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 ބަޔާން  ރައީސްގެ  ކައުންސިލްގެ 
 

g 
 

ވާތާއި ސަލާމް ގެ ހަޟްރަތައް، ޞަލަهللا އެއްމެހާ ޙަމްދުޝަނާ ހައްގުވަނީ ގަދަކީރިތި ވަންތަ މާތް
އަލައިހި ވަސައްލަމައަށް. މި ޞަލަވާތުގައި އެކަލޭގެފާނުންގެ އާލުންނާއި هللا ލެއްވުންއެދި ދުޢާކުރަނީ މާތް ނަބިއްޔާ މުހައްމަދު ޞައްލައް

ސާނުން މިތުރު ސަހާބީން ސާމިލްކުރަން. ދުނިޔޭގައި އިންސާނުން ދިރިއުޅުމަށް އަގުނުކުރެވޭ ގިނަގުނަ ނިއުމަތްތައް ދެއްވީ އެއިން
 ޝުކުރުވެރިކަމާއިއެކު އިންސާނިއްޔަތު ބިނާކުރުމަށް. ހަމަކަށްވަރުން އަހަރެމެން އެއްމެންނީ ޝުކުރުވެރިވާ ބައެއްކަމުގައި ލައްވާށި. 

ވަނަ އަހަރަކީ ދުސްތޫރީ ހެޔޮބަދަލުތަކާއިއެކު ރާއްޖޭގެ ހިންގުމަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް  2021ފާއިތުވި 
ގެ ބަލިމަޑުކަމާއިއެކުވެސް ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ގިނަގުނަ  19އަހަރެކެވެ. މުޅި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވި ކޯވިޑް  ދައުލަތުން ކުރެވުނު

ގެ ހެޔޮރަޙުމަތުން މި ރަށުގައި މިބަލިމަޑުކަމާއި هللا ޙިދުމަތްތަކެއް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހުއްޓުމެއްނެތިދިޔައީ ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. 
ހާ ފަރާތްތަކަށްވެސްވަނީ ބަލީން ފަސޭހަވެ ރަށުގެ ހާލަތުވެސް އާއްމުހާލަތައްގެނެވިފައެވެ. މިކަމުގައި ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލާންޖެހުނު ހުރި

 އެކިގޮތަގޮތުން އެހީތެރިވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް މިފުރުޝަތުގައިވެސް ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ. 

ނޑު އަމާޒެއްކަމުގައި ދެކި މަސައްކަތްކުރެ  ވުނީ އެކަށައަޅަންޖެހޭ ޕްލޭންތައް ކައުންސިލްގެ މައިގަ
ނޑި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނޭގޮތަކަށް މަސައްކަތްކުރު މެވެ. ރަށުގެ އެކަށައެޅުމާއިއެކު ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންދާ ރަށްވެހިކަމުގެ ހިދުމަތްތައް މެދުނުކެ

ނޑައަޅަންޖެހޭ އެކިއެކި އުސޫލުތައް ރައްޔިތު  ންނާއި ކަމާގުޅޭ ދާއިރާތަކުގެ ބޭފުޅުންނާއި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން، ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން އަދި ކަ
 މަސްވަރާކުރެވި ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ. 

ވަނަ އަހަރު ވެގެންދިޔައީ ރައްޔިތުންނަށް އަސާސީ ގިނަގުނަ ހިދުމަތްތަކެއް އަލަށް ފެށިގެންދިޔަ  2021
ންޖީނުގެއެއް އެޅުމަށްފަހު ާއއްމުންދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުގައިހުރި އަހަރަކަށެވެ. ފެނާއި ނަރުދަމާ، ކަރަންޓްގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި އައު އި

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ރިވެޓްމަންޓް  ޖެހުމުގެ އިންޖީނުގެވަނީ ނިވާލެވިފައެވެ. އަދި ރަށުގައި އައު ނެޓްވޯކް އެޅަންފެއްޓެވުމާއި، ގޮ
ވަނަ  2021ޓަކައި އައުޓްޑޯ ޖިމް ގާއިމުކުރެވި ހިދުމަތްދޭންވެސް ފެށިފައިވަނީ މަސައްކަތްވެސްވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. ކަސްރަތުކުރުމަށް

އަހަރެވެ. ސުކޫލަށްދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަމަށް ހައްލުހޯއްދަވައިދެއްވުމުގެ ގޮތުން ސޮކޫލްގެ އައު އިމާރާތެއް އެޅުމަށް 
ރަށުގައި މުޅިން އަލަށް ކޮމިއުނިޓީ ލައިބްރަރީގެ ހިދުމަތް ފެށި އެހިދުމަތުގެ  ކޮންޓްރެކްޓްކުރެވިފައިވަނީވެސް ފާއިތުވި އަހރެވެ. މީގެ އިތުރުން

 ބޭނުން ރައްޔިތުން އަންނަނީ ހިފަމުންނެވެ. 
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   ތަޢާރަފު  .1
 

 ގެ   2010/7ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު  މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް
ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ  ފައިނު ކައުންސިލުންނަ އަހަރު ވަ 2021ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވުނު 109

 ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެވެ.

ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.  ގެ ވަނަވަރު ރަށު ގެ މިޝަނާއި، މިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލް 
ނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީޖާ ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި، އެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން  ގެ ނަ އަހަރު ވަ  2120 މީގެއިތުރުން  ހިންގުމަށް ކަ

 .  ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު ހިމަނާލެވިފައިވާނެއެވެޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތަފްޞީލް އަދި 
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  ތަޞައްވަރު  ކައުންސިލްގެ  .2
 

 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނަކީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނުގައި ސާބިތުވެތިބި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި
ތަޢުލީމީގޮތުންނާއި އިޖުތިމާއި ގޮތުން އަދި ޤާނޫނުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތާ އުފާވެރި މާހައުލެއްގައި ޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮ އާދައަކަށް އަޙްލުވެރި، 

 ވެ.އިޤްތިޞާދީ ގޮތުންނާއި ސީޔާސީ ގޮތުން ހޭލުންތެރި ރައްކައުތެރި އަމާން ވެއްޓެއް އެކުލެވިގެންވާ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ވާނެއެ 

 

   އަމާޒު ކައުންސިލްގެ  .3
 

ގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި،ދިވެހިރާއްޖޭ
ތަމައަކީ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން ފައިނު ތަރައްޤީކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް ގާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ ރަށްވެހިތަރައްޤީ ހޯދައިދިނުމަށާއި، ރަށުގެ މުޖު

 ބަދުމެ މަސައްކަތް ކުރުން މަތީ ދެމިތިބުން.ފުދުންތެރި ދުޅަހެޔޮ ވެއްޓަކަށް ހެދުމަށް ހަލުވިކަމާއިއެކު އަ
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 ކައުންސިލްގެ އޮނިގަނޑު    .4
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   / ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު ރަށުގެ ވަނަވަރު  .5
 

 ކަމުގައިވާ  ރަށް  ބޮޑު ބިން  އެންމެ އަތޮޅުގެ އޮންނަ  ދެވަނައަށް  ދެކުނުން ތެރެއިން ރަށްތަކުގެ  ދިރިއުޅޭ މީހުން  އުތުރުބުރީގެ  މާޅޮސްމަޑުލު
 . ރަށެކެވެ މަޝްހޫރުވެފައިވާ ޒަމާނުއްސުރެ މާހައުލެއްކަމަށް ހިތްގައިމު ފައިނަކީ

  އުނގޫފާރާއި  ވެރިކަންކުރާރަށް އަތޮޅުގެ  ވާއިރު ކިލޯމީޓަރ 153.38 މާލެއާއިދެމެދު މިރަށާއި ހުންނަ ހެކްޓަރ 66.3 ބޮޑުމިނުގައި
ރަހައްދީ ދެއެއަރޕޯރޓް ކަމުގައިވާ އިފްރު އަދި ދަރަވަންދޫ އެއަރޕޯރޓާއި މިރަށައި ދެމެދުގައި ސަ. މީޓަރެވެ ކިލޯ 22.81 ދެމެދުގައިވަނީ
 ޖުމުހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ށް ލޯބިކުރާ،އިސްލާމްދީނަ މާތްވެގެންވާ ރައްޔިތުންނަކީ މިރަށުގެ ނޯޓިކަލް މޭލެވެ. 18ހުންނަނީ 

ނޑަކަށް އަހަރަކު ނިސްބަތަކީ  އިތުރުވާ އާބާދީ  މިރަށުގައި. ރައްޔިތެކެވެ ތެރިކިޔަމަން ބޯލަނބާ ޤާނޫނުތަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީއާއި  6، 5 ގާތްގަ
 102 ސްކޫލްގައި މިއަހަރު، ދަންނައިރު ލިޔަންކިޔަން އިންސައްތަ 99 އާބާދީގެ . އެވެ 495 އާބާދީއަކީ މިހާރުގެ މިރަށުގެ ކުދިންކަމުގައިވާއިރު

 މިރަށު ސްކޫލަކީ ސާނަވީ ފެންވަރަށް ތަޢުލީމް ފޯރުކޮށްދެވޭ ސްކޫލެކެވެ.   .ޙާޞިލްކުރަމުންދެއެވެ ތަޢުލީމް ކުދިން 

ސަރުކާރާއި ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކާއި، އެކިއެކި އަމިއްލަ ކުންފުނިންތަކުން  ބޮޑު ޕަސެންޓެއް ހިއްސާކުރަނީ  ރަށަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ
ނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން އަދި އަމިއްލަ އުފެއްދުންތެރިކަމާއި އެވެ. މީގެ އިތުރުން ފަތުރުވެރިކަމު އާމްދަނީ ރަށަށްލިބޭ ގެ ދާއިރާއިންނާއި ދަ

 އަމިއްލަ މަސައްކަތްތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ ހިމެނެއެވެ.

ސްޓްރޭޓް މެޖި، އިދާރާ ކައުންސިލްގެ ރަށު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޚިދުމަތްތައް އެކިއެކި ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް ސަރުކާރުން މިރަށުގައި
 2021.ޓީ.އޭ ފާމަސީ އަދި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ފައިނު ބްރާންޗެއް ގާއިމުކުރެވިފައިހުރެއެވެ. އަދި ކޯޓު، ސިއްހީ މަރުކަޒު، އެސް

ންވަރުގެ ވަނަ އަހަރު ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ފެށި ކުރިއަށް ދެއެވެ.  މީގެ އިތުރުން ނަމާދުކުރުމަށްޓަކައި ޒަމާނީ ފެ
 ތަކާއި ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސްކޫލެއް ގާއިމުކުރެވިފައިވެއެވެ. މިސްކި ހުކުރު

ލަފާފުރުމަށްޓަކައި ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ބަނދަރަކާއި ރަށަށް އަރާ ފައިބާ ދަތުރުވެރިންނަށް ޚާއްޞަ ކުރެވި ދަތުރުވެރިންގެ ހިޔާއެއް 
 ގާއިމުކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 ގޮތުގައިފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ  މައްސަލައެއްގެ ކަންބޮޑުވާ އެންމެ  މައްސަލަތައްހުރިއިރު ގިނަ ތަފާތު  ފާހަގަކުރެވޭ ތިމާވެށީގެގޮތުން  މިރަށުގައި
މިމައްސަލަ އެންމެބޮޑަށް ދިމާވެފައިވާ ރަށުގެ ހުޅަނގު އުތުރުފަރާތުގައިވަނީ ޖީއޯ ބެގް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް . މައްސަލައެވެ ރަށްގިރުމުގެ

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

ނަތީޖާ 
ޙާޞިލްކުރެވުނު 

 މިންވަރު 

ހަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 
   މުއްދަތު

Q4 Q3 Q2 Q1  ްހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ހަރަކާތ 

         ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުން

100%        ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުން

  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތް           

          
ޙާލަތު  އަސާސީ ޚިދުމަތުގެ ގޮތުން ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކަކީ ކޮބައިތޯބަލާ

 ދެނެގަތުން.

100%      1.1.1.2 އްޔިތުންނާއި ބައްދަލްކުރުން ރަ

100%      1.1.1.3 މުއައްސަސާތަކާއި ބައްދަލްކުރުން.

          
ގުޅިގެން  ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކާއި

  މަސައްކަތްކުރުން.

100%         
އި އިދާރާތަކާ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާ ޓީމަކުން ސަރުކާރުގެ

 ބައްދަލްކުރުމަށް މާލެދިއުން.
1.1.2.1 

 1.1.2.2  ޕްރްޕޯސަލްހަދާ ބަޖެޓް ހޯދުން.         100%

 ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން.          

100%      1.1.3.1 އެއްބާރުލުން ހޯދުން  ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލްކޮށް ރައްޔިތުންގެ

 ބަޖެޓް ހޯދުން. ޚިދުމަތްތައް ލިބިގަތުމަށާއި، ޚިދުމަތްތައް އިތުރުކުރުމަށް އަސާސީ           

100%    

ހޯދުމަށް  ސަރުކާރާއި އެހީދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން
 މަސައްކަތްކުރުން.

1.1.4.1 

 މަސްވެރިންނަށް މަސްވިއްކޭނެ މާކެޓް ހޯދައިދިނުމުގައި އެހީތެރިވުން           



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ރަކާތްތަުކގެހަ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 0202
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50%    

ފަރާތްތަކާއި  އިރި ރިސޯޓްތަކާއި، ރަށްރަށުގައި މަސްގަންނަކަ
  ވާހަކަ ދައްކައިގެން މާކެޓް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

2.1.3.1 

ނޑުބިން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ދަނޑުބިން ދޫކުރުން.            ދަ

100%     ނޑުބިން ދޫކުރުމަށް  2.2.2.1 އިޢުލާނުކުރުން  ކައުންސިލުން ދަ

ނޑުވެރިކަމުން އުފައްދާ ތަކެތި ވިއްކޭނެ އިންތިޒާމް            ހަމަޖެއްސުން. ދަ

50%      2.2.3.1  ކައިރި ރިސޯޓްތަކުން މާކެޓް ހޯދުން

          
ނޑުވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހެޔޮއަގުގައި ގަސްކާނާ ފަދަ ތަކެތި ލިބޭނެ  ދަ

 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.

100%       

ދައްކައިގެން  ކާނާ ވިއްކާ ފަރާތްތަކާއި ވާހަކަގަސް
ނޑުވެރިންނަށް ހެޔޮއަގުގައި ގަސްކާނަ ލިބޭނެ މަގު  ދަ

 ފަހިކުރުން 
2.2.4.1 

 ޗެކުކުރަމުންދިއުން. ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ އަދި ވިއްކާ ތަންތަން މަހަކު އެއްފަހަރު          

100%      3.1.2.1  މޮނިޓަރކުރުން

 ހޭލުންތެރިކުރުވުން. ޙަތަށް ފައިދާހުރި ރަނގަޅު ކާނާއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތުދީސިއް          

100%      3.1.3.1 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.

 ރަނގަޅު ކާނާއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތުދީ ހޭލުންތެރި ކުރުވުން.          

80%      4.1.1.1 ގުން.ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިން

 ހޭލުންތެރިކުރުވުން. އެފަދަ ބަލިތަކާއިބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދީ ރައްޔިތުން          

100%      5.1.1.1 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 

 މަދިރީގެ އުނދަގޫ ބޮޑުވުމުން މަދިރިއަށް ފޮގްކުރުން.          

100%    5.1.2.1 ފޮގްކުރުން  ހޯދައިގެން މަދިރިއަށްބޭނުންވާ ކެމިކަލް     

 މަދިރިއުފެދޭ ތަންތަން ނައްތާލުން.          

100%      5.1.3.1 ރަށުތެރެއާއި، ގެތައް ޗެކުކުރުން 

 ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.          
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100%       
ބަހަލައިގެން  ށްރައްޔިތު ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުން ގުރޫޕްތަކަ

  ކުރުން.
5.1.4.1 

 ފޯރުކޮށްދިނުން. ބަލިތަކާއިބެހޭ ލީފްލެޓާއި ޕޯސްޓްރުފަދަ ތަކެތި ގޭގެއަށް          

 5.1.5.1 ކަމާއިގުޅޭ އިދާރާތަކުން އެފަދަތަކެތި ހޯދުން          100%

 ކަމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދީ ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން.          

80%      6.1.1.1 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 

          
ގޭގެއަށް  ކަމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިނެމޭ ލީފްލެޓާއި ޕޯސްޓަރުފަދަ ތަކެތި

 ފޯރުކޮށްދިނުން.

85%      6.1.3.1 ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތުން އެތަކެތި ހޯދުން 

 ދީނީގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުން.          

100%      7.1.1.1  ދަރުސްތައް ދިނުން،ދީނީ 

 ރިޕޯރޓްކުރުން. މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކަށް          

10%         7.1.3.1 ކައުންސިލްގައި ޕޮލިސް ޑެސްކެއް ޤާއިމުކުރުން 

 ހޭލުންތެރިކުރުވުން. ދުންފަތުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތުދީ          

100%      8.1.1.1 ހޭލުންތެރިކުރުމާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުން 

          
އިސްތިޢުމާލްނުރުރާ  ހޮޓާ ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ ތަންތަނުގައި ދުންފަތުގެ

ނޑައަޅާ އެނޫންތަނެއްގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު  ވަކިސަރަހައްދެއް ކަ
 ނުކުރެވޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން.

20%      8.1.3.1 ޤަވާއިދުން ބަލާ ފިޔަވަޅު އެޅުން  އެފަދަ ތަންތަން

          
ކުޅިވަރު ކުޅެވޭނެ  ސަރުކާރާއި އެހީދޭ ޖަމާޢަތްތަކާއިގުޅިގެން ބަޖެޓް ހޯދާ ތަފާތު

 ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުން.

100%      9.1.1.1 ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކޮށް ބަޖެޓް ހޯދުން

 9.1.1.2 ނިންމާލުން  މަސައްކަތްތައް ޗޭންޖިން ރޫމްގެ ނުނިމިހުރި          0%

 މުޤައްރަރު ޙާސިލްކުރެވެމުންދޭތޯ ބަލާ ކަށަވަރުކުރުން.          

100%      10.1.1.1 މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުން 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ރަކާތްތަުކގެހަ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 0202
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 ކިޔަވައިދިނުމުގައި ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރުން           

100%    

އެކިފަރާތްތަކުގެ  ކާރާއިވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުމަށް ސަރު 
 އެހީހޯދުން 

11.1.1.1 

 ޓީޗަރުންނަށް އިތުރު ތަމްރީނާއި ޚުނަރު ލިއްބައިދިނުން           

100%      11.1.2.1 ޓީޗަރުން އެކިއެކި ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިކުރުން 

          
ށް އެކަމަ ޓީޗަރުންނަކީ ޑިގްރީފެންވަރު ހުންނަންޖެހޭ ބައެއްކަން ވިސްނައިދީ

 އަހުލުވެރިކުރުވުން.

100%    

ޓީޗަރުންނަށް  އެޑިޔުކޭޝަނުގެ ތަޢުލީމީ ސިޔާސަތު ދިވެހި
 އަންގައިދީ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން 

11.4.1.1 

 ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން. ކޮލެޖުތަކާއި ގުޅިގެން އެފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކުން ޓީޗަރުންނަށް          

60%      11.4.2.1 ފުރުޞަތުތައް ހޯދުން  އި މަޝްވަރާކޮށް ހުރިއެފަދަ ފަރާތްތަކާ

 ހޯދައިދިނުން. ޓީޗަރުންނަށް ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއި އިންފުރާސްޓްރަކްޗަރ          

100%    11.4.3.1 ސަރުކާރާއި އެހީދޭ ފަރާތްތަކުން އެހީހޯދުން     

 މަސައްކަތްކުރުން  ށްކަމާއިގުޅޭ އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން ކޯސްތައް ހިންގުމަ          

0%        12.2.1.1 ހިންގުން  ކަމާއިގުޅޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ކޯސްތައް

 ކޯސްތަކާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތުދީ ހޭލުންތެރިކުރުވުން           

80%        12.2.2.1 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 

          
އިތުރުވާނެގޮތަށް  އިވެރިވުން ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި އަންހެނުންގެ ބަ

 ކަންކަން އިންތިޒާމްކުރުން 

100%      14.3.2.1 ހޭލުންތެރިކުރުވުން 

          
ލިބިދެވެމުންދާކަން ޔަޤީން  ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކުން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ރައްކާތެރިކަން

 ކުރުން 

100%    
 އްކާތެރިކަންޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކުން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ރަ

 ލިބިދެވެމުންދާކަން ޔަޤީން ކުރުން 
15.1.3.1 

 މަސައްކަތްކުރުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ގުޅިގެން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރަން          

50%       16.1.1.1 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 
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އެފުރުޞަތު  ވާ އަންހެނުންނަށް ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން ކުރިޔަށްދާން ބޭނުން

 ހޯދައިދިނުން 

100%    

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ  ސަރުކާރުން ހިންގާ ގެޓްސެޓް ޕްރޮގްރާމްފަދަ
 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން.

