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 ބަޔާން  ރައ ސްގެ  ކައުންސިލްގެ 
 

a 
 

ގަދަކ ރިތިވަންތަ  ނި އަޅުގަނޑުމެން    وتعالى سبحانه  هللاޢުމަތްތަކުގެވެރި  ދަންނަވަމެވެ.  ޝުކުރު  ޙަމްދާއި،  އަށް 
އަށް   وسلّم عليه هللا  صلّى  محّمدޢަމަލ ގޮތުން މަގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާތް ސާހިބާ    ،އުޅެންވ ގޮތުގެ ރިވެތި ނަމޫނާއާއިގެން ވަޑައިގެން

ސަލާމު ޞަލަވާތާއި،  މި  ދަންނަވަމެވެ.  ދުޢާ  އެދި  ލެއްވުން  ސަލާމް  މިތުރު  ޞަލާވާތާއި،  އާލުންނާއި،  އިތުރު  ނަބިއްޔާގެ  މާތް  އެ  ގައި 
 ޞަޙާބ ން ޝާމިލްކުރަމެވެ. 

ބާރު   އެއްމެ  މަސައްކަތްތައް  ކައުންސިލްގެ  އެކުގައި،  އޮތުމާއި  އިންތިޚާބެއް  ކައުންސިލްގެ  ކުރ ކޮޅުގައި  އަހަރު 
އާކައުންސިލް އައ  މާވަށުގެ ކޮވިޑު ހާޅަތު އެއްމެ ގޯސްވި ދަނޑިވަޅުގައި ކަމަށް ސްޕ ޑުގައި ކުރިއަށްގޮސްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި  

 ވ ނަމަވެސް، ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށް ކާމިޔާބ ތަކެއް ވަނ  ހާސިލްކުރެވިފައެވެ. 
ފަހު   ގި   2އަހަރުގެ  ހުރި  ކައުންސިލުން ވަނ  ނުހަނު ގިނަ  ކްއާޓާގައި މަސައްކަތު ތާވަލްގައި  ނަކަން ހާސިލްކުރުމަށް 
ވަނަ އަހަރު މިނިންމާލަނ  ނުނިމި ހުރި މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކެއް ކައުންސިލްގެ އިސްނެގުމާއި    2021މަސައްކަތްތަކެއްކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން  

 އެކު ނިންމުނު ކަމުގެ ފުރިހަމަ އުފަލާއެކުގައެވެ.  
ކުރި ރަށުގައި  ދަނ   ސަރުކާރުން  އެހ ތެރިކަން  އެއްބާރުލުމާއި،  ފުރިހަމަ  ކައުންސިލްގެ  ްޕރޮޖެކްޓުތަކުގައި  އަށްގެންދާ 

ދުދރުވިސްނު ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި،  ފައިދާތައް  އިތުރު  ރައްޔިތުންނަށް  އެހ ގައި  ްޕރޮޖެކުޓުތަކުގެ  އެފަދަ  އަދި  މުގެ  ފޮރުކޮށްދެވެމުންނެވެ. 
 މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ.ސިޔާސަތެއްގެ ދަށުން ކައުންސިލުން ދަނ  

އިތުރުކުރުމަށް   އާމްދަނ   ކައުންސިލް  ބަޖެޓުހޯދުމަށް،  ބޭނުންވާ  ދިނުމަށްތަކައި  ހިދުމަތްތަކެއް  ގިނަ  ރައްޔިތުންނަށް 
 އް ކުރެވެމުންނެވެ. ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމާއި، އިތުރު މަސައްކަތްތައް ފެށުމަށް ދަނ  ްޕލޭންކުރެވި އަމަލ  މަސައްކަތްތަކެ

ވަނަ    2022ވަނަ އަހަރު ލިބުނު ކާމިޔާބ ތަކާއި، ފިލާވަޅުތަކުގެ އަލ ގައި އަޅުގަނޑާއި މުޅިކައުންސިލް މިތިބ     2021
 އަހަރަކ  މާވަށަށާއި މާވަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް އިތުރު ކުރިއެރުމާއި، ފާގަތިކަން ގެނެސްދިނުމަށް އަތުކުރިއޮޅާލައިގެންނެވެ. 

މިޤައުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގުމަށް ތިއްބެވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް  هللا އަޅުގަންޑުގެ އިޚުލާޞްތެރި ދުޢާއަކ  މާތް
މަތ ގައި    ޤައުމަށް މަޞްލަޙަތުހުރި، ލާބަޔާއި މަންފާ ލިބެނިވި، އަމާންކަމާއި ޞުލްޙަވެރިކަން ދެމެހެއްޓޭ، ދ މުޤްރާތ  ހަމަތަކާއި އަސާސްތަކުގެ 

 އިރާތައް ހިންގުމުގެ ކަންކަން ރޭއްވެވުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފ ޤް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. އާމ ން. އިދާރ  ދާ
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   ތަޢާރަފު  .1
 

ނަންބަރު   ޤާނޫނު  ހިންގުމާބެހޭ  އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒ   ދާއިރާތައް  އިދާރ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރިޯޕޓަކ     ގެ    2010/7މި 
ލިޔެވުނު  109 ގޮތުގެމަތ ން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ  އަހަރު  ވަ  2021ވަނަ  ކައުންސިލުންނަ  ޙަރަކާތްތަކުގެ    މާވަށު  ހިންގި 

 ތަފްޞ ލު ރިޕޯރޓެވެ. 

މިޝަނާއި،   ކައުންސިލްގެ  ތަޞައްވުރާއި،  ކައުންސިލްގެ  ވަނަވަރު ރަށު މިރިޯޕރޓްގައި  ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.    ގެ 
ނޑައަޅާފައިވާ ްޕރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތ ޖާ  ތެރޭގައި ކައުންސިލުން    ގެ ނަ އަހަރު ވަ   2021  މ ގެއިތުރުން   ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި، އެ ހިންގުމަށް ކަ

 ކައުންސިލްގެ މާލ  ހިސާބު ހިމަނާލެވިފައިވާނެއެވެ.   ްޕރޮގްރާމުތަކުގެ ތަފްޞ ލް އަދި  
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  ތަޞައްވަރު  ކައުންސިލްގެ  .2
 

 ،ދެމެހެއްޓުމާއި  ޤަވާއިދުތައް  ޤާނޫނާއި  ،އަހުލުވެރި  ދުނިޔެއަށް   މިދާ  ބަވަނަވަމުން  މާވަށަކ   ހައްދުންމަތ 
  އެކު  އެއްބައިވަންތަކަމާއި  ، ނެތި  ޚިޔާލުތަފާތުވުމެއް  ދިނ    ތަރައްޤ އަށް  އިޖުތިމާޢ   ހަމަޖެހުމާއި  މުޖުތަމަޢުގެ 

  އެންމެ   އަތޮޅުގެ  ރޮނގުން  ތަރައްޤ ގެ  ޢުމްރާނ   ގޮތުންނާއި  އިޤްތިޞާދ   ،ރަށަކަށްވެ  އުޅޭ  ބަޔަކު  މަސައްކަތްކުރާ
 ޚިދުމަތެއް  އަސާސ   ހުރިހާ  ބެނުންވާ  ރައްޔިތުންނަށް  ހާއެންމެ  ދިރިއުޅޭ  ރަށުގައި  ރަށްކަމުގައިވެ  ނަމޫނާ

 . ހެދުމެވެ ރަށަކަށް ލިބެވޭ ފަސޭހަކަމާއެކު  ،ފުރިހަމަކަމާއި

 

    އަމާޒު  ކައުންސިލްގެ   .3
 

 ލިބިދެވޭނެ   ހަމަހަމަކަމާއެކު   ފަސޭހަކަމައި   ޚިދުމަތްތައް  އެންމެހާ   ލިބިދެވެންޖެހޭ  އެއްގޮތަށް  ޤަވާއިދާ  ޤާނުނާއި
 މެދުގައި  ރައްޔިތުންގެ  މާވަށުގެ   ހޭލުންތެރިކަން   ،އެއްބައިވަންތަކަމާއި   ،އެކުވެރިކަމާއި  ރާވައި   ގޮތްތަކެއް

 . އިތުރުކުރުން
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 ކައުންސިލްގެ އޮނިގަނޑު      .4
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 : ގެ ތަފްޞ ލް މުވައްޒަފުން   ކައުންސިލަރުންނާއި،   އިދާރާގެ   ކައުންސިލް 

