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 ބަޔާން  ރައީސްގެ  ކައުންސިލްގެ 
 

g 
 

 ވަތަޢާލާއަށް  ުސބުޙާނަހޫ هللاމާތް ކުޅަދުންވަންތަ  އިންސާނުންނަށްދެއްވި  ހެޔޮިވސްނުން ގެން ތަމައްދު ތަރައްޤީއާ
 މާތްސާހިބާ އުއްމަތުގެ މި ފޮނުްއވި  ޙައްޤުތެދުމަގާިއގެން އިންސާނިއްޔަތަށް މުޅި އެއިާލހު ޝުކުރުކޮށް ޙަމްދާއި

 ޞަޙާބީންނަށް  މިތުރު  އާލުންނާ އިތުރު ނަބިއްޔާގެ އެމާތް ،ވަސައްލަމައަާށއި ޢަލައިހި هللاޞައްލަ  هللاމުހައްމަދުރަސޫލު
 .ކުރަމެވެ ދުޢާ ލެްއވުންެއދި ސަލާމް ޞަލަވާތާއި

( 2010/7) ހިންގުުމޤާނޫނު އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާަތއް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިރިޕޯޓަކީ          
 ވަނަ 2019 ގޮތުން އަާދުކރުމުގެ ވާޖިބު ޤާނޫނީ ލާޒިމްކުރާ ަކއުންސިލަށް ދަށުން ގެ( ހ) މާއްާދގެ ވަނަ 801 ގެ

 ޚުލާޞާ އެކުަލވާލެވޭ ަމއްޗަށް ދިޔަގޮުތގެ ހިނގާ ކައުްނސިލް ކުރިނބީ .ހދ މަސްދުވަހު 6 ފުރަތަމަ އަހަރު
 .ރިޕޯރޓެކެވެ

 ފެށުނުއިުރެވސް  އަހަރު ވަނަ 2019 ެއއްފަދައިން ައހަރެކޭ ވަނަ 2018 ނިމިދިޔަ
މުވަްއޒިފުންގެ ދަތިކަމާިއ، ބަޖެޓްގެ ދަތިކަން ހުރިނަމަވެސް، ގޮންޖެހުންތަކާއި ެއކުވެސް ކަުއންސިލްގެ އަމާަޒކީ ރަށުެގ 

 ތަރައްޤީާއއި ކުރިއެރުމަށް މަަސއްކަތް ކުރުެމވެ.

ވަންނަ ދެމެހެއްޓެނިވި  ގޮތެއްަގއި ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްަތއް ަކއުންސިލްތަކަށް ކުރެވޭނީ، ަކއުންސިލަށް 
 އެފަދަ މަގުަތއް ފަހި ކޮށްދޭން އެބަޖެހެއެވެ.، އާމްދަނީ އިތުރުކުރެިވގެންނެެވ. ކައުންސިލްތައް ބާުރވެރިކުެރވި 

ގެ ތަރައްީޤއަށް ރޭވިފަިއކުރި ކަންކަން ބަޖެޓްގެ އިުތރުން ވަންނަ އާމްދަނީއިން މިދަނީކުރެވެމުންނެވެ. ރަށު
ވޭނެ ކަްނކަމަށް ޚާއްސަ އިސްކަެމއްދީގެން ރަުށގެ ތަރައްީޤާއއި ރަްއޔިތުްނެގ އެގޮތުން ކައުންސިްލގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރެ 

ރާނެ ަކމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން މަސަްއކަތްކުލާބަޔަށްޓަކައި މިަކއުންސިލްެގ މެންބަރުން އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު 
 އަރުވަަމވެ.

 ކުެރވުނު  ކުރުމަށްޓަކައި ޙާޞިލް މަޤްޞަދުތައް ކައުންސިލުގެ މި  މިހާތަނަށް މިގޮތުން          
 ދެްއވި  ފުންޒަމުވައް ުހރިހާ އިދާރީ އަދި ،އެއްާބރުލެއްވުމާ ދެއްވި މެމްބަރުން ކައުންސިްލގެ މަސައްކަތްތަުކގައި

. ދަންަނވަމެވެ ޝުކުރު ކަމާއެކު އިޚްލާޞްތެރި ނުހަނު ށްއެފަރާތްތަކަ  ލެއްވުމަށްޓައި ެއއްާބރު ވެލެްއވި އެހީތެރިކަމާއި
 ފާހަގަކޮށް ަކުއންސިލާހުރިގުޅުން ތެރިކަމާއި ޙަރަކާތް ގެ  ޒިންމާދާރުވެިރޔާ ަކއުްނސިލްގެ ޞަކޮށްޚާއް  ވަކިން

 ހައިސިއްޔަތުން  ފަރުދުންގެ އަމިއްލަ  މުއައްސަސާތަާކއި ހުރި ރަށުަގއި މީގެއިތުރުްނވެސް އަދި. ޝުކުރުއަދާކުރަެމވެ



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2019
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 އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ނުހަނު ފަރާތްތަކަށް އެންމެހާ އެހީތެިރެވދެއްވި އެކިގޮްތގޮތުން ަކއުންިސލަށް ފަރާތްތަކުން އެިކއެކި
 .ދަންނަވަމެވެ ޝުކުރު

މަށް މަސައްކަތްކުާރ ކުރު ައޅުގަނޑުމެން ރަށުގެތަރައްީޤއަށްަޓކައި ދުޢާއަކީ އަޅުގަނޑުގެ          
 ލާބައަށްަޓކައި  ރައްޔިތުްނގެ ކުިރއެރުމަށާއި  ކައުންސިްލގެ ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ެހޔޮ މަގު ތަނަވަްސ ެވގެން ދިޔުެމވެ.

