައްޒަފެކު ނެގުމަށް 

ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި  ނުފެންނަ ކަމަށް

 ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

އަކަފޫޓްގެ  2000ރާޤަށް ދޫކޮށްފައިވާ ވަނަ އަހަރު ދި  2007 .4

ބިމަށް މިއަދާއި ހަމައަށް ކުލީގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް 

ގައި ދިރާގާއި ކުރެވުނު  2022ފެބްރުއަރީ  07ލިބިފައިނުވާތީ 

މަޝްވަރާއާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލްއިން އިތުރަށް ގޮތެއް 

ށިގެން އިން ފެ 2007ފެބްރުއަރީ  14ނިންމުމަށް އެދިފައިވާތީ 

 0.60ގެ ނިޔަލަށް ކޮންމެ މަހަކު އަކަފޫޓަކަށް  2014މެއި  27

މެއި  27)ފަސްދޮޅަސް ލާރި(ރޭޓުން ބިމުކުލި ނެގުމަށާއި އަދި 

އިން ފެށިގެން އައުއެއްބަސްވުމެއް ހެދުމާއި ހަމައަށް  2014

 1.25އަކަފޫޓްއަކަށް ހިނގާމުއްދުތަށް ކޮންމެ އަކަފޫޓްއަކަށް 

ލާރީ(ގެ ރޭޓުން ކޮންމެ މަހަކަށް  )އެއްރުފިޔާ ފަންސާސް

ބިމުކުލިނެގުމަށް ނެގުމަށް ކައުންސިލްއިން ފާސްކޮށް މިކަން 

ދިރާޤާއި ހިއްސާކުރުމަށް ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓްގައި 

 ބައިވެރިވި އެންމެހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2022

 32 ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 2 7ބައްދަލުވުން 

 01ޚިދުމަތުގެ ފީއެއް  ،ޚިދުމަތްތަކަށް ކައުންސިލުންދޭ ބައެއް  .1

އިން ފެށިގެން ނެގުމަށް ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެ  2022މާރޗް 

 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

ލ.ބޮކަތްފުށީގެ އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް   .2

ވެފައިވާ ކުންފުންޏަށް ނުދަނީ ކީއްވެކަން ސާފުކުރުމަށް ޙަވާލު

ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި  ސިޓީ ފޮނުވުމަށް

 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

ކައުންސިލްގެ ރިސެޕްޝަން ބެލެހެއްޓުމަށް " އެސިސްޓެންޓް   .3
ކައުންސިލް އޮފިސަރ"ގެ މަޤާމަށް ވަގުތީ މުވައްޒަފެކު ނެގުމަށް 

އްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި ނުފެންނަ ކަމަށް ބަ
 ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 2 8ބައްދަލުވުން 

ފެނަކަ ލ.މުންޑޫ ބްރާންޗްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައްކުރުމަށް  .1

ގޯތީގައިވާ" އިމާރާތުގެ  02"ރަށްވެހިގެ  ކުއްޔައްދޫކޮށްފައިވާ

ތުރު ކޮށްދެވެން ނެތް ކަމަށް އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އި

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

ރައީސް ޖުމްހުރިއްޔާ އޮފީހުން ފޮނުވާފައިވާ " ގެދޮރު ވެރިޔާ ލޯން"   
އާއި ގުޅޭ ސިޓީއާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް ރައީސް ޖުމްހުރިއްޔާ އޮފީހާއި އެކު 

ެނެވެ.މަޝްވަރާކުރުމަށް ފާސްކުރެވު



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2022

 33 ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 2 9ބައްދަލުވުން 

ވަނަ  06ވަނަ އަހަރުގެ  2022ކައުންސިލްގެ ލ.މުންޑޫ   .1

ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ހުށެއެޅުނު އިސްލާހުތަކާއި އެކީ 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

ކައުންސިލްގެ  ،ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހަކީ 2022މާރޗް  05 .2

މަސައްކަތު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރުމަށް  ހާޒިރުވެތިއްބެވި 

ރެވުނެވެ. އަދި މި މެންބަރުންގެ އަގްލަބިއްޔަތުން ފާސްކު 

މަސައްކަތު ދުވަހުގައި ރަށުގެ އެހެނިހެން މުޢައްސަސާތަކާއި 

އާންމު އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު 

 ހުޅުވާލުމަށްވެސް ފާސްކުރެވުނެވެ.

