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 4 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

   ފު ތަޢާރަ .1
 

 ގެ   2010/7މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ  ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލުން ނަ އަހަރުވަ 2022ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވުނު 109

 ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެވެ.

ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.  ގެ ވަނަވަރު ރަށުމިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ މިޝަނާއި، 
 މިންވަރާއި، އެ ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީޖާ ޙާޞިލުވިތެރޭގައި ކައުންސިލުން  ގެ ނަ އަހަރުވަ 2022 މީގެއިތުރުން

 ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު ހިމަނާލެވިފައިވާނެއެވެ.  ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތަފްޞީލް އަދި 

  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 5 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

  ތަޞައްވަރު  ކައުންސިލްގެ  .2
ހައްދުންމަތީ މުންޑޫއަކީ، ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ދިރިއުޅެން ފަސޭހަ، ތަރައްޤީގެ ފުރުޞަތުތައް ފަހިެވފައިއޮތް، 

 ކުއްމަދު، އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢަކަށް ހެދުމެވެ. ،އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރި
 

   އަމާޒު ކައުންސިލްގެ  .3
 

ދީނަށް ހައްދުންމަތީ މުންޑޫއަކީ، ދިރިއުޅެން ފަސޭހަ، ތަރައްޤީގެ ފުރުސަތުއޮތް، ލަފާފުރަން ފަސޭހަ ކުއްމަދު، އަމާން ވެއްޓެއްއޮތް އިސްލާމް 
ގަ ކޮށްލެވޭ ވަނަތަކެއް ހާސިލް ކޮށްފައިވާ ރަށަކަށް ވާތީ އެކަން ދެމެހެއްޓުމާއިއެކު، ލޯބިކުރާ، ތަޢުލީމީ ގޮތުން އަތޮޅުގައި ގުނާލެވޭ އަދި ފާހަ 

 ދީނީ އަދި ސިޔާސީ ބައިބައި ވުންނެތް ރަށަކަށް ހެދުމެއެވެ.

  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 6 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ކައުންސިލްގެ އޮނިގަނޑު    .4

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ނޑު   ހައްދުންމަތީ ުމންޑޫ ަކއުންސިލްގެ އިދާރީ އޮނިގަ

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް 

 ކައުންސިްލގެ ނ. ރަީއސް 

 ކައުންސިލަރުން 

  /ކޯޕަރޭޓް އެފެއާރޒް

ކައުންސިލް އެްގޒެކެޓިްވ އެިސސްޓެންޓް 

 )ނެތް(

(އެސް.ޖީ ) 

އިކްނޮމިކް، ސޯޝަލް އެންޑް މުނިސިޕަލް 
 ސާރވިސަސް

 ކައުންސިލް އޮިފސަރ

 އޮިފސަރ ކައުންސިލް

 (5ކައުންސިލް ެއސިސްެޓންޓް )

  އ.ކައުންސިލް އޮފިސަރ

.އޮފިސަރ ފައިނޭންސް. އ  

 (2ެއސިސްެޓންޓް )ކައުންސިލް 
   



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 7 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

   ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު  /ރަށުގެ ވަނަވަރު  .5
 

ތަކުގެތެރެއިން ހަތަރުވަނަ ރަށެވެ. މިރަށަށް ލ. މުންޑޫއަކީ، ލ. އަތޮޅުގެ ރަށް  ހައްދުންމަތީ ނުވަތަ            
. 00 45  ލެޓިޓިއުޑުން  ފޮނަދޫގެ ހުޅަނގު އުތުރުގައި ،އެވެ. ރަށް އޮތް ޕޮޒިޝަނަކީ، މިއަތޮޅު ވެރިކަންކުރާރަށް 0-4ދީފައިވާ އަކުރަކީ، 

ރަށުގެ ތިމާވެއްޓަށް ބަލާއިރު  ވެ.ރެ ހެކްޓަ 19.7އިރުގައިވާ ރަށެކެވެ. ރަށުގެ ބޮޑުމިނަކީ،  73 32. 00ހުޅަނގު އަދި ލޮންޖިޓިއުޑުން  02
 ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާގޮތުން ބަނދަރުގެ ދެކޮޅުން ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ގިރައެވެ. މިރަށަކީ ، ފަސްގަނޑު އުސް އަދި ހަނި

ން ފެންބޮޑުވުމުގެ މައްސަލަތައް ފަދަ ކަންކަން ކުޑަ ރަށަކަށްވުމާއިއެކު ދިޔަވަރު ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން އުދަ އެރުމާއި، ބޯކޮށްވާރޭވެހުމުގެ ސަބަބު
 މީހުންނެއެވެ. 321ބަލާއިރު މިރަށުގެ އާބާދީއަކީ  ނިޔަލަށް ވަނަ އަހަރުގެ  2022ރަށެއްކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ރަށެކެވެ. 

ރުގެ ވަޒީފާއެވެ. އަދި މުންޑޫގެ ރައްޔިތުން އާއްމުދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމާއި ސަރުކާ
ވެރިކަން ކުދި ވިޔަފާރި ކޮށްގެންވެސް ނަފާ ހޯދަމުންދެއެވެ. ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދިރިއުޅޭ ގޯތީގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރެއެވެ. މުންޑޫ އަކީ މަސް

 ކުރުމަށް ފަސޭހަ ކަނޑުއޮޅި މަތީގައި އޮންނަ ރަށެކެއެވެ.
 
 
 



20XX ަރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނ  

 

 8 )ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަން( 

 ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު  .6
 

 މިންވަރު ޔަލަށް ޙާޞިލްވި އަހަރުގެ ނި ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  2022

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 
 މުއްދަތު 

ނަތީޖާ 
ޙާޞިލްކުރެވުނު 

 Q1 Q2 Q3 Q4 މިންވަރު 

1 

      ސްޓޯރުގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންގެ 

100% 

    ކައްކާގޭސް މެދުނުކެނޑި މުންޑޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން  

     އައު ލުއިފުޅި ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން  

      
     

2 

     މަގުބައްތި މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

     އާކުރުން  މަރާމާތުކޮށް މަގުބައްތި 100%

     ކަރަންޓްފީ  މަގުބައްތި

3 

     މިސްކިތް ބެލެހެއްޓުން 

100% 

     ކަރަންޓްފީ  މިސްކިތު

 މިސްކިތް ފޮޅާ ސާފުކުރުން 
  

  

     މިސްކިތުގެ ދޮރުފަތްތަކުގެ ހުޅު އަދި ތަންޑު ބަދަލުކުރުން 

     މިސްކިތުގެ ލައުޑް ސްޕީކަރ ބަދަލުކުރުން 

     މިސްކިތުގެ ތަނބުތަކުގައި ވަރުނީސްލުން 

     މިސްކިތުގައި އައު ހަތަރު އޭސީ ހަރުކުރުން 

4 

     ދަރިވަރުންނާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރުން 

100% 

ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ހަރަކާތުގައި މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެސަންއެއް 
 ބޭއްވުން 

  
  

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތުގެ ހައްދުންމަތީ 
 ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންގެ އެކަމޮޑޭޝަން ހަމަޖައްސާދިނުން 

  
  

     ހައްދުންމަތީ މެރެތަންގައި ދަރިވަރުންގެ ޓީމެއްނެރެ ބައިވެރިކުރުވުން 

     ބެލެނެވެރިންނާއި މަހަކު އެއްފަހަރު ކައުންސިލްއިން ބައްދަލުކުރުން 

  50%    ޕޭރަންޓް ވެއިޓިންގ އޭރިއެއް ޤާއިމްކުރުން 

       



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 9 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

5 

 %100       ދަނޑުވެރިކަމާއި، މަސްވެރިކަމާއި ގުޅޭ 

     ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުން  

     ވިޔަފާރިކުރުން  ކުކުޅުހާގެ

      

      

6 

     ހަރުދަނާކުރުން ސިއްޚީދާއިޜާގެ 

80% 

ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް އިދާރީ މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުމަށް  
 މިނިސްޓުރީއާއި މަޝްވަރާކުރުން 

  
  

މަދިރީގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބަލިތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ރަށުތެރެ  
 ސާފްކުރުން 

  
  

     

      

7 

      ކުޅިވަރުކުޅޭ ބިންތައް ތަރައްޤީކުރުން 
80% 

     ސްޕޯޓްސް އިންފުރާސްޓުރަކްޗަރ ތަރައްޤީކުރުން  

     ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ސާފްކޮށް ބެލެހެއްޓުން  

 
     ފުޓްސަލް ދަނޑަށް ރަބަރު އެޅުން 

     ސޯލަރ ލައިޓް ހަރުކޮށް ދިއްލުން ބެލެހެއްޓުން 

     ފުޓްސެލް ދަނޑު އަދި ވޮލީކޯޓްގެ ކަރަންޓް ފީ ދެއްކުން 

8 

     ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް 

70% 

     ރައްކާތެރިގޮތުގައި ކުނިނައްތާލާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން  

     ކަރަންޓްފީ  މެނޭޖްމެންޓްގެ ވޭސްޓް

     އެޅުން ތެޔޮ  ޕިކަޕުގެ މެނޭޖްމެންޓްގެ ސްޓްވޭ

     ޑަސްބިންތައް ބެހުން  

    ކުނި ބޭރުކުރުން )ދަޅުތައް( 

9 

     ޕިކްނިކް ސަރަހައްދު 

100% 

އަދި އިތުރު ހަޓްތައް  މަރާމާތުކުރުން ލައިޓް އަދި ހަޓްތައް
 ޤާއިމްކުރުން 

  
  