16.2.1.1 

          
ކުރެވިދާނެކަންކަން އަންގައިދީ  ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން އަންހެނުންގެ ކުރިއެރުމަށްޓަކައި

 ވުން ހޭލުންތެރިކުރު

100%      17.1.3.1 ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 

          
 ރައްކާތެރިގޮތުގައި ފެން ނަގާ ބޭނުންކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން އާންމުން

 ހޭލުންތެރިކުރުވުން 

60%      18.1.3.1 މަޢުލޫމާތު ދިނުން 

 ން އެމަސައްކަތް ކުރުން ސަރުކާރުގެ ކަމާއިގުޅޭ އިދާރާއާއި ގުޅިގެ          

100%      18.2.1.1 ހުށަހެޅުން  ފެނުގެ ރިޒާވް ބަލާ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކަށް

          
އާއްމުދަނީން  ކުނި އުފުލުމަށް ސަރުކާރާއި އެހީދޭ ފަރާތްތަކާއި، ކައުންސިލްގެ

 ޚަރަދުކޮށްގެން ޕިކަޕެއް ހޯދުން.

25%       

ޕިކަޕެއްގަނެ  ންގެ އާއްމުދަނީސަރުކާރުގެ އެހީއާއ ރައްޔިތު 
 ޚިދުމަތަށް ނެރުން 

20.2.1.1 

 ކުނިކޮށްޓަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުން           

100%        20.2.2.1 ހޯދުން  މުވައްޒަފުން 2ބަޖެޓް ހޯދާ އިޢުލާނުކޮށްގެން 

 ޕިކަޕް ޑްރައިވަރެއް ހޯދުން           

0%         20.2.3.1 ހޯދުން  ރައިވަރަކުބަޖެޓް ހޯދާ އިޢުލާނުކޮށްގެން ޑް

          
ސަރުކާރާއި އެހީދޭ  ކުނީގެ ކަންކަން ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ގެންދިއުމަށްޓަކައި

 ފަރާތްތަކުން ބަޖެޓްހޯދުން.

100%      20.2.4.1 ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅައިގެން ފަންޑުހޯދުން

 ކޮށްޓަށް ގެންދިޔުން ފަތް ކުންޏާއި ކުނިވާޒާތުގެ ކުނި ވަކިކޮށް ކުނި           

100%      20.3.1.1 ޢުޞޫލުތައް ހަދާ ތަންފީޒުކުރުން 

 ބަނދަރު ބޭނުންކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން           

90%      21.1.2.1 ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން 
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ނޑައަޅާ ޢާންމުކު            ރުން ސާފުކުރުމަށް ދުވަސްތަކެއް ކަ

100%      21.2.2.1 ގޮތްތަކެއް ނިންމުން  ރައްޔިތު އަންހެނުންނާއި މަޝްވަރާކޮށްގެން

 ބަނދަރުމަތީގައި ޑަސްބިން ބެހެއްޓުން           

100%      21.2.3.1 ޤާއިމްކުރުން  ޑަސްބިންތައް އުކާލާނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް

 ލެހެއްޓުން ރަށުތެރެއާއި މަގުތައް ސާފުކޮށް ބެ           

60%    

އެކަމަށް ޢާންމުން  ރަށުގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި
 ހޭލުންތެރިކުރުން.

22.1.1.2 

100%    

އިޖުތިމާޢީ  ރައްޔިތުންގެ އަންހެނުންގެ މަޝްވަރާގެމަތިން
ސާފުތާހިރުކުރުމާއި އެކަން ގެންދާނޭ ގޮތެއް   ސަރަޙައްދު

ނޑައަޅައި ބަޖެޓް ހޯދު  ން ކަ
22.1.1.3 

 މަދުވެގެން އަހަރަކު ދެފަހަރު މުޅިރަށާއި ފަޅު ސާފުކުރުން.          

0%      22.1.3.1 ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުން 

 ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން          

100%      22.2.1.1 ކޮށުން  ދެފަހަރު ރަށުގެ މަގުތަކުގެ ދެފަރާތު އަޅެލިމަތި އަހަރަކު

100%      22.2.1.2 ހޯދުން. ރަށުގެ ކުލަބު ޖަމުޢިއްޔާ ތަކުގެ އެހީތެރިކަން

 މަގުބައްތި އިތުރުކުރުން.          

100%      23.1.2.1 އެޅުން  ބައްތިތައް އިތުރުކުރުމާއި ބައްތިތަކަށް ކޭބަލް

 ބައްތި ޖަހާ ދިއްލުން.އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި މަގު          

100%    

_ 
23.1.3.1 

 މަގުބައްތިތައް ބެލެހެއްޓޭނޭ ރަނގަޅު އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން.          

0%    

ޙަވާލުކޮށްގެން  ކުލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި
 އެކަންކުރުން 

23.1.4.1 

          
ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި  ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ

 ދިނުން.
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100%    

އިދާރީ  ހިންގުމާއި ބެހޭ ތަމްރީނުތައް ކައުންސިލާއި
 މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުން.

25.1.1.1 

80%      25.1.1.2 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހަރުދަނާކުރުން.

100%    

ފައިނޭސިއަލް  ންޑުޔޫސް ޕްލޭން،ރަށުގެ ތަރައްޤީޕްލޭން، ލޭ
 ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް ތަންފީޒުކުރުން.

25.1.1.3 

100%    

ރައްޔިތުންނަށް  އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ހަމަހަމަކަމާއިއެކު
 ޚިދުމަތްދިނުން.

25.1.1.4 

          
ންގެ ޚިޔާލާ ރައްޔިތު ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި

 މަޝްވަރާހޯދުން.

100%      25.1.2.1 ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން.

          
ސަރުކާރުގެ ތެރެއިންނާއި،  ކައުންސިލަށް އާއްމުދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތަކަކީ ކޮބައިތޯބަލާ

ވަސީލަތްތައް  ސަރަޙައްދުގެ ތެރެއިން ލިބެންހުރި  ކައުންސިލްގެ އިޤްތިސާދީ
 އިތުރުކުރުން. ނުންކޮށްގެން އެންމެފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އާއްމުދަނީބޭ

40%      25.1.3.1 އިންވެސްޓްރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން.

          
ފަސޭހަކަމާއެކު ކައުންސިލުން  ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެކިއެކި ޚިދުމަތްތައް

 ފޯރުކޮށްދެމުން ދިއުން.

100%    

ކޮބާތޯބަލާ  ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށްހުރި ގޮންޖެހުންތަކަކީ 
 ހައްލުކުރުން 

25.1.4.1 

          
ހެޔޮއެދޭ  ރަށުގައިހުރި އާސާރީ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ސަރުކާރާއި

 ފަރާތްތަކުގެ އެހީހޯދާ ބެލެހެއްޓުން.

0%      25.3.2.1 ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން 

          
ރައްޔިތުންނާއި  ރަށުގައި އުވެދުންދާ ސަގާފީ ކަންކަން ދިރުވާ އާލާކުރުމުގެ ގޮތުން

 މަޝްވަރާކުރެވި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.

100%      25.3.3.1 ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން 

 ބެލެހެއްޓުން. މަރާމާތުކޮށް ސަރުކާރާއި ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ރަށުގެ މިސްކިތްތައް          

75%      25.4.1.1 ކޮންޓްރެކްޓަރުން ހޯދުން 

 މިސްކިތަށް ބޭނުންވާ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ހޯދައި ބޭނުންކުރުން.          

100%      25.4.2.1 ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީ ހޯދުން 

          
ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން  ގަބުރުސްތާނު ފަދަ ތަންތަން ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

 ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ބެލެހެއްޓުން.
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0%      25.4.3.1 ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރުން.

          
ނޑައަޅާފައިވާ ދުވަސްތައް ރަށުފެންވަރުގައި  ސަރުކާރުން ފާހަގަކުރުމަށް ކަ

 ފާހަގަކުރުން.

100%      25.5.1.1 އެއްބާރުލުން ހޯދުން. ށް ރައްޔިތުންގެދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުމަ

100%    

ކައުންސިލްގެ  ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ
 ބަޖެޓުންނާއި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީއާއިއެކު ހޯދުން.

25.5.1.2 

100%    

މުއަށްސަސާތަކުގެ  ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުމަށް ރައްޔިތުންނާއި
 ތެރިކަން ހޯދުން.އެހީ

25.5.1.3 

          
ބަލަހައްޓަމުން  ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދާތަކާއި އެއްގޮތަށް އުޞޫލުތައް ހަދާ ހިންގާ

 ގެންދިއުން.

100%    

ހުއްދަތައް  ކައުންސިލުން އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރަންޖެހޭ
 ފަސޭހަކަމާއި ލިބޭނޭގޮތް ހަމަޖެހިފައި އޮތުން.

25.7.1.1 

80%    

ނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވަނީ ޤާވާޢިދާއި  އެއްގަމާއި ކަ
 އެއްގޮތަށްތޯ ބަލާ ޗެކުކުރަމުންދިއުން.

25.7.1.2 

30%    

ޤަވާޢިދުތަކާއިބެހޭ  މިކަމާއި ގުޅިގެން ހެދިފައިވާ ޤާނޫނާއި
 މަޢުލޫމާތުދީ ހޭލުންތެރިކުރުވުން.

25.7.1.3 

10%    

ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު  ފުވާ ފަރާތްތަކަށްޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި ޚިލާ
 އަޅަމުން ގެންދިއުން.

25.7.1.4 

40%      25.7.1.5 މަގުތަކަށް ނަންކިޔުމާއި ނަންބޯޑް ޖެހުން.

40%      25.7.1.6 މަގުތައް ހެދުން.

 ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ރަށުގެ ވިހާމަރުވާ ބެލެހެއްޓުން           

100%    

ބެހޭގޮތުން  ސްޓްރީކުރުމާއި، ރަށްވެހިވުމާއި،އުފަންވުން ރަޖި
 މަޢުލޫމާތު ދީ ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން.

25.8.1.1 

100%    

ބަލަހައްޓަމުން  އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑް
 ގެންދިއުން.

25.8.1.2 

100%    

 ފޮނުވާ ކަމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް
 ބެލެހެއްޓުން.

25.8.1.3 

100%    

އައިޑީކާޑު  އުފަންވާ ކުދިންނަށް އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓާއި
 ހައްދައިދިނުން.

25.8.1.4 

 ބިދޭސީންގެ ދަފުތަރު އެކުލަވާލާ ބެލެހެއްޓުން           
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80%    

މަޢުލޫމާތު  ރަށަށް ބިދޭސީއަކު އެތެރެވާނަމަ އޭނައާބެހޭ
  ދިނުން. ކައުންސިލަށް

25.8.2.1 

50%      25.8.2.2 ބިދޭސީންގެ މަޢުލޫމާތު މޮނީޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

50%    

ނަގާ  ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށްއުޅޭ ބިދޭސީންގެ މަޢުލޫމާތު
 ފިޔަވަޅުއެޅުން.

25.8.2.3 

              

 ޖަމާނީ ލެޑްލައިޓް ހޯދުން           

100%      27.1.1 މިކަންކުރުން  އިގުޅޭ ވުޒާރާއާއި ގުޅިގެންސަރުކާރުގެ ކަމާ

0%      27.1.2 އެހީދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން

              

 ހުޅުވާލުން. ރަށުގެ ބިން ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް އިންވެސްޓަރުންނަށް ފުރުޞަތު          

40%      28.1.1.2 ން.ލޯކަލް ޓޫރިޒަމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލު 

30%      28.1.1.3 ދިރިއުޅުމަށް ގޯތި ދޫކުރުން 

30%    

ބާބަކިއު  ބޮޑުހިލަ ޖަހާ ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދު
 ސަރަޙައްދެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރުން 

28.1.1.4 

          
ގެން ފުރުސަތު ގުޅި އެކިދާއިރާތަކުން ތަމްރީނުވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރާއި

 ހޯދައިދިނުން.

80%    

ރިސޯޓްތަކާއި ގުޅިގެން  ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ކޮލެޖްތަކާއި 
 ތަމްރީނުދިނުން.

28.1.2.1 

          
ޚިދުމަތްތައް  ތަޢުލީމީ ދާއިރާ، ސިއްޙީދާއިރާ، ކަރަންޓާއި، ފެނާ ނަރުދަމާގެ

 ފުޅާކުރުން.

100%      28.1.3.1 ބައްދަލްކުރުން ކަމާއިގުޅޭ ދާއިރާތަކާއި

 ރަށުގެ މާހައުލަކީ އަމާން ސުލްޙަވެރި މާހައުލަކަށް ހެދުން.          

80%      29.1.3.1 ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތައް ތަންފީޒުކުރަމުން ދިޔުން 

 އުސޫލުތައްހެދުން. ފަންނީ މީހުންގެ އެހީގައި ކައުންސިލުން ހަދަންޖެހޭ ޤަވާޢިދުތަކާއި          

0%      30.1.1.13 ކަމަށްޤާބިލް މީހަކު ގެނައުން 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ރަކާތްތަުކގެހަ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 0202

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                                                 19
  

1

9

 

 ބިންދޫކުރުން. ރަށުން ބިންދޫކުރުމުގައި ބިނާވެށި ޕްލޭނަށް ބަލައިގެން          

100%      30.1.3.1 ބިން އިސްރާފް ވިޔަނުދީ ބިމުން ނަފާ ހޯދުން 

 ވުން.ދީނީގޮތުންނާއި ޤާނޫނީގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރު           

100%      31.1.1.1 ދީނީ ދަރުސް ދިރުން 

 ނަހަމަގޮތުގައި ފައިސާ ހޯދޭނެ ފުރުސަތު ހަނިކުރުން.          

20%      31.1.2.1 ހަރުދަނާކުރުން  ޤަވާޢިދުތަކާއި ޢުޞޫލުތަކާއި ހަމަތައް 

 ބިން ލޮކޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީ ހޯދުން           

0%      32.1.2.1 އެހީހޯދުން  ންސިލްގެ ބަޖެޓާއި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެކައު

 ރަށުގެ ގޯތިތަކާއި ބެހޭ ރަނގަޅު ސާވޭއެއް ރަށު ފެންވަރުގައި ހެދުން           

0%      32.2.1.1 ގޭގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަޢުލޫމާތު ނެގުން 

 ހެދުން. ރަށުގެ ބަނދަރުމަށްޗަކީ ފުރިހަމަ ތަނެއްކަމުގައި          

50%      32.3.1.1 ހަމަޖެއްސުން ބަނދަރުމަތިން ތެލާފެން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް

50%    

ބަނދަރުމަތިން ބިން  އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް ވިޔަފާރި ޢުޞޫލުން 
 ދޫކުރުން 

32.3.1.2 

 ރަށަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތެއް ޤާއިމްކުރުން           

0%      32.3.2.1 ޕްރޮޕޯސަލް ހަދާ ހުށަހެޅުން 

          
ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށް  ހިނަވާގެ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން

 ބެލެހެއްޓުން.

0%      32.5.5.1 ހޯދުން  މިކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ބަޖެޓް މެދުވެރިކޮށް

 ކް ހެދުން ޕާ 2ރަށުގެ ދެސަރަހައްދެއްގައި           

30%      32.7.1.1 ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ ފަންޑުހޯދުން 

0%      32.7.1.2 ޕާކްހަދާ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުން 
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50%      32.7.1.3  ހަމަޖެއްސުން ޕާކްގައި ކަސްރަތު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް

 އެކަށީގެންވާ ފެންވަރުގެ ގެސްޓްހައުސް ހެދުން           

40%      33.1.1.1 ފުރުޞަތުދީގެން  އެކަމަށް ސައުގުވެރިކަންހުރި އާއްމު ފަރާތަކަށް

90%        ފޯރުކޮށްދިނުން  މިކަމަށް ބޭނުންވާ ލަފައާއި އިރުޝާދު

0%        އަޙްލުވެރިކުރުން. ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނާއި ޤަވައިދުތަކަށް

 ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުން           

100%      35.1.1.1 އެހީތެރިކަން ހޯދުން  ކަމާއިގުޅޭ ތަމްރީން ލިބިފައިވާ މީހުންގެ

 ދީނީގޮން ހޭލުންތެރިކަން ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ހެދުން           

100%    

ދެމުން  ދީނީގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ދީނީ ދަރުސްތައް
 ގެންދިއުން.

36.1.1.2 

  ގޮތުން މަތީތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން ދީނީ          

60%    

  ދީނި ތަޢުލީމު ސާނަވީ ތަޢުލީމް ނިންމާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން

 ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން  ޙާޞިލްކުރުމަށް ބޭނުންވާ 
36.1.3.1 

 ރަށުގައި ޤްރުޢާން ކުލާސް ހިންގުން.          

100%      36.1.2.1  ޤްރުޢާން ކުލާސް ހިންގާނެ ޢިމާރާތެއް ހޯދުން 

 ރަށުފެންވަރުގައި ޤްރުޢާން މުބާރާތްތައް ބޭއްވުން.          

100%      36.2.2.1 ބައިވެރިން ހޯދުން  ރަށުފެންވަރުގައި އެކަން އިޢުލާންކުރެވި

          
މުބާރާތްތަކުގައި  ރުޢާންއަތޮޅު ފެންވަރުގަޔާއި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ބާއްވާ ޤް 

 ބައިވެރިކުރުވުން.

100%    

ދަރިވަރުން އަތޮޅު  ރަށު ފެންވަރުގައި ބާއްވާ މުބާރާތުން ހޮވޭ
 ފެންވަރުގައި ބައިވެރިކުރުން 

36.2.3.1 

100%        
ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ  އަތޮޅު ފެންވަރުން ނެގޭ ދަރިވަރުން ޤުރުއާން

 މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރުން 
36.2.3.2 

ނޑައެޅުން.            އަންހެނުން ނަމާދު ގެއެއް އެޅުމަށްޓަކައި ބިމެއް ކަ
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50%     

އެންމެ  ރަށުގެ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ބެލުމަށްފަހު އެކަމަށް
ނޑައެޅުން   އެކަށީގެންވާ ބިމެއް ކަ

36.3.1.1 

 ކުޑަކުދިންނަށް އަމާން މާޙައުލެއް ޤާއިމްކުރުން           

60%      38.1.1.1 ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން 

60%    

ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރަނގަޅު  ރަށުގައި އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ފަރާތުން
 ކަންތައްތަކާއިބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރި ކުރުން.

38.1.1.2 

100%    

ފަރާތްތަކާއިމެދު ޤާނޫނާއި  ކުޑަކުދިން ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ
 ފީޒުކުރުން ޤަވާޢިދު ތަން

38.1.1.3 

          
ތަޙުޒީބު  ހޭލުންތެރިކަން އިތުކޮށް ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ މިންވަރުކުޑަ 

 މުޖުތަމައަކަށް ހެދުން 

50%      39.1.1.1 ދީނީގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން.

80%    

ންނަ ޖަމުޢިއްޔާތަކުގައި ދެފުއްފެ ހުރިހާ މުއަށްސަސާތަކާއި ކުލަބް
 ސިޔާސަތެއް ގެންގުޅުން.

39.1.1.3 

100%      39.1.1.4 ތަންފީޒުކުރުން. ހަމަހަމަކަމާއެކު ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތައް

 ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުން.          