 ފޯންނަންބަރ  މަގާމް  ނަން / އެޑްރެސް  ނަންބަރ 
 9999399 ކައުންސިލްގެ ރައ ސް  އަޙްމަދު މޫސާ، އާފަރު 01
 9832494 ކައުންސިލްގެ ނ. ރައ ސް އިބްރާހިމް އަބޫބަކުރު، މަންޒިލް  02
 9977775 ކައުންސިލް މެމްބަރ  ސަލްމާން އަބުދުއްރަހ މް، ފެންފިޔާޒުގެ  03
 9742181 ކައުންސިލް މެމްބަރ  ޙައްވާ އާޠިކާ ޢަލ   04
 723153 ކައުންސިލް މެމްބަރ  އާމިނަތު އަންސޫދާ، ޝާދ ވިލާ  05
 9671616 ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް  އަލ  މުޙައްމަދު، އަލިގާ  06
 7884455 އ. ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް  މުޙައްމަދު އާސިމް، ބަހާރުގެ  07
 9996226 ކައުންސިލް އޮފިސަރ ސ ނިއަރ  މައުމޫން އަޙްމަދު، އައްސޭރިވިލާ  08
 9904588 އޮފިސަރ  ކައުންސިލް  ސ ނިއަރ ޒުލައިޚާ ޒ ނަތު، ޒޭވަރު  09
 9999871 އ. ކައުންސިލް އޮފިސަރ  މޫސާ އިބްރާހިމް، ޗަނބޭލ ގެ  10
 9997728   އ. ކައުންސިލް އޮފިސަރ  އަލ  މޫސާ، ބިނާ 11
 9975983 ކައުންސިލް އޮފިސަރ އ.  މުޙައްމަދު ޒިޔާދު، ލަކ ސްޓަރ  12
 9770277 އ. ކައުންސިލް އޮފިސަރ  ފާޠިމަތު ނިޝާ، އަލިގާ  13
 7947791 އ. ކައުންސިލް އޮފިސަރ  އާދަމް ނަސ މް މޫސާ، އަލިހާ  14
 9840983 ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް  އަލ  ނަސ މް އިބްރާހިމް، ތަރިވިދާގެ  15
 7924022 އެސިސްޓެންޓް  ކައުންސިލް އާވެހި ، އަލ  ވަރުދ  16
 9818187 އިމާމް  ހުސައިން ޖަމ ލް، ފަރުދާގެ  17
 9636369 އިމާމް  މުޙައްމަދު މުހުސިން، ކަސްތޫރިގެ  18
 7641575 އިމާމް  މުޙައްމަދު ޝަރ ފް، އަހިމާގެ  19
 9185563 ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް  އަޙްމަދު އިބްރާހިމް، މަންސަފާ  20
 9658803 ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް  އާބިދް އަބުދުލްޣަނ ، ފެހިވިނަ  21
 9875518 ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް  ތޯހާ އާދަމް ނަސ މް، މުގޫ  22
 9918195 ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް  ހޫދު އަންވަރު، ބަނދަރުމަތ ގެ  23
 7974999 ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް  މުޙައްމަދު ޝަރާން، އަލިވާގެ  24
 9994050 ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް  އާދަމް އަލ ، ރައްދެބައިގެ  25
 96333234 ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް  ފާޠިމަތު ޝެހެނާޒް  26
 9810616 ކައުންސިލްގެ ޑްރައިވަރ  އަޙްމަދު ރަސ ދު، އިމްޕ ރިއަލް  27
 9798334 ކައުންސިލްގެ ތެއޮފިހާރަ ކޭޝިއަރ  އާދަމް އުމަރު، ނ ލުގެ  28
 9652602 ކައުންސިލްގެ ތެއޮފިހާރަ މަސައްކަތު  އަޙްމަދު ހުސައިން، ޝާދ ވިލާ  29
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   ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު   / ރަށުގެ ވަނަވަރު   .5

އާބާދ ގައި   .1 ދިރިއުޅޭ  2096މާވަށަކ   މ ހުން  ގުޅުންހުރި    ،އަށްވުރެގިނަ  މަސްވެރިކަމާއި  ގޮތުގައި  މަސައްކަތެއްގެ  މައިގަނޑު 