     ފާހާނާ އަދި އިސްކުރުބަރި ޤާއިމްވުން 

     މޭޒު އަދި ގޮޑި ޖެހުން 

     ސަރަހައްދުގައި ގަސްއިންދާ ހެއްދުން 

     ފާލަމްގައި ސީޓް އެޅުން 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 10 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

1
0 

     ކުނިކެހުމާއި ވިނަނޮޅާ ސާފްކުރުން 

0%10 

     ވިނަ ނޮޅައި ސާފްކުރުން  ޤަބުރުސްތާން 

     އިޖްތިމާއީ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ކުނިކަހައި ސާފްކުރުން  

        ބެލެހެއްޓުން ސާފުކޮށް ކުނިކަހާ މަގުތައް 

      

 
 

 
 ތަފްޞީލް  ޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ޙާ  .7

 

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

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

 

 ޙާޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާތައް:
 މަދިރި މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމްގައި ބައިވެރިވުން: .01

 ދެެނގަތުާމއި ތަންތަން އާާލވާ މަިދރި ރަުށގައި ގުިޅގެން ުމައއްަސާސތަކާ ގައި ބޭްއވުުނ، ލ.މުންޑޫ ހެލްތް ސެންަޓރާއ2022ިޖަނަވަރީ  22

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

 
 
 
 
 
 

 

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

ގައި އިޢުލާންކުރެވި ސައުގެވެރިވާ ފަރާތްތައްތަކުގެ ލިސްޓްވަނީ 2022ޖެނުއަރީ  24ފަރާތްތައް ކައުންސިލްގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް 

 އެކުލަވާލެވިފައެވެ.

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 11 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ގަބުރުސްތާން ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން:  .03

އޭޕްރިލް  ،ވީ ދުވަހު އިޢުލާންކުރެވ2022ިޖަނަވަރީ  24ގަބުރުސްތާނު ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

މަސްތެރޭގައި ވަނީ އެފަރާތާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެވިފައެވެ. މިމަސައްކަތަކީ ކޮންމެ އަހަރަކު އަލުން 

 ންކޮށްގެން ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތެކެވެ.އިޢުލާ

 

 ސުނާމީއާއި ގުޅިގެން ވެއްޓިފައިވާ ފާރުތަކާއި ނަގާސާފްކުރުން  .04

 
ކައުންސިލްއިން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަޙެޅި ހުށެއެޅުމާއި 

 ޒިންމާގެ އިޖުތިމާޢީ އެމްޓީސީސީގެއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން 
 ސުނާމީ ދިމާވި އަހަރު ވަނަ  2004 މުންޑޫގައި. ލ ،ދަށުން

 ވެއްޓުނު މަގުފާރުތަކުން ގެތަކާއި ވެއްޓުނު ސަބަބުން ކާރިސާގެ 
 ސާފުކުރުމާއި ބިން ނަގާ  ސަރަޙައްދުން ދިރިއުޅޭ މީހުން ގައުތައް
 ހަދަންޖެހޭ އަލަށް ކުރުމާއި އެއްވަރު މަގުތައް ބައެއް މުންޑޫގެ
 05 އަރީފެބުރު  2022 މަސައްކަތް  ހެދުމުގެ މަގުތައް ބައެއް
 ނިމިފައެވެ. ވަނީ  ދުވަހު ވަނަ
 
 
 

 

 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
މަސައްކަތާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ ހޮޅިވަޅުލުމުގެ އަމަލީ 

މަސައްކަތްވެސް މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ 
 ހަމަސްދުވަސްތެރޭގައި ވަނީ ފެށިފައެވެ.

 
 
 

 
 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 12 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ލ.މުންޑޫ ޔޫތް ސެންޓަރ މަރާމާތުގެ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްފެށުން. .06
 

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

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

ގެ 2022ރީ މަސައްކަތުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިގެން ދިޔައީ ފެބްރުއަ
 ތެރޭގައެވެ.

 
 
 
 
 

 ފެބްރުއަރީ މަހުގެ އާންމު ބައްދަލުވުން. .07

ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ ފެބްރުއަރީ  7/2010 .08
ގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި 2022ފެބްރުއަރީ  17މަހުގެ ބައްދަލުވުން 

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އަދި މާލީ ބަޔާން  2021ބައްދަލުވުމުގައި 
 ހުށަހެޅުނެވެ.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 13 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ލާމަރުކަޒީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން .09
 
 

ލާމަރުކަޒީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ 
 މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮށް ބައެއް ހަރަކާތްތައް ހިންގުނެވެ.

 
 
 
 
 
 

 ލ.މުންޑޫ "ރަށުކޮޅު ބީޗް" ސަރަހައްދު ސާފްކުރުމުގެ ހަރަކާތްހިންގުން. .10
 

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

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

 ބައިވެރިވުމާއި އެކުގައެވެ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 14 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ކޭބަލްޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ ފަރާެތއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށް އެ މަސައްކަތް  .11
 ހަވާލްކުރުން:

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

 މުންޑުގައި.ލ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޢިއުލާންކުރެވި،
 އިންޓަނެޓްގެ ބޭންޑް ބްރޯޑް ފައިބާރ އަދި ޚިދުމަތް ޓީވީގެ ކޭބަލް

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

 ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން  .12

 
 
 

ބައިނަލް އަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި 
ކައުންސިލްއާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 15 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ރަށުކޮޅު ބީޗްއަށް ބޭނުންވާ ގޮޑި މޭޒްތައްޔާރުކުރުން: .13
" 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  18މި މަސައްކަތް ނިމި  .ފާހަގަކުރަން އުފަލާއިއެކު ލިބިފައިވާކަން އެހީތެރިކަން 
 ގައި ވަނީ އެ ގޮޑިތަކުގެ ބޭނުންކުރަން ފަށާފައެވެ.2022

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ފެން ފޯރުކޮށްދިނުން  .14

 

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

  ފެންފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 16 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެދަށުގައިވާ އެންމެހާ އިމާރާތްތައް ވަޔާރލެސް ނިޒާމަކުން ގުޅާލުން:ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ  .15

  

  

މިކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ފަސޭހަކުރުމަށްޓަކައި ވަޔަރލެސް ނިޒާމެއް މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި 
ވަނަ އަހަރުގައި ވަނީ  2022ވޭސްޓުމެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރ ވާނީ ގުޅާލެވިފައެވެ. އަދި މިސްކިތާއި ކައުންސިލް ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް 

 ނިންމާލެވިފައެވެ.
 

 
 
  މެނޭޖުކުރުމުގެ ޚިދުމަތާއި ގުޅޭ:ކުނި .16
 

ކައުންސިލްއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާވަލްއާއި އެއްގޮތަށް ރަށުގެ އެްނމެހާ ގޭބީސީތަކުން ކުނިނެގުމުގެ ޚިދުމަތް މި  
 އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގައި ވަނީ ދެވިފައެވެ.

 
 
 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 17 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 މަސައްކަތް ކުރުން:ލ.މުންޑޫ މަސްޖިދުލް އަމާނާތު މަރާމާތުކުރުމުގެ  .17

 

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.

 
 
 ރަށުފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުން ފިތުރު ޢީދު  .18

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

 އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވެަފއިވެއެވެ.
 
 
 
 
 
 
 

 ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހަށް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މާލީ އެހީދިނުން؛ލ.މުންޑޫ ސުކޫލްއިން އިސްނަގައިގެން ފާހާގަކުރާ  .19
ލ.މުންޑޫ ސުކޫލުން އިސްނަގައިގެން މުންޑޫގެ މުއައްސަސާތަކާއި 

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

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

 ހަވާލުކުރެވިފައެވެ.
 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 18 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ބައިނަލް އަޤްވާމީ ނަރުހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން: .20
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ނަރުހުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، މި 

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

 ގައި ވަނީ ދޫކުރެވިފެއެވެ.2022
 
 

 
 ލ.މުންޑޫ މަސްޖިދުލް އަމާނާތުއަށް ސޯލާލައިޓް އެއް ހަދިޔާކުރުން: .21

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

  ށްފައެވެ.ހަދިޔާކޮ
 
 
 
 ވަނަ ދައުރަށް އިންތިހާބުވި ކައުންސިލްއަށް އެއްއަހަރު ފުރިފައިވާތީ އެކަން ފާހަގަކުރުން: 4މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ  .22

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

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ ޙާއްސަ ކެއުމަށް ވަނީ 
 ދީފައެވެ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 19 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ލ.ކަލައިދޫ ކައުންސިލްއާއި ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ފުޓްސަލް މެޗް: .23
ކައުންސިލްއާއި މުންޑޫ ކައުންސިލްއާއި ގުޅިގެން، ލ. ކަލައިދޫ 

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

 ކުރިއަށް ގޮސްފައެވެ.
 
