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g 
 

ޙަމްދާއި  ސުްބޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް  هللا ތަރައްޤީއާ ތަމައްދުންގެ ހެޔޮވިސްނުން އިންސާނުންނަސް ދެއްވި ކުޅަދުންވަންތަ މާތް  
هللا ޝުކުރުކޮށް، އެއިލާހު މުޅި އިންސާނިއްޔަތަށް ހައްޤު ތެދުމަގާއިގެން ފޮނުއްވި މިއުއްމަތުގެ މާތް ނަިބއްޔާ މުޙައްމަދު ރަސޫލު

ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަށާއި އެމާތް ނަިބއްޔާގެ އިތުރު ޢާލުންނާއި މިތުރު ޞަހާީބންނަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމްލެއްވުން އެދި  هللا ޞައްލަ
 ރަމެވެ.ދުޢާކު

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން   109މިރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  
ވަނަ އަހަރު ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ ކުރިނީބ ކައުންސިލް    2021ކައުންސިލަށް ލާޒިމުކުރާ ޤާނޫނީ ވާޖިުބ އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން  

 ކުލަވާލެވޭ ޚުލާސާ ރިޕޯޓެކެވެ. ހިނގާ ދިޔަގޮތުގެ މައްޗަށް އެ

ވަނަ އަހަރުވެސް ކައުންސިލްގެ ހިންގުމުގައި ތަފާތު އެކި ގޮންޖެހުންތައް   2021އެހެން އަހަރު ތަކެކޭވެސް އެއްގޮތަށް  
ަބޖެޓްގެ ތާށިކަމާ، މުވައްޒަފުން މަދުވުމުގެ ދަތިކަމުގެ އިތުރުން ކައުންސިލްގެ ވަސީލަތްތައް މަ ދުވެފައި ކުރިމަތިވިއެވެ. އެގޮތުން 

އެއް އިމާރާތެއްގައި ހުރުމުގެ ސަަބުބން ކައުންސިލްގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަންވެސް   ކުރިނީބ ކައުންސިލާއި ކުރިނީބ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާ
ގެ ަބލިމަޑު ކަމުގެ    19ވަނަ އަހަރު ދުނިޔެއަށް ދިމާވި ކޮވިޑް    2021އެހެން އަހަރުތަކާއި ޚިލާފަށް    ވަރަށް ޮބޑަށް ކުރިމަތިވެއެވެ.

 ުބން، ކައުންސިލުން ޙާސިލް ކުރަން ބޭނުންވި ނަތީޖާ ޙާސިލްވެފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.ސަަބ

ދިމާވި ގޮންޖެހުންތަކާއި އެކުވެސް ރަށުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ޮބޑެތި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާކަން  
މުގެ މަސައްކަތާއި، ޕޮއިސްޑް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކުރުމާއި، އަދި ފާހަގަކޮށްލަމެވެ އެގޮތުން ފެނާއި ނަރުދަމާ އެޅު

 މުޅިރަށުގެ ކަރަންޓު ނެޓްވޯކް ަބދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް އެއްވެސް ހީނަރުކަމެއްނެތި ކުރިއަށް ގޮސްފައިވެއެވެ. 

މަސައް ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު  ކައުންސިލްގެ މެންަބރުންނާއި،  މިކައުންސިލްގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާސިލް  ކަތް ތަކުގައި 
އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު  ނުހަނު  އެފަރާތްތަކަށް  ލެއްވުމަށްޓަކައި  އެއްާބރު  ވެލެއްވި  އެހީތެރިކަމާއި،  ދެއްވި  މުވައްޒިފުން  އިދާރީ 

އްވި އެއްާބރުލެއްވުމަށާއި، އަދި ޝުކުރުދައްނަވަމެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ ހަރަކާތްތެރިކަމާއި، ދެ 
ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލަށް އެހީތެރި ވެދެއްވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު   2021އެކި ގޮތްގޮތުން  

 ދަންނަވަމެވެ. 

ކުރަމުންދާ   އަޅުގަނޑުމެން  އަކީ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި  ކަމާއެކު  އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާ  ކާމިޔާބު  މަސައްކަތް 
 ނިންމާލުމުގެ މަގު ތަނަވަސް ވެގެންދިޔުމެވެ. ކައުންސިލްގެ ކުރިއެރުމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ލާަބޔަށްޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި މާތް

 .ަބރަކާތް ލެއްވުމެވެهللا 
 1443ރަބީޢުލްއާޚިރާ  7
  2021ޖެނުއަރީ  10 

 
 އަސްލަމްهللا އަބްދު

 ކައުންސިލްގެ ރައީސްހދ.ކުރިނބީ  
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ގެ އިދާރާ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލް  4 

   ތަޢާރަފު  .1
 

ނަންބަރު   ޤާނޫނު  ހިންގުމާބެހޭ  އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރިޯޕޓަކީ    ގެ    2010/7މި 
  ކުރިނބީ ކައުންސިލުން ތިލަދުންމަތި ދެކުނުބުރީ  ނަ އަހަރު  ވަ  2021ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވުނު  109

 ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޯޕރޓެވެ. 

  ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. މީގެއިތުރުން   ގެ ވަނަވަރު އަތޮޅުމިރިޯޕރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ މިޝަނާއި،  
ނޑައަޅާފައިވާ ްޕރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީޖާ ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި، އެތެރޭގައި ކައުންސިލުން   ގެނަ އަހަރު ވަ  2021  ްޕރޮގްރާމުތަކުގެ  ހިންގުމަށް ކަ

 ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު ހިމަނާލެވިފައިވާނެއެވެ.   ތަފްޞީލް އަދި 

  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

ގެ އިދާރާ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލް  5 

  ތަޞައްވަރު  ކައުންސިލްގެ  .2
 

  ކޮށްލެވޭ،   ފާހަަގ  ރޮނުގން  ތަރައްޤީެގ  ތެރެއިން   ރައްތަކުެގ  ސަރަހައްދުެގ  އުތުރު  މަތި  އަކީ  ކުރިނބީ
އުމްރާނީ  އިޖު ިއްގތިސާދީ،  ވަސީލަތްތަްއ  ތިމާއީޮގތުންނާިއ،  ބޭނުންވާ  ދިރިއުޅުމަށް  ޮގތުން  މުާއސަލާތީ  އަދި 

 ގާއިްމވެފައިހުރި ދީނީޮގތުން ހޭލުންތެރި ދުޅަހެޔޮ އަދި  ފުދުންތެރި ރައްޔިތެއް ދިރިުއޅޭ ރަށަކަށްވުން. 

 
 

    އަމާޒު  ކައުންސިލްގެ   .3
 

ެގ ނިޔަލަށް މި ރަށަކީ، އިޖުތިމާިއ ޮގތުންނާިއ، އިްގތިސާދީ، އުމްރާނީ އަދި މުއާސަލާތީޮގތުން   2022"
ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ާގއިމްކުރެވި، ތަރައްޤީ ެވފައިވާ ދުޅަހެޔޮ ދީނީޮގތުން ހޭލުންތެރި ރައްޔިތެްއ ދިރިއުޅޭ  

 ރަށަކަށް ހެދުން"
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 އޮނިގަނޑު   ކައުންސިލްގެ    .4
 

  

)ކައުންސިލް މެމްބަރ( ޢަބްދުލްޣަނީޝަދާ   

)ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް( މުހައްމަދު ސިޔާހް  

)ހުސް މަޤާމް( ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް  

)ހުސްމަގާމް(ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް އ.  

 އެކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް އެންޑް މުނިސިޕަލް

(ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް ޢަލީ ޒިޔާދު އަޙްމަދު )އ.  

 ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރޒް ޔުނިޓް 

 އަކްރަމް އަލީ )ފައިނޭންސް އޮފިސަރ(

އޮފިސަރ(އ.ކައުންސިލް ފާޠިމަތު ޒަހުމާ )  

އ.ކައުންސިލް އޮފިސަރ(ޙަސަން ޙުސައިން )  

މޫސާ އަބްދު

އޮފިސަރ )ހުސް މަޤާމް( ކައުންސިލް  

)ހުސް މަޤާމް(ކައުންސިލް އޮފިސަރ   

)ހުސް މަގާމް(ކައުންސިލް އޮފިސަރ   

)ހުސްމަޤާމް(ކައުންސިލް އޮފިސަރ   

އަބްދު

 މުޙައްމަދު އަފްޟަލް )ކައުންސިލް މެމްބަރ( ޒޫނާ ޢަބްދުލްމަތީން )ކައުންސިލް މެމްބަރ(

 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް )ހުސް މަޤާމް(
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   ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު   / ގެ ވަނަވަރު  އަތޮޅު  .5
 

 

 
 
 

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

ފަރާތުގައި ޮބޑު ކަނޑޫފަލެއް އޮންނަ   މީޓަރުހުންނަ މިރަށަކީ ރަށް ވަށައިގެން ހޭޅި އޮންނަ ިބޔަ ގަސް ހެދިފައިވާ، ރަށުގެ ދެކުނު
ކު ރަށަކީ ހދ.  ކައިރީގައިވާ  އެންމެ  ކުރިނީބއާއި  ރަށެކެވެ.  ފަޅުރަށެކެވެ.  ނގާމަތި  މީހުންދިރިނޫޅޭ  މިހާރު  މިރަށަކީ  ުބރުދޫއެވެ. 

ކެވެ.    B-10އިވާ ކޯޑަކީ  ކިލޯމީޓަރެވެ. ކުރިނީބއަށް ދެވިފަ  280.5ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް މާލެއާއި މިރަށާއި ދެމެދުގެ ދުރުމިނަކީ  
 ގިނަ ަބޔަކު ރަށުންޭބރުގައި ދިރިއުޅެމުންދެއެވެ. މީހުން ހިމެނޭއިރު،  761ރަށުގެ އާާބދީގައި ގެ ނިޔަލަށް  2021 ޑިސެމްަބރ 31

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

 15ދެ މިސްކިތް ހުރިއިރު، ފަހުން އިމާރާތްކޮއްފައިވާ ހުކުރު މިސްކިތަކީ ކުރިއަށް އޮތް    އަންހެނުންގެ މިސްކިތަކާއި ފިރެހެނުންގެ
ކުންފުނި ކަމުގައިވާ ދިރާގާއި    2ވަރަކަށް އަހަރު އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނެތި ބޭނުންކުރެވޭނެ މިސްކިތެކެވމުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްދޭ  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

ގެ އިދާރާ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލް  8 

ަބށިކޯޓެއް، ނެޓްޯބޅަ ކޯޓެއް، ވޮލީ  ފުޓްސަލް ދަނޑެއް،  އް،  ޯބޅަ ދަނޑެކުރިނީބގައި ފުޓް ގެ ޓަވަރު މިރަށުގައި ހުރެއެވެ.  އުރީދޫ
ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒެއް ހުރިއިރު، ޒުވާނުންގެ ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާއެއް    އަދިއައުޓް ޑޯ ފިޓްނެސް ޕާކެއް  ،  ކޯޓެއް

