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g 
 

ރު ދަންނަވަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެން  ދާއި، ޝުކުއަށް ޙަމް  وتعالى سبحانه  هللاޢުމަތްތަކުގެވެރި ގަދަކީރިތިވަންތަ ނި
އަށް   وسلّم عليه هللا  صلّى  محّمدޢަމަލީގޮތުން މަގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާތް ސާހިބާ  ،އުޅެންވީގޮތުގެ ރިވެތި ނަމޫނާއާއިގެން ވަޑައިގެން

ޔާގެ އިތުރު އާލުންނާއި، މިތުރު ޞަޙާބީން  ތް ނަބިއްގައި އެ މާޞަލާވާތާއި، ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ. މި ޞަލަވާތާއި، ސަލާމު
 ޝާމިލްކުރަމެވެ. 

އަށް ޙަމްދާއި، ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެން   وتعالى سبحانه  هللاނިޢުމަތްތަކުގެވެރި ގަދަކީރިތިވަންތަ 
އަށް   وسلّم عليه  هللا صلّى محّمدގެ މާތް ސާހިބާ ޢަމަލީގޮތުން މަގުދެއްކެވި މި އުއްމަތު  ، އުޅެންވީގޮތުގެ ރިވެތި ނަމޫނާއާއިގެން ވަޑައިގެން

ނަބިއްޔާގެ އިތުރު އާލުންނާއި، މިތުރު ޞަޙާބީން    އެ މާތް ޞަލަވާތާއި، ސަލާމުގައި    މި   ޞަލާވާތާއި، ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ.
 ޝާމިލްކުރަމެވެ. 

ގެ ނިޔަލަށް ހިންގިފައި ހުރި   2022  ޖޫން 30ން  އި 2022ޖެނުއަރީ   01ކައުންސިލުން    ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫމިއީ  
އާންމު ހާލަތާއި ކައުންސިލުން ހިންގި   ރަށުގެ މި ހިމަނާފައިވާނީ މި ރޯިޕޓް. ކެވެއެކުލަވާލެވި ފައިވާ ރިޯޕޓެ  ހަރަކާތްތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާލައި
، ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް ތަކާއި ށް ންމެހާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކާއި ރައްވެހި ކަމުގެ އެ ށްހަރަކާތް ތަކާއި ރައްޔިތުންނަ 

މި ނޫންވެސް ބައެއް މައުލޫމާތުގެ މައްޗައް ކުރުކޮށް  ސްކޫލްގެ ކިޔެވުގެ ހާލަތާއި ސިއްޚީ ހާލަތާއި  ރީ މަސައްކަތުގެ ހާލަތާއިދާ ކައުންސިލުގެ އި
އެ ގޮންޖެހުންތަށް ގިރާކޮށް    ހުރި ނަމަވެސްފާތު ގޮންޖެހުން  ކާތްތައް ހިންގުމުގައި ތައަދި ކައުންސިލުގެ ހަރަ  . މި ރިޯޕޓްގައި ބަލާލެވިފައި ވާނެއެވެ

މެވެ. ހައްސަކޮށް ކައުންސިލްގެ  ވާކަން ފާހަގަކުރަ މަށް މަސައްކަތްކުރެވިފައިމިކައުންސިލު ހިންގު ދަލްތަކަކާއި އެކުވަރަށް އެދެވޭ ރަގަޅު ބަ 
ފުރުސަތުތަކާއި  ވަޒީފާގެ  އި ރަގަޅު ބަދަލެއްގެ އަސަރު މި ކައުންސިލަށް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ރަށުގައި  ނިންމުންތަށް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ނިޒާމަށް އަ

ހިނގާ  ވިޔަފާރީގެ ފުރުސަތުތަށް މަދުވުމީ ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ބޮޑު އެއްޝަކުވާއެވެ. ހަމައެފަދައިން މަގުތަށް ރަނގަޅުފެންވަރެއްގައި ނެތި 
ތިރިވުމުގެ ސަބަބުން،  މަތިވާކަމީ އަބަދުހެންމެ ރައްޔިތުންގެ ބޮޑު ޝަކުވާއެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ރަށުގެ ބިންބިނގާވެ އުޅުމަށް ދަތިތަކާ ކުރި

ރިމަތިވަމުންނެވެ.  ދިޔަވަރު ބޮޑުވާ ވަގުތުތަކުގައި އަބަދުހެންމެ ރަށުގެ އެކިސަރަހައްދު ތަކުގައި ލޮނުގަނޑު ހަރުލައި އެކިވަރުގެ ގެއްލުންތަށް ދަނީ ކު
އެގޮތުން ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތަށް ތަންފީޒު   އި ބޭނުންކުރާ ވަޅުފެން ތަގައްޔަރުވެ ބޭނުންނުކުރެވޭ ހާލަތަށް ވަނީ ބަދަލްވެފައެވެ.އަދި ރަށުގަ

ދާރާގެ  ލް އިވަމުން ދިއުމާއި އެކު ކައުންސިލް ހިންގުމަށާއި ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ހެޔޮބަދަލް ތަކެއް އައިސްފައި ވެއެވެ. މި ކަންކަމުގައި ކައުންސި 
ފާހަގަ ކޮށް މި ދަނޑިވަޅުގައި އެފަރާތަށް ވަރަށް ހާއްސަ ޝުކުރެއް    ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އާއި ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ހިންގުންތެރިކަން

 ދަންނަވަމެވެ. 
 ފަރާތްތަކަށް  މިޤައުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގުމަށް ތިއްބެވި އެންމެހާهللا އަޅުގަންޑުގެ އިޚުލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ މާތް

ލްޙަވެރިކަން ދެމެހެއްޓޭ، ދީމުޤްރާތީ ހަމަތަކާއި އަސާސްތަކުގެ މަތީގައި  ޤައުމަށް މަޞްލަޙަތުހުރި، ލާބަޔާއި މަންފާ ލިބެނިވި، އަމާންކަމާއި ޞު 
ޓުމަށް އައި ހެޔޮބަދަލުގެ މަންފާ  އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ކަންކަން ރޭއްވެވުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. އަދި އިދާރީ ބެލެހެއް

 .  އާމީން.ރަށުގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެން ދިއުމެވެ
މިޤައުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގުމަށް ތިއްބެވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް  هللا އަޅުގަންޑުގެ އިޚުލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ މާތް

  މާންކަމާއި ޞުލްޙަވެރިކަން ދެމެހެއްޓޭ، ދީމުޤްރާތީ ހަމަތަކާއި އަސާސްތަކުގެ މަތީގައި ޤައުމަށް މަޞްލަޙަތުހުރި، ލާބަޔާއި މަންފާ ލިބެނިވި، އަ
 އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ކަންކަން ރޭއްވެވުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. އާމީން. 

 



  ރިޕޯޓް  ހަރަާކތްތަކުެގ ތަފްސީލް ހިްނިގ ކައުްނސިލުން ަމސްުދަވުހެގ 6ފުރަަތމަ   އަަހރުެގ ަވނަ 2220

 4 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
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      އިބްރާހިމް ޝަކީބު
 ލްގެ ރައީސްހަންދޫ ކައުންސިހައްދުއްމަތީ ކުނަ



  ރިޕޯޓް  ހަރަާކތްތަކުެގ ތަފްސީލް ހިްނިގ ކައުްނސިލުން ަމސްުދަވުހެގ 6ފުރަަތމަ   އަަހރުެގ ަވނަ 2220

 5 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

   ތަޢާރަފު  .1
 

(  ށދާގެ ) ވަނަ މާއ109ްގެ  7/ 2010މި ރިޯޕޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
މަސްދުވަހު ހައްދުއްމަތީ ކުނަހަންދޫ   6މަ  ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތ2022ަކައުންސިލްގެ   ތައްޔާރުކުރެވުނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން 

 ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޯޕރޓެވެ. ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
ވަނަ    2220 ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. މީގެއިތުރުން ރަށުގެ ވަނަވަރު ޝަނާއި،  މިރިޯޕރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ މި 

ނޑައަޅާފައިވާ ްޕރޮގްރާމްތަކާއި، ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާ  ތެރޭގައި ކައުންސިލުން   މަހުގެ  މަސް 6ފުރަތަމަ އަހަރުގެ   ހިންގުމަށް ކަ
  ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި، އެ ްޕރޮގްރާމުތަކުގެ ތަފްޞީލާއި،  މި އަހަރު ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ްޕރޮގްރާމުތަކާއި، ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު

 ހިމަނާލެވިފައިވާނެއެވެ.   

  



  ރިޕޯޓް  ހަރަާކތްތަކުެގ ތަފްސީލް ހިްނިގ ކައުްނސިލުން ަމސްުދަވުހެގ 6ފުރަަތމަ   އަަހރުެގ ަވނަ 2220

 6 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
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ދިވެހި ޖުމުހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި އެޤާނޫނު  މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނާއި  މި ކައުންސިލްގެ މަޤުޞަދަކީ   
ންގުމާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހި  ތަކުގެ މައްޗައް ހެދިފައިވާ ޤަވައިދު ތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން 

ބަޔާންކޮށް ފައިވާގޮތައް އެއްވެސްފާރާތެއް ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި ރަށްވެހި ކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާއި    7/ 2010ނަންބަރު ޤާނޫނު 
ތެއްގައި  ހަމަހަމަ ގޮ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ހަމަ ހަމަ އުސޫލުތައް ދެމެހެއްޓްމާއި. ރައްޔިތުންގެ ހައްޤުތަކަށް ހުރުމަތް ތެރިކޮށް ހިތުމާއި

މުކޮއް އެގުޅުން ވަރުގަދަކޮއް ދެމެހެއްޓުމަށް  ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން ޤާއި ސަރުކާރާއި، ތަކައް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮއްދިނުމާއިފަރާތްއެ
ހަމަތަކުގެ މަތިން  ދައުލަތުގެ އެންމެހާ ވަސީލަތްތައް ޤާނޫނީ  ވެއްޓެށް ޤާއިމު ކުރުމާއި،  ރަށުގައި ސުލްހަވެރި އަމާން މަސައްކަތްކޮއް، 
 ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ދެމިތި ބުމެވެ.   ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި  ރައްޔިތުންނަށް
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ދީ  ކުނަހަންދޫ ރައްޔިތުންނަކީ، މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނަށް ވަފާތެރި، ވެރިންނަށް ބޯލަނބާ،  އިޖުތިމާއީ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރި، އިޤްތިޞާ
، އުފެންދުންތެރި، މާލީގޮތުން ފުދުންތެރި، ސިޔާސީގޮތުން ބާރުވެރި، ސަގާފީގޮތުން ހޭލުންތެރި، ޑިމޮކްރެސީގެ އުސޫލުތަކަށް ލޯބިކުރާން  ގޮތު

  ތުންދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދަށް ބޯލަނބާ، ސިއްހީގޮ  ، ށް ލޯބިކުރާ ތަހުޒީބަ، ވެއްޓަކީ އަމާން ތަނެއްކަމުގަހަދައި  ، ދިރިއުޅެމުންދާ
 ދުޅަހެޔޮ، ރައްޔިތުންތަކެއް ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ހެދުން 

  



  ރިޕޯޓް  ހަރަާކތްތަކުެގ ތަފްސީލް ހިްނިގ ކައުްނސިލުން ަމސްުދަވުހެގ 6ފުރަަތމަ   އަަހރުެގ ަވނަ 2220

 7 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ކައުންސިލްގެ އޮނިގަނޑު     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އިބްރާހިމް ޝަކީބު

ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް

އަޙްމަދު އާޒިމް 

ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީކައުންސިލްގެ

އިކޮނޮމިކް ސޯސަލް އެންޑް މުނިސިޕަލްސާވިސް ޔުނިޓްކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒު ޔުނިޓް

ކައުންސިލްގެ މެންބަރ

ފާތިމަތު ފަރީދާ 

ކައުންސިލްގެ މެންބަރ

އާމިނަތު ރަސީދާ 

ކައުންސިލްގެ މެންބަރ

މުޙައްމަދު އިމްރާން



  ރިޕޯޓް  ހަރަާކތްތަކުެގ ތަފްސީލް ހިްނިގ ކައުްނސިލުން ަމސްުދަވުހެގ 6ފުރަަތމަ   އަަހރުެގ ަވނަ 2220

 8 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 މުނިސިޕަލް ސަރވިސަސް އެންޑު 

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް

 އިކޮނޮމިކް އެންޑް ސޯޝަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 ޔުނިޓް
 ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޔުނިޓް

 އ.ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް )އަބްދުއްރަހީމް( 
12ސީ.އެސް   

 އ.ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް  
12ސީ.އެސް   

 އ.ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް 
12ސީ.އެސް   

 އެސިސްޓެންޓް   ކައުންސިލް   އޮފިސަރ 1

 ޓީޗަރ  1
 ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް )މިސްކިތް  5(   

 ކައުންސިލްގެ   ސު ޕަވިޜަންގެ   ދަށުން 
 މަސައްކަތްކުރާ   މުވައްޒަފުން 

 އިމާމުންނާއި   މުދިމުން ،  )
 ސްޕޯރޓްސް   ކައުންސިލަރުން ، 

 
 

 ކައުންސިލް އޮފިސަރ)ހުސައިން( 1
 އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ)ނާސިރާ( 1

 ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް  4
 

 ކައުންސިލް އޮފިސަރ 1

 އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ ބާސިލް 1

 އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ ) އަހުމަދު، ( 1

 ލީަގލް އޮފިަސރ1

 ފައިނޭްނސް އޮފިަސރ)ައބޫބަުކރު(1

 އެކައުންޓް އޮިފސަރ 1

 ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް)މޫސާ( 1

 ޑްރަިއަވރ1

 
 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންިސލްގެ އިދާރާ

 ލ.ކުނަހަންދޫ، ިދެވިހރާްއޖެ 

 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ  އޮނިގަނޑު 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

  

 
 
  

  
  
 

 

 
 
 

 
  
 

 

 
 

 

ެމްނބަރުްނ( 5)ރަށު ކައުްނސިލް  
އާމިނަތު   3. އަހްމަދު އާޒިމް ނ. ރައީސް 2ކ ރައިށް   އިބްރާހިމް ސަކީބް  .1

 ފާތިމަތު ފަރީދާ 5. މުހައްމަދު އިމްރާން  4ރަސީދަ 

  

 

 

 ސެކްރެޓަރީ ެޖެނރަލް 

ސަލް އެންޑް މުނިސިޕަލް އިކޮނޮމިކު ،ސޯ
ސެކްޝަން ސާވިސަސް   

 ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް)ނާދިޔާ(
14އެސް .ސީ  

4ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުގެ ނަމޫނާ އިދާރީ އޮނިގަނޑު    



  ރިޕޯޓް  ހަރަާކތްތަކުެގ ތަފްސީލް ހިްނިގ ކައުްނސިލުން ަމސްުދަވުހެގ 6ފުރަަތމަ   އަަހރުެގ ަވނަ 2220

 9 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 
11  ރީދޫ އަދި ފެހި ކުލައިން ފާހަގަކުރެވިފައި އެވަނީ ކައުންސިލްގައި މިހާރު ހުރި ހުސްމަގާމްތަށް   މަތީގައިވާ ޗާޓުން   ނޯޓް :   

 

  އަދި  ގެ މަޢުލޫމާތުންމުވައްޒަފު އިދާރީ  ކައުންސިލްގައި މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކައުންސިލަރުންނާއި، *** މިބައި ފުރިހަމަ ކުރުމުގައި 
  އޮނިގަނޑުގައި ހުސްކޮށް ހުރި މަގާމުތައް އެނގޭނެގޮތަށް ތަފްސީލް ހިމެނުމަށް



  ރިޕޯޓް  ހަރަާކތްތަކުެގ ތަފްސީލް ހިްނިގ ކައުްނސިލުން ަމސްުދަވުހެގ 6ފުރަަތމަ   އަަހރުެގ ަވނަ 2220

 10 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

   ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު   / ރަށުގެ ވަނަވަރު   .4
 

 ރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައިކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްގައި ހިމެނޭ ސަރަޙައްދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫ ކުނަހަންދޫލ.
 ސަރަޙައްދުކަމަށް  ކުނަހަންދޫބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗާޓުގައި ލ. 