100%    

މެދުވެރިކޮށްގެންނާއި  ކަމާއިގުޅޭ މާހިރުންނާއި ތަޖުރިބާކާރުން
 މަޢުލޫމާތުދިނުން  ގައި ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުންތަކުންރަށު ފެންވަރު 

41.1.1.1 

0%    

އެކި  ޤާނޫނީ މެސެޖުތައް ދައްކުވައިދޭ ބޯޑުތައް ރަށުގެ
 ތަންތަނުގައި ބެހެއްޓުން 

41.1.1.2 

 ކުށްކުރާ ފަރާތްތަކާއިމެދު ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތައް ތަންފީޒުކުރުން.          

100%    

ފަރާތްތަކަށް  ތްތަކާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކަމާއިބެހޭކުށްކުރާ ފަރާ
  ރިޕޯޓްކުރުން

41.1.2.1 

100%      41.1.2.2 އެޅުން  ކުށްކުރާ ފަރާތްތަކާއިމެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު

 މަސައްކަތްކުރުން  ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށް އެކިގޮތްގޮތުން          

100%    

ކޮބައިތޯބަލައި އެފަދަ  ފާގެ ފުރުޞަތުތައް ހުރި ދާއިރާތަކަކީވަޒީ
 ފުރުޞަތުތައް ޒުވާނުންނަށް ހޯދައިދިނުން.

42.1.1.1 

60%    

ފުރުޞަތުތައް  ރަށުގެ ބިން ބޭނުންކޮށްގެން ވަޒީފާގެ
 އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

42.1.1.2 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ރަކާތްތަުކގެހަ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 0202
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60%    

ދިއުމަށް ފުރުޞަތު  ކުރިޔަށް މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން
 ހޯދައިނުން.

42.1.1.3 

          
ނޑު، ) ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ސްޕޯރޓްސް އެރީނާއެއް ހެދުން ފުޓްބޯޅަދަ
ނޑު، ވޮލީކޯޓް، ބަށި ކޯޓް، އެހެނިހެން ކުޅިވަރުތައް  ކުޅެވޭނެ ކޯޓްތައް( ފުޓްސަލްދަ

80%    

ގުޅިގެން  ދޭ ފަރާތްތަކާއިކަމާއިގުޅޭ މިނިސްޓްރީއާއި އެހީ
 ފަންޑުހޯދުން 

42.2.1.1 

          
އެހީތެރިކަމާއިއެކު  ތަފާތު ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި އެކިފަރާތްތަކުގެ

 ހޯދުން.

100%    

ޕްރޮޕޯސަލް  ސަރުކާރާއި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީ ހޯދުމަށް
 ހަދާ ހުށަހަޅައި ފަންޑުހޯދުން 

42.2.3.1 

 ޒުވާނުން ކުޅިވަރުގެ އެކިދާއިރާތަކުން ތަމްރީނުކުރުން.          

80%    

ފުރުޞަތުގެ މަޢުލޫމާތު  ޒުވާނުންނަށް ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާގައިހުރި
 ދީ ޝައުޤުވެރިކުރުވުން 

42.2.4.1 

80%    

އެކިއެކި ތަމްރީން  ޒުވާނުންނަށް ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ހިންގޭ
 ގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން ޕްރޮގްރާމްތަކު

42.2.4.2 

 އެއާޕޯޓެއް ޤާއިމްކުރުން           

0%        ނޑައެޅުން  މިކަމަށް ރަނގަޅު ދިރާސާއެއް ކުރުމަށްފަހު ބިން   44.1.1.1 ކަ

0%         
ކުންފުނިތައް  ސަރުކާރުގެ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ބޮޑެތި

 މެދުވެރިވެގެން އިންވެސްޓްކުރުން 
44.1.1.2 

 ސިޓީހޮޓާ އެޅުން           

0%       

ފުރުސަތު  ސިޓީހޮޓާއެޅުމަށް ޝައުގްވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް 
 ހުޅުވާލުން.

44.1.2.2 

0%        
މަސައްކަތަށް  ސިޓީހޮޓާ އަޅާ ފަރާތްތަކަށް ބިންދޫކޮށް ޢަމަލީ

 ނެރުން.
44.1.2.3 

      ނޑުވެރިކަން ކުރުމަށާއި އިންޑަސްޓްރިއަލް މަސައްކަ   ކުލީބިން ދޫކުރުން  ތްކުރުމަށް ދަ

70%    

 ރަނގަޅު ޕްރޮޕޯސަލެއްގެ ދަށުން އިންވެސްޓަރުންގެ

 ޝައުޤުވެރިކަން ހޯދުން 
44.1.3.2 

 އެކުއަކަލްޗަރ ތަޢާރަފްކުރުން           

0%    

 ރަށުގެ ފަޅުން ސަރަޙައްދުތަކެއް ކަނޑައަޅައި

 އިންވެސްޓަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން 
44.2.1.1 
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 މުރަކަ ދިރުވާ އާލާކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން           

0%    

 ރަށުގެ ފަޅުން ސަރަޙައްދުތަކެއް ކަނޑައަޅައި

 އިންވެސްޓަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން 
44.2.2.1 

0%    

ފަރާތްތަކުން ފަންނީ  ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ
 ން އެހީތެރިކަން ހޯދު

44.2.2.2 

          
ވަޞީލަތްތައް  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުންމަށް އާ ޢިމާރާތެއް އެޅުމާއި

  ޤާއިމުކުރުން

0%      45.1.2.2 ޢިމާރާތް އެޅުން  ވަސީލަތްތަކާއިއެކު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އާ

90%      45.1.2.3 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މަރާމާތު ކުރުން 

          
މަސައްކަތްތަކަކީ  އްޙީމަރުކަޒުންދޭ ޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭސި

 ކޮބައިތޯބަލާ އެމަސައްކަތްކުރުން.

80%      45.2.1.1 ސާވޭކުރުން 

 ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ސިއްހީމަރުކަޒުގެ ވަށާފާރު ރޭނުން.          

0%    

އިދާރާއާއިއެކު  މާއިގުޅޭބަޖެޓް ހޯދުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަ
 މަޝްވަރާކުރުން 

45.2.2.1 

          
ދަތިކަން  ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ސުކޫލްގެ ޖާގައިގެ

 ހައްލުކުރުން.

60%    

ބަޖެޓް ހޯދާ ޢަމަލީ  ސަރުކާރާއި އެހީދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީއާއިއެކު
 މަސައްކަތް ފެށުން.

45.3.1.1 

          
މަސައްކަތްތަކީ ކޮބައިތޯބަލާ  ސުކޫލުންދޭ ޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ 

 އެމަސައްކަތްކުރުން.

80%      45.3.5.1 ސަރވޭކުރުން 

          
އާޢިމާރާތެއްއަޅާ  އިންޖީނުގެ މިހާރު ހުރިތައް ތަނުން އެހެންތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް

 ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކުރުން  ނެޓްވޯކް ބަދަލުކޮށް ކަރަންޓް

100%      45.4.1.1 އިންޖީނުގޭގެ އާޢިމާރާތެއް އެޅުން.

80%      45.4.1.2   ނެޓްވޯކް ބަދަލުކުރުން.

100%      45.4.1.4 ގަޑިރަށް ޔަގީންވުން. 24އިތުބާރާއެކު ކަރަންޓް 

70%    

ކުރަންޖެހޭ  އިންޖީނުގެއިންދޭ ޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް
 މަސައްކަތްތަކީ ކޮބައިތޯބަލާ އެމަސައްކަތްކުރުން.

45.4.1.5 
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ފަރާތެއް ހޯދާ  ގޭގެއަށް ކޭބަލްޓީވީގެ ޚިދުމަތް ލުއިފަސޭހައަގެއްގައި ފޯރުކޮށްދޭނެ

 އެފަރާތް މެދުވެރިކޮށް އެޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން.

50%      47.1.2.2 ން.ޤާނޫނާއި، ޤަވާޢިދުތައް ތަންފީޒުކުރު 

          
ތަރައްޤީއަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރާ  ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ދައުރުފުޅާކުރުމަށް ރަށުގެ

 ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް ހެދުން 

60%    

ޒުވާނުންނާއި  ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ދައުރުފުޅާކުރުމަށް
 ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން.

48.1.1.1 

60%    

ކަންކަމަކީ ކޮބައިތޯބަލާ  ލަބް ޖަމުޢިއްޔާތައް ހިންގުމަށް ދަތިވާކު
 މަސައްކަތްކުރުން. އެކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް ކައުންސިލުން

48.1.1.2 

0%    

ދައުލަތުން ފައިސާ  ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް
 ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

48.1.1.3 

60%    

ކުލަބް  ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައި ރަށުގެ 
 ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

48.1.1.4 

60%    

ޕްރޮގްރާމްތައް  ދީނީގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ތަފާތު
 ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ހިންގުން.

48.1.1.6 

100%    

ކުލަބް  ރުތައް ދިރުވާ އާލާކުރުމަށްއެކިއެކި ކުޅިވަ
 ޖަމުޢިއްޔާތަކުން މަސައްކަތްކުރުން.

48.1.1.7 

 އިންސާނުންގެ ފުށުން ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުން.          

0%      49.1.2.1 މަޢުލޫމާތުދީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން 

          
ފަރާތްތަކަށް  ނަ ބަދަލުތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭރަށްގިރުމުގެ ގޮތުން ރަށަށް އަން

 ހުށައެޅުން.

70%    

ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކަށް  މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމާއި ސަރވޭކުރުމާއި
 ހުށައެޅުން.

49.1.3.1 

          
ގުޅިގެން އަވަސް  ގިރާ ސަރަހައްދުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން

 ދުން.ހައްލު ހޯ 

100%      49.1.4.1 މަސައްކަތްކުރުން. ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއްބަލާ އެހީހޯދާ ޢަމަލީ

 ބައްޓަންކުރުން. މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދެނެގަނެ އެއާއެއްގޮތަށް ދިރިއުޅުން          

0%      50.1.2.1 މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން 

          
ނޑާއި، ބޭނުންކުރުމުގައި  ފަރު އަދި ފަޅުތައް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން އެއްގަމާއި ކަ
 ބޭނުންކުރުމުގެ މަށްޗަށް އުޞޫލު އެކުލަވާލާ ހިންގުން.  ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތަކަށް
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40%      54.1.3.1 ރަނގަޅު ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން ކަންކަންކުރުން 

 ތަމްރީނުކުރުން. އިތުރުކުރުމަށް ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ގާބިލްކަން           

100%      55.1.2.1 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 

 ޤާއިމުކުރުން. ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް          

50%      55.1.3.1 ސަރުކާރާއި އެހީދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީ ހޯދުން 

 ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުން.އެކިއެކި ކައުންސިލް          

0%      55.1.4.1 ބައިވެރިކުރުން  އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމްގައި މުވައްޒަފުން

 ދަތުރުތައްކުރުން. އެކިއެކި ކައުންސިލްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލުމަށް ތަޖުރިބާ          

0%      55.1.5.1 ކައުންސިލްތަކާއިގުޅިގެން 

          
ފިކުރަކަށް ނުބާލާ ފުޅާދާ  ކައުންސިލުން ހާމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ވަކި ސިޔާސީ

 އިރާއެއްގައި ހާމަކުރުން 

100%      56.1.1.1 ހަމަހަމަކަމާއިއެކު ޚިދުމަތްދިނުން 

          
ފުރުޞަތުތައް  ވަކިސިޔާސީ ފިކުރަކަށްނުބަލާ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަ އުޞޫލަކުން

 ސްކޮށްދިނުން.ތަނަވަ

100%    

_ 
56.1.2.1 

 ހޯދުން. ތަރައްޤީގެ ކަންކަން ރޭވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ          

100%      56.1.3.1 ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން 

 ހާމަކުރުން. ކައުންސިލުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް          

100%    

ރައްޔިތުންނަށް  އިންޓަނެޓާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތަށް
 ފެންނާނެގޮތަށް ބެހެއްޓުން 

56.1.5.1 

          
ގުޅުވައިގެން އެކިއެކި  ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމަށް އެކިއެކި ދުވަސްތަކާއި

 ޙަރަކާތްތައް ރާވާ ހިންގުން.

100%      ..56.1.6 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 

  އިތުރުކުރުން ރަށާއި އަތޮޅާއި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ހިންގޭ ޙަރަކާތްތައް          
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100%    

ސެމިނަރފަދަ  ރަށު ފެންވަރުގައި އެކިއެކި މުބާރާތްތަކާއި
 ކަންކަން ބޭއްވުން )ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް، ވޮލީ މުބާރާތް، ބަށި

 މުބާރާތް(
57.1.1.1 

0%    

އެކިއެކި  އްދީ ފެންވަރުގައި ބާއްވާއަތޮޅާއި ސަރަޙަ
 މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި ރަށުގައި ބޭއްވުން.

57.1.1.2 

0%    

މުބާރާތްތަކުގައި  ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ބާއްވާ އެކިއެކި
 ބައިވެރިވުން.

57.1.1.3 

100%    

ބައްދަލްކުރުން  ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި މުއަށްސަސާތަކާއި
 ރުން.އިތުރުކު

57.1.1.4 

30%      57.1.1.5 ބައްދަލްކުރުން ގިނަކުރުން. އެކިއެކި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއި 
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 ޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޙާ  .7
 

  2021 ްވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުނ 
ން މިލިއަން ފަންސާސްއެއްހާސް އެއްސަތޭކަ )ތި ރ3,051,129.00ދައުލަތުން ބްލޮކް ގްރާންޓެއްގެ ގޮތުގައި މިކައުންސިލަށް ދެއްވި 

ރ )އެއްލައްކަ ފަންސާސްދެހާސް ފަސްސަތޭކަ ފަންސާސް 152,556.45އަށްވާ %5ނަވާވިސް ރުފިޔާ(ގެ ތެރެއިން 
ނޑައެޅުމާއިއެކު  ހަރު ވަނަ އަ 2021ހަރުފިޔާ/ސާޅިސްފަސްލާރި( އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ހަރަކަތްތަކަށް ކަ

)ހަލައްކަ ބާރަހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަްސ  612,767.35ކައުންސިލަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭނޭކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވިފައިވާ 
ވަނަ  2022)ތިރީސްހާސް ހަސަތޭކަ ތިރީސްއަށްރުފިޔާ ތިރީސްހަތް ލާރި(،  30,638.37އަށްވާ  %5ހަތްރުފިޔާ/ ތިރީސްފަސްލާރި( ގެ 

ވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ލިބޭނޭކަމަށް އަންދާޒާކުރެވިފައިވާ 3ކި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ރިޒާވްކުރުމާއިއެކު އަހަރުގެ އެކިއެ
)ތިންލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ތިންހާސް ދުއިސައްތަ ސާޅިސްއެއް ރުފިޔާ ތޭވިސް ލާރި( އާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  363,241.23

 4,047,137.58)ވިހިހާސް ރުފިޔާ( އާއިއެކު މުޅިޖުމުލަ  20,000.00ކާތްތަކުން ލިބޭނޭކަމަށް ލަފާކުރާ މަސައްކަތްކުރާކޮމެޓީގެ ހަރަ
ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގެ 2021)ހަތަރު މިލިއަށް ސާޅިސްހަތްހާސް އެއްސަތޭކަ ތިރީސްހަތްރުފިޔާ ފަންސާސްއަށްލާރި( 

ނޑައެޅުމަށް ފާސްކުރެ ގޮ  ވުނެވެ.ތުގައި ކަ

 
  ައިސަންސްގެ ޚިދުމަތް ފެށުން ލ 

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ލައިސަންސް ނެގުމުގެ ޚިދުމަތް ކައުންސިލުން  އެއްގަމާއި ކަ
ނޑުގެ ލައިސަންސް   2021ޖަނަވަރީ  03ދޭގޮތަށް ހަމަޖެހުމާއި ގުޅިގެން  އެއްގަމާއި ކަ
ދުމަތް ދެމުން ރާތްތަކަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ހި ހެއްދުމަށް އެދިލައްވާފައިވާ ފަ

 ގެންދެވިފައިވެއެވެ.

 

  ުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުން ކުނި މެނޭޖ 

ކުނިކޮށި ބެލެހެއްޓުމަށާއި، ގޭބިސީތަކުން ނެގޭކުނި ޕިކަޕަށް އަރުވައިގެން ކުނިކޮށްޓަށް ގެންގޮސް 
މަށް މުވައްޒަފުން ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭނެ މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށް އެކަ

ނެގިފައިވެއެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ފިހާރަތަކާއި ގޭބިސީތަކުން ނެރޭ ކުނި 
އަދި މީގެ އިތުރުން ކުނިކޮށްޓަށް ގެންދިޔުމުގެ މަސައްކަތް އެމުވައްޒަފުން ކުރަން ފަށާފައިވެއެވެ. 

 ކަޕެއް ކުއްޔަށް ހިފިފައިވެއެވެ.ކުނިކޮށްޓަށް ކުނި ގެންދިއުމަށްޓަކައި އާއްމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށް ޕި

މީގެ އިތުރުން އަލަށް ހަދާފައިވާ ކުނިކޮށީގެ ވަށައިގެން ގަސްތައްކޮށާ ސާފްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން އަމިއްލަ 
ކުނިތައް އެއްފަރާތްކޮށް  ފަރާތަކާއި ހަވާލުކޮށް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ. އަދި އެމް.ޓީ.ސީސީ ގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު އުފެދިފައިވާ

އަދި ރަށުގައި  ސާފުކުރުމާއި އާ ކުނިކޮށި ބޭނުންކުރަން ފެއްޓުމަށްޓަކައި މަރާމާތުގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ.
  ލުން ނިންމުނެވެ.އުފެދޭ ބޮޑެތި ކުނި، ސަރަހައްދީ ފެސިލިޓީއަކަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި ވެމްކޯ އާއި ހަވާލުކުރުމަށް ކައުންސި
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  ްދެމެހެއްޓެނި ގޮތެއްގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރިއަރުވާ އާލާކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައ 

ނޑުބިން ގޮތެއްގައި ދާއިމީ މިރަށުން  އެގްރިކަލްޗަރ ދޫކުރުމަށާއި ދަ
 އިރިގޭޝަން ޑްރިޕް ގެންދާ ކުރިޔަށް ކައުންސިލުން ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީއާއި

ނޑުތައް ޕްރޮޖެކްޓްގެ   އެކުލަވާލުމުގެ  ޤަވާއިދެއް  ކުރާނެ  އަމަލު ދޫކުރުމުގައި  ދަ
ގޮތުން، މިކަމަށް އޮންލައިންކޮށް ހިޔާލު އެ. ކުރެވިފައިވެއެވެ  މަސައްކަތް

ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައިވެއެވެ. އަދި ރަށުގެ މުޢައްޞަޞާތަކާއި 
ށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް ސިޓީ މެދުވެރިކޮށް ހިޔާލު ހު 

ހުޅުވާލެވުނެވެ. މި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާއި އެކުވެސް 
ބައްދަލުވުންތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ. އަދި ކައުންސިލްގެ ދައުރު ބަދަލުވުމުގެ މަރުހަލާއަށްފަހު، އަލަށް އިންތިޚާބުވި 

ނޑުވެރިންގެ އެކި ގުރޫޕްތަކަކަށް ކައުންސިލުންވެސް ވަނީ މި މަސައްކަތް ކު ރިޔަށް ގެންދަވަން ފައްޓަވާފައެވެ. އެގޮތުން ދަ
ނޑުވެރިކަން ދިގުމުއްދަތަށްއަދި ބަހާލައިގެން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ.   ބޭނުންވާ  ކުރަން ދަ

ނޑުބިންތައް ކުރެވިފައިވާތަރައްޤީ ދަށުން  ޕްރޮޖެކްޓްގެ އިރިގޭޝަން  ޑްރިޕް ފަރާތްތަކަށް   ސޯސަންމަގުގައި  ހިމެނޭގޮތަށް، ދަ
ނޑުވެރިކަން ނޑައަޅާފައިވާ ކުރުމަށް  ދަ ނޑުބިން 30 އަކަފޫޓްގެ 10000ސަރަހައްދުން  ކަ ދޫކުރުމަށްޓަކައި އާއްމުކޮށް އިޢުލާނު  ދަ