ވަނަ އަހަރުން    2005މުންއަންނަ ކުރިނީބ އިންޖީނުގެއިން  ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކަރަންޓު ދެ  1994ހަރަކާތްތެރިވަމުންދެއެވެ.  
މިހާރު ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ    ގަޑިއިރު ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްދެމުން ގެންދެއެވެ.  24ފެށިގެން  

އިން ފެށިގެން ރަށުގައި ކުނި މެނޭޖް ކުރުމުގެ   2012ކެވެ.  ފޫޓްގެ ަބނދަރެ  200ފޫޓް    300  ރަށުގައި އޮންނަނީ   ފަރާތުންނެވެ.
 ފޫޓްގެ ކުނިކޮށްޓެއް ގާއިމްކުރެވި ކުނި ކޮށީގެ ބޭނުން ކުރަމުން ދެއެވެ.  100ފޫޓް  100ގޮތުން 

ވަޑާންކުރުމާއި،  އިމާރާތްކުރުމާއި،  ދިރިއުޅޭރަށެކެވެ.  ރައްޔިތެއް  މަސައްކަތްތެރި  ޒަމާނުންސުރެ  ކުރިނީބއަކީ 
، ދަތުރުފަތުރުކުރުމަކީ މިރަށުގެ ރައްޔިތުން އާންމުކޮށް ކޮށްއުޅޭ މަސައްކަތްތަކެވެ. މަދުން ނަމަވެސް ފަރުމަހުގެ  ދަނޑުވެރިކަންކުރުމާއި

މަސްވެރިކަން ކޮއްއުޅެއެވެ. ިބލެތާއި، ަބނުބކޭލާއި، ފަތްކެޔޮ ގޯތިތެރޭގައި ހައްދާއުޅޭއިރު، ދަނޑުވެރިން ދަނޑުތަކުގައި ަބއްޓާއި،  
ފަންގިވިނުމާއި، ކަނަމަދު ކަނާބއާއި، ކޮޕީފަތާއި، ަބރަބޮލާއި، ޓޮމާޓޯ ހައްދާލެއް މަދެއްނޫނެވެ. ރޯނުވެށުމާއި،  މިރުހާއި، ކަރަޔާއި، ކިޔު

 އޮށް ިބނުމަކީ ރަށުގެ އަންހެނުން އާންމުދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާމަސައްކަތްތަކެވެ. 

ދިރިއުޅޭރަށެކެވެ.   ރައްޔިތުން  ފުދުންތެރި  ހީވާގި  މަސައްކަތްތެރި  އިސްނަގައިގެން ކުރިނީބއަކީ  ރައްޔިތުން 
އްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ރަށެކެވެ. މިކަމުގެ ހެކި ސްކޫލަށާއި، އިންޖީނުގެއަށާއި، ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒަށާއި،  ތަރައްޤީއަށް ގިނަ މަސަ

 . ރަށުގެ ހޮޅުއަށިތަކަށް ބަލައިލުމުން ފެންނަން އެަބހުއްޓެވެ
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 9 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު  ނަތީޖާ ޙާ  .6
 

 މިންވަރު ޔަލަށް ޙާޞިލްވި  އަހަރުގެ ނި ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން    2021

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ  
 މުއްދަތު 

ނަތީޖާ  
ޙާޞިލްކުރެވުނު  

 Q1 Q2 Q3 Q4 މިންވަރު 

1 

        ރަށަކަށް ވުން ކުޅިވަރު ކުޅޭ  

 ✓    ބޭއްވުން  މުބާރާތް ފުޓްބޯޅަ  ކަްޕ  ކައުންސިލް -  100%

 ✓    ބޭއްވުން  ޓޯނަމެންޓް  ވޮލީ  ކައުންސިލް - 

2 
     ކުއްޖަކަށްވުން   ނިންމާ   ސްކޫލު   ޕްރީ   ކުއްޖަކީ   ކޮންމެ 

100% 
 ✓ ✓ ✓ ✓    އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ްޕރީސްކޫލް ހިންގުން  - 

3 
      ވަރުގަދަވުން   އަޤީދާ   އިސްލާމީ   ހިއްތަކުގައި   ރައްޔިތުންގެ 

  ✓   ދިނުން  ދަރުސް  ހޯދައި އިލްމުވެރިން - 100%

4 
     ވެގެންދިއުން   ރަށަކަށް   ފެހި   މަލަމަތި 

100% 
  ✓   ހިންގުން  ްޕރޮގްރާމް ގަސްއިންދުމުގެ - 

 
5 

 ނިޒާމް  ކުރެވޭނެ  ކަންތައް  ކަށުކަމާކެމީގެ ، ބެލެހެއްޓުން ޤަބުރުސްތާނު 
 ހަމަޖެއްސުން  ކަންކަން  ކަށުކަމާކެމީގެ  ، ޤާއިމްކޮށްދިނުން

    

100% 
  ސާފުކޮށް ވިނަނޮޅައި ގަބުރުސްތާނު  އުސޫލުން އެސްޓިމޭޓް  - 

 ބެލެހެއްޓުން 
✓   ✓ 

6 

  ދުވަސްތަކާއި   ފާހަގަކުރުންޖެހޭ   ޤައުމީގޮތުން   ދީނީގޮތުންނާއި 
 ފާޖަގަކުރުން   މުނާސަބަތުތައް 

    

100% 
  ✓   މަސްވެރިންގެ ދުވަސް  - 

  ✓   ހަކުރުބަލީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން  - 

  ✓   ކުރުން  ފާހަގަ  ދުވަސް  ޒުވާނުންގެ - 

  ✓    ފާހަގަ ކުރުންޑޭ ހާޓް ވޯރލްޑް -  

7 

  ރަށް   ދެމެހެއްޓުމާއި   ސާފުތާހިރުކަން   ރަށުގެ   ، މަގުކުނިކެހުން 
 ޒީނަތްތެރިކުރުން 

    

100% 
  ހުސްބިންތައް މަގުތަކާއި ރަށުގެ އަންހެންވެރިންލައްވައި - 

 ކުނިކެހުން 
✓ ✓ ✓ ✓ 
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 ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޙާޞިލްވި މިންވަރު ނުވާ    ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައި   2021

 ފޯރުކޮށްދިނުން   ރައްޔިތުންނަށް  ޚިދުމަތް ގެ ވައިފައި ކޮއެކްސްނެޓް  •
 ކޮށްދިނުން   ފޯރު  ޚިދުމަތް ޕޮއިންޓްގެ  ކަލެކްޓިންގ ކާޑް ޑީ.އައި •
 .ސޮއިކުރުން އެއްބަސްވުމުގައި ހެދުމުގެ ބިނާ  ރަމްޒުކޮށްދޭ ނަން  ކުރިނބީ. ހދ •
 ފެށުން  މަސައްކަތް  ސާފުކުރުމުގެ ސަރަޙައްދު ާޕކްއަޅާ ކުޑަކުދިންގެ •
 ދުންޖެހުން  ގޮތުން   ކުރުމުގެ މަދު  މަދިރި •
  ގުޅެގޮތުން  ހެދުމާ  ާޕކް ނޭޗަރ ހިމާޔަތްކުރުމާއި ސަރަޙައްދު  ކަނޑޫފާ  ގުޅިގެން މޫވްމެންޓް ޔޫތު ކައުންސިލާއި  ކުރިނބީ •

 ފެށުން  މަޝްވަރާތައް
 ނޮޅާސާފުކުރުން  ގަބުރުސްތާން  •
 ނިންމުން މަސައްކަތް  ހެދުމުގެ  ބިނާ ރަމްޒުކޮށްދޭ  ނަން ކުރިނބީ. ހދ އެހީތެރިކަމާއެކު ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު. ހދ •
 ފެށުން  މަސައްކަތް  ޢަމަލީ ޖެހުމުގެ ފެންސް ރޭނުމާއި ވަށާފާރު   ފުޓްބޯޅަދަނޑު  ކުރިނބީ. ހދ •
 ކުރުން  މަރާމާތު ހޮޅިދަނޑި ކުރުމާއި  މަރާމާތު މަގުބައްތި •
 ފޯރުކޮށްދިނުން  އެހީތެރިކަން  ފައިސާގެ  ފަލަސްތީނަށް  ގުޅިގެން ރައްޔިތުން އަދި މުއައްސަސާއެއް ހުރިހާ •
 ބޭއްވުން  ރަސްމިއްޔާތު ދިނުމުގެ ޯޕޓްފޯލިއޯ ްޕރީސްކޫލް ކުރިމަގު  •
 ހިތާނީ ހަދިޔާ ދިނުން  •
 ވަނަ އަހަރުގެ އީދް މުނާސަބަތުގައި ކައުންސިލް ފަރާތުން ކޮންމެ ގެޔަކަށް ހަދިޔާ ބެހުން   1442 •
 ޓްމެންޓް ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ އެގްރިމެންޓުގައި ސޮއި ކުރިން ރަށު ހިޔާ އެާޕ •
 ވުން   ބައިވެރި އޮޑިޝަންގައި ބޭއްވި ނެގުމައް ކުދިން  ގަޢުމީމުބާރާތައް •
 ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ތިންމުގޯލި މުބާރާތެއް ބޭއްވުން •
 ދަށުގެ ދެއަވަށް ވަކިން ފުޓްސަލް މެޗެއް ބޭއްވުން އަހަރުން  18ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން   •
 ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން  މަގުމަތީ ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް ބޭއްވުން  •
 ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޒުވާނުންނާއި މުސްކުޅިން ދެމެދު ފުޓްސަލް މެޗެއް ބޭއްވުން  •
 ބަނދަރު ނެރުބައްތި މަރާމާތުކުރުން       •
 ބަނދަރު ނުދިއްލޭ ބައްތިތައް ބަދަލް ކުރުން  •
 ކުރުންމާނެރު މަގު ވަގުތީ ކަރަންޓު ދޫ •
 ސްކޫލް ޯޕޓްފޯލިއޯ ދިނުން  - ްޕރީ •
 ކައުންސިލް ވޮލީ ޓޯނަމެންޓް  •
 ކައުންސިލް ކަްޕ •
 ދަރުސް ްޕރޮގްރާމް  •
 ސްކޫލް ސްޯޕޓްސް ޑޭ  –ރި ްޕ •
 ސުކޫލް އަށް ގަސް ހަދިޔާކުރުން ކުރިނބީ  •
 ގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން  ހަކުރުބަލީ •
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 މަސްވެރިންގެ ދުވަސް   •
 ޑޭ ފާހަގަ ކުރުން  ހާޓް  ވޯރލްޑް  •
 ްޕރައިމް މޯލްޑިވްސް، ކައުންސިލް އަދި ކޭވައިމް ގުޅިގެން ހިންގި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތަމްރީން ުޕރޮގްރާމް  •
 ސުކޫލް މަދަހަ މުބާރާތް  –ްޕރީ  •
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 ޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޙާ  .7
 

 ކުރުން   މަރާމާތު   ހޮޅިދަނޑި   ކުރުމާއި   މަރާމާތު   މަގުބައްތި 

މަކީ  ކުރު މަރާމާތު ހޮޅިދަނޑި ކުރުމާއި މަރާމާތު މަގުަބއްތި
 އަަބދުވެސް ކައުންސިލުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތެކެވެ.