  . 3/2020އީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގަރާރު ނަމްބަރ . ރަސަރަޙައްދެވެ ކަނޑައަޅާފައިވާ
 .ސަރަޙައްދު އެނގޭނޭ ޗާޓެވެ ތިޞާސް ހިނގާ  އިޙްރަށުގެތިރީގައި އެވަނީ މި

 
 
 
 



  ރިޕޯޓް  ހަރަާކތްތަކުެގ ތަފްސީލް ހިްނިގ ކައުްނސިލުން ަމސްުދަވުހެގ 6ފުރަަތމަ   އަަހރުެގ ަވނަ 2220

 11 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 އުނިކޮށްލެއްވުން އެދެން.   ފުޅުވެ ނުލައްވާނަމަ މިސަފްޙާށް ބޭނުންއްވުމަ *** ނޯޓް: މި ސަްޕހާ ހިމަނު



20XX ަރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނ  

 

 12 ހައްދުއްމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު  ނަތީޖާ   .5
 

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

 

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ  

 މުއްދަތު 

ނަތީޖާ  

ޙާޞިލްކު 

ރެވުނު  
 މިންވަރު 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1 

 ރައްކާތެރިކަން   ކާބޯތަކެތީގެ   ފުދުންތެރިކަމާއި   އަސާސީ 

%20 
 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

2 

 ދިރިއުޅުން   ދިރިއުޅުމެއްގައި   ދުޅަހެޔޮ   ، ރަނގަޅު   ޞިއްޙަތު 

%20 
 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

3 

 ހުނަރު   ތަޢުލީމާއި   ރަނގަޅު   ފެންވަރު 

%30 
 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

4 

 ހަމަހަމަކަން   ޖިންސުގެ   ދެ 

%25 
 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

5 

 ޚިދުމަތްތައް   ރަށްވެހި   ، ފަސޭހަތަކާ   އަސާސީ   ނަރުދަމާގެ   ، ބޯފެނާ   ރައްކާތެރި 

%20 
 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 ހަކަތަ   ރައްޓެހި   ތިމާވެށްޓާ   ކަރަންޓާއި 



  ރިޕޯޓް  ހަރަާކތްތަކުެގ ތަފްސީލް ހިްނިގ ކައުްނސިލުން ަމސްުދަވުހެގ 6ފުރަަތމަ   އަަހރުެގ ަވނަ 2220

 13 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

6 
 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  -  %25

 3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

7 

 ކުރިއެރުވުން   އިޤްތިޞާދު   ރަށުގެ   އިތުރުކުރުމާއި   ފާ ވަޒީ 

%18 
 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

8 

 ސިނާޢަތްތައް   ތަރައްޤީއާއި   އުމްރާނީ 

%10 
 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 3ޓިވިޓީ ސަބްއެކް - 

9 

 ޤާއިމުކުރުން   ހަމަހަމަކަން   އަމަންއަމާންކަމާއި 

%20 
 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

10 

 ބޭނުންކުރުން   ގޮތެއްގައި   ދެމެހެއްޓެނިވި   ދެނެގަތުމާއި   ވަޞީލަތްތައް 

%50 
 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

11 

 ރައްކާތެރިވުން   ކާރިސާތަކުން 

%60 
 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

12 

 މުއްސަނދިކަން   ކަނޑުގެ   އެއްގަމާއި 

%75 
 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

13 

 ޙާޞިލްކުރުން   ނަތީޖާ   ގުޅިގެން 

%45 
 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 



 3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 



  ރިޕޯޓް  ހަރަާކތްތަކުެގ ތަފްސީލް ހިްނިގ ކައުްނސިލުން ަމސްުދަވުހެގ 6ފުރަަތމަ   އަަހރުެގ ަވނަ 2220

 14 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 
 

 
 އި )ހަރަކާތްތަކާއި( އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް  ނޯޓް: ކައުންސިލްގެ އަހަރީ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނޭ އެކްޓިވިޓީތަކާ *** 



  ރިޕޯޓް  ހަރަާކތްތަކުެގ ތަފްސީލް ހިްނިގ ކައުްނސިލުން ަމސްުދަވުހެގ 6ފުރަަތމަ   އަަހރުެގ ަވނަ 2220

 15 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޙާ  .6
 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން   2021

ވަނަ  03ވަނަ އަހަރުގެ  2022ވަނަ ދައުރުގެ  4ގައި ޭބއްވުނު ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ  2022ޖަނަވަރީ  12 .1

  ފާސްކުރުންވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓް 2022ޖަލްސާއިން 
 ރ5492.989  ލިުބނު ޖުމްލަ  ގޮތުގައި އެހީގެ ހިލޭ ސަރުކާރުންދޭ ގޮތުގައި ަބޖެޓްގެ ކުނަހަްނދޫގެ.ލ އަހަރުގެ ވަނ2022ަ

  ލިުބނު ކައުންސިލަށް ތެރެއިން( ނުވައެއް އައްޑިހަ ނުވަސަތޭކަ ހާސް ދެ ނުަވދިހަ ތަރުލައްކަހަ ފަސްމިލިއަން)

 އަދި( ލާރި ފަސް  ފަންފާސް ނުވަރުފިޔާ ތިރީސް ތިންސަތޭކަ ހާސްއަށާރަ ލައްކަ ދެ ފަސްމިލިއަން) ރ5218339.55

)  ރ1355850.00 އަދަދު  އާންމުދަނީ ލަފާކުރާ ކަމަށް ލިޭބނެ އަހަރު ވަނަ 2022 ގޮތުަގއި އާންމުދަނީގެ ކައުންސިލްގެ
 ހަ)  ރ6574189.55 ޖުމްލަ ކުއާއިއެ(  ރުފިޔާ ފަންސާސް އައްސަތޭކަ ފަސްހާސް ފަންފާސް  ތިންލައްކަ އެއްމިލިއަން

  .ފާސްކުރުން(  ލާރި ފަސް ފަންސާސް ނުވަރުފިޔާ އައްޑިހަ ސަތޭކަ ހާސް ަހތަރު ހަތްދިހަ ފަސްލައްކަ މިލިއަން
 ރ213000.00  އާންުމދަނީ ލަފާކުރާ ކަމަށް ލިޭބނެ ކައުންސިލަށް ގޮތުގައި ފައިސާގެ އާންމުދަނީ ފަރާތުގެ ވަނަ 3 އަދި 

  ފާސްކުރުން( ރުފިޔާ ތޭރަހާސް ލައްކަ ދެ)
 .ފާސްކުރެވިފައި ތާއީދާއެކު މެންަބރުންގެ  05 ަބއިވެރިވި ަބއްދަލުވުމުގައި 
 
 

 މަގުތަކުގައި ލައިޓް ޖެހުން   .1
 ފެނަކަ އާއި ކައުންސިލް ގުޅިގެން ލައިޓްޖެހުން  

 
 
 

 ގުރުއާން މުބާރަތް ބޭއްވުން  .2
 ބާރަތް ބޭއްވުނު ކުނަހަންދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮއްގެން ގުރުއާން މު

 
 
 
 
 
 

 

 



  ރިޕޯޓް  ހަރަާކތްތަކުެގ ތަފްސީލް ހިްނިގ ކައުްނސިލުން ަމސްުދަވުހެގ 6ފުރަަތމަ   އަަހރުެގ ަވނަ 2220

 16 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ރަށުގައި ސޯލާ ެޕނެލް ބެހެއްޓުމުގެ މަސްރޫއު  .3
 ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލާ ފެނަކަ ގުޅިގެން ސޯލާ ެޕނަލް ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން  

 
 
 
 
 
 

 އިންޖީނުގެ އެޅުން  .4
 ފެނަކައިގެ ފަރާތުން ކުނަހަންދޫގައި އިންޖީނުގެއެއް އެޅުން

 
 
 
 
 
 

  ފާހަގަ ކުރުން  އަންހެނުންގެ ދުވަސް .5
 އތމ ކޮމެޓީއާއި ގުޅިގެން އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން  

 
 
 
 
 
 

 މަގުބައްތި ޖަހައި މަގުތަށް އަލިކުރުން  .6
 އެސްޓިމޭޓް އުސޫލުން ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮއްގެން މަގު ބައްތި ޖެހިފައި ވެއެވެ. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ހަރަާކތްތަކުެގ ތަފްސީލް ހިްނިގ ކައުްނސިލުން ަމސްުދަވުހެގ 6ފުރަަތމަ   އަަހރުެގ ަވނަ 2220

 17 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ބޭއްވުން ފުޓް ބޯޅަ ލީގު  .7
 ވުން  ގުޅިގެން ފުޓްބޯޅަ މުބާރަތް ބޭއް   ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އާއި ކައުންސިލް 

 
 
 
 
 
 

 އީދު ފާހަގަ ކުރުން   .8
 ކުލަގަދަކޮށް އީދު ފާހަގަކުރުން  

 
 
 
 

 
 

 އާއިލާ ތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން   .9
 ކުލަގަދަކޮށް އާއިލާތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން  

 
 
 
 
 

 އެވެއަނެސް ހިންގުން  .10
 މަސްވެރިންނަށް އެވެއަނެސް ހިންގުން   އތމ ކޮމެޓީ އާއި ކައުންސިލް މުވައްޒަފުން އަދި

 
 
 
 
 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ހަރަާކތްތަކުެގ ތަފްސީލް ހިްނިގ ކައުްނސިލުން ަމސްުދަވުހެގ 6ފުރަަތމަ   އަަހރުެގ ަވނަ 2220

 18 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ނެރު ބައްތި ޖެހުން   .11
 ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން ނެރުބައްތި ޖެހުން  

 
 
 

 
 
 

   ސިއްހީމަރުކަޒުގެ ހަޓް ހެދުން  .12
ކައުންސިލާއި ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ގުޅިގެން ކުނަހަންދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުގައި މީހުނަށް  

 ޓް ހެދުން ތިބެވޭ ގޮތަށް ހަ
 
 
 
 

   އެވެއަނަސް ްޕރޮގްރާމް ބޭއްވުން   .13
 ޒުވާނުންނާއި މަސައްކަތް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެވެއަނެސް ހިންގުން 

 
 
 
 
 

   ސިއްހީދާއިރާ ރަގަޅު ކުރުން   .14
 ހިތަދޫ އަދި ކުނަހަންދު ކައުންސިލް ގުޅިގެން ސިއްހީދާއިރާ ރަގަޅުކުރުން 

 
 
 
 

 ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން   .15
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ހަރަާކތްތަކުެގ ތަފްސީލް ހިްނިގ ކައުްނސިލުން ަމސްުދަވުހެގ 6ފުރަަތމަ   އަަހރުެގ ަވނަ 2220

 19 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން  ކު .16
 
 
 
 
 
 

    ނުކުޅެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ހާލު ބެލުން   .17
 
 
 
 
 
 
 

 މަގުބައްތި ޖެހުން   .18
ކުނަހަންދޫގެ ބައެއް މަގުތަކުގައި އަލިކަމެއް ނެތުމުން ރޭގަނޑު ހިގާ ބިގާވެ އުޅުމަށް  

 ފައިޕަސެންޓް ނިމި 50މަގުތަކުގައި ބައްތި ޖެހުން މަސައްކަތުގެ  ދަތިވާތީ، 
 
 
 
 
 

 ްޕރީސްކޫލް ކިޔެވުން ހިންގުން  .19
 ކުނަހަންދޫގައި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ްޕރީ ސްކޫލް ހިންގުން  

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ހަރަާކތްތަކުެގ ތަފްސީލް ހިްނިގ ކައުްނސިލުން ަމސްުދަވުހެގ 6ފުރަަތމަ   އަަހރުެގ ަވނަ 2220

 20 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ބަދަރު ލައިޓްތަށް ރަގަޅު ކުރެވުނު  .20
 ބަދަރު ލައިޓްތަށް ރަގަޅު ކުރެވުނު ކުނަހަންދޫ ފެނަކަ އާއި ކައުންސިލް ގުޅިގެން 

 
 
 
 

 
 ންދުން މަގުތަށް ވަކި ކުރުމަށް ގަސްއި .21

އތމ ކޮމެޓީއިން ކުނަހަންދޫ ގައި އަލަށް ހެދިމަގުތަށް ވަކިކުރުމަށާއި ރައް ފެހިކުރުމަށް  
 ގަސްއިންދުން   

 
 
 
 
 

 ރަށުގެ ގޮޑުދޮއް ސާފްކުރުން   .22
އތމ ކޮމެޓީއިން ކުނަހަންދޫގެ އެކި ސަރަހައްދުތަށް ސާފުކުރުން ކުރިއަށް          

  ގެންދިޔަ ބަލިމަޑުކަމުން ސަލާމަތް ވުމަށް
 
 
 
 

 
 
 

 ފުޓްބޯޅަ ދަނޑަށް ވިނަކޮށާ މިސިނެތް ގަތުން  .23
 ފުޓްބޯޅަދަނޑު ސާފްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ވިނަކޮށާ މިސިނެތް ގެނެވުނެވެ.  

 
 
 

 
 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ހަރަާކތްތަކުެގ ތަފްސީލް ހިްނިގ ކައުްނސިލުން ަމސްުދަވުހެގ 6ފުރަަތމަ   އަަހރުެގ ަވނަ 2220

 21 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 
 ބޯފެން ރަށަށް ފޯރުކޮއްދިނުން  .24

 
 އެމްއެންޑީއެފްގެ އެހީ އާއި އެކު ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޯފެން ފޯރުކޮއްދެވުނެވެ. 

