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ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި  هللاތަރައްޤީއާ ތަމައްދުންގެ ހެޔޮވިސްނުން އިންސާނުންނަސް ދެއްވި ކުޅަދުންވަންތަ މާތް 
هللا ޝުކުރުކޮށް، އެއިލާހު މުޅި އިްނސާނިއްޔަތަށް ހައްޤު ތެދުމަގާއިެގން ފޮނުއްވި މިއުއްމަތުެގ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ރަސޫލު

ސަލާމްލެއްވުން އެިދ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަށާއި އެމާތް ަނބިއްޔާގެ އިތުރު ޢާލުންނާއި މިތުރު ޞަހާީބންނަށް ޞަލަވާތާއި هللا ޞައްލަ
 ދުޢާކުރަމެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން  109މިރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
ންސިްލ ވަނަ އަހަރު ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައު 2018ކައުންސިލަށް ލާޒިމުކުރާ ޤާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން 

 ހިނގާ ދިޔަގޮތުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލެވޭ ޚުލާސާ ރިޕޯޓެކެވެ.

ވަނަ އަހަރުވެސް ކައުންސިލްގެ ހިންގުމުގައި ތަފާތު އެކި ގޮންޖެހުންތައް  2018އެހެން އަހަރު ތަކެކޭވެސް އެއްގޮތަށް 
ކުރިމަތިވިއެވެ. އެގޮތުން ބަޖެޓްެގ ތާށިކަމާ، މުވައްޒަފުން މަދުވުުމގެ ދަތިކަމުގެ އިތުރުްނ ކައުްނސިލްގެ ވަސީލަތްތައް މަދުވެފަިއ 

އެއް އިމާރާތެއްގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލްގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަންވެސް  ކޯޓާކުރިނބީ މެޖިސްޓްރޭޓް  ކުރިނބީ ކައުންސިލާއި
ވަނަ އަހަރު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވެނު  2018ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިމަތިވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއެކުވެސް 

 ރައްޔިތުންނަށް ާލބައާއި މަންފާއަށް ކުެރވޭ ކަންކަން ވާނީ ކުރީ އަހަރު ތަކަށް ވުރެ އިތުރު ކުރެވިފައެވެ.ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކޮށް، 

މިާހތަނަށް މިރަށުގައި ބޭއްުވުނ  މިރަށުގައި ބޭއްވޭ އެންމެ ފޯރިގަދަ މުބާރާތް ކައުންސިލްކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަގުބޮޑުކޮށް
ރުފިޔާ ދެވިގެންދިޔައެވެ. ޒުވާނުންގެ ވަރަށް ފުރިހަމަ  10000/-ރާތް ހަދާ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް އެމުބާ ޑު މުބާރާތަށްއެންމެ އަގުބޮ

ކި އެއްބާރުލުމަކާއިއެކު، ވަރަށް ފޯރިއާއި ޖޯޝުގައި އެކުވެރިކަމާއެކު މިފަހަރުގެ މުބާރާތް ނިންމާލެވިެގން ދިޔައިރު، މުބާރާތައް އެކިއެ
 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީަފއިވެއެވެ. ފަރާތްތަކުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކައުްނސިލަށް

އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  3ތަޢުލީމީ މުޖުތަމަޢުއަކަށް ހެދުަމްށ ސީ.އައި.ޓީ.އެމް އާއި ކުރިނބީ ކައުންސިލާ ދެމެދު 
ށް ވެފައިވާ އަދި އެޑްވާންސް، ޑިޕްލޮމާ ކޯސްތައް ހިންގުމަ 3ކޮމިއުނިޓީ އީ.ސެންޓަރުގައި އައި.ޓީ ދާއިރާއިން ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 

ވަނަ އަހަރުވެސް ރޭވިފައިވާ ގޮތަށް ކޯސްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވިަފއިވެއެވެ. ކައުންސިލްގެ އަމާޒަކީ  2018އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް 
. ގެ ދަރިވަރުން  އަތުގައި ޑިޕްލޮމާ ސެޓްފިކެޓެއް އޮތުމުގެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމެވެ 10އަހަރު ނިމޭއިރު ކުރިނބީ ސްކޫލް ގްރޭޑް  3މި 

 ދަރިވަރުންަނށް މިވަނީ އެމަގު ތަނަވަސްވެފައެވެ. ބޭނުންވާ ކުގެ ސަބަބުން ައއި.ޓީ ދާއިރާއިން ކުރިއަށް ދާންކޯސްތަމިހިންގޭ 

ވަނަ އަހަރުެގ ކައުންސިލް ބަޖެުޓން ޚަރަދުކޮށް ޕްރީސްކޫލްގައި ޕާޓްޝަްނ  2018ޕްރީސްކޫލްގެ ކިޔެވުން ފެށެންވާއިރަށް 
ވަނަ އަހަރު ކިޔެވެން  2019އެގޮތުން ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ބަޔަކާ ހަވާލު ކުރެވިފައެވެ.  ކުރުމަށްވަނީޖަހާ، ސީލންގ 

 ފެށެންވާއިރަށް އެމަސައްކަތް ނިއްމާލެވޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރެވެއެވެ.

ބުރަ  ރަށުގެ ކަރަންޓް ޙާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ފެނަކަ ކުރިނބީ ބްރާންޗާއި ގުޅިގެން ކުރިނބީ ކައުންސިލުން ކުރި
ވަނަ އަހަރު އަޅާފައިވާ ކޭބަލް ނެޓްވަރކް އެއްކޮސް ބަދަލުކޮށް ލަކުޑި ޑިސްޓްރްބިޝަްނ  1994މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ އެއްގެ ގޮތުން 

 ފޮށިތައް ބަދަލުޮކށް ސިންކްރޮނައިޒް ޕެނަލް ބޯޑެއް ބެހެއްޓި ރަށުގެ ކަރަންޓު ޙާލަތު ބޮޑު ތަނުން ަރނގަޅު ކުރެވިފައިވެއެވެ.



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2018

 4 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ޙައްލު ކުރުމަށްޓަކައި ޤަބުރުސްތާނުގެ ބިން ބޮޑުކޮށް، ވަށާފާރު ރާނާ ވަނީ ޤަބުރުސްތާ
ވަނަ އަހަރު ވަނީ ފައިސާ ހޯދިފައެވެ.  2018ނިންމާލެވިފައެވެ. އަދި މަސްޖިދުްއސަލާމް މިސްކިތު ހަރިއްމަ ފާރު މަރާމާތު ކުރުމަށް 

ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު އެމަސައްކަތް  2019އެގޮތުން މަށް ވަނީ ޢިއުާލން ކުރެވިފައެވެ. އަދި އެމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދު
ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިއަށް ވަނީ  2018ނިމި  ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރެވެއެވެ. އަދި ހިނަވާގެ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް

ކުރެވިފައިވަނީ މަސްޖިދުލް ޢީސާ ކަލޭފާނު މިސްކިތު ހަރިއްމަ ާފުރ  ހިނަވާގެ ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮށްަފއެވެ. ހިނަވާގެ އިމާރާތް
 ތެރޭގައެވެ. 

ނޑެއް އެޅުމަށް ބަޔަކާ ޙަވާލު ކުރެވި މަސައްކަތައް  ވަނަ އަހަރުގެ ފަހު ކޮޅު ވަނީ ފެށިފައެވެ. އަދި  2018ފުޓްސަލް ދަ
ނޑު ވަށާފާރު 2019ކައުންސިލްގެ އަމާޒަކީ   ރާނާ ތަރައްޤީ ކުރުމެވެ. ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭ ފުޓްބޯޅަދަ

ރަމަޟާން މަހު ޙިފްޒުކޮށް ތަާރވީޙް ނަމާދު ކުރުމަށް ފުރަތަަމ ފަހަރަށް މިކައުންސިލުން ޙާިފޒެއް ގެނެސް ދީނީ 
 ވަނަ އަހަރުތެރޭ މަސައްކަތް ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ. 2018ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް ދީނީ ރޫޙް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް 

ގޯއްޗަށް  32ގޯތީގެ ހުއްދަ  15ޗަށް އެދިފަިއވާ ފަރާތްތައް ގިނަ ކަމުން މިިނސްޓްރީން ދޫކޮށްފައިވާ ރަށުން ބަންޑާރަ ގޯއް
ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރުވަނީ މިރަށުން ބަންޑާރަ ގޯއްޗަށް   2018އިތުރުކޮށް ގޯތި ދޫކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވިގެން ދިޔައެވެ. 

 މަށްއެދި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވިފައެވެ.އެދިފއިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާުތ ސާފު ކުރު

ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް އިތުރު ފަހި ފުރުސަތު ަތކެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ވިސްނުމުގައި ބަނދަރު މަިތން ކުީލ 
 600ތެޔޮ ވިއްކުމަށް  ނިމުނުއިރުަވނަ އަހަރު  2018ބިމެއް ބީލަުމގައި ދޫކޮށްލުމަށް ހުޅުވާލެުވނެވެ. އެގޮތުން  4ބިމުގެ ގޮތުގައި 

މަސް ދުވަސްތެރޭ މަސައްކަތް ނިންމާ ޚިދުމަތްދޭން ފެށުމަށް ަވނީ އެފަރާތާއެުކ  8އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ކުލީ އުސޫުލން ދޫކޮށް 
 އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވިފައެވެ.