ގެދޮރު   އާއި،  ވަޒ ފާ  ސަރުކާރުގެ  ކުދިވިޔަފާރިއާއި،   ، އިތުރުން  މ ގެ  އުޅޭރަށެކެވެ.  ރައްޔިތަކު  ކުރަމުންދާ  މަސައްކަތްތައް 

 ކ  ގިނަބަޔަކު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކެވެ.  އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި، ލޯންޗްފަހަރު ދުއްވުމާއި، ރިސޯޓު ވަޒ ފާއަދާކުރުމަ 

މަސްވެރިކަން ދައްވެފައިވުމުން، މަސްބާނާ، މަސްކައްކާ ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ގިނަބަޔަކަށްވަނ  ނުހަނު ބޮޑެތި   .2

ކުރިމަތިވެފައި ލަނޑައިގެ  ،  ދަތިތަކަކާއި  ހުއިފި  ފާނައާއި،  ފަރުމަހާއި،  ކޮންސްޓަކްޝަންއާއި،  ނަމަވެސް،  މަސައްކަތާއި، 

 ފަންގިވިނުން ފަދަ އެމަސައްކަތައް މ ހުންދަނ  އެނބުރެމުންނެވެ. 

ފާހަގައެއް   .3 ހުރިތަންތަނެއް  ހާއްސަކަމެއް  މާބޮޑު  ފިޔަވައި  އިމާރާތްތައް  ސަރުކާރުގެ  ބަލާއިރު  މުހިއްމުތަންތަނަށް  ހުރި  މާވަށުގައި 

މަރާމާތުކުރެވިފަ ނަމަވެސް  ދުވަސްވ ގެހެރިގަނޑުވަނ   ނުކުރެވެއެވެ.  މިސްކިތުގެ  ހުރޭ،  ހުކުރުމިސްކިތެއް  ވަރަށްދުވަސްވ   އިވާ، 

 ފެނުގެ ކުޑަކުޅިއެއް އޮވެއެވެ. ސާފުނިކަގަސްހުރޭ، ރަށުގެ ހުޅަނގުފަރާތުގައި ގުދުރަތ   1ރައްކާތެރިކުރެވިފައި، ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ 

ގިނައަދަ  .4 ކައިރ ގައި  ވަރަށް  ދެފެރާތުގައި  އެއްމެ   30ދެއްގެ)މާވަށުގައި  ރަށަކަށް  މ ހުންއުޅޭ  ފަޅުރަށްރަށްއޮވެއެވެ.  ގިނަ(  އަށްވުރެ 

)ލ. އޮޅުވެލި( އެވެ.   ލާމު  އޮންނަނ  ލ. ކުނަހަންދޫއެވެ. އެއްމެ ކައިރ ގައި އޮއްނަ ރިސޯޓަކ  ސިކްސް ސެންސަސް  ކައިރ ގައި 

ސަރު  ތަރައްޤ ކުރެވެމުންދެއެވެ.  ގޮތުގައި  ރިސޯޓުގެ  ކަށިގުރައިދޫ  ބައެއްފަޅުރައްތައް  ލ.  ވައުދެއްކަމުގައިވާ،  ކަށިދޫ  ކާރުގެ  އާއި 

 ރިސޯޓަކަށް ހެދުން އެއ  މާވަށު ރައްޔިތުންގެ އުންމ ދާއި ގުޅިފައިވާ އެއްމް މުޙިއްމު އެއްމަޝްރޫއެވެ.

ކުރި .5 ގިނަމައްސަލަތަކެއްވަނ   އިޖުތިމާއި  ސަބަބުން  ނުދެވުމުގެ  ގޯތި  އިތުރުވެ،  އާބާދ   ބިމަށްބަލާއިރު  މަތިވެފައި،  ރަށުގައި 

ބަލިތައް  ސަބަބުން  މެނޭޖުނުކުރެވުމުގެ  ކުނިގިނަވެ  ބިމެއްނެތި  ހުސްއެއްވެސް  ރަށުގައި  ގިނަބަޔަކުއުޅެންޖެހުން،  އެއްގެއެއްގައި 

  އިތުރުވުން. ކުޑަކުދިންނާއި ޒުވާޏުން، ނިކުމެލާނެ ތަކެއް ނެތުން. ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ކުއްތައް އިތުރުވަމުން ދިއުން. ގަސްގަހާގެހި

ދިއުން.   މިމައްސަލަތަކުގެ  މަދުވަމުން  ބިންހިއްކުމަކ   އެއްފަޅުއޮތްރަށްކަމުގައިވާތ ،  އެއްމެބޮޑު  ނިސްބަތުގައި  ރާއްޖޭގެ  މާވަށަކ  

 ހައްލުކަމުގައި ބެލެވެއެވެ. 