 
 

 
 
 

 ތަކެތި ނެގުން   ކުގައި ހުރި ރަށުގެ މަގުތަ   .25
އަންހެނުންގެ  ރަށުގެ މަގުތަކުގައި އާންމުން ހިގުމަށް އުދަގޫވާގޮތަށް ހުރި ތަކެތި ނެގުން 

 ކޮމެޓީއާއި ގުޅިގެން  
 

 
 
 
 

 ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން   .26
 ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދިދަނެގުމުގެ ހަރަކާތް ބޭއްވުން  

 
 
 
 
 
 
 

 ންގުން  ރޮގްރާމް ހިކަސްރަތު ްޕ  .27
އާންމު އިއުލާން ކުރެވިގެން ރަށުގެ އެކި އުމުރުފުރާތަކަށް ބައިވެރި ވެވޭ ގޮތަށް  

 ކަސްރަތު ޮޕރޮގަރާމް ހިންގުން  
 
 

 
 
 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ހަރަާކތްތަކުެގ ތަފްސީލް ހިްނިގ ކައުްނސިލުން ަމސްުދަވުހެގ 6ފުރަަތމަ   އަަހރުެގ ަވނަ 2220

 22 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 
 
 
 މަށް  ކައުންސިލަށް ނަތީޖާ ހާސިލް ކުރެވުނު މިންވަރާއި އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަ ކުރުކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ ހަރަކާތްތަކުން ނޯޓް:   *** 

 

ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ    މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި   6ފުރަތަމަ   ވަނަ އަހަރުގެ   2022 .7

 ހަރަކާތްތައް ގެންދެވިފައިނުވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް  
 

ވާ  ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިނު މަސްދުވަހު    6ގެ ފުރަތަމަ  ވަނަ އަހަރު   2022
 ހަރަކާތްތައް 

 ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް  ބޭސްފިހާރައެއް އެޅުން  :    1ޙަރަކާތް   •
 އާއި ގުޅިގެން ބަޖެޓް ލިބުމުގެ ދަތި ކަމާއި އާންމު ރައްޔިތުންގެ މާލީ ހާލަތު ދައްވުން    19ކޮވިޑް  ސަބަބު/ދަތިތައް:  

   ފެންހޮޅިއެޅުން : ބަދަރުގައި  2ޙަރަކާތް   •
 އި   ޓާގައި ކުރުމަށް ފަސްކުރެވިފަ ސަބަބު/ދަތިތައް: ދެވަނަ ސެމިސް 

   ދެވުނު ބީޗު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެން :  3ޙަރަކާތް   •
 ދެވަނަ ސެމިސްޓާގައި ކުރުމަށް ފަސްކުރެވިފައި  ސަބަބު/ދަތިތައް:  

 . ކުރެހުން   ސްކޭލްކޮށް   ޗާޓު   އައުޓްލައިން   ރަށުގެ   އެއްގޮތަށް   ޕްލޭނާ   ބިނާވެށި   : ރަށުގެ 4ހަރަކާތް   •
   ، ބަޖެޓް ދަތިކަމުން    ދެވަނަ ސެމިސްޓާގައި ކުރުމަށް ފަސްކުރެވިފައި ސަބަބު/ދަތިތައް:  

  ބިން ދޫކޮއްގެން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮއްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުން :    5ހަރަކާތް   •
 ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ފާސް ނުވާތީ  

 

 

     ވިޔަފާރިއާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި  ކައުންސިލުން   .8
 
 ން ކުއްޔަށް ދިނުން  ބި 

ރަށުގެ ބަނދަރު ސަރަހައްދުން އާންމު ރައްޔިތުންނަށް    .
ހުޅުވާލައިގެން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިންތަކުން ކައުންސިލަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ  

އާމްދަނީއެއް ލިބެއެވެ. އަދި އެފަރާތުން މި ބިން ބޭނުންކޮއްގެން ރައްޔިތުންނަށް  
ކަކީ ރަށުގެ ރައްޔިތުނަށާއި،   ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަ ފޯރުކޮއްދޭން ގަސްތުކޮއް 

ރަށުންބޭރުން ރަށަށް އަރާ ފަރާތްތަކައް ގިނަ ފަސޭހަތައްވާނޭކަންކަމަށް މިކައުންސިލުން  

 ފޮޓޯ 



  ރިޕޯޓް  ހަރަާކތްތަކުެގ ތަފްސީލް ހިްނިގ ކައުްނސިލުން ަމސްުދަވުހެގ 6ފުރަަތމަ   އަަހރުެގ ަވނަ 2220

 23 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ޤަބޫކުރަމެވެ. މީގެ އިތުރުން އުރީދޫ ހަޓް އަދި ދިރާގު ހަޓްއިންވެސް އާންމު ދަނީ ލިބެއެވެ.  
 
 

 ން ގު ފީނެ ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ  
ކުނަހަންދޫގެ ހުރިހާ ގޭބަސީ އަދި ވިޔަފާރި ތަކުން ކޮންމެ މަހަކު ފީ  .

ނަގައިގެން ކައުންސިލްގެ އާންމުދަނީއަށް އިތުރުކުރުން އަދި އެ ފައިސާއިން ކުނިކޮށި  
 ބެލެހެއްޓުން 

 
 
 
 

 ރުއްތަށް ކުއްޔަށް ދިނުން  
 މަހުކުލީގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ ރުއްގަނޑު ކުއްޔަށް ދިނުން  

 

  

ފޮޓޯ 

 

ފޮޓޯ 

 



  ރިޕޯޓް  ހަރަާކތްތަކުެގ ތަފްސީލް ހިްނިގ ކައުްނސިލުން ަމސްުދަވުހެގ 6ފުރަަތމަ   އަަހރުެގ ަވނަ 2220

 24 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 
 ގެސްޓް ހައުސް ކުއްޔަށް ދިނުން  

 ގެސްޓް ހައުސް ކުއްޔަށް ދިނުން  މަހުކުލީގެ ގޮތުގައި 

 

 

 

 މާލީ ހިސާބުތައްމަހުގެ    6ފުރަތަމަ  ވަނަ އަހަރުގެ    2022ކައުންސިލްގެ    .9
ޯ

ޯ

ގެ    2022
ހުރި    ބަޖެޓްގައި ބާކީ 
 ފައިސާ 

ގެ    2022
މަހުގެ    6ފުރަތަމަ  

 ޚަރަދު 

ގެ ލިބުނު    2022
 ބަޖެޓް 

 ފްޞީލު ގެ ތަ ބަޖެޓު 

2062499.54 
2315607.1 

 

            

4,378,106.60 

 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

689151.18 46846.82 
                

 ޖުމްލަކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ  736,000.00

7,67,245.94 

 
194954.1 

962,200.00 

            

 ޖުމްލަ ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަުތން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ

        

              

3518896.66  

           

2557408.02  

            

60,76,306.60 

  

 ބަޖެޓް މުޅި ޖުމްލަ 

        

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       

 މުވައްޒަފުންނަްށ ހިނގާ ޚަރަދު 4378106 939553 104008

13141 48667  
ނޫން   ޒަފުންނަާށއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަްށޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައް

 ގޮުތން ދޭ ފައިސާ

 ދަތުރުަފތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު   17158 21804

 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަްށ ހޯދާ ތަކެީތގެ އަގު  17605 87698

 ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ ޚިދުމަުތގެ ޚަރަދުއޮފީސް   121161 484826

                            -  

424234 
140000    

                          

-    
 ހީސަރކާރުން ދޭ އެ

 މަރާމާުތ ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  8570 30996

 ޖުމްލަ              1292715           1166707             

ފޮޓޯ 

 



  ރިޕޯޓް  ހަރަާކތްތަކުެގ ތަފްސީލް ހިްނިގ ކައުްނސިލުން ަމސްުދަވުހެގ 6ފުރަަތމަ   އަަހރުެގ ަވނަ 2220

 25 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       

 ްށ ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމްަށ ކުރާ ޚަރަދު ހިންގުމައޮފީސް                     93256  40836                 

 ޖުމްލަ                 93256 40836

        

              

3518896.66  

           

2557408.02  

            

60,76,306.60 

  

 ޖުމްލަ: 

 

   އްހަރަކާތްތަ  ރޭވިފައިވާ   ކުރިޔަށް   ތާވަލުގައި   މަސައްކަތު   އަހަރުގެ   ވަނަ   2022 . 10

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް  
 ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

ލަފާ ކުރާ  
 ބަޖެޓް 

Q3 Q4 

1 

 ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން  އަސާސީ ފުދުންތެރިކަމާއި

50,000/- 

 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 4ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

2 

 ދިރިއުޅުމެއްގައި ދިރިއުޅުން   ޞިއްޙަތު ރަނގަޅު، ދުޅަހެޔޮ

 ްޚަރަދެއް ނެތ 

 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

  

3 

 ހުނަރު  ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި

100,000/- 
 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

  

4 
 ދެ ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަން 

3,000/- 
 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 



  ރިޕޯޓް  ހަރަާކތްތަކުެގ ތަފްސީލް ހިްނިގ ކައުްނސިލުން ަމސްުދަވުހެގ 6ފުރަަތމަ   އަަހރުެގ ަވނަ 2220

 26 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

5 

 ފަސޭހަތަކާ، ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތައްބޯފެނާ، ނަރުދަމާގެ އަސާސީ  ރައްކާތެރި

  - ް1ޓިވިޓީ އެކްސަބ 

 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 
 

6 

 ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން  އަސާސީ ފުދުންތެރިކަމާއި

50,000/- 

 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 4ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

7 

 ވުން  ކުރިއެރުއިޤްތިޞާދު  ވަޒީފާ އިތުރުކުރުމާއި ރަށުގެ

 ްޚަރަދެއް ނެތ 

 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

  

8 

 ސިނާޢަތްތައް  އުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި

100,000/- 
 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

  

9 

 ޤާއިމުކުރުން  ކަމާއި ހަމަހަމަކަންއަމާންއަމަން

3,000/- 
 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

10 

 ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުން   ވަޞީލަތްތައް ދެނެގަތުމާއި

  -  ީ1ސަބްއެކްޓިވިޓ 

 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 
 

11 
 ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުން 

50,000/- 
 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 



  ރިޕޯޓް  ހަރަާކތްތަކުެގ ތަފްސީލް ހިްނިގ ކައުްނސިލުން ަމސްުދަވުހެގ 6ފުރަަތމަ   އަަހރުެގ ަވނަ 2220

 27 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 

 

 

 

 ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް  ވަނަ އަހަރުގެ    2120 .10
ޯ

 
 26: އަދަދު  ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ 

 

 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 4ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

12 

 އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ މުއްސަނދިކަން 

 ްޚަރަދެއް ނެތ 

 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 2ސަބްއެކްޓިިިޓީ  - 

 3ޓިވިޓީ އެކްސަބް - 

  

13 

 ގުޅިގެން ނަތީޖާ ހާސިލް ކުރުން  

100,000/- 
 1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

 3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

  

4 
 ދެ ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަން 

3,000/- 
 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

5 

 މަތްތައްފަސޭހަތަކާ، ރަށްވެހި ޚިދު ބޯފެނާ، ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ރައްކާތެރި

  -  ީ1ސަބްއެކްޓިވިޓ 

 2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 
 



  ރިޕޯޓް  ހަރަާކތްތަކުެގ ތަފްސީލް ހިްނިގ ކައުްނސިލުން ަމސްުދަވުހެގ 6ފުރަަތމަ   އަަހރުެގ ަވނަ 2220

 28 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

  26 އަދަދު:ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ބާއްވައިފައިވާ ކައުންސިލުން 
 
 



  ރިޕޯޓް  ހަރަާކތްތަކުެގ ތަފްސީލް ހިްނިގ ކައުްނސިލުން ަމސްުދަވުހެގ 6ފުރަަތމަ   އަަހރުެގ ަވނަ 2220

 29 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ބައްދަލުވުމުގެ  
 ނަންބަރު 

ޙާޟިރު 
ވި  

 ޢަދަދު 
 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް 

–  4ދައުރު 
2022 

 1ަބއްދަލުވުން 

3 

 ލ.ކުނަހަންދޫ އައު އިންޖީނުގެ އެޅުމަށް ބިންދޫރުކުމަށް ފާސްވެއްޖެ .1
ލ.ކުނަހަންދޫގައި ކައުންސިލްގެ ެބލުމުގެ ދަށުން އިމާރަތް ކޮއްފައިވާ ގެސްޓް  .2

ތަކަށް ކުއްޔަށް ނުދޭ ހާލަތުގައި ދުވަހު ކުއްޔަށް ދުވާލަކު ހައުސް ދިގުމުއްދަ
 ދިނުމަށްރުފިޔާއަށް 100

  ރުފީޔާއަށް ދޫކުރުން 100ގެސްޓް ހައުސްގައި ފަރުނީޗަރ ނެތުމުން ރޫމެއް  .3
   ރުފިޔާއަށް ދޫކުރުމަށ350ްފަރުނީޗަރާއި އެކު  .4
 ކައުންސިލުން ފައިސާ ބަލއިގަތުަމށް ނިންމުން  .5
 ފާސްވެއްޖެ.ވަނަ ޖަލްސަގެ ޔައުމިއްޔާ  53ވަނަ އަހަރުގެ  2020ވަނަ ދައުރުގެ  .6

–  4ދައުރު 

2022 
 2ދަލުވުން ަބއް

3 

ރ )ހަތަރުމިލިއަން  4385252/-  ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓަށް ދައުލަތުންދެއްވި ގުރާންޓްގެ    2021 .1
ރ 5056000/-ތިންލައްކަ އައްޑިހަފަސްހާސް ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ދެރުފިޔާ( އަދި ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ  

ނުވަމިލިއަން ހަތަރުލައްކަ ސާޅީސް އެއްހާސް  ރ ) 9441252/ -)ފަސްމިލިއަން ފަންސާސްހަހާސް( ޖުމްލަ 
 ވަނައަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓު ފާސްވެއްޖެ.  2021ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ދެ ރުފިޔާ ( 

 ފާސްވެއްޖެ. ވަނަ ޖަލްސަގެ ޔައުމިއްޔާ   01ވަނަ އަހަރުގެ   2021 ވަނަ ދައުރުގެ 03 .2
 

–  4ދައުރު 

2022 
 3ަބއްދަލުވުން 

2 

 މަސް ދުވަސް އިތުރުކުރުމަށް ފާސްވެއްޖެ 1ސަރަޙައްދު ސާފްކުރުމަށް އިޖުތިމާޢީ  .1
 ފާސްވެއްޖެ.ވަނަ ޖަލްސަގެ ޔައުމިއްޔާ  02ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ ދައުރުގެ  03 .2

 



  ރިޕޯޓް  ހަރަާކތްތަކުެގ ތަފްސީލް ހިްނިގ ކައުްނސިލުން ަމސްުދަވުހެގ 6ފުރަަތމަ   އަަހރުެގ ަވނަ 2220

 30 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

–  4ދައުރު 

2022 
 4ަބއްދަލުވުން 

2 

މަސައްކަތްތަކާއެކުގައި ހަދަމުންގޮސް  އި ޒުވާނުންގެ ބުރަ ލ.ކުނަހަންދޫ ކުރީގައި ބޮޑު ހަރުގެ ހުރީތަނުގަ .3
މިހާރު ނުނިމިވާ ބޮޑު ހަރުގެ ހަޓް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހަރަދުތައް ކައުންސިލުން ޒުވާނުންނަށް  

 ކޮއްދިނުމަށް ފާސްވެއްޖެ 
ޅަން ، ދެން  ރ )ދިހަހާސް ރުފިޔާ ( ދިނުމަށް ހުށައަ 10000/- ތަރާވީސް ނަމާދު ކުރާ އިމާމުއަށް  .4