 

 

 

  މަސައްކަތް   ސާފުކުރުމުގެ   ސަރަޙައްދު   ޕާކްއަޅާ   ކުޑަކުދިންގެ 
 ފެށުން 

ބިން   ސަރަޙައްދުން  ބަނދަރު  އެޅުމަށްޓަކައި  ޕާކް  ކުޑަކުދިންގެ 
ސާފުކޮށް، ބިމުގައި ހުރި ރުއްގަހުގެ ބަދަލުވަނީ ދެވިފައެވެ. ދައުރު  
ބަދަލުވުމުގެ މަރުޙަލާ ގައި ކައުންސިލް ބަޖެޓުން  ޚަރަދުކޮށްގެން  

ސައްކަތްކުރުމަށް ޤާނޫނު ތަންނުދިނުމުގެ ސަބަބުން ޢަމަލީ  ، އެމަ
 މަސައްކަތް ކުރެވޭގޮތް ވަނީ ނުވެފައެވެ. 

 

 މަދިރި މަދު ކުރުމުގެ ގޮތުން ދުންޖެހުން 

ރަށުގައި އާދަޔާޚިލާފަށް މަދިރި ގިނަ ވުމާއި ގުޅިގެން މަދިރި ކޮންޓޯލް  
ހަވީރު   ހެނދުނާއި  ގޮތުން  މުއްދަތަކަށް  ދުވަހުގެ    3ކުރުމުގެ 

 ދުންޖެހިފައިވެއެވެ. 
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އެހީތެރިކަމާއެކު ހދ.ކުރިނބީ ނަން   ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު  ހދ. 
 ރަމްޒުކޮށްދޭ ބިނާ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމުން 

ތުން  ހދ. އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ަބނދަރުމަތި ޒީނަތްތެރި ކުރުމުގެ ގޮ
ރަށުގެ ޚާއްޞަ ށުގެ ނަން ނުވަތަ ރަށުގެ ބަނދަރުމަތީގައި ރަ

ސިފައެއް ރަމްޒުކޮށްދޭ މޮނިއުމަންޓެއް ހެދުމަށް ހދ. އަތޮޅު 
މިރަށުގައި ހެދިފައިވާ  ސިލުން ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައިކައުން

 މޮނިއުމެންޓްގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައެވެ.

 

 ޤަބުރުސްތާނު ނޮޅާ ސާފު ކުރުން 
 ޤަުބރުސްތާނު ނޮޅާ ސާފު ކުރެވިފައިވެއެވެ. ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ދެފަހަރެއްގެ މަތިން  2021

 އަގޮތުން އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު އަދި ފަހުކޮޅު އެމަސަކަތް  

 

  ހދ.ކުރިނބީ ފުޓްބޯޅަދަނޑު ވަށާފާރު ރޭނުމާއި ފެންސް ޖެހުމުގެ 
 ނިންމުން ޢަމަލީ މަސައްކަތް  

  ޖެހުމުގެ ފެންސް ރޭނުމާއި ވަށާފާރު   ފުޓްބޯޅަދަނޑު  ކުރިނބީ. ހދ
ވަނީ ނިއްމާ ކައުންސިލާ ފުޓްބޯޅަދަނޑު ހަވާލުކޮށްފައެވެ.  މަސައްކަތް 

ހާވިލާ ކެާޕންޓްރީ އެންޑް    ކޮށްފައިވަނީމިމަސައްކަތް 
 ކޮންސްޓްރަކްޝަންސްއާއެވެ.  
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ފައިސާގެ    ފަލަސްތީނަށް  ގުޅިގެން  ރައްޔިތުން  އަދި  މުއައްސަސާއެއް  ހުރިހާ 
 ފޯރުކޮށްދިނުން އެހީތެރިކަން  

ރަށުގެ  އިސްނަގައިގެން  ކައުންސިލުން  ގެންގޮސްފައިވަނީ  ކުރިއަށް  ހަރަކާތް  މި 
ހަރަކާތެއްގެ  ޮބޑު  ހިންގާ  ގުޅިގެން  ނަގައިގެން  ލީޑަރުންތަކެއް  މުއައްސާތަކުން 

މުވައްޒަފުން  ގޮތުގައެވެ ސްކޫލްގެ  ކުރިނީބ  ފެނަކަ  30،000އެގޮތުން  ރ، 
ރ، އަދި ކުރިނީބ 3000ީބ ްބރާންޗުގެ މުވައްޒަފުން  ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ކުރިނ

ފަރާތުން   މުވައްޒަފުންގެ  ސެންޓަރުތަގެ  ހަރަކާތަށް 5210ހެލްތު  މި  ރ 
. ރ ލިިބފައިވެއެވ3075ެހަދިޔާކޮށްފައިވާއިރު، ފަލަސްތީނުގެ ދިދަ ޓެގް ވިއްކައިގެން  

އެހީތެ ޮބޑު  ލިިބފައިވާ  ފަރާތުން  ރައްޔިޔުންގެ  އާއްމު  ހަރަކާތުގއި  ރިކަން މި 
 ފާހަގަކޮށްލަމަވެ. 

 

ދިނުމުގެ   ޕޯޓްފޯލިއޯ  ޕްރީސްކޫލް  ކުރިމަގު 
  ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުން 

އަހަރު     2021  –  2020   ޕޯޓްފޯލިއޯ ވަނަ 
ވަނީ ޭބއްވިފައެވެ. ނިމިދިޔަ    ރަސްމިއްޔާތު  ދިނުމުގެ

ޖުމްލަ   އަހަރުގައި  ތަޢުލީމް    25ދިރާސީ  ކުދިން 
ނާސަރީ    13ޙާސިލްކޮށްފައިވާއިރު   ވަނީ  ކުދިން 
 ފުރިހަމަ ކޮށްފައެވެ.

 

 ހިތާނީ ހަދިޔާ ދިނުން 

ދައުރުގެ    4ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ    ނިމެންދެން   (އަހަރު   5)  މވަނަ 
 ފަރާތުން  ކައުންސިލްގެ މި ކުއްޖަކަށް ކޮންމެ ޚިތާނަކުރާ ހދ.ކުރިނބީގައި

އެގޮތުން   ހަދިޔާ ފާސްކޮށްފައެވެ.  ވަނީ  ނިޔަލަށް   2021ދިނުމަށް  ގެ 
 ހިތާނު ކުރެވުނު ހުރިހާ ކުދިނަށް ހިތާނީ ހަދިޔާ ވަނީ ދެވިފައެވެ. 
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ވަނަ އަހަރުގެ އީދް މުނާސަބަތުގައި ކައުންސިލް ފަރާތުން ކޮންމެ    1442
 ބެހުން   ގެޔަކަށް ހަދިޔާ 

  ކައުންސިލްގެ   ކުރިނބީ  މުނާސަބަތުގައި  ޢީދުގެ  އަޟްހާ  އަހަރުގެ  ވަނަ  1442
ގޮތުގައި    ހަދިޔާ  ޢީދު   ގެޔަކަށް   ކޮންމެ  ދިރިއުޅޭ  މީހުން   ރަށުގައި   ފަރާތުން  ގެ 

 ކުކުޅު ޕެކެޓް އަދި ހަނޑޫ ެޕކެޓް ވަނީ ބެހިފައެވެ. 

 

 

އެގްރިމެންޓުގައި ސޮއި  ރަށު ހިޔާ އެޕާޓްމެންޓް ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ  
 ކުރިން 

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ކުރިނބީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ތަރައްޤީ  
ވަނަ   2021ކޮޓަރި އާެޕޓްމަންޓް ވަނީ  2ކުރެވިފައިވާ ރަށު ހިޔާ 

އަށް   5000/-ފެށިގެން މަހަކު    ވަނަ ދުވަހުން  25ޖޫން  އަހަރުގެ 
 ރެވިފައެވެ.  ކުއްޔަށް ދޫކު 

 

 ގަޢުމީމުބާރާތައް ކުދިން ނެގުމައް ބޭއްވި އޮޑިޝަންގައި ބައިވެރި ވުން 

ކުރނބީ   ބައިވެރިވާ  އަތޮޅުން  ހދ.  މުބާރާތުގައި  ޤުރުއާން  ޤައުމީ 
 ވިފައެވެ. ދަރިވަރުން ހޮވުމަށް ރަށު ފެންވަރުގައި ވަނީ އޮޑިޝަނެއް ބޭއް
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ގެ އިދާރާ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލް  16 

   ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ތިންމުގޯލި މުބާރާތެއް ބޭއްވުން 

ގޮތުން   ކުރުމުގެ  ފާހަގަ  ދުވަސް  ޔޫތް  ޒުވާނުންގެ  ކައުންސިލާއި  ކުރިބީ 
ޒުވާނުންގެ  މޫވްމަންޓް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  

އްސަކޮށް  ޒުވާން ކަނބަލުންނަށް ޚާމެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކުރުމުގެ ގޮތުން  
 3އްވިފައެވެ. މި މުބާރާތިގައި  ބޭއް  ހުޅުވާލައިގެން ތިންމުގޯލި މުބާރާތެއް ވަނީ

 ޓީމެއް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. 

 

އަހަރުން ދަށުގެ    18ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން  
  ބޭއްވުން ދެއަވަށް ވަކިން ފުޓްސަލް މެޗެއް  ކުދިންގެ މެދުގައި  

ބީ ކައުންސިލާއި  ނކުރި  ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން
ހަރަކާތްތަކުގެ   ގެންދެވުނު  ކުރިއަށް  ގުޅިގެން  މޫވްމަންޓް  ޔޫތް 

  18ޒުވާނުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކުރުމުގެ ގޮތުން  ތެރެއިން  
 މެޗެއް   ފުޓްސަލް   ވަކިން  ދެއަވަށް  މެދުގައި  ކުދިންގެ   ދަށުގެ  އަހަރުން

 ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. 

ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން  މަގުމަތީ  
 ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް ބޭއްވުން 

ގޮތުން  ކުރުމުގެ  ފާހަގަ  ދުވަސް  ބީ  ނކުރި  ޒުވާނުންގެ 
ކައުންސިލާއި ޔޫތް މޫވްމަންޓް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު  

ތެރެއިން   ވަނީ   ހަރަކާތްތަކުގެ  ކުޅިވަރުތަކެއް  މަގުމަތީ 
 ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. 

 

 ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޒުވާނުންނާއި މުސްކުޅިން ދެމެދު ފުޓްސަލް މެޗެއް ބޭއްވުން 

ކުރިނބީ    ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން
ކައުންސިލާއި ޔޫތް މޫވްމަންޓް ގުޅިގެން ކުރިއަށް  

ޒުވާނުންނާއި   ނު ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  ގެންދެވު
 ބޭއްވުނެވެ.  މުސްކުޅިން ދެމެދު ފުޓްސަލް މެޗެއް 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

ގެ އިދާރާ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލް  17 

 

 ސުކޫލް މަދަހަ މުބާރާތް   – ޕްރީ  

އެކަށީގެންވާ ގޮތެއް ގައި ްޕރީ ސްކޫލް ހިނގުމަޓަކައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭ  
މުބާރާތެއް  އިތުރު ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި މަދަހަ 

 ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. 