ރަށުގައި ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދޫކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  .3

 ން ފާސްކުރެވުނެވެ.މެންބަރުން ވޯޓު 03އިޢުލާންކުރުމަށް 

ލ.މުންޑޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓްގެ ސުޕަވައިޒަރގެ ކޮންޓްރެކްޓް  .4

ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް އައު ކުރުމަށް  2022ޑިސެމްބަރ  31

 ހާޒިރުވެތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަގްލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

މުންޑޫ  ،ކައުންސިލްގެ ޚަރަދުތައް ބޮޑު ދުވަސްކޮޅަކަށްވާތީ .5

 ،ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގައި އާލާކުރުމަށް ކުކުޅު

އަސްދޫނި އަދި މި ތަކެއްޗަށް ދޭނެ ކާނާ ގަތުން މިވަގުތަށް 

މަޑުޖައްސާލުމަށް ހާޒިރުވެތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަގްލަބިއްޔަތުން 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

 5 10ބައްދަލުވުން 

ވާލުމަށް ކައުންސިލަރުންގެ ޗުއްޓީ ތާވަލެއް އެކުލަ .1
 2022ކައުންސިލްގެ ެ،ހުށައަޅާފައިވާ މައްސަލާއި ގުޅިގެން

ކައުންސިލް  ،ވަނަ ޖަލްސާގެ ކުރިން 11ވަނަ އަހަރުގެ 
މެންބަރުން ޗުއްޓީ ނަންގަވަން ޭބނުންވާ ތާރީޚެއް ލިޔުމުން 

ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި  ،ހުށައެޅުމަށް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ
 ރެވުނެވެ. މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކު 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2022

 34 ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 4 11ބައްދަލުވުން 

ކައުންސިލަރުންގެ ޗުއްޓީ ތާވަލެއް އެކުލަވާލުމަށް ހުށައަޅާފައިވާ  .1
 11ވަނަ އަހަރުގެ  2022ކައުންސިލްގެ ެ،މައްސަލާއި ގުޅިގެން

ކައުންސިލް މެންބަރުން ހުށައެޅުއްވި  ،ވަނަ ޖަލްސާގެ ކުރިން
ޗުއްޓީ ނަންގަވަން ބޭނުންވާ ތާރީޚްތައް ހިމަނައިގެން 

ހުށައެޅި  ތައްޔާރުކޮށް  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ެ،ކައުންސިލަރުންގެ ޗުއްޓީ ތާވަލް

ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި އެންމެހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން 
  ފާސްކުރެވުނެވެ.

 30އިން ފެށިގެން  2022މާރޗް  20 ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ދުވަހުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް ދިއުމަށް އެދި ހުށައަޅާފައިވާ 

ހުށައެޅުން ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި އެންމެހާ 

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 5 12ބައްދަލުވުން 

 07ވަނަ އަހަރުގެ ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ  2022 .1
 10 ،ވަނަ ޖަލްސާ 09 ،ވަނަ ޖަލްސާ 08 ،ވަނަ ޖަލްސާ
 ،ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ 11އަދި  ،ވަނަ ޖަލްސާ

މެންބަރުން ހުށައެޅުއްވި އިޞްލާޙްތަކާއެކު ޖަލްސާއަށް 
ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި އެންމެހާ މެމްބަރުންގެ  ،ޙާޟިރުވެ

 އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެވުނެވެ.
 2އަލަށް ހެދުނު  ،ކައުންސިލުން ޚާއްސަ ދުވަހެއް ކަނޑައަޅާ .2

ފޫޓަށްވުރެ ހަނި ނުވާނެހެން ދެފަރާތުގައި ރުކާއި  30 ،މަގު
ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި  ،ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެގަސް އިންދުމަށް 
 ރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެވުނެވެ.އެންމެހާ މެމްބަ

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2022

 35 ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 13ބައްދަލުވުން 

 12ވަނަ އަހަރުގެ ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ  2022 .1 4
ވޯޓްގައި  ،ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ ،ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

 ބައިވެރިވި އެންމެހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެވުނެވެ.
އެސްޓިމޭޓް  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޚިދުމަތް  ކޭބަލްޓީވީގެ  މުންޑޫގައި .2

ހުށައަޅާފައިވާ "ޓްރޫ ސާރވިސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" 
އާއި މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 

ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި އެންމެހާ  ،ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ
 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

ދާރާގައި ހުސްވެފައިވާ "ކައުންސިލް ކައުންސިލް އި  .3
އެސިސްޓެންޓް" ގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުމަށް 