ނޑިތައް ޙާސިލް ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު މަސައްކަތް ތަކު ނޑުދަ ގައި ކައުންިސލްގެ މެންބަރުްނނާއި، މިކައުންސިލްގެ ލަ
އިދާރީ މުވައްޒިފުން ދެއްވި އެހީތެރިކަމާއި، ވެލެއްވި އެއްބާރު ލެއްވުމަށްޓަކައި އެފަރާތްތަކަްށ ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެުކ 

އްބާރުލެއްވުމަށާއި، އަިދ ޝުކުރުދައްނަވަމެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ ހަރަކާތްތެރިކަމާއި، ދެއްވި އެ
ވަނަ ައހަރު ކައުންސިލަށް އެހީތެރި ވެެދއްވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ުނަހނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު  2018އެކި ގޮތްގޮތުން 

 ދަންނަވަމެވެ.

ނޑުމެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކަމާ ނޑުގެ ދުޢާ އަކީ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި އަޅުގަ އެކު އަޅުގަ
 ނިންމާލުމުގެ މަގު ތަނަވަސް ވެގެންދިޔުމެވެ. ކައުންސިލްގެ ކުރިއެރުމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔަށްޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި މާތް

 ބަރަކާތް ލެއްވުމެވެ.هللا 
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 މުޙައްމަދު އަފްރާޙް 

 ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް      
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2018

 5 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

   ތަޢާރަފު  .1
 

 ގެ   2010/7މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ކުރިނބީ ކައުންސިލުން ތިލަދުންމަތި ދެކުނުބުރީ ނަ އަހަރު ވަ 2018ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވުނު 109

 ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެވެ.ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ 

 ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. މީގެއިތުރުން  ގެ ވަނަވަރުރަށުމިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ މިޝަނާއި، 
ނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީޖާ ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި، އެތެރޭގައި ކައުންސިލުން  ގެނަ އަހަރު ވަ 2018 ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ  ހިންގުމަށް ކަ

 ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު ހިމަނާލެވިފައިވާނެއެވެ.  ތަފްޞީލް އަދި 

  ތަޞައްވަރު  ކައުންސިލްގެ  .2

 ކޮށްލެވޭ، ފާހަގަ ރޮނގުން ތަރައްޤީގެ ތެރެއިން  ރައްތަުކގެ ސަރަހައްދުގެ އުތުރު މަތި އަކީ ކުރިނބީ
މުާއސަލާތީ ގޮތުން ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަްއ ތިމާއީގޮތުންނާިއ، ިއގްިތސާދީ، އުމްރާނީ އަދި އިޖު

 ގާއިްމވެފައިހުރި ދީނީގޮތުން ހޭލުންތެރި ދުޅަހެޔޮ އަދި  ފުދުންތެރި ރައްޔިތެއް ދިރިުއޅޭ ަރށަކަށްވުން.

 

   އަމާޒު ކައުންސިލްގެ  .3

އާސަާލތީގޮތުން ގެ ނިޔަލަށް މި ރަށަީކ، އިޖުތިމާއި ގޮތުންނާިއ، އިގްިތސާދީ، އުމްރާނީ އަދި މު 2019"
ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަްތތައް ާގއިމްކުެރވި، ތަަރއްޤީ ެވފައިވާ ދުޅަހެޮޔ ދީނީގޮތުން ޭހލުންތެރި ރައްޔިތެްއ ދިރިއުޅޭ 

 ރަށަކަށް ހެދުން"

 

  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2018

 6 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ކައުންސިލްގެ އޮނިގަނޑު   .4
  

 
  

 މުޙައްމަދު ޝާފީ )ކައުންސިލް މެމްބަރ(

 

)ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް(ޢަބްދުލްފައްތާޙް އަބޫބަކުރު   

 

 ޑިރެކްޓަރ )ހުސް މަޤާމް(

 

 އ.ޑިރެކްޓަރ )ހުސްމަގާމް(

 އެކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް އެންޑް މުނިސިޕަލް

 ސާރވިސް 

 

އަޙްމަދު )އ.ޑިރކްޓަރ( ޢަލީ ޒިޔާދު  

 ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރޒް ޔުނިޓް 

 

 އަކްރަމް އަލީ )ފައިނޭންސް އޮފިސަރ(

 ފާޠިމަތު ޒަހުމާ )އެޑްމިން އޮފިސަރ(

 ޙަސަން ޙުސައިން )އ.އެޑްމިން އޮފިސަރ(

)މަސައްކަތު(هللا މޫސާ އަބްދު  

 މުޙައްމަދު ވަޙީދު )މަސައްކަތު(

 ޕްލޭނިން އޮފިސަރ )ހުސް މަޤާމް(

 މުނިސިޕަލް އޮފިސަރ )ހުސް މަޤާމް(

 އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ )ހުސް މަގާމް(

 ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ )ހުސްމަޤާމް(

 މުޙައްމަދު އަފްރާހް )ކައުންސިލްގެ ރައީސް(



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2018

 7 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ކައުންސިލް މެމްބަރުން 

 

 

 

 

 

 މަސްއޫލިއްޔަތު  ކައުންސިލަރުންގެ ޒިންމާތަކާއި

 :ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތާއި، ޒިންމާތަށް      

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ  112ގެ  7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު 
ނޑައެޅި، ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލް މެންބަރުން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް  2017 ޖޫން 07ގޮތުގެމަތިން  ގައި ކަ

ނޑައެޅިގޮތް 2017ޖޫން  07މުރާޖާޢާ ކުރުމަށްފަހު   ތިރީގައި އެވަނީ: ގައި ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލުން ކަ

 މަސްޢޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާ އާއި ތަފްޞީލް  ނަމާއި، މަޤާމް #

1 

 މުޙައްމަދު އަފްރާހު ނަން: 

 މަގާމް: ކައުންސިލްގެ ރައީސް 

 9899668މޮބައިލް: 

 ފައިނޭންސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލްގެ  .1 ޤާނޫނާއި ކައުންސިލް ހިންގާ ޤަވާޢިދުގައި ކަ
 އުފުލައި ހިންގުން.ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން އުފުލަންޖެހޭ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް 

ވަނަ  32ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .2
 މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އުފުލުން.

ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި، ފައިނޭންސިއަލް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުމުގެ އެންމެހައި ކަންކަން  .3
 ހިންގުން.

 ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ ޒިންމާއާއި، ދައުރު ވިލަރެސްކުރުން. ރަށު .4
ފައިނޭންސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ކަންކަން ހިންގާ  .5

 ބެލެހެއްޓުން.

 މުޙައްމަދު އަފްރާހު 

 )ކައުންސިލްގެ ރައީސް(

 ޢަބްދުލްފައްތާޙް އަބޫބަކުރު 

 )ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް(

 މުޙައްމަދު ޝާފީ 

 )ކައުންސިލް މެންބަރ(



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2018

 8 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ހޯމް އެފެއާޒް

 ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާއިބެހޭ ކަންކަން މޮނިޓަރކޮށް، ވިލަރެސްކުރުން. .1
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތްތަކުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ނިޒާމެއް ކާރިސާތަކާއި،  .2

 ޤާއިމްކޮށް، ވިލަރެސްކުރުން.
 މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކުރުން. .3
 މަގުބައްތިތަކުގެ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން. .4
 ހޯމް އެފެއާޒުގެ ދަށުން ހިނގާ އެންމެހައިކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން. .5
 ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން.ހޯމް އެފެއާޒާއި  .6

 އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 ރަށުގެ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުން. .1
ރަށުގެ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި  .2

 ގުޅިގެން ކުރުން.
ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ޕްލޭންތައް ކުރިއަށްދާގޮތް ރަށުގެ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއަށް  .3

 މޮނިޓަރކުރުން.

 އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން.