 .ލެއްވުެމވެ ބަރަކާތް هللاމާތް މަސަްއކަތުަގއި ކުރެވޭ

 

 8440 ޛުލްޤައިދާ 06
 9080ޖުލައި  00

 
 

   މުޙައްމަދު އަފްރާހު       

 ރިނބީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކު                                             



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2019
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   ތަޢާރަފު  .8
 

 9080/7މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ާޤނޫނު ނަްނބަރު 
މަސްދުވަހު  6ނަ ައހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަ 2019 ނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެަމތީން ލިޔެވުށވަނަ މާއްދާގެ )800 ގެ  

 ހިްނގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެވެ. ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލުން

ހިެމނިފައިވާނެއެވެ.  ެގ ވަނަވަރުރަށުމިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ ިމޝަނާއި، 
ހިންގުމަށް ަކނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތެރޭަގއި ކައުންސިލުން  މަހުގެ 6ނަ އަަހރުގެ ފުރަތަމަ ވަ 2019 މީގެއިތުރުން

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

  



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2019

ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތިލަދުންމަތީ   6 

  ތަޞައްވަރު  ކައުންސިލްގެ  .9

ސަރަހައްދުގެ ރައްތަކުގެ ތެރެއިްނ ތަރައްޤީގެ ރޮނގުން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ، އިޖުތިމާއީގޮުތންނާއި، ކުރިނބީ އަކީ މަތި ުއތުރު 
އިގްތިސާދީ، އުމްރާނީ އަދި ުމއާސަލާތީ ގޮތުން ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަްތތައް ގާއިމްެވފައިހުރި ދީނީގޮތުްނ ހޭލުްނތެރި 

 ށަކަށްވުން.ދިރިއުޅޭ ރަ ޔޮ އަދި  ފުދުންތެރި ރައްޔިތެއްދުޅަހެ

 

 

 ކައުންސިލްގެ މިޝަން   .3

މި ރަށަކީ، އިޖުތިމާއި ގޮތުންާނއި، އިގްތިސާދީ، އުމްރާނީ އަދި މުއާސަލާތީގޮތުން ދިރިއުޅުމަށް ޭބނުންވާ ވަސީލަތްތައް "
 "ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ހެދުން އްދީނީގޮތުން ހޭލުންތެރި ރައްޔިތެގާއިމްކުރެވި، ތަރައްޤީ ވެފައިވާ ދުޅަހެޔޮ 

 

  



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2019

ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތިލަދުންމަތީ   7 

   / ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު ރަށުގެ ވަނަވަރު  .4

މޭލު ދުރުގައި އޮންނަ ރަށެކެވެ.   5އަކީ ހދ.އަތޮޅުގެ މެދުތެރޭގައި، އަތޮޅުގެ ވެރިރަށާއި  ކުރިނބީ
ރަށުގެ ހެކްޓަރުހުރެވެ.  39މީޓަރު ހުންނަ  މިރަށުގެ ބޮޑުމިނުގައި  540މީޓަރު އަދި ފުޅާމިނުގައި  100ދިގުމިނުގައި 
މީޓަރުހުންނަ މިރަށަކީ ރަށް ވަށައިގެން ހޭޅި އޮންނަ ބިޔަ ގަސް ހެދިފައިވާ، ރަށުގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި ބޮޑު  8.5އުސްމިނުގައި 

ބުރުދޫއެވެ. މިރަށަކީ މިހާރު ނކަނޑޫފަލެއް އޮންނަ ގާމަތި ރަށެކެވެ. ކުރިނބީއާއި އެންމެ ކައިރީގައިވާ ރަށަކީ ހދ. ކު 
ކިލޯމީޓަރެވެ. ކުރިނބީއަށް  910.5ށެކެވެ. ދިެވހިރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް މާލެއާއި މިރަށާއި ދެމެދުގެ ދުރުމިނަކީ މީހުންދިރިނޫޅޭ ފަޅުރަ
ިގނަ ބަޔަކު ، މީހުން ހިމެނޭއިރު 749ރަށުގެ އާބާދީގައި ގެ ނިޔަަލށް  9080 ޖޫން 83ކެވެ.  B-10ދެވިފައިވާ ކޯޑަކީ 

 ރަށުންބޭރުގައި ދިރިއުޅެމުންދެއެވެ. 

ނިންމަިއ އޯލެވެލް  80ލަކާއި ސާނަވީ ތަޢުލީމުދޭ ސްކޫލެއް ހުންނައިުރ މިތަނުްނ ގުރޭޑް ކޫރީސުރަށުގައި ޕް
ހެދުމުގެ ފުރުޞަތު ިލބެއެވެ. ަރށުގައި ޞިއްހީ ޚިދުމަތްދޭ މަުރކަޒެއް ހުންނައިރު، ޑޮކްޓަރަކާއި ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތް ިލބެއެވެ. 

