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ނޑުމެން  وتعاىل سبحانهاهلل ޢުމަތްތަކުގެވެރި ގަދަކީރިތިވަންތަ ނި އަށް ޙަމްދާއި، ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަޅުގަ
އަށް  ى اهلل عليه وسّلمحمّمد صلّ ޢަމަލީގޮތުން މަގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާތް ސާހިބާ  ،ތުގެ ރިވެތި ނަމޫނާއާއިގެން ވަޑައިގެންއުޅެންވީގޮ

ނަބިއްޔާގެ އިތުރު އާލުންނާއި، މިތުރު  އެ މާތްޞަލަވާތާއި، ސަލާމުގައި  މި ޞަލާވާތާއި، ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ.
 ޝާމިލްކުރަމެވެ.ޞަޙާބީން 

މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ މިކައުންސިލް ފާއިތުވި ހަމަސް ދުވަހު  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2018
ނޑުދަނޑިތަކުގެ ތެރެއިން ހާސިލްވީ މިންވަރު އަދި ހާސިލްނުވެވާ މިންވަރު ދެނެ  ނޑައަޅާފައިވާ ލަ  ގަނެ ހިނގާފައިވާ ގޮތާއި ހާސިލްކުރުމަށް ކަ

ކަމުގައިހުރި ގޮންޖެހުންތަކަކީ ކޮބައިތޯބަލާ ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމާއިއެކު، މި މައުލޫމާތު ކަންއެ
ކުރުމަކީވެސް ހަމައެހެންމެ، ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންގެންދާ ހިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރުމަތިކޮށް ރަގަޅު  ރައްޔިތުންނަށް އާއްމު ކުރުމެވެ.

ނޑު ދެކެމެވެ.  މުހިއްމު ބޭނުމެއްކަމުގައި އަޅުގަ

އަހަރެއްކަމުގައި  ރައްޔިތުންނަށް މިކައުންސިލުން ގިނަގުނަ މަސައްކަތް ތަކެއް ރޭވިފައިވާ ވަނަ އަހަރަކީ  2018ގާ ނމިހި
ދު ރަން ރާވާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން މަ ކު  މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2018 ،ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ނަމަވެސް

. އެގޮތުން ކައުންސިލާއި ކައުންސިލް އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނާއި ފާހަގަ ކުރަމެވެމިންވަރެއް ހާޞިލްކުރެވިފައިވާކަން 
އެހީތެރިކަމާއިއެކު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާއިރު، ރަށުގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ މުޢައްސަސާތަކާއި ކުލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ރައްޔިތުންގެ 

ތުންގެ އްޔިތަކުގެ ތެރޭގައި ރަށުގެ ރަނުކުރެވި ހުރި ކަންކަން ކުރުމަށް މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން، ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައް
ނޑުވެރި  ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް ތަނަވަސްކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ނޑުދޫކުރުމާއިދަ ނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް  ންނަށް ދަ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ދަ

ދިއުމާއި ގެންކުރިޔަށް  ތަކެއްމަސައްކަތް ދަގޫ ބޮޑުވެފައިވާތީ އެކަމަށް ހައްލުހޯދުމަށްއުނއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމާއި މަދިރިއާއި ހުވަނީގެ 
ކުރުމަށްޓަކައި ދީނީ ދަރުސް ދިނުމައި ދީނީ ފޯރަމް ތަކެއް މިސްކިތުގައި ތުންގެ މެދުގައި ދީނީހޭލުން ތެރިކަން އިތުރު އްޔިށުގެ ރަރަ

ރަމަޟާން މަހަށް މިސްކިތް ޒީނަތްތެރިކުރުމާއި ހިފްޠުކޮށް ތަރާވީހް ނަމާދުކުރާނެ ފަރާތެއް  މީގެއިތުރުންވެސް މާއިކުރިޔައްގެންދިއު
ސްކިތުގައި ޤުރުޢާން ކުލާސް ހިންގޭނެގޮތް ފަހިކޮށްދެވިފައިވާކަން މީގެއިތުރުންވެސް ރަމަޟާން މަހު މި  ވިފައިވުމާއިމިއަހަރުވެސް ގެނެ

އަދި އިދާރާގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާ ސިސްޓަމެއް ގެނެސް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ކައުންސިލުން   ފާހަގަކުރަމެވެ.
ށް ބޭނުންވާނެ މާލީ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާކަން ބަނދަރުމަތީ ޤާއިމް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރުވެރިންގެ ހިޔާއަ

 ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

މި ކައުންސިލުން ފާއިތުވީހަމަސްދުވަހު ކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ މަސައްކަތަކީވެސް ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި އިދާރާގެ 
ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މިފުރުސަތުގައި ޔަޤީނެވެ. އެހެންކަމުން  އްކަންތައްތަމުވަޒަފުންގެ ބުރަ މަސައްކަތުން ހާސިލްކުރެވިފައިހުރި ކަން 

ރައްޔިތުން  ނާއި،އިދާރާގެ މުވަޒަފުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަދި ހަމައެޔާއިއެކު މިރަށުގެ އެހެނިހެން އިދާރާތަކުން  މެމްބަރުން އަދި
 .ކަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެކައުންސިލަށްދީފައިވާ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަމަށް އެފަރާތްތަ

މިޤައުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގުމަށް ތިއްބެވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް هللا އަޅުގަންޑުގެ އިޚުލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ މާތް
ސްތަކުގެ މަތީގައި ޤައުމަށް މަޞްލަޙަތުހުރި، ލާބަޔާއި މަންފާ ލިބެނިވި، އަމާންކަމާއި ޞުލްޙަވެރިކަން ދެމެހެއްޓޭ، ދީމުޤްރާތީ ހަމަތަކާއި އަސާ



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

 4 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ކަންކަން ރޭއްވެވުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. އާމީން.
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 އިބްރާހިމް ނާޞިރު 

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް 



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

 5 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

   ތަޢާރަފު  .1
 

 ގެ   2010/7އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު  މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 
ފައިނު ކައުންސިލުން  މަސްދުވަހު  6ނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަ 2018 ނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވުށވަނަ މާއްދާގެ )109

 ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެވެ.

ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.  ގެ ވަނަވަރު ރަށު އި، ކައުންސިލްގެ މިޝަނާއި، މިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާ
ނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީޖާ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން  މަހުގެ 6ނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަ  2018 މީގެއިތުރުން ހިންގުމަށް ކަ

ށް ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި، ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި، އެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތަފްޞީލާއި،  މި އަހަރު ކުރިޔަ
 ހިމަނާލެވިފައިވާނެއެވެ.  

  



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

 6 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

  ތަޞައްވަރު ކައުންސިލްގެ  .2
 

 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނަކީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނުގައި ސާބިތުވެތިބި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި
ށް އަޙްލުވެރި، ތަޢުލީމީގޮތުންނާއި އިޖުތިމާއި ގޮތުން އަދި އަކަ ތްތެރިކޮށްހިތާ އުފާވެރި މާހައުލެއްގައި ޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮ އާދަޤާނޫނުތަކަށް ޙުރުމަ

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

 

 ސިލްގެ މިޝަން  ކައުން  .3
 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނާއި 
ށުގެ މުޖުތަމައަކީ ޤީ ހޯދައިދިނުމަށާއި، ރައް އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން ފައިނު ތަރައްޤީކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް ގާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ ރަށްވެހިތަރަ

 ފުދުންތެރި ދުޅަހެޔޮ ވެއްޓަކަށް ހެދުމަށް ހަލުވިކަމާއިއެކު އަބަދުމެ މަސައްކަތް ކުރުން މަތީ ދެމިތިބުން.

 

 

  



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

 7 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

   ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު / ރަށުގެ ވަނަވަރު  .4
 

 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
 ޖުމުހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ، ސާބިތުވެތިބި އިސްލާމްދީނުގައި މާތްވެގެންވާ ރައްޔިތުންނަކީ މިރަށުގެ. މީޓަރެވެ ކިލޯ 22.81 ދެމެދުގައިވަނީ

ނ އަހަރަކު ނިސްބަތަކީ  އިތުރުވާ އާބާދީ  މިރަށުގައި. ރައްޔިތެކެވެ ކިޔަމަންތެރި ބޯލަނބާ ޤާނޫނުތަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީއާއި  6، 5 ޑަކަށްގާތްގަ
 94 ސްކޫލްގައި މިއަހަރު، ދަންނައިރު ލިޔަންކިޔަން  އިންސައްތަ 99 އާބާދީގެ. އެވެ 455 އާބާދީއަކީ މިހާރުގެ މިރަށުގެ ކުދިންކަމުގައިވާއިރު

 2010 .ގައެވެ  2005 އޮގަސްޓް 01 ބަދަލުވެފައިވަނީ  ސްކޫލަކަށް  ސަރުކާރު  ސްކޫލް  މިރަށު . ޙާޞިލްކުރަމުންދެއެވެ ތަޢުލީމް  ކުދިން 
 އިމްތިހާނުގައި  އޯލެވެލް ، އީ، ސީ، ޖީ ފުރަތަމަފަހަރަށް އެއަހަރު ހަމަ  މިސްކޫލްގައި ކިޔަވައިދޭންފެށި އަށް  10 ގުރޭޑް ވަނައަހަރު 

  .ކުދީންބައިވެރިކުރިއެވެ 

ނޑުވެރިކަމާއި ހިއްސާކުރަނީ 33% ބާކީ. މުސާރައިންނެވެ މުވައްޒަފުންގެ ސަރުކާރުގެ  ޙިއްޞާކުރަނީ 67% އާމްދަނީގެ  ރަށަށްލިބޭ  ، ދަ

 .އާމްދަނީއިންނެވެ ލިބޭ އަދާކޮށްގެން  ރިޒޯޓްވަޒީފާ އަދި ފަންގިވިނުން، ވަޑާންކުރުން، މަސްވެރިކަން

، އިދާރާއަކާއި ކައުންސިލްގެ ރަށު  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޚިދުމަތްތައް އެކިއެކި  ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ  ރައްޔިތުންނަށް ސަރުކާރުން  މިރަށުގައި

 19 އަދި . ކޮށްދެއްވާފައެވެ އިމާރާތް(  ފަލާޙް މަސްޖިދުލް)  މިސްކިތެއް ހުކުރު  ފެންވަރަކަށް ޒަމާނީ ސަރުކާރުންވަނީ  އިނަމާދުކުރުމަށްޓަކަ
 ކޯޓެއް  މެޖިސްޓްރޭޓް ކުރުމަށް  ޤާއިމް އިންޞާފް އަދުލު.  ނަމާދުކުރަންފެށިފައެވެ މިމިސްކިތުގައި ދުވަހުންފެށިގެންވަނީ ވަނަ 2011 ޖޫން
 ފެށިގެން  ކުން 8 އޮކްޓޯބަރ އަހަރުގެ ވަނަ 2000 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޚިދުމަތް  ކަރަންޓްގެ ރައްޔިތުންނަށް ރަށުގެ އިވާއިރުކުރެވިފަ ޤާއިމް

 ސައްތައިންސައްތަ  ސަރުކާރުގެ ވަނީ ފެށިގެން  ވަނަދުވަހުން 2011 މެއި 19 އިންޖީނުގެ ދެމުންދިޔަ ޚިދުމަތް ކަރަންޓްގެ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ 
 2006 ސަރުކާރުންވަނީ  މިރަށުގައި.   ފެށިފައެވެ ފޯރުކޮށްދޭން  ޚިދުމަތް ކަރަންޓްގެ ބަދަލުކުރެވި  ލިމިޓެޑަށް ޔޫޓިލިޓީޒް ންނޯދަ  ޙިއްޞާވާ

 ޞިއްޙީ . ބަދަލުކުރެވުނެވެ މަރުކަޒަކަށް ޞިއްޙީ ފުޅާވެ  ޚިދުމަތްތައް އަދި . ކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ އިމާރާތް ޕޯސްޓެއް  ހެލްތް އަހަރު ވަނަ
 ގިނަ  ތަފާތު ފާހަގަކުރެވޭ ތިމާވެށީގެގޮތުން މިރަށުގައި  .ލިބެމުންދެއެވެ  ޚިދުމަތް  މިންވަރުން ކުރެވިފައިވާ ޤާއިމް ވަޞީލަތްތައް އިމަރުކަޒުގަ

 . މައްސަލައެވެ ރަށްގިރުމުގެ  ގޮތުގައިފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ މައްސަލައެއްގެ ކަންބޮޑުވާ އެންމެ  މައްސަލަތައްހުރިއިރު

 
 
 
 



  މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ އަޮތޅުކައުްނިސލް  މަުހގެ ރިޕޯޓް           6ވަނަ އަަހރުގެ ފުަރތަމަ  2018

 

 8 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ކުރެވުނު މިންވަރު ނަތީޖާ ޙަޞިލް  .5
 

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

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް  ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް   #
 ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

ނަތީޖާ 
ޙާޞިލްކުރެވުނު 

 Q1 Q2 މިންވަރު 

 އަސާސީ ފުދުންތެރިކަމާއި ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން  1

ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާ ޓީމަކުން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ބައްދަލްކުރުމަށް 
 މާލެދިއުން.