 

ޕްރައިމް މޯލްޑިވްސް، ކައުންސިލް އަދި ކޭވައިމް ގުޅިގެން ހިންގި  
 ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތަމްރީން ޕުރޮގްރާމް 

އަދި   ކައުންސިލް  މޯލްޑިވްސް،  ޔޫތް  ްޕރައިމް  ކުރިނބީ 
  06އިން    2021ނޮވެމްބަރ    04ގުޅިގެން    މޫވްމަންޓް

ތަމްރީން  އަށް    2021ނޮވެމްބަރ   ދަނޑުވެރިކަމުގެ 
ފަރާތަކުން ވަނީ    47ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. ޖުމްލަ  އް  ުޕރޮގްރާމެ

 މި ްޕރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެ ސެޓްފިކެޓް ހާސިލްކޮށްފައެވެ. 

 

 

 

 ގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން  ހަކުރުބަލީ 

މުގެ ގޮތުން ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  ދުވަސް ފާހަގަކުރުލީގެ ދުނިޔޭގެ ހަކުރުބަ 
ބޭއްވިފައެވެ. އަދި   ހަރަކާތެއް ވަނީހުރިހާ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭހެން ކަސްރަތު 

 ގެ އިތުރުން ހެނދުނު ގެ ނާސްތާއެއްވަނީ ކުރިއަށްގެންދެވިފައެވެ. އޭ

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

ގެ އިދާރާ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލް  18 

 

 

 މަސްވެރިންގެ ދުވަސް  

ކައުންސިލާއި   ދުވަހު    ހޮނިހިރު  ވީ  2021ޑިސެންަބރ    11 ކުރިނީބ 
ދުވަސް  މަސްވެރިންގެ  ގުޅިގެން  މުއައްސަސާތައް   2021  ސަރުކާރު 

އެގޮތުން އާންމުނަށް     ވިގެންދިޔައެވެ.ރަށުފެންވަރުގައި ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރެ
ޓީމް   5ހުޅުވާލައިގެން މަސްރޭހެއް ޭބއްވިފައި ވެއެވެ. މަސް ރޭހުގައު ޖުމްލަ  

ރައްޔޮތުންނަށް  ަބއިވެރިވެފައިވެއެ ޮބޑު  ކުދި  އެންމެހާ  ރަށުގެ  އަދި  ވެ. 
 ހުޅުވާލައިގެން ވަރަށް ޚާއްސަ ާބެބކިއު އެއް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.

 

 

 ޑޭ ފާހަގަ ކުރުން   ހާޓް   ވޯރލްޑް 

ދުނިޔޭގެ ހިތުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން، ހުރިހާ މުވައްޒަފުން  
ބޭއްވުނެވެ. ހިމެނޭހެން ހެލްތީ މީލް އެއް   

 

 

 ބަނދަރު ނެރުބައްތި މަރާމާތުކުރުން   

 މަރާމާތުކުރެވިފައިވެއެވެ. ބަނދަރު ނެރުބައްތި ހަލާކުވެފައވުމާއި ގުޅިގެން ބަނދަރުގެ ނެރުބައްތި  

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

ގެ އިދާރާ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލް  19 

 ކުރިނބީ ސުކޫލް އަށް ގަސް ހަދިޔާކުރުން 

ކުރިނބީ ސްކޫލްގެ އައު އިމާރާތ ގަސް ހަދިޔާ ކުރުމަށް  
ކުރިނބީ   ފުރުސަތުގައި  ހުޅުވާލި  އެސްކޫލުން 
ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ވަނީ ގަސް ހަދިޔާ  

 ކުރެވިފައެވެ. 

 

 ބަނދަރު ނުދިއްލޭ ބައްތިތައް ބަދަލް ކުރުން 

ގޮތުގައި ހެދުމަށާއި އަދި    އާނުމ ރައްޔިތުންނަށް    ބަނދަރު ސަރަޙައްދަކީ އަމާން ތަނެއްގެ 
ލަފާ، ފުރާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ނުދިއްލޭ  

 ކުރެވިފައެވެ.   ބޮކިތައްވަނީ ބަދަލު

 

 

 

 މާނެރު މަގު ވަގުތީ ކަރަންޓު ދޫކުރުން 

ދޫކުރާގޮތަށް ބެހެއްޓިފައިހުރި ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ފޮށިވަނީ އިންޖީނުގޭގައި ރަޖިސްޓްރީ  މިރަށު މާނެރުމަގު އަތިރީގައި ވަގުތީ ކަރަންޓު  
 ކުރެވި އާންމުންނަށް ވަގުތީގޮތުން ކަރަންޓް ދޫކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައެވެ. 

 

 ސްކޫލް ޕޯޓްފޯލިއޯ ދިނުން   - ޕްރީ  

 ދިނުމުގެ   ޕޯޓްފޯލިއޯއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޓާމުގެ    ވަނަ  2021  –  2022
ވަނީ ޭބއްވިފައެވެ. މިވަގުތު ޭބީބ ނާސަރީގައި  ޖުމްލަ  ރަސްމިއްޔާތު

ޖުމްލަ    06 ނާސަރީގައި  އަދި  ދަނީ    14ކުދިން  ތަޢުލީމް ކުދިން 
 ޙާސިލް ކުރަމުންނެވެ.

 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

ގެ އިދާރާ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލް  20 

 ކައުންސިލް ވޮލީ ޓޯނަމެންޓް 

މިވަނީ  އަލަށް  މިއަހަރު  ކުރެވިގެން  ޚައްސަ  ކަނބަލުންނަށް 
ޓީމް ތިން  ޖުމްލަ  އްވިފައެވެ. އެގޮތުން  ކައުންސިލް ވޮލީ މުާބރާތެއް ޭބ

ޗެންޕިއަންކަން މުާބރާތުގެ  މި  "   ވާދަކުރި  ޓީމް  ހޯދާފައިވަނީ 
ހޮވާ  މަޤާމްތައް  އެކި  އެކި  މިމުާބރާތުގައި  އިންނެވެ.  އެމަރަލްޑް" 

 ކުޅުންތެރިންގެ އަގު ވަޒަން ކޮށްފައިވެއެވެ.

 

 ކައުންސިލް ކަޕް 

 ފުޓްބޯޅަ   ކައުންސިލްކަްޕ  މުބާރާތް  ފޯރިގަދަ   އެންމެ  ބޭއްވޭ   މިރަށުގައި
ފުޓަބޯޅަ ދަނޑު މަރާމާތަށް ބަނދު ކުރެވިފައިވާތީ މުބާރާތުގެ ބަދަލުގައި  

ބޭއްވިފައި ވެއެވެ.    ވަނީ ކައުންސިލް ކަްޕ ފުޓްސަލް މުބާރާތްވަނަ    16
މުބާރާތުގެ   . ދެވިގެންދިޔައެވެ   ރުފިޔާ  10000/-   ޓީމަށް  ޗެމްޕިއަންމި 

 ފޯރިއާއި   ވަރަށް   ، އިއެކުއެއްބާރުލުމަކާ  ފުރިހަމަ  ވަރަށް   ޒުވާނުންގެ
  ، ދިޔައިރު  ނިންމާލެވިގެން  މުބާރާތް  މިފަހަރުގެ   އެކުވެރިކަމާއެކު  ޖޯޝުގައި
 އެހީތެރިކަން   ކައުންސިލަށް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ފަރާތްތަކުން  އެކިއެކި  މުބާރާތައް

 . ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ

  ދަރުސް ޕްރޮގްރާމް 

 އަދި  ކައުންސިލްތައް އާއި މިކްއެފެއާޒްލާއިސް އޮފް މިނިސްޓްރީ
އް ވަނީ ކުރިއަށް  ްޕރޮގްރާމެ ދިނުމުގެ ދީނީދަރުސް  ގުޅިގެން ސުކޫލް 

ވެ.  ޝާހިދެ  މުހައްމދު އައްޝައިޚްގެންދެވިފައެވެ. މި ދަރުސް ދެއްވީ  
އާންމުނަށް   އަދި  މުދައްރިސުން  ދަރިވަރުން،  ބެލެނެވެރިން، 

ކުރިއަށް  ހުޅުވާލައިގެން   ްޕރޮގްރާމް  މި  ކަމާއެކީ  ކާމިޔާބު  ވަރަސް 
 ގެންދެވިފައި ވެއެވެ. 

 ސްކޫލް ސްޕޯޓްސް ޑޭ   – ޕްރި  

އެކަށީގެންވާ ގޮތެއް ގައި ްޕރީ ސްކޫލް ހިނގުމަޓަކައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭ 
ހަރަކާތްތަ  ތެރެއިން  އިތުރު  ޑޭ ކުގެ  ސްޯޕޓްސް  ސްކޫލްގެ  ްޕރީ  ކުރިމްގު 

ދަރިވަރުނަށް  ނާސަރީ  އަދި  ނާސަރީ  ބޭބީ  އެގޮތުން  ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

ގެ އިދާރާ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލް  21 

ކަން    ޚާއްސަކޮށް އެކި ކަލަލަ ކުޅިވަރުތައް ބެއްވިގެންދިޔައެވެ.  ބެލެނިވެރިން އަދި އަދި ޓީޗަރުންނަށް ޚާއްސަ ކުޅިވަރުތައް ބޭއްވިފައިވާ
 ރެވެއެވެ.  ފާހަގަކު

  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

ގެ އިދާރާ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލް  22 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް    2021 .8
 ހަރަކާތްތައް ގެންދެވިފައިނުވާ  

 

 ދިނުން  މައުލޫމާތު ގުޅޭގޮތުން  މަސްވެރިކަމާއި: 1ޙަރަކާތް   •
ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ މި ްޕރޮގުރާމު ހިންގުމަށް  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ދިގުދެމި ލަސްވަމުން ދިއުމާއި ގުޅިގެން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކައުންސިލުގެ ގިނަމެމްބަރުން  
 މުގެ ސަބަބުންނެވެ. އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުމަށް ވަގުތުތަކެއް ދާއިރާގައި ހޭދަކުރައްވަން ޖެހު

 ފަހުކުރުން  ވިއްކޭނެމަގު  އުފައްދާތަކެތި ދަނޑުވެރިން  : 2ޙަރަކާތް   •
މި ްޕރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

ގުޅިގެން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކައުންސިލުގެ ގިނަމެމްބަރުން  ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ދިގުދެމި ލަސްވަމުން ދިއުމާއި  
 އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުމަށް ވަގުތުތަކެއް ދާއިރާގައި ހޭދަކުރައްވަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. 

