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 ބަޔާން  ރައީސްގެ  ކައުންސިލްގެ 
 

g 
 

 ވަތަޢާލާއަށް  ހޫުސބުޙާނަ هللاމާތް ކުޅަދުންވަންތަ  އިންސާނުންނަށްދެއްވި  ހެޔޮިވސްނުން ތަމައްދުުނގެ 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 2018 ގޮތުން އަާދުކރުމުގެ ވާޖިބު ޤާނޫނީ ލާޒިމްކުރާ ަކއުންސިލަށް ދަށުން ގެ( ހ) މާއްާދގެ ވަނަ 108 ގެ

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

 ފެށުނުއިރުވެސް  އަހަރު ވަނަ 2018 އެއްަފދައިން އަހަރެކޭ ވަނަ 2017 ނިމިދިޔަ          
 މިސްރާބާއި  ގެ ކައުންސިލް ނަމަވެސް .ކުރަމެވެ ފާހަގަ ހުރިކަން ގޮންޖެހުންތަކެއް ިގނަ މަސައްކަތަށް ކައުންސިްލގެ
ރައްޤީއަްށ ށްދީ ރަށުގެ ތަަރއްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮ ގިރާކޮށް ގޮންޖެހުންތައް އެ އަމާޒަކަށްހެދީ

 ެމވެ.މަސައްކަތް ކުރު

 ކަނޑައަަޅއި ވަޞީލަތްތައް ލިބޭނެ  އާމްދަނީ ކައުންސިލްަތކަށް  ޤާނޫނުގައި ލާމަރުކަޒީ         
ންސިލުްނ ކައު. ރާކަެމކެވެފާަހގަކު ހިތާމަހުރިކަމެއްކަމުގައި ނުހަނު ނުވާކަމީ މަގުފަހި މިކަންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީހިނދު

ތުްނ މާލިއްޔަ ޙާސިލް ކުރަންބޭނުންވާ ލަނޑު ދަނޑިތައް ޙާސިްލކުރުމަށް އެކަީށގެންވާ ބަޖެޓް ނެތުމާ، ރައްޔިތުްނގެ

ބުްނ މުގެ ސަބަހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ކަންަކމަށް ބަޖެޓް ރިލީޒް ނުކުރުމާއި މުވަްއޒަފުންގެ ދަތިކަން ޙައްލު ނުވު
މުވަްއޒަފުންނާއެކު  3ވަރަށް ބޮޑު ހުރަހަކަށް ެވެގންދާކަން ފާހަގަ ކޮށްލަމެވެ. އިދާރީ  ކައުންސިްލގެ މަސައްކަތްަތކަށް 

މްބަރުން މެންސިުލގެ ވެމުންދާ މަަސއްކަތްތަްއ، ރަށުގެ ތަަރއްޤީާއއި ރައްޔިތުްނގެ ލާބައަށްަޓކަިއ، މިކައުނަމަވެސް ކުރެ
  ރުވަެމވެ.އިޚްލާސްތެރި ކަމާއި އެކު ކުާރނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އަ

 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
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 ފާހަގަކޮށް ަކުއންސިލާހުރިގުޅުން ތެރިކަމާއި ޙަރަކާތް ގެ  ޒިންމާދާރުވެިރޔާ ަކއުްނސިލްގެ ޚާްއޞަކޮށް ވަކިން
 ހައިސިއްޔަތުން  ފަރުދުންގެ އަމިއްލަ  މުއައްސަސާތަާކއި ހުރި ރަށުަގއި މީގެއިތުރުްނވެސް އަދި. ޝުކުރުއަދާކުރަެމވެ

 އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ނުހަނު ފަރާތްތަކަށް އެންމެހާ އެހީތެިރެވދެއްވި އެކިގޮްތގޮތުން ަކއުންިސލަށް ފަރާތްތަކުން އެިކއެކި
 .ދަންނަވަމެވެ ޝުކުރު

 ތްކުރާ ކުރަމަށް މަސައްކަ ައޅުގަނޑުމެން ރަށުގެތަރައްީޤއަށްަޓކައި ދުޢާއަކީ އަޅުގަނޑުގެ          
 ށްަޓކައި ލާބައަ ްނގެރައްޔިތު ކުިރއެރުމަށާއި  ކައުންސިްލގެ ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ެހޔޮ މަގު ތަނަވަްސ ެވގެން ދިޔުެމވެ.