  100% 

   %0 މަސްވެރިންނަށް މަސްވިއްކޭނެ މާކެޓް ހޯދައިދިނުމުގައި އެހީތެރިވުން  

  %30  މަޢުލޫމާތުދީ މީހުން ބިނާކުރުން. ޒަމާނުގެ ދަނޑުވެރިކަމާއިބެހޭ

ނޑުބިން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ދަނޑުބިން ދޫކުރުން.   %100  ދަ

ނޑުވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހެޔޮއަގުގައި ގަސްކާނާ ފަދަ ތަކެތި ލިބޭނެ  ދަ
 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.

  %100 

 ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ޤާއިމުކުރުން  2

ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ އަދި ވިއްކާ ފަރާތްތަކަށް ބޭސް ފަދަތަކެތި 
 ބޭނުންކުރުމާއިބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން.

  %30 

   %100 ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ އަދި ވިއްކާ ތަންތަން މަހަކު އެއްފަހަރު ޗެކުކުރަމުންދިއުން.

 ރަނގަޅު ކާނާ ކެއުން އިތުރުކުރުން  3

   60% ތަރުކާރީ ގަންނަން ލިބެންހުރުން. ރަށުން މޭވާއާއި

 ޑެންގީއާއި ޗިކުންގުންޔާ ފަދަ ބަލިތައް ފެތުރުން މަދުކުރުން  4

  100%  އެފަދަ ބަލިތަކާއިބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދީ ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން.

  95%  މަދިރީގެ އުނދަގޫ ބޮޑުވުމުން މަދިރިއަށް ފޮގްކުރުން.

  0%  ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.ރަށުތެރެ 

  100%  ބަލިތަކާއިބެހޭ ލީފްލެޓާއި ޕޯސްޓްރުފަދަ ތަކެތި ގޭގެއަށް ފޯރުކޮށްދިނުން. 

 ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކަށް ރައްކާތެރިވުން  5

  100%  ކަމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދީ ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން.

ލޫމާތު ހިނެމޭ ލީފްލެޓާއި ޕޯސްޓަރުފަދަ ތަކެތި ގޭގެއަށް ކަމާއިބެހޭ މަޢު
 ފޯރުކޮށްދިނުން.

  100% 

 ޑުރަގާއި އެހެނިހެން މަސްތުވާ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ތެރެއަށް ޒުވާނުން ވަނުން ހުއްޓުވުން  6



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

 9 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

   20% ދީނީގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުން.

   0% ކައުންސިލްގައި ޕޮލިސް ޑެސްކެއް ޤާއިމުކުރުން 

  0%  ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުން.

 ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން  7

ސަރުކާރާއި އެހީދޭ ޖަމާޢަތްތަކާއިގުޅިގެން ބަޖެޓް ހޯދާ ތަފާތު ކުޅިވަރު ކުޅެވޭނެ 
 ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުން.

  10% 

ތަމްރީނާއި، ހުނަރު ލިބޭނެ މަގު ޝައުޤްވެރިވާ  މިދާއިރާއިން ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާ
 ފަރާތްތަކަށް ފަހިކޮށްދިނުން.

  0% 

 ފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ލިއްބައިދިނުން  8

   10% ސްކޫލާއި ސްކޫލުން ބޭރުގައި ޓިއުޝަން ކުލާސް ހިންގުން 

ރަށުން  ކައިރި ރަށްރަށަށް ގޮސްގެންނާއި، މީޑިއާގެ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން 
 ލިބެންހުރި ފުރުޞަތުތައް އަންގައިދީ ދަރިވަރުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

  0% 

   0% މަޝްވަރާކުރުން  ރައްޔިތުންނާއި

ސްކޫލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ޓީޗަރުންނަކީ ދަށްވެގެން ޑިގްރީ ފެންވަރުގެ ދިވެހި 
 ޓީޗަރުންނަށް ހެދުން 

  %80 

ލަތްތަކާއި އިންފުރާސްޓްރަކްޗަރ ހޯދުމަށް ޓީޗަރުންނަށް ޒަމާނީ ވަސީ
 މަސައްކަތްކުރުން 

  %95 

 ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ދަސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު  

  0%  ކައުންސިލް މެދުވެރިގެން އިންޓަރެސްޓް ނުހިމެނޭ ލޯނު ދޫކުރުން  

   0% ން ހިލޭ އެހީދޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ސްކޮލަރޝިޕް ހޯދައިދިނު 9

   0% މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ކުރު ކޯސްތައް ހިންގުން  

 މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ތަމްރީނު  

   0% މިފަދަ ތަމްރީންތަކަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތައް ހޯދުން  10

   0% ސަރުކާރާއި ހިލޭ އެހީދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން  

 ންހެނުންނާ މެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުން އަ  

   20% އަންހެނުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން  11

   0% ދެޖިންސްއަށް އޮތް ފުރުޞަތުތައް އަންގައިދީ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުން  

 ނީ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުން އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ ޖިންސީ، ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާ  12

   100% އިން ރިޕޯޓް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ޤާއިމްކުރުންހައެފަދަ މައްސަލަތައް ފަސޭ 

 ރަށު ފެންވަރުގައި ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން  13

   100% އެކަމަށް ޙާއްޞަ ޑެސްކެއް ޤާއިމްކުރުން 

ން އަންހެނުންގެ ކުރިއެރުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެކަންކަން އަންގައިދީ ކޮމެޓީގެ ފަރާތު
 ހޭލުންތެރިކުރުވުން 

  50% 

 ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމާއި ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުން 



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

 10 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

   100% ފެނަށް ޖެހުނަނުދީ ބުއިމަށް ބޭނުންވާ ފެން ފޯރުކޮށްދިނުން  14

 ގައި ކުނި ނައްތާލުން ރައްކާތެރި ގޮތެއް  15

ކުނި އުފުލުމަށް ސަރުކާރާއި އެހީދޭ ފަރާތްތަކާއި، ކައުންސިލްގެ އާއްމުދަނީން 
 ޚަރަދުކޮށްގެން ޕިކަޕެއް ހޯދުން.

  10% 

   5% ކުނިކޮށްޓަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުން 

   0% ޕިކަޕް ޑްރައިވަރެއް ހޯދުން 

  0%  ގުޅޭގޮތުން ތަމްރީނުދިނުން  ކުނިކޮށީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކާދު ހެދުމާއި

 ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުން  16

  5%  ބަނދަރު ބޭނުންކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން 

   0% އެކިއެކި ޝިއާރުތައް ލިޔެފައިވާ ބޯޑުތައް ބެހެއްޓުން 

   0% ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން 

 އި ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން ރަށުތެރެއާ  17

   100% ރަށުތެރެއާއި މަގުތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

   50% ރަށުގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެކަމަށް ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުން.

  0%  މަދުވެގެން އަހަރަކު ދެފަހަރު މުޅިރަށާއި ފަޅު ސާފުކުރުން.

 މަގުދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން  18

   50% އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި މަގުބައްތި ޖަހާ ދިއްލުން.

   0% ކުލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ޙަވާލުކޮށްގެން އެކަންކުރުން 

 ރަށްވެހިކަމުގެ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ދިނުން  19

ން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލު 
 ޚިޔާލާ މަޝްވަރާހޯދުން.

  90% 

ކައުންސިލަށް އާއްމުދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތަކަކީ ކޮބައިތޯބަލާ ސަރުކާރުގެ ތެރެއިންނާއި، 
ކައުންސިލްގެ އިޤްތިސާދީ  ސަރަޙައްދުގެ ތެރެއިން ލިބެންހުރި ވަސީލަތްތައް 

 ޅާ ދާއިރާއެއްގައި އާއްމުދަނީ އިތުރުކުރުން.ބޭނުންކޮށްގެން އެންމެފު

  50% 

   80% ރަށުގެ މިސްކިތްތަކާއި، ގަބުރުސްތާނު ފަދަ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުން 

ދީނީގޮތުންނާއި ޤައުމީގޮތުން ފާހަގަ ކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތުތައް 
 ފާހަގަކޮށް، ދީނީ އަދި ޤައުމީ އިހްތިފާލުތައް ބޭއްވުން.

  %20 

ނޑުގައި ދުއްވާތަކެތި ދުއްވަނީ  މީހުން ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމާއި، އެއްގަމާއި ކަ
 ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ބަލާ އިންތިޒާމްތައް ބެލެހެއްޓުން.

  %0 

އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި، މަރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމާއި، 
 ބިދޭސީންނާއިބެހޭ ދަފުތަރު ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން.

  %100 

 ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓު އަތްފޯރާ އަގެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުން  20

   %50 އިންޖީނުގޭގެ އާޢިމާރާތެއް އެޅުން 

   %75 ކޭބަލް ނެޓްވޯކް ތްރީ ފޭސްއަށް ބަދަލު ކުރުމާއި ޑީބީ ސްޓޭންޑް ހެދުން 



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

 11 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

   %100 ކުރުން އިންޖީނުގޭގެ މަގުފާރުތަކުގެ ކުލަ އާ

 ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ހަކަތަ ތަޢާރަފްކޮށް ބޭނުންކުރުން  21

   %5 ބަނދަރު ބައްތިތައް ލެޑްލައިޓަށް ބަދަލުކުރުން 

 ތަކެތި ހަކަތައިގެ އިއާދަކުރަނިވި ކޮށްދެއްވާފައިވާ ޤާއިމް ފަރާތުން ޔުނިޑޯގެ
 ށުން ފެ  ބޭނުންކުރަން މަރާމާތުކޮށް

  %0 

  %0  އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ދަށުން ގޭބިސީތަކުގައި ސޯލާ ނިޒާމް ހަރުކުރުން.

  %0  ސޯލާ ނިޒާމް ހަރުކޮށް ސާވިސްދެވޭނެ މީހުން ތަމްރީން ކުރުން.

  %0  އާންމު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން 

 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު އިތުރުކުރުން  22

   %40 ތުގައި ބޭނުންކޮށް އިންވެސްޓަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން.ރަށުގެ ބިން ހެޔޮގޮ

ބޮޑުހިލަ ޖަހާ ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދު ބާބަކިއު ސަރަޙައްދެއްގެ ގޮތުގައި 
 ތަރައްޤީ ކުރުން 

  %0 

 ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރުކުރުން  23

   %20 ން ސުލްޙަވެރި މާހައުލަކަށް ހެދުން.ރަށުގެ މާހައުލަކީ އަމާ

ނޑަޅާ އިންވެސްޓަރުންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން.    %40 ބިންކަ

 ކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތުތަކާއި، ޤަވާޢިދުތަކާއި، ބިނާވެށި ޕްލޭން އެކުލަވާލުން  24

ގަޅު ކައުންސިލް ހިނގަމުންދަނީ ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި އެއްގޮތަށްކަމާއި، ރަނ
 ބިނާވެށި ޕްލޭނެއްގެ ދަށުންކަމަށް ކަށަވަރުވުން.

  %100 

 އަބުރުވެރި މަސައްކަތުން އާމްދަނީ ހޯދުން  25

   %20 ނަހަމަގޮތުގައި ފައިސާ ހޯދޭނެ ފުރުސަތު ހަނިކުރުން.

 ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަވާނޭ ގޮތަށް އުމްރާނީ ތަރައްޤީ ޤާއިމުކުރުން  26

   %0 ރަނގަޅު ސާވޭއެއް ރަށު ފެންވަރުގައި ހެދުން ރަށުގެ ގޯތިތަކާއި ބެހޭ 

  %0  ބަނދަރުމަތިން ތެޔޮ ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން 

   %5 އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް ވިޔަފާރި ޢުޞޫލުން ބަނދަރުމަތިން ބިން ދޫކުރުން

ލާއި ރަށުގެ ބަނދަރުމައްޗަކީ ހިތްފަސޭހަ ސާފުތާހިރު ތަނަކަށް ހެދުމަށް ކައުންސި
 ރައްޔިތުން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން

  %50 

ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ބަނދަރު ބެލެހެއްޓޭނެ ޤަވާއިދާއި ޢުޞޫލުތަކެއް އެކުލަވާލެވި 
 ތަންފީޒުކުރަން ފެށުން 

  %40 

ސަރުކާރާއި އެހީދޭ ފަރާތްތަކާއި ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ބޭނުންކޮށްގެން 
 ރާތްކޮށް ބޭނުންކުރަން ފެށުން ދަތުރުވެރިންގެ ހިޔާއެއް ޢިމާ

  %50 

ރަށަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މާލީ 
 އެހީތެރިކަން ހޯދުން 

  %0 

ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ހިނަވާގެއެއް ޢިމާރާތްކުރެވި ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން 
 ހިގެންދިޔުން ފަސޭޙަކަމާއިއެކު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެ

  %20 



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

 12 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުން  27

   %0 އެކަށީގެންވާ ފެންވަރުގެ ގެސްޓްހައުސް ހެދުން 

 ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުން  28

  %60  އުފައްދާ ތަކެތި މާކެޓް ކުރެވޭނެ މަގުފަހިކޮށްދިނުން 

 ދީން ކުރިއެރުވުން އިސްލާމް  29

  %80  ދީނީގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް މަދުވެގެން އަހަރަކު ދެފަހަރު ފޯރަމްތަކެއް ބޭއްވުން.

  %0  ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ދީނީ ދަރުސްތައް ދިނުން 

   %100 ފަހަރު ޝޭހުން މެދުވެރިކޮށް ދީނީ ދަރުސް ދިނުން 3އަހަރަކު މަދުވެގެން 

ފަހަރު ޝޭހުން މެދުވެރިކޮށް ސުކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ދީނީ  3ގެން އަހަރަކު މަދުވެ 
 ދަރުސް ދިނުން 

  %100 

  %0  ދީނީ ގޮތުން މަތީތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން 

   %25 ރަށުގައި ޤްރުޢާން ކުލާސް ހިންގުން.

   %5 ޤުރުއާން ކުލާސް ހިންގުމަށް ޙާފިޒަކު ހޯދުން 

  %50  ގައި ޤްރުޢާން މުބާރާތްތައް ބޭއްވުން.ރަށުފެންވަރު 

އަތޮޅު ފެންވަރުގަޔާއި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ބާއްވާ ޤްރުޢާން މުބާރާތްތަކުގައި 
 ބައިވެރިކުރުވުން.

  %0 

   %0 ޤްރުޢާން ކިޔަވައިދޭނެ ޓީޗަރުން ތަމްރީނުވުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން.

   %0 އެއް އެޅުން.އަންހެނުން ނަމާދުކުރާނެ ނަމާދުގެ

 ކުޑަކުދިން ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި އެކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ އަނިޔާވެރިކަން ނައްތާލުން  30

   %100 ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.

 ލުން ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި ޢޫޞޫލުތައް އެކުލަވާ  31

ފަންނީ މީހުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދައިގެން ޤާނޫނާއި ޤާވާއިދުތަކާއި ޢުޞޫލުތައް 
 ހެދި ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

  %0 

 ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތައް ހަމަހަމަކަމާއިއެކު ތަންފީޒުކުރުން  32

   %25 ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން  ރަށު ފެންވަރުގައި

 ންނަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމާއި، ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން ޒުވާނު  33

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް ހުރި ދާއިރާތަކަކީ ކޮބައިތޯބަލައި އެފަދަ ފުރުޞަތުތައް 
 ޒުވާނުންނަށް ހޯދައިދިނުން.

  %25 

ރަށުގެ ބިން ބޭނުންކޮށްގެން ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުކުރުމަށް 
 ކުރުން.މަސައްކަތް

  %50 

   %0 މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ކުރިޔަށް ދިއުމަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިނުން.

ނޑު،  ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ސްޕޯރޓްސް އެރީނާއެއް ހެދުން )ފުޓްބޯޅަދަ
ނޑު(  ފުޓްސަލްދަ

  %25 

  %35 އެހީތެރިކަމާއިއެކު  ތަފާތު ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި އެކިފަރާތްތަކުގެ



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

 13 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ހޯދުން.

 ބިމާ، ކަނޑާއި ފަޅު  34

ސަރުކާރުގެ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ބޮޑެތި ކުންފުނިތައް މެދުވެރިވެގެން 
 އިންވެސްޓްކުރުން 

  %50 

ނޑުވެރިކަން ކުރުމަށާއި އިންޑަސްޓްރިއަލް މަސައްކަތްކުރުމަށް ކުލީބިން ދޫކުރުން    %20  ދަ

  %0  މަށް ޝައުގްވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން.ސިޓީހޮޓާއެޅު

  %0  ސިޓީހޮޓާ އަޅާ ފަރާތްތަކަށް ބިންދޫކޮށް ޢަމަލީ މަސައްކަތަށް ނެރުން.

 މުއައްސަސާތައް  35

ކައުންސިލް ހިންގުމަށްޓަކައި ޒަމާނާއި އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތައް 
 އް ޢިމާރާތް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއެ

  %20 

   %10 ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ސިއްހީމަރުކަޒުގެ ވަށާފާރު ރޭނުން.

ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ސުކޫލްގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން 
 ހައްލުކުރުން.

  %10 

ތްތައް ހޯދުމާއި، މުދައްރިސުންގެ ސުކޫލުގެ ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަ
 ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުން.

  %90 

 ޒަމާނީ އައި.ސީ.ޓީ ވަޞީލަތްތައް  36

ޒަމާނީ އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތް ކަމާއިގުޅޭ ފަރާތްތަކާއިގުޅިގެން ހެޔޮއަގެއްގައި 
 ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

  %0 

 ތްތައް ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަ  37

ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާތައް ހިންގުމަށް ދަތިވާ ކަންކަމަކީ ކޮބައިތޯބަލާ އެކަންކަން 
 ޙައްލުކުރުމަށް ކައުންސިލުން މަސައްކަތްކުރުން.

  %10 

 ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން  38

ތްތަކަށް ރަށްގިރުމުގެ ސަބަބުން ރަށަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާ
 ހުށައެޅުން.

  %30 

ތިމާވެއްޓާއިބެހޭ ގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކައި ޤަވައިދުތައް އަޙުލުވެރިކުރުމާއި 
 ތަންފީޒުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން 

  %40 

 ކާރިސީ ވިރާސް ކުޑަކުރުން  39

ކާރިސީ ވިރާސްތަކުގެ ވަގުތުތަކުގައި  ބޭނުންކުރާނެ އާލާތްތައް ހޯދާއި 
 ޒާމްކުރުން.އިންތި

  %0 

  %0  ކާރިސީ ވިރާސް ތަކުގެ ވަގުތުގައި ޚިދުމަތްދޭނެ މީހުން ތަމްރީނުކުރުން 

 ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ކަންކަން ނިންމުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން  40

ކުރަކަށް ނުބާލާ ކައުންސިލުން ހާމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ވަކި ސިޔާސީ ފި 
 ފުޅާދާ އިރާއެއްގައި ހާމަކުރުން 

  %100 

   %100ވަކިސިޔާސީ ފިކުރަކަށްނުބަލާ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަ އުޞޫލަކުން ފުރުޞަތުތައް 



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

 14 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ތަނަވަސްކޮށްދިނުން.

   %100 ތަރައްޤީގެ ކަންކަން ރޭވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުން.

 ތޮޅު އަދި ގައުމީ ފެންވަރުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުން ރަށާއި އަ  41

   %25 ކުރުން ކިއެކި މުއަށްސަސާތަކާއި ބައްދަލުރަށުގެ އެ

 
 

 



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

 15 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޙާ  .6
 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން  2018
ސްދޮޅަސް ހާސް ދުއިސައްތަ ސާދަ ރުފިޔާ( އާއި )އެއްމިލިއަން ހަލައްކަ ފަ 1660214/-ވަނަ އަހަރަށް ސަރުކާރުން ދެއްވި  2018
ވަނަ  2019އަށް ވާ ފައިސާ  5ވަނަ އަހަރު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވިފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން % 2018

ވަނަ އަހަރުގެ  2018ހާސް ރުފިޔާ( )ހަލައްކަ ހަތްދިހަ ތިން 673000/-އަހަރުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ރިޒާވް ކުރުމާއިއެކު ބާކީވާ 
ވަނަ  21ވަނަ ދަޢުރުގެ  3ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ  2018ޖަނަވަރީ  10ބޭނުންކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް 

 ފާސްކުރައްވާފައެވެ. ބަޖެޓް އާންމު ޖަލްސާއިން ވަނީ
 

 ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރުން 
އުންސިލްގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކުރާ ފެބްރުއަރީ މަހު ބާއްވަންޖެހޭ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ކަ

ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު ފައިނު ސްކޫލްގައިވަނީ  2018ފެބްރުއަރީ  23ބައްދަލުވުން 
ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރު  2017ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ފާއިތުވި 

 ރިޕޯޓާއި މާލީ ހިސާބު ހިއްސާ ކުރެވުނެވެ. 
 

 ރައްޔިތު ކަނބަލުންނާއި ބައްދަލުކުރުން 
ގައި  10:00ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  2018ޖަނަވަރީ  29ރައްޔިތު ކަނބަލުންނާއި ގުޅޭ އެކިކަންކަމުގައި މަސްވަރާ ކުރުމަށްޓަކައި 

އަންހެނުންނަށް ތިޚާބު ކުރުމާއި ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުނެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީއެއް އިން
އަދި ރަށުގެ އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ކުނިކެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާގޮތާއި ގުޅޭގޮތުން ހުރި ފުރުޞަތުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި 

 މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ. 
ވަނަ ދުވަހުވެސް ވަނީ ރައްޔިތު  2018ފެބްރުއަރީ  8މީގެ އިތުރުން 

ނާއި ބައްދަލު ކުރެވިފައެވެ. މިބައްދަލުވުމުގެ ބޭނުމަކީ ރަށުގެ އަންހެނުންގެ ކަނބަލުން 
ވާތީ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީއަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައި

ރަށުގެ އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް ކުނިކެހުމުގައި  އިއެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާ
ގުރޫޕަކަށް ބަހާލައިގެން  2ގެ ބަދަލުގައި ރަށުގެ ކަނބަލުން ކުރިން ގެންގުޅޭ އުޞޫލު

 ގުރޫޕްގެ ލިސްޓް ހިއްސާ ކުރުމެވެ.  2އެކަން ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން ބަހާފައިވާ 
 

 ރައްޔިތު ފިރިހެން ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރުން 
ނޑު ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލް އިސްލާޙް  މީގެ ކުރިން ބޭނުން ކުރަމުން ގެންދިޔަ ދަ
ކުރުމަށްޓަކައި އެކަމަށް އެކުލަވާލެވުނު ކޮމެޓީން އުޞޫލަށް ގެންނަވާފައިވާ 

ފަހަރެއްގެމަތިން  2އިސްލާޙްތަކާއިއެކު އެއަށް ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށްޓަކައި 
 ވަނީ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރެވިފައެވެ.

 
 



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

 16 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ދަނޑު ހެއްދުމަށް ދަނޑު ދޫކުރުން 
އްފަދައިން މިއަހަރުވެސް ދަނޑު ބިން ދޫކުރުމުގެ އެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެ

ނޑުބިމަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު  މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ދަ
ފަރާތަކުން ވަނީ ދަނޑަށް އެދި ފޯމް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.  72ހުޅުވާލުމާއިއެކު ޖުމުލަ 

ކައުންސިލްގެ  އަދި އެހެން އަހަރުތަކާއި ޚިލާފަށް މިއަހަރުވަނީ މުޅިން އަލަށް
ނޑު ބިމަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ  ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިންކޮށް ދަ

ފަރާތަކުން  10ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައެވެ. މިފުރުޞަތުގެ ދަށުން ޖުމުލަ 
ނޑު ބިން ފަރާތަ 69އޮންލައިންކޮށް ފޯމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވެއެވެ. ދަނޑަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިއަހަރު  ކަށް ވަނީ ދަ

ނޑުގެ ގުރުލުމުގެ މަސައްކަތާއި ދަނޑުތަކުގެ ކުނިތައް  ނޑު ދޫކުރުމަށް އިންވަކި ކުރުމާއި ދަ  ދޫކޮށްފައެވެ. މިމަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ދަ
 އެންދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ. 