 ހަމަޖައްސައިދިނުން   ވިއްކޭނެގޮތެއް މަސް ބާނާ  މަސްވެރިން: 3ޙަރަކާތް   •
މި ްޕރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ދިގުދެމި ލަސްވަމުން ދިއުމާއި ގުޅިގެން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކައުންސިލުގެ ގިނަމެމްބަރުން  
 ރާގައި ހޭދަކުރައްވަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުމަށް ވަގުތުތަކެއް ދާއި

 ވިސްނައިދިނުން ރައްޔިތުންނަށް  އެހީތެރިކަމާއިއެކު މާހިރުންގެ ފަންނީ  ބޭނުންތެރިކަން ރަނގަޅުކާނާގެ : 4ޙަރަކާތް   •
މި ްޕރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ދިގުދެމި ލަސްވަމުން ދިއުމާއި ގުޅިގެން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކައުންސިލުގެ ގިނަމެމްބަރުން  
 ރާގައި ހޭދަކުރައްވަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުމަށް ވަގުތުތަކެއް ދާއި

 އެޅުން  ފިޔަވަޅު އިސްލާޙި ޗެކްކޮށް ބަލާ  އެއްމަހު ތިންމަހުން  އުފެދޭތަންތަން މަދިރި : 5ޙަރަކާތް   •
ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ މި ްޕރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ދިގުދެމި ލަސްވަމުން ދިއުމާއި ގުޅިގެން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކައުންސިލުގެ ގިނަމެމްބަރުން  
 އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުމަށް ވަގުތުތަކެއް ދާއިރާގައި ހޭދަކުރައްވަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. 

 ފޯރުކޮށްދިނުން   މައުލޫމާތު  ގޮތުގެ  ދެނެގަންނާނެ ނާރާބަލިތައް ގައިންގަޔަށް  : 6ޙަރަކާތް   •
މި ްޕރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކައުންސިލުގެ ގިނަމެމްބަރުން  ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ދިގުދެމި ލަސްވަމުން ދިއުމާއި ގުޅިގެން 
 އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުމަށް ވަގުތުތަކެއް ދާއިރާގައި ހޭދަކުރައްވަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. 

 ހިންގުން   ްޕރޮގްރާމް ކަސްރަތު  : 7ޙަރަކާތް   •
ގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ މި ްޕރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތު  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ދިގުދެމި ލަސްވަމުން ދިއުމާއި ގުޅިގެން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކައުންސިލުގެ ގިނަމެމްބަރުން  
 އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުމަށް ވަގުތުތަކެއް ދާއިރާގައި ހޭދަކުރައްވަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. 

 ކުރުން  ޓެސްޓް  ބައްޔަށް ހަކުރު : 8  ޙަރަކާތް  •



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

ގެ އިދާރާ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލް  23 

މި ްޕރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ  ސަބަބު/ދަތިތައް: 
ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ދިގުދެމި ލަސްވަމުން ދިއުމާއި ގުޅިގެން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކައުންސިލުގެ ގިނަމެމްބަރުން  

 ރާގައި ހޭދަކުރައްވަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުމަށް ވަގުތުތަކެއް ދާއި

    ހިންގުން ހަރަކާތެއް  ދުވަހު  ނުކުރާ އިސްތިއުމާލު ދުންފަތުގެ  ދެކޮޅަށް   ދުންފަތާ  : 9ޙަރަކާތް   •
ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ މި ްޕރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ދިގުދެމި ލަސްވަމުން ދިއުމާއި ގުޅިގެން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކައުންސިލުގެ ގިނަމެމްބަރުން  
 އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުމަށް ވަގުތުތަކެއް ދާއިރާގައި ހޭދަކުރައްވަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. 

 ދިނުން  މައުލޫމާތު ގޮތުގެ  ކުރާނެ  ތަރުބިއްޔަތު ގަޅުގޮތުގައިރަނ  ދަރިން   : 10ޙަރަކާތް   •
މި ްޕރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

ކުރިމަތިލެއްވި ކައުންސިލުގެ ގިނަމެމްބަރުން  ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ދިގުދެމި ލަސްވަމުން ދިއުމާއި ގުޅިގެން އިންތިޚާބަށް 
 އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުމަށް ވަގުތުތަކެއް ދާއިރާގައި ހޭދަކުރައްވަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. 

 ބާރުއެޅުން މަދުކުރުމަށް އަދަދު  ވިއްކާ  ބާވަތްތައް ދުންފަތުގެ ފިހާރަތަކުން   : 11ޙަރަކާތް   •
ްޕރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ މި  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ދިގުދެމި ލަސްވަމުން ދިއުމާއި ގުޅިގެން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކައުންސިލުގެ ގިނަމެމްބަރުން  
 އި ހޭދަކުރައްވަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުމަށް ވަގުތުތަކެއް ދާއިރާގަ

 ދަސްކޮށްދިނުން  މެދުވެރިކޮށް އިސްމީހުން ކުޅިވަރުގެ ޘަޤާފީ  ، އެއްކޮށް މީހުން ތިބި  ކުޅިވަރުކުޅެން  : 12ޙަރަކާތް   •
ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ މި ްޕރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ދިގުދެމި ލަސްވަމުން ދިއުމާއި ގުޅިގެން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކައުންސިލުގެ ގިނަމެމްބަރުން  
 އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުމަށް ވަގުތުތަކެއް ދާއިރާގައި ހޭދަކުރައްވަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. 

 ގެންދިއުން   ކުރިއަށް  ޕްރޮގްރާމެއް ކުރާ  ޓެސްޓް ފެން  : 13ޙަރަކާތް   •
މި ްޕރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ގިނަމެމްބަރުން  ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ދިގުދެމި ލަސްވަމުން ދިއުމާއި ގުޅިގެން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކައުންސިލުގެ
 އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުމަށް ވަގުތުތަކެއް ދާއިރާގައި ހޭދަކުރައްވަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. 

 ދިނުން  މައުލޫމާތު  ލައްވާ  އިލްމުވެރިއެއް ދީނީ   ކަމާގުޅޭގޮތުން ނަޒާހަތްތެރި : 14ޙަރަކާތް   •
ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ މި ްޕރޮގުރާމު ހިންގުމަށް  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ދިގުދެމި ލަސްވަމުން ދިއުމާއި ގުޅިގެން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކައުންސިލުގެ ގިނަމެމްބަރުން  
 މުގެ ސަބަބުންނެވެ. އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުމަށް ވަގުތުތަކެއް ދާއިރާގައި ހޭދަކުރައްވަން ޖެހު

 ގެނައުން  ހާފިޒުން ރަމަޟާންމަހު  : 15ޙަރަކާތް   •
ކޮވިޑް   ްޕރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ މި  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ގެ ސަބަބުން ދިމާވެފައިވާ ކުއްލި ޙާލަތު ގެ ސަބަބުންނެވެ.  19

 ބޭއްވުން  މުބާރާތް މަދަހަ ކައުންސިލް  : 16ޙަރަކާތް   •



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

ގެ އިދާރާ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލް  24 

ކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ މި ްޕރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ތާވަލު  ސަބަބު/ދަތިތައް: 
ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ދިގުދެމި ލަސްވަމުން ދިއުމާއި ގުޅިގެން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކައުންސިލުގެ ގިނަމެމްބަރުން  

 ސަބަބުންނެވެ. އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުމަށް ވަގުތުތަކެއް ދާއިރާގައި ހޭދަކުރައްވަން ޖެހުމުގެ 

 ބޭއްވުން  މުބާރާތް ޤުރުއާން  : 17ޙަރަކާތް   •
މި ްޕރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

ކުރިމަތިލެއްވި ކައުންސިލުގެ ގިނަމެމްބަރުން  ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ދިގުދެމި ލަސްވަމުން ދިއުމާއި ގުޅިގެން އިންތިޚާބަށް 
 އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުމަށް ވަގުތުތަކެއް ދާއިރާގައި ހޭދަކުރައްވަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. 

 ހެދުން   ކާދު ބަދަލުގައި ކުނިއެޅުމުގެ  މޫދަށް : 18ޙަރަކާތް   •
މި ްޕރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ދިގުދެމި ލަސްވަމުން ދިއުމާއި ގުޅިގެން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކައުންސިލުގެ ގިނަމެމްބަރުން  
 ރާގައި ހޭދަކުރައްވަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުމަށް ވަގުތުތަކެއް ދާއި

 ގަސްއިންދުން  ހޭޅިފަށުގައި : 19ޙަރަކާތް   •
މި ްޕރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކައުންސިލުގެ ގިނަމެމްބަރުން   ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ދިގުދެމި ލަސްވަމުން ދިއުމާއި ގުޅިގެން 
 އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުމަށް ވަގުތުތަކެއް ދާއިރާގައި ހޭދަކުރައްވަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. 

 ގަސްއިންދުން   ޒާތުގެ ބިޔަވާ ފަރާތުގައި  އަތިރިމަތީ : 20ޙަރަކާތް   •
މި ްޕރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ދިގުދެމި ލަސްވަމުން ދިއުމާއި ގުޅިގެން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކައުންސިލުގެ ގިނަމެމްބަރުން  
 ރާގައި ހޭދަކުރައްވަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުމަށް ވަގުތުތަކެއް ދާއި

  މެޓް ްޕރޮގްރާމެއް ޚާއްޞަ ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ރައްޔިތުންނަށް ބަދަލުތަކަށް އަންނަ  މޫސުމަށް : 21ޙަރަކާތް   •
 ބޭއްވުން  ގުޅިގެން އޮފީހާއި

ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ މި ްޕރޮގުރާމު ހިންގުމަށް  ސަބަބު/ދަތިތައް: 
ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ދިގުދެމި ލަސްވަމުން ދިއުމާއި ގުޅިގެން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކައުންސިލުގެ ގިނަމެމްބަރުން  

 މުގެ ސަބަބުންނެވެ. އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުމަށް ވަގުތުތަކެއް ދާއިރާގައި ހޭދަކުރައްވަން ޖެހު

 ހޭލުންތެރިކުރުވުން  އަންގައި އާންމުންނަށް މަނާކަންތައްތައް މަސްވެރިކަމުގެ : 22ޙަރަކާތް   •
މި ްޕރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

ން ދިއުމާއި ގުޅިގެން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކައުންސިލުގެ ގިނަމެމްބަރުން  ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ދިގުދެމި ލަސްވަމު
 އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުމަށް ވަގުތުތަކެއް ދާއިރާގައި ހޭދަކުރައްވަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. 

 
 

  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

ގެ އިދާރާ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލް  25 

     ވިޔަފާރިއާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި  ކައުންސިލުން   .9
 

 ކޮއެކްސްނެޓް ވައިފައި ގެ ޚިދުމަތް  

ކޮއެކްސްޕްރޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ކުރިނީބ ކައުންސިލް ގުޅިގެން 
ދެމުން  ޚިދުމަތް  ގެ  ވައިފައި  ކޮއެކްސްނެޓް  ހދ.ކުރިނީބގައި 

ކައުންސިލަށް   %40ގެންދެއެވެ. އަދި ޚިދުމަތް ދީގެން ލިޭބ ފައިދާގެ  
 ލިެބއެވެ. 