 ކުރަން ޖެހޭ ބެހެއްޓުން ކައުންސިލްގެ އިމާރާތެއްގައި ކެއުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދާނީ  އިތުރަށް
 ރަށުގެ ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރި ކަމާއި އެކުގަކަމުގަ ފާސްވެއްޖެ

ން ކުނި ނަގައި  ރަށުގެ ކުނިނެގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާތީ ބަގީތަކަށް ފުރުޝަތު ދީގެން ގެތަކު .5
ރުފިޔާ ދިނުމަށް އަދި ގެތަކުން މަހެއްގެ މަށްޗަށް   1500/- ކޮއްތަށް ގެންގޮސްދިނުމަށް މަހަކު ކުނި

ރުފިޔާ ކަމުގައި ކަޑައެޅުން އިތުރު އިންކަމު އިތުރަށް ލިބެމުންދާނަމަ ކޮންމެ މަހަކު    150/- ނަންގަވާނީ 
ންދާނީ ކައުންސިލުން ވަކި  ގޭގެއިން ކުނި ނަގަމުރުފިޔާ ދިނުން ،ބަގީތަކުން    500  /-ބަގީތަކަށް އިތުރު  

 މުއްދަތަކަށް ހުއްޓުމަށް އެންގާ ހިސާބަށް ކަމުގައި ހުށައަޅަން ، ހޫސައެޚުން ފާސްވެއްޖެ 
ކުނަހަންދޫ ބަނދަރު ލައިތުތައް މަރާމާތު ކުރުމާއި ޓައިމަރު ހަރުކުރުން ، މިވަގުތު ލައިޓްތައް މަރާމާތު   .6

ނަމަވެސް ޓައިމަރު ނެތުމުން ޓައިމަރު ލ.ތަދޫ  އި އެބަހުރި ކުރުމަށް ތަކެތި ކައުންސިލްގަ
ޓައިމަރު ގެނެސް   4ޓައިމަރު ގެނެސް ހަރުކުރުމަށްފަހު ހިތަދޫ ކައުންސިލްއަށް  4ކައުންސިލްއިން 

 ހަވާލްކުރާގޮތައް ފާސްވެއްޖެ 
  ލައިޓް  4ތީ ކުނިކޮށި ސަރަހައްދުއް އަދިރި ވުމާއި ގުޅިގެން ކުނި އުކުމަށް ދަތިތައް ކުރިމަތިވަމުންދާ .7

 ޖެހުމަށް ހުށައަޅަން ފާސްވެއްޖެ 
 ފާސްވެއްޖެ.ވަނަ ޖަލްސަގެ ޔައުމިއްޔާ  03ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ ދައުރުގެ  03 .8

 
–  4ދައުރު 

2022 
 5ަބއްދަލުވުން 

2 

 ވަނަ ޖަލްސަގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވެއްޖެ.  04ވަނަ އަހަރުގެ   2021ވަނަ ދައުރުގެ  03 01

–  4ދައުރު 

2022 

 6ަބއްދަލުވުން 

2 
 ފާސްވެއްޖެ އެވެ ވަނަ ޖަލްސަގެ ޔައުމިއްޔާ  05ވަނަ އަހަރުގެ  2021 ވަނަދައުރުގެ 

–  4ދައުރު 

2022 
 7ަބއްދަލުވުން 

2 

ފާސްވެއްޖެ  ވަނަ ޖަލްސަގެ ޔައުމިއްޔާ    06ވަނަ އަހަރުގެ    2021  ވަނަދައުރުގެ  03 01
 އެވެ

–  4ދައުރު 

2022 

 8ަބއްދަލުވުން 

 ފާސްވެއްޖެ އެވެ ގެ ޔައުމިއްޔާ  ޖަލްސަވަނަ    07ވަނަ އަހަރުގެ    2021  ވަނަދައުރުގެ  03 01 2



  ރިޕޯޓް  ހަރަާކތްތަކުެގ ތަފްސީލް ހިްނިގ ކައުްނސިލުން ަމސްުދަވުހެގ 6ފުރަަތމަ   އަަހރުެގ ަވނަ 2220

 31 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

–  4ދައުރު 
2022 

 9ަބއްދަލުވުން 

 ލ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އެހީ ހޯދައިގެން ބަނދަރުގައި ގިމަތަ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަސް ފާސްވެއްޖެ .1 2
 

 ފާސްވެއްޖެ.ވަނަ ޖަލްސަގެ ޔައުމިއްޔާ  08ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ ދައުރުގެ  03 .2
 

–  4ދައުރު 
2022 
ން ދަލުވުަބއް

10 

 ފާސްވެއްޖެ އެވެ ވަނަ ޖަލްސަގެ ޔައުމިއްޔާ    09ވަނަ އަހަރުގެ    2021  ވަނަދައުރުގެ  03 01 3

–  4ދައުރު  
2022 

ަބއްދަލުވުން 
11 

އިންތިހާއަށް ހުރުމާއި އެކު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރޫމް ގައި ރައީސް  ކައުންސިލްގެ ގާގައިގެ ދަތިކަން  01 3
މެންބަރުން އަދި ޑިރެކުޓަރ އަކީ   3ރޫމްގައި  އަދި ނ.ރައީސް ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން

ރައްކާތެރި ކަމާއިއެކު ބަލަހައްޓަންޖެހޭ  ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ އެކި ކަހަލަ މައުލޫމާތު  
މިހާރުވެސް ޑިރެކްޓާއިން ރޫމް އަދި އ.ޑިރެކްޓާ ރޫމްގައި ފައިނޭސަލް އޮފިޝަރާއީ  ފަރާތަކަށްވާތީ  

ޒަފުން ބަޖެޓްރޫމްގައި އިދާރީ މުވައްޒަފުން އޭ ސެކްޝަންގައި އަދި  އ.ޑިރެކްޓާ ،ބަޖެޓް މުވައް
 މެންބަރުން މިގޮތަށް ހުށައަޅުން ފާސްވެއްޖެ   5މްގައި  އތމ ކޮމެޓީ ކޮންފަރެން ރޫމްތެރޭގައިވާ ރޫ

ލ.ކުނަހަންދޫ ްޕރީ ސްކޫލް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާތީ ްޕރީ ސްކޫލް ހިންގުމަށް ލ.ކުނަހަންދޫ   02
ތު ދެ ރޫމް އޭސީ ހަރުކޮއް ބޮޑުރޫމް ގެ ހުޅަގު ފަރާތު ބިތުން ކަޑައި  އިސްޓޭޖުގެ އުތުރުފަރާ

ދޮރުލައިގެން މަރާމާތުކޮއް ހުޅުވުމަށް ހުށައެޅުން   3އެލްމިނިއަމް ފެންލައިޓް ހުޅުވޭގިތަށް 
 ފާސްވެއްޖެ 

ްޕރީ ސްކޫލް ޔުނީފޯމް ރަތް ކުލައިގެ ޓީސާޓް ހަރުވާޅު ކަޅު ކުލައިގެ ގަތުމަށް ބަޔަކު ހޯދައިގެން   03
 އެކަން ކުރުމަށް ހުށައެޅުން ފާސްވެއްޖެ

 ފާސްވެއްޖެ.ވަނަ ޖަލްސަގެ ޔައުމިއްޔާ  10ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ ދައުރުގެ  03 04
–  4ދައުރު 

2022 

ަބއްދަލުވުން 
12 

 ފާސްވެއްޖެ އެވެ ވަނަ ޖަލްސަގެ ޔައުމިއްޔާ    11ވަނަ އަހަރުގެ    2021  ވަނަދައުރުގެ  03 01 3

–  4ދައުރު 
2022 

ަބއްދަލުވުން 
13 

 އެހެނިހެންތަކެތި ފެްނފާއި ޭބނުންވާ ކުރުމަށް މަރާމާތު ދަނޑު ޯބޅު ފުޓް ނަހަންދޫކު.ލ .1 2
 ބޭނުންވާ  ރޫމުތަކަށް އަދި މެސެނު ދަނޑުކޮށާ 1 ފެންކޫލަރާއި 1 ަބހައްޓާނެ  ޯބޅުދަނޑުގައި ގަތުމާއި
 .ފާސްވެއްޖެ  ކުރުމަށް ަމސައްކަތްތައް އެތަނުގައިވާ ގަތުމާއި ތަކެތި

  ޕިކަޕް އަދި ނެގުމަށް ވުވައްޒަފުން އިތުރު އުކޭނެގޮތާއި ކުނި ްނނަށްއާންމު ކުނިކޮށްޓަށް .2
 ފާސްވެއްޖެ ގޮތައް ވެހިަކލްނެގޭނެ ހާލަތްތަކުގައި މައްސަލަޖެހޭ

 ފާސްވެއްޖެ  ެބހެއްޓުމަށް ކެމެރާސެޓް ސީސީޓީވީ ކައުންސިލްގައި .3
 ފާސްވެއްޖެ  އެޅުމަށް ޕާކު ކުޑަކުނިންގެ ކުނަހަންދޫ.ލ .4



  ރިޕޯޓް  ހަރަާކތްތަކުެގ ތަފްސީލް ހިްނިގ ކައުްނސިލުން ަމސްުދަވުހެގ 6ފުރަަތމަ   އަަހރުެގ ަވނަ 2220

 32 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 އެރުއްތަކުވެރިން ސަރަޙައްދު ރުއްގަނޑު ކޯޑިހަދާތަނުގަވާ  ޑާއިގަރުއް ކާރީ ކައުންސިލް .5
 އެ ނަގައިގެން ދިހަރުފިޔާ މަހަކު ކޮންމެރުކަކަށް އެތަނުގައިވާ ސާފްނުކުރާނަމަ ނުވަތަ ސާފުކުރުން
 ފާސްވެއްޖެ ސާފުކުރުން  ސަރަޙައްދު އެ ފައިސާއިން ލިޭބ ރުއްތަކަށް

 އާއި ކުނަހަންދޫ އޮފް އެކަޑަމީ  ސޮކަ ދިރުވުމަށް ކޮށްއާލާ ކުރިއަރުވާ ކުރިކެޓް ކުނަހަންދޫގެ .6
 .ފާސްވެއްޖެ ހަވާލްކުރުމަށް

 ަބޖެޓް ކައުންސިލްގެ  ކެޑުމަށް ގަސް ރުއް ަމގުތަކުގައިވާ ނުހެދިވާ މިހާރު ކުނަހަންދޫ.ލ .7
 ސަރުކާރުން ފަރާތްތަކުން ޭބނުންވާ ގަސް ރުއް ހުޅުވާލައިގެން ރައްޔިތުންނަށް  ދަތިތަކެއްހުރުމުން

 މަިތން ގޮތެއްގެ އަންގާ ކައުންސިލުން ދެއްކުމަށްފަހު ކައުންސިލްއަށް  އަގު ގަހުގެ ރުއް ޅާފައިވާއަކަޑަ
  ފާސްވެއްޖެ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ސާފުކުރުމުގެ މަގު ކަޑާ  ގަސް ރުއް
 . ފާސްވެއްޖެ ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސަގެ ވަނަ 12 އަހަރުގެ ވަނަ 2021 ދައުރުގެ ވަނަ 03 .8

–  4ދައުރު 
2022 
ވުން ަބއްދަލު

14 

 ޖަލްސަގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވެއްޖެ. ވަނަ  13ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ ދައުރުގެ  03 .1 2

–  4ދައުރު 

2022 

ަބއްދަލުވުން 
15 

 ވަނަ ޖަލްސަގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވެއްޖެ.  14ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ ދައުރުގެ  03 2

–  4ދައުރު 

2022 
ަބއްދަލުވުން 

16 

 ވަނަ ޖަލްސަގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވެއްޖެ.  15 ވަނަ އަހަރުގެ 2021ވަނަ ދައުރުގެ  03 2

–  4ދައުރު 
2022 

ަބއްދަލުވުން 

17 

ޢަލީ ޝަރީފް ހުށައަޅާފައިވާ ގޯތީގެ ބަދަލް ހޯދުމަށް ހުށައަޅާފައިވާ ބަދަލަކީ ދޭންޖެހޭ އެއްވެސް އެއްޗަކުން   01 2
އިރުގަވެސް ބިމާބެހޭ  ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިހާހިސާބައްދިޔަ  2006ނުވަތަ ލިއުމަކުން ފެންނަން ނެތުމާއި 

އްކަތް ކުރެވިފައިވާ ތަނަކަށް ކުވުމާއި ކައުންސިއިން ދޫކުރި ގޯތީގައި ބަދަލް ދިނުމަށް  ގަވައިދާ އެއްގޮތަށް މަސަ
 އެއްވެސް ހަރަދެއް ކުރަން ޖެހިފައި ނުވާތީ އެއްވެސް ބަދަލެއް ދޭން ނުޖެހޭކަމުގައި ފާސްވެއްޖެ 

 ފާސްވެއްޖެ.ވަނަ ޖަލްސަގެ ޔައުމިއްޔާ  16ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ ދައުރުގެ  03 02

–  4ދައުރު 

2022 

 ފާސްވެއްޖެ އެވެ ވަނަ ޖަލްސަގެ ޔައުމިއްޔާ    17ވަނަ އަހަރުގެ    2021  ވަނަދައުރުގެ  03 01 2



  ރިޕޯޓް  ހަރަާކތްތަކުެގ ތަފްސީލް ހިްނިގ ކައުްނސިލުން ަމސްުދަވުހެގ 6ފުރަަތމަ   އަަހރުެގ ަވނަ 2220

 33 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ަބއްދަލުވުން 
18 

–  4ދައުރު 
2022 

ަބއްދަލުވުން 

19 

އިވާތީ އެ މަޤާމަށް  އިބްރާހީމް ޝަކީބު ކައުންސިލްއަށް ހޮވުމާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލް މަގާމުން ވަކިކޮށްފަ 01 2
އަވަހަކަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އެމަގާމަށް މީހަކު ނެގުމަށް  ވީ އެންމެ 

 ހުށައުން ފާސްވެއްޖެ
ލ.ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލް ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް އެޅެންހުރި ފިޔަވަޅުތަކުގެތެރެއިން މި ހާރު ވަޒީފާގެ   02

ރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޙުސައިން އަޙްމަދު ޝަރުތު  ރެއިން ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ސަކުރިއެރުމުގެތެ
ހަމަވާތީ އ.ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމް ހަމަޖެއްސުމަކީ ތަނުގެ މަސައްކަތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ލިބޭ ފުރުޝަތަކަށް  

 މި ފުރުޝަތު ދިނުމަށް ހުށައެޅުން ފާސްވެއްޖެ
އެޅެންހުރި ފިޔަވަޅުތަކުގެތެރެއިން މި ހާރު ވަޒީފާގެ    ނާކުރުމަށްސިލް ހިންގުން ހަރުދަ ލ.ކުނަހަންދޫ ކައުން 03

ކުރިއެރުމުގެތެރެއިން ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ސަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޢަލީ ބާސިލް ޝަރުތު ހަމަވާތީ  
ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ލިބޭ   މަޤާމް ހަމަޖެއްސުމަކީ ތަނުގެ މަސައްކަތައްމުނިސްޕަލް ސަރުވީސް އޮފިޝަރ 