 މްބަރުންގެމެ 03 ބައިވެރިވި ވޯޓްގައި ،ޙާޟިރުވެ ލްސާއަށްޖަ
 .ފާސްކުރެވުނެވެ ވޯޓުން 

މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  03ކައުންސިލް އިދާރާއަށް  .4
"އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ" އެއް ހޯދުމަށް 

 ބައިވެރިވި ވޯޓްގައި ،ޙާޟިރުވެ ޖަލްސާއަށްއިޢުލާންކުރުމަށް 
 .ފާސްކުރެވުނެވެ ވޯޓުން މެމްބަރުންގެ  03

 މީހުން ،ހުރެ ނުހަދާ  ރަޖިސްޓްރީ  ގޯތީގެ  ޢިމާރާތާއި .5
 ޚިދުމަތަށް ނަރުދަމާގެ ފެނާއި ގެ ތެރެއިންގެތަކު  ދިރިއުޅެމުންދާ 

 ،އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ދިރިއުޅެމުންދާ ބިންތަކަށް
ކައުންސިލުން ނިންމާ ދިމާ އަކުން ފެނާއި ނަރުދަމާ ކޮޅު 

 03 ބައިވެރިވި  ވޯޓްގައި ،ޙާޟިރުވެ ޖަލްސާއަށްވެއްދުމަށް 
 .ފާސްކުރެވުނެވެ ވޯޓުން  މެމްބަރުންގެ

 ފަރާތަކުންނާއި އަމިއްލަ ފިލުވުމަށް އާބާތުރަ ސްކިތުގެމި .6
ނައިބު  ފައިސާ ހަމަޖައްސާފައިވާ އިން އެފެއާޒް އިސްލާމިކް

ރައީސްގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ ޚަރަދުތައް 
ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި އެންމެހާ  ،ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެކުރުމަށް 

 ވެ.މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެވުނެ
 

 4 14ބައްދަލުވުން 

މި  ،ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލ.މުންޑޫ ބްރާންޗް ހިންގުމަށް .1
ކައުންސިލުން އެކުންފުންޏަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތުގެ މުއްދަތު 

ޖަލްސާއަށް މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތައް އިތުރުކުރުމަށް  06
ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި އެންމެހާ މެމްބަރުންގެ  ،ޙާޟިރުވެ

 އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެވުނެވެ.
 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2022

 36 ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 4 15ބައްދަލުވުން 

  14އަދި  13ވަނަ އަހަރުގެ  2022ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ  .1
ވޯޓްގައި  ،ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ 

 ބައިވެރިވި އެންމެހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެވުނެވެ.
ވަނަ އަހަރުގެ  2022ޗުއްޓީ ތާވަލް  ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ

ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅާ ފާސްކުރުމަށް ވަނަ ޖަލްސާއަށް  16

ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި އެންމެހާ މެމްބަރުންގެ  ،ޙާޟިރުވެ

 ނެވެ.އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެވު

 4 16ބައްދަލުވުން 

ވަނަ އަހަރުގެ ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ  2022 .1
 ،ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ ،ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ 15

ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި އެންމެހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން 
 ފާސްކުރެވުނެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ ޗުއްޓީ  2022ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ  .2
(، 2023މެއި  16އިން  2022މެއި  17ތާވަލް )

ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ  ،ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ
 އަޤްލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ފޮޅާ ސާފްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން  .3
ޚަރުދަނާކުރަންޖެހޭ ކަންކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން 

 މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.
 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2022

 37 ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 4 17ބައްދަލުވުން 

ނަ އަހަރުގެ ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ ވަ 2022 .1
ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ، ކައުންސިލްގެ  16

 ނާއިބުރައީސް ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހުތަކާއި އެކީ
ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި އެންމެހާ  ،ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްުކރެވުނެވެ.
-188 ނަންބަރ ކޮމިޝަންގެ ސަރވިސް ސިވިލް .2

CSRD/398/2022/1 (28 ް2022 އޭޕްރިލ )
 އެންމެ މަޤާމަށް ޖެނެރަލްގެ ސެކްރެޓަރީ މިކައުންސިލްގެ

 ޖެނެރަލްގެ ސެކްރެޓަރީ ފަރާތް  ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓް މަތިން
 ލަފަޔައް ކައުންސިލްގެ އައްޔަންކުރުމާއިމެދު މަޤާމަށް

މައްސަލައާއި ގުޅިގެން، އެންމެމަތިން   އެދިފައިވާ
، ޙުސައިން ޖަޙުޝް ލްޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވާ އަލްފާޟި

( ލ.މުންޑޫ A311041ޑޫ )ފެންފިޔާޒުގެ، ލ.މުން
ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމްގެ 