 .ލެއްވުެމވެ ބަރަކާތް هللاމާތް މަސަްއކަތުަގއި ކުރެވޭ
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   މުޙައްމަދު އަފްރާހު       

 ރިނބީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކު                                             



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

ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ   5 

   ތަޢާރަފު  .1
 

 2010/7ްނބަރު މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ާޤނޫނު ނަ
މަސްދުވަހު  6ަނ ައހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަ 1820 ނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެަމތީން ލިޔެވުށވަނަ މާއްދާގެ )109 ގެ  

 ހިްނގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެވެ. ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލުން

 އިވާނެއެވެ.ހިެމނިފަ ެގ ވަނަވަރުރަށުމިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ ިމޝަނާއި، 
ރޮގްރާމުތަކުގެ ޕްހިންގުމަށް ަކނޑައަޅާފައިވާ ތެރޭަގއި ކައުންސިލުން  މަހުގެ 6ނަ އަަހރުގެ ފުރަތަމަ ވަ 2018 މީގެއިތުރުން

އުންސިލްގެ މުތަކާއި، ކަނަތީޖާ ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި، އެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތަފްޞީލާއި،  މި އަހަރު ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާ
 މާލީ ހިސާބު ހިމަނާލެވިފައިވާނެެއވެ.  

  



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

ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ   6 
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ނާއި، މާއީގޮުތންރިނބީ އަކީ މަތި ުއތުރު ސަރަހައްދުގެ ރައްތަކުގެ ތެރެއިްނ ތަރައްޤީގެ ރޮނގުން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ، އިޖުތިކު
ްނތެރި ގޮތުްނ ހޭލުއިގްތިސާދީ، އުމްރާނީ އަދި ުމއާސަލާތީ ގޮތުން ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަްތތައް ގާއިމްެވފައިހުރި ދީނީ

 ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށްވުން.  ރައްޔިތެއްޔޮ އަދި  ފުދުންތެރިދުޅަހެ

 

 

 ކައުންސިލްގެ މިޝަން   .3

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

 

  



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

ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ   7 
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ވެ.  މޭލު ދުރުގައި އޮންނަ ރަށެކެ 5އަކީ ހދ.އަތޮޅުގެ މެދުތެރޭގައި، އަތޮޅުގެ ވެރިރަށާއި  ކުރިނބީ
. ރަށުގެ ހެކްޓަރުހުރެވެ 32ބޮޑުމިނުގައި މީޓަރު ހުންނަ  މިރަށުގެ  540މީޓަރު އަދި ފުޅާމިނުގައި  800ދިގުމިނުގައި 
ޑު ބޮނު ފަރާތުގައި މީޓަރުހުންނަ މިރަށަކީ ރަށް ވަށައިގެން ހޭޅި އޮންނަ ބިޔަ ގަސް ހެދިފައިވާ، ރަށުގެ ދެކު 1.5އުސްމިނުގައި 

ކީ މިހާރު ށަބުރުދޫއެވެ. މިރަނކަނޑޫފަލެއް އޮންނަ ގާމަތި ރަށެކެވެ. ކުރިނބީއާއި އެންމެ ކައިރީގައިވާ ރަށަކީ ހދ. ކު 
ލޯމީޓަރެވެ. ކުރިނބީއަށް ކި 280.5މީހުންދިރިނޫޅޭ ފަޅުރަށެކެވެ. ދިެވހިރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް މާލެއާއި މިރަށާއި ދެމެދުގެ ދުރުމިނަކީ 

ގިނަ ބަޔަކު އިރު، މީހުން ހިމެނޭ 750ރަށުގެ އާބާދީގައި ގެ ނިޔަލަށް  2018ޖުލައި  01ކެވެ.  B-10ދެވިފައިވާ ކޯޑަކީ 
 ރަށުންބޭރުގައި ދިރިއުޅެމުންދެއެވެ. 

އޯލެވެލް  ނިންމައި 10ރަށުގައި ޕްރީސްލަކާއި ސާނަވީ ތަޢުލީމުދޭ ސްކޫލެއް ހުންނައިރު މިތަނުން ގުރޭޑް 
ިލބެއެވެ.  ގެ ޚިދުމަތްހެދުމުގެ ފުރުޞަތު ިލބެއެވެ. ަރށުގައި ޞިއްހީ ޚިދުމަތްދޭ މަުރކަޒެއް ހުންނައިރު، ޑޮކްޓަރަކާއި ނަރުހުން
 15ށް އޮތް ތަކީ ކުރިއައަންހެނުންގެ މިސްކިތަކާއި ފިރެެހނުންގެ ދެ މިސްކިތް ހުރިއިރު، ފަހުން އިމާރާތްކޮއްފައިވާ ހުކުރު މިސްކި

ޒަފުން މުވައް 72 ވަރަކަށް އަހަރު އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނެތި ބޭނުންކުރެވޭނެ ިމސްކިތެކެވެ. ސަރުކާރުގެ އެކިވަޒީފާ ތަކުގައި
ރަށުގައި ހުރެއެވެ. ގެ ޓަވަރު މިއުރީދޫކުންފުނި ކަމުގައިވާ ދިރާގާއި  2 މަސައްކަތްކުރެއެވެ. މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްދޭ ރަށުގައި

ވާނުންގެ ރިއިރު، ޒުޒުވާނުންގެ މަރުކަޒެއް ހު އް، ބަށިކޯޓެއް، ނެޓްބޯޅަ ކޯޓެއް، ވޮލީ ކޯޓެއް އަދިކުރިނބީގައި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑެ
ރަންުޓ ދެމުންއަްނނަ ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކަ 1994ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ހަރަކާތްތެރިވަމުންެދއެވެ. 