 
 ން ދަނޑުވެރިންނަށް ބޭނުންވާނެ ގަސްކާނާއާއި ބޭސް ގެނެސްދިނު 

ނޑުވެރިންނަށް ބޭނުންވާނެ ފާއިތުވި އަހަރެކޭވެސް އެއްފަދައިން މިއަހަރުވެސް  ދަ
ގަސްކާނާއާއި ބޭސް ހެޔޮ އަގުގައި ގެނެސް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުވެސް 

ބުރެއްގެމަތިން ތަކެތި  2ކުރެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ތަކެތި ބަލައި މާލެ ދަތުރެއްކޮށް 
ގަސްކާނާ ގެނެސްދެވިފައިވަނީ އާންމުކޮށް ރަށުން ރެވިފައިވެއެވެ. ގެނެސް ހަވާލު ކު

ވަރަށްބޮޑުތަން އަގުހެޔޮކޮށެވެ. އަދި މިއަހަރު އެތަކެތި ލިބެން ހުންނަ އަގަށްވުރެ 
 އަގު ހެޔޮކޮށެވެ. 6ވަނަ އަހަރު ގެނެވުނު އަގަށްވުރެ % 2017މިތަކެތި ގެނެސްދެވިފައިވަނީ ފާއިތުވި 

 
 ޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީއެއް އިންތިޚާބު ކުރުން އަންހެނުންގެ ތަރައް 

ގެން ކައުންސިލްތައް އުފެދުނުފަހުން މިރަށުގައި އުފެދުނު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ މުއްދަތު ހަމަވުމާއި ގުޅި
މަހުގެ ތެރޭގައިވަނީ އިންތިޚާބު  6އް މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީއެ
ވަނަ ދުވަހު ފައިނު ސްކޫލްގައިވަނީ  2018ފެބްރުއަރީ  27ކުރެވިފައެވެ. އަދި އިންތިޚާބުވި ބޭފުޅުން އިޤްރާރުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ހަފްލާ 

 ވި  ބޭފުޅުންގެ އަގުވަޒަންކޮށް ހަނދާނީ ލިޔުން އެރުވުން އޮތެވެ. ބޭއްވިފައެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ކޮމެޓީގެ ފުރަތަމަ ދަޢުރު ޚިދުމަތް ކުރެއް 
 
 
 
 
 
 

 އެކިއެކި ވާކްޝޮޕްތަކުގައި ބައިވެރިވުން 
ށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވައިރުމަންޓް އެންޑު އެނާޖީއިން ކުރިއަށްގެންދަވާ ކުލައިމެޓް ޗޭންޖު އެޑަޕްޓޭޝަން ޕްރޮޖެކުޓްގެ ދަށުން މޫސުމަ 

އަށް އުނގޫފާރުގައި ބޭއްވި  2018އޭޕްރީލް  02އިން  2018މާރިޗު  31ށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެގޮތުން އަންނަ ބަދަލުތަކަ 
ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލަރު އަބުދުއްރަޝީދު ހާރޫނުއާއި، ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިޝަރ ޙަސަން ޒާހިރުއާއި، އަންހެނުންގެ 

 ސިމާ އިބުރާހިމް މަނިކު ބައިވެރިވެލައްވާފައިވެއެވެ. ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރު އާ



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

 17 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 
 

 އިދާރާގައި ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާ ސިސްޓަމެއް ހަރުކުރުން 
 2018ފެބްރުއަރީ  4މިއިދާރާގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާ ސިސްޓަމެއް ގެނެސް އެސިސްޓަމް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

ޔަށް ގެންދެވިފައެވެ. މިމަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވަނީ ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފަކާއި މިއިދާރާގައި ވަނަ ދުވަހު ފެށިގެންވަނީ ކުރި
ބޭނުން ކުރަން  ކެމެރާ ސިސްޓަމެއް ޤާއިމް ކޮށް  8މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން ގުޅިގެންނެވެ. މިމަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ޖުމުލަ 

 ފެށިފައިވެއެވެ.
 

 މިސްކިތް ޒީނަތްތެރި ކުރުން ރަމަޟާން މަހަށް 
ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް މިރަށު ހުކުރު މިސްކިތް މަސްޖިދުލް ފަލާޙް މަރާމާތު ކޮށް ޒީނަތްތެރި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  1439

ވަނީ ކުލަބު ވަނަ ދުވަހު  2018މެއި  7އެގޮތުން މިމަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމާއި ގުޅޭގޮތުން މިއަހަރުވެސް ކުރެވިފައިވެއެވެ. 
މިސްކިތުގެ ގިނަ މަރާމާތުތަކެއް ޖަމިއްޔާތަކާއި އެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައެވެ. އަދި އެކި ދުވަސްމަތިން މަސައްކަތް ކޮށްގެން، 

މިސްކިތު  ޅުމާއި ވަޅު އުސްކުރުމާއި އިސްކުރުބަރީ އާއި ވަށާފާރުގެ ކުލަ އާކުރުމާއިވަޅުދޮށުގެ ތަކުރެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މިސްކިތުގެ 
މީގެ އިތުރުން އަންހެނުން ނަމާދު ގޯތި ތެރޭގައި އަތުރާފައިވާ ގާތަކުގައި ކުލަލާ ކުލަ އާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ. 

ނޑު ބަދަލު ކުރުމާއި އިސްކުރުބަރީގެ ލައިޓްތައް ލެޑަށް ބަދަ  ލު ކުރުމާއި އަމިއްލަ ކުރުމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ތަނުގައި ދަމާފައިވާ ފޮތިގަ
 ފަރާތަކުން ހަދިޔާ ކޮށްފައިވާ ސްޓޭންޑް ފަންކާތައް ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. 

 
 
 
 
 
 
 

 ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުން 
ފުބޯފެން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ރަށުގައި ޤާއިމް ކޮށްފައިވާ ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރާ ނިޒާމްގެ އެހީގައި ރައްޔިތުންނަށް ސާ 

އަދި ވޭރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރާ ނިޒާމްގެ ވަނަ ދުވަހުވަނީ ކުރެވިފައެވެ.  23އަދި  8މެއި  2018ފެންހަންތައް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 
ޙަވާލު ކޮށްގެން ކުރިޔަށް  ވަށައިގެން މަގުފާރު ރޭނުމަށްޓަކައި ޕައުންޑޭޝަން ދުއްވުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ފަރާތަކާއި 

 ގެންދެވިފައިވެއެވެ. 
 
 
 
 
 
 
 



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

 18 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ކައުންސިލްގެ ޓީމެއް މާލެދަތުރެއް ކުރުން 
ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވެން ހުރި ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ކަމާއި ގުޅޭ އެކި ވުޒާރާތަކުގެ ބޭފުޅުންނާއި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްޓަކައި 

ވަނަ ދުވަހުވަނީ މާލެއަށް ދަތުރެއް ފައްޓަވާފައެވެ.  2018އޭޕްރީލް  21ބޭފުޅުން ހިމެނޭގޮތަށް  ކައުންސިލާއި ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކުން
 މިދަތުރުގައި ސަރުކާރުގެ ގިނަ ވުޒާރާތަކެއްގެ މިނިސްޓަރުންނާއި އެނޫންވެސް އިސްބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލު ކުރެވި ގިނަ ކަންތައްތަކަކާއި 

 ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 
 

 މަދިރިއާއި ހުވަނި މަދުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން 
މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކި  6ވި އިތު ރަށުގައި މަދިރިއާއި ހުވަނި ގިނަވެ އޭގެ އުނދަގޫ ބޮޑުވެފައިވާތީ އެކަން ޙައްލު ކުރުމަށްޓަކައި ފާ

ދެދުވަހު ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުން މި 22އަދި  21އެގޮތުން އޭޕްރީލް ފަހަރު މަތިން މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ. 
ހުވަނި ގުޅިގެން މަދިރިއަށް ފޮގު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި ކުލަބު ޖަމިއްޔާތަކާއި ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން 

 ކު ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ. މަދުކުރުމަށްޓަކައި ބޭހާއި އޯމޯފެން ސްޕްރޭ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ފޯރިއާއިއެ

 
 

 ދަނޑުވެރިން ހެއްދި ބާވަތްތައް ވިއްކައިދިނުން 
ނޑުވެރިން ހެއްދި ބާވަތްތައް  ފާއިތުވި އަހަރެކޭވެސް އެއްފަދައިން މިއަހަރުވެސް ދަ
ވިއްކައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފުރުޞަތުތައް ލިބުނު މިންވަރަކުން 

ކިލޯ ކަރާ  3922އަހަރު ޖުމުލަ ކޮށްދެވިފައިވާނެއެވެ. އެގޮތުން މި
 ވިއްކާދެވިފައިވެއެވެ. 

 
 
 
 
 
 



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

 19 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 އެއަރޕޯޓް އެޅުމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން 
މިރަށުގައި ސަރުކާރުން އެޅުމަށް ނިންމަވާފައިވާ އެއާޕޯޓާއި ގުޅިގެން އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު 

ވަނަ ދުވަހު  2018ޖޫން  9ދެއްވުމަށްޓަކައި އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ ޓީމެއް 
މިރަށަށް ވަޑައިގެން ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަޢުލޫމާތު 

ންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުލް ބައްދަލުވުމުގައި އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަދެއްވިއެވެ. މި
އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީގެ ޓެކްނިކަލް ބޭފުޅުންނާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ  ޙާރިސްއާއި

 އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 
ބައްދަލުވުމަށް އީޕީއޭގެ ފަރާތުން ދަޢުވަތު ލިބިފައިވާތީ،  މީގެ އިތުރުން އެއަރޕޯޓް މަޝްރޫޢުގެ އީއައިއޭ މީޒާން ކުރުމުގެ 

ވަނަ ދުވަހުވަނީ  2018ޖޫން  16އެބައްދަލުވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅަން ހުރި ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަކައި 
 ކައުންސިލްގެ ޓީމާއިއެކު އްޔިތުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު،ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރެވިފައެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ރަ

 ބޭފުޅަކު އީއައިއޭ މީޒާން ކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ވަނީ ބައްދަލުވުމުން ފާސްކުރައްވާފައެވެ.  2ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން 
 

 އެއަރޕޯޓް އީއައިއޭ މީޒާން ކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުން 
ށުގައި ސަރުކާރުން އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެއަރޕޯޓްގެ އީއައިއޭ މީޒާން މިރަ

ކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ޓީމެއް ބައިވެރިވެލައްވާފައިވެއެވެ. 
މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެލެއްވީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް 

ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ޙުސައިން އަދި ސީނިއަރ އިބްރާހީމް ނާޞިރާއި، އ. 
ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ޙަސަން ޒާޙިރެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން 

 ބައިވެރިވެލެއްވީ ޗަނބޭލީގޭ މޫސާ ޢުމަރު މަނިކާއި ސޯސަންގޭ މޫސާ މުޙައްމަދު މަނިކެވެ. 
 

 ޙިފްޘްކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރުމަށް ޙާފިޒަކު ގެނައުން 
ރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން މިއަހަރުވެސް އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަނާއި ގުޅިގެން ހާފިޒަކު ގެނެސް ޙިފްޘްކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދު ފާއިތުވި އަހަ

 އެވެ. ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ހާފިޒުގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު މިއަހަރުވެސް ހުކުރު މިސްކިތުގައި ޤުރުއާން ކުލާހެއް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވެ
ވަނަ ދުވަހުވަނީ އިދާރާގައި ކުޑަ  2018ޖޫން  15އިތުރުން ޙާފިޒު ކޮށްދެއްވި ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން،  މީގެ

ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ  2000/-ރަސްމިއްޔާތެއް ބޭއްވިފައެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ހާފިޒުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ހަނދާނީ ލިޔުމަކާއި 
ފައިވެއެވެ. އަދި މިރަސްމިއްޔާތުގައި ރަށުގެ ޒުވާނުންތަކެއް އިސްނަގައިގެން ހާފިޒަށް އެހީވުމަށް މިސްކިތުގައި ބެހެއްޓި ހަދިޔާއެއް އެރުވި 

 ސާވެސް ޙަވާލު ކުރެވިފައިވެއެވެ.ފައި 5816.92 ފަންޑުފޮއްޓަށް ލިބުނު 

 
 
 



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

 20 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ދަތުރުވެރިންގެ ހިޔާ ޕްރޮޖެކްޓަށް ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން 
ން ބަނދަރުގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރުވެރިންގެ ހިޔާއަށް ކައުންސިލު

ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒުން ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް ނިންމެވުމާއި 

މަސް  6ން ދިޔައީވެސް ފާއިތުވި ގުޅިގެން އެކަމުގެ ފަހުމުނާމާގައި ސޮއި ކުރެވިގެ
-ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ. މިފަހުމުނާމާގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒުން 

ރުފިޔާ ދެއްވުމަށް ނިންމަވާފައެވެ. މިމަސައްކަތުގައި މިހާރު  232175/
ކުރިޔަށްދަނީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް އިދާރީގޮތުން ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވުމާއި މަދުވާ 

 އިސާގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތެވެ. ފަ
 

 ދަނޑުވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރުން 
ނޑު ދޫކުރެވުނު ފަރާތްތަކާއި  ނޑު ހެއްދުމަށް ދަ  2018ޖޫން  25މިއަހަރު ދަ

ވަނަ ދުވަހުވަނީ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައެވެ. މިބައްދަލުވުމުގެ ބޭނުމަކީ ރަށުގައި 
ޕޯޓް މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އެމަސައްކަތުގެ އީއައިއޭ އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެއަރ

ހެދުންފަދަ މަސައްކަތްތައް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށޭނެކަމަށް ކަމާއިގުޅޭ ފަރާތްތަކުން 
މަސް ދުވަހަށް ދޫކޮށްފައިވާ ދަނޑުތަކުގެ  6މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާތީ، މިހާރު 

ނޑުވެރިން ންމުގައި ސާފުކޮށްދޭންހުރި ކަންކަބޭނުން ކުރު ނަށް ދަ
 ސާފުކޮށްދިނުމެވެ. 

 
 މަށް މަސައްކަތް ކުރުން އިދާރާ ފަޅާލުމާއި ގުޅިގެން ލިބުނު ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތު 

ނޑުގެ ވަގުތެއްގައި އިދާރާ ފަޅާލާ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ތަކެއްޗާއި ފައިސާ ވަގަށް  2018ޖަނަވަރީ  04 )ލަފާކުރެވޭގޮތުގައި( ރޭގަ
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  6ބުނު ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ފާއިތުވި ނަގާފައިވާތީ، އެކަމުގެ ސަބަބުން ލި

 50152/-ކުރަންޖެހުނެވެ.  އެގޮތުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހަޅައިގެން އެމިނިސްޓްރީންވަނީ 
ރާގެ ބަޖެޓަށް އިތުރު ކޮށްދެއްވާފައެވެ. އިދާރާ ފަޅާލާ ގެއްލުންތަކެއް )ފަންސާސް ހާސް އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް ދެރުފިޔާ( މިއިދާ

ނޑުމެއް އަޔަނުދީ   ދީފައިވީނަމަވެސް ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނީ ރައްޔިތުންނަށް ދެމުން ގެންދާ އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް މެދުކެ
މެ މުހިންމު އެއް ޚިދުމަތް ކަމުގައިވާ އައިޑީކާޑު ހެއްދުމުގެ ޚިދުމަތުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށެވެ. އެގޮތުން ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ އެން

ބޭނުން ކުރަމުން ގެންދިޔަ ކެމެރާ ވަގަށް ނަގާފައިވާތީ، އެޚިދުމަތް ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި ދެމުން ގެންގޮސްފައިވަނީ މިރަށު 
ގެނެވެ. އެހެންކަމުން، ކައުންސިލަށް މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި ކެމެރާ ފޭރުގަސްދޮށުގޭ ނަޢުޝާދު ޢަބްދުއް ރައްޒާޤްގެ ކެމެރާއެއް ބޭނުންކޮށް 

ހިލޭސާބަހަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާތީ އެފަރާތަށް މިފުރުޞަތުގައި ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި މަސައްކަތް ފޯރުކޮށްދެއްވާ އަދި ފޮޓޯ ނަގައިދިނުމުގެ 
 ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ. 

 

  



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

 21 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ  ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން  2018 .7
 ހަރަކާތްތައް ގެންދެވިފައިނުވާ ތެރެއިން ކުރިއަށް 

 

  ްމަސްވެރިންނަށް މަސްވިއްކޭނެ މާކެޓް ހޯދައިދިނުމުގައި އެހީތެރިވުން : 1ޙަރަކާތ 
ކެޓް ހޯދުމުގައި އެންމެ އެކަށީގެންވާ ދާއިމީގޮތެއްގައި މަސްވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތައް މަދުވުމުން މާ ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ގޮތުގައި އެފަދަ ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުމަށް ދަތިވުން 

  ްރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން. : 2ޙަރަކާތ 
 ވިފައި.އިސްކަންދޭންޖެހޭ މުހިންމު ކަންކަން އެހެން ކުއާޓާއެއްގައި މިޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ފަސްކުރެ ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްކައުންސިލްގައި ޕޮލިސް ޑެސްކެއް ޤާއިމުކުރުން  : 3ޙަރަކާތ 
ކައުންސިލްގައި ވަޞީލަތްތައް ނެތުމާއި ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ހުރުމާއި ކެއުމުގެ ކަންކަން  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 އިންތިޒާމް ކުރެވޭނެ ބަޖެޓް ކައުންސިލަށް ލިބިފައިނުވުން. 

  ްދުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުން.ޤާނޫނާއި ޤަވާއި  : 4ޙަރަކާތ 
އެފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ފަންނީ ބޭފުޅުން ގެނައުމަށާއި އެބޭފުޅުންގެ ހުރުމާއި ކެއުމުގެ  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ބަޖެޓްގައި ފައިސާ ހަމަޖެހިފައި ނުވުމުން.

  ްނާއި، ހުނަރު ލިބޭނެ މަގު ޝައުޤްވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް މިދާއިރާއިން ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާ ތަމްރީ  : 5ޙަރަކާތ
 ފަހިކޮށްދިނުން.
މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފަހިކޮށްދެވިފައިނުވީނަމަވެސް، މިފަދަ  6އެފަދަ ފުރުޞަތުތައް ފާއިތުވި  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ގައިދެވެމުންދޭ.ފުރުޞަތުތައް ލިބެމުންދާ މިންވަރަކުން އާންމު ކުރެވި ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އަން 

  ްކައިރި ރަށްރަށަށް ގޮސްގެންނާއި، މީޑިއާގެ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ރަށުން ލިބެންހުރި ފުރުޞަތުތައް  : 6ޙަރަކާތ
 އަންގައިދީ ދަރިވަރުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

 ކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައި. ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރު ފެށޭއިރު ދަރިވަރުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްމަޝްވަރާކުރުން  ރައްޔިތުންނާއިތަޢުލީމީ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން  : 7ޙަރަކާތ 
 އެފަދަ މުހިންމުކަމެއް އަދި ދިމާނުވާތީ ކުރިޔަށް ނުގެންދެވޭ. ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްކައުންސިލް މެދުވެރިގެން އިންޓަރެސްޓް ނުހިމެނޭ ލޯނު ދޫކުރުން  : 8ޙަރަކާތ 
ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީން އިތުރު ކަންކަން ކުރުމަށް ރާވަމުން ގެންދެވޭތީ އިސްކަންދޭ ތަރުތީބަކުން  ބު/ދަތިތައް:ސަބަ 

 ކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައި.

  ްހިލޭ އެހީދޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ސްކޮލަރޝިޕް ހޯދައިދިނުން : 9ޙަރަކާތ 
ރާ ދިމާކޮށް މިފަދަ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ފުރުޞަތުތައް ހުޅުވާލެވޭ ދުވަސްވަ ސަބަބު/ދަތިތައް:

 މަޑުޖައްސާލެވިފައި.

  ްމަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ކުރު ކޯސްތައް ހިންގުން  : 10ޙަރަކާތ 
 މިފަދަ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާނެ ބަޖެޓް ނެތުން. ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްއުޤުވެރިވާ ފަރާތްތައް ހޯދުން ތަމްރީންތަކަށް ޝަޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް  : 11ޙަރަކާތ 



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

 22 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ބަޖެޓްގެ ދަތިކަން ހުރުމުން މިފަދަ ކަންކަން ރާވާ ހިންގަން ދަތިވުން. ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްސަރުކާރާއި ހިލޭ އެހީދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ތަމްރީނާއި ގުޅޭ  : 12ޙަރަކާތ 
 ކަން ހުރުމުން މިފަދަ ކަންކަން ރާވާ ހިންގަން ދަތިވުން.ބަޖެޓްގެ ދަތި ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްދެޖިންސްއަށް އޮތް ފުރުޞަތުތައް އަންގައިދީ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުން  : 13ޙަރަކާތ 
 ބަޖެޓްގެ ދަތިކަން ހުރުމުން މިފަދަ ކަންކަން ރާވާ ހިންގަން ދަތިވުން. ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްހޯދުން  ޕިކަޕް ޑްރައިވަރެއް : 14ޙަރަކާތ 
ޕިކަޕް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މުޅިން ފުރިހަމަ ކުރެވިފައި ނުވުމާއި މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 މިހާތަނަށް ހަމަޖެހިފައިނުވާތީ.

  ްކުނިކޮށީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކާދު ހެދުމާއި ގުޅޭގޮތުން ތަމްރީނުދިނުން  : 15ޙަރަކާތ 
 އާކުނިކޮށި އޮޕަރޭޓް ކުރަން ފެށިފައިނުވާތީ  ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްއެކިއެކި ޝިއާރުތައް ލިޔެފައިވާ ބޯޑުތައް ބެހެއްޓުން  : 16ޙަރަކާތ 
 އިސްކަންދޭންޖެހުނު އެހެން މުހިންމު ކަންކަން ހުރުމުން އެހެން ކުއާޓާއެއްގައި ކުރުމަށް. ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން  ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމާއި ގުޅޭގޮތުން  : 17ޙަރަކާތ 
 އިސްކަންދޭންޖެހުނު އެހެން މުހިންމު ކަންކަން ހުރުމުން އެހެން ކުއާޓާއެއްގައި ކުރުމަށް. ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްމަދުވެގެން އަހަރަކު ދެފަހަރު މުޅިރަށާއި ފަޅު ސާފުކުރުން. : 18ޙަރަކާތ 
 ންކަން ހުރުމުން އެހެން ކުއާޓާއެއްގައި ކުރުމަށް.އިސްކަންދޭންޖެހުނު އެހެން މުހިންމު ކަ ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްމަގުމަތި ދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން  ކުލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ޙަވާލުކޮށްގެން : 19ޙަރަކާތ 
ގެނެވެ. މަގުމަތި ދިއްލާ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރެވެމުންދަނީ ފެނަކަ އާއި ހަވާލު ކޮށް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 މިމަސައްކަތް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ޙަވާލު ކުރުމުގައި ދަތިވަނީ މިކަމަށް ބަޖެޓެއް ލިބިފައި ނެތުމެވެ.

  ްނޑުގައި ދުއްވާތަކެތި ދުއްވަނީ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ބަލާ  : 20ޙަރަކާތ މީހުން ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމާއި، އެއްގަމާއި ކަ
 އިންތިޒާމްތައް ބެލެހެއްޓުން.

ދުވަހުން ދުވަހަށް އެއިންތިޒާމްތައް ބެލެހެއްޓެމުން ނުދިޔަކަމުގައިވިޔަސް ދުއްވާތަކެތި ގިނައިން  /ދަތިތައް:ސަބަބު 
 ބޭނުންކުރާ ދުވަސްވަރުތަކުގައި މިކަންކަން ސަމާލުކަމަށް ގެނެވެމުންދޭ.