 ،ަޖލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ ރުހުންދިނުމަށް ފެްނނަ ކަމަށް
ރުންގެ އިއްތިފާޤުން ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި އެންމެހާ މެމްބަ

 ފާސްކުރެވުނެވެ.
 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2022

 38 ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 5 18ބައްދަލުވުން 

ވަނަ އަހަރުގެ ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ  2022 .1
ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ، ކައުންސިލްގެ  17

ނާއިބުރައީސް ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހުތަކާއި އެކީ 
ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި އެންމެހާ  ،ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްުކރެވުނެވެ.
ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވަށާފާރުގައި ކުލަލައިދޭނެ ބަޔަކު  .2

ހޯދުމަށް ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާނު ކުުރމަށް ޖަލްސާގައި 
ބައިވެރިވެ ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.
އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލެއް ގެނައުމަކާނުލައި މިހާރު އުރީދޫގެ  .3

އޮތްގޮތަށް ކުރިއަށް ދިއުމަށް ބަްއދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ 
ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.
ރަށުގެ އިޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދު ތަކާއި މަގުތަކާއި، އެކިއެކި  .4

 ކައުންސިލުންދޭ މަސައްކަތްކުރުމަށް ބަންދުކުރުމަށް 
ރު ހުއްދަތަކާއި ގުޅިގެން ދޫކުރަންޖެހޭ ބޯޑްތަށް ތައްޔާ

ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޢިުޢާލނު ކުރުމަށް 
ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓްަގއި ބައިވެރިވި 
 މެމްބަރުންގެ އަޤްލަބިއްޔަތުން ާފސްކުރެވުނެވެ.

 

 3 19ބައްދަލުވުން 

ވަނަ އަހަރުގެ ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ  2022 .1
 ،ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ،  18

ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި އެންމެހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން 
 ފާސްކުރެވުނެވެ.

އުދަބާނި ގެސްޓްހައުސްގެ އިރުމަތީފަރާތުގެ ކޮޓަރީގައި  .2
ޔޫގެ އައު އޭސީއެއް ގަތުމަށް ބީ.ޓީ. 18000ހަރުކުރުމަށްޓަކައި 

ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ 
 އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްހާއީދު ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި  1443 .3
ހިންގިދާނެ ހަރަކާތްތަކާއި މެދު ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލް ހޯދުމަށްފަހު 

މަށްޓަކައި ދެން އޮންނަ ކައުންސިލްއިން ގޮތެއް ނިންމު
ލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓްގައި ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅުމަށް ޖަ

 ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2022

 39 ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 4 20ބައްދަލުވުން 

ވަނަ އަހަރުގެ ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ  2022 .1
 ،ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ،  19

ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި އެންމެހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން 
 ފާސްކުރެވުނެވެ.

 

 4 21ބައްދަލުވުން 

 ކައުންސިލްގެ މުންޑޫ ހައްދުންމަތީ އަހަރުގެ ވަނަ 2022 .1
 ،ޙާޟިރުވެ ޖަލްސާއަށް ،ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ ވަނަ 20

 އިއްތިފާޤުން މެމްބަރުންގެ އެންމެހާ ބައިވެރިވި ވޯޓްގައި
 .ފާސްކުރެވުނެވެ

 އަހަރުގެ ވަނ1443ަ ސުކޫލްއިން މުންޑޫ.ލ .2
 މުބާރަތްތަކުގެ އެކިެއކި ބޭއްވުނު ރަމަޟާންމަހުގައި

 ިއނާމްހުށަހެޅުމުގެ ފަރާތްތަކަށް އައި ވަނަވަނައަށް
 ވަކިވަކި މުބާރާތްތަކުގެ ،ހުޅުވާލާފައިވާތީ ފުރުސަތު

 ކައުންސިލްގެ ލިބުނުފަރާްތތަކަށް ވަނަ 1 ކެޓަގަރީއިން
 ބައިވެރިވެ ޖަލްސާގައި ަހދިޔާކުރުމައް ހަދާނީފިލާ ފަރާތުން
 އިއްތިފާގުން މެމްބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓްގައި

 .ފާސްކުރެވުނެވެ
 

 4 22ބައްދަލުވުން 

ވަނަ އަހަރުގެ ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ  2022 .1
 ،ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ، ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ 21

ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި އެންމެހާ މެމްބަރުންގެ އަޤްލަބިއްޔަތުން 
 ފާސްކުރެވުނެވެ.