ންޓްގެ މިހާރު ކަރަ ދެއެވެ.ގަޑިއިރު ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްދެމުން ގެން 24ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2005ކުރިނބީ އިންޖީނުގެއިން 
ކެވެ. ގެ ބަނދަރެފޫޓް 200ފޫޓް  300 ރަށުގައި އޮންނަނީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުންނެވެ.

ވި ކުނި ކޮށީެގ ފޫޓްގެ ކުނިޮކްށޓެއް ގާއިމްކުރެ 100ފޫޓް  100އިން ފެށިެގން ރަށުގައި ކުނި މެނޭޖް ކުރުމުގެ ގޮުތން  2012
 ބޭނުން ކުރަމުން ދެއެވެ.

އި، ޑާންކުރުމާވަ ކުރިނބީއަކީ ޒަމާނުންސުރެ މަސައްކަތްތެރި ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭރަށެކެވެ. އިމާރާތްކުރުމާއި، 
މަވެްސ . މަދުން ނަދަނޑުވެރިކަންކުރުމާއި، ދަތުރުފަތުރުކުރުމަކީ މިރަށުގެ ރައްޔިތުން އާންމުކޮށް ކޮށްއުޅޭ މަސައްކަތްތަކެވެ

ނޑުތަކުގައި ނޑުވެރިން ދަދަމަސްވެރިކަން ކޮއްއުޅެއެވެ. ބިލެތާއި، ބަނބުކޭލާިއ، ފަތްކެޔޮ ގޯތިތެރޭގައި ހައްދާއުޅޭއިރު، ފަރުމަހުގެ 
އި، . ރޯނުވެށުމާބައްޓާއި، މިރުހާއި، ކަރަޔާއި، ކިޔުކަނބާއާއި، ކޮޕީފަތާއި، ބަރަބޮލާއި، ޓޮމާޓޯ ހައްދާލެްއ މަދެއްނޫނެވެ

 ށް ިބނުމަކީ ރަށުގެ އަންހެނުން އާންުމދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާމަސައްކަތްތަކެވެ. ފަންގިވިނުމާއި، ކަނަމަދު އޮ

 ސްނަގައިގެން ކުރިނބީއަކީ މަސައްކަތްތެރި ީހވާގި ފުދުންތެރި ރައްޔިތުން ިދރިއުޅޭރަށެކެވެ. ރައްޔިތުން އި
ގެ މަރުކަޒަށާއި، ، ޒުވާނުންއިންޖީނުގެއަށާއި އްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ރަށެކެވެ. މިކަމުގެ ހެކި ސްކޫލަށާއި،ތަރައްޤީއަށް ގިނަ މަސަ

 ރަށުގެ ހޮޅުއަށިތަކަށް ބަލައިލުުމްނ ފެންނަން އެބަހުްއޓެވެ.

 
 



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

ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ   8 



  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް  މަުހގެ ރިޕޯޓް           6ަވނަ އަަހރުގެ ފުަރތަމަ  2016

 

 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

9 

 ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު  .5
 

 މިންވަރު ވި ނިޔަލަށް ޙާޞިލް  ޖޫން މަހުގެ ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  2018

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް 
 ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

ނަތީޖާ 
ޙާޞިލްކުރެވުނު 

 Q1 Q2 މިންވަރު 

1 

   ނެތް ސާފު ވެއްޓެއް  ބިނާ ކުރުން.ކުނި 

50%  -  ާޙައްދު ކުނިކަހާސަރަރަށުގެ އިޖްތިމާޢި ސަރަޙައްދުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވ 
 ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

2 

 އިސްލާމްދީނާއި ޤައުމިއްޔަތު ދެމެހެޓުން  


100%  -  ްޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުނ 

 ން ގެނައު ޙާފިޒަކު ނަމާދުކުރުމަށް ތަރާވީޙް ހިފްޒުކޮށް މަހު ރަމަޟާން• -

3 
   އްޤީގެ މުގުލުގައި ތަރަ  -ޒުވާނުން 


100% 

 ފާހަގަ ކުރުން ޢީދު  ފިޠުރު - 

4 
 ތަހުޒީބު މުޖުތަމަޢަކަށް ތަރުބަވީ ތަޢުލީމް 

50% 
 އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ޕްރީސްކޫލް ހިންގުން - 

 

 

 ވަރު މިން ޞިލްވި ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާނުވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ޙާ  2018

 ުންއަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ހޮވުުނ ދަރިވަރުން ކިޔެވުން ފަރިތަކުރުމަށް ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރ. 
 ީއީ.ސީ.ޖީ ންމީގެކުރި ،ދަރިވަރުންނަށާއި ހާޞިލްވެފައިނުވާ ނަތީޖާއެއް ރަނގަޅު އިމްތިހާނުން އޯލެވެލް އީ.ސީ.ޖ 