 
 
 
 
 
 
 ގޮތެއްގައި ފާހަގުކުރުމަށްޓަކައި ރަށުގެ މުވައްސަސާތަކުގެ ހިޔާލް ހޯދުން:ބައިނަލް އަޤްވާމީ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ކުލަ ގަދަ  .24

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

 ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 20 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ސަރަހައްދުގައި ފަސްގަނޑު އެއްވަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން:ޕާރކު  .25
 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: .26

 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  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 21 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 
 ބައިނަލްއަޤްވާމީ ތިމާވެށީގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ގޮޑުދަށް ސާފްކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމް ހިންގުން: .27

 
ބަނދަރު ސަރަހައްދު ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން 

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

 
 
 
 
 

ތިމާވެށީގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ޕޯސްޓަރ ކުރެހުމުގެ މުބާރާތް، ފޮޓޯ ނެގުމުގެ މުބާރާތް އަދި ތިމާވެށީގެ ދުވަހުގެ  .28
 ޙާއްސަ މައުރަޒް ބޭއްވުން:

ތިމާވެށީގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން މިކައުންސިލްއިން އިސްނަގައިގެން ދުވަހުގެ 
ޙާއްސަ މައުރަޒަކާއި އަދި ފޮޓޯ ނެގުމުގެ މުބާރާތެއްގެ އިތުރުން ުދވަހާއި 

ގައު ވަނީ 2022ޖޫން  04ގުޅޭ ޕޯސްޓަރކުރެހުމުގެ މުބާރާތެއް 
ލިުބނު  ބާއްވާފައެވެ. މި ހަރަކާތްތަކުގައި ލ.މުންޑޫ ސުކޫލްގެ ފަރާތުން

 އެއްބާރުލުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރު ދަންނަވަމެވެ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 22 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ތިމާވެށީގެ ދުވަހާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ޝެޝަން:. .29
ދުވަހާއި ގުޅޭ ޙާއްސަ މައުލޫމާތު ޝެޝަންއެއް ދެ 

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

އަހަރުން މަތީގެކުދިންނަށް ާޙއްސަ މައުލޫމާތު  18
ސެޝަންއެއް ވަނީ ދެވިފައެވެ. މި ޝެޝަންތައްނަންގަވާދެއްވީ 

އެންދެރި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ލ.އެޓޯލް ކޯޑިނޭޓަރ އަލްފާޟިލް 
 އަޙުމަދު ނަދީމްއެވެ.

 
 
 
 
 
 

 ސާފްކޮށް ވެލިގަނޑު ލެވެލްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން:ލ.މުންޑޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ވިނަވެފައިވާތީ، ވިނަ  .30
 ލެވެލް  ވެލިގަނޑު ސާފުކޮށް ވިނަ ފްޓްބޯޅަދަނޑުގެ މުންޑޫ.ލ

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

 އަންހެނުންަވނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.އިތުރުން ރައްޔިތުން 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 23 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ވަނަ އަހަރު ލ.މުންޑޫ ސުކޫލްއިން ބޭއްވި މަދަހަ މުބާރާތާއި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ވަނަ ވަނައަށް އައި  1443  .31
 :ޓުރޮފީދިނުން ފަރާތްތަކަށް 

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

 ކެޓަގަރީތަކުން އެއްވަނަ އައި ފަރާޔްތްކަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ދިނުން.
 
 
 
 
 
 
 
 
 ލ.މުންޑޫގެ ލޭންޑް.ޔޫސް ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުން. .32

އަހަރަށް ލ.މުންޑޫގެ ލޭންޑް.ޔޫސް ޕްލޭން  5ކުރިއަށް އޮތް 
ވަނަ  2022ޖުލައި  03ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 
ޑިސެމްބަރ  08އަދި  ދުވަހު ވަނީ އިޢުލާްނ ކުރެވިފައެވެ.

ގައި ޕްލޭން މިނިްސޓުރީއިން ފާސްކުރުމަށްޓަކައި 2022
މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ރަސްމީކޮށް ޕްލޭން ވަނީ ހުށަހަޅާފައއެވެ. މި 

ކޮއްދީފައިވަނީ ބުލޫކޯސްްޓ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއި 
 ހަވާލުކުރެވިގެންނެވެ.

 
 ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދު  ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުން  1443ކައުންސިލުން ޚަރަދުކޮށްގެން  .33

ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދު ރަށޫ ފެންވަރުގައި ކުލަގަދަކޮްށ  1443
ވަނަ ދުވަހު ޝެޑިއުްލ  2022ުޖަލއި  04 ،ފާހަގަކުރުމަށް ނިންމާ

 ޢާންމުކުރެވުނެވެ.
 
 
 
 
 
 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 24 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 
 މުންޑޫ ރަށުކޮޅު ބީޗް ފާލަމުގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް ނިންމުން. .34

ޖުލަިއ  04މުންޑޫ ރަށުކޮޅުބީޗްގެ ފާލަމުގެ ުނނިމިހުރި މަސައްކަތް 
މި މަސައްކަްތ  ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ިނންމާލެވިފައެވެ. 2022

ލ.މުންޑޫ ފެނަކަ އޮފީސް އިމާރާތް ކުރުމުގެ ކޮށްދީފައިވަނީ 

މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދާ އެމްބާ ހޯލްޑިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 
 އިޖުތިމާއި ޒިންމާގެ ދަށުންނެވެ.

 
 
 
 
 
 
 
 

 މުންޑޫ ރަށުކޮޅު ބީޗްގެ މޫދާއި ގޮނޑުދޮށް ސާފުކުރުން  .35

ރަށުކޮޅު ބީޗްގެ  ،އިސްނެގުމުގެ މަތިންމުންޑޫ ޒުވާން ކުދިންތަކެއްގެ 
ވަނަ ދުވަުހ  2022ޖުލައި  04ގޮނޑުދޮށާއި މޫދު ވަނީ 

 ސާފުކުރެވިފައެވެ.
 
 
 
 
 
 
 
 

 ރަށުކޮޅު ބީޗް ސާފުކުރުން. .36
ލ.މުންޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރަްއޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ 

މުންޫޑ ރަށުކޮޅު ބީޗް ސާފުކުރުމުގެ  ،އިސްނެގުމުގެ މަތިން
ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ކުރިއަށް  2022ޖުލައި  07 ޕްރޮގްރާމެއް

ގެންދެވިފައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގައި ރަށުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރަޢްޔަތުްނ 
 ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 25 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 
 ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާޢީދުގެ ސައި. 1443 .37

އަޟްޙާ ވަނަ އަހަރުވެސް  1443އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން 
ރަށުގައި ދިރިއުޅުއްވާ އެންމެހާ ބޭފުޅުންނަށް ޚާއްަޞ ޢީދު ދުވަހު 

. މި ސައި އިންތިޒާމްކޮށްފައިވަނީ މި ސައިފޮދެއް ބޭއްވުނެވެ
ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރަްއޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ އަދި 

 ވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ ގުޅިގެންނެވެ.މުންޑޫ ޒު
 
 އަޟްޙާ ޢީދު ފާހަގަކުރުމަށް އެހޭތެރިކަންދެއްވި ފަރާތްތަކަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ދިނުން. .38

 ވަނަ އަހަރުގެ 1443 ފާހަގަކުރިމުންޑޫ ކައުންސިލުން 
އެކި އެކި  އަޟްހާޢީދުގެ އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި

އެކަމުެގ  އްވި ފަރާތްތަކަށްފޯރުޮކށްދެއެީހތެރިކަން ގޮތްގޮތުން 
 ވުނެވެ.އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ހަނާދނީ ލިޔުން ހަވާލުކުރެ

 
 
 
 
 
 ވިއްސާރައާއި ގުޅިގެން ފެންބޮޑުވެފައިވާ ބައެއްމަގުތަކަށް ވެލިއެޅުން. .39

މޫސުމީ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ރަށުގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާ 
އާންމުންނައް އުނދަގޫވާ ގޮތައްހުރި ސަރަހައްދުތަކުގެ ތެރެއިން 

 2022ޖުލައި  20ސަރަހައްދުތަކަށް ފަސްއެޅުމުގެ މަސައްކަތް 
 ގައި މި ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގ2022ެޖުލައި  23އަދި 

 .އެހީތެރިކަމާއި އެކު ވަނީ ކުރިއަށްގެންދެވިފައެވެ
 
 
 2022ޖުލައި މަހުގެ ޢާންމު ބައްދަލުވުން  .40

މަސް  6ންސިލްގެ ފާއިތުވެދިޔަ މުންޑޫ ކައު މި ބައްދަލުވުމުގައި 
މަލީ ޢަޕްލޭނަށް  ގެދުވަހުގެ ރިޕޯޓް އަދި މޭ/ޖޫންމަހު ތަރައްގީ

ސިފައައިގޮތް ހިއްސާކުރެވި، މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު 
ރައްޔިތުންނާިއ  2023 -އަދި ލަފާކުރާ ބަޖެޓް  2023 -ތާވަލް 

 .ހޯދާފައެވެޔާލުވަނީ ޚިރައްޔިތުންގެ  ،މަޝްވަރާކޮށް



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 26 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 
 މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުން  .41

ވަަނ މިނިަވން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮުތްނ  57ދިވެހި ރާއްޖޭގެ 
ޚާއްޞަ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއް ބޭއްވުނެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު 
ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ މި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރަޢީސް އަލްފާޟިްލ 

 އިބްރާޙީމް ނަޢީމެވެ.
 
 ލަފާދޭ ކޮމޭޓީއާއެކު ބައްދަލުކުރުން. .42

ރާވާ ހިންގަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި އަދި ކުރިއަށް  ންކައުންސިލު
ރޭވިފައިހުރި މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުންނާއި އަދި ސަރުކާރުން 

 އްސާ ކުރުމައްޓަކައިޙިލޫމާތު ޢުރޫޢުތަކުގެ މަޝްކުރިއަށް ގެންދާ މަ
 2022އޯގަސްޓް  27އެކު  ކޮމެޓީއާމުންޑޫ ކައުންސިލްގެ ލަފާދޭ 

 ވަނަ ދުވަހު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްުވނެވެ.
 

 
 
 ޔޫތް މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކުރުން. .43

ވަނަ ދުވަހު  2022ސެޕްޓެމްބަރ  18މި ކައުންސިލުން ވަނީ 
މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު މަޙްލޫފާއި ބައްދަލުކޮށްފައެވެ. މި  ޔޫތު

ބައްދަލުވުމުގައި މުންޑޫގެ ޒުވާނުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް 
 މިނިސްޓަރާއި ޙިއްސާކުރެވުނެވެ.