 85ރިއިރު، ފަހުން އިމާރާތްކޮއްފައިވާ ހުކުރު މިސްކިތަކީ ކުރިއަށް އޮތް އަންހެނުންގެ މިސްކިތަކާއި ފިރެެހނުންގެ ދެ މިސްކިތް ހު
މުވައްޒަފުން  72ވަރަކަށް އަހަރު އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނެތި ބޭނުންކުރެވޭނެ ިމސްކިތެކެވެ. ސަރުކާރުގެ އެކިވަޒީފާ ތަކުގައި 

ގެ ޓަވަރު މިރަށުގައި ހުރެއެވެ. އުރީދޫވާ ދިރާގާއި ކުންފުނި ކަމުގައި 9ރަށުގައި މަސައްކަތްކުރެއެވެ. މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްދޭ 
ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒެއް ހުރިއިރު، ޒުވާނުންގެ  އް، ބަށިކޯޓެއް، ނެޓްބޯޅަ ކޯޓެއް، ވޮލީ ކޯޓެއް އަދިކުރިނބީގައި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑެ

ފެށިގެން ކަރަންުޓ ދެމުންއަްނނަ ވަނަ އަހަރުން  8004ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ހަރަކާތްތެރިވަމުންެދއެވެ. 
މިހާރު ކަރަންޓްގެ  ގަޑިއިރު ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްދެމުން ގެންދެއެވެ. 94ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  9005ކުރިނބީ އިންޖީނުގެއިން 

ކެވެ. ފޫޓްގެ ބަނދަރެ 200ފޫޓް  300 ރަށުގައި އޮންނަނީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުންނެވެ.
ފޫޓްގެ ކުނިޮކްށޓެއް ގާއިމްކުރެވި ކުނި ކޮށީެގ  800ފޫޓް  800އިން ފެށިެގން ރަށުގައި ކުނި މެނޭޖް ކުރުމުގެ ގޮުތން  9089

 ބޭނުން ކުރަމުން ދެއެވެ.

މާއި، ކުރިނބީއަކީ ޒަމާނުންސުރެ މަސައްކަތްތެރި ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭރަށެކެވެ. އިމާރާތްކުރުމާއި، ވަޑާންކުރު
ދަނޑުވެރިކަންކުރުމާއި، ދަތުރުފަތުރުކުރުމަކީ މިރަށުގެ ރައްޔިތުން އާންމުކޮށް ކޮށްއުޅޭ މަސައްކަތްތަކެވެ. މަދުން ނަމަވެްސ 

ރޯނުވެށުމާއި،  އެވެ.ކެޔޮ ގޯިތތެރޭގައި ހައްދާއުޅެފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ކޮއްއުޅެއެވެ. ބިލެތާއި، ބަނބުކޭާލއި، ފަތް
 މަދު އޮށް ިބނުމަކީ ރަށުގެ އަންހެނުން އާންުމދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާމަސައްކަތްތަކެވެ. ފަންގިވިނުމާއި، ކަނަ

ކުރިނބީއަކީ މަސައްކަތްތެރި ީހވާގި ފުދުންތެރި ރައްޔިތުން ިދރިއުޅޭރަށެކެވެ. ރައްޔިތުން އިސްނަގައިގެްނ 
ލަށާއި، އިންޖީނުގެއަށާއި، ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒަށާއި، އްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ރަށެކެވެ. މިކަމުގެ ހެކި ސްކޫތަރައްޤީއަށް ގިނަ މަސަ

 ރަށުގެ ހޮޅުއަށިތަކަށް ބަލައިލުުމްނ ފެންނަން އެބަހުްއޓެވެ.

 
 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2019

ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތިލަދުންމަތީ   8 



  މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ އަޮތޅުކައުްނިސލް  މަުހގެ ރިޕޯޓް           6ަވނަ އަަހރުގެ ފުަރތަމަ  2616

 

 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
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 ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު  .5
 

 މިންވަރު ނިޔަލަށް ޙާޞިލްވި  ޖޫން މަހުގެ ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  2019

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް 
 ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

ނަތީޖާ 
ޙާޞިލްކުރެވުނު 

 Q1 Q2 މިންވަރު 

8 
 ޒީނަތްތެރިކުރުން  ރަށް  ދެމެހެއްޓުމާއި  ސާފުތާހިރުކަން  ރަށުގެ  ،މަގުކުނިކެހުން 

100% 
 ކުނިކެހުން  ހުސްބިންތައް މަގުތަކާއި ރަށުގެ  އަންހެންވެރިންލައްވައި - 

9 

 ވަރުގަދަވުން  އަޤީދާ  އިސްލާމީ  ހިއްތަކުގައި  ރައްޔިތުންގެ 


100%  - ުގެނައުން  ހާފިޒުން ރަމަޟާންމަހ 

 ބޭއްވުން  ކައުންސިލް ޤުރުއާން މުބާރާތް -

3 

 މުނާސަބަތުތައް  ދުވަސްތަކާއި  ފާހަގަކުރުންޖެހޭ  ޤައުމީގޮތުން  ދީނީގޮތުންނާއި 
 ގަކުރުން ފާހަ 


%800 

 ފާހަގަ ކުރުން ޢީދު  ފިޠުރު - 

4 
 ކުޅިވަރުކުޅޭ ރަށަކަށްވުން 

%800 
 ކައުންސިލް ވޮލީ ޓޯނަމެންޓް ބޭއްވުން-

5 
 ކުއްޖަކަށްވުން  ނިންމާ  ސްކޫލު  ޕްރީ  ކުއްޖަކީ  ކޮންމެ 

%800 
 އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ޕްރީސްކޫލް ހިންގުން - 

 

 

 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާނުވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ޙާޞިލްވި މިންވަރު  2019

  ްޚަރަދުކުރުންއަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ހޮވުުނ ދަރިވަރުން ކިޔެވުން ފަރިތަކުރުމަށް ކައުންސިލުނ. 
 ީއީ.ސީ.ޖީ މީގެކުރިން ،ދަރިވަރުންނަށާއި ހާޞިލްވެފައިނުވާ ނަތީޖާއެއް ރަނގަޅު އިމްތިހާނުން އޯލެވެލް އީ.ސީ.ޖ 

ބްރިޖިން ޕްރޮގްރާމް  އަމާޒުކޮށްގެން ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިނުވާ ފުރުސަތު ބައިވެރިވުމުގެ އިމްތިހާނުގައި އޯލެވެލް
 ކުރިއަށް ގެންދިއުން

  ީކައުންސިލާއި ސީ.އައި.ޓީ.އެމް ގުޅިގެން ކޮމްޕިއުޓަރ ކޯސްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުން.ކުރިނބ 
 ީފޯރުކޮށްދިުނން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ސެންޓަރުގެ -އީ ކޮމިއުނިޓ 
 ިުނން ދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިކޮއެކްސްނެޓް ވައިފައި ގެ ޚ 
  ްފޯރު ކޮށްދިނުން އައި.ޑީ ކާޑް ކަލެކްޓިންގ ޕޮއިންޓްގެ ޚިދުމަތ 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2019

ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތިލަދުންމަތީ   10 

 ްކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލުގެ ޕޯޓްފޯލިއޯ ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުނ 
  ްކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލްގެ ދަރިވަރުނަށް ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުނ 
  ާުޅންކޮޓަރި އެޕާޓްމަންޓްގެ ބިންގާއެ 9މިކައުންސިލާއި ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުޅިގެން ތަރައްޤީކުރ 
   ީއާންމު ރައްޔިތުންަނށް ހާއްަސކޮށްގެން ދަރުސް، ކައުންސިލާއި މަހަލްދީބު ޖަމްއިއްޔާ ގުޅިގެންހދ. ކުރިނބ 

 ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން
 ްހާއްސަކޮށްގެން ދަރުސް  ސްކޫލު ދަރިވަރުންނަށް ، ހދ. ކުރިނބީ ކައުންސިލާއި ަމހަލްދީބު ޖަމްއިއްޔާ ގުޅިގެނ 

 ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން
 ީސްކޫލަށް ފަންޑްރައިޒް ކުރުމުގެ ދަށުން ހެދިކާ މައުރަޒެއް ބޭއްވުންޕްރ 
 ްއައި ކޭމްޕެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުން ކުރިނބީ ކައުންސިލާއި، މާކްޔޫރޯ ހޯލްޑިންގ އާއި ގުޅިގެނ 
  ިއެޅުން އަމިއްލަ ފަރާތަކާއި ގުޅިގެން މަސްޖިދުލް ޢީސާކަލޭފާނު މިސްކިތު ގޯތި ތެރޭގައި ވޯކްވޭއެއް މިކައުންސިލާއ 
 ެބަދަލުކުރުން  ލެޑްލައިޓަށް ތައްމަގުމަތީބައްތި ބޮޑުބައެއްގެ  ރަށުގ 
 ުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުންރަށުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާއެއް ގުޅިގެން މަދިރި މަދު ކުރ 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2019

ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތިލަދުންމަތީ   11 

 ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް  ޞިލްކުރެވުނު ޙާ  .6
 ރަށުގެ އިޖްތިމާޢި ސަރަޙައްދުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދު ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

ރަށުގެ އިޖްތިމާޢި ސަރަޙައްދުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ފާއިތުވެދިޔަ ހަމަސް ދުވަސް ތެރޭ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި 
ބެލެހެއްޓިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ޮކންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހުކުރު އަދި ހޮނިހުރު ދުވަސް  ކުނިކަހާ  ސަރަޙައްދު ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް

ސާފުކުރާ ދެދުވަހުގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. އެހެން އަހަރު ތަކެކޭ އެއްގޮތަށް މިއަހަރުވެސް އަލަށް މަގުފަޅިއަށް ވަންނަން 
 ފަރާތެއް ހިމެނެއެވެ. 84ޖުމްލަ  މިހާރު ވެނުވެ. މަގުފަޅީގައިބޭނުންވާ ފަރާތް ތަަކށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލެ

 
 ކުރިނބީ ކައުންސިލް ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން 

ފާއިތުވި އަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން މިއަހަރުވެސް ކައުންސިލް 
ގޮތްޕަލަށް ބަހާލައިގެން  4ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވިގެންދިޔައެވެ. 

ކުދިން  81ޖުމްލަ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިމުބާރާތުގައި 
 .ވެބައިވެރިވެފައިވެއެ

 

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

ފިޠުރު އީދު ފާހަގަ ގަދަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަ ކުރެވިގެންދިޔައެވެ. 
ކުރުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ހިންގުނެވެ. އެގޮތުން އީދު 
ސައި ބޭއްވުން، އީދު ކުޅިވަރު )ފެންޖެހުން(، މަގުމަތީ ކުޅިވަރު، 
ތިންމުގޯލި، ޑިންގު މުބާރާތް، ަފއިގަތަޅާ މުބާރާތް ފަދަ މުބާރާތް 

 ތައް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ.