 ޖިން ޕްރޮގްރާމްބްރި އަމާޒުކޮށްގެން ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިނުވާ ފުރުސަތު ބައިވެރިވުމުގެ އިމްތިހާނުގައި އޯލެވެލް
 ކުރިއަށް ގެންދިއުން

 ީފޯރުކޮށްދިުނން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ސެންޓަރުގެ -އީ ކޮމިއުނިޓ 
 ިުނން ދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިކޮއެކްސްނެޓް ވައިފައި ގެ ޚ 
  ެޚިދުމަތް ފޯރު ކޮށްދިނުން އައި.ޑީ ކާޑް ކަލެކްޓިންގ ޕޮއިންޓްގ 
 ްކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލުގެ ޕޯޓްފޯލިއޯ ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުނ 
  ްކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލްގެ ދަރިވަރުނަށް ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުނ 



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

ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ   10 

  ްވަރު ން، އީދު ކުޅިއެގޮތުން އީދު ސައި ބޭއްވު –ފިޠުރު އީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ހިންގުނ
 ިތްނުމޯގިލ، ިޑްނުގ ުމާބާރްތ، ، )ފެންޖެހުްނ(، މަގުމަތީ ކުޅިވަރު

 ިބަންޑާރަ ގޯއްޗަށް އެދޭ ފޯމް ދޫކުރުން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައ 
 ުނަށް ންކުރިނބީ ކައުންސިލާއި ސީ.އައި.ޓީ.އެމް ގުޅިގެން ހިންގުްނ ކޮމްޕިއުޓަރ ކޯސްތައް ނިންމި ދަރިވަރ

 ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުން 
 ްހިނަވާގެއެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓަރާ ހަވާލުކުރެވި މަސައްކަތް ފެށުނ 
 ްރަމަޟާން މަހު ހިފްޒުކޮށް ތަރާީވޙް ނަމާދުކުރުމަށް ޙާފިޒަކު ގެނައުނ 

 



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

ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ   11 

 ޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޙާ  .6
 

 ސަރަޙައްދުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދު ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން ރަށުގެ އިޖްތިމާޢި 
ވާ ނޑައަޅާފައިރަށުގެ އިޖްތިމާޢި ސަރަޙައްދުގެ ގޮތުގައި ކަފާއިތުވެދިޔަ ހަމަސް ދުވަސް ތެރޭ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި 

ކުނިކަހާ   ރު ދުވަސްމެ ހަފްތާއެއްގެ ހުކުރު އަދި ހޮނިހުސަރަޙައްދު ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ޮކން
ޅިއަށް ވަންނަން ށް މަގުފަސާފުކުރާ ދެދުވަހުގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. އެހެން އަހަރު ތަކެކޭ އެއްގޮތަށް މިއަހަރުވެސް އަލަ

 އް ހިމެނެއެވެ.ފަރާތެ 23ބޭނުންވާ ފަރާތް ތަަކށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލެވެނުވެ. މަގުފަޅީގައި ޖުމްލަ 
 

 ކުރިނބީ ކައުންސިލް ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން 
ފާއިތުވި އަހަރުތަކެކޭ އެއްފަަދއިން މިއަހަރުވެސް ކައުންސިލް 

މި މުބާރާތުގައި ބަލައިގެްނ ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވިގެންދިަޔއެވެ. 
ކުދިްނ،  2އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާއިން  9ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 

އަހަރުްނ  13ކުދިން،  2އަހަރުންދަށުގެ އުމުރުފުރާއިން  11
އަހަރުން ދަށުެގ  16ކުދިން އަދި  3ދަށުގެ އުމުރުފުރާއިން 

ކުދިން  17ކުދިން، ޖުމްލަ  10އުމުރުފުރާއިން 
 .ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ

 

 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 އީުދ 
ސައި ބޭއްވުން، އީދު ކުޅިވަރު )ފެންޖެހުްނ(، މަގުމަތީ ކުޅިވަރު، 

ގޯލި، ޑިންގު މުބާރާްތ، ފައިގަތަޅާ މުބާރާތް ފަދަ މުބާރާްތ ތިންމު
 ތައް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ.