 
 
 
 
 ކުޑަކުދިންގެ ޕާކާއި ޙަވާލުވުން  .44

މުންޑޫގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ޔޫތު 
ވަނަ  2022ސެޕްޓެމްބަރ  18ޗާ މިނިސްޓްރީއިން ދެއްވި ތަކެއް

 ދުވަހު މި ކައުންސިލުން ވަނީ ޙަވާލުވެފައެވެ.
 
 
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 27 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 
 
 
 އައުޓްޑޯ ޖިމާއި ޙަވާލުވުން  .45

މުންޑޫގައި އައުޓްޑޯ ޖިމެއް ހެދުމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީއިން ދެއްވި 
ވަނަ ދުވަހު މިކައުންސިލުން  2022ސެޕްޓެމްބަރ  19ތަކެއްޗާ 

 ވަނީ ޙަވާލުވެފައެވެ.
 
 ފުޓްސަލް ދަނޑަށް ރަބަރުއަޅާ ފެތުރުން. .46

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިޔުނިޓީ 
ބަސްތާ ރަބަރު ފްޓްސަލް  100އެމްޕަވަރމަންޓް އިން ދެއްވި 

 2022ސެޕްޓެމްބަރ  23 ދަނޑަށް އަޅާ ފެތުރުމުގެ މަސައްކަތް
 ވަނީ ނިންމާލެވިފަެއވެ ވަނަ ދުވަހު

 
 
 ފާހަގަކުރުން.ޤައުމީ ދުވަސް  .47

ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މި  2022
ކައުންސިލްގައި ޚާއްޞަ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއް 

މުންޑޫއަށް މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ  ބޭއްވުނެވެ.
ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާ އަދި ކޮށްދެމުން ގެންދަވާ 

 އަލްފާޟިލް އަީލ އާދަމެވެ. ފަރާތެއްކަމަށްވާ
 ންޑޫގައި އައުޓްޑޯ ޖިމް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުން މު  .48

މުންޑޫގައި އައުޓްޑޯ ޖިމް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ 
ވަނަ ދުވަހު ވަނީ  2022ސެޕްޓެމްބަރ  29ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

 ކުރެވިފައެވެ.އިޢުލާން 
 ށުކޮޅު ބީޗް ފާޚާނާއާއި ޙަވާލުވުން.ރަ  .49

މުންޑޫ  ،ޙައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މާލީ އެހީތެރިކަމާއެކު
ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާއިން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ފާޚާނާ އާއި ފެންވަރާ 

ވަނަ ދުވަހު މި ކައުންސިލުން  2022އޮކްޓޯބަރ  14 ،ނާތަ
 ވަނީ ޙަވާލުވެފައެވެ.

 
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 28 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނަށް ރަޢްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުން  .50
 ،ލ.މުންޑޫ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނަށް ރައްޔިތުން ޚިޔާލު ހޯދުމަށް

ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ބައްދަލުވުމެއް  2022ނޮވެމްބަރ  08
 ބާއްވާފައެވެ.

  
 
 ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގެ ސާމާނުތައް ރަށަށް ގެނައުން  .51

ޤާއިމްކުރުމަށް ޔޫތު މުންޑޫގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް 
ވަނަ  2022ނޮވެމްބަރ  09 ،މިނިސްޓްރީއިން ދެއްވި ތަކެތި

ދުވަހު ވަނީ މުންޑޫއަށް ގެނެވިފަެއވެ. މި ތަކެތި ގެނެސްފައިވަނީ 
އަދި މުންޑޫގެ ގިނަ ޒުވާނުންތަކެއްގެ  ،މާލެއިން ލ.ގަމަށް

 އެހީތެރިކަމާއެކު ލ.ގަމުން މުންޑޫއަށެވެ.
 
 ކުނިން ނަފާހޯދުން  .52

ނޮވެމްބަރ  08ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  2021ޖުލައި  01
ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުނީގެ ގޮތުގައި މުންޑޫ ވޭސްޓް  2022

 ފިއްތާފައިވާ ފައިވާ މެނޭޖުމަންޓް ސެންޓަރުން ކަލެކްްޓކޮށް
ވަނަ ދުވަހު  2022ޮނވެމްބަރ  11އެކިބާވަތް ބާވަތުގެ ދަޅު 

 .ދަނީ ހޯދާފައެވެމްޢާއޭގެން  ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވިއްކާވަނީ 
 
 
 
 
 
 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯރލްޑްކަޕް ބޮޑު ސްކްރީނުން ބެލުމުގެ އިންތިޒާމް ޙަމަޖެއްސުން  2022 .53

ވަނަ އަހަރުގެ ވޯރލްޑްކަޕް ބެލުމުގެ އިންތިޒާމް  2022
ޔޫތު ސެންޓަރަށް ލ.މުންޑޫ ޔޫތް ސެންޓަރުގައި ހަމަޖެއްސުނެވެ. 

ކޭބަލްޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދެއްވާފައިަވނީ ދިރާގާއި މުންޑޫގައި 
ކޭބަލްޓީވީގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ޙަާވލުކޮށްފައިވާ ކުންފުނި 

 ގުޅިގެންނެވެ. 
 
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 29 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 
 
 
 
ވަހުގެ ދު  16އަންހެނުންނައް ކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ހަރަކާތްރެރިވުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ  .54

 ކެމްޕޭނުގައި ބައިވެރިވުން 
އަންހެނުންނައް ކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ހަރަކާތްރެރިވުމަށް 

ދުވަހުގެ ކެމްޕޭނުގައި  16ބައިނަލްއަޤްވާމީ ެފންވަރުގައި ފާަހގަކުރާ 
މުގެ ގޮތުން މި ކައުންސިލުން ވަނީ ޙަރަކާތެއް ބައިވެރިވު

 ހިންގާފައެވެ.
 
 
 ހެދުން  ޕޭރެންޓް ވެއިޓިންގ އޭރިއާއެއް  .55

ލ.މުންޑޫގެ ފެނާއި ނަރުދަާމ ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް 
ކުރަމުންގެންދާ ފްލެކްސް އިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އިޖުތިމާއީ 
ޒިންމާގެ ދަށުން މުންޑޫ ކައުްނސިލްގެ ގޯއްޗެއްކަމަށްވާ ހިޔާގޮފި 

ށް ވަނީ ވަށާފާރު ރޭނުމާއި ޕޭރެންޓް ވެއިޓިން އޭރިޔާ އެއް ހެދުމަ
 ރެވިފައެވެ.ޙަވާލުކު

 
 ލާމަސީލު ލާމު މެރަތަންގައި ބައިވެރިވުން. .56

ލާމަސީލް ލާމް ލާމު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި 
ދަރިވަރަކު ވަީނ  03 ން ބައިވެރިވެމެރެތަންގައި މި ކައުންސިލު
ޢަލީ )ވަނަ  02ކިލޯމީޓަރއިން  21 ވާދަކޮށްފައެވެ. އޭގެތެރެއިން

ހައްާވ -ވަނަ )އަންހެން 02ކިލޯ މީޓަރ އިން  05އަދި  (ޒިޔާން
މި ދަރިވަރުން  ވަނީ ހޯދާަފއެވެ. (ލީނާޝް

ތަމްރީންކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ިމ ކައުންސިލްގެ ސްޕޯރޓްސް 
 ކައުންސިލަރ ޙައްވާ ނޫރަން ނަހާރުއެވެ.

 
 ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން  .57

ން ކުރުމަށް ނިންާމފައިވާ ބައެްއ ވަނަ އަހަރު މިކައިންސިލު  2023
ރައްޔަތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދާ މަޝްވަރާކޮށްލުމަށް ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން 

 ކުރެވިފައެވެ. ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ބައްދަލު 2022ޑިސެމްބަރ  28



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 30 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 
 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް  2022 .8
 ހަރަކާތްތައް ގެންދެވިފައިނުވާ 

 
 މިސްކިތުގެ އެތެރެއާއި ބޭރުގެ މުށި ބަދަލުކުރުން : 1ޙަރަކާތް  •

o :ްބަޖެޓް ލިބިފައި ނެތުމުން ސަބަބު/ދަތިތައ 
 މިސްކިތުގެ އެތެރޭގައި ގައުޖެހުން )ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި(:  2ޙަރަކާތް    •

 ބަޖެޓް ލިބިފައިނެތުން ސަބަބު/ދަތިތައް:    
 ލީ ކޯޓްގެ ވަށާފާރު ރޭނުމާއި ފާހަނާ ރޭނުން ވޮ :  3ޙަރަކާތް  •

  ބަޖެޓް ލިބިފައިނެތުމުންސަބަބު/ދަތިތައް: 
 ބެޑްމިންޓަން ކޯޓް އިންޑޯކުރުން  4ޙަރަކާތް   •

  ސަބަބު/ދަތިތައް: ބަޖެޓް ލިބިފައި ނެތުމުން  
 

  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 31 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

   ވިޔަފާރިއާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ކައުންސިލުން  .9
 

   ރައްޔިތުންގެ ސްޓޯރ/ ގޭސް ވިޔަފާރި ލ.މުންޑޫ 

 

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

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

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

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

 އި ލެމިނޭޓް ކުރުން ފޮޓޯޕްރިންޓްކޮށްދިނު މާ  .

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

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

 ފާހަގަކޮށްލަމެވެ  ގައިމި ފުރުސަ ތު އަގުތަކެއްކަމުގައި

 ލ.ބޮކަތްފުށި ކުއްޔަށް ދޫކުރުން 

ކައުންސިލްގައި ހިމެނޭ ލ.ބޮކަތްފުށި ވަނީ ބިޑް އުސޫލްއިން އިޢުލާންކުރުމަށްފަހު  ލ. މުންޑޫއިން ފެށިގެން  2021 އޮގަސްޓް  01
 އަހަރަށް އެރަށްވަނީ ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައެވެ. 21އެގޮތުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައެވެ. 