ނޑުބިމާއި ސޯސަ 10ކުރެވުނެވެ. އަދި މީގެ ތެރެއިން ޑްރިޕް އިރިގޭޝަން ސަރަހައްދުން  ނޑުބިން،  12ން މަގުގެ ދެކުނުން ދަ ދަ
 ފަރާތާއި އެއްބަސްވުން ހެދިފައިވެއެވެ. 22ދޫކޮށް 

 

 

  ްރައްޔިތުންގެ ރުއްގަސް ވަރުވާއަށް ދޫކުރުނ 

ގަސްތައް  ކަށިކެޔޮކާއި ބަނބުކެޔޮގަސްތަކާއި ގެ ގޮތުން، ރައްޔިތުން ރުއްތަރައްޔިތުންގެ ރުއްގަސް ވަރުވާއަށް ދޫކޮށްގެން އާމްދަނީ ހޯދުމު 
 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ. 1

 

  ްގުޅޭގޮތުން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ގާއިމުކުރުމާއި  ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމ 

 މިރަށުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތާއި ހަވާލުވެފައިވާ އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ފަރާތުން އެމަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ، ގުދަން 
ތް ކުއްޔަށް ހިފުން ފަދަ މަސައްކަތްތަކުގައި، އެފަދަ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާންތަކާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ހެދުން، އިމާރާ

ދިނުމުގެ ސެޝަންތަކާއި އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަތުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކައުންސިލް އިދާރާގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ. އަދި 
ށް ބޭނުންވާ އެކިއެކި ބިންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރެވިފައިވެއެވެ. ނަރުދަމާގެ ނިޒާމަ

އި މީގެ އިތުރުން، ނަރުދަމާގެ ނިޒާމްގެ ޕަންޕް ސްޓޭޝަންތަކާއި އާރު އޯ ޕްލާންޓް ބަހައްޓާ ބިންތަކުގެ ބަދަލުގެ މައްސަލަ ނިންމުމަށްޓަކަ
 ލާ ފާހަގަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ. އެބިންތައް ބަ
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  ްމޫސުމީ ދަނޑުބިން ދޫކުރުނ 

ނޑު ދޫކުރުމަށްޓަކައި އެކަމަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި ކުރިމަތިލީ  އެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން މިއަހަރުވެސް މޫސުމީ ދަ
ނޑު ލިބޭ މީހުން ހޮވުމުގެ މަސަ އްކަތް ދަނޑު ދޫކުރާ ކޮމެޓީގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ދަ

ނޑު ހަވާލު ކުރެވިފައިވެއެވެ.  ނޑުތަކުގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވާ އެފަރާތްތަކަށް ދަ  ދަ

ކައުންސިލަރުންނާއި  މި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، ދަނޑުބިންތަކުގެ އަދަދު ދެނެގަތުމާއި، ދަނޑުތަކުގައި މިންޖެހުންފަދަ މަސައްކަތްތައް
ނޑުވެރިންނާއި ގުޅިގެން ދަނޑު އެންދުމުގެ މަސައްކަތް  އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން އެކި ދުވަސްމަތިން ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ދަ

ނޑުތަކުގައި ކަންވާރު ދަމައިގެން މިން އެޅުމުގެ މަސައްކަތް  ނޑު އެންދުމަށްފަހުވެސް ދަ ވަހެއްގެމަތިން ދު  2ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ދަ
 ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

  

  

  ްފެބްރުއަރީ މަހުގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނ 

ވަނަ ދުވަހު ވަނީބޭއްވިފައެވެ. މި  2021ފެބްރުއަރީ  26ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން 
ހަރީ ރިޕޯޓާއި މާލީ ހިސާބު ހިއްސާކުރުން އޮތެވެ. މި މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ވަނަ އަހަރުގެ އަ 2020ބައްދަލުވުމުގައި، ފާއިތުވި 

ސް ކުރެވިފައިވަނީ، ވީޑިއޯ ރިޕޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތައްޔާރު ކޮށްގެނެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި، ރައްޔިތުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދިނުންވެ 
 އޮތެވެ. 
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  ްއެކިއެކި ކޮމެޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތައ 

އުފައްދާފައިވާ އެކިއެކި ކޮމެޓީތަކުންވެސް އެކި މަސައްކަތްތައް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، އެޗްއާރއެމްޑީ ކޮމެޓީގެ  އިދާރާގައި 
ނެގުމުގެ މަސައްކަތްތައް އެކި  މުވައްޒަފަކުފަރާތުންވަނީ، ކުނިކޮއްޓަށް މީހުން ނެގުމަށާއި މިސްކިތު މަސައްކަތު މީހެއްގެ މަޤާމަށް 

 ގެ މަތިން ކުރައްވާފައެވެ. ބައްދަލުވުންތަކު

މާއި އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުއަދި، ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކޮމެޓީންވަނީ، ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަސް ވަރުވާއަށް ދޫކުރުމާއި ކައުންސިލް 
ނޑާ ތަނެއް ހެދުމާއި އިދާރާގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތައް  ޅުމަށް ކޮމެޓީގެ އެކި ހަވާލު ކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެ ބަނދަރުމަތީ މަސްކަ

 ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާފައެވެ. 

މީގެ އިތުރުން، ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބަންޑާރަ ގޯތިތަކަށް އަރާ ރުއްގަހުގެ ހިސާބު ނެގުމުގެ މަސައްކަތާއި، ނަރުދަމާ ނިޒާމަށް 
ސްމަތިން ރުއްގަހުގެ އަގުބަލާ ކޮމެޓީން ވަނީ ބޭނުންވާ ބިންތަކުގައިހުރި ރުއްގަހުގެ ހިސާބުތައް ބެލުމުގެ މަސައްކަތް އެކި ދުވަ

 ކުރައްވާފައެވެ. 

 

  ްދަނޑުވެރިކަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުނ 

ނޑުވެރިކަން ކުރުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބަލާލާ، އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅެއްގެ އެހީގައި ރަށުގެ  ދަ
ނޑުވެރިންނަ  ރެއެއްގެމަތިން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ. އަދި ގޯތި ތެރޭގައި ގަސް އިންދަން  2ށް ދަ

ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  10ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް އެގްރިލަކްޗަރ މިނިސްޓްރީއާއި ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ. 
ނު މި ޕްރޮގްރާމްގައި ކިޔަވައިދީފައިވަނީ މިނިސްޓްރީގެ ހަނިމާދޫ ފިޝަރީޒު އެގުރިކަލްޗަރ ސެންޓަރގެ އެގުރިކަލްޗަރ ކުރިޔަށް ގެންދެވު

ބައިވެރިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ ތިއަރީބައި ކުރިޔަށް  38އޮފިޝަރ މުޙައްމަދު ޤާސިމްއެވެ. މިޕްރޮގުރާމްގައި 
ންގެ ހިޔާގައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ، މިހާރު ރަށުގައި ޤާއިމް ކުރަމުންދާ އިރިގޭޝަން ގެންގޮސްފައިވަނީ، ދަތުރުވެރި

 ސިސްޓަމްގެ ބޭނުންކުރަން ދަސްކޮށްދިނުމާއިއެކުއެވެ. 

އި ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށް ދިޔަ ވަނަ ދުވަހުވަނީ ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައެވެ. މި ހަފްލާގަ  2021ޖަނަވަރީ  25މި ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ހަފްލާ 
 ގޮތުގެ ވީޑިއޯއެއް ހުށަހެޅުން އޮތެވެ. އަދި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ހަވާލު ކުރެވުނެވެ. 
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  ްގަސްކާނާ ގެނައުނ 

ރުމުގެ އެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން މިއަހަރުވެސް ދަނޑުވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ގަސްކާނާއާއި ބޭސް ގަނޑުކޮށް ގެނެސް ދޫކު
ނޑުވެރިން ފައިސާ ދައްކާގޮތަށް ގެނައި ކާނާ އާއި ބޭސް  3މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ.  މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި ދަ

ނޑުވެރިންނާއި ހަވާލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެކި ދުވަސްމަތިން ކުރެވިފައިވެއެވެ.   ދަ

  

  ްގަބުރުސްތާނު ނޮޅުނ 

 12މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރެވިފައިވެއެވެ.  6ތީ، ގަބުރުސްތާނު ނޮޅުމުގެ މަސައްކަތް ފާއިތުވި ގަބުރުސްތާނުގައި ވިނަ ބޯވެފައިވާ
 ފެބްރުއަރީ ގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު މި މަސައްކަތުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތު ފިރިހެން ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. 

  

  ާއި ބައްދަލުކުރުން އައުޓްޑޯރ ޖިމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންނ 

މިރަށުގައި ސަރުކާރު އަޅުއްވައިދެއްވާ އައުޓްޑޯ ޖިމް މިހާރު އެޅުމަށް 
ހަމަޖެހިފައިވާ ބިމާގުޅޭގޮތުން ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހުރިކަންފާހަގަކޮށް 

މީހުން ސޮއިކުރައްވާ މިއިދާރާއަށް ޕެޓިޝަނެއް  101
ވަރާގެ މަތިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމެޓީގެ މަޝް 

އައުޓްޑޯ ޖިމް އަޅާ ސަރަހައްދާއި ގުޅޭގޮތުން މަސްވަރާކޮށް ގޮތެއް 
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 ނިންމުމަށް ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުމެއް ދަތުރުވެރިންގެހިޔާ ކުރިމަތީގައިވަނީ ބޭއްވިފައިވެއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން، އައުޓްޑޯރ ޖިމް
ނޑު  އޮންނަ ސަރަހައްދަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.  ޤާއިމްކުރަން އޭރު ހަމަޖެހިފައިވާ ބިން ފުޓްސަލް ދަ

 

  ޭހެދުން  މަގު  ދެކުނު  އިންޖީނުގ 

 އަލަށް އިމާރާތްކުރި އިންޖީނުގޭގެ ދެކުނުން އޮންނަ މަގުގައި ކޭބަލް އެޅުމަށްޓަކައި އެމަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލާއި ފެނަކަ
އި ގުޅިގެން އެކި ދުވަސްމަތިން ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ބައު އިންޖީނުގޭގެ ދެކުނުން ފައިނު ބްރާންޗް އަދި ރަށުގައިހުރި މުއައްސަސާތަކާ

 އޮންނަ ހުސްބިމުގެ އިރުމަތީ ގޯޅި ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ކޮށްފައިވެއެވެ. 

  

 

  ްމަގުބައްތި ޖެހުނ 

އްތި އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އިތުރު ކުގައި މަގުބަރަށުގެ އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަހައްދުތަ
އަދި މަގުބައްތި ހަދާ، މަގުބައްތި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ.  10

މީގެ އިތުރުން މަގުބައްތިތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް އެކިފަހަރުމަތިން 
 ކުރެވިފައިވެއެވެ.

 

  

  ްއިދާރާ މަރާމާތު ކުރުނ 

ރާގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލު ކުރުމަށާއި އިދާރާއަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ކައުންސިލް އިދާ
ކައުންޓަރެއް ހެދުމަށްޓަކައި، އިދާރާގެ އުތުރުފަރާތު ފެންޑާގެ އުތުރު ފާރުބުރި ތަޅާލާ ހޮޅިތައްނަގާ އަލުން ރާނާ ސިމެންތި ޖަހާ، 

ދާރާއާއި ގުޅުވާލުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ފަރާތަކާއި ހަވާލު ކޮށްގެން ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ކައުންޓަރު ހިމެނޭ އިރުމަތީކޮޅާއިއެކު އި
ބައިގައި ކުލައއި ދަވާދުލާ ރީތި ކުރުމާއި، ބަޖެޓް ސެކްޝަނުން ކައުންޓަރަށް ވަދެވޭގޮތަށް ދޮރެއް ކެނޑުމާއި ދޮރު ހަރުކުރުމާއި، 
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ދޮރުތައް ތައްޔާރުކޮށްގެން ގެނެސް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި  ކައުންޓަރު ބައިގާ ހިމެނޭ
 ކައުންޓަރަށް ބޭނުންވާ ކަބަޑު ހަރުކުރުމާއި، ސެކިއުރިޓީ ލޮކް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

  

ތުރުކުރުމާއި އިދާރާގެ ކައުންސިލަރުން ތިއްބަވާ ބައިގެ ދޮރު ބަދަލުކުރުމާއި ކޯޕަރޭޓް މީގެ އިތުރުން ދެކުނު ފަރާތުގެ ފެންޑާގައި ބައެއް އި
އެފެއާޒް ސެކްޝަނާއި އިކޮނޮމިކް ސޯޝަލް އެންޑް މުނިސިޕަލް ސާވީސް ސެކްޝަންގެ ބައިން ދޮރެއް ކަނޑާ ދޮރު ހަރުކުރުމުގެ 

ލުކުރެވި އެމަސައްކަތް ނިންމާލެވިފައިވެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން މަސައްކަތް  ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާއި ހަވާ
 މުގެ މަސައްކަތް އިދާރާގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން ކުރައްވާފައިވެއެވެ.ކުލަލު ވަށާފާރުގައި އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ

  

  ްބަނދަރުމަތި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުނ 

ވެފައިވާތީ، އެ ފަންތައް އެއްވަރަށް ކޮށާ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބަނދަރުމަތީ އިންދާފައިވާ ރުއްތަކުގެ ފަންތައް ތިރި 
ގެ ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ބަނދަރު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ އުނދޯލި 

 އެވެ. ރޫޅާލާ އެތަކެތި އުކާލާ ތަން ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެ

  

  ްއެގްރޯނެޓާއި ގުޅިގެން ދަނޑުވެރިންގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުނ 

އެގްރޯނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ކޮންޓްރެކްޓް ފާމިން ޕްރޮގްރާމްގައި މިރަށުން ބައިވެރިވެފައިވާ 
ނޑުވެރިންނާއިއެކު އެގްރޯނެޓްގެ ފަރާތުން ވާ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ކަންކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން މިރަށަށް  ދަ

ނޑުވެރިންނަށް ކިޔުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިކަން ދެވިފައިވެއެ  ވެ. ވަޑައިގެންނެވުމުން އިދާރާގައި އެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދީ، ދަ
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  ްބަނދަރު ބައްތި ދިއްލާ ބެލެހެއްޓުނ 

ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން  އެކިދުވަސްވަރުމަތިންއް ހައްލު ކުރުމަށްޓަކައި ބަނދަރު ބައްތިތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަ
 ދިއްލޭގޮތް ހެދިފައިވެއެވެ.ތައް މަރާމާތުކޮށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވެއެވެ. މި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބައްތި 

  

 

  ަވާލުކުރުން ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން އަމިއްލަ ފަރާތަކާއި ހ 

 އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން އަމިއްލަ ފަރާތަކާއި ހަވާލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، މިކަމަށް އެދި 
 ވެ. ހުށަހެޅީ އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމަށްވާތީ އެފަރާތުގެ އަގު އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު އެފަރާތާއިއެކު އެއްބަސްވުން ހެދިފައިވެއެ 

 

  ްތަރާވީޙް ނަމާދުކުރުމަށް ހާފިޒަކު ގެނައުނ 

ރަމަޟާންމަހު ހިފުޒުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދު ކުރުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭން ބޭރުން ހާފިޒަކު ގެނެވިފައެވެ. އަދި އެ ބޭފުޅާ ކޮށްދެއްވި 
 ހަފްލާއެއް ބޭއްވުނެވެ. މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަށާއި ފައިސާގެ ހަދިޔާއެއް ހަވާލު ކުރުމަށް އިދާރާގައި ކުޑަ 

 

  ްރަމަޟާން މަހަށް މިސްކިތް ރީތިކުރުނ 

ރަމަޟާން މަހަށް މިރަށު މިސްކިތް ރީތި ކުރުމުގެ ގޮތުން، ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާއި މިސްކިތު މުވައްޒަފުންވެސް 
އަދި މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ. ގުޅިގެން، މިސްކިތުގައި ހުރި ބައެއް މަރާމާތުތަކާއި ސާފު ކުރުމުގެ މަސައް

 އެވެ.އެކި ފަހަރުމަތިން އިޢުލާނުކުރެވި ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
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  ެވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލަރުން މަޤާމުން ވަކިވުމުގެ މަރުހަލާ  3ކައުންސިލްގ 

ވިލަރެސް ކުރުމަށް އިންތިގާލީ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލެވުނެވެ. މިކޮމެޓީގެ ކައުންސިލްގެ ދައުރު ބަދަލުވުމުގެ މަރުހަލާގެ މަސައްކަތްތައް 
ފަރާތުން އިންތިގާލީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރުމާއި އެ ރިޕޯޓް އަލަށް އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލަރުންނާއި ހަވާލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

ދައުރުގެ ކައުންސިލަރުން ބައްދަލު ކުރައްވާ، ކައުންސިލުން  ވަނަ  3ކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން އަލަށް އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލަރުންނާއި 
 ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އަރުވާފައިވެއެވެ. 

  

ވަނަ ދައުރު ކައުންސިލަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވި ކައުންސިލަރުންވަނީ، މަޤާމުން ވަކިވެލެއްވުމުގެ ކުރިން،  3މީގެ އިތުރުން، ކައުންސިލްގެ 
ން ގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައެވެ. އަދި އަލަށް އިންތިޚާބުވި އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންނާއި ކުރި އިދާރާ

ވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލަރުން ވަނީ ބައްދަލު ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ  3އޮތް ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންނާއި 
 ފައެވެ.ކުރައްވާ 

  ްކައުންސިލަރުން ހުވާކުރުމުގެ ދަރުބާރު ބޭއްވުނ 

މެޓީގެ  އަލަށް އިންތިޚާބް ކުރެވުނު ކައުންސިލް ހުވާކުރުމާއި، އަލަށް އިންތިޚާބް ކުރެވިފައިވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮ
އް އިދާރީ މުވައްޒަފުންވަނީވެފައެވެ. އެގޮތުން، ތަންތައްޔާރު މެމްބަރުން އިޤުރާރުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ގިނަ ތައްޔާރީތަކެ

ސުމަށް ކުރުމާއި ދައުވަތު ފޮނުވުމާއި ދަރުބާރު ހިނގާނެގޮތް ރޭވުމާއި ފޭސްބޫކް މެދުވެރިކޮށް ހަފްލާ ވަގުތުން ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއް
ގައި ފައިނު  14:00ވަނަ ދުވަހުގެ  2021މެއި  17ސްމިއްޔާތު މުވައްޒަފުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި އެ ރަ

ސް ސްކޫލް ހޯލްގައިވަނީ ބޭއްވިފައިވެއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ކައުންސިލަރުންނަށް ހުވާލައިދެއްވީ ރ. ކިނޮޅަހު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ އި
ސާ އުމަރު މަނިކު ކަރަންޓީންގައި ހުންނެވުމާއި ގުޅިގެން މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ޒާހިރުއެވެ. ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫ

މި ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ  މިރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެލައްވާފައިވަނީ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށެވެ. 
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ކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުންވެސް ކުރިޔަށް އިދާރާގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ. އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައް
 ގެންދެވިފައިވެއެވެ.