  

 ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ނޑުވެރިކަމުގެ ޙާލަތު ހުރިނެތްގޮތް ބެލުން. .1  ރަށުގެ މަސްވެރިކަމާއި، ދަ
ނޑުވެރިކަން  .2 ކުރިއެރުވުމާއި ބެހޭގޮތުން ރަށު ފެންވަރުގައި ކަންކަންރާވާ، ހިންގުމަށް ދަ

 މަސައްކަތްކުރުން.
ނޑުވެރިންނަނަށް ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  .3 މަސްވެރިންނަށާއި ދަ

 މަސައްކަތްކުރުން.
މަސްވެރިންނާއި، ދަނޑުވެރިންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމާއި، އެމީހުންގެ މާރކެޓް  .4

 ޅާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.ފު
ނޑުވެރިންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމުގައި އެހީތެރިކަން  .5 މަސްވެރިންނާއި ދަ

 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
ނޑުވެރިކަމަށް ދޫކުރެވޭ ބިންތަކުގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް މޮނިޓަރކޮށް  .6 ދަ

 ވިލަރެސްކުރުން.
 ރ އާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައިކަންކަން ކުރުން.ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަ .7

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2018

 9 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 މަސްޢޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާ އާއި ތަފްޞީލް  ނަމާއި، މަޤާމް #

2 

 ޢަބްދުލްފައްތާޙް އަބޫބަކުރު ނަން: 

 މަގާމް: ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް 

 9640403މޮބައިލް: 

 ޓޫރިޒަމް އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް 

ޤަވާޢިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލްގެ ޤާނޫނާއި ކައުންސިލް ހިންގާ  .1
ނައިބުރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން އުފުލަންޖެހޭ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އުފުލައި އިދާރާ 

 ހިންގުން.
ވަނަ  33ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .2

 ޢޫލިއްޔަތުތައް އުފުލުން.މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސް
 ދަތުރު ފަތުރުގެ ނިޒާމާއި، މިދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން. .3
ނޑު އުޅަނދުފަހަރާއިބެހޭ އެންމެހައިކަންކަން  .4 ރަށުގައި ދުއްވާ އެއްގަމު އުޅަނދާއި، ކަ

 ބެލުމާއި، ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންގެންދާ ފެރީގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން 
ނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތައްތޯ ބަލައި،  އެކަންކުރަނީ ސަރުކާރުން ކަ
މޮނިޓަރކޮށް، ދިމާވާ މައްސަލަތަށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އަންގައި ހައްލުކުރުމަށް 
މަސައްކަތްކުރުން، ދަތުރުފަތުރާއި ބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި، ޤަވާޢިދުތައް 

 ތަންފީޒުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުން.ރަށު ފެންވަރުގައި 
 އާސާރީ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމާއި، ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި، ދެމެހެއްޓުން. .5
 ޓޫރިޒަމް އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓްގެ ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން. .6

 ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

 ބެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން މޮނިޓަރކުރުން.ރަށުގެ އާބާދީއާއި  .1
 ރަށުގައި ހިނގާ ހައުސިންގ މަޝްރޫޢުތަށް މޮނިޓަރކުރުން. .2
 ރަށުގެ ބަނދަރާއިގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން. .3
 ގޯތިގެދޮރާއި ބެހޭގޮތުން ކައުންސިލަށް ހުށައެޅޭ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުން. .4
މާގުޅޭ ފަރާތްތަކާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން މަގުތަށްހަދައި ރަށުގެ މަގުތަށް ބެލެހެއްޓުމާއި ކަ .5

 ބެލެހެއްޓުން.
 ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ އާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން. .7

 އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

މުއައްސަސާތަކަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ރަށުގެ ތަޢުލީމީ ޙާލަތު ހުރިނެތްގޮތް ބަލާ، ތަޢުލީމުދޭ  .1
 ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

ތަޢުލީމީ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ރަށު ފެންވަރުގައި ހިންގާ ކަންކަން  .2
ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ކަންކަމާއި ބެހޭގޮތުން ތަޢުލީމުދޭ ، ކުރިއަށްގެންދިއުމާއި
 ލަފަޔާއި މަޝްވަރާދިނުން.މުއައްސަސާތަކަށް 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2018

 10 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ، މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި .3
 މުއައްސަސާތަކާއި މަސްވަރާކުރުމާއި، އެފަދަ ހަރަކާތްތައް ހިންގައި ވިލަރެސްކުރުން.

 ދީނީ އެކިއެކި ހަރަކާތްތަށް ރަށުގައި ހިންގުމާއި ވިލަރެސްކުރުން. .4

 އެންޑް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ކަންކަންކުރުން.އެޑިޔުކޭޝަން 

 

 މަސްޢޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާ އާއި ތަފްޞީލް  ނަމާއި، މަޤާމް #

3 

 މުޙައްމަދު ޝާފީ ނަން: 

 މަގާމް: ކައުންސިލް މެންބަރ

 9681347މޮބައިލް: 

 ހެލްތު އެންޑް ޖެންޑަރ

 ބަލައި، މޮނިޓަރ ކުރުން. ރަށުގެ ޢާއްމު ޞިއްޙަތާއި ގުޅޭ ކަންކަން .1
ރައްޔިތުންނަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ދެމުންގެންދާ ފަރާތްތަކުންދޭ ޚިދުމަތްތައް ބަލައި  .2

 މޮނިޓަރ ކުރުން.
ރަށުގައި ހިންގާ ބޭސްފިހާރަތަކާއި އަދި ފަރމަސޫޓިކަލް އެންމެހައި ކަންކަން ބަލައި  .3

 މޮނިޓަރ ކުރުން.
ތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތް .4

 މަސައްކަތްކުރުން.
 އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީ މޮނިޓަރކޮށް ވިލަރެސްކުރުން. .5
 އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން. .6

 ހެލްތު އެންޑް ޖެންޑަރ އާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން.

 އެންޑް އެނާރޖީ ންވަރަމަންޓް އެ

ޙިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ތަންތަނާއި، ދިރޭތަކެތި ރައްކާތެރިކުރެވޭނެ ރަނގަޅު ތިމާވެއްޓެއް  .1
 ޤާއިމްކޮށްފައި ބޭއްވުމަށް ބާރުއެޅުން.

 ރައްކާތެރި ތިމާވެށްޓެއް ޤާއިމްކޮށްފައި ބޭއްވުމަށް ބާރުއެޅުން. .2
 ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުން. .3
 ޖީ އަދި ހަކަތައިގެ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން.ފެނާއި، ނަރުދަމާއާއި، މީޓިއަރޮލޮ .4
 ދެމެހެއްޓެނެވި ހަކަތައިގެ )ރިނއުބަލް އެނަރޖީ( ކަންކަން މޮނިޓަރކުރުން. .5
 ކުނި ނައްތާލުމުގެ ކަންކަން ތަރައްޤީކޮށް، ވިލަރެސްކުރުން. .6
 ކުނިކޮށި ބެލެހެއްޓުން. .7
 ކަންކަން ކުރުން.އެންވަރަމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީއާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި  .8

 ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް 

 ރަށުގެ ޒުވާނުންނާއި، ކުޅިވަރު ޙަރަކާތްތައް މޮނިޓަރކޮށް، ވިލަރެސްކުރުން. .1



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2018

 11 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ރަށުގެ ޒުވާނުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކްލަބް، ޖަމްޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްތަކާއި، ސަރުކާރުގެ  .2
 ކަތްކުރުން.މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް މަސައް

ރަށުތެރޭގައި ހުރި އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ދެނެގަނެ، ތަރައްޤީކުރުމަށް  .3
 މަސައްކަތްކުރުން.

 ރަށުގެ ކުޅިވަރުގެ ރޫޙު އާލާކޮށް، އެކުވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުން. .4
ދާއިރާތަކަށް ޒުވާނުންގެ ހުސްވަގުތު ބޭނުންތެރިގޮތުގައި ހޭދަކުރުމަށާއި، ޒުވާނުން އެކި  .5

ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށާއި، ޒުވާނުންގެ ހުންނަ ތަފާތު ހުނަރާއި، ކުޅަދާނަކަން ދެއްކޭނެ 
ފުރުޞަތުތަކާއި، ޒުވާނުންގެ ޤާބިލުކަން ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާނެ ކަންތައްތައް 

 ފަހިކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
ރުކަޒުތައް އަދި ކުޅިވަރުކުޅޭ ރަށުގައިހުރި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތަކާއި، އިޖްތިމާޢި މަ .6

ނޑުތަކާއި، ކޯޓުތަކާއި، އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް  ސްޓޭޑިއަމްތަކާއި، ދަ
 ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްކުރުން.

ރަށު ފެންވަރުގައި ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ރާވާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން  .7
 މަސައްކަތްކުރުން.

ނާއި، ކުޅިވަރާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ކަންކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ޒުވާނުން .8
 މަސައްކަތްކުރުން.

 ހައި ކަންކަން ކުރުން.އެންމެ ގުޅުންހުރި އާއި ސްޕޯޓްސް އެންޑް ޔޫތު .9

 

 ކައުންސިލުގައި އެކުލަވާލެފައިވާ ކޮމިޓީއަކާއި މަސައްކަތް 

 )ްޓްރަސްޓް ފަންޑު )ކުރިނބީ މާލިއްޔަތު ފަންޑ 
o  ްކުރިނބީ މާލިއްޔަތު ފަންޑުގެ "ޓްރަސްޓް އެކައުންޓް" ހިންގުމުގެ ޒިންމާ އުފުލުނ 
  ެއަގު ކޮމިޓީ ރުއްގަހުގ 

o  ާނޑައެޅުމާއި މިފަދަ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލަށް ލަފަޔ ގޯތި ގޯއްޗާއި މަގުފަދަ ތަންތަނުގެ ރުއްގަހުގެ އަގު ކަ
 މަޝްވަރާދީ އެހީތެރިވެދިނުން 

  ްއިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ ބިޑ 

o  ްކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބިޑަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރެވޭ އެންމެހައި މަސައްކަތާ ހުށަހެޅޭ ބިޑުތައް އިވެލުއޭޓ
 ކުރުމާ މިފަދަ ކަންކަމުގައި ކައުންސިލަށް އެހީތެރިވެުުނުން 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2018