  ްބޭނުންކުރަން  މަރާމާތުކޮށް  ކެތިތަ ހަކަތައިގެ އިއާދަކުރަނިވި ކޮށްދެއްވާފައިވާ ޤާއިމް ފަރާތުން  ޔުނިޑޯގެ : 21ޙަރަކާތ 
 ފެށުން 

 އިސްކަންދޭންޖެހުނު އެހެން މުހިންމު ކަންކަން ހުރުމުން އެހެން ކުއާޓާއެއްގައި ކުރުމަށް. ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްއިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ދަށުން ގޭބިސީތަކުގައި ސޯލާ ނިޒާމް ހަރުކުރުން. : 22ޙަރަކާތ 
 ހުނު އެހެން މުހިންމު ކަންކަން ހުރުމުން އެހެން ކުއާޓާއެއްގައި ކުރުމަށް.އިސްކަންދޭންޖެ ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްސޯލާ ނިޒާމް ހަރުކޮށް ސާވިސްދެވޭނެ މީހުން ތަމްރީން ކުރުން. : 32ޙަރަކާތ 
 އިސްކަންދޭންޖެހުނު އެހެން މުހިންމު ކަންކަން ހުރުމުން އެހެން ކުއާޓާއެއްގައި ކުރުމަށް. ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްއާންމު ރައްޔިތުން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ހަކަތަ އުފެއްދުމާއި ގުޅޭގޮތުން  : 42ޙަރަކާތ
 ހޭލުންތެރިކުރުވުން 



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

 23 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 އިސްކަންދޭންޖެހުނު އެހެން މުހިންމު ކަންކަން ހުރުމުން އެހެން ކުއާޓާއެއްގައި ކުރުމަށް. ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްތްކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދު ބާބަކިއު ސަރަޙައްދެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރުންބޮޑުހިލަ ޖަހާ ޙިމާޔަ  : 52ޙަރަކާތ 
 އިސްކަންދޭންޖެހުނު އެހެން މުހިންމު ކަންކަން ހުރުމުން އެހެން ކުއާޓާއެއްގައި ކުރުމަށް. ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްރަށުގެ ގޯތިތަކާއި ބެހޭ ރަނގަޅު ސާވޭއެއް ރަށު ފެންވަރުގައި ހެދުން  : 62ޙަރަކާތ 
މިފަދަ ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ބޭފުޅުން ހޯދަން ދަތިވުމާއި އެފަދަ ކަންކަމަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް  ބަބު/ދަތިތައް:ސަ 

 ބަޖެޓެއް ލިބިފައި ނުވުން.

  ްބަނދަރުމަތިން ތެޔޮ ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން : 72ޙަރަކާތ 
 ފާސްވެފައިނުވާތީ . ލޭންޑްޔޫސްޕްލޭން މިހާތަނަށްވެސް އެއްކޮށް ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްރަށަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މާލީ އެހީތެރިކަން ހޯދުން  : 82ޙަރަކާތ 
 އިސްކަންދޭންޖެހުނު އެހެން މުހިންމު ކަންކަން ހުރުމުން އެހެން ކުއާޓާއެއްގައި ކުރުމަށް. ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްވާ ފެންވަރުގެ ގެސްޓްހައުސް ހެދުން އެކަށީގެން : 92ޙަރަކާތ 
 އިސްކަންދޭންޖެހުނު އެހެން މުހިންމު ކަންކަން ހުރުމުން އެހެން ކުއާޓާއެއްގައި ކުރުމަށް. ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ދީނީ ދަރުސްތައް ދިނުން  : 30ޙަރަކާތ 
ތީ ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ދީނީ ދަރުސްދިނުން މުހިންމު ޝެއިޚުން މެދުވެރިކޮށް ދީނީ ނަސޭހަތް ދެވިފައިވާ  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ނުވުން.

  ްދީނީ ގޮތުން މަތީތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން : 31ޙަރަކާތ 
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެފަދަ ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދެވިފައިނުވީނަމަވެސް، އެފަދަ  6ފާއިތުވި  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 މިންވަރަކުން ދަނީ އެކަންކަން ފަހިކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވެމުންނެވެ.ފުރުޞަތުތައް ލިބޭ

  ްއަތޮޅު ފެންވަރުގަޔާއި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ބާއްވާ ޤްރުޢާން މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިކުރުވުން. : 32ޙަރަކާތ 
 ބާއްވާފައިނުވާތީ. މިއަހަރުގެ އަތޮޅު އަދި ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތް މިކުއާޓާގައި ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްއަންހެނުން ނަމާދުކުރާނެ ނަމާދުގެއެއް އެޅުން. : 33ޙަރަކާތ 
 މިކަމަށް ބޭނުންވާނެ ފައިސާ ނެތުން. ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްފަންނީ މީހުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދައިގެން ޤާނޫނާއި ޤާވާއިދުތަކާއި ޢުޞޫލުތައް ހެދި ޢަމަލުކުރަން ފެށުން  : 34ޙަރަކާތ 
 މިފަދަ ކަންކަން ކުރުމަށް ބަޖެޓްގައި ފައިސާ ލިބިފައި ނެތުން  ތައް:ސަބަބު/ދަތި 

  ްހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން  ރަށު ފެންވަރުގައިޤާނޫނާއި ޤަވާއިދަށް  : 35ޙަރަކާތ 
 މިފަދަ ކަންކަން ކުރުމަށް ބަޖެޓްގައި ފައިސާ ލިބިފައި ނެތުން  ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްއްކަތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ކުރިޔަށް ދިއުމަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިނުން.މަސަ : 36ޙަރަކާތ 
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެފަދަ ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދެވިފައިނުވީނަމަވެސް، އެފަދަ  6ފާއިތުވި  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ވެމުންނެވެ.ފުރުޞަތުތައް ލިބޭމިންވަރަކުން ދަނީ އެކަންކަން ފަހިކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރެ 

  ްސިޓީހޮޓާއެޅުމަށް ޝައުގްވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން. : 37ޙަރަކާތ 
 ލޭންޑްޔޫސްޕްލޭން އެއްކޮށް އަދި ފާސްވެފައިނުވާތީ މިފަދަ ފުރުޞަތުތައް ހުޅުވާނުލެވޭ. ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްތަށް ނެރުން.ސިޓީހޮޓާ އަޅާ ފަރާތްތަކަށް ބިންދޫކޮށް ޢަމަލީ މަސައްކަ  : 38ޙަރަކާތ 



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

 24 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ލޭންޑްޔޫސްޕްލޭން އެއްކޮށް އަދި ފާސްވެފައިނުވާތީ މިފަދަ ފުރުޞަތުތައް ހުޅުވާނުލެވޭ. ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްޒަމާނީ އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތް ކަމާއިގުޅޭ ފަރާތްތަކާއިގުޅިގެން ހެޔޮއަގެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް  : 39ޙަރަކާތ
 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

 އިސްކަންދޭ މުހިންމު އެހެންކަންކަން ހުރުމުން އެހެން ކުއާޓާއެއްގައި ކުރުމަށް  ބު/ދަތިތައް:ސަބަ 

  ްކާރިސީ ވިރާސްތަކުގެ ވަގުތުތަކުގައި  ބޭނުންކުރާނެ އާލާތްތައް ހޯދާއި އިންތިޒާމްކުރުން. : 40ޙަރަކާތ 
 ކުއާޓާއެއްގައި ކުރުމަށް އިސްކަންދޭ މުހިންމު އެހެންކަންކަން ހުރުމުން އެހެން  ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްކާރިސީ ވިރާސް ތަކުގެ ވަގުތުގައި ޚިދުމަތްދޭނެ މީހުން ތަމްރީނުކުރުން  : 41ޙަރަކާތ 
 އިސްކަންދޭ މުހިންމު އެހެންކަންކަން ހުރުމުން އެހެން ކުއާޓާއެއްގައި ކުރުމަށް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 
 
 
 

 

  



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

 25 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

   ވިޔަފާރި  އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ކައުންސިލުން  .8
 

މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިންގުނު އެންމެ މުހިންމު އެްއ މަސައްކަތަކީ ކުލީ  6ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ފާއިތުވި 
އެއް ހުއްދަ އި އޭގެތެރެއިން ބައެކަމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ކަމާއި ގުޅޭ އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތާ ށްޓަކައިބިން ދޫކުރުމަ

 ލިބި އެކަމަށް އެދުމަށް އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރެވިފައިވުމެވެ. 
މީގެ އިތުރުން، ބަނދަރުގައި ކައުންސިލުން ޤާއިމް ކޮށްފައިވާ ފެން އިސްކުރުބަރިން ފެން ދޫކުރުމުގައި ފީއެއް ނަގައިގެން 

ކޮށް އެއާއި އެއްގޮތަށް ފީއެއް ނަގައިގެން ފެން ދޫކުރުމުގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރެވޭނެގޮތަށް އެކަން ކުރުމަށްޓަކައި އުޞޫލެއް ތައްޔާރު
 މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ދެވެއެވެ. 

  



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

 26 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 މަސްދުވަހުގެ މާލީ ހިސާބުތައް  06ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ  .9
 

ގެ  2018
ހުރި  ބަޖެޓްގައި ބާކީ 
 ފައިސާ 

ގެ  2018
މަހުގެ  6ފުރަތަމަ 

 ޚަރަދު 

ގެ ލިބުނު  2018
 ބަޖެޓް 

 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 1,680,214.00 727,907.67 952,306.33

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 30,152.00 - 30,152.00

 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު 673,000.00 - 673,000.00

     

 ޖުމްލަ  ބަޖެޓް މުޅި 2,383,366.00 727,907.67 1,655,458.33

     

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު    

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 1,213,930.00 630,434.50 583,495.50

27,390.70 27,390.30 54,781.00 
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން 

 ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

 ރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު ދަތުރުަފތު 8,500.00 - 8,500.00

 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 15,000.00 - 15,000.00

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 223,003.00 5,632.87 217,370.13

 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ަޚރަދު - - -

 މުގެ ޚަރަދުމަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓު 22,000.00 - 22,000.00

 ޖުމްލަ  1,537,214.00 663,457.67 873,756.33

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު    

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  30,152.00 - 30,152.00

 ޖުމްލަ 30,152.00 - 30,152.00

     

 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޚަރަދު    

   - 

    

 ޖުމްލަ:   

 



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

 27 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

  ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ހަރަކާތްތައް  2018 .1

 
 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް 

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް 
 ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

ލަފާ ކުރާ 
 ބަޖެޓް 

Q3 Q4 

1 

 ޤާއިމުކުރުން  ރައްކާތެރިކަން  ކާބޯތަކެތީގެ 

 ފަދަތަކެތި ބޭސް ފަރާތްތަކަށް  ވިއްކާ  އަދި އުފައްދާ ކާބޯތަކެތި
 .ހޭލުންތެރިކުރުވުން ބޭނުންކުރުމާއިބެހޭގޮތުން 

9600.00 

 600.00 .ޗެކުކުރަމުންދިއުން އެއްފަހަރު މަހަކު  ތަންތަން ވިއްކާ  އަދި އުފައްދާ ކާބޯތަކެތި

 2000.00 .ހޭލުންތެރިކުރުވުން މަޢުލޫމާތުދީ  ކާނާއާއިބެހޭ ރަނގަޅު ފައިދާހުރި ސިއްޙަތަށް

2 

 ރައްކާތެރިވުން  ބަލިތަކަށް  ނާރާ  ގައިންގަޔަށް 

 2000.00 .ޗެކުރުން ބަލާ  ދެމުންދޭތޯ ޤަވާޢިދުން ވެކުސިން ދެވޭ ކުޑަކުދިންނަށް

 ގޭގެއަށް  ތަކެތި ޕޯސްޓަރުފަދަ  ލީފްލެޓާއި ހިނެމޭ މަޢުލޫމާތު  ކަމާއިބެހޭ
 .ފޯރުކޮށްދިނުން

7500.00 

3 
 މަދުކުރުން  ނިސްބަތް  މީހުންގެ  ކުރާ  އިސްތިޢުމާލު  ދުންފަތުގެ 

 2000.00 .ހޭލުންތެރިކުރުވުން މަޢުލޫމާތުދީ  ގެއްލުންތަކާއިބެހޭ ލިބޭ ދުންފަތުން

4 

 ކުރިއެރުވުން  ދާއިރާ  މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ  ކުޅިވަރާއި 

 ކުޅެވޭނެ ކުޅިވަރު  ތަފާތު ހޯދާ ބަޖެޓް  ޖަމާޢަތްތަކާއިގުޅިގެން އެހީދޭ ސަރުކާރާއި
 .ޤާއިމުކުރުން ވަސީލަތްތައް