 އަހަރުގެ ވަނ1443ަ ކައުންސިލްއިން މުންޑޫ.ލ .2
)އަށްހާސް   -/8000  އަޟްޙާޢީދުގެ ހަރަކާތްތަކަށް

ރުފިޔާ( އަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެ ގޮތަށް ކައުންސިލްގެ 
ބައިވެރިވެ ވޯޓްގައި ލްސާގައި ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމަށް ޖަ

 ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަޤްލަބިްއޔަތުން ފާސްކުރެވުނެވެ.
 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2022

 40 ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 3 23ބައްދަލުވުން 

ވަނަ އަހަރުގެ ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ  2022 .1
 ،ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ، ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ 22

ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި އެންމެހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން 
 ފާސްކުރެވުނެވެ.

ކައުންސިލްއިދާރާގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު ކައުންސިލްއިން  .2
ހުށަހެޅި ހިޔާލްތަކާއި އެއްގޮތަށް ބަދަލުގެނައުމަށްަފހު ދެން 
އޮންނަ ކައުންސިލްގެ އާންމު ބަްއދަލުވުމަށް ހުށަހެޅުމަށް 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.
 

   

 

 ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު 
ލް ެމމްބަރުްނގެ ވަނަ ދަުއރަކަށް ިއންތިހާބުިވ ކައުންސި 04ލ.މުންޑޫ ަކއުންސިްލގެ 

  މަޤާމްތަކަށް އެްއވެސް ަބދަލެއް ައއިސްަފއެއް ުނެވއެެވ.



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2022

 41 ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ  .11
 

 ކޮމެޓީ ހިންގާ އިދާރާއަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލު:  ❖
 

މެމްބަރެްއގެ މަޤާމަށް ަގއި ހުާވކުރެުވނު ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން އެްއވެސް 2021މޭ  17
 ބަދަލެއްގެނެވިަފއެއްުނވެެއވެ.

 
 ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުންތައް    ❖

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2022

 42 ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ނިންމުންތައް  ކޮމިޓީގެ  ޢަދަދު މެންބަރުންގެ ރުވި ޙާޟި  ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

 5 1ބައްދަލުވުން 

ވަނަ އަހަރުގެ  2021ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  .1

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ. 33

އ.ތ.މ ކޮމެޓީއިން އަންނައަހަރަށް ރާވާފައިވާ  .2
ހަރަކާތްތަކާއި އެ ހަރަކާތްތަކަށް ހިނގާނެ 

 ޙަރަދުތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.

 5 2ބައްދަލުވުން 

ވަނަ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  .1

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  1އަހަރުގެ 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

ކައުންސިލް ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭންގައިވާ އަންނަ  .2
އަހަރަށް އ.ތ.މ ކޮމެޓީއިން ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ 
ހަރަކާތްތަކާއިއެހަރަކާތްތަކަށް ހިނގާނެ ޚަރަދާއި ، 

ކޮމެޓީއަށް  ވަނަ އަހަރު އ.ތ.މ 2022މިހިނގާ 
އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާއި 

 ގުޅޭ ގޮތުން އިތުރަށް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.

 5 3 ބައްދަލުވުން

ވަނަ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  .1

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  2އަހަރުގެ 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

އަހަރުގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭންގައިވާ  05ކުރިއަށް އޮތް  .2
ވަނަ އަހަރަށް  2022ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން 

ކަނޑައަޅާފައިވާ ހަރަކާތްތައް ވަކިކޮށް އ.ތ.މ 
ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނާ، އަދި މި 
ހަރަކާތްތައް ހިންގާނެ ހަރަކާތްތައް ކަނޑައެޅުމަށް 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2022

 43 ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 5 4 ބައްދަލުވުން

 ވަނަ 2022 ކޮމެޓީގެ  މ.ތ.އ މުންޑޫ.ލ .1
 ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ ވަނަ 3 އަހަރުގެ

 .ފާސްކުރެވުނެވެ
 ބެލެހެއްޓޭނެ ޙަރަދުތައް މޮޑެލްއިން  ވިޔަ .2

 ނާއިބުރައީސް ކޮމެޓިގެ  ހަމަޖެއްސުމަށް އިންތިޒާމް
 .ހަމަޖެއްސުނެވެ ޙަތުމާ މަރްޔަމް މެމްބަރ އަދި

 5 5 ބައްދަލުވުން

 4ވަނަ އަހަރުގެ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  .1

 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ.ވަނަ 

ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ ހިންގާ ޤަވައިދު  .2

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

  6 ބައްދަލުވުން

 5ވަނަ އަހަރުގެ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  .1 4

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ.