 12 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން 
 ޑިރެކްޓަރ :    )ހުސް މަގާމް( .1
 ސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ: އަލްފާޟިލް އަލީޒިޔާދު އަހުމަދު އެސި .2
 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ :  )ހުސް މަގާމް( .3
 ސީނިއަރ ޕްލޭނިން އޮފިސަރ:   )ހުސް މަގާމް( .4
 މުނިސިޕަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ )ހުސް މަގާމް( .5
 ހުސް މަގާމް(ވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ )އިކޮނޮމިކް ޑި  .6
 ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ )ހުސް މަގާމް( .7
 އަކްރަމް އަލީ އަލްފާޟިލް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ :  .8
 ފާޠިމަތު ޒަހުމާ  އެޑްމިން އޮފިސަރ:  އަލްފާޟިލާ  .9

 ސައިންޙުސަން ޙަން އޮފިސަރ: އަލްފާޟިލް އ. އެޑްމި .10
 هللاމަސައްކަތު : އަލްފާޟިލް މޫސާ އަބުދު .11
 މުޙައްމަދު ވަޙީދު މަސައްކަތު :  އަލްފާޟިލް  .12
 

 މިސްކިތްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ މުވައްޒަފުން  ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން 

 އިސްމާޢިލް މުޙައްމަދު )އިމާމް( .1
 އަބްދުލްޣަނީ އަބޫބަކުރު )އިމާމް( .2
 ޝަރީފާ އާދަމް )މުދިމު( .3
 އަބޫބަކުރު ޢަލީ )މަސައްކަތު( .4
 އަބްދުއްރަހީމް ޙަސަން )މަސައްކަތު( .5
 ސައްކަތު(ދު )މަޙީ ސަން ވަޙަ .6
 ރަޝީދު )މަސައްކަތު(هللا އަބްދު .7

 ކޮންޓްރެކްޓް( –މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ )މަސައްކަތު  .8

 

 ކައުންސިލް ހިންގުން 

 ކައުންސިލް ހިނގާނެގޮތް 

ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއްދެވިފައިވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އެންމެހާ 
ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން މުއައްސަސާ ތަކާއި ގުޅިގެން ޤާނޫނު އަސާސީ އާއި ޤާނޫނުތަކާއި ޙިދުމަތްތައް ސަރުކާރާއި 

 ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ވީހާވެސް ހަލުވިކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވިގިތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ.

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2018

 13 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 

 މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު  

ވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑެއް ކަމުގައި ކައުންސިލުން އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހާ މު
 ބަލާފައިވަނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެހާ ޤަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކެވެ.

 

 މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭގޮތް   
އެކައުންސިލަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ބައިވެރިކޮށްފައެއް ނުވާނެއެވެ.  މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ކަންކަމުގައި، ނުވަތަ އެފަދަ މައްސަލަތައް ނިންމުމުގައި

 ނަމަވެސް މިފަދަ ކަންކަން ނިންމުމުގައި އެހެނިހެން މުވައްޒަފުންގެ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދިފައިވާނެއެވެ.

 

   / ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު ރަށުގެ ވަނަވަރު  .5
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2018

 14 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 

މޭލު ދުރުގައި އޮންނަ ރަށެކެވެ.  ދިގުމިނުގައި  5އަކީ ހދ.އަތޮޅުގެ މެދުތެރޭގައި، އަތޮޅުގެ ވެރިރަށާއި  ކުރިނބީ
 1.5ހެކްޓަރުހުރެވެ. ރަށުގެ އުސްމިނުގައި  32މީޓަރު ހުންނަ  މިރަށުގެ ބޮޑުމިނުގައި  540މީޓަރު އަދި ފުޅާމިނުގައި  800

ނޑޫފަލެއް އޮްނަނ މީޓަރުހުންނަ މިރަށަީކ ރަށް ވަަށއިގެން ހޭޅި އޮ ންަނ ބިޔަ ގަސް ހެދިފައިވާ، ރަށުެގ ދެކުނު ފަރާުތގައި ބޮޑު ކަ
ބުރުދޫއެވެ. މިރަށަކީ މިހާުރ މީހުންދިރިނޫޅޭ ފަޅުރަށެކެވެ. ނގާމަތި ރަށެކެވެ. ކުރިނބީއާއި ެއންމެ ކައިރީގައިވާ ރަށަކީ ހދ. ކު

ކެވެ.  B-10ކިލޯމީޓަރެވެ. ކުރިނބީއަށް ދެވިފައިވާ ކޯޑަކީ  280.5 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް މާލެއާއި މިރަށާއި ދެމެދުގެ ދުރުމިނަކީ
 ގިނަ ބަޔަކު ރަށުންޭބރުގައި ދިރިއުޅެމުންދެއެވެ. މީހުން ހިމެނޭއިރު،  750ރަށުގެ އާބާދީގައި ގެ ނިޔަލަށް  2018ޖުލައި  01

ނިންމައި އޯލެވެލް  10ރަށުގައި ޕްރީސްލަކާއި ސާނަވީ ތަޢުލީމުދޭ ސްކޫލެއް ހުންނައިރު މިތަނުން ގުރޭޑް 
ހެދުމުގެ ފުރުޞަތު ިލބެއެވެ. ަރށުގައި ޞިއްހީ ޚިދުމަތްދޭ މަުރކަޒެއް ހުންނައިރު، ޑޮކްޓަރަކާއި ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތް ިލބެއެވެ. 

 15ތް އަންހެނުންގެ މިސްކިތަކާއި ފިރެެހނުންގެ ދެ މިސްކިތް ހުރިއިރު، ފަހުން އިމާރާތްކޮއްފައިވާ ހުކުރު މިސްކިތަކީ ކުރިއަށް އޮ
މުވައްޒަފުން ރަށުގައި  72ވަރަކަށް އަހަރު އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނެތި ބޭނުންކުރެވޭނެ މިސްކިެތކެވެ. ސަރުކާރުގެ އެކިވަޒީފާ ތަކުގައި 

ކުރިނބީގައި ގެ ޓަވަރު މިރަށުގައި ހުރެއެވެ. އުރީދޫކުންފުނި ކަމުގައިވާ ދިރާގާއި  2މަސައްކަތްކުރެއެވެ. މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްދޭ 
ނޑެފު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒެއް ހުރިއިރު، ޒުވާނުންގެ ކުރިއެރުމަށް  އް، ބަށިޯކޓެއް، ނެޓްބޯޅަ ކޯޓެއް، ވޮލީ ކޯޓެއް ައދިޓްބޯޅަ ދަ

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކަރަންޓު ދެމުންއަންނަ ކުރިނީބ  1994މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ހަރަކާތްތެރިވަމުންދެއެވެ. 
މިހާރު ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް  ގަޑިއިރު ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްދެމުން ގެންދެއެވެ. 24އަަހރުން ފެށިގެން  ވަނަ 2005އިންޖީނުގެއިން 

އިން  2012ކެވެ. ފޫޓްގެ ބަނދަރެ 200ފޫޓް  300 ރަށުގައި އޮންނަނީ ފޯރުކޮށްދެނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުންނެވެ.
ފޫޓްގެ ކުނިކޮށްޓެއް ގާއިމްކުރެވި ކުނި ކޮށީގެ ބޭނުން ކުރަމުން  100ފޫޓް  100ގޮތުން ފެށިގެން ރަށުގައި ކުނި މެނޭޖް ކުރުމުގެ 

 ދެއެވެ.

ކުރިނބީއަކީ ޒަމާނުންސުރެ މަސައްކަތްތެރި ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭރަށެކެވެ. އިމާރާތްކުރުމާއި، ވަޑާންކުރުމާއި، 
ނޑުވެރިކަންކުރުމާއި، ދަތުރުފަުތރުކުރުމަކީ މިރަށުގެ ރައްޔިތުން އާންމުކޮށް ކޮށްއުޅޭ މަސައްކަތްތަކެެވ. މަދުން ނަމަވެސް ފަރުމަހު ެގ ދަ

ނޑުތަކުގައި ބައްޓާިއ، މަސްވެރިކަން ކޮއްއުޅެއެވެ ނޑުވެރިން ދަ . ބިލެތާއި، ބަނބުކޭލާއި، ފަތްކެޔޮ ގޯތިެތރޭގައި ހައްދާއުޅޭއިރު، ދަ
ފަންގިވިނުމާއި، ކަނަމަދު މިރުހާއި، ކަރަޔާއި، ކިޔުކަނބާއާއި، ކޮޕީފަތާއި، ބަރަބޮލާއި، ޓޮމާޓޯ ހައްދާލެއް މަދެއްނޫނެވެ. ރޯނުވެށުމާއި، 

 ުނން އާންމުދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާމަސައްކަތްތަކެވެ. އޮށް ބިނުމަކީ ރަށުގެ އަންހެ

ކުރިނބީއަކީ މަސައްކަތްތެރި ީހވާގި ފުދުންތެރި ރައްޔިތުން ިދރިއުޅޭރަށެކެވެ. ރައްޔިތުން އިސްނަގައިގެްނ 
ންގެ މަރުކަޒަށާއި، އްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ރަށެކެވެ. މިކަމުގެ ހެކި ސްކޫލަށާއި، އިންޖީނުގެއަށާއި، ޒުވާނުތަރައްޤީއަށް ގިނަ މަސަ

 .ރަށުގެ ހޮޅުއަށިތަކަށް ބަލައިލުުމްނ ފެންނަން އެބަހުްއޓެވެ

 