    

  ްމުއައްސަސާތަކާއި ބައްދަލުކުރުނ  

ވަނަ ދައުރަށް މަސައްކަތާއި ހަވާލުވެލެއްވި ކައުންސިލަރުން، ރަށުގައި ހުންނަ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ބައްދަލު  4ކައުންސިލްގެ 
ށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، ފައިނު ސްކޫލާއި ފައިނު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލު ކުރުމަށް އެ އިދާރާތަކަ 

 ކުރައްވާ އެތަންތަނާއި މުވައްޒަފުންގެ ކުރިމަގަށް ކުރެވެންހުރި ކަންކަމާއި  ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ބޭނުންވާ އެއްބާރުލުން 
 މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި އެމުއައްސަސާތަކުގެ ހާލަތު ބެއްލެވިއެވެ. ހޯދުމާއި ގުޅޭގޮތުން 

   

 

  ްމަދިރި އުފެދޭގޮތަށް ހުރި ތަންތަން ނައްތާލުމާއި ފޮގް ކުރުނ 

ރަށުގައި މަދިރީގެ އުދަނގޫ ބޮޑުވެފައިވާތީ، މަދިރި އުފެދޭގޮތަށް ހުރި ތަންތަން ބަލާ އެފަދަ ތަންތަން ނައްތާލުމަށްޓަކައި 
އެކިފަހަރުމަތިން މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅިގެން މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން ކައުންސިލަރުންނާއި ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ގުޅިގެން 

 ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. އެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އެފަދައިންހުރި ގިނަ ތަންތަނެއް ނައްތާލެވިފައިވެއެވެ. ނައްތާލުމުގެ ދުވަސްތައް 

  

ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިޔަށް  5އަދި މަދިރިއަށް ފޮގު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިދާރާގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން ކޮށްފައިވެއެވެ. 
 ގެންދިޔަ މި މަސައްކަތުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ދެއިރު މުޅި ރަށަށް ފޮގް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވެއެވެ. 
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  ެހޭ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން ޖުލައި މަހު ބާއްވަންޖ 
ޖުލައިމަހުގެ ، ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ކައުންސިލްގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކުރާ ޖުލައި މަހުގެ ބައްދަލުވުން

ބޭއްވިފައެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރަށް ތައްޔާރުކުރާ މަސައްކަތު ތާވަލާއި  ތެރޭގައި
 ސާ ކުރެވިފައިވެއެވެ.ބަޖެޓް ރައްޔިތުންނާއި ޙިއް

 

 

 

  ްމަސައްކަތްތައް  ނު އާއި ގުޅިގެން ކުރެވު  19ކޮވިޑ 

ވަނަ ދުވަހު  2021ޖޫން  6މަހުގެ ތެރޭގައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން،  6އާއި ގުޅިގެން ފައިތުވި  19ކޮވިޑް
ލަތަށް ލާފައިވާތީ، ގިނަ ތައްޔާރީތަކަކާއި އިންތިޒާމުތަކެއް ކޭސް ފެނުމާއި ގުޅިގެން ރަށް މޮނިޓަރިންގެ ހާ  2ގެ  19ފައިނުން ކޮވިޑް

 ހަމަޖައްސަން ޖެހުނެވެ. 

އެގޮތުން، ދަތުރުވެރިންގެ ހިޔާގައި އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު ޤާއިމްކޮށް ޓާސްކްފޯސްގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރު ކުރެވި ގިނަ 
އް އެކުލަވާލެވި ހަރަކާތްތެރި ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ގޭބިސީތަކަށް ބޭނުންވާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވި، އަދި ސޯޝަލް ސަޕޯޓް ޑެސްކެ

ތަކެތި  ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދިނުމަށާއި ޑެލިވަރީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމާއި، އެކި ފަރާތްތަކުން ހަދިޔާކުރާ
ފައިވެއެވެ. އަދި ދުވަހުން ދުވަހަށް ނަގަންޖެހޭ ސާމްޕަލްތައް ނެގުމާއި ފޮނުވުމުގެ ރައްޔިތުންނާއި ހަވާލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވި

 މަސައްކަތް ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާފައިވެއެވެ. 

އެންގުންތައް  އަދި ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވުމާއި ގުޅިގެން ބަލިމީހުންގެ ހާލު ޤަވާއިދުން ބަލަމުން ދިޔުމާއިއެކު، އަންގަންޖެހޭ އެކިއެކި 
 އެންގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

އާއިގުޅިގެން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށާއި މުހިއްމު އެންގުންތައް ސޯޝަލް މީޑިއާ އާއި ކައުންސިލް އެސް.އެމް.އެްސ  19-ކޮވިޑް 
ފައިވެއެވެ. އަދި ފިހާރަތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މެދުވެރިކޮށް އަދި ލައުޑް ސްޕީކަރ މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް އަންގަމުން ގެންދެވި

ކުރާނެ އެޗް.ޕީ.އޭގެ ގައިޑްލައިނާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރެއްވުމަށް ނަސޭހަތްދެވިފައިވެއެވެ. އަދި ރަށް މޮނިޓަރިންއަށްލާ ހާލަތުގައި އަމަލު
ބައްދަލުކޮށް ބިދޭސީން އުޅުއްވާ ތަން ބަލާ ގޮތުގެ އިރުޝާދު ދެވިފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ބިދޭސީ ގެންގުޅުއްވާ ފަރާތްތަކާއި 
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ރާތްތަކުން ޗެކްކުރުމަށާއި އެޗް.ޕީއޭގެ ގައިޑްލައިނާއި އެއްގޮތަށް ބިދޭސީންގެ އަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަށް އެންގުމަށް އެންގިފައިވެއެވެ. އަދި އެފަ
އެވެ. ރަށް މޮނިޓަރިން ލުމާއިގުޅިގެން ރަށު ދިރުއުޅޭ ތަން ބަލާ މޮނިޓަރކުރަމުން ގެންދިޔުމަށްވެސް އެފަރާތްތަކަށް އެންގިފައިވެ

ގެ ހާލަތަށް ބަލައި ފިޔަވަޅުތައް 19-ފެންވަރުގައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް ކަނޑައަޅާ ތަންފީޒުކުރަމުން ގެންދެވިފައިއެވެ. އަދި ރަށުގެ ކޮވިޑް 
ލުއިދިނުމާއިގުޅޭގޮތުން އޮޑިދޯނި ފަހަރުގެ  ރިވިއުކުރަމުން ގެންދެވިފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މަސްވެރިކަން ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް 

ރެއްވުމަށް ވެރިންނާއިއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިއެވެ. އަދި މިބައްދަލުވުމުގައި އެޗް.ޕީ.އޭގެ ގައިޑްލާއިން އާއިއެއްގޮތަށް އަމަލުކު
ސްކްފޯސް އާއިގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކައް އެފަރާތްތަކަށްވެސް އިރުޝާދު ދެވިފައިއެވެ. ކައުންސިލާއި ސިއްހީމަރުކަޒު އަދި ޓާ

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެހާލަތުން  1 ރޯލް ކުރެވިގެ ފެތުރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮންޓ19ް-އާންމުން ދެއްވި އެއްބާރުލުމާއިއެކު ކޮވިޑް 
 މިފުރުސަތުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.އަރައިގަނެވިފައިވާކަން 

 

  

 

  ުކުރުން ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރ 

ގެ ކޭސްތަކެއް ފެނި ރަށް މޮނިޓަރިންއަށް ލާފާއިވާ އެ ހާލަތުގައި އެންމެހާ ފަރާތްތަކުންވެސް އިސްކަން ދޭންވީ ކަންކަމުގެ  19ކޮވިޑް
މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލާ ޑރ. އާދަމް ޝަމީމްގެ ދަރުސްއެއް މިސްކިތުގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ. މި ދަރުސް ކުރިޔަށް 

 އިވަނީ، މިސްކިތަށް އާންމުން ނުވަދެ ގޭގައި ތިބެގެން އަޑުއަހާގޮތަށެވެ.ގެންގޮސްފަ

މިކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އާސޫރާ ދުވަސް މިމަޢުލޫއަށް ޑޮކުޓަރ އާދަމް ޝަމީމްގެ ދަރުސެއް އިޝާ ނަމާދަށްފަހު މިސްކިތުގައި 
ޒާމްކުރައްވާފައިވާ ލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި މިކައުންސިލް ގުޅިގެން އިންތިރ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، އިސްމީގެ އިތުރުން  ގެންދެވިފައިވެއެވެ.

ޝަހީދުއެވެ. މީގެއިތުރުން ސްކޫލްގެ هللا މިސްކިތުގައި ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ. މިދަރުސް ދެއްވީ ދީނީއިލްމުވެރިޔާ އަބްދުދަރުހެއް 
 ގެންދެވުނެވެ.ދަރިވަރުންނާއި، ބެލެނިވެރިންނަށްވެސް ދަރުސްދިނުން ސްކޫލްގައި ކުރިއަށް

މިކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން " މައިންބަފައިންނަށް ކަމޭހިތުން " މިމަޢުޟޫއަށް ޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު ބިން އިބްރާހީމްގެ އަދި 
 ދަރުސެއް މިރަށު މިސްކިތުގައި ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ.  

 

  ްކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާތަކާއި ބައްދަލުކުރުނ 
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ވާ ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާތަކާއިއެކު ކައުންސިލުން ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މިބައްދަލުވުންތަކުގައި ކުލަބް ރަށުގައި އުފައްދާފައި
 ދިމާވާ ކުރުމާއި ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ރާވާ ހަރަކާތްތަކާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމާއި ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް  ޖަމުޢިއްޔާ ތަކުގެ ދައުރުފުޅާ

 ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ. ގޮންޖެހުންތަކާއި ކިއެ

 

  ިޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް މަ  ނަރުދަމާގެ  ފެނާއ 

 އިނގުރައިދޫ. ރ ކޮށްދެއްވީ އިފުތިތާހު މިނިޒާމް އިފްތިތާހް ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވިފައިވެއެވެ. މިރަށުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް
 އަޙުމަދު  ޗެއަރމަން ޝާހު، ޙަސަން  ޑިރެކުޓަރ މެނޭޖިން އެސްސީގެ އެމްބްލިޔޫ  އަހުމަދާއި، ޙަސަން ބަރއިއްޒަތްތެރި މެމް ދާއިރާގެ 

  . މަނިކުއެވެ ޢުމަރު މޫސާ ރައީސް ކައުންސިލްގެ ފައިނު މަޢުސޫމާއި،

 

ކުރިޔަށް ގޮސްފައިވެއެވެ.  ތެރޭގައި އަހަރުމަސައްކަތްތައް ފާއިތުވި  އެކިޤާއިމް ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތުގެ  ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް
މަސައްކަތާއި ބޯހޯލް  ގެ ހޮޅިވަލުމުގެ އެގޮތުން، އާރުއޯ އެޑްމިން ބިލްޑިންގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައެއް ނިމިފައިވާއިރު، ފެނާއި ނަރުދަމާ

 ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ. ތޮރުފުމުގެ މަސައްކަތް

    

 

 މާއި ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ރިވިއުކުރުން ރަށުގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރު 

ރަށުގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ކުލަބް 
މެމްބަރުންގެ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލެވުނެވެ.  11ޖަމުޢިއްޔާތަކާއި އާއްމުން ހިމެނޭނެހެން 

މެނޭނެހެން ތަރައްޤީ އެއަށްފަހު ރަށުގެ ވީހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ ބައިވެރިވުން ހި
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އިގެން ޕްލޭންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތާއިބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. އެއަށްފަހު އާއްމުކޮށް ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވާލަ
އި ރަށުގެ އެކިއުމުރުފުރައިގެ ބައިވެރިވުމާއިއެކު ތަރައްޤީ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ ސެޝަންތަކެއް ބޭއްވުނެވެ. މިސެޝަންތަކުގަ ރައްޔިތުންގެ 

 އިވެރިވެލެއްވިއެވެ. މިސެޝަންތަކުގައި ދެޖިންސްގެ ބޭފުޅުން ހިމެނޭގޮތަށް ބޭފުޅުން ބަ
 ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ ލިބިގެންދިޔަކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ހިއްސާކުރަނީ ޒުވާނުން ކަމަށްވާތީ  %63މީގެ އިތުރުން ރަށުގެ އާބާދީގެ 
ގެ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް ޒުވާނުންނަށް ކޮފީ ބައްދަލުވުމެއް ޒުވާނުން 

 ބޭއްވުނެވެ.

ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވުނު ސެޝަންތަކަށްފަހު ހުށަހެޅުނު 
އަދި މިބައްދަލުވުންތަކުން  ހިޔާލާއި މަޝްވަރާތަކާއިގުޅޭގޮތުން ޕްލޭނިންގ ކޮމެޓީގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުނެވެ.

އް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމާއި ކައުންސިލްގެ ތަސައްވަރާއިއެއްގޮތަށް ތަރައްޤީ ޕްލޭންގައި ހިމަނާނެ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް ޑްރާފްޓް ޕްލޭނެ
އެކު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ތައްޔާރުކުރެވުނެވެ. އަދި މިޑްރާފްޓް ޕްލޭން ފައިނަލް ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލާއި ޕްލޭނިންގ ކޮމެޓީއާއި 

 ބޭއްވުނެވެ.ފައިނަލް ކުރެވުނެވެ. އަދި މިޕްލޭން ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުމެއް 

މީގެ އިތުރުން ރަށުގެ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ރިވިއުކުރުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު 
ދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ހޯދުމަށްޓަކައި އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ބައް

ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި، ވިޔަފާރިވެރިންނާއި، ދަނޑުވެރިންނާއި، 
މަސްވެރިން އަދި ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން ހިމެނޭނެހެން 

ޔޫސް ޕްލޭނަށް ލޭންޑް ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވި ހިޔާލު ހޯދިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން 
ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާ އިސްލާހްތަކާއި ފާއިތުވި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ލިބިފައިވާ 

 ހިޔާލުތައް ހިއްސާކޮށް ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ރިވިއުކުރެވިފައިވެއެވެ.

 

 ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް މަޢުލޫމާތު ސެޝަނެއް ބޭއްވުން 

ހީތެރިކަމާއިއެކު ރަށުގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ޅ. ނައިފަރު ބިޒްނަސް ސެންޓަރގެ އެ
އަމާޒުކޮށް ވިޔަފާރީގައި ހުރި ފުރުސަތުތަކާއިގުޅޭގޮތުންނާއި ވިޔަފާރި 
ރެޖިސްޓްރޭޝަން އާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށް މަޢުލޫމާތު ސެޝަނެއް 
ގެންދެވިފައިވެއެވެ. މިސެޝަންގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ވިޔަފާރި ވެރިންނާއި އާއްމުްނ 

އިވެރިވެލެއްވިއެވެ. މިސެޝަން ނަންގަވައިދެއްވީ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ބިޒްނަސް ބަ
 ސެންޓަރގެ މެނޭޖަރ އަލްފާޟިލާ އަރީސާ މޫސާއެވެ.

 

 

 ހެދުމާއި މަގުތައް ލެވެލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ތައް މަގު 
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އައު އިންޖީނުގޭ ދެކުނު މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތް  ފެނަކަ ފައިނު ބުރާންޗުން އައު އިންޖީނުގެއަށް ކަރަންޓް ސަޕްލައި އެޅުމަށް ބޭނުންވާތީ 
 ވެއެވެ.ކުރެވިފައި

ރަށުގެ އަތިރިމަތީގާހުރި ގަސްތަކާއި ރަށު ތެރޭގައި މަގުމައްޗަށްވާ ގޮތަށް ތިރިވެފައިވާ އަދި 
އަފިތައް ކޮށާ ރީތިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލާއި، އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި، ކުލަބް، 

 ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ.ޖަމުޢިއްޔާތަކާއި

އެމް.ޓީ.ސީސީގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ރަށުގެ އަޑިގުޑަން ހެދިފައިވާ މަގުތަކަށް މީގެ އިތުރުން 
ނޑު އެއްވަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވި ނިންމާލެވިފައިވެއެވެ.  ވެލި އަޅާ ފަސްގަ

 

 

 ބެލެހެއްޓުން ރަށުގެ އިޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދު ސާފުކޮށް 

ދި ރަށުގެ އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި އެއްބަސްވުން ހެ
މުގެ މަސައްކަތް ރަށުގެ ރައްޔިތު ކަނބަލުންގެ އެއްބާރުލުމާއި ބައިވެރިވުމާއިއެކު ރަށުގެ އިޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދުތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓު

 ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ.

 

 މާއި ތަރައްޤީކުރުން ސްޕޯޓް އެރީނާ ސަރަހައްދު ސާފުކުރު 

ނޑާއި އައުޓްޑޯރ ޖިމް ސަރަހައްދާއި ވަގުތީ ވޮލީ ކޯޓް ސަރަހައްދު ސާފުކޮށް ރީތިކުރުމުގެ މަސައްކަތް މުއައްސަސާތަކުގެ  ،ފުޓްސަލް ދަ
 ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ. ތަކާއިގުޅިގެން އެކިދުވަސްވަރުމަތިން މުވައްޒަފުންނާއި ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާ

 ހެދުމަށްޓަކައި  ކުޅެވޭނޭގޮތް ވޮލީ ރޭގަނޑު ލީކޯޓްގައިމީގެ އިތުރުން ވޮ
 މިމަސައްކަތް  ކުރެވިފައިވެއެވެ. މަސައްކަތް ޖެހުމުގެ ލައިޓް ވޮލީކޯޓްގައި

. ވެރިވެގެންނެވެބައި  ޒުވާނުން ކައުންސިލަރުންނާއި، ކުރައްވާފައިވަނީ 
ނޑިޖަހާވަނީ ވައިރުއަޅާ ބައްތިއަށް މަސައްކަތުންމި  .ނިމިފައެވެ ދަ

ނޑުއެއްވަރުކުރުމުގެ ވޮލީކޯޓްގެ ހަދާއަދި އަލަށް  މަސައްކަތާއި  ފަސްގަ
ނޑު އެއްވަރުކުރުމުގެ  އައުޓްޑޯރ ޖިމް ސަރަހައްދަށް ވެލިއަޅާ ފަސްގަ

 ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ. އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކުމަސައްކަތް 

 

 ފުޓްސަލް މީގެ އިތުރުން މިކައުންސިލްގެ ވާރު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖާއި ދިމާކޮށް 
ނޑުގައި ނޑިތައް ބެންޗު ބެންޗާއި ބެހެއްޓުމަށް ދަ މީގެ ހެދިފައިވެއެވެ.  ގޮ

އިތުރުން ބައެއް ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ ވަސީލަތްތައް ހޯދިފައިވެއެވެ. އަދި އަންހެން 
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 ށް ވޮލީ ނެޓާއި ވޮލީ ބޯޅަ ހަދިޔާ ކުރެވިފައިވެއެވެ.ވޮލީޓީމަ

 

 

 މިނިވަން ދުވަހާއި ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 

ގެ މުނާސަބަތުގައި އެދުދުވަހު ޚާއްޞަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަހާއި ގައުމީ ދުވަހު
މިއްޔާތުގައި ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ. މިދިަދ ނެގުމުގެ ރަސް

މުއައްސަސާތަކުގެ ރަށުެގ އެހެން މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން އިދާރީ ކައުންސިލާއި އިދާރާގެ 
މުވައްޒަފުންނާއި ސްކޫލް ދަރިވަރުން އަދި އާއްމުންގެ ތެެރއިން ބައެއް ފަރާްތތަކުްނ 

ދަޖަހާ އިދާރާ ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ޤައުމީ ދި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.

 ވަނީ ޒީނަތްތެރި ކުރެވިފައެވެ. 

 

 

 ޑްރިޕް އިރިގޭޝަން ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ދަނޑުބިން އިފްތިތާހްކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުން 

 ޑްރިޕް  ކުރެވިފައިވާ ގާއިމް މިރަށުގައި ފަރާތުން މިނިސްޓްރީގެ ފިޝަރީޒު
 އިފްތިތާޙް ނޑުތައްދަ ކުރެވިފައިވާ ޤާއިމް ޝިސްޓަމް އިރިގޭޝަން
 އެންޑް  މެރިންރިސޯސް ފިޝަރީޒް ޮއފް މިނިސްޓަރ ކޮށްދެއްވުމަށް
ޒިޔާރަތްކުރައްވާ ފެންދޭ  މިރަށަށް ރަޝީދު ހުސައިން. ޑރ އެގުރިކަލްޗަރ

 ނިޒާމް އިފްތިތާހްކޮށްދެއްވިއެވެ.