ރަށުގެ އިޖުތިމާއީ ބައެއް ސަރަހައްދު ތަކުގައި ރުކާއި  .2

އިންދުމަށް ބޭނުންވާތީ އެކަމަށް ވަކި ސަރަހައްދު ގަސް 

ތަކެއް ކަނޑައެޅުމަށް ކައުންސިލް އާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް 

 ބޭއްވުމަށް ނިންމުން.

ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑްގެ   .3

ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި 

 ނިންމުން. ށްޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަކޮމެޓީގެ ފަރާތުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އިން ކުރިއަށްގެންދާ  .4

"ރީއިމޭޖިނިން ޓޫރިޒަމް ޕްރޮޖެކްޓް" އިން ލ.އަތޮޅަށް 

ހާއްސަ ކުރެވިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 

ކޯހުގެ މަޢުލޫމާތު  2ގެ 3ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 

 10ޝައުގުވެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށް 

 ރުއަރީ ގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމުން.ފެބް



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2022

 44 ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 4 7 ބައްދަލުވުން

 6ވަނަ އަހަރުގެ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  .1

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޞާން މަހަށް ތައްޔާރު  1443 .2

ވުމުގެ ގޮތުން ރަށުކޮޅު ބީޗް ސަރަހައްދު ސާފުކުރުމަށް 

 .ނިންމުން

ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޞާން މަހަށް ތައްޔާރު  1443 .3

ވުމުގެ ގޮތުން  ރަށުގެ ކުދިބޮޑު އެންމެނަށް މާހެފުމެއް 

 ބޭއްވުމަށް ނިންމުން.

ރޯދަ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ރަށުގެ ކޮންމެ ގޭބިސީ އަކަށް  .4

 ގިފްޓް ޕެކް އެއް ދިނުމަށް ނިންމުން.

ހަތް ރަމަޞާން މަހާދިމާކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ދީނީ ނަސޭ .5

ދޭނެ ފަރޭތެއް ހޯދުމަށް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް 

 އެފެއާޒް  އަށް ސިޓީ ފޮނުވުމަށް ނިންމުން.

ގައި  2022ފެބްރުއަރީ  20ޝެފްމޮމްސް ގެ ފަރާތުން  .6

ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރޯދަ ޕްރޮމޯ ޕޭސްޓްރީ ކޯހުގައި 

ރަށުގެ އަންހެން ކަނބަލުންގެ ތެރެއިން ޝައުގުވެރިކަން 

 ފަރާތެއް ބައިވެރި ކޮށްދިނުމަށް ނިންމުން. 10ހުރި 

 5 8 ބައްދަލުވުން

 7ވަނަ އަހަރުގެ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  .1

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ.

ބީއެމްއެލްގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑް އަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް  .2

 ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ތައްޔާރު ކޮއްފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލް

ފައިނަލް ކުރުމަށް ކައުންސިލާ އެކު މަޝްވަރާ 

 ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމުން.

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2022

 45 ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 5  9 ބައްދަލުވުން

 8ވަނަ އަހަރުގެ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  .1

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ.

ވަނަ އަހަރަށް ލ.މުންޑޫ އަންހެނުންގެ  2022 .2

މެޓީގެ މަސައްކަތު ތާވަލު ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮ

 އެކުލަވާލުމަށް ނިންމުން.

 

 5 10 ބައްދަލުވުން

 09ވަނަ އަހަރުގެ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  .1

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ.

ވަނަ އަހަރަށް ލ.މުންޑޫ އަންހެނުންގެ  2022 .2

ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތު ތާވަލު 

ފާސްކުރުމަށް ކައުންސިލާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް 

 ބޭއްވުމަށް ނިންމުން.

 5  11 ބައްދަލުވުން

 10ވަނަ އަހަރުގެ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  .1

 ފާސްކުރެވުނެވެ.ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ 

ރަމްޟާން މަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ  .2

މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ރޯދައާއި 

ތަރާވީސް ނަމާދު އަދި އެކިއެކި ދީނީ މަޢުލޫމާތު 

ގޭބިސީތަކަށް  ހިމަނައިގެން ލީފްލެޓެއް ތައްޔާރުކޮށް 

 ބެހުމަށް ނިންމުން.

" ދުޅަހެޔޮ އަންހެނާ ޕްރޮގްރާމް  ވަނަ އަހަރުގެ 2022 .3

ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު  2022މާރިޗް  17"  2

 ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުން.

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2022

 46 ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 5 12 ބައްދަލުވުން

 11ވަނަ އަހަރުގެ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  .1

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ.