 



20XX ަރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ 

 

 15 )ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަން( 

 ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު  .6
 

 މިންވަރު ޔަލަށް ޙާޞިލްވި އަހަރުގެ ނި ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  2018

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #

ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތް 
 މުއްދަތު 

ނަތީޖާ 
ޙާޞިލްކުރެވުނު 

 Q1 Q2 Q3 Q4 މިންވަރު 

1 

 ނެތް ސާފު ވެއްޓެއް  ބިނާ ކުރުން.  ކުނި 

    100%  -  ާނޑައަޅާފައިވ ރަށުގެ އިޖްތިމާޢި ސަރަޙައްދުގެ ގޮތުގައި ކަ
 ސަރަޙައްދު ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

2 

 އިސްލާމްދީނާއި ޤައުމިއްޔަތު ދެމެހެޓުން  

 
 

  

100% 
 ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން  - 

 ޙާފިޒަކު ނަމާދުކުރުމަށް ތަރާވީޙް ހިފްޒުކޮށް މަހު ރަމަޟާން• -
 ގެނައުން 

  
  

3 

 ތަރައްޤީގެ މުގުލުގައި   -ޒުވާނުން 

 
   100%  -  ުފާހަގަ ކުރުން ފިޠުރު ޢީދ 

   ކައުންސިލްކަޕް ފުޓަބޯޅަ މުބާރާތް ބޭއްވުން -
  

4 
 ތަހުޒީބު މުޖުތަމަޢަކަށް ތަރުބަވީ ތަޢުލީމް 

    
100% 

 އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ޕްރީސްކޫލް ހިންގުން - 

3 
 ލިބުން  ފައިސާ  ހޭދަކުރާނެ  ތަރައްގީއަށް  ރަށުގެ 

  
 

 
100% 

 ކުލީ ބިން ދޫކުރުން  - 

 
 

 ގެ ނިޔަލަށް ޙާޞިލްވި މިންވަރު އަހަރު ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާނުވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  2018

 .ްއަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ހޮވުުނ ދަރިވަރުން ކިޔެވުން ފަރިތަކުރުމަށް ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރުނ 
 ީއީ.ސީ.ޖީ މީގެކުރިން ،ދަރިވަރުންނަށާއި ހާޞިލްވެފައިނުވާ ނަތީޖާއެއް ރަނގަޅު އިމްތިހާނުން އޯލެވެލް އީ.ސީ.ޖ 

ބްރިިޖން ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް  އަމާޒުކޮށްގެން ފަާރްތތަކަށް ލިބިފައިނުވާ ފުރުސަތު ބައިވެރިވުމުގެ އިމްތިހާނުގައި އޯލެވެލް
 ގެންދިއުން 

 ީފޯރުކޮށްދިުނން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ސެންޓަރުގެ -އީ ކޮމިއުނިޓ 

  ްކޮއެކްސްނެޓް ވައިފައި ގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިުނނ 
  ްއައި.ޑީ ކާޑް ކަލެކްޓިންގ ޕޮއިންޓްގެ ޚިދުމަތް ފޯރު ކޮށްދިނުނ 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2018

 16 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ްކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލުގެ ޕޯޓްފޯލިއޯ ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުނ 
 ްބޭއްވުން  ކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލްގެ ދަރިވަރުނަށް ޤުރުއާން މުބާރާތ 
  ްއެދިފައިވާ ފަރާއްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން.ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ ގޯއްޗަށ 
  ކުރިނބީ ކައުންސިލާއި ސީ.އައި.ޓީ.އެމް ގުޅިގެން ހިންގުން ކޮމްޕިއުޓަރ ކޯސްތައް ނިންމި ދަރިވަރުންނަށް ސެޓްފިކެްޓ

 ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުން
 .ްކުރިނބީ ކައުންސިލާއި ސީ.އައި.ޓީ.އެމް ގުޅިގެން އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ކޯސްތަކެއް ފެށުނ 
 ްހިނަވާގެއެއް އެޅުނ 
 ްރަމަޟާން މަހު ހިފްޒުކޮށް ތަރާީވޙް ނަމާދުކުރުމަށް ޙާފިޒަކު ގެނައުނ 
 ުނޑ  ކަތް ފެށުންއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓަރާ ހަވާލުކުރެވި މަސައް ފުޓްސަލް ދަ
 .ްބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ތެލުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ކުލީބިން ދޫކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުނ 
  ްކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލްގައި ޕާޓްޝަންޖަހައި ސީލިންގ ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވި ކޮންޓްރެކްތަރާއި މަސައްކަތ

 ހަވާލް ކުރުން.

 

 ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޞިލްކުރެވުނު ޙާ  .7
 

 ރަށުގެ އިޖްތިމާޢި ސަރަޙައްދުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދު ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 
ނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދު ފާއިތުވެދިޔަ ހަމަސް ދުވަސް ތެރޭ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި  ރަށުގެ ިއޖްތިމާޢި ސަރަޙައްދުގެ ގޮތުގައި ކަ

ެބލެހެއްޓިފަިއވެއެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ހަފްތާެއއްގެ ހުކުރު އަދި ހޮނިހުރު ދުަވސް  ކުނިކަހާ ސާފުކުާރ  ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް
ދެދުވަހުގެ ގޮތުގައި ހަމަެޖހިފައިެވއެވެ. އެހެން އަހަރު ތަކެކޭ އެްއގޮތަށް މިއަހަރުވެސް އަލަށް މަުގފަޅިއަށް ވަންނަްނ ބޭުނންާވ 

 ފަރާތެއް ހިމެނެއެވެ. 23ވެނުވެ. މަގުފަޅީގައި ޖުމްލަ ފަރާތް ތަކަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލެ
 

 ކުރިނބީ ކައުންސިލް ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން 
ފާއިތުވި އަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން މިއަހަރުވެސް ކައުންސިލް ޤުރުއާން 

މި މުބާރާތުގައި ބަލައިގެން ކިޔެވުުމގެ މުބާރާތް ބޭއްވިގެންދިޔައެވެ. 
 11ކުދިން،  2ދަށުގެ އުމުރުފުރާއިން އަހަރުން  9ގޮފިން 

އަހަރުން ދަށުގެ  13ކުދިން،  2އަހަރުންދަށުގެ އުމުރުފުރާއިން 
އަހަރުން ދަށުެގ އުމުރުފުރާއިްނ  16ކުދިން އަދި  3އުމުރުފުރާއިން 

 .ކުދިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ 17ކުދިން، ޖުމްލަ  10



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2018

 17 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 

 ޢީދު ފާހަގަ ކުރުން  ފިޠުރު 
މިއަހަރުވެސް އެކިއެކި ހަރަކާތް ތަކާއެކު ފިޠުރު ޢީދު ވަރަށް ކުލަ 

ފިޠުރު އީދު ފާހަގަ ގަދަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަ ކުރެވިގެންދިޔައެވެ. 
ކުރުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު ހަރަާކތްަތއް ހިންގުނެވެ. އެގޮތުން އީދު ަސއި 
ބޭއްވުން، އީދު ކުޅިވަރު )ެފންޖެހުން(، މަގުމަތީ ކުޅިވަރު، 

ގޯލި، ޑިންގު ުމބާރާތް، ފަިއގަތަޅާ މުބާރާތް ފަދަ މުބާރާތް ތަްއ ތިންމު
 ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ.

 

ގެއެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތްނިއްމާ ކައުންސިލާއި ހިނަވާގެ ހިނަވާ 
 ހަވާލުކުރުން.

މަސައްކަތް ނިންމާ  ނބީ ހިނަވާގެ އިމާރާތް ކުރުމުގެހދ.ކުރި
 ގައެވެ. 2018ސެޕްޓެމްބަރ  13ކައުންސިލާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 
)ފަސްލައްކަ ނުވަދިހަ  596,100/-މި މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ 

ހަ ހާސް އެއްސަތޭކަ ރުފިޔާ( އެވެ. މި މަސައްކަތުގެ މުއްދަތަކީ 
 .ދުވަހެވެ 45

 
 ން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ޕްރީސްކޫލް ހިންގު 

ރޭ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލް އަހަރުތެފާއިތުވި 
ކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލުގެ ކުރިމަގު ވަނީ ހިންގިފައެވެ. އެގޮތުން 

ބޭއްވިގެން ދިޔައިރު ޕްރީސްކޫލްގެ ދަރިވަރުނަށް ޤުރުއާން މުބާރާތް 
ކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލް ކުދިންނަށް އެހެނިހެން އިވެންްޓތައްވެސް ވަނީ 

 އިންތިޒާމް ކުރެވިފައެވެ.

  

 ކައުންސިލްކަޕް ފުޓަބޯޅަ މުބާރާތް ބޭއްވުން 
" ވަނީ ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ 2018"ކައުންސިލް ކަޕް 

މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވާރހޯކްސް މި ގައި ބޭއްވިފައެވެ.  25
 ފައިވެއެވެ.ބައިވެރިވެމުބާރާތުގައި ޓީމެއް  4ޖުމްލަ ހޯދާފައިވާއިރު 

ޒުވާނުންގެ ވަރަށް ފުރިހަމަ އެްއާބރުލުމަކާއިއެކު، ވަރަށް ފޯރިއާއި 
ޖޯޝުގައި އެކުވެރިކަމާއެކު މުބާރާތް ނިންމާލެވިގެން ދިޔައިރު، 
މުބާރާތައް އެކިއެކި ފަރާތްތަކުްނ ވަރަށް ބޮޑަށް ކައުންސިލަށް 

  އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ.