 

 

 

 މިއިދާރާގެ ކައުންޓަރގެ ހިދުމަތް ދޭން ފެށުން 

ތަކުގެ ފެންވަރު ރަގަޅުކުރުމަށާއި އާއްމުންނަށް ފަސޭހައިން ިހދުމަތް ލިބޭނޭ އިްނތިޒާްމ ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭ ހިދުމަތް 
  ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށް ކައުންޓަރ ބައެއް އިތުުރކުރެވި ކައުންޓަރގެ ހިދުމަތް ދޭްނ ފެށިފައިވެއެވެ.
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 އައުޓްޑޯރ ޖިމްގެ މަސައްކަތް 

ފާއިތުވި އަހަރު ތެރޭގައި ނިންމާެލިވ  މަސައްކަތް ޖިމްގެ އައުޓްޑޯރ ޤާއިމްކުރި ސަރުކާރުން އިއެހީގަ ސަރުކާރުގެ އިންޑިއާ
ހުޅުވުމަށްޓަކައި  ރަސްމިއްޔާތެއް  ޖިމް. ޖިމް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި އާްއމުކޮށް ހުޅުވާލެވި ބޭނުންކުރަްނ ފެށިފައިވެއެވެ

 މަސައްކަތް ވަންދެން ދުވަސްތަކެއް ގިނަ ދާއިރާގައި ިޞއްޙީ އްވީ،ހުޅުވައިދެ ޖިމް ރަސްމިއްޔާތުގައި މިބޭއްވިފައިވެއެވެ. 
 ކޮމިއުިނޓީ  ހިންނެވި ހަވާލުވެ ހިންގުމާއި މަރުކަޒު ޞިއްޙީ މަނިކާއި، ޙަސަން އޮފިސަރ ހެލް ފެމެލީ ކުރީގެ ކޮށްދެއްވާފައިވާ،

 އަދި  ޒިދުނާ އާމިނަތު ަރއީސާ ކޮމެޓީގެ ރާކު މަސައްކަތް ތަރައްޤީައށް އަންހެނުންގެ  ސިޔާމާއި، އިބްރާހީމް  އޮފިސަރ ހެލްތް
 .ރަޝީދެވެ އިސްމާޢީލް އިންޗާޖު ކުލަބްގެ ސްޕޯޓްސް ސްކޫލްގެ ފައިނު

 

 

 ސަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވާ އާލާކުރުން 

ކުލަބް ސިލާއި ކައުންއަލްޙާ ޢީދު ރަށު ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކުރުމަށް އެކަން ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް 
ވާނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އިސް ފަރާތްތަކާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައެވެ. އަދި ޢީދު ރަށު ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކުރުމުގައި ކައުންސިލުން 

ރުމަށްޓަކައި އެފަރާތްތަކަށް އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، އަޟްޙާ އީދަށް ވަގުތީގޮތުން ބޭނުންކު 
 ދަތުރުވެރިންގެ ހިޔާ ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. 
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 ކައުންސިލަރުން މަޤާމަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 

ވާ އެކިއެކި ތަމްރީންތައް އަލަށް އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލަރުން މަޤާމާއި ހަވާލުވުމާއި ގުޅިގެން، އެކައުންސިލަރުންނަށް މުހިްނމު
ދިނުމަށްޓަކައި ލޯކަލް ގަވަރމަްނޓް އޮތޯރިޓީން ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ 
 ތެރެއިން އަންހެނުްނގެ ތަރައްީޤއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓިއަށް ހާއްސަކޮށްގެންވެސް ތަމްރީްނ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިޔަށް 
 1ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ކައުންސިލަރުންނާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީއަށް ހާއްސަކޮށްގެން 

ހަފްތާގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އަދި ކައުންސިލަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާއި 
މިޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ްފތާގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީެގ ފަރާތުން ކުރިޔަށް ގެންދެިވއެވެ. ހަ 1ގުޅޭގޮތުން 

މީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ. 
ނޑާއި ގުޅޭގޮތުން ސިވިލް ގައި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްހަފްާތގެ  1ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން އިތުރުން، އިދާރާގެ އޮނިގަ

 ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ވަގުތީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ހިމެނޭގޮތަްށ ބޭއްވިފައިވެއެވެ. 

 

 އެކިއެކި ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ އުސޫލުތައް ހެދުން 

ންމު ކަމެއް ދީގެން ކުރެވުުނ އެއްކަމަކީ، އެކި ކަންކަމަްށ ވަނަ ދައުރުގެ މަސައްކަތްތައް ފަށައިގެންއިރު، މުހި 4ކައުންސިލްގެ 
ތައްޔާރު ކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތައް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމެވެ. އެގޮތުން، ބަނދަުރ ބެލެހެއްޓުމުެގ އުސޫލާއި، 

ނޑުބިން ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލާއި  ވެލި ، މުން ފީނެގުމުގެ އުސޫލަކާއިއުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި ގުޅޭ ކަންކަދިގުމުއްދަތަށް ދަ
ކޮށް އެއުޞޫލުތައް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ުއޞޫލުދޫކުރުމާއި ގުޅޭ އުސޫލާ

 ކުރެވިފައިވެއެވެ. ފާސް

 

 ޤައުމީ ކާފަ، މާމަ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 

ތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ޚަރަކާތް ޤަޢުމީ ކާފަ، މާމަ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން 
ޤީއަށް އަމާޒުކޮށް އާއިލީ ހަވީރެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ. މިހަފުލާގައި ކައުންސިލާއި މިއިދާރާގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި، އަންހެނުންގެ ތަރައް 

ގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ. މިޚަރަކާތުގައި މާމަ، ކާފައިންނާއި، އުމުރުން މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި، އެހެނިހެން އިދާރާތަކު
މާއި، ދުވަސްވީ ބޭފުޅުންނާއި، އެފަރާތްތަކުގެ އާއިލާއާއިއެކު ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކުރުމާއި، ދުވަހާއި ގުޅޭ ޝުޢޫރު ފާޅުކުރުމާއި، ހަދިޔާ ދިނު

ވެ. މިޚަރަކާތުގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މާމަ، ކާފައިންނާއި، ރަށުގެ އުމުރުން ދުވަސްވީ ކޭކުފެޅުމާއި، ފޮޓޯނެގުން ކުރިއަށްގެންދެވުނެ 
 ބޭފުޅުންނާއި، ކުޑަކުދިންނާއި، އެކި އުމުރުފުރާގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފަރާތްތައް ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ. 

 ކުރުމާއި ހަދިޔާ ދެވިފައިވެއެވެ.އަދި މީގެ އިތުރުން އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ހާލު ބެލުމަށް ގޭގެއަށް ޒިޔާރާތް
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 އިންޓަރ އޮފީސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ކުރިއަށް ގެންދިޔުން 

"އިންޓަރ އޮފީސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް" މުބާރާތް ކުރިއަށް  އިދާރާތަކުގެމެދުގައި ސަރުކާރުގެ  އިސްނަގައިގެން  އިދާރާއިން  ކައުންސިލް 
ރަށުގެ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައއްޒަފުންގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމެވެ. ގެންދެވިފައިވެއެވެ. މިމުބާރާތުގެ މަޤުޞަދަކީ 

މުއައްސަސާއިން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ. އެއީ ކައުންސިލްގެ ޓީމާއި، ފައިނު ސްކޫލް ޓީމާއި، ހެލްޓް ސެންޓަގެ  5މިޗެލެންޖްގައި ޖުމުލަ 
  .ޑަބްލިއު.އެސް.ސީގެ ޓީމެވެ.ގެ ޓީމާއި، އަދި އެމްފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ފައިނު ބްރާންޗް ، ޓީމާއި

 

 

 

 ބައްދަލުވުންތައް  ތަކުގެ ޕްރޮޖެކްޓް 

މުގައި މިރަށުގައި ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދަވާ އެކިއެކި ޕްރޮޖެކްތްތަކާއިގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށާއި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔު
ތްކާއި ކައުންސިލާއިއެކު ގިނަ ބައްދަލުވުންތަކެއް ފަރާ ވާށްޓަކައި މަސައްކަތްތަކާއި ހަވާލުވެ ހުންނަ ދިމާވާ ދަތިތައް ދެނެގަނެ ހައްލުކުރުމަ

 ބޭއްވިފައިވެއެވެ. 
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 ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް އާއިގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން 

 ތަޢާރަފް  މިބައްދަލުވުން. ބޭއްވިފައެވެ ބައްދަލުވުމެއް ހިޔާގައިވަނީ ދަތުރުވެރިންގެ  ދިނުމަށްޓަކައި މަޢޫލޫމާތު ގުޅޭގޮތުން ޓުއުރިޒަމާއި ލޯކަލް
 މިބައްދަލުވުމުގައި . އެވެ( އައިސީ)  ރަޝީދު هللاއަބްދު ދެއްވީ މަޢުލޫމާތު  މިބައްދަލުވުމުގައި. މަނިކުއެވެ އުމަރު މޫސާ ރައީސް ކުރެއްވީ

ނޑުވެރިންނާއި،  ބޭފުޅުން  އިދާރާތަކުގެ އެހެނިހެން  މުވައްޒަފުންނާއި، ކައުންސިލްގެ އޮޑިވެރިންނާއި، މަސްވެރިންނާއި، ދަ
އަދި މީގެ އިތުރުން ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމްއަށް އިންވެސްޓްކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ދެފަރާތަކާއި ކައުންސިލާއިއެކު  .ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ

 ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވިފައިވެއެވެ.

      

 

 މަސައްކަތް  ބަނދަރުމަތީ މަސްކަނޑާތަނެއް ހެދުމުގެ 

ނޑާނެ ތަނެއް ހެދުމަށްޓަކައި އާއްމުކޮށް އިޢުލާންކޮށް އެކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަބަނދަރު ރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބިޑް ކާމިޔާބު މަތީ މަސްކަ
ނޑާތަނެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވި އެމަސައްކަތުގެ އަމަ ލީ މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތާއިއެކު ބަނދަރުމަތީ މަސްކަ

 އެވެ.މަނިކު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ފާއިތުވި އަހަރުތެރޭގައި ވަނީ ފެށިފައެވެ. މިމަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ

   

 

 އިންޖީނުގޭގެ ކޭބަލް ނެޓްވޯކް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ފެނަކައާއި ބައްދަލުކުރުން 

ޑް ކުރުމަށް މަގު ކޮނުމާއި ގުޅޭގޮތުން، ފެނަކަ ފައިނު ބްރާންޗްގެ އިސްފަރާތްތަކާއިއެކު ފައިނު އިންޖީނުގޭގެ ކޭބަލް ނެޓްވޯކް އަޕްގްރޭ
ގަހާއި އިދާރާގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި، މި މަސައްކަތުގައި ކޮންނަންޖެހޭ މަގުތަކާއި އެމަގުތަކުގައި ހުރި ރުއް

ކޭބަލް ނެޓްވޯކް ގޮތުން ރަށުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދާއި ސިނާއީ ސަރަހައްދު ހިމެނޭގޮތަށް މިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވެއެވެ. 
 ބަދަލުކޮށް ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ފޮށިތައް ބެހެއްޓިފައިވެއެވެ.
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 ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ރަށުގެ ހުޅަނގު އުތުރު މުގެ މަސައްކަތް ޖެހު ރިމަތީ ސަރަހައްދުގައި ޖީއޯ ބެގްފަރާތު އަތިމިރަށު ގޮ
 ކޮންޓްރެކްޓިން އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް މޯލްޑިވްސް ކޮންޓްރެކްޓަރަކީ މަޝްރޫއުގެ މިފާއިތުވި އަހަރު ތެރޭގައި ވަނީ ނިންމާލެވިފައިއެވެ. 

 އެވެ. (އެމްޓީސީސީ) ކޮމްޕެނީ

 ގިރުމުން ރަށް އެޅުމާއި ސަރަޙައްދަށް  ގިރާ ވެލި މީޓަރުގެ ކިއުބިކް 8،100 ށުންދަ  މަޝްރޫއުގެ މި ރުފިޔާގެ މިލިއަން 8.9
 .ކޮށްފައިވެއެވެ ފުރިހަމަ މަސައްކަތް  ޖެހުމުގެ ރިވެޓްމެންޓު ބޭގް  ޖިއޯ ސަރަހައްދެއްގައި މީޓަރުގެ 250 ގޮތުން ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމުގެ 

   

 

 ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 

 ހުޅުދުއްފާރަށް . ރ  ގޮތުން ކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ ގޮތަށް މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާ ޒުވާނުންނާއި ކުރުމަށް ފާހަގަ  ދުވަސް ނުންގެޒުވާ މިއަހަރުގެ
 ދުވަސް  ޒުވާނުންގެ  އަދި . ކުރެވުނެވެ މަޝްވަރާ ކަންކަމާއި އެކި އެކި  ބައްދަލްކޮށް ޒުވާނުންނާއި ރަށުގެ ކައުންސިލާއި، އެރަށުގެ ދުރުވެ
 އެކުވެރިކަމުގެ  އަދި . ކުރެވުނެވެ މަސައްކަތް  ސާފުކުރުމުގެ ސަރަޙައްދު ބައެއް ހުޅުދުއްފާރުގެ ޒުވާނުންނާއިއެކު އެރަށުގެ  ށްކުރުމަ ފާހަގަ 

ނޑުގައި ފުޓްސަލް ހުޅުދުއްފާރު މެޗެއް ފުޓްސަލް   . ކުޅެވުނެވެ ދަ

ނޑާއި ފުޓްސަލް މަގުގެ ފާނު ލޭކަ މީގެ އިތުރުން ޒުވާނުންގެ ދުވަހާއިގުޅުވައިގެން   ކޯރު  އެޅުމަށް ކޭބަލް ޖެހުމަށް ލައިޓް ހަމައަށް ދަ
 އަޅާ ކޭބަލް ޖެހުމާއި ލައިޓް އެގޮތުން. ފައިވެއެވެކުރެވި ނިކުމެ މުވައްޒަފުން ތަކުގެ އިދާރާ ޒުވާނުންނާއި، މަސައްކަތް ކޮނުމުގެ

 .ނިންމިފައިވެއެވެ
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 ބަނދަރު ބައްތިތައް ލެޑްލައިޓަށް ބަދަލުކުރުން 

 80އަހަރު ބަނދަރު ބައްތިތަކުގެ ތެރެއިން  ލެޑްލައިޓަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ފާއިތުވިޒަމާނީ އް ބަނދަރު ބައްތިތަ
 ޕަސެންޓް ބައްތި ޒަމާނީ ލެޑްލައިޓަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވެއެވެ. 

    
 

 ން އޮޑިދޯނި އެހެލާ ސަރަހައްދު ދޯނި ފަހަރު އެހެލެވޭގޮތަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރު 
އްކަތް އޮޑިދޯނިފަހަރު އެހެލުމަށް ބޭނުންކުރާ ސަރަހައްދުގެ ފަޅު ފަސްއަރާ ބެދިފައިވާތީ އެސަރަހައްދު ކޮނެ އޮޑިއެހެލޭގޮތަށް ހެދުމުގެ މަސަ

 ގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވި ނިންމާލެވިފައިވެއެވެ.އެމްޓީސީސީ
 
 

 ވާރް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ބޭއްވުން 
ފުޓްސަލް މުބާރާތް ފާއިތުވި އަހަރު ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައެވެ. މި މުބާރާތަކީ ރަށު ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތު  ވަނަދެކައުންސިލްގެ 

ޓީމެއް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މުބާރާތުގެ ގުރުނެގުމަށް ޓީމްތަކުގެ  7ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވުނު މުބާރާތެކެވެ. މިމުބާރާތުގައި ޖުމުލަ 
ނޑު ތައްޔާރު  ދަތުރުވެރިންގެ ހިޔާގައެވެ.ޑްރޯއެއް ބޭއްވުނެވެ. މިޑްރޯ ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވަނީ  އިސްފަރާތްތަކާއިއެކު މުބާރާތަށް ދަ

ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ޓީމް ޑޮވް ހޮވިފައިވާއިރު ރަނައަޕް ޓީމަށް ހޮވިފައިވަނީ ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. މިމުބާރާތުގެ 
ސްއެވެ. މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ރ.އަތޮޅު ކޮމާންޑަރ އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އެފް.ސީ ކާނިވާ

 އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް އަޒީޒެވެ.
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 ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން 3ކައުންސިލްގެ 
އެވެ. މިއަހަރު މުބާރާތް ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތް ފާއިތުވި އަހަރު ބޭއްވިފައިވ3ެމިކައުންސިލްގެ 

ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ ފައިނު އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ކޮމިއުނިޓީ އެންޑީވާސް އާއި 
މިމުބާރާތުގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު، މިމުބާރާތުގެ  ގުޅިގެންނެވެ.

ނޑިޔާރުކަން ކުރުމަށް ރަށުން ބޭރުން  ނޑިޔާރު 1ފަ  ން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ގެނެވިފައިވާކަ ފަ
 
 
 ތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ދަރިވަރުން ހޮވުމަށް އޮޑިޝަނެއް ބޭއްވުމާއި އަތޮޅު މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން އަ 

އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުން ހޮވުމަށްޓަކައި އޮޑިޝަނެއް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ވާނީ ބާއްވާފައެވެ. 
 2އަދި މިއޮޑިޝަނުން ރަގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދާ ފައިނު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.  15ޖުމުލަ  މިއޮޑިޝަންގައި 

ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން އެހެން އަހަރުތަކާއި ހިލާފަށް މިއަހަރުގެ މުބާރާތް 19-ދަރިވަރުންވަނީ ގައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ހޮވިފައެވެ. ކޮވިޑް 
 އިވަނީ އޮންލައިންކޮށެވެ.ކުރިއަށް ގެންދެވިފަ

ވެއެވެ. އެގޮތުން ދެވިފައިފައިސާގެ އިނާމު މިކައުންސިލުން ޤައުމީ ގުރުއާން މުބާރާތަށް ހޮވިފައިވާ ދަރިވަރުންނަށް ހިތްވަރިދިނުމުގެ ގޮތުން 
ރިސުންނާއި ފައިނު ސްކޫލްގެ ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ދަރިވަރުން ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދެއްވި ފައިނު ސްކޫލުގެ ޤުރުއާން މުދައް

މިހާރުން މެނޭޖްމަންޓާއި ކައުންސިލާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ޤުރުއާން މުބާރާތާއިގުޅޭގޮތުންނާއި ސްކޫލުގައި 
 މިހާރަށް ބޭނުންވާ މުހިއްމުކަންކަމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ.

 
 

 ރާނީ ތަރައްޤީއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން އުމް ފައިނު ސްކޫލުގެ 
ރ. ހަދިޔާ ކުރެވިފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ސްކޫލުގެ 20،000ފައިނު ސްކޫލުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލް އަށް އެހީއެއްގެ ގޮތުން 

ލަށް ހަމަޖައްސައިދިނުމާއި ސްކޫލުގެ އާރްޑީސީ މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލުން ސްކޫ ގައު ހޯލުގައި ވޯކްވޭ ހަދާ ސަރަހައްދުގައި ޖެހުމަށް 
 ނޯޓިސް ބޯޑުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ކަލަރ ލޭންޑް މެދުވެރިކޮށް ޓީވީއެއް ހޯދާ ސްކޫލާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ.
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 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން 
ތައް ދެނެގަނެ އެންމެ ބޮޑަށް އެހީ ބޭނުންވާ ފަރާތަށް އެހީ ހޯދުމަށްޓަކައި ން ބޭނުންވެފައިވާ ފަރާތްދިރިއުޅުމުގެ އަސާސީ ބޯހިޔާ ވަހިކަ 

ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކުރެވި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކައުންސިލުން ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި މީގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މިކަމުގައި މާލީ 
 އެހީތެރިކަން ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ރުންވެސް ގެދޮވެރިޔާ ލޯނު ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ދެނެގަނެ އެފަރާތްތަކަށް އެކަމުގައި ކައުންސިލުން އެހީތެރިކަން އަދި މީގެ އިތު 
 ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.

 
 

 މިނިސްޓްރީތަކާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ޓީމެއް މާލެ ވަޑައިގަތުން 
 

ތްތަކާއި ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތްތަކާއިގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހަރަކާ
މަޝްވަރާކުރުމަށް އެކިއެކި މިނިސްޓްރީތަކާއި ކައުންސިލުން ބައްދަލުކުރުމަށް މާލެ ދެވިފައިވެއެވެ. މިދަތުރުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް 

މްޕަވަމެންޓް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް، އަދި އެޑިޔުކޭޝަން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެ
 ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ އިސްވެރިންނާއިއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ.
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ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް  2021 .8
 ހަރަކާތްތައް ދެވިފައިނުވާ ގެން 

 

  ްޤާއިމުކުރުން  ޑެސްކެއް ޕޮލިސް  ކައުންސިލްގައި: 1ޙަރަކާތ 
މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައނުވަނީ މިކަމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓާއި ވަސީލަތްތައް ލިބިފައި  ސަބަބު/ދަތިތައް:
  ނެތުމުންނެވެ.