ށަށް ދިމާވެފައިވާ އެއްމެ  ރަށުގެ ބިން ހުސްވެ އާބާދ  ތޮއްޖެހިފައިވުމާއި، ނަރުދަމާއާއި ފެނުގެ ޚިދުމަތް ނެތި ފެންތަޣައްޔަރު ވުމަކ  ރަ  .6

   މައްސަލައެވެ. 2ބޮޑު 

 ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން އެކަށ ގެންވާ ބަދަރެއްގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ދަނ  ލިބެމުންނެވެ.  .7

 ވެ. ގަޑިއިރު ކަރަންޓު އޮވެއެ 24އެކަށިގެންވާ ރަނގަޅުފެންވަރެއްގެ ތައުލ މާއި، ސިއްޙ  ނިޒާމެއް ރަށުގައި ވަނ  ގާއިމްކުރެވިފައެވެ.  .8

 ބ އެމްއެލް ގެ އ ޓ އެމްގެ ޚިދުމަތާއި، މ ޑ ޔާނެޓް ކޭބަލްޓ ވ  އަދި ދިރާގު ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ޚިދުމަތް ރަށަށް ލިބެމުންދެއެވެ.  .9

ލިބޭނެކަމަށް   .10 މުސްތަގްބަލެއްގައި  އަވަސް  ޚިދުމަތް  ރައްޔިތުންނަށް  ނިމި  ޖުމްލަކޮށް  މަސައްކަތް  ނިޒާމްގެ  ފެނުގެ  ނަރުދަމާއި، 

 ވެއެވެ. ގަބޫލްކުރެ 
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 ލ. މާވަށް ) ޗާޓުގައި އެވާ ބައުންޑަރ ގެ އެތެރޭގައި އެވަނ  ކައުންސިލްގެ އިޙްތިސާސް ހިމެނޭ ސަރަހައްދެވެ.( 
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 10 )ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަން(  

 ނަތ ޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު   .6
 މިންވަރު ޔަލަށް ޙާޞިލްވި  އަހަރުގެ ނި ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން    2021

 ނަތ ޖާ % 
 ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ހަރަކާތް 
Q4 Q3 Q2 Q1 

 ހިންގުން   ޕްރޮގުރާމްތައް   ކުރުމުގެ   އިތުރު   ހޭލުންތެރިކަން   ދ ނ       

 36.1.2 ޤުރުއާން މުބާރާތެއް ބޭއްވުން )ކައުންސިލްގެ(   ✓   00

 36.1.3 (2ދ ނ  ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގުރާމަތްއ ބޭއްވުން )   ✓   100

 36.1.4 ރަމަޞާން މަހު ތަރާވ ޙް ނަމާދުކުރާނެ ހާފިޒުން ގެނައުން   ✓   00

 36.1.5 އަންހެން( ) ޖަމާއަތްތެރިން ތަމްރ ންކުރުން 2ކައުންސިލްގެ ޚަރަދުގައި  ✓ ✓   00

 36.1.6 އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން  ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒުގެ މާވަށު ގޮފި ✓ ✓   00

 36.1.7 މިސްކިތުގައި މުށި ބަދަލުކުރުން  2 ✓    100

 ހަރަކާތްތައް ހިންގުން ޒުވާނުންގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ކުޅިވަރު       

 9.1.1 ރަށުފެންވަރުގައި ފުޓްޝަލް މުބާރާތެއް ބޭއްވުން    ✓  00

00 
 9.1.2 ޓިމްތަކަށް ކައުންސިލުން އެހ ވުން( ) ރަށުފެންވަރުގައި އަންހެނުންގެ ވޮލ  މުބާރާތެއް ހިންގުހުން    ✓