 ރުޝަތަކަށް މި ފުރުޝަތު ދިނުމަށް ހުށައެޅުން ފާސްވެއްޖެފު
ލ.ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގައި ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުންތައް ނުލިބި ގިނަ އަހަރުތަކެއްވެފައިވާ މުވައްޒަފުން   04

 ލް ކުރެވޭތީ ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ތިބުމާއި އެބޭފުޅުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ހަމަ އުޖޫރަ ލިބެމުން ނުދާކަމަށް ގަބޫ
އެއީ ދެވޭނެ އެއްޗެއް ކަމަށް ވާތީ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަކީވަރަށް މުހިންމުކަމެއްކަމަށް ހުށައެޅުން 

 ފާސްވެއްޖެ 
 ފާސްވެއްޖެ.ވަނަ ޖަލްސަގެ ޔައުމިއްޔާ  18ވަނަ އަހަރުގެ  2021ވަނަ ދައުރުގެ  03 05
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ަބއްދަލުވުން 
20 

 ފާސްކުރުން.     2021/ 10މްބަރު:  ޑާނައެޖެން  .1 5

 މެންބަރުންގެ ތާއީދާއިއެކު ފާސްކުރެވިފައި    5އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ބައްދަލްވުމުގައި ބައިވެރިވި 

  ފުރަތަމަ   ދައުރުގެ   ވަނަ   4  ކައުންސިލްތަކުގެ   ލޯކަލް )   ހޮވުން   ނައިބުރައީސް   ކައުންސިލްގެ  .2
 ( ނައިބުރައީސް   ކައުންސިލްގެ   ބައްދަލުވުމުގައި 

ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި އެމަޤާމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް  
ސިޓީ ހުށަހެޅި ކައުންސިލް މެންބަރު މުހައްމަދު އިމްރާނު އާއި އަޙްމަދު އާޒިމް މި ދެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 

  5ބުކުރުމަށް މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނެގި ސިއްރު ވޯޓުން ޤާމަށް އިންތިޚާކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސްގެ މަ 
 ، މެންބަރުންގެ އަގުލަބިއްޔަތުން އެމަޤާމަށް އަޙްމަދު އާޒިމް އިންތިޚާބު ވެފައިވާތީ 3މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 

   ވަނަ ދައުރުގެ ނައިބްރައީސް އަކީ އަހްމަދު އާޒިމް ކަމުގައި ނިންމުން     4ކައުންސިލްގެ 

  ބަޔާން   ގޮތުގެ   ދިޔަ   ހިނގައި   ދައުރު   ނިމިދިޔަ   ކައުންސިލުގެ   –   މައްސަލަ   ހުށަހަޅާ   ކައުންސިލުން  .3
     އިއްވުން   ދަރުބާރަށް 
ކައުންސިލްގެ ވަގުތީ ގައިވާ ނިމިދިޔަ ދައުރު ހިގާ ދިޔަ ގޮތުގެ ަބޔާން އިއްވާދެއްވީ    3އެޖެންޑާ އައިޓަމް  

ރައީސް އިްބރާހިމް ޝަކީެބވެ. އެގޮތުން ފާއިތުވި ދައުރުގައި ކައުންސިލްގެ އެސްޖީގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކު 
ިއ ހާސިލު ނުވެ ހުރި ކަންކަމާއި މާލީ ކައުންސިލުން ކަނޑައެޅި ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ހާސިލުވި މިންވަރާ

ވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލުން މެންަބރުްނނަށް އެަކްނ   4ދެއްވިފައި، އަިދ ކައުންސިލްގެ  ހާލަތު ަބޔާްނ ކޮއް
 އިވާކަން ނިންމުން އެނގިފަ



  ރިޕޯޓް  ހަރަާކތްތަކުެގ ތަފްސީލް ހިްނިގ ކައުްނސިލުން ަމސްުދަވުހެގ 6ފުރަަތމަ   އަަހރުެގ ަވނަ 2220

 34 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 .މުހާތަބުކުރެއްވުން   ދަރުބާރާއި   ރައީސް   ދައުރުގެ   ވަނަ   4  ކައުންސިލްގެ  .4
 

ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އެލްޖީއޭގެ ގަވައިދު ތަކާއި އެއް ގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި ކައުންސިލާއި 
 ރަށް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދެންނެވުނު.  ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައި އެއްބާރުލުން ދީ

 އި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ވެސް އިރުސާދު ދެވުނު.  އަދި ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނާ

–  4ދައުރު 

2022 

ަބއްދަލުވުން 
21 

 ފާސްކުރުން.     2021/ 02އެޖެންޑާނަމްބަރު:   .1 4

 މެންބަރުންގެ ތާއީދާއިއެކު ފާސްކުރެވިފައި    4އިވެރިވި އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ބައްދަލްވުމުގައި ބަ

 ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުން    .2
 

މިހާރު އެކުލަވާލާފައިވާ ިހންގާ ަޤވާޢިދަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކައުްނސިލަކުން އަމަލުކުރަމުންގެންދާ ިހންާގ 
ލުކޮށް ހުރިހާ ކައުންސިލަކުންވެސް  ޤަވާޢިދުތަކުގައި ތަފާތުތަކެއް ހުރުމާއެކު، އެކަންކަން ޙައް
ރމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން އެކުލަވާާލފައިވާ ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ ޤަވާޢިދު ެއއްގޮތްކުރުމުގެ ގޮތުން ލޯކަލް ގަވަ

ޤަވާޢިދެއްކަމަށްވުމާއެކު، ލޯކަްލ ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއިްނ ފޮނުާވފައިވާގޮތަށް ގެްނނަންޖެހޭ ަބދަުލތައް 
ޢިދު ފާސްކުރަން ފެންނަކަމަށެވެ. މިކަން ިމގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ކައުންިސލްގެ ގެނައުމަށްފަހު  ޤަވާ

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  04އިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ަބ
ކައުންސިލަށް އެސް ޖީ އެއް ނެގެންދެން މިހާރު ވަގުތީ އެސް ޖީ ގެ މަގާމުގައި ހުރި މުވައްޒަފު   .3

 ޓުމާއި ނުވަތަ އެހެން މީހަކު ހަމަޖެއްސުމާއި ބެހޭގޮތުން މީހެއްގެ ނަން ފާސްކުރުން ބެހެއް 
ކައުންސިލްގެ އެސްޖީ މަޤާމަށް މީހަކު ހަމަޖެހެންދެން ވަގުތީ އެސްޖީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް މީހަކު ނެގުމަށް  

 މިހާރުވެސް ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވަގުތީ  މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން އެ މަގާމަށް  4ބައްދަލްވުމުގައި ބައިވެރިވި 
ގެންދާ ނާދިޔާ އަބްދުލް ޣަފޫރުގެ ނަން ވަނީ ފާސްކުރެވިފައި. މިގޮތަށް   އެސްޖީގެ މަގާމްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން

ށް  ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ނާދިޔާ އަބްދުލް ޣަފޫރުގެ ތައުލީމާއި ގާބިލުކަމަށް ބަލައި ކައުންސިލަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރިގޮތަ
އެހެންކަމުން  ،މުވައްޒަފަކަށް ވާތީމަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާތީއާއި މާލީޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ ސަރުތުވެސް ހަމަވާ 

ކައުންސިލަރުންގެ   04މިނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
 އިއްތިފާޤުންނެވެ.   

 ހަމަޖެއްސުން  ބްލޮކުން ދޫކޮއްފައިވާ ގޯތިތަކުގެ މަގަށް ނުވަތަ ގޯތިތަކަށް ގޮތެއް  އުރީދޫ އެންޓަނާ ހުރި  .4
 

އެ ސަރަހައްދުން ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތިތަށް މިހާރުވެސް އޮތް ގޮތަށް ބޭއްވުމަށް ފާސްކުރުން ނިންމުން މިގޮތަށް  
ކައުންސިލަރުންގެ    04 ނިންމާފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި

 އިއްތިފާޤުންނެވެ 

 މުޙައްމަދު ނުޒައިރު ބޯޅަގޭގައި ބެހެއްޓުމާއި ބެހޭގޮތުން އަދި ފީއެއް  ތަރާވީހު ނަމާދުކުރުމަށް ގެނައި  .5
 ކަންޑައެޅުން 



  ރިޕޯޓް  ހަރަާކތްތަކުެގ ތަފްސީލް ހިްނިގ ކައުްނސިލުން ަމސްުދަވުހެގ 6ފުރަަތމަ   އަަހރުެގ ަވނަ 2220

 35 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ބަލިހާލަތާއި ގުޅިގެން ލ.ގަމަށް ދިއުން ފަސްކުރެވިފައި ވާތީ، ދުވަހު ކުލީގެ ގޮތުގައި ދުވާލަކު   19-ކޮވިޑް 
ތަށް ނިންމާފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ  ފިޔާ ގެ ރޭޓުން ބޯޅަ ގޭގައި ހުރި ރޫމްގައި ބެހެއްޓުމަށް ނިންމުން މިގޮރ100ު

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.   04މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 

 ވަނަ ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން   1ވަނަ ދައުރުގެ    4ކައުންސިލްގެ   . 6

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވިފައި. މިކަން މިގޮތަށް  1ވަނަ ދައުރުގެ  4ންސިލްގެ ކައު
މެްނަބރުންގެ  04ނިންމާފައިވަނީ ކައުންސިލްެގ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ަބއިވެިރވެވަޑައިގެންނެވި 

 އިއްތިފާޤުންނެވެ.   
01  

–  4ދައުރު 

2022 
ަބއްދަލުވުން 

22 

4  

 ސްކުރުން.  ފާ    2021/ 03އެޖެންޑާނަމްބަރު:   .1

 މެންބަރުންގެ ތާއީދާއިއެކު ފާސްކުރެވިފައި    4އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ބައްދަލްވުމުގައި ބައިވެރިވި 

 ކުނިކޮށި ހިންގުން ކުރިއައް ގެންދާނެ ގޮތެއް ކަޑައެޅުން  .2
 

ށް ހަމަޖެއްސުން އަދި 10:00ރޭގަނޑު ން 4:00ކުނިކޮށީގެ ކުނިނެގުމަށް ކޮންެމ ދުވަހަކު ހަވީރު 
ކުނިކޮށީގެ މުވައްޒަފުން ޑިއުޓީ ކުރުމަށް ވެސް އެގަޑިތަކުގައި ނިކުތުމަށް ނިންމުން އަދި މިހާރުެވސް  

 މަސްދުވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންުމން 1ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށް ކޯޓޭޝަްނ އުސޫލުން އިތުރު 
 ށް ގޮތެއްނިންމުން ދު ވަޒީފާއަށް ނުނިކުންނަ މައްސަލައަ ކުނި ކޮށީގެ ޑްރައިވަރު އަލީ ރަސީ  .3

ން ފެށިގެން ވަޒީފާއަށް ނުނިކުންނާތީ، ލިޔުމުން ވަޒިފާއަށް ނިކުތުމަށް  2021މޭ  01ކުނިކޮށީގެ ޑްރައިވަރު 
 އެންގުމުން ވެސް ވަޒިފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ހަވާލުވެ ނިކުމެ ފައި ނުވާތީ، ސިވިލްސާވިސްގެ ގަވައިދުގެ ތެރެއިން 

 އަށް ގެންދިއުމަށް  ވަޒިފާ ވަކިކުރުމުގެ މަރުހަލާ ކުރި

 ކުނިކޮއްޓައް ކުރެވިފައިވާ އިޢުލާނަށް މީހުން ނެގުމަށް ގޮތެއް ކަޑައެޅުން   .4
މިހާރުކުރެވިފައިވާ އިޢުލާން އަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިންޓަރވިއުކޮށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގެ މަރުހަލާތަށް  

 ނެރުމަށް  ކުރިއަށް ގެންގޮސް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައި މަސައްކަތަށް 

 ރައްޔިތުންނާ ބަދަލްކުރާނެ ދުވަހެއް ކަޑައެޅުން   .5
ގައި ބައްދަލްވުން ބާއްވާ ގޮތަށް، ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތަށް  8:30ރޭ  ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ   2021ޖޫން  

ޅޭ ގޮތުން އަހަރު ދުވަހުގެ ތަރައްޤީ ުޕލޭނާއި ފައިނޭސިއަލް ުޕލޭން ތައްޔާރުކުރުމާއި ގު 5ރޭވިފައިވާ ގޮތާއި އަދި 
 ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލާ މަސްވަރާ ހޯދުން  

 ހެލްތުސެންޓަރގެ އުތުރު ފަރާތުގައިވާ ރުއްތަކަށް ގޮތެއް  ކައުންސިލްގެ ހުޅަނގުފަރާތުގައިވާ ރުއްގަޑާއި  .6
 ނިންމުން 

ސިލުން  މިހާރު ކައުންސިލުން ކުރެވިފައިވާ އިޢުލާންގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރުއްތަކުގެ ވެރިންނާ މަސްވަރާކޮށް ކައުން
 ބަދަލްދިނުމަށް ފަހު ރުއްތަށް ކައުންސިލުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުމަށް   

 ކައުންސިލްގެ އޮނިގަނޑު އަދި ވޯކް ޕުލޭން ޗާޓް ފާސްކުރުން   .7



  ރިޕޯޓް  ހަރަާކތްތަކުެގ ތަފްސީލް ހިްނިގ ކައުްނސިލުން ަމސްުދަވުހެގ 6ފުރަަތމަ   އަަހރުެގ ަވނަ 2220

 36 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ވަނަ ދުވަހު އެކުލަވާ ލެވިފައިވާ ގޮތަށް ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު   2021މޭ  25ކައުންސިލުން  
 ނޑު ފާސްކުރުން  ތާވަލް އަދި އިނިގަ

 ވަނަ ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން   2ވަނަ ދައުރުގެ    4ސިލްގެ  ކައުން  .8
ކަން މިގޮތަށް ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވިފައި. މި 2ވަނަ ދައުރުގެ  4ކައުންސިލްގެ 

ގެ މެްނަބރުން 04ނިންމާފައިވަނީ ކައުންސިލްެގ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ަބއިވެިރވެވަޑައިގެންނެވި 
 އިއްތިފާޤުންނެވެ.   