 ލ.މުންޑޫ އުދަބާނި ގެސްޓްހައުސް

ލ.މުންޑޫ ރައްޔިތުންގެ އުދަބާނި ގެސްޓްހައުސްއަކީ ދެ ރޫމްގެ ވަކި އެޕާރޓްމަންޓްއެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކޮށްފައިވާ 
 ރައްޔިތުންގެ އިމާރާތެކެވެ. މި އިމާރާތުގެ ކޮޓަރިތައް ކުއްޔައް ދީގެން އެކަށީގެންވާ އާމްދަނީއެއް ކައުންސިލްއަށް ދަނީ

  ލިބެމުންނެވެ.



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 32 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 މާލީ ހިސާބުތައް ވަނަ އަހަރުގެ   2022ކައުންސިލްގެ  .10
 

 ަފްނުޑެގ ަބެޖްޓ ިރޕްޯޓ.(J-GOM) ަދުއަލުތްނޭދ ްބޮލްކ ްގާރްންޓ  10.1

ގެ  2022
ބަޖެޓް  ނިޔަލަށް 
 ބާކީ 

ގެ  2022
ހިނގި  ނިޔަލަށް 

 ޚަރަދު 

ވަނަ  2022
އަހަރަށް ލިބުނު 

 ބަޖެޓް 
 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 3238689.45  3090261.77  148427.68 

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 98700  75922.72  22777.28 

 ޖުމްލަ  003337389.  3166184.49  171204.96 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 2234318  2157884.96  76433.04 

ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން  89058  88172.74  912.26 
 ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

 ދަތުރުަފތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  89678  78543.00  11135.00 

 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 85120  60137.75  24982.25 

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 530415  500725.15  29689.85 

 ސަރުކާރުންދޭ އިސްތިާރކާއި ސަބްސިޑީސް  15871.62  15798.17  73.45 

 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 21000  15798.17  5201.83 
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު      

 ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމަށް  98700  75922.72  22777.28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 33 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ަބެޖްޓ ިރޕްޯޓ.(J-LCL)  ިޙުދަމުތެގ ަފްނުޑގެ  10.2

ގެ  2022
ބަޖެޓް  ނިޔަލަށް 
 ބާކީ 

ގެ  2022
ހިނގި  ނިޔަލަށް 

 ޚަރަދު 

ވަނަ  2022
އަހަރަށް ލިބުނު 

 ބަޖެޓް 
 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ޚަރަދުގެ ޖުމްލަރިކަރަންޓް  674798.00 367564.49  307233.51 

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 38982.00 27864.18  11135.82

 ޖުމްލަ  00713780. 395428.67  318369.33 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު      

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޙަރަދު  91450.00 88739.52 2710.48

 ތަކެތީގެ އަގުއޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ  00109498. 60109.11  49388.89 

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 00252850. 62333.24  190.516.76 

 ޙިދުމަތް ދިނުމަށް ހޯދާ ތަކެތި  77000.00 49603.25  27396.75 

 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 124000.00 101779.37  22220.63 

 ސަރުކާރުން ދޭ އެޙީއާއި އިސްތިރާކާއި ސބްސިޑީސް  20000.00 5000.00  15000.00 
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު     

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  38982.00 27864.18  11135.82

3 

 ަބެޖްޓ ިރޕްޯޓ.(L.CDF)  ިޙުދަމުތެގ ަފްނުޑގެ  

 

ގެ  2022
ބަޖެޓް  ނިޔަލަށް 
 ބާކީ 

ގެ  2022
ހިނގި  ނިޔަލަށް 

 ޚަރަދު 

ވަނަ  2022
އަހަރަށް ލިބުނު 

 ބަޖެޓް 
 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 264000.00  7649.50 256350.50

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      

 ޖުމްލަ  264000.00  7649.50 256350.50

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޙިދުމަތުގެ ޙަރަދު   244000.00  7649.50  236350.00

 ސަރުކާރުން ދޭ އެޙީއާއި އިސްތިރާކާއި ސބްސިޑީސް   20000.00    20000.00 
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު      

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު       

 
 
 
 
 
 
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 34 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 ިރޕްޯޓ.ަބެޖްޓ (lL CTPF)  ިޙުދަމުތެގ ަފްނުޑގެ 

ގެ  2022
ބަޖެޓް  ނިޔަލަށް 
 ބާކީ 

ގެ  2022
ހިނގި  ނިޔަލަށް 

 ޚަރަދު 

ވަނަ  2022
އަހަރަށް ލިބުނު 

 ބަޖެޓް 
 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 1533084  592740.24 940343.36
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ   

 ޖުމްލަ  1533084  592740.24 940343.36
 ޚަރަދު ރިކަރަންޓް    

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 113880  98124.39 8498.50

ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން  3750.6  2187.85 1562.75
 ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

 ސަރުކާރުންދޭ އެހީއާއި އިސްތިރާކާއި ސަބްސިޑީސް  1720  1701.00  19.00

 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 1413733  490727.00 923006.00
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު    
 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު    

 

 ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް ވަނަ އަހަރުގެ  2022 .11
 

 52: އަދަދު  ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ 
 

 46 އަދަދު:ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ބާއްވައިފައިވާ ކައުންސިލުން 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 35 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް  ޙާޟިރުވި ޢަދަދު  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  31ނިންމި ނިންމުން އަލުން މުރާޖާކުރުމަށްފަހު 

ގެ ނިޔަލަށް އެ މުވައްޒަފުގެ ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތު 2022

އި ބައިވެރިވި އިތުރުކުރުމަށް އެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓްގަ

 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  2022ކައުންސިލްގެ ލ.މުންޑޫ  .2

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި އެންމެހާ 

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 

 2 3ބައްދަލުވުން 

އެސްޓިމޭޓް އުސޫލުން ޤަބުރުސްތާން ސާފްކޮށް ބަލަހައްޓާދޭނެ  .1

ކުރުމަށް ފަރާތެއް ހޯދުމަށްޓަކައި އާންމުކޮށް އިޢުލާން 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

ލ.މުންޑޫ ފަޅުތެރޭގައި ދާޖެހައިގެން މަސްހިފުން މަނާކުރުމާއި  .2

ގުޅޭ ޤަވައިދަށް ކައުންސިލަރުންގެ އިސްލާހާއިއެކީ ދެންއޮންނަ 

 އާންމު ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅުމަށް ފާސްކުރެވުނެވެ.

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 36 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 4ބައްދަލުވުން 

2 

މަސްހިފުން މަނާކުރުމާއި ލ.މުންޑޫ ފަޅުތެރޭގައި ދާޖަހައިގެން  .1

ގުޅޭ ޤަވައިދު އިސްލާހުތަކާއިއެކީ ފާސްކުރުމަށް މެމްބަރުން 

 ދެންއޮންނަ އާންމު ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅުމަށް ފާސްކުރެވުނެވެ.

ވަނަ  82ލޯކަލްކައުންސިލްތަކުގެ އާންމު އިޖްރާއީ ޤަވައިދުގެ  .2

އަށް މާއްދާގެ )ހ(ގައިވާ ގޮތުގެ ލ.މުންޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ

މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި 

ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ހާޒިރީގައި ސޮއިކުރާނެ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި 

ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ އާދީއްތަ ދުވަސް ކަމުގައި ކައުންސިލްގެ 

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި އެންމެހާ 

 އްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެވެ.މެމްބަރުންގެ އި

ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ ހިންގާޤަވައިދު  .3

ކައުންސިލްނާއިބުރައީސް ހުށަހެޅުއްވި ބައެއް އިސްލާހުތަކާއިއެކު 

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި އެންމެހާ 

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

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

ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރުން ކައުންސިލްއިން 

އެދިގެން ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ބައެއް މަސައްކަތްތައް 

ލީޓަރ ޑީސަލް  800އެކުންފުނީގެ ވެހިކަލްތަކަށް އަޅާނެ 

ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ގަތުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ  12.80

 ޚަރަދުކުރުމަށް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ އާމްދަނީއިން

ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި އެންމެހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 37 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 2 5ބައްދަލުވުން 

ވަނަ  04ވަނަ އަހަރުގެ  2022ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ  .1

 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ.

ޚްތިޞާޞް ހިނގާ "ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އި .2

ރޮދި އަޅާއިގެން އަދި  ،ސަރަހައްދުގެތެރޭގައި ދައުޖަހައިގެންނާއި

 ލާންދާއެއްލައިގެން މަސްހިފުން މަނާކުރާ ޤަވައިދު"

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި އެންމެހާ 

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

ކުރިއަށްގެންދާ ކަސްރަތުޕްރޮގުރާމްގެ މުންޑޫ ކައުންސިލްއިން  .3

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

ފުޓްސަލްދަނޑު އެއްލައިޓްދިއްލައިގެން ބޭނުންކުރާގޮތަށް 

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި  ދޫކުރުމަށް

 އެންމެހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 38 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 6ބައްދަލުވުން 

3 

ވަނަ  05ވަނަ އަހަރުގެ  2022ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ  .1

 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ.