 
 

 ފޮޓޯކޮޕީ ހެއްދުން 
)ްބލެކް އެންޑް ވައިޓްކޮށް( ހެއްދުމުގެ އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ފޮޓޯކޮޕީ  

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

 ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

 

 

 ކޭބަލް ޓީ.ވީ ގެ ހަޓުގެ ކުލި 
 އެއްަބސްވުމަކުން ކޭަބލް ވޭވްލެންތާއި މިކައުންސިލާއި ދެމެދު ވެވުނު

ކައުންސިލަށް   10ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީގެން ލިޭބ ފައިދާގެ %
ލިެބއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ހަޓު ކުއްޔާއި ކުރިނީބ ޒުވާނުންގެ 

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

 

 ރަށުހިޔާ އެޕާޓްމަންޓްގެ ކުލި 

ކޮޓަރި އެޕާޓްމަންޓް ވަނީ  2ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ކުރިނީބ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ތަރައްޤީ ކުރެވިފައިވާ ރަށު ހިޔާ 
  އަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައެވެ.  5000/-ފެށިގެން މަހަކު  އިން 25ޖޫން ވަނަ އަހަރުގެ  2021



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

ގެ އިދާރާ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލް  26 

 މާލީ ހިސާބުތައް ވަނަ އަހަރުގެ    2021ކައުންސިލްގެ   .10
 

 ފަންޑުގެ ބަޖެޓް ރޯިޕޓް (J-GOM)ދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓް  10.1

ގެ    2021
ބަޖެޓް   ނިޔަލަށް 
 ބާކީ 

ގެ    2021
ހިނގި   ނިޔަލަށް 

 ޚަރަދު 

ވަނަ    2021
ލިބުނު  އަހަރަށް  
 ބަޖެޓް 

 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 3,174,196.05 3,039,491.20 134,704.85

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 71,212.00 46,712.00 24,500.00

     

 ޖުމްލަ  3,245,408.05 3,086,203.20 159,204.85

     

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު    

 މުވައްޒަފުންނަްށ ހިނގާ ޚަރަދު 2,076,684.22 1,974,386.70 102,297.52

8,377.84 85,613.96 93,991.80 
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަާށއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަްށ ނޫން ގޮުތން ދޭ  

 ފައިސާ
 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  27,472.00 27,339.00 133.00

 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަްށ ހޯދާ ތަކެީތގެ އަގު 107,149.40 96,574.91 10,574.49

 އޮފީސް ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ ޚިދުމަުތގެ ޚަރަދު 522,477.06 517,285.31 5,191.75

 މަރާމާުތ ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 28,283.75 20,153.50 8,130.25

 ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް  318,137.82 318,137.82 -

    

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު    

 އޮފީސް ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމްަށ ކުރާ ޚަރަދު  71,212.00 46,712.00 24,500.00

    

 

 ރިޯޕޓް  ބަޖެޓް  ފަންޑުގެ( J-LCL)  ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ 10.2

ގެ    2021
ބަޖެޓް   ނިޔަލަށް 
 ބާކީ 

ގެ    2021
ހިނގި   ނިޔަލަށް 

 ޚަރަދު 

ވަނަ    2021
އަހަރަށް ލިބުނު  

 ބަޖެޓް 
 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 412,590.75 193,563.10 219,027.65

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 25,300.00 25,300.00 -

     

 ޖުމްލަ  437,890.75 218,863.10 219,027.65

     

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު    

 މުވައްޒަފުންނަްށ ހިނގާ ޚަރަދު 106,833.33 106,833.33 -

 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަްށ ހޯދާ ތަކެީތގެ އަގު 3,000.00 - 3,000.00

 އޮފީސް ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ ޚިދުމަުތގެ ޚަރަދު 162,265.75 - 162,265.75
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 ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދުމަރާމާުތ  39,166.67 2,617.00 36,549.67

 ލޯނުގެ ޚިދުމަުތގެ ޚަރަދު 28,125.00 10,912.77 17,212.23

 ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަަތ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަްށ ދޭ ފައިސާ  73,200.00 73,200.00 -

    

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު    

 ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމްަށ ކުރާ ޚަރަދު އޮފީސް  25,300.00 25,300.00 -

    

 

 ފަންޑުގެ ބަޖެޓް ރިޕޯޓް  (L-CTPF)ތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސާ  10.3

ގެ    2021
ބަޖެޓް   ނިޔަލަށް 
 ބާކީ 

ގެ    2021
ހިނގި   ނިޔަލަށް 

 ޚަރަދު 

ވަނަ    2021
އަހަރަށް ލިބުނު  

 ބަޖެޓް 
 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 1,598,346.05 838,889.80 759,456.25

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ - - -

     

 ޖުމްލަ  1,598,346.05 838,889.80 759,456.25

     

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު    

 އޮފީސް ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ ޚިދުމަުތގެ ޚަރަދު 1,357,587.05 599,019.80 758,567.25

 ލޯނުގެ ޚިދުމަުތގެ ޚަރަދު 25,757.00 24,868.00 889.00

 ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް  215,002.00 215,002.00 -

    

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު    

 އޮފީސް ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމްަށ ކުރާ ޚަރަދު  - - -

    

 

 

 ފަންޑުގެ ބަޖެޓް ރިޯޕޓް  (L-CDF)ޑޮނޭޝަން   10.4

ގެ    2021
ބަޖެޓް   ނިޔަލަށް 
 ބާކީ 

ގެ    2021
ހިނގި   ނިޔަލަށް 

 ޚަރަދު 

ވަނަ    2021
އަހަރަށް ލިބުނު  

 ބަޖެޓް 
 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 80,000.00 50,000.00 30,000.00

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  - -

     

 ޖުމްލަ  80,000.00 50,000.00 30,000.00

     

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު    
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ގެ އިދާރާ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލް  28 

 އޮފީސް ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ ޚިދުމަުތގެ ޚަރަދު 80,000.00 50,000.00 30,000.00

    

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު    

 އޮފީސް ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމްަށ ކުރާ ޚަރަދު  - - -

    

 

 ފަންޑުގެ ބަޖެޓް ރިޯޕޓް  (T-LCL)ޓްރަސްޓް   10.5

ގެ    2021
ބަޖެޓް   ނިޔަލަށް 
 ބާކީ 

ގެ    2021
ހިނގި   ނިޔަލަށް 

 ޚަރަދު 

ވަނަ    2021
އަހަރަށް ލިބުނު  

 ބަޖެޓް 
 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 760,000.00 - 760,000.00

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ - - -

     

 ޖުމްލަ  760,000.00 - 760,000.00

     

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު    

 މަރާމާުތ ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 660,000.00 - 660,000.00

 ލޯނުގެ ޚިދުމަުތގެ ޚަރަދު 100,000.00 - 100,000.00

    

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު    

 އޮފީސް ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމްަށ ކުރާ ޚަރަދު  - - -
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 29 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
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 52: އަދަދު  ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ 
 

 32 އަދަދު:ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ބާއްވައިފައިވާ ކައުންސިލުން 
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ގެ އިދާރާ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލް  30 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް  ރުވި ޢަދަދު ޙާޟި  ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

 3 62ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 
ގެ އިއްތިފާޤުން  މެންބަރުން 3 ވަނަ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް  2021 .1

 ނުވެ. ނިންމު

 3 63ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 

މަސައްކަތްކުރާ ސިވިލް ސަރވަންޓު ނޫން  ކައުންސިލްގައި  .1
މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބުތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ  

ފަރާތްތައް، ސިވިލްސަރވިސް މުވައްޒަފުން ސަސްެޕންޑް ކުރާ  
  ގެ އިއްތިފާޤުން މެންބަރުން  3 އުސޫލުން ސަސްެޕންޑް ކުރުމަށް

 ނިންމުނެވެ. 

 3 64ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 

  ލޯކަލް ގަވާމަންޓަ އޮތޯރިޓީން ލަފާގެމަތީން ކައުންސިލްގައި .1
  ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ ނޫން  ސަރވަންޓު  ސިވިލް މަސައްކަތްކުރާ
  ސިވިލްސަރވިސް ، ފަރާތްތައް ކުރިމަތިލާފައިވާ އިންތިޚާބުތަކަށް 

ކުރަން    ސަސްެޕންޑް އުސޫލުން ކުރާ  ސަސްެޕންޑް މުވައްޒަފުން
ގެ އިއްތިފާޤުން  މެންބަރުން 3  ނިންމި ނިންމުން ބާޠިލް ކުރުމަށް

 ނިންމުނެވެ. 
  ދަށުން   މަޝްރޫޢުގެ ކުރުމުގެ  ޤާއިމް ނިޒާމު  ނަރުދަމާގެ ފެނާއި .2

  ގޭގެއަށް   ކަނެކްޝަން  ނަރުދަމާގެ ، ކަނެކްޝަނާއި ފެނުގެ 
ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ ޤަވާއިދާ  ގޮތުން   ބެހޭ  ގުޅައިދިނުމާ

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަދި  
ކޮއްމެ އިދާރާއަކުން ވެސް މުވައްޒަފަކު ހިމެނޭގޮތަށް ކޮމެޓީ އެއް 

މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން   3 އެކުލަވާލައިގެން ކުރިއަށްގެނަދިއުމަށް 
 ނިންމުނެވެ. 

އި އޮތުމުން  މަސައްކަތް ނުހުއްޓި  ާޕކްގެ މަސައްކަތް ފެށިފަ .3
 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމުނެވެ.  3 ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް
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ގެ އިދާރާ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލް  31 

 2 65ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު ސްޯޕޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ   .1
  ދަނޑު  އެމްަޕވަރމަންޓް، އިން އެދިލައްވާފައިވާ ގޮތަށް ފުޓްބޯޅަ

މަސައްކަތް ކުރިއަށް    ޖެހުމުގެ ފެންސް  ރޭނުމާއި ވަށާފާރު
 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމުނެވެ.  3  ގެންދިއުމަށް

މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން   .2
  ކުޑަމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް، ވީ އެއްމެ އަވަހަކަށް  

ބަރުންގެ  މެމް 2ފެށުމަށް  މަސައްކަތް ޕާކުގެ  ކުދިންގެ
 އަޤަލަމިއްޔަތުން ނިންމުނެވެ.  

 2 66ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 
އިންތިޚާބް ވެފައިވާ ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އަދި   .1

  ގައި   2021މޭ   09 ވަނަ ދައުރުގެ އިންތިޤާލީ ބައްދަލުވުން 3
 ބޭއްވުމާ ގުޅެގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން. 