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2018

 18 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކޮންޓްރެކްޓަރާ ހަވާލުކުރެވި  ފުޓްސަލް ދަނޑު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް
 މަސައްކަތް ފެށުން 

ނޑު  މިހާރު ދަނީ  މަސައްކަތް އެޅުމުގެފުޓްސަލް ދަ
)ހަތް  758,801/-މި މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ ކުރެވެމުންނެވެ. 

ލައްކަ ފަންސާސް އަށް ހާސް އަށްސަތޭކަ އެއް ރުފިޔާ( އެވެ. މި 
 .ދުވަހެވެ 85މަސައްކަތުގެ މުއްދަތަކީ 

ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ތެލުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ކުލީބިން 
 ދޫކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން.

ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ތެލުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ކުލީބިން 
ޑިސެމްބަރ  19ސޮއިކުރެވުނީ  ދޫކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި

ރަބީޢުގެ ބިން ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތަކީ މިރަށު ގައެވެ.  2018
 .އަލްފާޟިލް ޙަސަން މަޢުސޫމްއެވެ
ދުވަހުގެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  90ކުއްޔަށްދޫކުރެވިފައިވާ ބިމުގައި 

ތެލުގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފެށުމަްށ ބިން ކުއްޔަށްނެގި ފަރާތުްނ 
 .އެއްބަސްވެއެވެ

ކުރުމުގެ  ސީލިންގކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލްގައި ޕާޓްޝަންޖަހައި 
ރެވި ކޮންޓްރެކްތަރާއި މަސައްކަތް ހަވާލް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކު 

 ކުރުން.

ކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލުގައި ޕާޓިޝަންޖަހައި ސީލިންގު ކުރުމުގެ 
ރޑް އާ ދެމެދު  އެއްބަސްވުމުގައި ކުރިނބީ ކައުންސިލާއި ޓީމް ބިއާ

މި މަސައްކަތުގެ އަގަކީ  ވަނީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއެކުރެވިފައެވެ.
ދުވަހުގެ  25ރުފިޔާ( އެވެ. )ސާޅީސް ފަސް ހާސް  45,000/-

ރޑް އިން  މުއްދަތުގައި މި މަސައްކަތް ނިންމައިދިނުމަށް ޓީމް ބިއަ
 .އެއްބަސްވެއެވެ

 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް  2018 .8
 ހަރަކާތްތައް ގެންދެވިފައިނުވާ 

  ްމަދަޙަ މުބާރާތް.: 1ޙަރަކާތ 
 މި ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ ސަބަބު/ދަތިތައް:
 ސަބަބުންނެވެ.   މުގެބަޖެޓްގެ ދަތިކަ

  ްދަރުސް ދިނުން. : 2ޙަރަކާތ 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2018

 19 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީމި ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި  ސަބަބު/ދަތިތައް:
ރަމަޟާން މަހު ތަރާވީސް ކުރުމަށް ޙާފިޒަކު ގެނައުމުގެ ސަބަބުން ދަރުސް ދިނުމަށްޓަކައި ޝޭހެއް ގެނައުމުގެ މާލީ 

 ތަނަވަސް ކަން ނެތުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

  ްމުބާރާތް ނެޓްބޯޅަ ކަޕް ކައުންސިލް : 3 ޙަރަކާތ. 
  ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީމި  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 މުބާރާތެއްގެ ގޮތުގަ ގެންދިއުމަށް އެކަށީގެންވާ އަދަދަށް ކުދިން ނެތުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

  ްޓޯނަމެންޓް ވޮލީ  ކައުންސިލް : 4ޙަރަކާތ. 
 ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީމި ޕްރޮގުރާމު  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 މުބާރާތެއްގެ ގޮތުގަ ގެންދިއުމަށް އެކަށީގެންވާ އަދަދަށް ކުދިން ނެތުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.
 

  ްހޯދުން ޕިކަޕެއް ރަށު ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި އިންތިޒާމް އުކާލެވޭނެ ކުނިނަގައިގެން ގޭގެއިން  : 4ޙަރަކާތ. 
 މި ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ ސަބަބު/ދަތިތައް:
 ސަބަބުންނެވެ.  މުގެބަޖެޓްގެ ދަތިކަ

  ްއެޅުން  ކޭބަލް ބަދަލުކުރުމާއި ލެޑްލައިޓަށް މަގުމަތީބައްތި ރަށުގެ  މުޅި : 4ޙަރަކާތ 
 މި ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ ސަބަބު/ދަތިތައް:
 ސަބަބުންނެވެ.  މުގެބަޖެޓްގެ ދަތިކަ

  ްކުރުން  މަރާމާތު މަރުކަޒު އިޖުތިމާއީ ޒުވާނުންގެ : 4ޙަރަކާތ 
 ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީމި ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށް  ސަބަބު/ދަތިތައް:
 ސަބަބުންނެވެ.  މުގެބަޖެޓްގެ ދަތިކަ

  ްމަދިރި މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ބޭއްވުން  : 4ޙަރަކާތ 
 ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީމި ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް  ސަބަބު/ދަތިތައް:
 ސަބަބުންނެވެ.  މުގެބަޖެޓްގެ ދަތިކަ

  ްހެދުން ޒޯންއެއް ޕާކިން : 4ޙަރަކާތ 
 މި ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ ސަބަބު/ދަތިތައް:
 ސަބަބުންނެވެ.  މުގެބަޖެޓްގެ ދަތިކަ

  ްހެދުން  ބުރު  އިށީންނާނެގޮތަށް ސަރަހައްދުގައި ބަނދަރު  : 4ޙަރަކާތ 
 މި ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ ސަބަބު/ދަތިތައް:
 ސަބަބުންނެވެ.  މުގެބަޖެޓްގެ ދަތިކަ

  ްހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމު ލިބޭނެ ފެން ސަރަހައްދުން ބަނދަރު ،ކަރަންޓުލުމާއި ސަރަހައްދަށް  ބަނދަރު  : 4ޙަރަކާތ 
 މި ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ ސަބަބު/ދަތިތައް:
 ސަބަބުންނެވެ.  މުގެބަޖެޓްގެ ދަތިކަ

  ްނޑިއާއި ސަރަހައްދުގައި ބަނދަރު  : 4ޙަރަކާތ  ހެދުން  އަށި ގޮ



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2018

 20 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 މި ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ ސަބަބު/ދަތިތައް:
 ސަބަބުންނެވެ.  މުގެބަޖެޓްގެ ދަތިކަ

  ްނޑާ ސަރަހައްދުގައި ބަނދަރު  : 4ޙަރަކާތ  ހެދުން  ސަރަހައްދެއް މަސްކަ
 ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީމި ޕްރޮގުރާމު  ސަބަބު/ދަތިތައް:
 ސަބަބުންނެވެ.  މުގެބަޖެޓްގެ ދަތިކަ

 
 
 

   ވިޔަފާރިއާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ކައުންސިލުން  .9
 

 ކޮއެކްސްނެޓް ވައިފައި ގެ ޚިދުމަތް 

ކޮއެކްސްޕްރޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ކުރިނބީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން 
ހދ.ކުރިނބީގައި ކޮއެކްސްނެްޓ ވައިފައި ގެ ޚިދުމަތް ދެުމން 

ކައުންސިލަށް  %40ގެންދެއެވެ. އަދި ޚިދުމަތް ދީގެން ލިބޭ ފައިދާގެ 
 ލިބެއެވެ.

 
 

 ށް ސީއައިޓީއެމް އާއި ކައުންސިލް ގުޅިގެން ހިންގާ ކޮމްޕިއުޓަ ކޯސްތަ 
ސެންޓަރ ފޯރ އިންފޮމޭަޝން ޓެކްނޮލޮޖީ ެމނޭޖްމެންްޓ 
)ސީ.އައި.ޓީ.އެމް( އާއި ކުރިނބީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން މިރަށުގައި 
ކޮމްޕިއުޓަރ ކޯސްތަކެއް ހިންގައެވެ. މި ކޯސްތަށް ހިންަގނީ 
ދަރިވަރުން އަތުން ފީ ނަގައިގެްނނެވެ. ކޯސް ހިންގަނީ ކައުންސިްލގެ 

އީސެންޓަުރގައި ކަމަށްވާތީ މަރުކަޒުގެ ކުލީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ 
ގޮތުގައި ސީއައިޓީއެމް އިން ަފއިސާ ކައުންސިލަށްދެއެވެ. އަދި 
ކޯސްހިންގައިދޭތަނުގެ ކަރަންޓްިބލް ދެއްކުމަށް އެހީގެގޮތުގައިވެސް 

 ފައިސާ ކައުންސިލަށްދެއެވެ.
 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2018

 21 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ފޮޓޯކޮޕީ ހެއްދުން 
ޑް ވައިޓްކޮށް( ހެއްދުމުެގ އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ފޮޓޯކޮޕީ )ްބލެކް އެން

ޚިދުމަތް ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދެއެވެ. މި ޚިދުމަތުގެ ފީ އެއްގެ 
ނޑެއް  ރުފިޔާ ނެގުމަށް ކައުންސިލުން  2ގޮތުން ފޮޓޯކޮޕީގެ ކޮންމެ ގަ

 ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

 

 ކޭބަލް ޓީ.ވީ ގެ ހަޓުގެ ކުލި 
އެއްބަސްވުމަކުން ކޭބަްލ ވޭވްލެންތާއި މިކައުންސިލާއި ދެމެދު ވެވުނު 

ކައުންސިލަްށ  10ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީގެްނ ިލބޭ ފައިދާގެ %
ލިބެއެވެ. އަދި މީގެ ިއތުރުން ަހޓު ކުއްޔާއި ކުރިނބީ ޒުވާނުންެގ 

ރުފިޔާ  1500/-އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުގެ ކަރަންޓް ބިލަށް ކޮންމެ މަހަކު 
 ވޭވްލެންތުން މިކައުންސިލަށް ދެެއވެ.