ކައުންސިލްގެއޮނިގަނޑުގައި ހުސްވެފައިވާ "ކައުންސިލް  .2

އެސިސްޓެންޓް" ދާއިމީ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު މިވަގުތު ނެގުމަށް 

ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި ނުފެންނަކަމަށް ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެ 

 ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

ކައުންސިލްގެ ރިސެޕްޝަން ބެލެހެއްޓުމަށް " އެސިސްޓެންޓް   .3

ކައުންސިލް އޮފިސަރ"ގެ މަޤާމަށް ވަގުތީ މުވައްޒަފެކު ނެގުމަށް 

ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި  ނުފެންނަ ކަމަށް

 ލް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެވުނެވެ.ކައުންސި

އަކަފޫޓްގެ  2000ވަނަ އަހަރު ދިރާޤަށް ދޫކޮށްފައިވާ  2007 .4

ބިމަށް މިއަދާއި ހަމައަށް ކުލީގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް 

ގައި ދިރާގާއި ކުރެވުނު  2022ފެބްރުއަރީ  07ލިބިފައިނުވާތީ 

ތުރަށް ގޮތެއް މަޝްވަރާއާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލްއިން އި

އިން ފެށިގެން  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

 1.25ހިނގާމުއްދުތަށް ކޮންމެ އަކަފޫޓްއަކަށް  އަކަފޫޓްއަކަށް

)އެއްރުފިޔާ ފަންސާސް ލާރީ(ގެ ރޭޓުން ކޮންމެ މަހަކަށް 

ބިމުކުލިނެގުމަށް ނެގުމަށް ކައުންސިލްއިން ފާސްކޮށް މިކަން 

ދިރާޤާއި ހިއްސާކުރުމަށް ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓްގައި 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.ބައިވެރިވި އެންމެހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 39 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 5 7ބައްދަލުވުން 

 01ޚިދުމަތުގެ ފީއެއް  ،ކައުންސިލުންދޭ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކަށް  .1

އިން ފެށިގެން ނެގުމަށް ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެ  2022މާރޗް 

 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

މަސައްކަތް ކުރިއަށް  ލ.ބޮކަތްފުށީގެ އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް  .2

ނުދަނީ ކީއްވެކަން ސާފުކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ ކުންފުންޏަށް 

ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި  ސިޓީ ފޮނުވުމަށް

 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

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

ނުފެންނަ ކަމަށް ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި 
 ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 8ބައްދަލުވުން 

ފެނަކަ ލ.މުންޑޫ ބްރާންޗްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައްކުރުމަށް  .1 4

ގޯތީގައިވާ" އިމާރާތުގެ  02"ރަށްވެހިގެ  ކުއްޔައްދޫކޮށްފައިވާ

އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްދެވެން ނެތް ކަމަށް 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

ރައީސް ޖުމްހުރިއްޔާ އޮފީހުން ފޮނުވާފައިވާ " ގެދޮރު ވެރިޔާ   .2

ލޯން"  އާއި ގުޅޭ ސިޓީއާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް ރައީސް 

 ޖުމްހުރިއްޔާ އޮފީހާއި އެކު މަޝްވަރާކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނެވެ.



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 40 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 4 9ބައްދަލުވުން 

ވަނަ  06ވަނަ އަހަރުގެ  2022ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ   .1

ޔާ ހުށެއެޅުނު އިސްލާހުތަކާއި އެކީ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއް

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

ކައުންސިލްގެ  ،ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހަކީ 2022މާރޗް  05 .2

މަސައްކަތު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރުމަށް  ހާޒިރުވެތިއްބެވި 

މެންބަރުންގެ އަގްލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރެވުނެވެ. އަދި މި 

 މުޢައްސަސާތަކާއި މަސައްކަތު ދުވަހުގައި ރަށުގެ އެހެނިހެން

އާންމު އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު 

 ހުޅުވާލުމަށްވެސް ފާސްކުރެވުނެވެ.

ރަށުގައި ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދޫކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  .3

 މެންބަރުން ވޯޓުން ފާސްކުރެވުނެވެ. 03އިޢުލާންކުރުމަށް 

އިޒަރގެ ކޮންޓްރެކްޓް ލ.މުންޑޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓްގެ ސުޕަވަ .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 

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

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

ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި  ،ހުށައެޅުމަށް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ
 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްުކރެވުނެވެ. 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 41 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 4 11ބައްދަލުވުން 

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

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

ހުށައެޅި  ތައްޔާރުކޮށް  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ  ،ލަރުންގެ ޗުއްޓީ ތާވަލްކައުންސި

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 

 07ކައުންސިލްގެ ވަނަ އަހަރުގެ ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ  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  ،ޚާއްސަ ދުވަހެއް ކަނޑައަޅާ ކައުންސިލުން .2

ފޫޓަށްވުރެ ހަނި ނުވާނެހެން ދެފަރާތުގައި ރުކާއި  30 ،މަގު
ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި  ،ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެގަސް އިންދުމަށް 

 އެންމެހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެވުނެވެ.
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 42 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 13ބައްދަލުވުން 

 12މަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ ވަނަ އަހަރުގެ ހައްދުން 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.

ކައުންސިލް އިދާރާގައި ހުސްވެފައިވާ "ކައުންސިލް  .3
އެސިސްޓެންޓް" ގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުމަށް 

 މްބަރުންގެމެ 03 ބައިވެރިވި ވޯޓްގައި ،ޙާޟިރުވެ ލްސާއަށްޖަ
 .ފާސްކުރެވުނެވެ ވޯޓުން 

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

 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 

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެވުނެވެ.
 

 4 14ބައްދަލުވުން 

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

ޖަލްސާއަށް މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތައް އިތުރުކުރުމަށް  06
ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި އެންމެހާ މެމްބަރުންގެ  ،ޙާޟިރުވެ

 އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެވުނެވެ.
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 43 ލ.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 ސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފާވަނަ ޖަލްސާއަށް  16

ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި އެންމެހާ މެމްބަރުންގެ  ،ޙާޟިރުވެ

 އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 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.

ލްގެ އިދާރާ ފޮޅާ ސާފްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކައުންސި .3
ޚަރުދަނާކުރަންޖެހޭ ކަންކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން 

 މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 44 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 4 17ބައްދަލުވުން 

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

 އި އެކީނާއިބުރައީސް ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހުތަކާ
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
މަޤާމްގެ ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ 

 ،ަޖލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ ރުހުންދިނުމަށް ފެްނނަ ކަމަށް
ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި އެންމެހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 45 ލ.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 
އި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ބައިވެރިވެ ވޯޓްގަ
 ފާސްކުރެވުނެވެ.

އުރީދޫގެ އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލެއް ގެނައުމަކާނުލައި މިހާރު  .3
އޮތްގޮތަށް ކުރިއަށް ދިއުމަށް ބަްއދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ 

ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން 
 ފާސްކުރެވުނެވެ.

ސަރަހައްދު ތަކާއި މަގުތަކާއި، އެކިއެކި ރަށުގެ އިޖުތިމާޢީ  .4
މަސައްކަތްކުރުމަށް ބަންދުކުރުމަްށ ކައުންސިލުންދޭ 
ރު ހުއްދަތަކާއި ގުޅިގެން ދޫކުރަންޖެހޭ ބޯޑްތަށް ތައްޔާ

ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޢިުޢާލނު ކުރުމަށް 
ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓްަގއި ބައިވެރިވި 

 ޔަތުން ާފސްކުރެވުނެވެ.މެމްބަރުންގެ އަޤްލަބިއް
 

 3 19ބައްދަލުވުން 

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

ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި އެންމެހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން 
 ފާސްކުރެވުނެވެ.

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

ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ 
 އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

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

ކައުންސިލްއިން ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި ދެން އޮންނަ 
ލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓްގައި ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅުމަށް ޖަ

 ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 46 ލ.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 ތުފުރުސަ

 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 
ލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓްގައި ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމަށް ޖަ

 ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަޤްލަބިްއޔަތުން ފާސްކުރެވުނެވެ.
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 47 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 3 23ބައްދަލުވުން 

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

ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި އެންމެހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން 
 ފާސްކުރެވުނެވެ.

ކައުންސިލްއިދާރާގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު ކައުންސިލްއިން  .2
ހުށަހެޅި ހިޔާލްތަކާއި އެއްގޮތަށް ބަދަލުގެނައުމަށްަފހު ދެން 

ބަްއދަލުވުމަށް ހުށަހެޅުމަށް އޮންނަ ކައުންސިލްގެ އާންމު 
 ފާސްކުރެވުނެވެ.

 

 4 24ބައްދަލުވުން  -2022

 

ވަނަ އަހަރުގެ ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ  2022 .1
ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ،  23ކައުންސިލްގެ 

ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި އެންމެހާ  ،ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ
 ފާސްުކރެވުނެވެ. އިއްތިފާގުންމެމްބަރުންގެ 

ޖަލްސާއަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު  .2
ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި އެންމެހާ މެމްބަރުންގެ  ،ޙާޟިރުވެ

 ފާސްކުރެވުނެވެ. އަގްލަބިއްޔަތުން
 ހިންގުމުގެ  އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ 7/2010 .3

 ލާޒިމްކުރާ  މައްޗަށް ކައުންސިލްގެ  ،މަތިން ގޮތުގެ  ޤާނޫނުގައިވާ 
ވަނަ  25ޖުލައި މަހުގެ  ބައްދަލުވުން ރައްޔިތުންގެ މަހުގެ ޖުލައި

 ،ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ ގައި ބޭއްވުމަށް 20:30ދުވަހުގެ ރޭ 
 އަގްލަބިއްޔަތުންޓްގައި ބައިވެރިވި އެންމެހާ މެމްބަރުންގެ ވޯ

 ފާސްކުރެވުނެވެ.
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 48 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 3 25ބައްދަލުވުން  -2022

 ކައުންސިލްގެ މުންޑޫ ހައްދުންމަތީ އަހަރުގެ ވަނަ 2022   .1
 ،ޙާޟިރުވެ ޖަލްސާއަށް ،ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ ވަނަ 24