ބައިވެރިވި ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ.ކ ގެ ޤްރްއާން ކުލާހުގައި  .2

 30ކަނބަލުންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 

މާރިޗް ގައި މުނޑު ރަށުކޮޅުގައި ބޭއްވުމަށް 

ހަމަޖެހިފައިވާ މާހެފުމުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 

 ނިންމުން.

 5 13 ބައްދަލުވުން

 12ވަނަ އަހަރުގެ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  .1

 ޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ.ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއް

ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީން ކައުންސިލާއެކު ބޭއްވުނު  .2

ޖަނުއަރީ މަހުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ.ކ ގެ  .3

 މަސައްކަތު ތާވަލު ފާސްކުރަން ނިންމުން.

 4 14 ބައްދަލުވުން

 13އަހަރުގެ  ވަނަ 2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  .1

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ.

ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި  .2

މެމްބަރުންނަށް އޮންލައިންކޮށް ބައިވެރި ވެވޭނެ ގޮތަށް 

 ނިންމުން.

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2022

 47 ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 4 15 ބައްދަލުވުން

 14ވަނަ އަހަރުގެ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  .1

 ފާސްކުރެވުނެވެ.ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ 

އޭޕްރިލް  2022ރައީސާ ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  .2

ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޗުއްޓީއަށް  45އިން ފެށިގެން  17

ދިއުމަށް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ 

 އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

ކޮމެޓީގެ ރައީސާ ޗުއްޓީގައި ހުންނަވާ މުއަދަތުގައި  .3

ލިއްޔަތުތަށް ކޮމެޓީގެ ނައިބު ރައީސާ ރައީސާގެ މައްޢޫ

 އާއި ހަވާލު ކުރުކުމަށް ނިންމުން.

 

 5 16 ބައްދަލުވުން

 15ވަނަ އަހަރުގެ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  .1

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ.

ސިކް ސެންސް ރިސޯޓަށް ބޭނުންވާ ފަން ބޮނޑި އާންމު  .2

ރުފިޔާއަށް ގަނެ ކޮމެޓީއަށް  79ރައްޔުތުންގެ އަތުން 

ރުފިޔާއަށް ރިސޯޓަށް  80ފައިދާއެއް ލުމަށް ފަހު 

 ވިއްކުމަށް ނިންމުން.

 

 5  17 ބައްދަލުވުން

 16ވަނަ އަހަރުގެ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  .1

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހު ކޮމެޓީގެ  2022 .2

ން ރަށުގެ ކުޑަކުދިންނަށް ހަދިޔާއެއް ދިނުމަށް ފަރާތު

 ނިންމުން.



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2022

 48 ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 18 ބައްދަލުވުން

5 
 17ވަނަ އަހަރުގެ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  .1

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ.

އަދި ފުވައްމުލަކަށް  އަށް އައްޑޫ 16އިން  13ޖޫން  .2

ދިއުމަށް އޮތް ތަޖުރިބާ ދަތުރުގައި ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން 

ކޮމެޓިގެ މެމްބަރ މަރްޔަމް ޚަތުމާ ޖަމީލް ބައިވެރިވުމަށް 

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި އެންމެހައި މެމްބަރުންގެ 

 އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 4 19 ބައްދަލުވުން

 18ވަނަ އަހަރުގެ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  .1

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ.

މަސްޖިދުލް އަމާނާތު އަދި ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދު  .2

 ތަކުގައި ގަސް އިންދުމަށް ނިންމުން.

 

 4 20ބައްދަލުވުން

 19ވަނަ އަހަރުގެ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  .1

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ.

ބޭސްފިހާރަ ގޯތިތެޜޭގައި ދަނޑުހެއްދުމާއި ގުޅޭގޮތުން  .2

އަދި ކޮމެޓީ މެމްބަރުންގެ މުސާރައިން ވަކި 

އިންސައްތައެއް ކޮމެޓީގެ ބަޖެޓްއަށް ލުމާމެދު  

ކައުންސިލްގެ ލަފާ ހޯދުމަށް ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް 

 ނިންމުން. 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2022

 49 ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

  21 ބައްދަލުވުން

5 

 20އަހަރުގެ  ވަނަ 2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  .1

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ.

ރަށުގެ ދަނޑުބިން ދޫކުރާ ސަރަހައްދުން ބިމެއް ހޯދުމަށް  .2

 އެދި ކައުންސިލް އަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމުން.

މިއަހަރުގެ އެކްޝަން ޕްނޭން އަށް ގެންނަންޖެހޭ ބައެއް  .3

ވަނަ އަހަރުގެ އެކްޝަން  2023އިސްލާހުތައް 

 މެނުމަށް ނިންމުން.ޕްލޭންގައި ހި

ގައިން ގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކާގުޅޭ ހާއްސަ ސެޝަން އެއް  .4

ލ.މުންޑޫ ސިއްހީ މަރުކަޒާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް 

 ގެންދިއުމަށް ނިންމުން.