  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2018

 22 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 މާލީ ހިސާބުތައް ވަނަ އަހަރުގެ  2018ންސިލްގެ ކައު  .10
ގެ  2018
ބަޖެޓް  ނިޔަލަށް 
 ބާކީ 

ގެ  2018
ހިނގި  ނިޔަލަށް 

 ޚަރަދު 

ވަނަ  2018
އަހަރަށް ލިބުނު 

 ބަޖެޓް 
 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 1,837,759.00 1,858,043.64 (20,284.64)

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ - - -

 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު   

     

 ޖުމްލަ  1,837,759.00 1,858,043.64 (20,284.64)

     

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު    

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 1,209,864.00 1,171,258.86 38,605.14

މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ޕެންޝަނާއި،  61,580.00 59,059.00 2,521.00
 ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

 ތުރުަފތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު ދަ 20,990.00 20,960.00 30.00

 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 37,007.22 33,568.22 3,439.00

 ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދުފީސް އޮ 228,421.67 294,088.41 (65,666.74)

 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ަޚރަދު - - -

 ރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދުމަ 62,696.11 61,949.15 746.96

 ރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް ސަ 217,200.00 217,160.00 40.00

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު    

 ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު އޮފީސް  - - -

    

 

 
 
 
 
 
 



20XX ަރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ  

 

 23 )ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަން( 

 ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް ވަނަ އަހަރުގެ  2018 .11
 

 52: އަދަދު  ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ 
 

 13 :އަދަދުބައްދަލުވުންތަކުގެ  ބާއްވައިފައިވާ ކައުންސިލުން 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2018

 24 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 
ރުވި ޙާޟި 
 ޢަދަދު 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް 

 3ދައުރު 

 20އާންމު ބައްދަލުވުން 
2 

ކައުންސިލް ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށް  ،އެކި އެކި ވުޒާރާތަކާއި ބައްދަލުކުރުމަށް .1
 ރުން.ފާސްކު ނިންމާ  މެންބަރުން ދިޔުމަށް 2 ދަތުރުގައި

މަސްޖިދުއް ޢީސާ ކަލޭފާނު މިސްކިތް )ހުކުރު މިސްކިތް( ސަރަޙައްދުގައި   .2
ނިންމާ  ޕާކިން ޒޯނެއް ހަދާ  އިތުރަށް އެސްރަޙައްދު  ތަރައްޤީ ކުރުމަށް

 ރުން ފާސްކު

 3ދައުރު 

 3 21އާންމު ބައްދަލުވުން 

އިތުރު ބައްދަލުވުމަކަށް ހުށަހަޅައިގެން ވޯކްޕްލޭން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް  .1
 ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނިންމުން 

 3ދައުރު 

 22އާންމު ބައްދަލުވުން 
3 

އޯޑަރ  ސިޓީ ހުރި މިންވަރަކުން ބޯފެނަށްތާންގީތައް ޗެކްކުރުމަށްފަހު ކެޕޭ .1
 ރުން.ފާސްކު ނިންމާ  ކުރުމަށް

ތަރައްޤީ ކުރާ ޕާކިންގ މަސްޖިދު އީސާ ކަލޭފާނު މިސްކިތް ސަރަޙައްދުގައި  .2
ފައިވާގޮތުގެ މަތިން ބަޖެޓްގައި ކަނޑައެޅި، ޒޯންގެ މަސައްކަތައް

 ރުން.ފާސްކު ނިންމާ  ކުރުމަށްޚަރަދު 

 3ދައުރު 

 23އާންމު ބައްދަލުވުން 
2 

އިދަރީ ބަޖެޓުން ޚަރަދު މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓަބޯޅަ މުބާރާތަށް  .1
ރަދު ނުކުރެވިއްޖެ ޙަލަތެއްގައި މަށް ނިންމާ، އިދާރީ ބަޖެޓުން ޚަ ކުރު

 ރުން.ފާސްކުނިންމާ  ކުރުމަށްޚަރަދުމާލިއްޔަތުން 
މުވައްޒަފުންގެ ދިމާވާ ދަތި ކަން ފިލުވާލަ ދނުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ  .2

މަސައްކަތުގެ މާހައުލެއް ގާއިމްކޮށް ދިނުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން 
މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން އައިސްއަލަމާރިއެއް، މާލިއްޔަތުން 

 ރުން.ފާސްކުނިންމާ ޚަރަދުކޮށް ގަތުމަށް 

 3ދައުރު 

 24ދަލުވުން އާންމު ބައް
3 

 ޝަރުތުތަކާއި ،އިޢުލާނާއިގެވަޅު ދޫކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް  .1
 އިތުރު ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ޑްރާފްޓެއް އުސޫލުގެ ޕޮއިންޓްދޭނެ

 ގެންދިއުމަށް ނިންމުން ކުރިއަށް ހުށަހަޅައިގެން ބައްދަލުވުމަކަށް



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2018

 25 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 3ދައުރު 

 25އާންމު ބައްދަލުވުން 
2 

 ތައް ނިންމާ ފާސްކުރުން.އެދޭ މީހުންގައި ހުންނަންވާނޭ ޝަރުތުގޯއްޗަށް  .1
 ތައް ނިންމާ ފާސްކުރުން.ގޯތި ދޫކުރުމުގައި ޕޮއިންޓްދޭ އުސޫލު  .2
ބަށި ކޯޓު، ވޮލީ ކޯޓު، ނެޓުބޯޅަ ކޯޓު،  ނޮޅާ ސާފު ކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ  .3

 ރުން.ފާސްކުނިންމާ އިން ޚަރަދު ކުރުމަށް  1ބަޖެޓް ރެވެނިއު 
 ބިމުގެ ހުސް  އިންވެގެންވާ ސަރަޙައްދު ބަލަހައްޓާ  ސާފުކޮށް ކުނިކަހާ .4

މިފަހަރު އަގަށް ބަޔަކާ ، މަގު ފައިވާ ގުޅި ބިމާއި 3 އޮތް ގޮތުގައި
ފަރާތް ތަކާ ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ހަވާލުކޮށްގެން ސާފު ކުރުމަށްފަހު، މަގުފަޅި 

 ރުން.ފާސްކު  ހު ވަކި ގޮތެއް ނިންމުމަށްފަ

 3ދައުރު 

 26ބައްދަލުވުން އާންމު 
2 

ވަރުތަކަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން އަދި ޢީދު ސަޔާއި ކުޅި  .1
އިން ޚަރަދު ކުރުމަށް ނިންމާ  1ބަޖެޓުން ނުކުރެވިއްޖެ ނަމަ ރެވެނިއު 

 ފާސްކުރުން.

 3ދައުރު 

 27އާންމު ބައްދަލުވުން 
2 

ހިމެނޭ  ބަންޑާރަގޯތި ދޫކުރުމަކީ ރަށުގެ ގިނަ ބައެއްގެ މަސްލަހަތު  .1
ކަމެއްކަމުން ކައުންސިލަށް ލަފާދޭކޮމިޓީގެ ބެލުމުގެދަށުން  ބަންޑާރަ ގޯތި 

ދޫކުރުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަކީ އެންމެ އެކަށޭނަ 
ގޮތްކަމުގައި ކައުންސިލަށް ފެނިލައްވާތީ، ހުރިހާ މުއައްސަސާއަކުން އެކަކު 

 އުވާލުމަށް ނިންމާ ފާސްކުރުން. ހިމެނޭގޮތަށް އެކުލަވާލައިފައިވާ  ކޮމިޓީ

 

 ކައުންސިލުން ބާއްވާފައިވާ ކުއްލި ބައްދަލުވުންތައް 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2018

 26 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 
ރުވި ޙާޟި 
 ޢަދަދު 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް 

 3ދައުރު 

 4ކުއްލި ބައްދަލުވުން 
2 

 އިދާރީ ހަރަކާތްތައް ރޭވިފައިވާ ކުރުމަށް އަހަރަށް ވަނަ 2018 .1
ނޑުތަކެއް ރަނެ ކު ޚަރަދު ފަންޑުން  ޓްރަސްޜް  ،ބަޖެޓުންނާއި  މިންގަ
ނޑައަޅައި  ރޭވުނެވެ  ތަރުތީބުން  އިސްކަންދޭ  މަޝްރޫއު ،ކަ