 

 ގެނައުން  ހާފިޒުން  ރަމަޟާންމަހު 

ވަނަ އަހަރުގެ  9080ވަނަ އަހަރު ޙިފްޒުކޮށް ތަރާވީހް ނަމާދު ކުރުމަށް ހާފިޒެއް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތަކީ،  8440
 ބަޖެޓްގައި ހިމަނައިގެން މިކައުްނސިލުން ވަރަށް ޙާއްސަ އިސްކަމެއްދީގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތަކެވެ. 

 

 ކައުންސިލް ވޮލީ ޓޯނަމެންޓް ބޭއްވުން 

ސް ކައުންސިލް ވޮލީ އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްގޮތަށް މިއަހަރުވެއެހެން 
ޖުމްލަ ހަތަރު ޓީމް ވާދަކުރި މި  ޓޯނަމެންޓް ބޭއްވިެގން ދިޔައެވެ.

ހޯދާަފއިވަނީ ޓީމް "ރޯޅި" އިންނެވެ.  މުބާރާތުގެ ޗެންޕިއަންކަން
މިމުބާރާތުގައި އެކި އެކި މަޤާމްތައް ހޮވާ ކުޅުންތެރިންގެ އަގު 

 ވެއެވެ.ވަޒަން ކޮށްފައި
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 އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ޕްރީސްކޫލް ހިންގުން 

ފާއިތުވި ހަމަސް ދުވަސްތެރޭ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުރިމަުގ 
ކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލުގެ ޕްރީސްކޫލް ވަނީ ހިންގިފައެވެ. އެގޮތުން 

ދަރިވަރުނަށް ޤުރުއާން މުބާރާތާއި މަދަޙަ  ކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލްގެ
ކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލް ކުދިންނަށް ބޭއްވިގެން ދިޔައިރު  މުބާރާތް

 އެހެނިހެން އިވެްނޓްތައްވެސް ަވނީ އިންތިޒާމް ކުރެވިފައެވެ. އަިދ 
ދިނުމުގެ ރަސްިމއްޔާތުވެސް ވަނީ ބޭއްވިގެްނ  ޕޯޓްފޯލިއޯ

 ގޮސްފައެވެ.

 

އެޕާޓްމަންޓްގެ ބިންގާއެޅުން ކޮޓަރި  9މިކައުންސިލާއި ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުޅިގެން ތަރައްޤީކުރާ   

 އައްޑިހަ  ހަތަރުލައްކަ) 414،450 ޖުމްލަ މަޝްރޫއަކީ މި
. މަޝްރޫއެކެވެ ރުފިޔާގެ( ފަންސާސް ހަތަރުސަތޭކަ ހަތަރުހާސް

 875،000 މިމަޝްރޫއަށް ކައުންސިލުން  އަތޮޅު. ހދ
 ،ހަރަދުކުރާއިރު ރުފިޔާ( ފަސްާހސް ހަތްދިހަ  އެއްލައްކަ)

 300،450 މަޝްރޫއަށް މި ކައުންސިލުން ކުރިނބީ
 ރުފިޔާ ( ފަންސާސް ހަތަުރސަތޭކަ ނުަވހާސް ތިންލައްކަ)

 ކުރިނީބގެ  ނިންމުމަށް ތެރޭގައި ދުވަހުގެ 890 ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މިމަސައްކަތް. ވެއެވެ ނިންމައިފައި ހަރަދުކުރުމަށް
 އޮްނނަ  ހުޅަނގަށް ުސކޫލުގެ ކުރިނބީ އަޅަނީ މެންޓްއެޕާޓް. އާއެވެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ހާވިލާ ކަމަށްވާ ކުންފުންޏެއް

 .ހުސްބިމުގައެވެ

 ބަދަލުކުރުން  ލެޑްލައިޓަށް  ބޮޑުބައެއްގެ މަގުމަތީބައްތިތައް  ރަށުގެ 

މުޅިރަށް ލެޑްލައިޓަށް ބަދަލް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން 
މިއީ  ކާމިޔާބު ކުރެވިފައެވެ. 10% މިހާރު ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް

މިކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކޮށްގެން، އާންމުނަްށ 
ޢިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤސަދުގައި 
 ހިންގޭ މަޝްރޫއެކެވެ.
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 ރަށުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާއެއް ގުޅިގެން މަދިރި މަދު ކުރމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން 

ޑެންގޫފަދަ ފެތުރޭ މަދިރީގެ ޒަރީއްޔާއިން ޕްރޮގްރާމަކީ މި
މަދިރި އާލާވުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް  ބަލިތައް އިތުރުވެފައިވާތީ

ހުރިހާ  ހިންގުނު ވަރަށް ކާމިޔާބު ޕްރޮގްރާމެކެވެ.
މުއައްސަސާއަކުން ނުކުމެ އެކި ޓީމްތަކަށް ރަށުގެ ހުރިހާ 

ނެވެ. ގޭގެއެއް ބަލާ މަދިރި އުފެދޭ ތަްނތަން ހޯދާ ނައްތާލެވު 
އަދި އިސްލާޙްކުރަން ހުރިތަން ތަން އިސްލާހުކުރެވުނެވެ. 
މިޕްރޮގްރާމްގައި ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ވަރަށްބޮޑު 

 އެއްބާރުލުމެއް ލިބުނުކަން ފާހާގަުކރެވެނުވެ.
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ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ  9081 .7
 ހަރަކާތްތައް ގެންދެވިފައިނުވާ ށް ތެރެއިން ކުރިއަ 

 