 

ހިނަވާގެއެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓަރާ ހަވާލުކުރެވި 
 މަސައްކަތް ފެށުން 

ހދ.ކުރިނބީ ހިނަވާގެ އިާމރާތް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި 
ހާވިލާ ކާޕެންޓްރީ އެންޓް ވި، މަސައްކަތް ވަނީ ސޮއިކުރެ

މި މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ  ކުރެވިފައެވެ.އާއި ހަވާލުކޮންސްޓްރަކްޝަން
)ފަސްލަްއކަ ނުވަދިހަ ަހ ހާސް އެއްސަޭތކަ  596,100/-އަގަކީ 

 .ދުވަހެވެ 45ރުފިޔާ( އެވެ. މި މަސައްކަތުގެ މުއްދަތަކީ 
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 އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ޕްރީސްކޫލް ހިންގުން 

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

ބޭއްވިގެްނ ކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލްގެ ދަރިވަރުނަށް ޤުރުއާން މުބާރާތް 
ކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލް ކުދިންނަށް އެހެނިހެްނ ދިޔައިރު 

 ޕޯޓްފޯލިއޯ  އިންތިޒާްމ ކުރެވިފައެވެ. އަދި އިވެންޓްތައްވެސް ވަނީ
 ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުވެސް ވަނީ ބޭއްވިގެން ގޮސްފައެވެ.
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ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ  2018 .7
 ހަރަކާތްތައް ގެންދެވިފައިނުވާ ތެރެއިން ކުރިއަށް 

 

  ްމަދަޙަ މުބާރާތް.: 1ޙަރަކާތ 
 ވަނީންދެވިފައިނުމި ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެ ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ސަބަބުންނެވެ.   މުގެދަތިކަ ބަޖެޓްގެ

  ްދަރުސް ދިނުން. : 2ޙަރަކާތ 
 ވަނީންދެވިފައިނުމަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެމި ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި  ސަބަބު/ދަތިތައް:

މުގެ މާލީ ރަމަޟާން މަހު ތަރާވީސް ކުރުމަށް ޙާފިޒަކު ގެނައުމުގެ ސަބަބުން ދަރުސް ދިނުމަށްޓަކައި ޝޭހެއް ގެނައު
 ތަނަވަސް ކަން ނެތުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

  ްމުބާރާތް ނެޓްބޯޅަ ކަޕް ކައުންސިލް : 3 ޙަރަކާތ. 
  ވަނީންދެވިފައިނުޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެމި  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 މުބާރާތެއްގެ ގޮތުގަ ގެންދިއުމަށް އެކަށީގެންވާ އަދަދަށް ކުދިން ނެތުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

  ްޓޯނަމެންޓް ވޮލީ  ކައުންސިލް : 4ޙަރަކާތ. 
 ވަނީންދެވިފައިނުހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެމި ޕްރޮގުރާމު  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 މުބާރާތެއްގެ ގޮތުގަ ގެންދިއުމަށް އެކަށީގެންވާ އަދަދަށް ކުދިން ނެތުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

  ްދޫކުރުން  ބިން ކުލީ : 5ޙަރަކާތ 
، ވަނީންދެވިފައިނުތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެމި ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމާއި އެކުގައި ކުރިއަށް ގެނަދިއުޔުމަށް ރޭވިފައި ވުމުގެ ސަބަބުނެވެ.
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 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.

 
 ކައުންސިލް ގުޅިގެން ހިންގާ ކޮމްޕިއުޓަ ކޯސްތަށް ސީއައިޓީއެމް އާއި 

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

ހިންަގނީ  ދަރިވަރުން އަތުން ފީ ަނގައިގެންނެވެ. ކޯސް
ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އީސެންޓަރުގައި ކަމަށްވާތީ 
މަރުކަޒުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ސީއައިޓީއެމް އިން ފައިސާ 
ކައުންސިލަށްދެއެވެ. އަދި ކޯސްހިންގައިދޭތަނުގެ ކަރަންްޓިބލް 

 ދެއްކުމަށް އެހީގެގޮތުގައިވެސް ފައިސާ ކައުންސިލަށްދެއެވެ.
 

 ފޮޓޯކޮޕީ ހެއްދުން 
އެކިއެކި ބޭނުންތަކަްށ ފޮޓޯކޮީޕ )ބްލެކް އެންޑް ވަިއޓްކޮށް( 

މި ޚިދުމަތުގެ ފީ  ހެއްދުމުގެ ޚިދުމަތް ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދެއެވެ.
ރުފިޔާ ނެގުމަްށ  2ކޮޕީގެ ކޮންމެ ގަނޑެއް އެއްގެ ގޮތުން ފޮޓޯ

 ކައުންސިލުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.
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ގެ  2018
ހުރި  ބަޖެޓްގައި ބާކީ 
 ފައިސާ 

ގެ  2018
 6ފުރަތަމަ 

 މަހުގެ ޚަރަދު 

ގެ ލިބުނު  2018
 ބަޖެޓް 

އަހަރު ފެށުނުއިރު 
 ހުރި 

 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  - 1,837,759.00 795,833.83 1,041,925.17

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  - - - -

319,829.64 97,884.81 135,007.87 282,706.58 
ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ 

 ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު 

 ބަޖެޓް މުޅި ޖުމްލަ  1,972,766.87 893,718.64 1,361,754.81

      

 

  

   
 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު  

 ހިނގާ ޚަރަދު މުވައްޒަފުންނަށް  - 1,209,864.00 620,824.38 589,039.62

30,978.80 30,601.20 61,580.00 

ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ  -
ން މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫ

 ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  - 20,000.00 4,090.00 16,400.00

 ގު ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އައޮފީސް ހިންގުމުގެ  - 25,250.00 9,981.51 21,709.50

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު  - 271,809.00 30,982.24 233,895.75

 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  - 32,256.00 5,754.50 26,501.50

123,400.00 93,600.00 217,000.00 
ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި  -

 ސަބްސިޑީޒް

 ޖުމްލަ  - 1,837,759.00 795,833.83 1,041,925.17

   

 
 

   
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު  

- - - 
 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް  -

 ކުރާ ޚަރަދު 

 ޖުމްލަ - - - -
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ގެ  2018
 ނިޔަލަށް ބާކީ 

ގެ  2018
 6ފުރަތަމަ 

 މަހުގެ ޚަރަދު 

ގެ  2018
މަހު  6ފުރަތަމަ 

 ލިބުނު 

އަހަރު ފެށުނުއިރު 
 ހުރި 

ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ 
 ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޚަރަދު 

 އެހެނިހެން ގޮތްޮތތުން ނެގޭފީ  153,129.29 37,310.00 26,253.81 164,185.48

6,668.50 - 883.50 5,785.00 
އެހެނިހެން ތަކެތި ވިއްކައިގެން ިލބޭ 

 ފައިސާ

 ސްކޫލް ފީ 3,175.42 44,460.00 46,622.00 1,013.42

 ފޮޓޯ ކޮޕީ 3,915.00 295.00 - 4,210.00

 އިމްޕޯޓް ވިޔަފާރިފީ  18,045.85 2,660.00 - 20,705.85

 ވަރުވާ 15,600.00 - - 15,600.00

 ނީލަން  41,640.00 - - 41,640.00

 އެހެނިހެން   - - -

 އެހެނިހެން ކުއްޔާއި ހަރުމުދަލުގެ އާމްދަނީ 30,493.61 36,945.37 6,050.00 61,388.98

 އެހެނިހެން ޖޫރުމަނާ   100.00 - 100.00

 ހޮޓާ، ރެސްޓޯރެންޜް ކެންޓީން ިވޔަފާރި ފީ  700.00 - 700.00

 ޑޮނޭޝަންގެ ގޮތުގައި ލިބޭ   11,654.00 18,959.00 (7,305.00)

 ކަނޑު އުޅަނދުގެ ފީ 750.00 - - 750.00

 ބިމުކުލި  10,172.41 - - 10,172.41

 ޖުމްލަ: 282,706.58 135,007.87 97,884.81 319,829.64
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 ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ހަރަކާތްތައް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި  ވަނަ 2018 .10
 

 
 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް 

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް 
 ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

ލަފާ ކުރާ 
 ބަޖެޓް 

Q3 Q4 

1 

 ނެތް ސާފު ވެއްޓެއް  ބިނާ ކުރުން.  ކުނި 

93,600/-  - ަޙައްދު ކުނިކަހާރަށުގެ އިޖްތިމާޢި ސަރަޙައްދުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރ 
 ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

2 

 ރައްޤީގެ މުގުލުގައި  ތަ  -ޒުވާނުން 


30,000/-  - ާފާހަގަ ކުރުން  އަޟްހ 

 ބޭއްވުން  މުބާރާތް  ފުޓްބޯޅަ ކަޕް ކައުންސިލް - 




3 
 ތަހުޒީބު މުޖުތަމަޢަކަށް ތަރުބަވީ ތަޢުލީމް 

40,500/- 
 އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ޕްރީސްކޫލް ހިންގުން - 

4 

 ޢުމްރާނީ ވަޞީލަތްތަކުން ފަހި ކުރިމަގު 


265,734/- 

 ހެދުން  ބުރު އިށީންނާނެގޮތަށް  ސަރަހައްދުގައި ބަނދަރު - 




 ލިބޭނެ ންފެ ސަރަހައްދުން ބަނދަރު ،ކަރަންޓުލުމާއި ސަރަހައްދަށް  ބަނދަރު - 
 ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމު




 ހެދުން  އަށި ގޮނޑިއާއި ސަރަހައްދުގައި ބަނދަރު - 




 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




30,000/- 

  ސަލާމަތާއި އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން  ޤައުމީ  

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

 -/3,000,000 ކުރުން  މަރާމާތު މަރުކަޒު އިޖުތިމާއީ ޒުވާނުންގެ-



  ރިޕޯޓް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2018
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 ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް  .11
 

 27: އަދަދު  ބައްދަލުވުމުގެ  ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ
 

  08 ކައުންސިލުން ބައްދަލުވުން ބޭއްވި އަދަދު:
 

 ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 
 ރުވި ޙާޟި 
 ޢަދަދު 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް 