 3ދައުރު 

 5ކުއްލި ބައްދަލުވުން 
3 

 މުޅި ބަޖެޓަށް ލަފާކުރާ އަހަރަށް ވަނަ 2018 ކައުންސިލްގެ ކުރިނބީ . ހދ .1
 ކަމުގައި ފާސްކުރުން  ރުފިޔާ  -/2,864,759:  ޖުމްލަ

 3ދައުރު 

 6ކުއްލި ބައްދަލުވުން 
2 

ހިންގުމަށް މަރުކަޒު  1އަމިއްލަ ފަރާތަކުން މިރަށުގައި ގާރީކޯސް ލެވެލް  .1
ރުފިޔާއަށް މަރުކަޒު ދިނުމަށް  -/300ކުއްޔަށް ހޯދުމަށް އެދިފައިވާތީ މަހަކު 

 ނިންފައި ފާސްކުރުން 
ލަސްވަމުންދާތީ ކުލީބިން ދޫކުރުމާއި ގެވަޅު ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް  .2

 ކަމާގުޅުންހުރި މިނިސްޓްރީތަކާއި ބައްދަލުކުރުމަށް މާލެދިއުމަށް ނިންމުން 

 3ދައުރު 

 7ކުއްލި ބައްދަލުވުން 
2 

 ބިން 1 އަކަފޫޓުގެ  1500ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ކުލީ ބިމުގެ ގޮތުގައި  .1
 ހެދުމަށް  ގުދަން ބިން 2 އަކަފޫޓުގެ 600 ،ދޫކުރުމަށާއި އެޅުމަށް ހޮޓަލެއް

 ހެދުމަށް ފިހާރަ  ވިއްކާ ތެޔޮ ބިން 2 އަކަފޫޓުގެ 600 ،ދޫކުރުމަށާއި
 ނިންމަ ފާސްކުރުން  ދޫކުރުމަށް

ނޑާ ،އެޅުމާއި ފެންލައިނެއް ބަނދަރަށް  .2  އިދާރީ  ހެދުމަށް  އަށްޓެއް މަސްކަ
 މާލިއްޔަތުން  ނެތްނަމަ ކުރެވޭތީ ބަކައި ކުރެވެން ޚަރަދު ބަޖެޓުން

 ނިންމާ ފާސްކުރުން  ޚަރަދުކުރުމަށް

 3ދައުރު 

 8ކުއްލި ބައްދަލުވުން 
 ކައުންސިލްގެ ރައީސްއަށް ޗުއްޓީ ދިނުމަށް ނިންމުން  .1 3

 3ދައުރު 

 9ކުއްލި ބައްދަލުވުން 
3 

 އަފްރާހް މުޙައްމަދު ރައީސް ކައުންސިލްގެ ޚަރަދުކޮށް  ބަޖެޓުން  އިދާރީ .1
ނޑު  ފުޓްސަލް ،ބަނދަރާއި  ބެހޭގޮތުން ކަންކަމާ އިތުރު  މިނޫންވެސް އަދި ދަ
 ދިޔުމަށް ދަތުރެއް މާލެ މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި ފަރާތްތަކާއި ކަމާބެހޭ
 އި ފާސްކުރުން ނިންމަ



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2018

 27 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 3ދައުރު 

 10ކުއްލި ބައްދަލުވުން 
3 

 ހުށަހެޅޭނީ އެދި ގޯއްޗަށް އަލުން އެފަރާތަށް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު  ގޯތި  ލިބިފައިވާ  .1
 ދޫކުރުމަށް ގޯތި ދެން ދޫކުރުމަށްފަހު އެއްބުރު ،ހިސާބުން ދޫކޮށްލާ ގޯތި

 ނިންމައި ފާސްކުރުން  ކަމަށް ކުރާފަހަރުކުން އިޢުލާން
 މަރުކަޒު  ސިއްޙީ ކުރިނބީ ،ބްރާންޗް ކުރިނބީ  ފެނަކަ ،ސްކޫލް ކުރިނބީ .2

 އިދާރާއިން  ކައުންސިލް އަދި އެކަކު މުއައްސަސާއަކުން ކޮންމެ ހިމެނޭގޮތަށް
ގޯތި  ހިމެނޭގޮތަށް މުވައްޒަފުން 2 އިދާރީ އިތުރުން  ގެ  ރައީސް  ކައުންސިލްގެ

 ދޫކުރުމާއިބެހޭ އިދާރީ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލުމަށް ނިންމާ ފާސްކުރުން 
 ރަމަޟާން މަހު ހާފިޒެއް ގެނައުމަށް ނިންމާ ފާސްކުރުން. .3

 3ދައުރު 

 11ކުއްލި ބައްދަލުވުން 
2 

ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތް ތަކަށް ޕޮއިންޓްދޭނޭ އުސޫލަށާއި ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި  .1
ބަންޑާރަ ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންވާނޭ ޝަރުތުތަކަށް ގެނެވުނު 
އިސްލާޙު ތަކާއެކު ކުރިން ކުރެވިފައިވާ ނަންބަރ: 

(IUL)265/265/2018/13 ( ްދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ އިޢުލާނ
ނިންމާ ގޯއްޗަށްއެދޭ ފޯމް ދޫކުރުން( ބާޠިލްކޮށް އަލުން އިއުލާން ކުރުމަށް 

 ފާސްކުރުން.
ވަނަ އަހަރު  2018ކުރިނބީ ކައުންސިލާއި ސީ.އައި.ޓީ.އެމް ގުޅިގެން  .2

ކުރިއަށް ގެންދާ ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް ކޯސްތަކުގެ ތެރެއިން އެޑްވާންސް 
ންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ކޯހަށް ސީ.އައި.ޓީ.އެމް ގެ ސެޓްފިކެޓް އިން އި

ފަރާތުން ކުރިނބީ ކައުންސސިލަށްދޭ ސްކޯލަރޝިޕް، ކައުންސިލްގެ އިދާރީ 
ނިންމާ ށް ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި، އިދާރީ މުއައްޒަފަކަށް ދިނުމަ

 ފާސްކުރުން.
ތައް ނެގޭ ކޮންމެ ކްލާސް ، ހިންގުމަށް އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު 2ގާރީ ކޯސް ލެވެލް  .3

 ނިންމާ ފާސްކުރުން.ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް  350/- ދުވަހަކަށް

 3ދައުރު 

 12ކުއްލި ބައްދަލުވުން 
2 

ކައުންސިލުން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން  ކަމާބެހޭ  .1
މިދަތުރަށް ފަރާތްތަކަށް މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް މާލެ ދަތުރެއް ކުރުމަށާއި 

 ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމަށް ނިންމާ ފާސްކުރުން.
ޢަޟްޙާ އީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް ހިންގޭ ހަރަކާތް ތަކަށް ކައުންސިލް ބަޖެޓުން  .2

 ޚަރަދު ކުރުމަށް ނިންމާ ފާސްކުރުން.
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް ބަންޑާރަގޯތި ދޫކުރުމުގައި  .3

ފޮނުވާފައިވާ ޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީއިން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ، ލޭން
 ނިންމާ ފާސްކުރުން.ކުރުމަށް   ޝަރުތުތަކާއި އުސޫލުތަކަށް އަމަލު

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2018

 28 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

  ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު
 ތެރޭ ފާހަގަކުރެވޭފަދަ އެއްވެސް ބަދަލެއް ކައުންސިލަށް އައިސްފައެއްނުވެއެވެ.އަހަރުފާއިތުވެ 

 މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  .12
 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ އެކުލަވާލެވިފައެއް ނުވެއެވެ.    

 ނިންމުން  .13
ވަނަ އަހަރު ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލް ހިނގާދިޔަގޮތާއި މި ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  

ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އެއަށްފަހު هللا ފީޤު ދެއްވިކަމަށްޓަކައި މާތް ލިޔެ ނިންމުމުގެ ހެޔޮ ތައު
މި ރިޕޯޓް ލިޔެ ނިންމުމުގައި ފަންނީގޮތުންނާއި އިދާރީގޮތުން އެހީތެރިވެދެއްވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް އިޙްލާސްތެރިކަމާއިއެކު 

ހަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކޮށް، ކައުންސިލް ހިންގުމުގައްޔާއި އަދި ކައުންސިލުން  ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ. އަދި މި ކައުންސިލްގެ
ދެމުންގެންދާ އެކިއެކި ޙިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި މި ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރުންނާއި، އިދާރީ އިސްވެރިންނާއި، މުވައްޒަފުންގެ 

ކަން ފާހަގަކޮށް އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އިތުރުން ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދެއްވި އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރި 
ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މި ލޮބޮވެތި ދިވެހި ޤައުމަށާއި މި ފަޙުރުވެރި ކުރިނބީއަށް ތަރައްޤީއާއި ފަހިކަމާއި ފާގަތިކަމާއި هللا މާތް 

 ޞުލްޙަ މަސަލަސްކަން ތާއަބަދުމެ މިންވަރުކުރައްވާށިއެވެ. އާމީން!

 بر والحمدهللا. أجمعىن وصحبه وآله محمد نبينا على وسلم هللا وصلى
 .العاامين
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