0.00 

5 
 ލިއްބައިދިނުން  ހުނަރު  ތަޢުލީމާއި  ފުރިހަމަ 

 ދިވެހި ފެންވަރުގެ  ޑިގްރީ ދަށްވެގެން ޓީޗަރުންނަކީ މަސައްކަތްކުރާ ސްކޫލްގައި
 ހެދުން  ޓީޗަރުންނަށް

2000.00 

6 

 ފޯރުކޮށްދިނުން  ބޯފެން  ސާފު  އި ދިނުމާ  ހިތްވަރު  ރައްކާކުރުމަށް  ނަގާ  ވާރޭފެން 

 އާންމުން ގުޅޭގޮތުން  ބޭނުންކުރުމާއި ނަގާ ފެން  ރައްކާތެރިގޮތުގައި
 ހޭލުންތެރިކުރުވުން 

3000.00 

 0.00 ފޯރުކޮށްދިނުން  ފެން ބޭނުންވާ  ބުއިމަށް ޖެހުނަނުދީ  ފެނަށް

7 
 ނައްތާލުން  ކުނި  ގޮތެއްގައި  ރައްކާތެރި 

 5000.00 .ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމް ވިއްކޭނެ ގަސްކާނާ  އުފައްދާ ކުނިކޮށީގައި

8 
 ބެލެހެއްޓުން  ބަނދަރު  ގޮތެއްގައި  ހަރުދަނާ 

 0.00 ހޭލުންތެރިކުރުވުން  ޢާންމުން

9 
 ބެލެހެއްޓުން  ސާފުތާހިރުކޮށް  މަގުތައް  ރަށުގެ  ރަށުތެރެއާއި 

 5000.00 ބެލެހެއްޓުން  ސާފުކޮށް މަގުތައް ރަށުތެރެއާއި



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

 28 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 10000.00 .ސާފުކުރުން ފަޅު މުޅިރަށާއި ދެފަހަރު އަހަރަކު މަދުވެގެން

 2500.00 ބެލެހެއްޓުން ސާފުކޮށް  މަގުތައް ރަށުގެ 

10 

 ބެލެހެއްޓުން  މަރާމާތުކޮށް  މަގުތައް  މަގުހެދުމާއި 

 6500.00 ހެދުން  މަގުތައް ސަރަޙައްދުގެ  އާބާދުވާ އަލަށް

 500.00 ހޯދުން  އެހީތެރިކަން ފަރާތްތަކުގެ ކަތްކުރާމަސައް ސިނާޢީ ރަށުގައި

11 

 ދިނުން  ޚިދުމަތްތައް  އެހެނިހެން  ރަށްވެހިކަމުގެ 

 ޚިޔާލާ ރައްޔިތުންގެ ދިނުމުގައި ޚިދުމަތްތައް ދޭންޖެހޭ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް
 .މަޝްވަރާހޯދުން

5000.00 

 ،ތެރެއިންނާއި ސަރުކާރުގެ ކޮބައިތޯބަލާ ގޮތްތަކަކީ  ލިބޭނެ އާއްމުދަނީ ކައުންސިލަށް
 ވަސީލަތްތައް ލިބެންހުރި ތެރެއިން ސަރަޙައްދުގެ   އިޤްތިސާދީ ކައުންސިލްގެ
 .އިތުރުކުރުން އާއްމުދަނީ ދާއިރާއެއްގައި އެންމެފުޅާ ބޭނުންކޮށްގެން

2500.00 

 64000.00 .ބެލެހެއްޓުން ތަންތަން ފަދަ  ގަބުރުސްތާނު  ،މިސްކިތްތަކާއި ރަށުގެ 

 މުނާސަބަތުތައް ދުވަސްތަކާއި ކުރަންޖެހޭ ފާހަގަ ޤައުމީގޮތުން  ދީނީގޮތުންނާއި
 .ބޭއްވުން އިހްތިފާލުތައް ޤައުމީ އަދި ދީނީ ،ފާހަގަކޮށް

12500.00 

 ،ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ފިހާރަތަކާއި ރަށުގައިހުރި
 .ފިޔަވަޅުއެޅުން އިސްލާހީ ހުރޭތޯބަލާ  ޚިލާފުކަންކަން ނާއިޤާނޫ  މާރުކޭޓްތަކުގައި

2500.00 

ނޑުގައި އެއްގަމާއި ،އުޅުމާއި ހިނގާބިނގާވެ މީހުން  ދުއްވަނީ ދުއްވާތަކެތި ކަ
 .ބެލެހެއްޓުން  އިންތިޒާމްތައް ބަލާ  އެއްގޮތަށްތޯ ޤަވާޢިދާ 

95000.00 

 ،ބެލެހެއްޓުމާއި ރެކޯޑް މީހުންގެ މަރުވާ ،ކުދިންނާއި އުފަންވާ އަލަށް
 .ބެލެހެއްޓުން ލިޔެ ދަފުތަރު ބިދޭސީންނާއިބެހޭ

20000.00 

12 

 ބޭނުންކުރުން  ތަޢާރަފްކޮށް  ހަކަތަ  ރައްޓެހި  ތިމާވެށްޓާ  ގޮތެއްގައި  ދެމެހެއްޓެނިވި 

 600000.00 .ހަރުކުރުން ނިޒާމް ސޯލާ ގޭބިސީތަކުގައި ދަށުން ހަކަތައިގެ އިއާދަކުރަނިވި

 10000.00 .ކުރުން ތަމްރީން  މީހުން ސާވިސްދެވޭނެ  ހަރުކޮށް  ނިޒާމް ސޯލާ

 5000.00 ހޭލުންތެރިކުރުވުން  ރައްޔިތުން އާންމު

13 

 އިތުރުކުރުން  އިންވެސްޓްމަންޓްތައް  ހިންގާ  ތަރައްޤީއަށް  ރަށުގެ 

 2500.00 .ހެދުން މާހައުލަކަށް  ސުލްޙަވެރި  އަމާން މާހައުލަކީ  ރަށުގެ 

ނޑަޅާބި  00.00 .ހުޅުވާލުން ފުރުސަތު އިންވެސްޓަރުންނަށް ންކަ

14 

 އެކުލަވާލުން  ޕްލޭން  ބިނާވެށި  ،ޤަވާޢިދުތަކާއި ،ސިޔާސަތުތަކާއި  ކައުންސިލްގެ 

 ރަނގަޅު ،އެއްގޮތަށްކަމާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި ހެދިފައިވާ ހިނގަމުންދަނީ ކައުންސިލް
 .ރުވުންކަށަވަ ދަށުންކަމަށް ޕްލޭނެއްގެ ބިނާވެށި

2000.00 

15 
 ހޯދުން  އާމްދަނީ  މަސައްކަތުން  އަބުރުވެރި 

 4000.00 .ހަނިކުރުން ފުރުސަތު ހޯދޭނެ  ފައިސާ ނަހަމަގޮތުގައި

 ޤާއިމުކުރުން  ތަރައްޤީ  އުމްރާނީ  ގޮތަށް  ފަސޭހަވާނޭ  ރައްޔިތުންނަށް  16



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

 29 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 1500.00 ދުން ހެ ފެންވަރުގައި ރަށު ސާވޭއެއް ރަނގަޅު ބެހޭ ގޯތިތަކާއި ރަށުގެ 

 ބޭނުންކޮށްގެން  އާމްދަނީ ކައުންސިލްގެ  ފަރާތްތަކާއި އެހީދޭ ސަރުކާރާއި
 ފެށުން  ބޭނުންކުރަން ޢިމާރާތްކޮށް  ހިޔާއެއް ދަތުރުވެރިންގެ

200000.00 

 ކުރިއެރުވުން  އިސްލާމްދީން 

17 

 12000.00 .ބޭއްވުން އްފޯރަމްތަކެ ދެފަހަރު އަހަރަކު މަދުވެގެން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ދީނީގޮތުން

 12000.00 ދިނުން ދަރުސް ދީނީ މެދުވެރިކޮށް ޝޭހުން ފަހަރު 3 މަދުވެގެން އަހަރަކު

 ދީނީ ދަރިވަރުންނަށް ސުކޫލް މެދުވެރިކޮށް ޝޭހުން ފަހަރު 3 މަދުވެގެން އަހަރަކު
 ދިނުން  ދަރުސް

12000.00 

 0.00 .ހޯދައިދިނުން ފުރުޞަތު ގެތަމްރީނުވުމު  ޓީޗަރުން ކިޔަވައިދޭނެ ޤްރުޢާން

18 
 ނައްތާލުން  އަނިޔާވެރިކަން  ކުރިމަތިވާ  އެކުދިންނަށް  ބޭނުންކުރުމާއި  ގޮތުގައި  ނަހަމަ  ކުޑަކުދިން 

  8000.00 .ހިންގުން ޕްރޮގްރާމްތައް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ރައްޔިތުން

19 
 ކުޑަކުރުން  މިންވަރު  ރިޝްވަތުގެ  ކޮރަޕްޝަނާއި 

 ސިޔާސަތެއް ދެފުއްފެންނަ ޖަމުޢިއްޔާތަކުގައި ކުލަބް މުއަށްސަސާތަކާއި ހުރިހާ
 .ގެންގުޅުން

0.00 

20 
 އިތުރުކުރުން  ބައިވެރިވުން  ޒުވާނުންގެ  ،ހޯދައިދިނުމާއި ފުރުޞަތު  ޒުވާނުންނަށް 

 0.00 ހޯދައިނުން  ފުރުޞަތު ދިއުމަށް ކުރިޔަށް ދާއިރާއިން މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ

21 
 ފަޅު  ކަނޑާއި  ،ބިމާ

 0.00 .ނެރުން މަސައްކަތަށް ޢަމަލީ ބިންދޫކޮށް ފަރާތްތަކަށް  އަޅާ ސިޓީހޮޓާ

22 

 މުއައްސަސާތައް 

 ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ވަސީލަތްތައް އެކަށީގެންވާ  ޒަމާނާއި  ހިންގުމަށްޓަކައި ކައުންސިލް
 ކުރުން  މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޢިމާރާތް އިދާރާއެއް ކައުންސިލްގެ

1000000.00 

 މުދައްރިސުންގެ ،ހޯދުމާއި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންވާ  ކިޔަވައިދިނުމަށް ސުކޫލުގެ
 .އިތުރުކުރުން ޤާބިލްކަން

2000.00 

23 

 ޖަމާޢަތްތައް  ޖަމުޢިއްޔާ 

 އެކަންކަން  ކޮބައިތޯބަލާ ކަންކަމަކީ ދަތިވާ ހިންގުމަށް ޖަމުޢިއްޔާތައް ކުލަބް
 .ސައްކަތްކުރުންމަ ކައުންސިލުން ޙައްލުކުރުމަށް

0.00 

24 

 ކުރުން  މަސައްކަތް  ހުއްޓުވުމަށް  ރަށްގިރުން 

 ފަރާތްތަކަށް ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ ބަދަލުތައް އަންނަ ރަށަށް  ސަބަބުން  ރަށްގިރުމުގެ
 .ހުށައެޅުން

0.00 

 އަޙުލުވެރިކުރުމާއި ޤަވައިދުތައް ޤާނޫނުތަކައި ހެދިފައިވާ  ގޮތުން  ތިމާވެއްޓާއިބެހޭ
 ކުރުން  މަސައްކަތް  ންފީޒުކުރުމަށްތަ

600.00 

25 
 އިތުރުކުރުން  ބައިވެރިވުން  ރައްޔިތުންގެ  ނިންމުމުގައި  ކަންކަން  ހާމަކުރުމާއި  މަޢުލޫމާތު  ރައްޔިތުންނަށް 

 0.00 ނުބާލާ ފިކުރަކަށް ސިޔާސީ ވަކި މަޢުލޫމާތުތައް ހާމަކުރަންޖެހޭ ކައުންސިލުން



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

 30 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 ހާމަކުރުން  އިރާއެއްގައި ފުޅާދާ

 ފުރުޞަތުތައް އުޞޫލަކުން  ހަމަހަމަ ރައްޔިތުންނަށް ފިކުރަކަށްނުބަލާ  ވަކިސިޔާސީ
 .ތަނަވަސްކޮށްދިނުން

0.00 

 20000.00 ހޯދު  މަޝްވަރާ ޚިޔާލާއި ރައްޔިތުންގެ  ރޭވުމުގައި ކަންކަން  ތަރައްޤީގެ



20XX ަރިޕޯޓް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނ  

 

 31 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް  .2
 

 26: އަދަދު  ބައްދަލުވުމުގެ  ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ
 