  ްހިންގުން  ކޯސްތައް ގުޅިގެން  އެކިއެކި ފަރާތްތަކާއި : 2ޙަރަކާތ 
 19ކޯސްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމާއިގުޅޭގޮތުން އަމިއްލަ ކޮލެޖްތަކާއި މަޝްވަރާކުރެވުނު ނަމަވެސް ކޮވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ގުޅިގެން ކޯސްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭގޮތް ނުވިއެވެ. ބަލިމަޑުކަމާއި ގެ
 

  ްހޯދުން  ޑްރައިވަރެއް ޕިކަޕާއި ޕިކަޕް : 3ޙަރަކާތ 
ނޑު ފާސްކުރި އިރު ޑްރައިވަރެއްގެ މަޤާމު ހިމެނިފައިވެއެވެ.  އް:ސަބަބު/ދަތިތަ  ކައުންސިލުން އިދާރާގެ އިދާރީ އޮނިގަ

އެހެންނަމަވެސް އެއިދާރީ އޮނިގަނޑު ސިވިލް ސާވީސް އިން ފާސްވެފައިނުވާތީ އެމަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު 
ގެ ބަމަޑުކަމުގެ 19ލީ މަރުހަލާ އައުމާއި ކޮވިޑްއަދި ކައުންސިލްގެ ދައުރު ބަދަލުވުމާއި އިންތިޤާ ނެގިފައިނުވަނީއެވެ. 

 ސަބަބުން ގޭގައި މަސައްކަތްކުރަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިނުވަނީއެވެ.
 

  ްހޯދުން  މެޝިނަރީ  ބޭނުންވާ ކުރުމަށް  ލޮކޭޓް ބިން  : 4ޙަރަކާތ 
 ސަބަބުން  ބަމަޑުކަމުގެ ގ19ެކޮވިޑް އައުމާއި މަރުހަލާ ޤާލީއިންތި ބަދަލުވުމާއި ދައުރު ކައުންސިލްގެ ސަބަބު/ދަތިތައް:

ސަބަބުންނާއި ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ފާސްވެފައިނުވާތީ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ހުރި  ޖެހުމުގެ މަސައްކަތްކުރަން ގޭގައި 
 .ގެންދެވިފައިނުވަނީއެވެ ކުރިއަށް މަސައްކަތް ގޮންޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން ބަޖެޓް ނެތުމުން

 

  ައާމްދަނީ ހޯދުމަށް ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ކުލީ ބިން ދޫކުރުން  : 4ރަކާތް ޙ 
 ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ފާސްވެފައިނުވާތީ އެމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިނުވަނީއެވެ. ސަބަބު/ދަތިތައް:

 

  ްޤާއިމްކުރުން  ޢިމާރާތެއް ރައްޔިތުންގެ ލިބޭނެ އާމްދަނީ ރަށަށް : 4ޙަރަކާތ 
 ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ފާސްވެފައިނުވާތީ އެމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިނުވަނީއެވެ. :ސަބަބު/ދަތިތައް 

 

  ްހެދުން  ޕާކް  2 ދެސަރަހައްދެއްގައި ރަށުގެ  : 4ޙަރަކާތ 
 ސަބަބުން  ބަމަޑުކަމުގެ ގ19ެކޮވިޑް އައުމާއި މަރުހަލާ އިންތިޤާލީ ބަދަލުވުމާއި ދައުރު ކައުންސިލްގެ ސަބަބު/ދަތިތައް:

ސަބަބުންނާއި ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ފާސްވެފައިނުވާތީ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ހުރި  ޖެހުމުގެ މަސައްކަތްކުރަން ގޭގައި 
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އެހެންނަމަވެސް ޕާކެއް  .ގެންދެވިފައިނުވަނީއެވެ ކުރިއަށް  މަސައްކަތް ގޮންޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން ބަޖެޓް ނެތުމުން
މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕާކް ޑިޒައިން ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ޕްރޮޕޯސަލް ހަދާ އެހީ ހޯދުމަށް 
 ހޯދުމަށް އާއްމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރެވިފައިވެއެވެ.
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   ވިޔަފާރިއާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ކައުންސިލުން  .9
 

 ބަނދަރުގެ އިސްކުރުބަރިން ކުއްޔަށް ފެން ދޫކުރުން  .1
މްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި އޮޑި ދޯނިފަހަރަށް ބޭނުންވާނެ ފެން ބަނދަރުމަތިން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމުގެ ކައުންސިލްގެ އާ

 ގޮތުން ބަނދަރުގައި ފެން އިސްކުރު ބަރިއެއް ޤާއިމްކޮށް ކުލި ނެގެމުން ދެއެވެ. 
 

 ލެމިނޭޓް ކުރުން  .2
ރާގެ ލެމިނޭޓް މެޝިން ބޭނުންކޮށްގެން އާންމުންނަށް ލެމިނޭޓް ކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން އިދާ

 ދަނީ އަގު ނަގާގޮތަށް ފޯރުކޮށްދެވެމުންނެވެ.
 

 ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަސް ވަރުވާއަށް ދޫކުރުން  .3
ށްގެން ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ރަށުގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހުންނަ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހުރި ރުއްގަސް ވަރުވާއަށް ދޫކޮ

 ލިބެމުންދެއެވެ. 
 

 ޔުނިޑޯ އެންޓަނާ ކުއްޔަށް ދޫކުރުން  .4
ނޑީގައި ވައިފައި ޑިވައިސް ހަރުކޮށްގެން އިންޓަނެޓް ދޫކުރުމަށް އަމިއްލަ  ވައިން ކަރަންޓް އުފެއްދުމަށް ޔުނިޑޯއިން ޖަހާދީފައިވާ ދަ

 ފަރާތަކާއި ވަނީ ހަވާލު ކުރެވިފައެވެ. 
 

 ޓަނާ ޖެހުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިން އުރީދޫ އެން .5
 އުރީދޫ އެންޓަނާ ޖެހުމަށް އުރީދޫއަށް ކުލީ ބިމެއް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.
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 މާލީ ހިސާބުތައް ވަނަ އަހަރުގެ  2120ކައުންސިލްގެ  .10
 

 (GOM-Jދައުލަތުންދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓް ) 10.1
 

ގެ  2021
ބަޖެޓް  ނިޔަލަށް 

 ބާކީ 

ގެ  2021
ހިނގި  ނިޔަލަށް 
 ޚަރަދު 

ވަނަ  2021
އަހަރަށް ލިބުނު 

 ބަޖެޓް 
 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  3033414.67 2,849,228.60 184,186.07

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  15500.00 7,800.00 7,700.00

 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު  0 0 0
        

 ޖުމްލަ  3048914.67 2,857,028.60 191,886.07

     
 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު    

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު  1983141.26 1,950,619.31 32,521.95

0 85,729.61 85729.61 
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި 

 ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ 

 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  7550.00 5,200.00 2,350.00

 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު  83793.13 42,760.18 41,032.95

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު  511915.67 480,724.24 31,191.43

 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  20000.00 19,500.00 500.00

 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  130374.23 80,779.26 49,594.97

 ސަބްސިޑީޒް  އަދި  އިޝްތިރާކާއި  ،އެހީ  ސަރުކާރުންދޭ  210910.8 183,916.00 26,994.77

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު    

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  15500.00 7,800.00 7,700.00
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 LCL)-(Jޙިދުމަތުގެ ފަންޑު  10.2
 

ގެ  2021
ބަޖެޓް  ނިޔަލަށް 

 ބާކީ 

ގެ  2021
ހިނގި  ނިޔަލަށް 
 ޚަރަދު 

ވަނަ  2021
އަހަރަށް ލިބުނު 

 ބަޖެޓް 
 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  571,721.11 510,019.60 61,701.51

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  227,206.77 0 227,206.77

 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު  0 0 0

     
 ޖުމްލަ  798,927.88 510,019.60 288,908.28

     
 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު    

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު  0 0 0

0 0 0 
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި 

 ށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ ޚިދުމަތަކަ 

 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  0 0 0

 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު  242,121.08 218,766.78 23,354.30

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު  319,600.03 291,252.82 28,347.21

 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  0 0 0

 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  0 0 0

 ސަބްސިޑީޒް އަދި އިޝްތިރާކާއި ،އެހީ ސަރުކާރުންދޭ 10,000.00 0 10,000.00

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު    

 ޚަރަދު  ކުރާ ހޯދުމަށް އުޅަނދުފަހަރު 200,000.00 0 200,000.00

 ރޮގްރާމް ޕް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕަބްލިކްސެކްޓަރ 27,206.77 0 27,206.77
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 (L-CTPF)ތިން ވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސާގެ ފަންޑު  10.3
 

ގެ  2021
ބަޖެޓް  ނިޔަލަށް 
 ބާކީ 

ގެ  2021
ހިނގި  ނިޔަލަށް 

 ޚަރަދު 

ވަނަ  2021
އަހަރަށް ލިބުނު 

 ބަޖެޓް 
 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  434733.6 186,914.18 247,819.38
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  12793.23 0 12,793.23

 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު  0 0 0
     

 ޖުމްލަ  447526.8 169,114.18 74,704.65
     
 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު    

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު  243818.8 169,114.18 74,704.65

5,962.60 0 5962.6 
އި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޕެންޝަނާ

 ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ 
 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  0  
 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު  0  

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު  107852.1 7,000.00 100,852.13
 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  1100 0 1,100.00

 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  61000 0 61,000.00
 ސަބްސިޑީޒް އަދި އިޝްތިރާކާއި ،އެހީ ސަރުކާރުންދޭ 15000 10,800.00 4,200.00

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު    
 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު    

 ޕްރޮގްރާމް  އިންވެސްޓްމަންޓް ޕަބްލިކްސެކްޓަރ 12793.23 0 12,793.23
 



20XX ަރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ  

57 ގެ އިދާރާ                                                 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލް 
  

 

 ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް ވަނަ އަހަރުގެ  2021 .11
 

 41: އަދަދު  ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ 
 

 40 އަދަދު:ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ބާއްވައިފައިވާ ކައުންސިލުން 
 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް  ޢަދަދު  ޙާޟިރުވި  ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

 3 161ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން  .1
ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ 160އެންމެފަހުން ބޭއްވުނު   .2

 ފާސްކުރުން.
މިއަހަރު ރުއްގަސް ވަރުވާއަށް ދޫކުރުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް  .3

 ގޮތެއް ނިންމުން.
 2020ޑިސެމްބަރ  4ވިލާ ޢަބްދުއްރަޝީދު ހާރޫނު ރ.ފައިނު ބީޗް  .4

 ގައި ހުށަހެޅި ސިޓީއާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

 2 162ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން  .1
ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ 161އެންމެފަހުން ބޭއްވުނު   .2

 ފާސްކުރުން.
 ބަޖެޓް ފާސްކުރުން  ވަނަ އަހަރުގެ 2021 .3

 3 163ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން  .1
ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ 162އެންމެފަހުން ބޭއްވުނު   .2

 ފާސްކުރުން.
މިރަށު ކުންނާރުމާގެ އާއި ޔެލޯހައުސްގޭގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް ބަލާއިރު  .3

އެބިންކޮޅާމެދު ދެގޯތި ދޭތެރެއަށް ހުސްބިން ކޮޅެއް އަންނާތީ 
 ޢަމަލުކުރާނެގޮތަކާމެދު މަސްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

ހީނާމާގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގެ މިންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަސްވަރާކޮށް  .4
 ގޮތެއް ނިންމުން.
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 3 164ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން  .1
އްޔާއާއި ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމ163ިއެންމެފަހުން ބޭއްވުނު   .2

 ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލްވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 3
މިރަށު ކުންނާރުމާގެ އާއި ޔެލޯހައުސްގޭގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް ބަލާއިރު  .3

ދެގޯތި ދޭތެރެއަށް ހުސްބިން ކޮޅެއް އަންނާތީ އެބިންކޮޅާމެދު 
 ޢަމަލުކުރާނެގޮތަކާމެދު މަސްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

ޗުއްޓީއަކަށް އެދިލައްވާފައިވާތީ އެކަމާގުޅޭގޮތުން  ކައުންސިލްގެ ރައީސް
 މަޝްވަރާކުރުން.

 3 165ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން  .1
ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ 164އެންމެފަހުން ބޭއްވުނު  .2

 ފާސްކުރުން.
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ  .3

ސިޓީއާއިގުޅޭގޮތުން  AHI/311/2021/1-309ރ ނަމްބަ
 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

 3 166ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން  .1
ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ 165އެންމެފަހުން ބޭއްވުނު  .2

 ފާސްކުރުން.
ތައް ވަނަ އަހަރު ބްލޮކްގްރާންޓުން ހަމަނުޖެއްސި ހުރި ހަރަދު 2020 .3

މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ 
ސިޓީއިން ހުއްދަ  B3/311/2021/1-13ނަމްބަރ 
ވަނަ އަހަރު ބްލޮކް ގްރާންޓުން ހަމަނުޖެއްސި 2020ދެއްވާފައިވާތީ، 

ހުރި ހަރަދުތައް މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުން ހަމަޖައްސާ ބަޖެޓް 
 ކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.ފާސްކުރުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ 

 2 167ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން  .1
ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ 166އެންމެފަހުން ބޭއްވުނު  .2

 ފާސްކުރުން.
އައުޓްޑޯ ޖިމް އަޅާ ސަރަހައްދު ބަދަލުކުރުމާއިގުޅޭގޮތުން  .3

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
ކައުންސިލްގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކުރާ ފެބުރުއަރީ  ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން .4

މަހު ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުން ބާއްވާނެ ތާރީޚް ކަޑައަޅާ 
 ފާސްކުރުން.
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 3 168ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން  .5
ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ 167އެންމެފަހުން ބޭއްވުނު  .6

 ފާސްކުރުން.
ނޑައަޅާ ފާސްކުރުން.ވަނަ އަ 1202މި  .7  ހަރަށް ބިމުގެ ބަޖެޓް ކަ

 3 169ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 ަަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން  .1
ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ 168އެންމެފަހުން ބޭއްވުނު  .2

 ފާސްކުރުން.
ފައިނު އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ކޮމިއުނިޓީ އެންޑީވާސްގެ ނަމްބަރ  .3

A/FACE/2021/1 ޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ސިޓީއާއިގުޅޭގ
 ނިންމުން.

ގައި  2021ފެބްރުއަރީ  9ރ.ފައިނު މަހްމާގެ މޫސާ އާދަމް،  .4
 ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީއާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

 

 3 170ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
 ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން  .1
ގެ ޔަޢުމިއްޔާ ވަނަ އާއްމު ޖަލްސ169ާއެންމެފަހުން ބޭއްވުނު  .2

 ފާސްކުރުން.

 3 171ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން  .1
ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ 170އެންމެފަހުން ބޭއްވުނު  .2

 ފާސްކުރުން.
އޮފީސް އިމާރާތުގެ ބައެއް މަރާމާތާިއގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް  .3

 ނިންމުން.
ނުމަށްޓަކައި އެގްޒަމިނަރ އަށް ދޭންޖެހޭ ލައިސަންސް ގެ ހިދުމަތް ދި .4

ފައިސާ ދިނުމަށް ބަޖެޓް އެކްޓިވިޓީ އިތުރުކުރުމާއިގުޅޭގޮތުން 
 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

ޓްރަންސްޓް ފަންޑާއި ގުޅޭގޮތުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން  .5
ސިޓީއާއި  D2/311/2021/3-13ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންބަރު 

 ގޮތެއް ނިންމުންގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް 
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 3 172ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން  .1
ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ 171، 170އެންމެފަހުން ބޭއްވުނު  .2

 ފާސްކުރުން.
އޮފީސް އިމާރާތުގެ ބައެއް މަރާމާތާިއގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް  .3

 ނިންމުން.
ޓަކައި އެގްޒަމިނަރ އަށް ދޭންޖެހޭ ލައިސަންސް ގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް  .4

ފައިސާ ދިނުމަށް ބަޖެޓް އެކްޓިވިޓީ އިތުރުކުރުމާއިގުޅޭގޮތުން 
 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

ޓްރަސްޓް ފަންޑާއި ގުޅޭގޮތުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން  .5
ސިޓީއާއި  D2/311/2021/3-13ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންބަރު 

 ންމުންގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނި 

 3 173ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން  .1
ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ 172އެންމެފަހުން ބޭއްވުނު  .2

 ފާސްކުރުން.
ވަނަ އަހަރު ބްލޮކްގްރާންޓުން ހަމަނުޖެއްސި ހުރި ހަރަދުތައް 2020 .3

ސްގެ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން
ސިޓީއިން ހުއްދަ  B3/311/2021/1-13ނަމްބަރ 
ވަނަ އަހަރު ބްލޮކް ގްރާންޓުން ހަމަނުޖެއްސި 2020ދެއްވާފައިވާތީ، 

ހުރި ހަރަދުތައް މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުން ހަމަޖައްސާ ބަޖެޓް 
 ފާސްކުރުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

ހަރީ ޗުއްޓީ އަށް އެދި ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ނާޞިރު އަ .4
 ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން 

 3 174ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
 ޖަލްސާގެ އެޖންޑާ ފާސްކުރުން  .1
ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ 173،172އެންމެފަހުން ބޭއްވުނު  .2

 ފާސްކުރުން.

 3 175ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 ޖެންޑާ ފާސްކުރުން ޖަލްސާގެ އެ .1
ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ 174އެންމެފަހުން ބޭއްވުނު  .2

 ފާސްކުރުން.
ރަމަޟާންމަހު ހިފްޒުކޮށް ތަރާވީސްކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން މީހަކު  .3

 ގެނައުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
މާރޗް  11ރ. އިންނަމާދޫ. ލަވްސައިޑް އަލްފާޟިލް މޫސާ ހަލީމް  .4

ގައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ސިޓީއާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް  2021
 ގޮތެއް ނިންމުން.
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 2 176ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
 ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން  .1
ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ 175އެންމެފަހުން ބޭއްވުނު  .2

 ފާސްކުރުން.

 3 177ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 ޖެންޑާ ފާސްކުރުން ޖަލްސާގެ އެ .1
ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ 176އެންމެފަހުން ބޭއްވުނު  .2

 ފާސްކުރުން.
ހާފިޒު ގެނައުމުގެ ޚަރަދު ފައިސާ ހަމަޖެއްސުމަށް ބަޖެޓް ކޮންޓްރޯލް  .3

 ހެދުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

 3 178ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
 ރުން ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކު .1
ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ 177އެންމެފަހުން ބޭއްވުނު  .2

 ފާސްކުރުން.