 3ދައުރު 

 20ބައްދަލުވުން އާންމު 
2 

 ރަދު ކޮށްކައުންސިލް ބަޖެޓުން ޚަ ،އެކި އެކި ވުޒާރާތަކާއި ބައްދަލުކުރުމަށް .1
 ރުން.ފާސްކު ނިންމާ  މެންބަރުން ދިޔުމަށް 2 ދަތުރުގައި

އި  ސަރަޙައްދުގަމަސްޖިދުއް ޢީސާ ކަލޭފާނު މިސްކިތް )ހުކުރު މިސްކިތް(  .2
މާ ނިން ޕާކިން ޒޯނެއް ހަދާ  އިތުރަށް އެސްރަޙައްދު  ތަރައްޤީ ކުރުމަށް

 ރުން ފާސްކު

 3ދައުރު 

 3 21ބައްދަލުވުން އާންމު 

އިގެން އިތުރު ބައްދަލުވުމަކަށް ހުށަހަޅަވޯކްޕްލޭން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް  .1
 ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނިންމުން 

 3ދައުރު 

 22ބައްދަލުވުން އާންމު 
3 

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

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

 ރުން.ފާސްކު ނިންމާ  ކުރުމަށްޚަރަދު 

 3ދައުރު 

 23ބައްދަލުވުން އާންމު 
2 

ދު އިދަރީ ބަޖެޓުން ޚަރަމިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓަބޯޅަ މުބާރާތަށް  .1
އި ރަދު ނުކުރެވިއްޖެ ޙަލަތެއްގަމަށް ނިންމާ، އިދާރީ ބަޖެޓުން ޚަ ކުރު

 ރުން.ފާސްކުނިންމާ  ކުރުމަށްޚަރަދުމާލިއްޔަތުން 
ންވާ މުވައްޒަފުންގެ ދިމާވާ ދަތި ކަން ފިލުވާލަ ދނުމަށްޓަކައި އެކަށީގެ .2

 މަސައްކަތުގެ މާހައުލެއް ގާއިމްކޮށް ދިނުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން
 މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން އައިސްއަލަމާރިއެއް، މާލިއްޔަތުން

 ރުން.ފާސްކުނިންމާ ޚަރަދުކޮށް ގަތުމަށް 



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

ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ   19 

 3ދައުރު 

 24ބައްދަލުވުން އާންމު 
3 

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

 ގެންދިއުމަށް ނިންމުން ކުރިއަށް ހުށަހަޅައިގެން ބައްދަލުވުމަކަށް

 3ދައުރު 

 25ބައްދަލުވުން އާންމު 
2 

 ން.ތައް ނިންމާ ފާސްކުރުގޯއްޗަށް އެދޭ މީހުންގައި ހުންނަންވާނޭ ޝަރުތު .1
 ތައް ނިންމާ ފާސްކުރުން.ގޯތި ދޫކުރުމުގައި ޕޮއިންޓްދޭ އުސޫލު  .2
ސިލްގެ ބަށި ކޯޓު، ވޮލީ ކޯޓު، ނެޓުބޯޅަ ކޯޓު،  ނޮޅާ ސާފު ކުރުމަށް ކައުން .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
 އްކުމަށްފަރާތް ތަކާ ވާހަކަ ދެހަވާލުކޮށްގެން ސާފު ކުރުމަށްފަހު، މަގުފަޅި 

 ރުން.ފާސްކު  ހު ވަކި ގޮތެއް ނިންމުމަށްފަ

 3ދައުރު 

 26ބައްދަލުވުން އާންމު 
2 

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

 ފާސްކުރުން.

 3ދައުރު 

 27ބައްދަލުވުން އާންމު 
2 

މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ބަންޑާރަގޯތި ދޫކުރުމަކީ ރަށުގެ ގިނަ ބައެއްގެ  .1
ރަ ގޯތި ކަމެއްކަމުން ކައުންސިލަށް ލަފާދޭކޮމިޓީގެ ބެލުމުގެދަށުން  ބަންޑާ
ނަ ދޫކުރުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަކީ އެންމެ އެކަށޭ 
އެކަކު  ގޮތްކަމުގައި ކައުންސިލަށް ފެނިލައްވާތީ، ހުރިހާ މުއައްސަސާއަކުން

 ރުން.ވާ  ކޮމިޓީ އުވާލުމަށް ނިންމާ ފާސްކު ހިމެނޭގޮތަށް އެކުލަވާލައިފައި

 

 ކައުންސިލުން ބާއްވާފައިވާ ކުއްލި ބައްދަލުވުންތައް 

 ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 
ރުވި ޙާޟި 
 ޢަދަދު 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް 

 3ދައުރު 

 4ބައްދަލުވުން ކުއްލި 
2 

 އިދާރީ ހަރަކާތްތައް ރޭވިފައިވާ ކުރުމަށް އަހަރަށް ވަނަ 2018 .1
 މިންގަނޑުތަކެއް ރަނެ ކު ޚަރަދު ފަންޑުން  ޓްރަސްޜް  ،ބަޖެޓުންނާއި
 ރޭވުނެވެ  ތަރުތީބުން  އިސްކަންދޭ  މަޝްރޫއު ،ކަނޑައަޅައި



