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 އިދާރާ   ކައުންސިލްގ  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު  

    ދިއްދ         
 ދިވ ހިރާއްޖ        

  225-PRD/225/2023/6(PR)ނަންަބރު:                                     

 ނ ސްބަޔާން 
ވަނަ   7ގ   ވަނަ މާއްދާ (7/2010) 56 ހިންގުމުގ  ޤާނ ނުގ ދިވ ހިރާއްޖޭގ  އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞ ލުން  

ފާއިތުވ ދިޔަ އަހަރަށް ކަނޑައ ޅުނު  ގައިވާ ގޮތުގ  މަތިން އަންހ ނުންގ  ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން  ނަންަބރުގ  )ށ(  
ހުށަހ ޅުމާއ ކު   ކައުންސިލަށް  އ ކުލަވާލައި  ރިޕޯޓު  މިންވަރާގުޅޭ  ޙާޞިލުކުރ ވުނު  ތ ރ އިން  ރައްޔިތުންނަށް ލަނޑުދަނޑިތަކުގ  

 ޢާންމުކުރަންޖ ހ އ ވ . ފ ންނާނ ހ ން

ވަނަ    2022  ގައި ަބޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް،ނުދިވ ހިރާއްޖޭގ  އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞ ލުން ހިންގުމުގ  ޤާނ 
ކައުންސިލަށް އަހަރަށް   އ ކުލަވާލައި  ރިޕޯޓު  ގުޅޭ  މިންވަރާ  ޙާޞިލުކުރ ވުނު  ތ ރ އިން  ލަނޑުދަނޑިތަކުގ   ކަނޑައ ޅުނު 

ކޮމިޓީ މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހ ނުންގ   ޢާންމުކޮށްފައިވާ  ފ ންނާނ ހ ން  ރައްޔިތުންނަށް  އ  ހުށަހ ޅުމާއ ކު  ތަކުން، 
ޙިމަޢުލ މާތު   ކައުންސިލާ  އ ގޮތުންމި  ދަންނަވާފައ ވ .  ވާނީ  ކަނޑައ ޅުނު   2022  ،އްޞާކުރުމަށް  އަހަރަށް  ވަނަ 

ރައްޔިތުންނަށް  ހުށަހ ޅުމާއ ކު،  ކައުންސިލަށް  އ ކުލަވާލައި  ރިޕޯޓް  ގުޅޭ  މިންވަރާ  ޙާޞިލުކުރ ވުނު  ތ ރ އިން  ލަނޑުދަނޑިތަކުގ  
ގ  އަންހ ނުންގ   ހުށަހަޅާފައިވާ، މި އިދާރީ ދާއިރާގ  ރަށްތަކު  އ  މަޢުލ މާތު   އަތޮޅު ކައުންސިލަށްފ ންނާނ ހ ން ޢާންމުކޮށް އަދި  

 މަޢުލ މާތު ތިރީގައި މިވަނީއ ވ . ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގ 

 އަންހ ނުންގ  ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ ތުރާކުނު  .1

 އަންހ ނުންގ  ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ އުލިގަމު  .2

 ދުންމަތީ އުތުރުުބރީ މޮޅަދ  އަންހ ނުންގ  ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީތިލަ .3

 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ ހޯރަފުށި އަންހ ނުންގ  ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ .4

 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ އިހަވަންދ  އަންހ ނުންގ  ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ .5

 އަންހ ނުންގ  ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީއުތުރުުބރީ ވަށަފަރު ތިލަދުންމަތީ  .6

 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ ދިއްދ  އަންހ ނުންގ  ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ .7

 އަންހ ނުންގ  ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ ފިއްލަދ   .8

 އަންހ ނުންގ  ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ މާރަންދ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ  .9

 އަންހ ނުންގ  ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ ތަކަންދ    .10

 އަންހ ނުންގ  ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ އުތީމު  .11

 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ މުރައިދ  އަންހ ނުންގ  ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ .12

 އަންހ ނުންގ  ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ ާބރަށު  .13
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ކޮމިޓީ  ދ ންނ ވުނު ކުރާ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  އ  އަންހ ނުންގ   ޒިންމާ ކޮމިޓީ  ތަކުން،  ޤާނ ނީ  ތަކުގ  
 ފަރާތުން މަރުޙަާބ ދަންނަވަމ ވ . ކައުންސިލްގ  ، އަތޮޅު ތަކުގ  މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށްކޮމިޓީއަދާކޮށްފައިވާތީ، 

 1444ޝަޢުާބން  21
 2023މާރިޗު    13
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