  ްމަދަޙަ މުބާރާތް.: 8ޙަރަކާތ 
 މި ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ސަބަބުންނެވެ.   މުގެދަތިކަ ބަޖެޓްގެ

  ްމުބާރާތް ނެޓްބޯޅަ ކަޕް ކައުންސިލް : 9 ޙަރަކާތ. 
  މި ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ ސަބަބު/ދަތިތައް:

 މުބާރާތެއްގެ ގޮތުގަ ގެންދިއުމަށް އެކަށީގެންވާ އަދަދަށް ކުދިން ނެތުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

  ްހެދުން  މަސްމާރުކޭޓެއް ރަށުފެންވަރުގައި : 3ޙަރަކާތ 
 މި ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ސަބަބުންނެވެ. މާރުކޭޓެއް ހެދުމަށް އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓް ނެތުމުގެ

  ްބޭއްވުން  ޤާރީކޯސް : 4ޙަރަކާތ 
، ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީމި ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ސަބަބުނެވެ. ބަޖެޓްގެ ދަތިކަމުގެ
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   ވިޔަފާރިއާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ކައުންސިލުން  .1
 

 ކޮއެކްސްނެޓް ވައިފައި ގެ ޚިދުމަތް 

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

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

 
 ކޯސްތަށް ސީއައިޓީއެމް އާއި ކައުންސިލް ގުޅިގެން ހިންގާ ކޮމްޕިއުޓަ 

ސެންޓަރ ފޯރ އިންފޮމޭަޝން ޓެކްނޮލޮޖީ ެމނޭޖްމެންްޓ 
)ސީ.އައި.ޓީ.އެމް( އާއި ކުރިނބީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން މިރަށުގައި 
ކޮމްޕިއުޓަރ ކޯސްތަކެއް ހިންގައެވެ. މި ކޯސްތަށް ހިންަގނީ 
ދަރިވަރުން އަތުން ފީ ަނގައިގެންނެވެ. ކޯސް ހިންަގނީ 

ދަށުގައިވާ އީސެންޓަރުގައި ކަމަށްވާތީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ 
މަރުކަޒުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ސީއައިޓީއެމް އިން ފައިސާ 
ކައުންސިލަށްދެއެވެ. އަދި ކޯސްހިންގައިދޭތަނުގެ ކަރަންްޓިބލް 

 ދެއްކުމަށް އެހީގެގޮތުގައިވެސް ފައިސާ ކައުންސިލަށްދެއެވެ.
 

 ފޮޓޯކޮޕީ ހެއްދުން 
)ބްލެކް އެންޑް ވަިއޓްކޮށް( އެކިއެކި ބޭނުންތަކަްށ ފޮޓޯކޮީޕ 

މި ޚިދުމަތުގެ ފީ  ހެއްދުމުގެ ޚިދުމަތް ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދެއެވެ.
ރުފިޔާ ނެގުމަްށ  9ކޮޕީގެ ކޮންމެ ގަނޑެއް އެއްގެ ގޮތުން ފޮޓޯ

 ކައުންސިލުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.
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 މަސްދުވަހުގެ މާލީ ހިސާބުތައް  06ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ  .0
 

ގެ  2019
ހުރި  ބަޖެޓްގައި ބާކީ 
 ފައިސާ 

ގެ  2019
 6ފުރަތަމަ 

 މަހުގެ ޚަރަދު 

ގެ ލިބުނު  2019
 ބަޖެޓް 

އަހަރު ފެށުނުއިރު 
 ހުރި 

 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  - 093119951322 1,080,201.45 1,268,756.55

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  - 529222322 - 50,000.00

343,306.89 243,160.93 204,433.54 038430,283 
ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ 

 ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު 

 ބަޖެޓް މުޅި ޖުމްލަ 038430,283 2,603,391.54 1,323,362.38 1,662,063.44

      

 

  

   
 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު  

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު  - 196099111322 799,492.45 830,351.55

39,569.24 34,232.76 739120322 

ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ  -
މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން 

 ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  - 169022322 5,180.00 11,020.00

 ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު އޮފީސް  - 019722322 2,510.00 26,190.00

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު  - 3329605321 140,814.24 189,810.77

 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  - 639056322 4,372.00 58,884.00

112,930.99 93,600.00 0269532399 
އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަރުކާރުންދޭ އެހީ،  -

 ސަބްސިޑީޒް

 ޖުމްލަ  - 840,34,83233 1,080,201.45 1,268,756.55

   

 
 

   
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު  

50,000.00 - 529222 
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް  -

 ކުރާ ޚަރަދު 

 ޖުމްލަ - 050555 - 50,000.00
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ގެ  2019
 ނިޔަލަށް ބާކީ 

ގެ  2019
 6ފުރަތަމަ 

 މަހުގެ ޚަރަދު 

ގެ  2019
މަހު  6ފުރަތަމަ 

 ލިބުނު 

އަހަރު ފެށުނުއިރު 
 ހުރި 

ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ 
 ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޚަރަދު 