 5 1 ބައްދަލުވުން –  4ދައުރު 

ނައިުބރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވީ ކައުންސިލް މެންަބރު  .1
މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް އަދި ކައުންސިލް މެންަބރު ޒޫނާ 
ޢަްބދުލްމަތީން ކަމުގައިވާތީ ނައިުބރައީސް ހޮވުމަށް 

މެދުގައި ސިއްރު ވޯޓެއް ނެގުނެވެ. ކައުންސިލް މެންަބރުންގެ 
ވޯޓު އަދި މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް   2ޒޫނާ ޢަްބދުލް މަތީން އަށް 

ވަނަ  4ވޯޓު ލިިބފައިވާތީ ކުރިނީބ ކައުންސިލްގެ  3އަށް 
ދައުރުގެ ނައިުބރައީސްއަކީ މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ކަމުގައި  

 ނިންމުނެވެ. 
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  ކައުންސިލްގެ  ކުރީގެ  ދޫކޮށްފައިވާ  ހުއްދަ  ފައިސާނެގުމަށް .1
  ކުރިނބީ   ތެރެއިން  ކައުންސިލްގެ  އާ  ، ބާތިލްކޮށް  ހުއްދަ  މެންބަރުންގެ
 هللاޢަބްދު  ސޮއިކުރާނީ  އެކައުންޓްތަކުގައި  ބޭންކް  ކައުންސިލްގެ

  ޒޫނާ   ، އަފްޟަލް  މުޙައްމަދު  ، ޞިޔާޙް  މުޙައްމަދު  ، އަސްލަމް
  ޒިޔާދު   ޢަލީ   ތެރެއިން  ގެ މުވައްޒަފުން  ރީއިދާ   އަދި  ޢަބްދުލްމަތީން

  ކުރާނެ  ސޮއި  ޗެކުގައި  އަދި.  ނިންމުނެވެ  ކަމުގައި  އަޙްމަދު
   5ވެ.  ކުރެވުނެ  ސޮއި  ކޮށް   ފާސް   ޤަރާރު  ކަނޑައަޅާ  ފަރާތްތައް

 ފާސްކުރެވުނުވެ. މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން  
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ގެ އިދާރާ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލް  32 
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ގަވާއިދުގެ ޑްރާފްޓަށް  އެލްޖީއޭ އިން ފޮނުވި ހިންގާ   .1
އިސްލާހުގެނެވި ހިންޤާ ގަވާއިދު ފާސްކުރެވުނެވެ. ގެނެވުނު  

އާންމު ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ދުވަހަކީ   ؛އިސްލާހުތަކުގެ ތެރޭގައި
ކައުންސިލް މެންބަރުން ރަށުން ބޭރަށް   ، ބުދަ ދުވަސް ކަމަށާއި

ދާދުވަސްތަކުގައި ލިޔުމުނުން ނުވަތަ މެސެޖުގެ ޒަރިއްޔާއިން  
އިސްލާހާއެކު   2ންގަންޖެހޭގޮތަށް އިސްލާހުކުރެވުނެއެވެ. މި އަ

މެންބަރުންގެ   5ހިންގާ ޤަވާއިދު ފާސްކުރެވުނީ ކައުންސިލްގެ 
 އިއްތިފާޤުންނެވެ. 

ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ގޮތުގައި ފައިނޭންސް   .2
އެފެއާޒް ހޯމް  އާއި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ކައުންސިލްގެ  ،  އެންޑް 

އެންޑް  ނަ ޓޫރިޒަމް  ގޮތުގައި  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ  އިބުރައީސްގެ 
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް  ހައުސިންގ  ،  ޓްރާންސްޯޕޓާއި 

ކައުންސިލް މެންބަރު މުޙައްމަދު އަފްޟަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ  
އެންޑް   ފިޝަރީޒް  އާއި  ސްޯޕޓްސް  އެންޑް  ޔޫތް  ގޮތުގައި 

މެން  ކައުންސިލް  ޢަބްދުލްމަތީންގެ  އެގްރިކަލްޗަރ،  ޒޫނާ  ބަރު 
އިސްލާމިކް   އެންޑް  އެޑިޔުކޭޝަން  ގޮތުގައި  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ 

ކައުންސިލް މެންބަރު  ،  އެފެއާޒް އާއި އެންވަރަމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ
ޢަބްދުލް އިކޮނަމިކް  ޣަނީ   ޝަދާ  ގޮތުގައި  ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ 

 ޖެންޑަރ ކަމުގައި ނިންމުނެވެ. ހެލްތު އެންޑް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް އާއި
މެންބަރުންގެ   5މިގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ 

 އިއްތިފާގުންނެވެ.   
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 ފާސްކުރުން  ޔަޢުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމުގެ ޢާއްމު ވަނަ  1 .1
 ފާސްކުރުން  ޔަޢުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމުގެ ޢާއްމު ވަނަ  2 .2
 ފާސްކުރުން  ޔަޢުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމުގެ ޢާއްމު ވަނަ  3 .3



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

ގެ އިދާރާ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލް  33 

 5 5 ބައްދަލުވުން –  4ދައުރު 

ޚިޔާލު  .1 ޤަވާއިދަކީ  ހިންޤާ  ފޮނުވުނު  ކުރިން  އެލްޖީއޭއިން 
ހޯދުމަށް ފޮނުވުނު ޤަވާއިދެއް ކަމަށް އަންގަވާފައިވާތީ އަދި އެ  

ވަނަ އާންމު    3ވަނަ ދައުރުގެ    4ޤަވާއިދު މިކައުންސިލްގެ  
ޤަވާއިދު   އެ  ފާސްކުރެވިފައިވާތީ  ަބއްދަލުވުމުން 
ބާޠިލްކުރެވުނެވެ. އަދި އާ ހިންޤާ ގަވާއިދެއް ފާސްކުރެވެންދެން 
ކައުންސިލް ހިންގާނީ މިދިޔަ ދައުރުގެ ހިންޤާ ޤަވާއިދަށް ކަމަށް 
ކައުންސިލްގެ  ފާސްކުރެވިފައިވަނީ  މިގޮތަށް  ފާސްކުރެވުނެވެ. 

 . މެންަބރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ 5
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  ކައުންސިލްގެ   އޮތުމުން  ކޮމެޓީއެއް  ލަފާދޭ  ކައުންސިލަށް .1
  އެކްޓިވީތައް   ްޕލޭންތަކާއި  އެކިއެކި  ނިންމުމުގައްޔާއި  ނިންމުންތައް
  މުއައްސަސާތަކުން   ރަށުގެ   ފެންނާތީ  ފަސޭހަވާނެކަމަށް   ރޭވުމުގައި 
  ލަފާދޭ   ކައުންސިލަށް  ހިމަނައިގެން  ރައްޔިތުން  އާންމު  މީހުންނާއި
  މެންބަރުންގެ   5  ކައުންސިލްގެ  އެކުލަވާލުމަށް  ކޮމެޓީއެއް

 . ފާސްކުރެވުނެވެ  އިއްތިފާޤުން
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ކައުންސިލް  .1 މުވައްޒަފުންނާއި  އިދާރާގައި  ކައުންސިލް 
ބޭނުންކުރުމަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް   ހަމައަށް މެންަބރުން 

 މިއަހަރު   ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ  ޤަވާއިދާ  މާލިއްޔަތު  ނެތުމުން
ކައުންސިލަށް   3  ކުރިން  ނިމުމުގެ(  2021) ކޮމްޕިޓަރ 

ކައުންސިލްގެ   އިއްތިފާޤުން    5ގަތުމަށް  މެންަބރުންގެ 
 ފާސްކުރެވުނެވެ.



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

ގެ އިދާރާ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލް  34 
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  އެގްރީމެންޓްގެ   ހެދިފައިވާ  ދިނުމަށް  ކުއްޔަށް  އެާޕޓްމަންޓް   ރަށުހިޔާ  .1
  ފެށިގެން   އިން   2021  ޖުލައި  1  ފެންނާތީ   ރަނގަޅުކަމަށް   ޑްރާފްޓް 
  5  ކައުންސިލްގެ  ދިނުމަށް  ކުއްޔަށް  އެާޕޓްމެންޓް   ރަށުހިޔާ

 . ފާސްކުރެވުނެވެ އިއްތިފާޤުން  މެންބަރުންގެ

 ަބދަލެއް  އެއްވެސް  ޤަވާއިދަށް  ެބހޭ  އުނދަގުލާ  އާންމު .2
ގެންދިއުމަށް   ކުރަމުން  އަމަލު  ޤަވާއިދަށް  ނުގެނެސް

 . ފާސްކުރެވުނެވެ އިއްތިފާޤުން މެންަބރުންގެ 5 ކައުންސިލްގެ

  އެއްވެސް   ޤަވާއިދަށް  ބެލެހެއްޓުމުގެ  މަގުތައް  ތަންތަނާއި  އާންމު .3
  ގެންދިއުމަށް   ކުރަމުން   އަމަލު  ޤަވާއިދަށް   ނުގެނެސް  ބަދަލެއް

 . ފާސްކުރެވުނެވެ  އްތިފާޤުންއި މެންބަރުންގެ  5 ކައުންސިލްގެ
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  ލާރިކަމަށް   1.70  އަކަފޫޓެއް  ފެށޭއަގު  ކުލި  ކުރުމަށް  ވިފަޔާރި  ތެލުގެ  .1
  5  ކައުންސިލްގެ   ދޫކުރުމަށް  ، ބިޑުއުސޫލުން  އިޢުލާނުކޮށް
 . ފާސްކުރެވުނެވެ އިއްތިފާގުން  މެންބަރުންގެ

  ތައްޔާރުކުރުމާއި  ްޕލޭން   ތަރައްޤީގެ  ދުވަހުގެ  އަހަރު  5  އޮތް  ކުރިއަށް .2
  މުއަސަސާތައް   ޖަމިއްޔާއާއި  ، އެކުލަވާލުމަށް  ޓައިމްލައިން  ގުޅޭ

  ގޮތަށް   ހިމެނޭ   ދާއިރާ   10  އެކުލަވާލައިގެން  އެއް  ކޮމިޓީ   ހިމެނޭގޮތަށް
 . ނިންމުނެވެ ފެށުމަށް  މަސައްކަތް

  ހަނޑޫ  ކިލ1ޯ  ކުކުޅާއި  ގެ  ގ1200  ކޮންމެގެޔަކަށް  ދުވަހަށް  ޢީދު .3
  އިއްތިފާޤުން   މެންބަރުންގެ  5  ކައުންސިލްގެ  ދިނުމަށް  ެޕކެޓް

 . ފާސްކުރެވުނެވެ
  ނުވާނޭހެން   ކުޑަ  އަށްވުރެ  ރުފިޔާ  150/-  އަހަރަށް  5  ކުރިޔަށްއޮތް  .4

  ކޮންމެ  ހިތާނުކުރާ   ނުވާގޮތަށް   ބޮޑު   އަށްވުރެ  ރުފިޔާ   200/ -    އަދި
  މެންބަރުންގެ  5  ކައުންސިލްގެ  ދިނުމަށް  ހަދިޔާއެއް  ކުއްޖަކަށް

 . ފާސްކުރެވުނެވެ  އިއްތިފާޤުން



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

ގެ އިދާރާ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލް  35 

 5 10 ބައްދަލުވުން –  4ދައުރު 

  ވަރަށް  އެކަށީގެންވާ  ނެގުމަށް  ރުއް   ހައިމާކަކީ  އޮތް  ރަށުގައި  މިވަގުތު .1
  އަންނައިރު  ހެދުމަށް  ބަނދަރު   ، އެއްޗެއްކަމަށާއި  ކުޑަ   ވުރެ 

  ސްކޫލު  އެހެންނަމަވެސް   ކަމަށާއި  ކުރެވިގެންދާނެ  އެމަސައްކަތް
  ކަމަށް   ޢިއުތިރާޒެއްނެތް  ކުރުމާމެދު  އެމަސައްކަތް  ޚަރަދުކޮށް  ބަޖެޓުން
  މެންބަރުންގެ   5  ކައުންސިލްގެ   ވުމަށް   ޖަވާބްދާރީ  އަންގާ

 . ފާސްކުރެވުނެވެ  އިއްތިފާޤުން
  ހެނދުނު  މިނިވަންދުވަހުގެ  ބަހައްޓައި  ގައިދުރުކަން   މާސްކްއަޅައި .2