 5 1ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

 ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް ހޮވުން  .1
ކައުންސިލުގެ ނިމިދިޔަ ދައުރު  –ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ  .2

 ހިނގާ ދިޔަގޮތުގެ ބަޔާން ދަރުބާރަށް އިއްވުން 
 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް ދަރުބާރާއި މުޚާތަބްކުރުން  4ކައުންސިލްގެ  .3

 5 2ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

 ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން  .1
ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ 1އެންމެފަހުން ބޭއްވުނު  .2

 ފާސްކުރުން.
 ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް ހޮވުން  .3
ޤަވާޢިދު  "މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ ހިންގާ .4

 " ފާސްކުރުން.2021
ކައުންސިލްގެ ބެންކް އެކައުންޓްތައް އޮޕްރޭޓްކުރުމާއިގުޅޭ ޤަރާރު  .5

 ފާސްކުރުން.
ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު ވަގުތީގޮތުން  .6

 ހަވާލުކުރުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
ކުލަވާލުމާއިގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކޮމެޓީތައް އެ .7

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
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 5 3ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

 ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން  .1
ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ 2އެންމެފަހުން ބޭއްވުނު  .2

 ފާސްކުރުން.
އާއިގުޅިގެން ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމާއިގުޅޭގޮތުން  19-ކޮވިޑް  .3

 ގޮތެއް ނިންމުން.މަޝްވަރާކޮށް 
ނޑުބިން ދޫކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް  .4 ނޑުވެރިކަމަށް ދަ ދަ

 ގެންދިއުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
ފައިނު ސްކޫލުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލް އާއިގުޅޭގޮތުން  .5

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
އިގުޅޭގޮތުން ރަށުގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭން އަދި ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނާ .6

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަށް މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުރުމާއިގުޅޭގޮތުން  .7

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

 4 4ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

 ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން  .1
ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ 3އެންމެފަހުން ބޭއްވުނު  .2

 ސްކުރުން.ފާ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކޮމެޓީތައް އެކުލަވާލުމާއިގުޅޭގޮތުން  .3

 .މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން 
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަށް މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުރުމާއިގުޅޭގޮތުން  .4

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
ތުން އާއިގުޅިގެން ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމާއިގުޅޭގޮ  19-ކޮވިޑް  .5

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

 4 5ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

 ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން  .1
ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ 3,4އެންމެފަހުން ބޭއްވުނު  .2

 ފާސްކުރުން.
ނޑައެޅުމާއިގުޅޭގޮތުން  .3 ބަނދަރު ބޭނުންކުރުމައި އުޞޫލުތަކެއް ކަ

 މަޝްވަރާކުރުން 
ރަށުގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭން ރިވއު ކުރުމުގެ  ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނާއި .4

މަސައްކަތަށް ކޮމެޓީއެއް ނެގުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް 
 ނިންމުން.

 4 6ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

 ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން  .1
ނޑު ފާސްކުރުމާއި މެމްބަރުންގެ މަސައްކަތް  .2 ކައުންސިލްގެ އޮނިގަ

 ޝްވަރާކުރުން.ހަވާލުކުރުމާއިގުޅޭގޮތުން މަ
ބަންޑާރަ ގޯއްޗަށް އަރާ ބަންޑާރަ ރުއްގަހަށް ބަދަލުނެގުމާއިގުޅޭގޮތުން  .3

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
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 5 7ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

 ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން  .1
ނަން ބަދަލުކުރުމާއި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމަށް ފީ  .2

 ރުން.ނެގުމާއިބެހޭ އުޞޫލު ފާސްކު
 ވެލި ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލު ފާސްކުރުން. .3
ނޑުބިން ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލު ފާސްކުރުން. .4 ނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ދަ  ދަ
އިދާރާގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމާއިގުޅޭ  .5

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

 5 8ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 
 ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން  .1
 އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ވަނަ  3،4،5،6ސިލްގެ ކައުން .2

 ފާސްކުރުން.

 5 9ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

 ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން  .1
 ފާސްކުރުން. އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ ވަނ7,8ަކައުންސިލްގެ  .2
 "ރ.ފައިނު ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމުގެ އުޞޫލު" ފާސްކުރުން. .3
މެޓީތައް އެކުލަވާލުމާއި ހިންގުމުގެ " ރ.ފައިނު ކައުންސިލްގެ ކޮ .4

 އުޞޫލު" ފާސްކުރުން.
ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމެޓީއަށް އާއްމުންގެ ތެރެއިން  .5

ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަކު 
 ހަމަޖެއްސުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

އުމަންރިސޯސް ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމެޓީ، ބިޑް ކޮމެޓީ، ހި .6
މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވޮލޮޕްމެންޓް ކޮމެޓީ، މުރާޖާ ކޮމެޓީ 

 ފާސްކުރުން.
 

  .1 5 10ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

 5 11ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

 ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން  .1
 ފާސްކުރުން. އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ ވަނަ 109,ކައުންސިލްގެ  .2
ނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް .3 ކުލީ ބިން ދޫކުރުމުގެ އުޝޫލު ، ދަ

 ފާސްކުރުން.
ކައުންސިލްގެ އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްދާ ގޮތާއިގުޅޭގޮތުން  .4

 މަޝްވަރާކުރުން.
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 5 12ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

 ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން  .1
 ފާސްކުރުން. އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ ވަނ10،11ަކައުންސިލްގެ  .2
 ގުބަލާ ކޮމެޓީ، ދަނޑުދޫކުރާ ކޮމެޓީ ފާސްކުރުން.ރުއްގަހުގެ އަ .3
ބަންޑާރަ ގޯއްޗަށް އަރާ ބަންޑާރަ ރުއްގަހަށް ބަދަލުނެގުމާއިގުޅޭގޮތުން  .4

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

 5 13ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

 ފާސްކުރުން  އެޖެންޑާ ޖަލްސާގެ .1
 ޕަބްލިކް  ނީކޮމްޕެ ކޮންޓްރެކްޓިންގ އެންޑް  ޓްރާންސްޕޯޓް މޯލްޑިވްސް  .2

 MTCC-BDAD/311/2021/001 ނަމްބަރ ލިމިޓެޑްގެ 
 އާއި މެޝިނަރީ ބޭނުންވާ މަސައްކަތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިޓީގައި
 ހަމަޖެއްސުމާއިގުޅޭގޮތުން  ބިން ބޭނުންވާ ހެދުމަށް ސެޓަޕް އެހެނިހެން

 .ންމުންނި ގޮތެއް މަޝްވަރާކޮށް 
 ލަން ނީ  ތަކެތި މިސްކިތުގައިވާ އަންހެނުންގެ ކުރީގެ .3

 .ނިންމުން ގޮތެއް މަޝްވަރާކޮށް ކިޔުމާއިގުޅޭގޮތުން
 ބޭނުންކުރުމާއިގުޅޭގޮތުން  މަރާމާތުކޮށް  އިމާރާތް  ޕްރީސްކޫލް  ކުރީގެ .4

 .ނިންމުން ގޮތެއް މަޝްވަރާކޮށް 

 5 14ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

 ފާސްކުރުން  އެޖެންޑާ ޖަލްސާގެ .1
 .ފާސްކުރުން ޔާޔަޢުމިއް ޖަލްސާގެ އާއްމު ވަނަ 1211, ކައުންސިލްގެ .2
 ހަދަންޖެހޭ  ކޮންޓްރޯލް  ބަޖެޓް ބަޖެޓްގައި، މިއަހަރުގެ .3

 .ނިންމުން ގޮތެއް މަޝްވަރާކޮށް ކޯޑުތަކާއިގުޅޭގޮތުން
 ގަސްކާނާ  ގެއްލުންވި ހާދިސާގައި ދިޔަ އަޑިއަށް ބޯޓް 5މިހިރީ .4

 ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ރައީސުލް ފޮނުވާފައިވާ މަޢާފުކުރުމާއިގުޅޭގޮތުން
 ޖުލައި  I-POL(RA)/221/2021/58 (15 ނަމްބަރ އޮފީހުގެ
 .ނިންމުން ގޮތެއް މަޝްވަރާކޮށް ސިޓީއާއިބެހޭގޮތުން( 2021

 ގޯއްޗާއި، އައްސޭރި ގޯއްޗާއި، މީނާޒް  ގޯއްޗާއި، އަލުންތިލަ މިރަށު .5
 ގޯޅި  މަގާއި ކޮށީގެވަށައިގެންވާ ހިމެނޭ ގޯތި ފުރެޝް 

 .ނިންމުން ގޮތެއް މަޝްވަރާކޮށް  ތެދުކުރުމާއިގުޅޭގޮތުން
 ނެގުމާއިގުޅޭގޮތުން  ރުއްގަސް ހުރި  މަގުތަކުގައި ހަދާ ލަށްއަ .6

 ނިންމުން  ގޮތެއް މަޝްވަރާކޮށް 
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 4 15ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

 ލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން ޖަ .1
ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ 12,13,1411,ކައުންސިލްގެ  .2

 ފާސްކުރުން.
 ރުން.ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކު 2022 .3
މަގުތަކަށް ނަންކިޔާ ކޮމެޓީ މުރާޖާކޮށް އެކުލަވާލުމާއިގުޅޭގޮތުން  .4

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
ރުއްގަހާއިބެހޭ ކޮމެޓީ މުރާޖާކޮށް އެކުލަވާލުމާއިގުޅޭގޮތުން  .5

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
މިއަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހުރި ކަންކަމާއިގުޅޭގޮތުން  .6

 ރުން.މަޝްވަރާކު
 

 4 16ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

 ލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން ޖަ .1
 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.15ކައުންސިލްގެ  .2
ކައުންސިލުންދޭ ޕަބްލިކް ލައިބްރަރީގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ފައިނު  .3

އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ކޮމިއުނިޓީ އެންޑީވާސް އާއިއެކު އެމް.އޯ.ޔޫ 
 ސޮއިކުރުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން. ގައި

ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބައެއް ތަންތަން ބެލެހެއްޓުން  .4
 ހަވާލުކުރުމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން.

 4 17ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

 ލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން ޖަ .1
 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.15،16ކައުންސިލްގެ  .2
ފޭސް ޖަމުޢިއްޔާއިން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ ނަންބަރު  .3

FACE/2021/A05  ްގައިވާ ބިމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއ
 ނިންމުން.

 5 18ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

 ފާސްކުރުން  އެޖެންޑާ ޖަލްސާގެ .1
 .ފާސްކުރުން ޔަޢުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ އާއްމު ވަނ17ަ ކައުންސިލްގެ .2
 ގޯއްޗާއި، އައްސޭރި ގޯއްޗާއި، ނާޒް މީ ގޯއްޗާއި، އަލުންތިލަ މިރަށު .3

 ގޯޅި  މަގާއި ކޮށީގެވަށައިގެންވާ ހިމެނޭ ގޯތި ފުރެޝް 
 .ނިންމުން ގޮތެއް މަޝްވަރާކޮށް  ތެދުކުރުމާއިގުޅޭގޮތުން

" އުޞޫލު ބޭނުންކުރުމުގެ ޖިމް އައުޓްޑޯރ ފައިނު.ރ" .4
 .ނިންމުން ގޮތެއް މަޝްވަރާކޮށް  ފާސްކުރުމާއިގުޅޭގޮތުން 

 4 19ލުވުން ބައްދަ  – 4ދައުރު 

 ލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން ޖަ .1
ަަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ ވ17،18ކައުންސިލްގެ  .2

 ފާސްކުރުން.
3.  
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 4 20ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

 ލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން ޖަ .1
 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.19,ކައުންސިލްގެ  .2
ގައުމީ މުބާރާތުގައި ރ.އަތޮޅުން  ވަނަ 34ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ  .3

ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުން ހޮވުމަށް ރަށު ފެންވަރުގައި އޮޑިޝަން 
 ކުރިއަށް ގެންދިޔުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން 

 4 21ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

 ލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން ޖަ .1
ަަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ ވ19،20,ކައުންސިލްގެ  .2

 ން.ފާސްކުރު
ނޑުވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް  .3 ދަ

ޝަކުވާ ފޯމާއިގުޅޭގޮތުން  2ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ 
 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

ފެނާއި ނަރުދަމާ އިފްތިތާހް ކުރުމުގެ ހަފްލާ ކުރިއަށް  .4
 ގެންދިއުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

 5 22ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

 ލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން ޖަ .1
ަަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ ވ21،20ކައުންސިލްގެ  .2

 ފާސްކުރުން.
ބަޖެޓް ކޮންޓްރޯލް ހަދަންޖެހޭ  ،މިއަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި .3

 ކޯޑުތަކާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
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 5 23ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

 .ޖެންޑާ ފާސްކުރުންލްސާގެ އެޖަ .1
ނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ ވަ 20,21,22ކައުންސިލްގެ  .2

 ފާސްކުރުން.
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާއި އެ  2021 .3

 ބަދަލުތައް ބަޖެޓަށް ގެނައުމަށް މަޝްވަރާކުރުން.
ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އިމާރާތްތަކާއި ސަރަޙައްދުތައް  .4

 ޓްސޯސް ކޮށްގެން ބެލެހެއްޓުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.އައު
ފައިނުގައި ހިންގޭ އެކިއެކި ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް  .5

ކައުންސިލުން މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ އާއްމު އުޞޫލެއް 
 ހެދުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.

ޖެކްޓް )ޕްއިސްޑް( ސަރުކާރުން ހިންގާ އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ޕްރޮ .6
ނޑައެޅުމާގުޅޭގޮތުން  ގެ ސޯލާ ޕެނަލް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ބިން ކަ

 މަޝްވާރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
ކައުންސިލްގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމާއި  .7

 ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
ނޑު ނުލިބޭ ފަރާތްތަކުން ހުށައަޅާފައިވާ ސަކުވާތަކަ .8 ށް ދާއިމީ ދަ

 ޖަވާބުދާރީވުމާއިބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން.
 

 5 24ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

 .ލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުންޖަ .1
ަަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ ވ،20,21,23ކައުންސިލްގެ  .2

 ފާސްކުރުން.
 ހަދަންޖެހޭ  ކޮންޓްރޯލް ބަޖެޓް ،ބަޖެޓްގައި މިއަހަރުގެ .3

 .ނިންމުން ގޮތެއް ކޮށްމަޝްވަރާ ކޯޑުތަކާއިގުޅޭގޮތުން
ފައިނުގައި ހިންގޭ އެކިއެކި ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް  .4

ކައުންސިލުން މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ އާއްމު އުޞޫލު 
 ފާސްކުރުން.

ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ހެދިފައިވާ ބުރުތަކުގެ ލާފައިވާ ކުލަ  .5
 ން.ބަދަލުކުރުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމު

ކައުންސިލްގެ އިންފޮމޭޝަން އަދި ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން އުޞޫލު  .6
 ފާސްކުރުން.
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 5 25ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

 ލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން ޖަ .1
 އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ވަނ24ަކައުންސިލްގެ  .2
ރ.ފައިނު ފެހިވިނަ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްލަޠީފް މުޙައްމަދު  .3

 .ނިންމުން ގޮތެއް މަޝްވަރާކޮށް އިވާ ސިޓީއާއިގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފަ
 ހުސްނުހީނާގެ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ރ.ފައިނު  .4

 .ނިންމުން ގޮތެއް މަޝްވަރާކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީއާއިގުޅޭގޮތުން 
 

 5 26ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

 .ލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުންޖަ .1
 އްމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ނަ އާވ25ަކައުންސިލްގެ  .2
ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މުއްދަތު ހަމަވާ އެއްބަސްވުންތައް 2021 .3

 އަލުން އިޢުލާންކުރުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
ނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ދޫކުރާ ދަނޑުތަކުގެ ތެރެއިން  .4 ދިގުމުއްދަތަށް ދަ

ބިންތައް ދޫކުރުމާއިގުޅޭގޮތުން މިހާތަނަށް ދޫނުކުރެވިވާ ދަނޑު
 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

 ހަދަންޖެހޭ  ކޮންޓްރޯލް ބަޖެޓް ،ބަޖެޓްގައި އަހަރުގެމި .5
 .ނިންމުން ގޮތެއް މަޝްވަރާކޮށް ކޯޑުތަކާއިގުޅޭގޮތުން

 4 27ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

 .ލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުންޖަ .1
 ލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ނަ އާއްމު ޖަ ވ25،26ކައުންސިލްގެ  .2
މިއަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާއިގުޅޭގޮތުން  .3

 މަޝްވަރާކުރުން 

 5 28ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

 .ލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުންޖަ .1
( ގެ ރަށު ތަރައްޤީ 2026-2022އަހަރުގެ ) 5ކުރިއަށް އޮތް  .2

 ޕްލޭން ފާސްކުރުން 
( ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭން 2026-2022ހަރުގެ )އަ 5ކުރިއަށް އޮތް  .3

 ފާސްކުރުން 
ވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން 3 .4

 ރިވިއުކޮށް އަލުން ފާސްކުރުން 

 5 29ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

 .ފާސްކުރުން އެޖެންޑާ ޖަލްސާގެ .1
 ޔައުމިއްޔާ  ޖަލްސާގެ އާއްމު ވަނަ   27،28 ކައުންސިލްގެ .2

 .ސްކުރުން ފާ
 ދަރިވަރުންނަށް  2 ހޮވިފައިވާ މުބާރާތަށް ޤުރުއާން  ގައުމީ މިއަހަރުގެ .3

ނޑައެޅުމާއިގުޅޭގޮތުން އިނާމެއް ފައިސާގެ  ގޮތެއް  މަޝްވަރާކޮށް ކަ
 .ނިންމުން

 އާއި ޖަމުޢިއްޔާ ފޭސް މުބާރާތް ޤުރުއާން މިއަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ .4
 .ނިންމުން ގޮތެއް މަޝްވަރާކޮށް ހަވާލުކުރުމާއިގުޅޭގޮތުން
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 4 30ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

 .ފާސްކުރުން އެޖެންޑާ ލްސާގެޖަ .1
 .ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ އާއްމު ވަނަ  29 ކައުންސިލްގެ .2
ދުވަހުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ  15ކައުންސިލްގެ ރައީސް  .3

 ނެގުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން 
ލިޓީ ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމަށް ފައިނު ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސި .4

 މުވައްޒަފުން ނެގުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހުރި ބިންތައް ކުއްޔަށް ދިނުމާއިބެހޭގޮތުން  .5

 މަޝްވަރާކުރުން 
 ދިރިއުޅުމަށް ގޯތި ދޫކުރުމާއިބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  .6
ލް ހަދަންޖެހޭ ބަޖެޓް ކޮންޓްރޯ ،އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައިމި .7

 ކޯޑުތަކާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
ބޯޓް އަޑިއަށް ދިޔަ ހާދިސާގައި ގެއްލުންވި ގަސްކާނާ  5މިހިރީ .8

 މަޢާފުކުރުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

 3 31ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 
 .ފާސްކުރުން އެޖެންޑާ ޖަލްސާގެ .1
 ޔައުމިއްޔާ  ޖަލްސާގެ އާއްމު ވަނަ   25،26،29 ކައުންސިލްގެ .2

 .ފާސްކުރުން 

 4 32ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

 .ފާސްކުރުން އެޖެންޑާ ލްސާގެޖަ .1
 ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ އާއްމު ވަނަ  30،31 ކައުންސިލްގެ .2

 .ފާސްކުރުން 
 5ރ.ފައިނު ބީޗްވިލާ، އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ހާރޫނު  .3

އިވާ ސިޓީއާއިގުޅޭގޮތުން ގައި ހުށަހަޅާފަ 2021ޑިސެމްބަރ 
 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

ކައުންސިލްގެ ވާރު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖަށް ފައިސާގެ އިނާމު  .4
ނޑައެޅުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  ކަ

ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ފައިސާގެ އިނާމު 3ކައުންސިލްގެ  .5
ނޑައެޅުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮ  ތެއް ނިންމުން.ކަ

 

 

  ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު
ވަނަ ދައުރަށް އިންތިހާބުވި ކައުންސިލަރުން ަމޤާމުގެ ހުވާ  4ވަނަ ދުވަހުވަނީ ކައުންސިލްގެ  2021މެއި  17

 ކުރައްވާފައެވެ. އަލަށް މަޤާމާއި ހަވާލުވެލެއްވި ކައުންސިލަރުންނަކީ،
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޢުމަރު މަނިކު -
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 ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ފައިޞަލް -
 ކައުންސިލަރ ޙަސަން ވަޙީދު -
 ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ސިޒްނާ -
 ކައުންސިލަރ އާސިމާ އިބްރާހީމްމަނިކު -

 
 
 
 
 
 
 
 

 ނިންމުން  .12
 

ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގެ  ރުއަހަ ވަނަ 2021ކައުންސިލުގެ މި
 ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނޭ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް  ކަންތައްތަކެއް ފެށި،ގިނަ

 

ނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި ދުޢާ އަކީ  ރައްޔިތުންގެ  ތިބެ،އި ޤައުމަށް ވަފާތެރި ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ރަށާއަޅުގަ
އަޅަމެންގެ هللا މަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. ކީރިތިލާބައާއި މަންފާއަށް އަގުހުރި ޚިދު

  آمــــــــــينވެ. ކާމިޔާބީ އިތުރު ކުރައްވާށިއެ  ބަރަކާތް ލައްވައި،މަސައްކަތުގައި 

 

 1443ޖުމާދިލްއާޚިރާ  7
   
 2022ޖަނަވަރީ  10

 
 މޫސާ އުމަރުމަނިކު

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް 
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