 އިއްތިފާގުން މެމްބަރުންގެ އެންމެހާ ބައިވެރިވި ވޯޓްގައި
 .ފާސްކުރެވުނެވެ

 ގޯތީގެ އިމާރާތާއި އާއި ރަޖިސްޓަރީ ގޯތީގެ       .2
 ފަރާތުން އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ ހެއްދުމަށް ރަޖިސްޓަރީ

 ދޫކުރެވޭ އަލަށް އެއްގޮތައް ފޯރމެޓްއާއި ހުށަހަޅާފައިވާ
 ،ޙާޟިރުވެ ޖަލްސާއަށް ،ދޫކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީތައް

 އިއްތިފާގުން މެމްބަރުންގެ އެންމެހާ ބައިވެރިވި ވޯޓްގައި
 .ފާސްކުރެވުނެވެ

 3 26ބައްދަލުވުން  -2022

ވަނަ އަހަރުގެ ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ  2022 .1
ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ،  25ކައުންސިލްގެ 

ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި އެންމެހާ  ،ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ
 ފާސްުކރެވުނެވެ. އިއްތިފާގުންމެމްބަރުންގެ 

އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރގެ މަޤާމް  .2
)ވަގުތީ( ގޮތުން އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފު އަޙްމަދު 

މުއްދަތު މިފްތާޙު، ނޫރީގެ ލ.މުންޑޫ ގެ ކޮންޓުރެކްޓް 
ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރު ކުރުމަށް 

 އެންމެހާ ބައިވެރިވި ވޯޓްގައި ،ޙާޟިރުވެ ޖަލްސާއަށް
 .ފާސްުކރެވުނެވެ އިއްތިފާގުން މެމްބަރުންގެ



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 49 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 27ބައްދަލުވުން  -2022

3 

ވަނަ އަހަރުގެ ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ  2022 .1
ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ،  26ކައުންސިލްގެ 

ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި  ،ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ
 ފާސްުކރެވުނެވެ. އިއްތިފާގުންމެމްބަރުންގެ 

ކައުންސިލްއިން ދޭ ޚިދުމަތްތަކަްށ ޚިދުމަތުގެ ފީގެ ގޮތުގައި  .2
ވަނަ ޖަލްސާއިން  07ަވނަ އަހަުރގެ  2022ނެގުމަށްޓަކައި 

ފާސްކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތުގެ ފީތަކުގެ ތެރެއިން ރަށުގައި 
ރަށުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ނެތް ފަރާތްތަކަށް މި ދިރިއުޅޭ 

ކައުންސިލްއިން ދޭ ބައެއް ޚިުދމަތްތަކުން އިތުުރ ފީއެއް 
ނެގުމަށް ޖަލްސާއަށް ހާޟިރުވެ، ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި 

 މެމްބަރުންގެ އަގްލަބިއްޔަތުން ާފސްކުރެވުނެވެ.
 އިމާރާތުގެ  އޮފީސް ފެނަކަ އަދި އަމާނާތު މަސްޖިދުލް .3

 ޕާކެއް  ބިމުގައި ހުސް އޮންނަ ފަރާތުގައި ހުޅަނގު
ޓަކައި ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ދެްނ ތަރައްޤީކުރުމަށް

އޮތް ޖަލްސާއަކަށް އެޖެންޑާޮކށް ގޮތެއް ިނންމުމަށް 
 ނިންމުނެވެ.

ވަނަ  25ވަނަ އަހަރުގެ  2022މި ކައުންސިލްގެ  .4
ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައިވާ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ 

މެޓްއަށް ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް ހުށަހެޅުއްވި ފޯ
އިސްލާހުތަކާއި އެއްގޮތަށް ރަޖިސްޓަރީއަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް 
ޖަލްސާއަށް ހާޟިރުވެ، ވޯޓްގަިއ ބައިވެރިވި މެމްބަރުންެގ 

 އަގްލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރެވުނެވެ.
މުންޑޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރގެ މުވައްޒަފުން  .5

ެގން ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރގެ ގޯތީގެ ބޭނުންކޮށް
ފޫަޓށް ކުނިކަހާ ސާފްކޮްށ  10ވަށާފާރުން ބޭުރ 

ބެލެހެއްޓުމަށް ޖަލްސާއަށް ހާިޟރުވެ، ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި 
 މެމްބަރުންގެ އަގްލަބިއްޔަތުން ާފސްކުރެވުނެވެ.

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 50 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 3 28 ބައްދަލުވުން -2022

އޮފީސް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ލ.މުންޑޫ ބުރާންޗުގެ  .1
ހިންގުމަށްޓަކައި މިކައުންސިލްއިން ކުއްޔަށް 

 08ދޫކޮށްފައިވާ އިމާރާތުގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު 
ގެ ނިޔަލައް އިތުރުކުރުމަށް ޖަލްސާއަށް  2023މާރޗް 

ހާޟިރުވެ، ވޯޓްގައި ބައިެވރިވި މެމްބަރުންގެ 
 އަގްލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

ން ބަހައްޓާނެ ހަރެއް ގައި ފައިވާއަމާނާތު މަސްޖިދުލް .2
ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީއިން 
ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ޖަލްސާއަށް 
ހާޟިރުވެ، ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެމްބަރުންގެ 

 އަގްލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރެވުނެވެ.
 

 5 29ބައްދަލުވުން  -2022

 ވަނަ އަހަރުގެ ހައްދުންމަތީ މުްނޑޫ ކައުންސިލްގެ  .1
ޖަލްސާއަށް ، ވަނަ ަޖލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ 28އަދި  27

ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ  ،ޙާޟިރުވެ
 ފާސްކުރެވުނެވެ. އަޤްލަބިއްޔަތުން

ބޮކަތްފުށި ކުއްޔަށް ނަާގފައިވާ ފަރާތްކަމުގައިވާ އީލޮޖިކް  .2
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން ބޮކަްތފުށި ކުލި ޤަވައިދުން 
ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުްނ އަރާފައިވާ ޖޫރިމާނާގެ ފައިސާގެ 

މަޢާފް ކުރުމަށް  -/12,858.88ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔައްވާ 
ރިވި މެމްބަރުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ޯވޓްަގއި ބައިވެ

 އަޤްލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރެވުނެވެ.
 

 4 30ބައްދަލުވުން  -2022

 29ވަނަ އަހަރުގެ ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ  .1
 ،ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ ، ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

 އަޤްލަބިއްޔަތުން ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުްނގެ 
 ފާސްކުރެވުނެވެ.

 

 31ބައްދަލުވުން  -2022

 30ވަނަ އަހަރުގެ ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ  .1 3
 ،ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ ، ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

 އަޤްލަބިއްޔަތުން ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުްނގެ 
 ފާސްކުރެވުނެވެ.

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 51 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 4 32ބައްދަލުވުން  -2022

 31ވަން އަހަރުގެ ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ  .1
ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ، ޖަްލސާއްށް ޙާޟިރުވެ، 
ވޯޓޮގައި ބާއިވެރިވި މެމްބަރުްނގެ އަޤްލަބިއްޔަތުްނ 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.
ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް އާއި ގުޅޭ  2023 .2

 ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ބަހުސް ުކރެވުނެވެ.
 

 4 33ބައްދަލުވުން  -2022

އެސްޓީއޯ ފާމަސީ ހިންގުމަށް ދޫުކރެވިފައިވާ އިމާރާތުގެ  .1
ނެގުމަށް ބައްދަލުވުމުގަިއ  -/3000ކުލީގެ ގޮތުގަ 

ބައިވެރިވެ ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ 
 އަޤްލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 

 4 34ބައްދަލުވުން  -2022

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  33ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ   .1
ނައިބު ރައީސް ހުށަހަޅުްއވާފައިވާ އިސްލާހާއިއެކު 
ފާސްކުރުމަށް ބައްދަލުވުމުގެ ބަިއވެރިވެ ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި 

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްުކރެވުނެވެ.
ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ކުނިމެނޭޖްކުރުމުގެ ހިދުމަތަށް  .2

ރު އަށް ވުރެ އިތު  -/100ގޭބިސީތަކުން ނަގަމުން އަންނަ ފީ  
 ކުރުމަށާއި 

ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ހިދުމަތާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންނާއެކު 
މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ފެންނަކަމަށް 

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ 
 އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެވެ.
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ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  34ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ   .1
ނައިބު ރައީސް ހުށަހަޅުްއވާފައިވާ އިސްލާހާއިއެކު 
ފާސްކުރުމަށް ބައްދަލުވުމުގެ ބަިއވެރިވެ ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި 

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްުކރެވުނެވެ.
 ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންއާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަސްވަރާކުރެވުނެވެ. .2

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 52 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 4 36ބައްދަލުވުން  -2022

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްިއން އިންތިޒާމްކޮށްގެްނ  .1
ބާއްވާ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިާވ 
ލ.މުންޑޫ ސުކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއި ބެެލނެވެރިްނ 
ލ.އިސްދޫގައި ހުރުމާއި ކެއުމުގެ އިންތިޒާމް 

 5000ހަމަޖެއްސުމަށް ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީއިން 
 )ފަސްހާސް( ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނެވެ.