  ބޭއްވުމަށް   ރަސްމިއްޔާތު  ނެގުމުގެ  ދިދަ  ރަސްމީ  ގައި   6:00
 . ނިންމެވިއެވެ

 ފާސްކުރުން  ޔަޢުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމުގެ ޢާއްމު ވަނަ  4 .3
 ފާސްކުރުން  ޔަޢުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމުގެ ޢާއްމު ވަނަ  5 .4
 ފާސްކުރުން  ޔަޢުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމުގެ ޢާއްމު ވަނަ  6 .5
 ފާސްކުރުން  ޔަޢުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމުގެ ޢާއްމު ވަނަ  7 .6

 5 11 ބައްދަލުވުން –  4ދައުރު 

  ކުރެއްވުމަށް ކައުންސިލްގެ  ހަރަދު  ރުފިޔާ 2000 ކަަޕށް  ވަންޑޭ .1
 . އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެވެ މެންބަރުންގެ 5

  އަކަށް ހޯސްޓިން  އަންލިމިޓެޑް ، ވެބްހޯސްޓިން ކައުންސިލްގެ .2
  މެންބަރުންގެ  5 ކައުންސިލްގެ  ކުރުމަށް   ބަދަލް އަވަހަށް ވީހާވެސް

 . ފާސްކުރެވުނެވެ  އިއްތިފާގުން
  ފެށޭއަގު ކުލި   ކުރުމަށް  ވިފަޔާރި  ތެލުގެ ބިން  1 އަކަފޫޓުގެ 600 .3

  ދޫކުރުމަށް  ، ބިޑުއުސޫލުން އިޢުލާނުކޮށް ލާރިކަމަށް 50 އަކަފޫޓެއް
 . ފާސްކުރެވުނެވެ އިއްތިފާގުން  މެންބަރުންގެ  5 ކައުންސިލްގެ

 5 12 ބައްދަލުވުން –  4ދައުރު 

  ކާށިގަތުމަށް ، ކުރުމާއި  ބަދަލު އަށް ރުފިޔާ   1 އަގު ވިއްކާ  ކާށި .1
  ކާށި   އަދި ކަމަށާއި  ފަރާތަށް 1 ޙާޞިރުވެވޭނީ  ގެއަކުން ކޮއްމެ

  ފަދަ ބަދަލުކުރުން ކާށި ، ގޯތިތެރޭގައި  ކައުންސިލްގެ ، ގަތުމަށްފަހު
  5 ކައުންސިލްގެ  ކަނޑައަޅައި ކަމުގައި މަނާކަމެއް ކަންތައްތަކަކީ 
 . ފާސްކުރެވުނެވެ އިއްތިފާގުން  މެންބަރުންގެ

 ފާސްކުރުން  ޔަޢުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމުގެ ޢާއްމު ވަނަ  8 .4

 5 13 ބައްދަލުވުން –  4ދައުރު 
 ފާސްކުރުން  ޔަޢުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމުގެ ޢާއްމު ވަނަ  9 .5
 ފާސްކުރުން  ޔަޢުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމުގެ ޢާއްމު ވަނަ  10 .6
 ފާސްކުރުން  ޔަޢުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމުގެ ޢާއްމު ވަނަ  11 .7



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

ގެ އިދާރާ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލް  36 

 5 14 ބައްދަލުވުން –  4ދައުރު 
 ފާސްކުރުން  ޔަޢުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމުގެ ޢާއްމު ވަނަ  12 .1
 ފާސްކުރުން  ޔަޢުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމުގެ ޢާއްމު ވަނަ  13 .2
 ފުރަތަމަ ކުއްލި ބައްދަލްވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  .3

 ފާސްކުރުން  ޔަޢުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމުގެ ޢާއްމު ވަނަ  14 .1 5 15 ބައްދަލުވުން –  4ދައުރު 

 ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  15 .1 5 16 ބައްދަލުވުން –  4ދައުރު 

 5 17 ބައްދަލުވުން –  4ދައުރު 
މީހުން ހިމެނޭގޮތަށް ކައުންސިލް ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށް ،   4 .1

  5މިނިސްޓްރީތަކާއި ބައްދަލްކުރުމަށްޓަކައި މާލެ ދަތުރެއް ދިއުމަށް  
 ނިންމުނެވެ މެމްބަރުންގެ އިއްތުފާޤުން 

 4 18 ބައްދަލުވުން –  4ދައުރު 

 . ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ  ބައްދަލުވުމުގެ އާންމު ވަނަ  16 .1
  ރައްޔިތުނަށް  ގޮތެއްގައި  އެކަށީގެންވާ  އެއްމެ  ޚިދުމަތް  ގޭސްގެ .2

  ވާތީ  ޤާބިލްފަރާތެއްކަމުގައި  ޔުނިޓީލައިންއަކީ   ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި
   ގުޅިގެން   ލިމިޓެޑްއާއި  ްޕރައިވެޓް  ގޭސް  މޯލްޑިވްސް  އެފަރާތާއި

  5  ޢިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް  އެއްވެސް  ދިނުމާމެދު  ޚިދުމަތް  ގޭހުގެ
 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމުނެވެ.

 5 19 ބައްދަލުވުން –  4ދައުރު 
  5  ބޭއްވުމަށް ކައުންސިލްކަްޕ ދުވަހު  ވަނަ 25 ނޮވެމްބަރ 2021 .1

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމުނެވެ.

 5 20 ބައްދަލުވުން –  4ދައުރު 
  ދަރިވަރުންނަށް   ސްކޫލު  ކުރިނބީ  ހިމެނޭ  ގައި  10  ޓޮްޕ  ނޭޝަނަލް .1

މެމްބަރުންގެ    5  ދިނުމަށް   ލެޕްޓޮޕެއް  ނަމުގައި  ކައުންސިލްގެ
 އިއްތިފާޤުން ނިންމުނެވެ. 

 5 21 ބައްދަލުވުން –  4ދައުރު 
ާޕކް އަޅާ ސަރަޙައްދު، މަސްޖިދުލް ޢީސާކަލޭފާނާއި އިންވެގެން   .1

މެމްބަރުންގެ   5 އޮންނަށް ހުސްބިމަށް ބައްދަލު ކުރުމަށް
 އިއްތިފާޤުން ނިންމުނެވެ. 

 ފާސްކުރުން  ޔައުމިއްޔާ  ބައްދަލުވުމުގެ ވަނަ އާންމު 17 .1 4 22 ބައްދަލުވުން –  4ދައުރު 

 ފާސްކުރުން  ޔައުމިއްޔާ  ބައްދަލުވުމުގެ ވަނަ އާންމު 18 .1 4 23 ބައްދަލުވުން –  4ދައުރު 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

ގެ އިދާރާ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލް  37 

 4 24 ބައްދަލުވުން –  4ދައުރު 
ޚަރަދުކޮށް   .1 ބަޖެޓުން  ގައި    2021ޑިސެމްބަރ    05ދައުލަތުގެ 

މެމްބަރުންގެ     4ކަނބަލުންނަށް ޚާއްސަ ވޮލީ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް  
 އިއްތިފާޤުން ނިންމުނެވެ. 

 5 25 ބައްދަލުވުން –  4ދައުރު 
 ފާސްކުރުން  ޔައުމިއްޔާ  ބައްދަލުވުމުގެ ވަނަ އާންމު 18 .1
ބައްދަލްވުންތައް ރިކޯޑުކޮށް ޔައުމިއްޔާ ލިޔުމަށް ޑިޖިޓަލް  ކައުންސިލް   .2

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމުނެވެ.   05މަށް  ރެކޯޑަރ އެއް ހޯދު

 5 26 ބައްދަލުވުން –  4ދައުރު 
ރ )ތިރީސް ހާސް ރުފިޔާ( އަށް ވުރެ ބޮޑު ނުވާނޭ   -/30,000 .1

ޚަރަދުކުރުމަށް   ކައުންސިލް ކަްޕ ފުޓްސަލް މުބާރާތަށް   16ގޮތަށް  
    މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމުނެވެ. 05

 5 27 ބައްދަލުވުން –  4ދައުރު 
ރުފިޔާ(-/15,000 .1 ހާސް  )ފަނަރަ  ނުވާނޭ     ރ  ބޮޑު  ވުރެ  އަށް 

ކަްޕ   ކައުންސިލް  މުބާރާތަށް    ވޮލީކަނބަލުންގެ  ގޮތަށް  
 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމުނެވެ.    05ޚަރަދުކުރުމަށް 

 

   ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު
ކައުންސިލަރުން ވަނީ   5ވަނަ ދުވަހު    2021މޭ   ،ވަނަ ދައުރަށް 4ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  

 އިތިޚާބްކުރެވިފައެވެ. 
 އަލަށް އިންތިޚާބު ކުރެވުނު ކައުންސިލް މެމްބަރުން 

 އަސްލަމްهللا ރައީސް ޢަްބދުކައުންސިލްގެ  .1
 ކައުންސިލްގެ ނައިުބ ރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް  .2
 ކައުންސިލްގެ މެމްަބރ މުޙައްމަދު އަފްޟަލް .3
 ކައުންސިލްގެ މެމްަބރ ޒޫނާ ޢަްބދުލްމަތީން  .4
 ކައުންސިލްގެ މެމްަބރ ޝަދާ ޢަްބދުލްޣަނީ    .5

  



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021
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 ނިންމުން  11
 

ހިންގި    2021 ކައުންސިލުން  މި  ހިނގާދިޔަގޮތާއި  ކައުންސިލް  ކުރިނބީ  ދެކުނުބުރީ  ތިލަދުންމަތީ  އަހަރު  ވަނަ 
ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.  هللا ދެއްވިކަމަށްޓަކައި މާތް ހަރަކާތްތަކުގެ ރިޯޕޓް ލިޔެ ނިންމުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު  

އިޙްލާސްތެރިކަމާއި ފަރާތްތަކަށް  އެންމެހާ  އެހީތެރިވެދެއްވި  އިދާރީގޮތުން  ފަންނީގޮތުންނާއި  ލިޔެ ނިންމުމުގައި  ރިޯޕޓް  މި  އެކު  އެއަށްފަހު 
ކާތްތައް ވިލަރެސްކޮށް، ކައުންސިލް ހިންގުމުގައްޔާއި އަދި ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ  ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ. އަދި މި ކައުންސިލްގެ ހަރަ 

  އެކިއެކި ޙިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި މި ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރުންނާއި، އިދާރީ އިސްވެރިންނާއި، މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން ހދ. އަތޮޅު 
ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ  هللا ފާހަގަކޮށް އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. މާތް    ކައުންސިލުން ދެއްވި އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން

ތާއަބަދުމެ   މަސަލަސްކަން  ޞުލްޙަ  ފާގަތިކަމާއި  ފަހިކަމާއި  ތަރައްޤީއާއި  ކުރިނބީއަށް  ފަޙުރުވެރި  މި  ޤައުމަށާއި  ދިވެހި  ލޮބޮވެތި  މި 

  آمــــــــــينމިންވަރުކުރައްވާށިއެވެ. އާމީން!
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