–  4ދައުރު 

2022 
ަބއްދަލުވުން 
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4  

 ފާސްކުރުން.     2021/ 04އެޖެންޑާނަމްބަރު:   .1

 މެންބަރުންގެ ތާއީދާއިއެކު ފާސްކުރެވިފައި    4އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ބައްދަލްވުމުގައި ބައިވެރިވި 

 އް ކަޑައެޅުން ރަށުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ހުރި ރުއްގަހުގެ ބަދަލް ދޭނެ ގޮތެ  .2
 

 ނޫނީ  ރުއްގަހުގެ ވެރިން ޭބނުންވާ ނަމަ ރުއްގަސް ަބދަލަކާއި ނުލައި ކަޑައި ތަން ސާފްކުރުން
 ކައުންސިލުން ަބދަލްދިނުަމށްފަހު ރުއް ގަސް ނެގުން 

  ން ހުސައިން އަސީލު ހުށައަޅާފައިވާ ގުރުއާން ކުލާސް ހިންގުމަށް ވަގުތީ ހުއްދަ އެއް ދިނުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ނިންމު    
 

  1އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ކުލާސް ހިންގުމަށް އޮންނަ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަދި 
ގެ ހާލަތުގައި  އަމަލުކުރަން  19 -މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުއްދަ ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމާއި އެކު ކޮވިޑް

 ގެ ކުރިން(   2021ޖުލައި  31ދިއުމަށް އެގުން )އަށް އެޗްޕިއޭއިން ކަޑައަޅާފައިވާ ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތަށް ކުރި

ކުނަހަންދޫ އިން ދީފައިވާ ގޯތިތަކުގެ ތެރެއިން އެކިއެކި ސަބަބު ތަކާއި ހެދި ދޫކޮއްލާފައިވާ ގޯތިތަށް   .3
ނަމްބަރު    A/2020/46 -(IUL)405ގައި ކުރެވިފައިވާ 2020އޮގަސްޓް  17އަލުން ދޫކުރުމަށް 

   އިއުލާން އަށް ގޮތެއް ކަޑައެޅުން 
އުންސިލުން ރަށުގައި މިހާތަނަށް ދޫކުރެވި ފައިވާ ގޯތި ތަކުގެ ތެރެއިން އެކިއެކި ސަބަބު ތަކާއި އެކު  ކަ 

ގޯތި ދޫކޮއްލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ގޯތި ތަކާއި މަގުތަށް ސާފުކޮށް އިންފާރު ވަކިކުރުމަށް މުއްދަތު ދިނުމަށް ފަހު އެ  
އި ނުވާ ގޯތި ތަކާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށްފަހު އިޢުލާންކޮށް  ކޮއްފަމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް 

ފޯމް ހުށަ އަޅާފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ޕޮއިންޓް ދީ، އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޯތި ދޫކުރުމަށް  
އޮގަސްޓް   17މަށް އަދި ޖެއްސުކައުންސިލުން ހަމަޖެހިފައިވާ އަދަދަށް ގުރުއަތުން ނެގޭ ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ހަމަ

އިޢުލާން އަށް ފޯމް ހުށައެޅި ފަރާތްތަކުން އަލުން ފޯމް    405-A/2020/46(IUL)ގައި ކުރެވިފައިވ2020ާ
 ހުށައަޅަން ނުޖެހުމަށް ނިންމުން  

އާއިޝަތު ސަހޫނާ އަށް ލިބިފައިވާ ގޯތި ބަދަލް ކުރުމަށް އެދި ހުށައަޅަފައިވާ މައްސަލައަށް ގޮތެއް   .4
 ނިންމުން  

ގޯތި ބަދަލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ގޯތި ލިބިފައިވާ ދެ ފަރާތުގެ ރުހުމުގައި ދެފަރާތެއްގެ ދެމެދުގައި  
 ބަދަލްކުރުމަށް ކައުންސިލަށް ފެނިއްޖެ ހިދެއްގައެވެ.  އެ  ނޫނީ ކައުންސިލުން ބަލާބެލުމުގައި ގޯތި ދީފައިވާ ބޮލޮކް 

ސިލުން ގޯޗައް އިޢުލާން ކުރާއިރު ގޯތިލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް  ނޫން ހާލަތްތަކުގައި ގޯތި ބަދަލުކުރެވޭނީ ކައުން
 ބައިވެރިވެވޭނެ ގޮތް ހެދުމުން ކަމުގައި ނިންމުން   



  ރިޕޯޓް  ހަރަާކތްތަކުެގ ތަފްސީލް ހިްނިގ ކައުްނސިލުން ަމސްުދަވުހެގ 6ފުރަަތމަ   އަަހރުެގ ަވނަ 2220

 37 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

އިޢުލާން އާއި ގުޅިގެން   2021މާރިޗު  405-A/2021/10 22(IUL)ކައުންސިލްގެ ނަމްބަރު  .5
 މިސްކިތު މަސައްކަތު މީހެއްގެ ވަޒީފާ ހަމަޖެއްށުމާ ގުޅޭ ނިންމުން  

  2އިޢުލާން އާއި އެއް ގޮތަށް ދާއިމީ މިސްކިތު މަސައްކަތު މީހަކު ނެގުމަށް ކުރެވިފައިވާ އިންޓަރވިއު އަދި އޭއެ 
 ޖެއްސުމަށް ނިންމުން ފޯމްއިން އެންމެ މަތިލިބިފައިވާ ފަރާތަށް ވަޒީފާހަމަ 

ރި ގަސްތަށް  ފޫޓް ތިރިން ހު  15ގޭގޭ މަގުމަތީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ތަކެތި އަދި މަގައްވާ ގޮތަށް  .6
  ކޮށުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ގޮތެއްނިންމުން 

ފޫޓްގެ ތިރިން ހުރި ރުއްގަސް   15ވަނަ އަހަރުގައި ވެސް އެކަމަށް އާންމު އިއުލާން ކުރެވި  2020
  9އިޢުލާންކޮށް 1ސާފްކުރުމާއި މަގުމަތީގައި ހުރިތަކެތި ނެގުމަށް އެންގިފައިވުމާއި އެކު އިތުރަށް ކޮށައި 

ފޫޓަށް  15 އިޢުލާން ގައިވާ ގޮތަށް އަމަލު ނުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގޭގޭގެ ގަސްތަށް ދުވަސް ދިނުމަށްފަހު
އެންގުންތަކާއި ހިލާފްވާ   ކޮށުން އަދި މަގުގައި ހުރިތަކެތި ނަގައި މަގު ސާފްކުރުން، ކައުންސިލްގެ

 ފަރާތްތަކާއި މެދު ގަވައިދުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުން 
 

 ވަނަ ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން   3ނަ ދައުރުގެ  ވަ   4ސިލްގެ  ކައުން  .7
 

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވިފައި. މިކަން މިގޮތަށް  3ވަނަ ދައުރުގެ  4ކައުންސިލްގެ 
މެްނަބރުންގެ  04އިވަނީ ކައުންސިލްެގ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ަބއިވެިރވެވަޑައިގެންނެވި ނިންމާފަ

 އިއްތިފާޤުންނެވެ.   
–  4ދައުރު 
2022 

ަބއްދަލުވުން 
24 

 ަބއްދަލްވުމުގައި  ގޮތަށް  ކުރެވިފައިވާ  އެޖެންޑާ . ފާސްކުރުން  05/2021: އެޖެންޑާނަމްަބރު 1 .1 4
    ފާސްކުރެވިފައި ތާއީާދއިއެކު މެންަބރުންގެ 4 ަބއިވެރިވި

 ހުށައަޅާފައިވާ  ބަދަލްކުރުމަށް މަޤާމަށް އޮފިސަރގެ  ޕްރޮޖެކްޓް ވަޒީފާ  ސައީދުގެ މުޙައްމަދު 2 .2
 ގޮތުގެ ގަވައިދުގައިވާ  ސިވިލްސާވިސްގެ ގޮތަށް ހުށައަޅާފައިވާ ގޮތެއްނިންމުން  ށައެޅުމަށްހު

  އެކު ރުހުމާއި މެންަބރުންގެ 4 އަދި ގެންދިއުމަށް ކުރިއަށް މައްސަލަ ަބދަލްކުރުމުގެ ވަޒީފާ މަތިން
  ނިންމުން ހަމަޖެއްސުމަށް ވަޒީފާ

 ޓްރެއިން މުވައްޒަފުންނަށް އިާދރީ ޭބނުންވާ ނިންގޓްރެއިން ކުރުމަށް ހަރުދަނާ ހިންގުން އިދާރީ 3 .3
  ގޮެތއްނިންމުން ހުޅުވާލުމަށް ފުރުސަތު ވުމަށް

 ބޭނުންވާ  ޓްރައިނިންގ ކޮންމެހެން ގޮތުން ކުރުމުގެ ހަރުދަނާ ހިންގުން ސިލްގެކައުން  .4
 ާދރީ އި ކޮއްގެން ބޭނުން ކޮންޕިއުޓަރ ގޮތުން ވުމުގެ އަުހލުވެރި ވަޒީފާއަށް މުވައްޒަފުންނަށް

 އެ  އަދި ދިނުން މުއްދަތު ދުވަހުގެ މަސ12ް ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓްރައިންގް މަސައްކަތްކުރުމުގެ
 މުވައްޒަފުންނާ އަހުލުވެރިނުވާ ވަޒީފާއަށް އަދި ނުކުރާ ފުރިހަމަ ޓްރައިނިންގ ތެރޭގައި އްދަތުގެމު

  އެންގުން  މުވައްޒަފަށް  ސް އި  އިދާރީ  ދިއުމަށް   ކުރިއަށް  ތެރެއިން  ގަވައިދުގެ  ސިވިލްސާވިސްގެ   ދޭތެރޭ
 04 ރިވެވަޑައިގެންނެވިަބއިވެ ޖަލްސާގައި މިއަދުގެ ކައުންސިލްގެ ިނންމާފައިވަނީ މިގޮތަށް މިކަން

 .އިއްތިފާޤުންެނވެ ކައުންސިލަރުންގެ
 އެއްވެސް ސާފްނުކުރާ ތެރެިއން ގޯތިތަކުގެ ދޫކޮއްފައިވާ މިާހތަނަށް ކުނަހަންދޫއިން.ލ 4 .5

 ޫދކުރެވިފައިވާ ިމހާތަަނށް ކުނަހަންދޫއިން.ލ  ނިންމުން ގޮތެއް ތިތަކަށްގޯ ނުކުރާ މަސައްކަތެއް
 ގޯތިތަށް  ހުރި ވަކިނުކޮއް އިން އަދި ސާފްނުކުރާ ވަރަކަށް އެއްވެސް ތެރެއިން ގެގޯތިތަކު



  ރިޕޯޓް  ހަރަާކތްތަކުެގ ތަފްސީލް ހިްނިގ ކައުްނސިލުން ަމސްުދަވުހެގ 6ފުރަަތމަ   އަަހރުެގ ަވނަ 2220

 38 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ގޮތެއް   ކައުންސިލުން  ދިނުމަށްފަހު  މުއްދަތު  ނިޔަލަށް  ދުވަހުގެ  ވަނަ  2021  ޖުލައ15ި  ސާފްކުރުމަށް
  ޖަލްސާގައި  މިއަދުގެ ކައުންސިލްގެ ނިންމާފައިވަނީ މިގޮތަށް  މިކަން. ނިންމުމަށް

 .އިއްތިފާޤުންނެވެ ކައުންސިލަރުންގެ 04 ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި
ގޮތެއްކަޑައެޅުން ކުރުމަށް ހަރުދަނާ އިތުރަށް ހިންގުން އިދާރީ ކައުންސިލްގެ 5 .6

 މުވައްޒަފުންނަށް ހުރިހާ ންދިއުމަށްގެ ކުރަމުން އަމަލު އެއްގޮތަށް ގަވައިދާ  ސިވިލްސާވިސްގެ 
 ތެރެއިން  ގަވައިދުގެ  ސިވިލްސާވިސްގެ  ދޭތެރޭ  މުވައްޒަފުންނާއި  އަމަލުނުުކރާ  އެގޮތަށް  އަދި  އެންގުން

 ނިންމާފައިވަނީ  މިގޮތަށް ިމކަން ،ނިންމުން އެގުންމަށް އިސްމުވައްޒަފަށް އިދާރީ އަމަލުކުރުމަށް
  ކައުންސިލަރުންގެ  04 އިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިަބ ޖަލްސާގައި މިއަދުގެ ކައުންސިލްގެ

 .އިއްތިފާޤުންނެވެ
  ހަމަޖެއްސުން ގޮތެއް ކުރާނެ މަރާމާތު ފަހަރު އުޅަނދު ަބދަރުގައި 6 .7
 ހާއްސަ  އެކަމަށް ސަރަހައްދެއް ވަކި ަބދަރުގައި ުއޅަނދުތަށް ހުންނަ އަޅާފައި ަބދަރުގައި  .8

 ނިންމާފައިވަނީ  މިގޮތަށް މިކަން. ގެންދިއުމަށް އަށްކުރި ަމސައްކަތް މަރާމާތުކުރުމުގެ ކުރުމަށްފަހު
  ކައުންސިލަރުންގެ  04 ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ޖަލްސާގައި މިއަދުގެ ކައުންސިލްގެ

 .އިއްތިފާޤުންނެވެ
9.  

 ވެސް ކުރީކައުންސިލުން ކަޑައެޅުން ގޮތެއް ގެންދާނެ ކުރިއަށް މަސައްކަތް ހަޓް ހަރުގެ ޮބޑު 7 .10
 ކުރުމަށް އެމަސައްކަތް ގުޅިގެން ކައުންސިލް ޒުވާނުންނާއި  ގޮަތށް އައިކުރަމުން އެމަސައްކަތް

  ޖަލްސާގައި  މިއަދުގެ ކައުންސިލްގެ ނިންމާފައިވަނީ މިގޮތަށް  މިކަން ނިންމުން
 .އިއްތިފާޤުންނެވެ ކައުންސިލަރުންގެ 04 ވެވަޑައިގެންނެވިަބއިވެރި

 އެކަމަށް   ކައުންސިލަށް  އަތޮޅު.ލ  ލުންކައުންސި  ފާއިތުވި  އެޅުން ފެރީޓާމިނަލެއް ަބދަރުގައި 8 .11
 ގޮތެއް  ގެންދާނެ ކުރިއަށް އެމަސައްކަތް ނިމުމުން ގޮތެއް ޕްރޮޕޯސަލަށް ހުށައަޅާފައިވާ އެދި

 ށްމިގޮތަ މިކަން  ނިންމުން އެޅުމަށް  ތަނެއް ހިޔާވާނެ ގޮތުން ވަގުތީ  މިހާރު ،ކަޑައެޅުން
 ކައުންސިލަރުންގެ  04  ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  ޖަލްސާގައި  މިއަދުގެ  ކައުންސިލްގެ  ނިންމާފައިވަނީ
 .އިއްތިފާޤުންނެވެ

 މަސައްކަތް ާބރުވެރިކުރުމާއި އަންހެނުން   ކަޑައެޅުން ގޮތް  ގެންދާނެ ކަރަންޓް ސްޓޭޖައް 9 .12
 ކުރިއަށް  ަބއިވެރިކޮއްގެން  އަންެހނުން ތަކުގައި މަސައްކަތް ކައުންިސލްގެ ގެންދިއުމަށް ރަގަޅަށް

 ެބލުުމގެ  ކޮމެޓީގެ ކުރާ މަސައްކަތް ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ ކުަނހަންދޫ ންގޮތު ގެންދިއުމުގެ
  މަސައްކަތް  ކޮނުމުގެ މަގު ގެންދިއުމަށް ކަރަންޓް ސްޓޭޖަށް ހަވާލުކޮއްގެން އާއި ކޮމެޓީ ދަށުން