 21 ކައުންސިލުން ބައްދަލުވުން ބޭއްވި އަދަދު:
 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް  ރުވި ޢަދަދު ޙާޟި  ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
21 

3 

ނޑައަޅާ  2018ކައުންސިލްގެ  .1 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ކަ
 ފާސްކުރުން

ނޑައެޅުމަށް ރައްޔިތުންނާއި އިންޖީ .2 ނުގެ އަޅާ ބިން ކަ
 މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ނިންމުން 

ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
22 

ނޑު ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލް ފާސްކުރުން .1 2  ދަ

ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
23 

3 
ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭންގައިވާ ބިމުގައި އިންޖީނުގެ އެޅުމަށް  .1

 ނިންމުން 

ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
24 

3 

އިދާރާގެ އިންޓަނެޓް ބޭންކްގެ ޚިުދމަތް އޮޕަރޭޓް ކުރާ  .1
ނޑައެޅުން  ފަރާތްތައް ކަ

 ވަނަ އަހަރުގެ ބިމުގެ ބަެޖޓް ފާސްކުރުން 2018 .2
އޯސަމް ބޯޓް ޑިޒައިންގެ މައްސަލައިގައި ކޯޓަށް  .3

 ޙާޟިރުވާނެ މީހުންގެ ނަންތައް ފާސްކުރުން

ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
25 

2 
ނޑުވެރިންނަށް ގަސް .1 ކާނާއާއި ބޭސް ގެނެސްދިނުމާއި ދަ

 ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން 



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

 32 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
26 

2 

ފެބްރުއަރީ މަހު ބާއްވާ ބައްދަލުުވން ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް  .1
ނޑައެޅުން  ކަ

ނޑު ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލް އިސްލާޙްކޮށް ފާސްކުރުން .2  ދަ
ނޑު ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލްގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވޭ ކޮމެޓީ  .3 ދަ

 ންސިލުން ފާސްކުރުންކައު
ނޑުބިން ދޫކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން  .4  ދަ

ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
27 

 ބިޑު ކޮމެޓީއަށް މެންބަރުން އައްޔަން ކުރުން .1 3

ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
28 

 ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގި އިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ނިންމުން  .1 3

ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
30 

 ބައްދަލުވުން ނުބޭއްވޭ ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން  

ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
31 

 ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން ބައްދަލުވުން ނުބޭއްވޭ  

ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
32 

3 
ނޑައެޅުން .1  ކުނި މެނޭޖް ކުރުމަށް ބަޖެޓެއް ކަ
ތަރާވީޙް ނަމާދު ކުރުމަށް ޙާފިޘަކު ގެނައުމާއި ގުޅޭގޮތުން  .2

 ގޮތެއް ނިންމުން 

ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
33 

3 
ބަނދަރު އިސްކުރުބަރިން ފެންދޫުކރުމުގެ އުޞޫލް  .1

 ފާސްކުރުން

ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
34 

3 

ފެންހަންތައް ބަހައްޓާފައިވާ ަތނުެގ ވަށާފާރު ރޭނުމަށް  .1
ނޑައެޅުން  ބަޖެޓް ކަ

މިނިސްޓްރީތަކާއި ބައްދަލުކުރަން މާލެ ދަތުރެއް ކުރުމަށް  .2
 ނިންމުން 

ބައްދަލުވުން  – 3އުރު ދަ
35 

3 
ވަގުތީ ހަރުގެވަޅު ދޫކުރުމަށް ހުއްދަ ލިބިފައިވާތީ  .1

 މިމައްސަލައިގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތެއް ނިންމުން 



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

 33 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
37 

2 
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މަރާމާތު ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް  .1

 ނިންމުން 

ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
38 

3 
ޖް ކުރުމާއި ބެހޭ ޚިދުމަތަށް ގޭގެއިން ފީނެގުމާއި ކުނި މެނޭ .1

 ބެހޭގޮތުން ޢަަމލު ކުރާނެ ގޮތެއް ނިންމުން 

ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
39 

3 
 ޖަލްސާއަށް ވަނަ 37 ދައުރުގެ ވަނަ 3 ކައުންސިލްގެ .1

 ތަނުގެ ހުރި ބަހައްާޓފައި ހަންތައް ފެން ހުށައެޅުނު
 .ންނިންމު ގޮތެއް ރޭނުމާގުޅޭގޮތުން ވަށާފާރު

ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
40 

2 
މިރަށުގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެއަރޕޯޓްގެ އީއައިއޭ މީޒާން  .1

ކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް 
 ގޮތެއް ނިންމުން.

ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
41 

2 
 GSI29/311/2018/027  (15ފައިނު ސްކޫލުގެ ނަމްބަރ  .1

( ސިޓީގައިވާ ރުއްގަސް ނެގުމާއިބެހޭގޮތުން  2018އޭޕްރީލް 
 މަޝްވަރާކޮށްގޮތެއްނިންމުން.

 

 ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު 
  ނެތް 



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

 34 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ  .3
 

  :ުކޮމެޓީ ހިންގާ އިދާރާއަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލ 
 

ޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ ފުަރތަމަ ދަޢުރުގަިއ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު
އުފެދުނު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތް ކުާރ ކޮމެޓީގެ ފުރަތަމަ ދަޢުރު ހަމަވުމަށްފަހު، 

ފަހު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީޢަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީެއއް އިްނތިޚާބު ނުކުރެވި ގިނަ ުދވަްސތަކެއް ވުމަށް
ަގިއަވނީ އަންހެނުންގެ ތަރައްީޤއަށް މަސައްކަތް ކުާރ ކޮމެޓީެއއް ިއންތިޚާބު ކުރެވި  2018ފެބްރުއަރީ  27

 އެކޮމެޓީ އިފްތިތާޙް ކުެރވިފަެއެވ. 
 

    ްކޮމެޓީ ބައްދަލުވުންތައ 
 

 ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 
ރުވި ޙާޟި 

 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 
 ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް 

 – 2ދައުރު 
 1ބައްދަލުވުން 

 ކޮމެޓީގެ ރައީސާއި ނާއިބު ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުން .1 5

 – 2ދައުރު 
 2ބައްދަލުވުން 

5 
 ކުނިކަހަން ކިޔުމާއި ބެހޭގޮތުން ަމޝްވަރާކުރުން .2
 ކުނިކަހަން ކިޔުމާއި ބެހޭގޮތުން ަމޝްވަރާކުރުން .3

 – 2ދައުރު 
 3ބައްދަލުވުން 

5 
ރި ފައިސާގެ ތަފްޞީލް އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ މާލިއްޔަުތގައި ހު .4

  ހޯދުމާއިގުޅޭ
 ކޮމިޓީގެ ނަމުގައިވާ ހަރުމުދަލުގެ ތަފްޞީލް ހޯދުމާއި ގުޅޭ .5

 – 2ދައުރު 
 4ބައްދަލުވުން 

5 

ކުރިން އަންހެނުން ނަމާދުކުރި ިމސްކިތް ސަރަހައްދު  .1
 ސަފުކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުން.

ތައްޔާރުކުރުމާއި ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ކުނިކަހަން ިކޔާ ތާވަލެއް  .2
 ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން       

 – 2ދައުރު 
 5ބައްދަލުވުން 

5 
އާމްދަނީ އިތުރު ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާއި މެދު   .1

 މަޝްވަރާކުރުން.



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

 35 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 – 2ދައުރު 
 7ބައްދަލުވުން 

5 
ނޮވެމްބަރ އިން  2017ކުނިކަހާ ހާޞިރީ ޗެކްކުރުން )  .1

 .އޭޕްރީލްގެ ނިޔަލަށް( 2018

 – 2ދައުރު 
 8ބައްދަލުވުން 

5 
ރަށުގެ އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ކުނިކެހުމުގެ މަސައްކަތް  .1

 ރަމަޟާންމަހު ކުރިޔަށް ގެންދާެނގޮތެއް ނިންމުން 

 – 2ދައުރު 
 9ބައްދަލުވުން 

5 
އޭޕްރީލްގެ ނިޔަލަށް ކުނިކެހި  2018ނޮވެމްބަރ އިން  2017 .1

 ފައިސާގެ މަސައްކަތްކުރުން.
 

 – 2ދައުރު 
 10ދަލުވުން ބައް

5 
ކުރިން ތާވަލް ކުރެވިފައިނުވާ ުދވަސްތަކުގައި ކުނިކެހުމަށްފަހު  .1

 ޢަމަލު ކުރާނެގޮތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
 

 – 2ދައުރު 
 12ބައްދަލުވުން 

5 
ކުރިން ކުނިކަހަމުން އައި ތާވަލްގެ ގަޑިތަކަށް ބަދަްލ  .1

ްނ ގެނައުމަށްފަހު، ރަށުގެ އަންެހން ކަނަބލުންނަްށ އަލު
 ކުނިކެހުމަށް ތާވަލްއެއް ހެދުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.

 – 2ދައުރު 
 13ބައްދަލުވުން 

މެއި މަހުގެ ކުނިކަހާ ހާޞިރީ ޗެކުކޮށް، އިސްލާހުކުރަން ޖެހޭ  .1 5
 ބައިތައް އިސްލާހު ކުރުން.

 
 

  ޫއް ލްތަކަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތަ ކޮމެޓީގެ އުސ 
 
 ނެތް 
 

  ިއް ވާ ބަދަލުތަ ކޮމިޓީއަށް އައިސްފައ  
 

ގައި އިފްތިތާޙް ކުރެވުނު އަންހެނުންގެ ަތރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންގެ  2018ފެބްރުއަރީ  27
 ނަންތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

 ުރައީސާ އައިޝަތު ޢަބްދުއް ރަޝީދު / ބީޗްވިލާ ރ. ފައިނ 
  .ފައިނުނާއިބު ރައީސާ ސާރާ އިބްރާހީމް / ހުސްނުހީނާގެ ރ 
 ުމެންބަރު އާސީމާ އިބްރާހީމް މަނިކު / ހަނދުވަރީގެ ރ. ފައިނ 
 ުމެންބަރު ފާޠިމަތު ސިޔާމާ / ފަޒާ ރ. ފައިނ 



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

 36 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ުމެންބަރު ފާޠިމަތު ޢުމަރު މަނިކު / ޗަނބޭލީގެ ރ. ފައިނ 
 

  ުކޮމިޓީގެ ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ މައުލޫމާތ 
 

 ތަފްޞީލް  ޖުމްލަ 

 އާމްދަނީ  

 ކީކުރީގެ ބާ 68276.20

 ޖުމްލަ އާމްދަނީ  68276.20

  
 

 ޚަރަދު 

 ނެތް  --

 ޖުމްލަ ޚަރަދު  --

 ބާކީ  68276.20

 
 

ތަފްސީލް  މުދަލުގެ  ހަރު  ވާނަމަ  ހަރުމުދައު  ދަށުގައި  ބެލުމުގެ  ކޮމިޓީގެ  އަންހެނުންގެ   
 

 ގެ " 2 ރޮބިން ޕަންޕް ޕެޓްރޯލް 1

 އުދެލި 4

 ގެ " 1 ހޮޅި ދާ ރޯލް 1

 
 ނިންމުން  .4

 
ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް ކައުންސިލުގެ  ރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހަކީއަހަ  ވަނަ 1820ލުގެ މިކައުންސި

ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ކަންކަން ކުރަންފެށިފައިވާ ދުވަސްތަކެއްކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. މަސައްކަތު ތާވަލު 
ނޑައަޅާ ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވަނީ ކައުންސިލާއި އިދާރީ  އަދި މަސައްކަތު ތާވަލުން ޙާޞިލު ކުރުމަށް ކަ

މުން މުވައްޒަފުންނާއި މުއައްސަސާތަކާއި ކުލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި މުޅި ރައްޔިތުންގެ ޝާމިލުވުން ލިބިގެނެވެ. އެހެންކަ
ތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަދި އެކި ސަބަބުތަކާއިހުރެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ މިއެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް މިފުރުޞަ

 ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ފުރިހަމަ ނުކުރެވުނު ކަންކަންވެސް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެމެވެ. 



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

 37 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި ދުޢާ އަކީ ރައްޔިތުންގެ  ތިބެ،އަތޮޅާއި ޤައުމަށް ވަފާތެރި ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި  އަޅުގަ
އަޅަމެންގެ هللا ލާބައާއި މަންފާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. ކީރިތި

ـــآمـ. ކާމިޔާބީ އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ ބަރަކާތް ލައްވައި،މަސައްކަތުގައި  ـــ ــ   ينـ
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