 އެހެނިހެން ގޮތްޮތތުން ނެގޭފީ  176,129.98 25,865.00 14,739.18 187,255.80

8,018.50  499.00 7,519.50 
ވިއްކައިގެން ިލބޭ  އެހެނިހެން ތަކެތި

 ފައިސާ

 ސްކޫލް ފީ 8,133.88 44,251.00 42,445.00 9,939.88

 ފޮޓޯ ކޮޕީ 4,555.00 130.00  4,685.00

 އިމްޕޯޓް ވިޔަފާރިފީ  21,595.85 4,380.00  25,975.85

 ވަރުވާ 17,550.00   17,550.00

 ނީލަން  41,640.00   41,640.00

 އެހެނިހެން  4,919.85 56,319.75 52,719.75 8,519.85

 ކުރީއަހަރުގެ ބަޖެޓް ބާކީ   8,832.79  8,832.79

 އެހެނިހެން ކުއްޔާއި ހަރުމުދަލުގެ އާމްދަނީ 88,067.81 25,546.00 108,282.00 5,331.81

 އެހެނިހެން ޖޫރުމަނާ  100.00 1,100.00  1,200.00

 ިވޔަފާރި ފީހޮޓާ، ރެސްޓޯރެންޜް ކެންޓީން  900.00 1,150.00  2,050.00

 ޑޮނޭޝަންގެ ގޮތުގައި ލިބޭ    24,975.00 (24,975.00)

 ކަނޑު އުޅަނދުގެ ފީ 750.00   750.00

 ބިމުކުލި  10,172.41 36,360.00  46,532.41

 ޖުމްލަ: 038430,283 204,433.54 243,160.93 343,306.89
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 ރޭވިފައިވާ ހަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި  ވަނަ 9080 .80
 

 
 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް 

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް 
 ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

ލަފާ ކުރާ 
 ބަޖެޓް 

Q3 Q4 

8 
 ޒީނަތްތެރިކުރުން  ރަށް  ދެމެހެއްޓުމާއި  ސާފުތާހިރުކަން  ރަށުގެ  ،މަގުކުނިކެހުން 

93,600/- 
 ކުނިކެހުން  ހުސްބިންތައް މަގުތަކާއި ރަށުގެ އަންހެންވެރިންލައްވައި  - 

9 

 ތަރައްޤީގެ މުގުލުގައި   -ޒުވާނުން 


25,000/-  - ާފާހަގަ ކުރުން  އަޟްހ 

 ބޭއްވުން  މުބާރާތް  ފުޓްބޯޅަ ކަޕް ކައުންސިލް - 




3 
 ތަހުޒީބު މުޖުތަމަޢަކަށް ތަރުބަވީ ތަޢުލީމް 

35,300//- 
 ޕްރީސްކޫލް ހިންގުން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި - 

4 

 ޢުމްރާނީ ވަޞީލަތްތަކުން ފަހި ކުރިމަގު 


 ލިބޭނެ ފެން ސަރަހައްދުން ބަނދަރު ،ކަރަންޓުލުމާއި ސަރަހައްދަށް ބަނދަރު - -/50,000
 ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމު





 -/40,000 ހެދުން  ސަރަހައްދެއް މަސްކަނޑާ ސަރަހައްދުގައި ބަނދަރު - 

 -/20,000 ހެދުން  ޒޯންއެއް ޕާކިން -

5 
 ސިއްޙަތުގެ ހިޔާ އެއްމެނަށް 

 މަދިރި މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ބޭއްވުން -  -




6 

 ކުނިނެތް ސާފު ވެއްޓެއް ބިނާކުރުން 


 ރަށު ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި އިންތިޒާމް އުކާލެވޭނެ ކުނިނަގައިގެން ގޭގެއިން -
 ހޯދުން  ޕިކަޕެއް




102,500/- 

  ޤައުމީ ސަލާމަތާއި އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން  

 -/932,015 އެޅުން  ކޭބަލް ބަދަލުކުރުމާއި ލެޑްލައިޓަށް މަގުމަތީބައްތި  ރަށުގެ މުޅި- 7

 -/210,000 ކުރުން  މަރާމާތު މަރުކަޒު އިޖުތިމާއީ ޒުވާނުންގެ-



  ރިޕޯޓް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2018

 

 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
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 ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް  .88
 

 26: އަދަދު  ބައްދަލުވުމުގެ  ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ
 

  09 ބައްދަލުވުން ބޭއްވި އަދަދު:ކައުންސިލުން 
 

 ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 
ރުވި ޙާޟި 
 ޢަދަދު 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް 

 3ދައުރު 

 33ބައްދަލުވުން އާންމު 
3 

ކޮޓަރި އެޕާޓްމެންޓް އިމާރާތްކުރުމަށް ރަށު ގޮނޑުދޮށުން އަކިރި  9 .8
 ފާސްކުރުން.ދޫކުރުމަށް 

 3ދައުރު 

 3 34ބައްދަލުވުން އާންމު 

 މުޅި ބަޖެޓަށް ލަފާކުރާ އަހަރަށް ވަނަ 9080 ކައުންސިލްގެ ކުރިނބީ . ހދ .8
 ރުފިޔާ ކަމުގައި ނިންމަ ފާސްކުރުން  -/398849000.00: ޖުމްލަ

 3ދައުރު 

 35ބައްދަލުވުން އާންމު 
9 

ގައި ކުރިނބީ  1:45ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ  9080ޖެނުއަރީ  95 .8
 ރުން.ފާސްކު  ނިންމާއިޖްތިމާޢި މަރުކަޒުކަގައި ބޭއްވުމަށް 

( ހިދުމަތްތައް  ރަށުކައުންސިލުންދޭ) މާއްދާ ވަނަ 94 ޤާނޫންގެ ލާމަރުކަޒީ .9
 ގޮތުގައި ރައްކާތެރި  އެކަށީގެންވާ މަތިން ގައިވާގޮތުގެ( ށ) ގެ