 މިކަން .   ންުމންނި  ކުރުމަށް  ހަވާލުކޮއްެގން  ކޮމެޓީއާއި  އުސޫލުން  ޕްރޮކިއުރުމަންޓް  ސިންގަލްސޯސް
 04 ރިވެވަޑައިގެންނެވިަބއިވެ ޖަލްސާގައި  މިއަދުގެ ކައުންސިލްގެ ނިންމާފައިަވނީ މިގޮތަށް

 .އިއްތިފާޤުންެނވެ ކައުންސިލަރުންގެ
 ބެލެހެއްޓުުމގެ ނެރުފަސްގަނޑު  ނިންމުން ގޮތެއް އެގްރިމެންޓައް ނެރުފަސްގަޑުގެ 10 .13

 ދެއްކުމަށް ފައިސާ މުއްދަތެއް ދުވަހުގެ 15 ފަރާތަށް އެގްރިމެންޓްކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް
 މިގޮތަށް މިކަން  ،ނިންމުން ކުރުމަށް ބާތިލު އެގްރިމެންޓް ނުދައްކައިފިނަމަ ފައިސާ ދިނުމަށްފަހު

 ންގެކައުންސިލަރު  04  ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  ޖަލްސާގައި  މިއަދުގެ  ކައުންސިލްގެ  ނިންމާފައިވަނީ
 .އިއްތިފާޤުންނެވެ



  ރިޕޯޓް  ހަރަާކތްތަކުެގ ތަފްސީލް ހިްނިގ ކައުްނސިލުން ަމސްުދަވުހެގ 6ފުރަަތމަ   އަަހރުެގ ަވނަ 2220

 39 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

. ފާސްކުރުން  ޔައުމިއްޔާ  ޖަލްސާ  ވަނަ  4  ދައުރުގެ  ވަނަ  4  ސިލްގެކައުން  ކައުންސިލްގެ 11 .14
 މިގޮތަށް  މިކަން.  ފާސްކުރެވިފައި  ޔައުމިއްޔާ  ޖަލްސާގެ  ވަނަ  3  ދައުރުގެ  ވަނަ  4  ކައުންސިލްގެ 

 މެންަބރުންގެ  04 ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ޖަލްސާގައި ިމއަދުގެ ކައުންސިލްގެ ނިންމާފައިވަނީ
  .  އިއްތިފާޤުންނެވެ
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 ަބއްދަލްވުމުގައި  ގޮތަށް  ކުރެވިފައިވާ  އެޖެންޑާ . ފާސްކުރުން  06/2021: އެޖެންޑާނަމްަބރު 1 5
    ފާސްކުރެވިފައި ތާއީާދއިއެކު މެންަބރުންގެ 5 ަބއިވެރިވި

 އްަބގީއެ ަބޖެޓުން ކައުންސިލްގެ އަހަރުގެ ވަނަ 2021  ގަތުން ަބގީއެއް ކައުންސިލަށް 2
  ގަތުން

 ކުނި  ގޭގެއިން  ނިންމުން ގޮތެއް  ކުނިގެންދިއުމަށް   ކުނިޮކއްޓަށް ނަގައިގެން ކުނި ގޭގެއިން 3
   ގެންިދއުމަށް  ކުރިއަށް  އުސޫލުން  ކޯޭޓޝަން  ދުވަސް  މަސް  ދެ  އިތުރު  ެގންދިއުަމށް  ކުނިކޮއްޓަށް  ނަގައިގެން

 ދުވަހުގެ  އަހަރު 1 އްނިންުމންގޮތެ ނެގުމަށް މީހަކު މަސައްކަތު އަދި ޓީޗަރ ޕްރީސްކޫލް 4
 ،ނެގުމަށާއި  އަހަރަށް  އައު  ދިރާސީ  ގޮތުން  ވަގުތީ  ޓީޗަރު  އަދި  މަސައްކަތު  ހިންގުމަށް  ޕްރީސްކޫލް  މުއްދަތަށް
   ކުރުމަށް ހަރަދު އިން ަބޖެޓް ކައުންސިލް ައދި ނެގުމަށް ފީ އަތުން ދަރިވަރުން

 ނަގާފަިއވާ  ހުއްދަ  ކުރުމަށް  އިޢުލާން  ންމުންނި ގޮތެއް ދިނުަމށް ކުއްޔަށް ިބންތަށް ވިޔަފާރި 5
  ކުރުން އިޢުލާން ދޫކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދުވަަހށް އަހަރު 20 ިބންތަށް

.ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ ޖަްލސާ ވަނަ 5 ދައުރުގެ ވަނަ 4 ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލްގެ 6
 މިގޮތަށް  މިކަން.  ފައިފާސްކުރެވި  ޔައުމިއްޔާ  ޖަލްސާގެ  ވަނަ  3  ދައުރުގެ  ވަނަ  4  ކައުންސިލްގެ 

 މެންަބުރންގެ  05 ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ޖަލްސާގައި މިއަދުގެ ކައުންސިލްގެ ނިންމާފައިވަނީ
 .   އިއްތިފާޤުންނެވެ

–  4ދައުރު 
2022 

ަބއްދަލުވުން 

25 

 ފާސްކުރުން  7އެޖެންޑާރ ނަމްަބރ  .1 5
 މަރުކަޒުގައި އާންމުން ަބހައްޓާފަިއވާ ތަކެތި ނެގުން  .2
 ގުލީމާ ގޯތި ަބދަލްކުިރ މައްސަލަ ނިންމުންއާމިނަތު އަ .3
 އަހުމަދު އަހުސަން އަށް މަސް ކައްކާ ހިންގުމަށް ިބމެއް ހަމަޖެްއސުން  .4
 ޒުޭބދާ އަހުމަދުގެ ފަތް ކެޔޮދަނޑަށް ގޮތެއް ނިންމުން  .5
 ވަނަ އަހަރުގތެ އީދު ކުޅިވަރު ކުޅޚުމަށް ގޮތެއް ހަމަޖެއްސުން 1442 .6
 ގޮތެއް ހަމަޖެއްސުން ަބދަރުގައި ޑިންގީ ދޯނި އެޅުމަށް  .7
 ވަނަ ޖަލްސާ ފާސްކުރުން   6އުރުގެ  ވަނަ ދަ 4ކައުންސިލްގެ  .8

–  4ދައުރު 
2022 

 8ަބއްދަލުވުން 

 ފާސްކުރުން  8އެޖެންޑާރ ނަމްަބރ  .1 5
 ކުޅިވަރުކުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް ގޮތެއް ކަޑައެޅުން  .2
 ފާސްކުރުން ގެ ޔައުމިއްޔާވަނަ ޖަލްސާ 7ވަނަ ދައުރުގެ   4ކައުންސިލްގެ  .3



  ރިޕޯޓް  ހަރަާކތްތަކުެގ ތަފްސީލް ހިްނިގ ކައުްނސިލުން ަމސްުދަވުހެގ 6ފުރަަތމަ   އަަހރުެގ ަވނަ 2220

 40 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

   ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު
 ކައުންސިލުން  މިގޮތުން. ކުރެވިފައެވެ ފާހަގަ ަކއުންސިލަށްވަނީ ލިެބމުންދާކަމަށް ކުރިއެރުންތައް އެކިގޮތްގޮތުން މިކައުންސިލަށް

  ކުރެވެމުންދިޔަކަމަށް  ރަނގަޅު ންވަރުފެ ޚިދުމަތުގެ ކަމާއި ނުއަވަސްކުރެވު ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮއްދެމުންދިޔި ރައްޔިތުންނަށް

  އޮން  ރައްޔިތުންނާމެދު  ކައުންސިލާއި  ދެމެދުގައްޔާއި  މުވައްޒަފުންގެ  ކައުންސިލްތެރޭގައި  މީގެއިތުރުން  އަދި.  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ

 ރައްޔިތުން ރަށުގެ ދިއުމާއިއެކު ވަމުން ތަންފީޒު ށްނިންމުންތަ ކައުންސިލުގެ  .ފާހަގަކުރަމެވެ އުފަލާއެކު  މިކަން ޮބޑުވެ ގުޅުން

 ކުރުމަށް  ރަގަޅު  ހިންގުން  ކައުންސިްލގެ  ސަަބަބކީ.  ކޮށްލަމެވެ  ފާހަގަ  އައިފައިވާކަން  ކައުންސިލަށް  ތަކެއް  ަބދަލް  ފަދަ  ޭބނުންވާ

 އަންނަމުންދާ  ތަރައްޤީއަށް  ރަށުގެ   އަދި  .މަސައްކަތެވެ  މިންނެތް  ކުރަމުންދާ  މުވައްޒަފު  އިސް  އެންމެ  އިދާރީ  ގޮތެއްގައި  ޒިންމާދާރު

 ތަރައްޤީ  އައިސްފައިވާ ރަށަށް ހިންގުމާއި ކައުންސިލްގެ ަބލާއި އަޅާ އަހަރާއި ވަނަ 2021. ކޮއްލަމެވެ ފާހަގަ ަބދަލް ހެޔޮ

 .ވެުކރެވެއެ ފާހަގަ ދާކަން ވަމުން ހަރުދަނާ ގުޅުން އޮންނަ ރައްޔިތުންނާއި ކައުންސިލާއި. ވެއެވެ އިތުރުވެފައި

 
ކައުންސިލްގެ ރައީސް/ނައިބް ރައީސް ބަދަލުވުންފަދަ ބަދަލެއް    އިންތިޚާބުކުރުމާއި އަދި *** )ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަކު ވަކިވުމާއި/ 

 އައިސްފައިވާނަމަ އެކަން ފާހަގަކޮށް މިބައިގައި ހިމެނުމަށް(   
 

ޯައްނެހުންނެގޯަތަރްއީޤައްށޯަމަސްއަކްތޯުކާރޯޮކެމީޓޯޯ .11

 

 ކޮމެޓީ ހިންގާ އިދާރާއަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލު:   ❖
 

 ނަމޫނާ ހަރަކާތެްއގަިއވެސް ކޮންމެ ހިންގޭ ރަުށގައި ކޮމިޓީއަކީ ކުރާ ަމސައްކަތް ތަރއްޤީއަށް އަންހެނުންގެ

 ވަނަ 2020 ާހއްސަކޮށް. ފާހަގަކޮއްލަމެވެ ބައެްއގޮތުަގއި  ބަދަހި ގުޅުން ރައްޔިތުްނނާ ،ހީވާގި  ދައްކަމުންދާ

 އަިމއްލައަށް. ކޮށްލެެވއެވެ ފާހަގަ ންތަުކގައިޕުލޭ ތަރައްޤީގެ ރަށު ަދުއރު ކޮމެޓީގެ ހޮވިފަިއވާ އަހަރު

 ގުޅުން އޮންނަ ކޮމިޓީތެރޭގައި އެހެންކަމުން. ކުރެވުމުންނެވެ  ދަނީ ަކންތައްތައް ގިނަ ރަށުގެ އިސްނަަގިއގެން

 ދިރިއުޅުމަށް އާންމު ރަށުގެ އަދި. ޮކއްލެެވއެވެ ފާހަކަ ިއތުރުވެފަިއވާކަން ހަރަކާތްތަށް ހިންގޭ ބަދަހިވެ

އަދި ރަުށގެ އަންހެނުންގެ ކުރިއެރުމަާށއި ދިމާވާ ދަތިތަށް   .ކޮށްލަމެވެ ފާހަގަ އަންނަމުންދާކަން ހެޔޮބަދަލް

ކޮއްދިނުމަށް ވަރަށް ގަަދ އަޅާ މަސަްއކަތް ކުރެެއވެ. ައދި ކައުންސިލާއި ގުިޅގެން ރަށުގެ ކަންކަން ހައްލު 

 އިސްލާހުކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުމަްށ މަސައްކަތް ކުެރއެވެ.

 

 ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުންތައް     ❖

 



  ރިޕޯޓް  ހަރަާކތްތަކުެގ ތަފްސީލް ހިްނިގ ކައުްނސިލުން ަމސްުދަވުހެގ 6ފުރަަތމަ   އަަހރުެގ ަވނަ 2220

 41 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ބައްދަލުވުމުގެ  
 ނަންބަރު 

ޙާޟިރުވި  
މެންބަރުންގެ  

 ޢަދަދު 

 ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް 

  – 4ދައުރު 
2022 

 1ަބއްދަލުވުން 

ރަށުގެ އަންހެނުންގެ ތެރެއިން އެަކމަށް ބޭނުންވާ ފަރާްތތަށް ަބއިވެިރކޮއްގެން  .1 5
ކުރިއަށް ގެންދިއުން އަދި ފިރިހެނުން ވެސް ަބއިވެރިވާން ޭބނުންނަމަ އެކަމަށް ފުރުސަތު  

 ދިނުން  

 ވަނަ އަހަރުގެ ޕުލޭން އެކުލަވާލުން 2021 .2

  – 4ދައުރު 
2022 

 2ަބއްދަލުވުން 

 ދަްއކައިގެން ވާހަކަ ަބޔަކާ ދަންނަ މަސައްކަތް ނަންޯބޑުެބހެްއޓުން ރަށުގައި .1 5
  ކުރާގޮތަށް ސާަބހައް ހިލޭ
ތާއީދާއި އެކު ޔައުމިއްޔާ   މެންަބރުން ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ހުރިހ1ާ .2

 ފާސްކުރުން

  – 4ދައުރު 

2022 
 3ަބއްދަލުވުން 

 ަބްއދަލްކޮށް އަންހެނުްނނާއި ހުރިހާ އަހަރުންމަތީގެ 18 ދިރިއުޅޭ ރަށުގައި .1 05

 (   ަބއްދަލްކުރުމަށް ޖެނުވަރީގައި 20) ެބލުން ދަތިތަށް ހުރި އެމީހުންގެ

ތާއީދާއި އެކު ޔައުމިއްޔާ   މެންަބރުން ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ހުރިހ2ާ .2
 ފާސްކުރުން

  – 4ދައުރު 
2022 

 4ަބއްދަލުވުން 

ދަތިހާލާއި ގުޅިގެން ކުނިކެހުމަށް ލިޭބ ފައިސާ ޖަމާކުރާނެ ގެ 19ކޮވިޑް  .1 5
 އެކައުންޓަކަށް ފާތިމަތު ނަސީރާެގ އެކައުންޓް ހަމަޖެއްސުން

ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުުމގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން އަދި އެފަދަ  .2

 ކަންކަމަށް ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން އެީހވުން

 ފާސްކުރުން  ޔައުމިއްޔާވަނ 3 ތާއީދާއެކު މެންަބރުންގެ ހުރިހާ .3

  – 4ދައުރު 
2022 

 5ަބއްދަލުވުން 

 ރަށުގައި ކޯސްތަށް ހިންގުން )ޮއންލައިންކޮށް(  .1 5
ތާއީދާއި އެކު ޔައުމިއްޔާ   މެންަބރުން ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ހުރިހ4ާ .2

 ފާސްކުރުން

  – 4ދައުރު 

2022 

 6ަބއްދަލުވުން 

ޒީނަްތތެރިކުރުމަށް ނިންމުން ކުނިކެމުން ިލުބނު ނަންޯބޑް އަލުން  .1 5

 ފައިސާއިން



  ރިޕޯޓް  ހަރަާކތްތަކުެގ ތަފްސީލް ހިްނިގ ކައުްނސިލުން ަމސްުދަވުހެގ 6ފުރަަތމަ   އަަހރުެގ ަވނަ 2220