 4 37ބައްދަލުވުން  -2022
ލ.މުންޑޫ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންގެ ޑްރާފްޓުގައި ބިންތައް  .1

 ބެހިފައިވާ ގޮތާއި ގުޅޭ ގޮތުން ަމޝްވަރާކުރެވުނެއެވެ.
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ލ.މުންޑޫ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ރައްޔިތުންގެ  .1
މަޝްވަރާއިއެކު ކައުންސިލްއިން ގެންނަން ބޭނުންިވ 
ބައެއް ބަދަލުތަކާއި އެކު ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންގެ 

ދޫކުރާ   އަދި ކައުންސިލްއިން ކުލީގެ ގޮތުގައި ޑްރާފްޓް
ބިންތަކުން ނަާގނެ ކުލީގެ އަދަދު ކައުންސިލްގެ 
ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި އެންމެހާ 

 އްތިފާގުން ފާސްުކރެވުނެއެވެ.މެމްބަރުންގެ އި
-R/2013ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ ޤަވައިދުގެ ނަންބަރ  .2

"ކައުންސިލްއިން ދޫކުރާ ހުއްދަ ދޫކުރުމުގެ  1938
ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ  ޤާވައިދު"އަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހުތައް

ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި އެންމެހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން 
 ފާސްކުރެވުނެއެވެ.

އުދަބާނި ގެސްޓު ހައުސްގެ ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް  .3
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމަނައިގެން ވަށާފާރު  2023

ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަށް ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 
ހާޒިރުވެ ވޯޓްގައި ބައިވެރިިވ އެންމެހާ މެްމބަރުންގެ 

 އަގްލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރެވުނެއެވެ.
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 53 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 4 39ބައްދަލުވުން  -2022

ވަނަ ޖަލްސާގެ  38ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ  .1
ޔައުމިއްޔާގެ އިބާރާތް ނައިބު ރައީސް ގެ ހުށަހެޅުމާއި 

ވަނަ  40އެއްގޮތަށް ބަދަލުކޮށް މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ 
ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާ ކުރުމަށް ބައްދަލުވުމުގައި 
ބައިވެރިވެ ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ 

 އްޔަތުން ފާސްކުރެވުނެވެ.އަޤްލަބި
ލ.މުންޑޫ ޔޫތް ސެންޓަރގައި ވޯލްޑް ކަޕް ބަލާ ފަރާތްތަކަށް  .2

ރިފްރަސްމެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ބައެއް އިންތިޒާމް ކައުންސިލްގެ 
ރުފިޔާގެ  5000ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ހަމަޖައްސާދިނުމުގެ ގޮތުން 

ވޯޓްގައި ބަޖެޓްއެއް ޚަރަދުކުރުމަށް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ 
 ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަޤްލަބިއްޔަތުން ފާސް ކުރެވުނެވެ.
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ވަނަ ޖަލްސާގެ  38ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ  .1
ޔައުމިއްޔާގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓްގައި 
ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަޤްލަބިއްޔަތުން 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.
 ދައު  ތެރޭގައި ސަރަހައްދުގެ ހިނގާ އިޚްތިޞާޞް  ކައުންސިލުގެ .2

 އެއްލައިގެން  ލާންދާ  އަދި އަޅާއިގެން  ރޮދި  ،ޖަހާއިގެންނާއި
ގަވާއިދާއި ގުޅޭ ގޮތުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް  މަނާކުރާ މަސްހިފުން

ވަނަ މާއްދާ  8އޮތޯރިޓީއިން ހުށައަޅާފައިވާ އިސްލާހުގައިވާ 
އުނިކުރަން ނުފެންނަކަމަށް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓްގައި 

 ބައިވެރިވި މެމެބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެވެ. 
 ވެހިކަލްއަށް ނުދުއްވޭ މިސްކިތުގެ އިރުމަތީ ފަރާތުގައިވާ ގޯޅީގައި .3

ގޮތަށް މަގުގެ ދެކޮޅުގައި ހޮޅިބުރި ޖަހާ ބަންދުކޮށް ބޯޑު 
ހަރުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓްގައި 

 ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސް ކުރެވުނެވެ.
ދުވަހާއި އާއިލީ  30ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހަރީ ޗުއްޓީގެ  .4

 ޗުއްޓީގެ ބާކީ އޮތްދުވަސްތައް ހަމަޖައްސަވާ ދެއްވުމަށް ޒިންމާ
 އެދި ހުށައަޅާފައިވާތީ ޗުއްޓީ ދިނުމަށް ނިންމުން.

ފްލެކްސިންކް ޕްރައިވްޓް ލިމިޓެޑް އިން ރަށުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ  .5
މަސައްކަތްކުރުމުގެ ތެރެއިން އާރް.އޯ.ޕްލާންޓުގެ ވަށާފާރު 

ޕްލާންޓްގެ އުތުރު ފަރާތު މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި  އާރްއޯ 
މަގު ބަންދު ކުރުމުގެ ހުއްދަ  އެކުންފުންޔަށް ދިނުމަށް 
ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ 

 އަގްލަބިއްޔަތުން ފާސް ކުރެވުނެވެ.
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 54 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 3 41ބައްދަލުވުން  -2022

 

 39ވަނަ އަހަރުގެ ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ  2022 .1
ޖަލްސާގެ ޔައުިމއްޔާ، ބައްދަލުވުމަށް  ވަނަ 40އަދި 

ޙާޟިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ 
 އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

އިން ފެށިގެން އުޅަނދުތަކުގެ  2023ޖަނަވަރީ  01 .2
އަހަރީފީ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަނެވޭނެ ގޮތަށް  އަދި 

ކުރުމަށް  އެކަމަށް ކުރަންޖެހޭ އިދާރި މަސައްކަތްކަށް
އްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ޯވޓްަގއި ބައިވެރިވިމެމްބަރުންގެ ބަ

 އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެވެ.
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 42ވަނަ އަހަރުގެ ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ  2022 .1
ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ، ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ 
ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެމްބަުރންގެ އިއްތިފާގުން 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.
ވަނަ  41ވަނަ އަހަރުގެ ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ  2022 .2

ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ، ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓްގައި 
 ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާުގން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 55 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 5 44ބައްދަލުވުން  -2022

ވަނަ  44ވަނަ އަހަރުގެ ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ  2022 .1
ނައިބު ރައީސް ހުށައެޅުއްވި އިޞްލާހާއެކު  ،ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

ބައްދަލުވުމަށް ޙާޒިރުވެ ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ 
 އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

ވަނަ  42ވަނަ އަހަރުގެ ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ  2022 .2
ވޯޓްގައި  ،ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ، ބައްދަލުވުމަށް ޙާޒިރުވެ

 ވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާުގން ފާސްކުރެވުނެވެ.ބައިވެރި

ޙައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެްނ ބާއްާވ  .3
މެރަތަންގައި މި ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ 

މެންބަރުންގެ  3އިންތިޒާމްތައް ޙަމަޖެއްސުމަށް ކައުންސިލްގެ 
 ކުރެވުނެވެ.ވޯޓުން ފާސް

ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް ނުވަަތ ލޯަކލް ގެސްޓްހައުސްއަށް ިބން  .4
ހޯދަންޖެޭހ އެްނމެހާ ހުއްދަތަކާއި ވާންެޖހޭ ދޫކުރުމަށްޓަކައި 

ތައްޔާރީތައް ވުމާއެކު ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ބިން ދޫކުރަން 
ބައްދަލުވުަމށް ޙާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި  ،އިޢުލާން ކުރުމަށް

 ޔަތުން ާފސްކުރެވުނެވެ.މެންބަރުންގެ އަޤްަލބިއް
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 46ވަނަ އަހަރުގެ ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ  2022 .1
ބަްއދަލުވުމަށް ޙާޒިރުވެ  ،ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެމްބަުރންގެ އިއްތިފާގުން 
 ފާސްކުރެވުނެވެ.

ވަނަ  44ވަނަ އަހަރުގެ ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ  2022 .2
ވޯޓްގައި  ،ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ، ބައްދަލުވުމަށް ޙާޒިރުވެ

 ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާުގން ފާސްކުރެވުނެވެ.

އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް  02ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް  .3
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓުން  01އަދި  އޮފިސަރުން

ޓްގައި ވޯ ،ނެގުމައް އިޢުލާންކުރުމަށް ބައްދަުލވުމަށް ޙާޒިރުވެ
 ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާުގން ފާސްކުރެވުނެވެ.

ކައުންސިލް އިދާރާއިން ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓް  .4
 ޕްލޭން ކައުންސިލްއާއި ހިއްސާކުރެވުނެވެ.

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 56 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

  ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު
ވަނަ  2022ކައުންސިްލައށް  ިއންތިހާބުވި  ދަުއރަކަށް ވަނަ 04 ަކއުންސިްލގެ މުންޑޫ.ލ

  އަހަރު އެްއވެސް ބަދަެލްއ އައިްސފަެއއް ުނވެެއެވ.



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 57 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 
 

 ނިންމުން  .12
 

ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގެ  ރު އަހަ ވަނަ  2022މިކައުންސިލުގެ 
ރައްކާތެރިގޮތުގައި ކުނި ނެގުމުގައި ނަތީޖާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެމުންދާކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.  އެކަންކަމުގެ  ގިނަކަންތައްތަކެއް ފެށި،

ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ވެހިކަލްތައް ބޭނުންކޮށް އެންމެ އެދެވޭގޮތުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގައި މިކައުންސިލްއިން މިދަނީ ނަމޫނާ 
އަހަރުގެ ހުށަހެޅުނު ބިންބޭނުން ކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭން ފާސްވުމަށްފަހު ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް ނުވަތަ ވަނަ  2022ދައްކަމުންނެވެ.އުންމީދަކީ 

 ވިޔަފާރި މިރަށުގައި ފެށިގެން ދިޔުމެވެ. ގެސްޓްހައުސް

ރައްޔިތުންގެ  ތިބެ،އި ޤައުމަށް ވަފާތެރި ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ރަށާއަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި ދުޢާ އަކީ 
އަޅަމެންގެ هللا މަންފާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. ކީރިތި  ލާބައާއި

  آمــــــــــينކާމިޔާބީ އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ.  ބަރަކާތް ލައްވައި،މަސައްކަތުގައި 
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