 9.1.3 )އަތޮޅު މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެ ޗެމްޕިއަންކަން ލިބިފައި(  ހިންގުހުންރަށުފެންވަރުގައި ފިރިހެނުންގެ ވޮލ  މުބާރާތެއް  ✓    00

 9.1.4 ބައިވެރިވުން  އަތޮޅުފެންވަރުގައި ބާއްވާ ފުޓުޝަލް މުބާރާތުގައި ކައުންސިލުން ✓ ✓   00

 9.1.5 )އަންހެން(ބައިވެރިވުން  އަތޮޅުފެންވަރުގައި ބާއްވާ ވޮލ  މުބާރާތުގައި ކައުންސިލުން ✓ ✓   00

 9.1.6 ބާއްވާ ވޮލ  މުބާރާތުގައި ކައުންސިލުން ބައިވެރިވުން )ފިރިހެން( އަތޮޅުފެންވަރުގައި  ✓ ✓   00

 ރައްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ބޭނުންވާ އުމްރާނ  ވަސ ލަތްތައް ގާއިމްކުރުން      

 42.1.1 ބައްތި(  20ރަށުގައި މަގުބައްތި ޖެހުން )  ✓    00

 42.1.2 ވޯކްވޭ އަދި ކަރަންޓް ވަޔަރިން(ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ހަދާ ތަރައްޤ ކުރުން. )ޕާކްގެ    ✓ ✓  100

 ޔޫތުސެންޓަރ މާރާމާތުކުރުމާއި ކުޅިވަރު ސާމާނު ހޯދުން      

 42.2.1 އިމާރާތުގެ ފެންފައިބާ ތަންތަން ހެދުން  ✓   00

 42.2.2 އިމާރާތުގައި ވޯލްސ ލާއި، ކުލަލުން   ✓   00

 42.2.3 ސްޓޭޖްގެ ދޮރު ބަދަލުކުރުމާއި، އިމާރާތުގެ ދޮރުތައް މަރާމާތުކުރުން  ✓   00

 42.2.4 ތައް ކުޅޭނެ ވަސ ލަތްތައް ހޯދުން )އިންޑޯ އައުޓު ޑޯ(ރުކުޅިވަ ✓ ✓   50

 ފުޓްޝަން ދަނޑު މަރާމާތުކުރުން      

 42.31 )ބްރަޝްއެއްގަތުން(ޓާފްގަނޑު މަރާމާތުކުރުން   ✓   00

 42.31 ލައިޓުތައް ބަދަލުކުރުން   ✓ ✓  100
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 42.31 ލެވެލްކުރުމާއި ކާނުތައް ރަނގަޅުކުރުން  ✓   00

 ވޮލ  ކޯޓްތައް މަރާމާތުކުރުން      

 42.4.1 ވޯލ ކޯޓުތަކުގެ ފެންސް ޖެހުން  ✓ ✓   00

 42.4.2 ލައިޓުތައް ރަނގަޅުކުރުން  ✓  ✓  85

 މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުން      

 42.5.1 ބިލާލް މިސްކިތާއި، ސަލާމް މިސްކިތުގެ މައިދޮރު މަރާމާތުކުރުން / )މިސްކިތު ކުލައާއި، މަރާމާތުކުރުން( ✓  ✓  100

 42.5.2 ހުކުރު މިސްކިތުގެ އޭސ  ހަރުކުރުން )މަސައްކަތުގެ ސައިގެ ޚަރަދުތައް(  ✓    100

 މަރާމާތުކުރުން ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު       

 42.6.1 ބިންގަނޑު ލެވެލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން )އެމްޓ ސ ސ ގެ އެހ ތެރިކަން ހޯދުން( ✓ ✓   10

 42.6.2 އެމަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ، ޑ ޝަލް ، މ ހުންގެ ކެއުން ސައިފަދަ ✓ ✓   00