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

ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ   20 

 3ދައުރު 

 5ކުއްލި ބައްދަލުވުން 
3 

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

 3ދައުރު 

 6ކުއްލި ބައްދަލުވުން 
2 

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

 ނިންފައި ފާސްކުރުން 
 މަސައްކަތް ލަސްވަމުންދާތީކުލީބިން ދޫކުރުމާއި ގެވަޅު ދޫކުރުމުގެ  .2

 ންމުން ކަމާގުޅުންހުރި މިނިސްޓްރީތަކާއި ބައްދަލުކުރުމަށް މާލެދިއުމަށް ނި

 3ދައުރު 

 7ކުއްލި ބައްދަލުވުން 
2 

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

 ހެދުމަށް ފިހާރަ  ވިއްކާ ތެޔޮ ބިން 2 އަކަފޫޓުގެ 600 ،ދޫކުރުމަށާއި
 ފާސްކުރުން   ނިންމަދޫކުރުމަށް

 ރީ އިދާ ހެދުމަށް  އަށްޓެއް މަސްކަނޑާ ،އެޅުމާއި ފެންލައިނެއް ބަނދަރަށް  .2
 މާލިއްޔަތުން  ނެތްނަމަ ކުރެވޭތީ ބަކައި ކުރެވެން ޚަރަދު ބަޖެޓުން

 ފާސްކުރުން ނިންމާ  ޚަރަދުކުރުމަށް

 3ދައުރު 

 8ކުއްލި ބައްދަލުވުން 
 ކައުންސިލްގެ ރައީސްއަށް ޗުއްޓީ ދިނުމަށް ނިންމުން  .1 3

 3ދައުރު 

 9ކުއްލި ބައްދަލުވުން 
3 

 އަފްރާހް މުޙައްމަދު ރައީސް ކައުންސިލްގެ ޚަރަދުކޮށް  ބަޖެޓުން  އިދާރީ .1
 ންބެހޭގޮތު  ކަންކަމާ އިތުރު  މިނޫންވެސް އަދި ދަނޑު  ފުޓްސަލް ،ބަނދަރާއި
 ށްދިޔުމަ ދަތުރެއް މާލެ މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި ފަރާތްތަކާއި ކަމާބެހޭ
 އި ފާސްކުރުން ނިންމަ

 3ދައުރު 

 10ކުއްލި ބައްދަލުވުން 
3 

 ށަހެޅޭނީހު އެދި ގޯއްޗަށް އަލުން އެފަރާތަށް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު  ގޯތި  ލިބިފައިވާ  .1
 ށްދޫކުރުމަ ގޯތި ދެން ދޫކުރުމަށްފަހު އެއްބުރު ،ހިސާބުން ދޫކޮށްލާ ގޯތި

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

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

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

 



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

ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ   21 

 ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު 
 ވެ.ބަދަލެއް ކައުންސިލަށް އައިސްފައެއްނުވެއެފާއިތުވެ ދިޔަ ހަމަސް ދުވަސްތެރޭ ފާހަގަކުރެވޭފަދަ އެއްވެސް 

 

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

 

 ނިންމުން  .13
 

 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަަތމަ ހަމަސް ދުވަހު ތިލަުދންަމތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކަުއންސިލް 2018
هللا ތް މާށްޓަކައި ހިނގާދިޔަގޮތާއި މި ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތް ގެ ރިޕޯޓް ލިޔެ ނިންމުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު ދެއްވިކަމަ

ިއ ނީގޮތުންނާހު މި ރިޕޯޓް ލިޔެ ނިންމުމުގައި ފަންސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އެއަށްފަ
ންސިލްގެ ދި މި ކައުއިދާރީގޮތުން އެހީތެރިވެދެއްވި ެއންމެހާ ފަރާތްތަކަށް އިޙްލާސްެތރިކަމާއިއެކު ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ. އަ

ދިނުމުގައި  މަތްތައްކި ޙިދުހަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކޮށް، ކައުންސިލް ހިންގުމުގައްޔާއި އަދި ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ އެކިއެ
އްވި ދެންސިލުން މި ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރުންނާއި، އިދާރީ އިސްވެރިންނާއި، މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން ހދ. އަތޮޅު ކައު

އަކީ ޚްލާސްތެރި ދުޢާ އަޅުގަނޑުގެ އި އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ފާަހގަކޮށް އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
ތަކެއް ކުރުމުގެ ރި ޚިދުމަތްރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި މަްނފާއަށް އަގުހު  ިތބެ،އަތޮޅާއި ޤައުމަށް ވަފާތެރި ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި 

އިތުރު  ކާމިޔާބީ އި،ބަރަކާތް ލައްވައަޅަމެންގެ މަސައްކަތުގައި هللا ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. ކީރިތި
  ينـــــــــآمـއެވެ. ކުރައްވާށި
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