 ކުނި  ރަށުފެންވަރުގައި މަތިން ގޮތެއްގެ ނުފޯރާނެ އުނދަގޫ ރައްޔިތުންނަށް
 3 އުސޫލުން  ކޮންޓްރެކްޓް ނުދިނުމަށް  ކެނޑުނަ  ދުމެ  ހިދުމަތް ނައްތާލުމަށް
 އެސްއެސް ގެ ސިވިލްސާވިސް އެމުއައްޒަފުންނަށް ނެގުމާ މުއައްޒަފުން

 ރުން.ފާސްކުނިންމާ  ދިނުމަށް އިނާޔަތްތައް މުސާރަޔާ ރޭންކުގެ

 3ދައުރު 

 36ބައްދަލުވުން އާންމު 
9 

 ރުން.ފާސްކުނިންމާ ދިނުމަށް  ޗުއްޓީ ރައީސަށް ކައުންސިލްގެ .8
އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވެފައިވާ މިރަށު އަޒާން މުޙައްމަދު  ފެއިލްވެ ކިޑްނީ 8 .9

އަދި ކައުންސިލްގެ ، ފަންޑްފޮއްޓެއް ބަހައްޓައި އެހީތެރިވުމުގެގޮތުންވަޙީދަށް 
އަދި  ،ން އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ފަންޑްފޮއްޓެއް ބަހައްޓައިފަރާތު

 ރުން.ފާސްކު ނިންމާ   $300ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެހީގެ ގޮތުގައި 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2019

ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތިލަދުންމަތީ   20 

 3ދައުރު 

 37ބައްދަލުވުން އާންމު 
9 

 ނިންމުން ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ހެދުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރު ކުރުމަށް  .8
ރަމަޟާންމަހު ޙިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދު ކުރުމަށް ޙާފިޒަކު ގެނައުމަށް  .9

 ނިންމާ ފާސްކުރުން.

 3ދައުރު 

 31ބައްދަލުވުން އާންމު 
 މާ ފާސްކުރުން.ދިނުމަށް ނިން ޗުއްޓީ ރައީސަށް ކައުންސިލްގެ .8 3

 3ދައުރު 

 30ބައްދަލުވުން އާންމު 
9 

 ފާސްކުރުން  ދިނުމަށް ނިންމާ ޗުއްޓީ ރައީސަށް ކައުންސިލްގެ .8
ކޮޓަރި  9އިމާރާތްކުރާ  މިކައުންސިލާއި އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުޅިގެން  .9

އެންމެހާ ޚަރަދެއް ނުންވާނޭ ފަރނީޗަރ ގަތުމަށް ހިނަގާނޭ ބޭ އެޕާޓްމަންޓަށް
 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދު ކުރުމަށް ނިންމާ ފާސްކުރުން.

 3ދައުރު 

 40ބައްދަލުވުން އާންމު 
2 

ވަނަ އަހަރުގެ ޢީދު ހަރަކާތްތަކަށް ކައުންސިލް ބަޖެޓުން  8440 .8
 ޚަރަދުކުރުމަށް ނިންމާ ފާސްކުރުން.

 3ދައުރު 

 48އާންމު ބައްދަލުވުން 
9 

ކޮޓަރި  9މިކައުންސިލާއި އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުޅިގެން އިމާރާތްކުރާ  .8
 "ރަށު ހިޔާގެ ނަމުން ނަންދިނުމަށް ނިންމާ ފާސްކުރުން. އެޕާޓްމަންޓަށް

 

 ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު 
 އައިސްފައެއްނުވެއެވެ.ފާއިތުވެ ދިޔަ ހަމަސް ދުވަސްތެރޭ ފާހަގަކުރެވޭފަދަ އެއްވެސް ބަދަލެއް ކައުންސިލަށް 

 

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ  .89
 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތްކުރާ ކޮމެޓީ އެކުލަވާލެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

 

 ނިންމުން  .83
 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2019

ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތިލަދުންމަތީ   21 

ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަަތމަ ހަމަސް ދުވަހު ތިލަުދންަމތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކަުއންސިލް  2019
هللا ހިނގާދިޔަގޮތާއި މި ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތް ގެ ރިޕޯޓް ލިޔެ ނިންމުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު ދެއްވިކަމަށްޓަކައި މާތް 

ހު މި ރިޕޯޓް ލިޔެ ނިންމުމުގައި ފަންނީގޮތުންނާިއ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އެއަށްފަ
އިދާރީގޮތުން އެހީތެރިވެދެއްވި ެއންމެހާ ފަރާތްތަކަށް އިޙްލާސްެތރިކަމާއިއެކު ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ. އަދި މި ކައުންސިލްގެ 

ކި ޙިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ހަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކޮށް، ކައުންސިލް ހިންގުމުގައްޔާއި އަދި ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ އެކިއެ
މި ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރުންނާއި، އިދާރީ އިސްވެރިންނާއި، މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދެއްވި 

އަކީ އަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި ދުޢާ  އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ފާަހގަކޮށް އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި މަްނފާއަށް އަގުުހރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމުގެ  ިތބެ،އަތޮޅާއި ޤައުމަށް ވަފާތެރި ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި 

ކާމިޔާބީ އިތުރު  ބަރަކާތް ލައްވައި،އަޅަމެންގެ މަސައްކަތުގައި هللا ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. ކީރިތި
  ينـــــــــآمـކުރައްވާށިއެވެ. 
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