 

 5 22 ބައްދަލުވުން

 21ވަނަ އަހަރުގެ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  .1

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ.

ގޯތިތެރޭގައި ކޮމެޓީން އިންދާފައި ހުރި މިސްކިތު  .2

ގަސްތަށް ރަނގަޅަށް ހެދެންދެން ގަސް ބަލަހައްޓާނީ 

 ކޮމެޓީ މެމްބަރުން ކަމުގައި ނިންމުން.

 

 5 23 ބައްދަލުވުން

 22ވަނަ އަހަރުގެ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  .1

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ.

ފުރޭމިންގެ މަޢުލޫމާތު އެގްރޯގެ ކޮންޓްރެކްޓް  .2

  ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނިންމުން.

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2022

 50 ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 5 24 ބައްދަލުވުން

 23ވަނަ އަހަރުގެ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  .1

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ.

އަލްހާ ޢީދަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ރަށުގައި  .2

ފަރާތުން ފުރިހަމަ ކުރާއެއްމެހައި ކަންކަމުގައި ކޮމެޓީގެ 

 އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ނިންމުން.

 5 25 ބައްދަލުވުން

 24ވަނަ އަހަރުގެ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  .1

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ.

ކައުންސިލާއި އެކު ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު ބާއްވާ  .2

ބައްދަލުވުން ކޮންމެ މަހަކުވެސް ފުރަތަމަ ހަފްތާގެ 

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ 

ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި އެންމެހައި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

 5 26 ބައްދަލުވުން

 25ވަނަ އަހަރުގެ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  .1

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ.

ތައްޔާރުކުރުމަށް ސިކްސް ސެންސްގެ ފޮތި ކޮތަޅު  .2

ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ޖަލްސާގައި 

ބައިވެރިވެ ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި އެންމެހައި މެމްބަރުންގެ 

 އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2022

 51 ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 
 ލްތަކަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތަށް ކޮމެޓީގެ އުސޫ  ❖

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

 
 ކޮމިޓީއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަށް  ❖
 

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

 ކޮމިޓީގެ ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ މައުލޫމާތު  ❖
 

 ތަފްޞީލް  ުޖްމލަެ

 އާމްދަނީ  

 ލިބުނު ބަޖެޓް  344304.55

 )މިސާލަކަށް ކުނި ކަހައިގެން( - ެ

  

 ޖުމްލަ އާމްދަނީ  344304.55

  

 ޚަރަދު  

 ކޮމެޓީ އެލަވެންސް  112500.00

  

 ޖުމްލަ ޚަރަދު  112500.00

 ބާކީ  231804.55

 
 
 
 

 ތަފްސީލް  މުދަލުގެ  ހަރު  ވާނަމަ  ހަރުމުދައު  ދަށުގައި  ބެލުމުގެ  ކޮމިޓީގެ  އަންހެނުންގެ 
 ނެތް 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2022

 52 ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 

ެ

 ނިންމުން 
ެ

ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް ކައުންސިލުގެ  ރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހަކީއަހަ  ވަނަ 2022މިކައުންސިލުގެ 
އެގޮތުން ރައްޔިތުންނާ ސީދާ  ލްވަމުންނެވެ.ދަނީ ހާސި ފޮނި ނަތީޖާ  އެކަންކަމުގެ ތާވަލުގެ ގިނަކަންތައްތަކެއް ފެށި،މަސައްކަތު 

އްވާ ގުރާންޓް އަދި ދައުލަތުން ދެ ގުޅުންހުރިކަންކަމުގައި ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ޙަރުދަނާކުރުމަށް މިދަނީ އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

ެ.ގައި ދެކެމެވެންކުރުމަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމުއް ބައްޓަންބޭނުންވާ ގޮތަށް ޚިދުމަތްތަގެންދިޔުމަކީ ރައްޔިތުމިއަށްވުރެ އިތުރުވެ 

ރައްޔިތުންގެ  ތިބެ،މަށް ވަފާތެރި ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި ދުޢާ އަކީ އަތޮޅާއި ޤައު
އަޅަމެންގެ هللا ލާބައާއި މަންފާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. ކީރިތި 

ـــآمـކާމިޔާބީ އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ.  ބަރަކާތް ލައްވައި،މަސައްކަތުގައި  ـــ ــ   ينـ
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