 42 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ތާއީދާއި އެކު ޔައުމިއްޔާ   މެންަބރުން ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ހުރިހ5ާ .2
 ފާސްކުރުން

  – 4ދައުރު 
2022 

 7ަބއްދަލުވުން 

 ރަށުގެ ޖެޓީގައި ސޯލާލައިޓް ޖެހުމަށް ނިންމުން  5

 ތާއީދާއި އެކު ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  މެންަބރުން ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ހުރިހ6ާ

  – 4ދައުރު 

2022 
 8ަބއްދަލުވުން 

 ސިއްހީމަރުކަޡުގެ މަގުތަށް ހެދުމަށް ނިންމުން  5

 ތާއީދާއި އެކު ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  މެންަބރުން ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ހުރިހ7ާ

  – 4ދައުރު 
2022 

 9ަބއްދަލުވުން 

 ޕްރޮގްރާމްތަށް  އަޅާނެ  ކަޑަ   ކުރުމަށް  ފާހަގަ  ދުވަސް  ދިރުވުމުގެ  ޤައުމިއްޔަތު .1 5
 ދިނުން  އިނާމު ޭބއްވުމަްށފަހު  ހަރަކާތްތަކެއް ކުޅިަވރު ގޮތުން އެ ހަމަޖެއްސުން

 (ރ200)

 ޕްރޮގްރާމްތަށް  އަޅާނެ  ކަޑަ   ކުރުމަށް  ފާހަގަ  ދުވަސް  ދިރުވުމުގެ  ޤައުމިއްޔަތު .2

 ދިނުން  އިނާމު ޭބއްވުމަްށފަހު  ހަރަކާތްތަކެއް ކުޅިަވރު ގޮތުން އެ ހަމަޖެއްސުން
 (ރ200)
ތާއީދާއި އެކު ޔައުމިއްޔާ   މެންަބރުން ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ހުރިހ8ާ .3

 ފާސްކުރުން

  – 4ދައުރު 

2022 
 10ަބއްދަލުވުން 

 ދޭތެރޭ ގޮތަކާއި ހިންގާނެ ޕްރޮގްރާމެއް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ވަޒީފާތަކަށް 5

 ހުރީ ދުވަުހގެރޭ 15 ކުރުމަށްފަހު އިޢުލާން އާންމު އެގޮުތން ގޮތެއްނިންމުން
 ހާޒިރުވާ ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ޕްރެޒެންޓޭޝަން ދިުނން މައުލޫމާތު ފަރާތްތަކަށް

 ކުރުން ހަރަދު އެކަމަށް ރުފިޔ300ާ ޓީއިންކޮމެ ދިުނން ރިފްރެސްމެންޓް ފަރާތްތަކަށް

 
 ތާއީދާއި އެކު ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  މެންަބރުން ރިހާވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ހ9ު

  – 4ދައުރު 

2022 
 11ަބއްދަލުވުން 

އަންހެނުންގެ ަބއިވެރިވުން ިއތުރުކުރުމަށް ރަށުގައި އަންހެނުންނަްށ އަމާޒުކޮއްގެން  5

 ހަރަކާތްތަކެއް ޭބއްވުން 
 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 10



  ރިޕޯޓް  ހަރަާކތްތަކުެގ ތަފްސީލް ހިްނިގ ކައުްނސިލުން ަމސްުދަވުހެގ 6ފުރަަތމަ   އަަހރުެގ ަވނަ 2220

 43 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

  –   4ދައުރު  
2022 

 12ބައްދަލުވުން  

ރުފިޔާ  10000ނަން ޯބޑް ހެދުމުގެ މަސައްކަތަްށ ކޮމެޓީ ފައިސާއިން  5
 ހަރަދުކުރުމަށް ނިންމުން 

ތާއީދާއި އެކު ޔައުމިއްޔާ   މެންަބރުން ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ހުރިހ11ާ 3
 ފާސްކުރުން

  –   4ދައުރު  
2022 

 13ބައްދަލުވުން  

  އްކާތެރިވުމަށް ހަރަކާތްތަށް ހިންގުންރަ ނ19ް-ކޮވިޑް 5

ތާއީދާއި އެކު ޔައުމިއްޔާ   މެންަބރުން ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ހުރިހ12ާ
 ފާސްކުރުން 

  – 4ދައުރު 
2022 

 14ަބއްދަލުވުން 

 ރަށުގެ މަގުތަށް ސާފްކުރުން  5

ތާއީދާއި އެކު ޔައުމިއްޔާ   މެންަބރުން ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ހުރިހ13ާ
 ފާސްކުރުން

  – 4ދައުރު 
2022 

 15ަބއްދަލުވުން 

ރަސްމިއްޔާތުގައި އަމަލީ ގޮތުން ވޭސްޓް މެނޭޖުމަންޓް ސެންޓަރ ހުޅުވުމުގެ  5
 ަބއިވެރިވުން 

ތާއީދާއި އެކު ޔައުމިއްޔާ   މެންަބރުން ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ހުރިހ14ާ

 ފާސްކުރުން

  – 4ދައުރު 
2022 

 16ަބއްދަލުވުން 

އަންހެނުން ަނށް ަބއްދަލްވުމެއް ާބއްވައި ކުނިކެހުމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން  5
 މަސްވަރާކުރުން 

ތާއީދާއި އެކު ޔައުމިއްޔާ   މެންަބރުން ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ހުރިހ15ާ
 ފާސްކުރުން

  – 4ދައުރު 
2022 

 17ަބއްދަލުވުން 

އތމ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން މިހާތަަނށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަށް އާމުންނަށް  5
 ކައުންސިލްގެ ަބއްދަލްވުމުގައި ހާމަކުރުމަށް ނިންމުން 

ތާއީދާއި އެކު ޔައުމިއްޔާ   މެންަބރުން ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ހުރިހ16ާ

 ފާސްކުރުން



  ރިޕޯޓް  ހަރަާކތްތަކުެގ ތަފްސީލް ހިްނިގ ކައުްނސިލުން ަމސްުދަވުހެގ 6ފުރަަތމަ   އަަހރުެގ ަވނަ 2220

 44 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

  – 4ދައުރު 
2022 

 18ަބއްދަލުވުން 

 ކަބަލުންަނށް ަބއިވެރި ވެވޭނެ ގޮަތށް ކޯސްތަށް ހޯދުން  .1 5
ތާއީދާއި އެކު ޔައުމިއްޔާ   މެންަބރުން ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ހުރިހ17ާ .2

 ފާސްކުރުން

  – 4ދައުރު 
2022 

 19ަބއްދަލުވުން 

ކުނިނެގުމުގެ މަސްރޫއާއި ގުޅިގެން ރަށުގެ ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް  .1 5
 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

ތާއީދާއި އެކު ޔައުމިއްޔާ   މެންަބރުން ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ހުރިހ18ާ .2

 ފާސްކުރުން
  ޔައުމިއްޔާ އެކު ތާއީދާއި މެންަބރުން ހުރިހާ ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ ވަނ19ަ .3

 ފާސްކުރުން

  – 4ދައުރު 
2022 

 20ަބއްދަލުވުން 

މެންަބރުންގެ ވޯޓުން  3ކޮމެޓީގެ ރައީސް އަކަށް ފާތިމަތު ނަސީރާ  .1 5
 ހަމަޖެއްސުން

 3ކޮމެޓީގެ ނައިްބ ރައީސާގެ މަގާމަށް އާއިޝަތު އަޫބަބކުރު ހޮވުން  .2

  މެންަބރުންގެ ވޯޓުން 

  – 4ދައުރު 
2022 

 21ަބއްދަލުވުން 

ފާތިމަތު ނަސިރާގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް ނިންމުން ކޮވިޑް  .1 5
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 ނިންމުން   .1 3

   

   

   

 

 

 ލްތަކަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތަށް ކޮމެޓީގެ އުސޫ  ❖
 

 އެއްވެސް ަބދަލެއް ގެނެވިފައި ނެތް 
 

 ކޮމިޓީއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަށް   ❖
 

 ނަމޫނާ ހަރަކާތެއްގައިވެސް ކޮންމެ ހިންގޭ ރަށުގައި ކޮމިޓީއަކީ ކުރާ މަސަްއކަތް ތަރއްޤީއަށް އަންހެނުންގެ

 ކޮމިޓީތެރޭގައި އެހެންކަމުން .ާފހަގަކޮއްލަމެވެ ަބއެއްގޮތުގައި ަބދަހި ގުޅުން ރައްޔިތުންނާ  ،ހީވާގި ދައްކަމުންދާ
 އާންމު ރަށުގެ އަދި. ކޮއްލެވެއެވެ ފާަހކަ އިތުރުވެފައިވާކަން ަހރަކާތްތަށް ހިންގޭ ަބދަހިވެ ގުޅުން އޮންނަ

އަިދ ރަށުގެ އަންހެނުންގެ ކުރިއެރުމަށާއި ދިމާވާ   .ކޮށްލަމެވެ ފާހަގަ އަންނަުމންދާކަން ހެޔޮަބދަލް ދިރިއުޅުމަށް
ކޮއްދިނުަމށް ވަރަށް ގަދަ އަޅާ މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. އަދި ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ރަށުގެ ކަންކަން ދަތިތަށް ހައްލު 

 އިސްލާހުކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. 
 

 ކޮމިޓީގެ ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ މައުލޫމާތު  ❖

 ނެތް 

 ތަފްޞީލް  ުޖްމލަޯ
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 47 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 އާމްދަނީ   

xxxxxx -  ާހިންގައިގެން( )ހޮޓ 

xxxxxx - )ްމިސާލަކަްށ ކުނި ކަހައިގެނ( 

  

xxxxxxx   ީޖުމްލަ އާމްދަނ 

  

 ޚަރަދު  

(xxxx)  - ުމުވައްޒަފުންނަްށ ހިނގާ ޚަރަދ 

(xxxx)  - ުދަތުރުފަތުރު ުކރުމުގެ ޚަރަދ 

(xxxx)  -  ުމަރާމާުތ ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދ 

  

  

  

(xxxxxx)  ަޚަރަދު    ޖުމްލ 

xxxxx  ީބާކ 

 
 

ތަފްސީލް  މުދަލުގެ   ހަރު   ވާނަމަ   ހަރުމުދައު  ދަށުގައި   ބެލުމުގެ   ކޮމިޓީގެ   އަންހެނުންގެ   
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 48 ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ނެތް

 ނިންމުން  .12
 

ންތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް ކައުންސިލުގެ  ގޮންޖެހު މަސްދުވަހު 6ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ  2022މިކައުންސިލުގެ 
  މަސައްކަތު ތާވަލުގެ ގިނަކަންތައްތަކެއް ފެށި، އެކަންކަމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއައްގެންދެވުމަކީ ކައުންސިލުން އުފާކުރާކަމެއްކަން 

އްކަތްތައް ވަނީ ކޮށްނިމިފައެވެ.  ހިމެނިފައިވާ ގިނަމަސަ މަސައްކަތު ތާވަލުގައިމަސްދުވަހުގެ  6ގެ ވަނަ އަހަރު  2022ފާހަގަކުރަމެވެ. 
  ނަމަވެސް ބައެއްކަންކަމަކީ ހަމައެކަނި ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެފަދަ ްޕރެޖެކްޓްތަކަށް ނުވާތީ ސަރުކާރުގެ އެކި 

އި، އެ މުއައްސަސާއަކުން ފުރިހަމައަށް  ކަށް އެދިއްޖެ ހިނދެއްގަމުއައްސަސާތަކުން އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާ ކަންކަމެވެ. އަދި އެފަދަ އެއްބާރުލުމަ
އަދުގެ ސަރުކާރުން މި ކައުންސިލް ހިންގުމަށް ވެދެއްވާ އެހީތެރިކަން ފަހަގަކޮށް  އެއްބާރުލުން ދިނުމަކީ ކައުންސިލްގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ.  
 ރައްޔިތުންނާއި ކައުންސިލް ނަމުގައި ސްކުރުދަންނަވަމެވެ. 

ފައިވާ ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ކޮއްފައިވާނީ ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ މަންފާއަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް  ސިލުން މިހާތަނަށް ކޮއްކައުން
އޮތްތަނުގައިވެސް މިކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރިއަށްދާނީ ރައްޔިތުންގެ ކުރިއެރުމާއި ރައްޔިތުންނަށް މަންފާލިބޭނެ  

 2ދި ރަށުގެ ރައްޔިތުން އެކަން ބަލައިގަންނަކަންވެސް ފާހަގަ ކޮއްލަމަވެ. އަހަރުގެ އަ އިދޭ ވަސީލަތަކަށެވެ. ގޮތްމެދުވެރިކޮއްދީ މަގުކޮށަ
ހެޔޮބަދަލް  ސެމިސްޓާގައި ރައްޔިތުންގެ ހޭލުންތެރިކަން ކައުންސިލާއި ދޭތެރޭ އިތުރުކުރެވިފައި ވެއެވެ.އަދި ކައުންސިލް ހިންގުމަށް އައިސްފައިވާ  

ނުގައި ކައުންސިލް ހިންގުން އިތުރަށް ރަގަޅު ވެގެން ދާނެ މަގުތަށް ފެނިފައިވާތީ އެކަން ފާހަގަ  ރަމެވެ. ކުރިއަށް އޮތްތަފާހަގަ ކޮށް އުފާކު
އާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލުން ކުރަމުން އައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކަކަށް ބަދަލްއައިސް ކުރިއަށް ދިއުމަށް   19ކޮށް އުފާކުރަމެވެ. އަދި ކޮވިޑް 

އެވެ. އަދި ބަލި ފެތުރުމާއި ގުޅިގެން ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް ސަރުކާރުގެ އެސް އޯީޕ ތަކާއި އެއްގޮތަށް  ކެއް ކުރިމަތި ވެފައިވެގޮންޖެހުންތަ 
 މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ. އެވްރެޖްކޮށް އެހެން މަސްތަކާއި އަޅާބަލާއިރު މަސައްކަތު ރޭޓް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.  

އުމަށް ވަފާތެރި ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ތިބެ، ރައްޔިތުންގެ ލާބައާިއ ދުޢާ އަކީ އަތޮޅާއި ޤަ  އަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި 
އަދި މުސްތަގުބަލުގައި އިތުރު ކާމިޔާބީތަށް   މަންފާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ.

ގަ ކޮއްލެވޭ ރަށެއްކައުގައިވެ، ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތަށް ފުރިހަމައަށް ލިބޭ  އި ކުނަހަންދޫ އަކީ ފާހަ މިންވަރުކޮށް ތަރައްޤީގެ ސަފްގަ
هللا ކީރިތިތަނަކަށްވުމެވެ. އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރަމުން މި ގެންދަނީ އެންމެހާ ފަރުދުންގެ މަސްލަހަތަށް އިސްކަންދީގެންނެވެ. 

  آمــــــــــينކުރައްވާށިއެވެ.  ވައި، ކާމިޔާބީ އިތުރުއަޅަމެންގެ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް ލައް
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