 42.7.1 ތެޔޮފިހާރައިގައި ފާހާނާއެއް ހެދުން ✓    00

 42.8.1 ފާހާނާ މަރާމާތުކުރުން  3ކައުންސިލް އިދާރާގެ  ✓    100

 މޫދަށް އެރޭ ސަރަހައްދު ތަރައްޤ ކުރުން      

 42.9.1 ޕޯސްޓުގައި ޖެހުން(   2ލައިޓް،   4ލައިޓުޖެހުން )  ✓   00

 42.9.2 ގޮނޑިޖެހުން(  4އިށ ންނާނެ ތަންތަން ހެދުން )  ✓   00

 42.9.3 އެސަރަހައްދުގެ ބައުންޑްރ  ވަކިކުރުން  ✓ ✓  00

 ބަނދަރުމަތ ތަރައްޤ ކޮށް ހޮޅުއަށިހެދުން      

 42.10.1 ފޫޓު ސަރަހައްދުގައި ބުރުރޭނުން( 400ބަނދަރުމަތ ގައި މަގުހެދުން )  ✓ ✓  10

 42.10.2 ބަނދަރުމަތ ގައި އިށިންނާނެ ގޮނޑިޖެހުން   ✓ ✓  45

 މަރުކަޒުގެ މާވަށު ގޮފި އުފެއްދުމަށް އިމާރާތް ހެދުން ޤްރުއާނާ ބެހޭ       

00 
 42.11.1 ދިދަ ދަނޑިޖެހުމާއި ކުދިމަރާމާތު   ✓ ✓

00 
 42.11.2 އިމާރާތަށް ބޭނުންވާ ފަރުނ ޗަރ   ✓ ✓

00 
 42.11.3 އިމާރާތުގެ ކުލައާކުރުން    ✓ ✓

00 
 42.11.4 އޭސ (  2ބޭނުންވާ އޭސ  ހޯދުމާއި، ހަރުކުރުން )   ✓ ✓

 42.12.1 ހޮބަދެރިޔަ އިމާރާތް ޕްރ ސްކޫލެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤ ކުރުން  ✓   00

 42.13.1 ވަނަ އަހަރ ދުވަހާގުޅިގެން ޕަބްލިކް ލައިބުރަރ އެއް ހެދުން  50މާވަށު ސްކޫލްގެ  ✓ ✓   00

 ވިޔަފާރިއާއި އިންވެސްޓް މަންޓުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން      

85 
 32.1.1 ބަނދަރުން ކަރަންޓާއި ފެންފޯރުކޮށްދިނުން )ކޮނުން، މޯޓަރ، މ ޓރަ(  ✓   ✓

 32.1.2 އައިސް ޕްލާންޓް ގާއިމްކުރުމުގެ އަމަލ  މަސައްކަތް ފެށުން  ✓ ✓ ✓  50



  ރިޕޯޓް  ތަފްސ ލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މާވަށު    12 

 32.1.3 ފައިބަރ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކަނޑައެޅި ސަރަހައްދުން ބިން ދޫކުރުން  ✓ ✓  50

 32.1.4 ބަނދަރުމަތިން ވިޔަފާރި ބިން ކުއްޔަށްދޫކުރުން  ✓ ✓ ✓  50

 ފިޠުރުއ ދު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހަރަކާތްތައް ހިންގުން      

 7.1.1 އ ދު ނަމާދުކުރުން )ސަތަރި ގަތުމާއި އިންތިޒާމްތައް(  ✓   100

 7.1.2 ފަރާތްތަކުގެ އެހ ތެރިކަމާއި އެކު(ކުޑައ ދު ސައި، )އާއްމުރައްޔިތުންނާއި ހެޔޮއެދޭ   ✓   00

 7.1.3 (9.1.3ފިރިހެން ވޮލ  މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން)  ✓ ✓  00

 އަޞުހާއ ދު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހަރަކާތްތައް ހިންގުން      

100 
 7.2.1 އ ދު ނަމާދުކުރުން )އިންތިޒާމްތައް(   ✓ ✓ ✓

00 
 7.2.2 )ކައުންސިލުންދޭ އ ދު ހަދިޔާ( އ ދު ހަދިޔާ   ✓ ✓ ✓

100 
 7.2.3 ( 9.1.1ކައުންސިލްގެ ފުޓްޝަލް މުބާރާތް )  ✓ ✓ ✓

00 
 7.2.4 އ ދުކުޅިވަރުތައް )އަންހެނުންނަށް ހާއްޝަ(  ✓ ✓ ✓

 ތަފާތު އެހެނިހެން މުނާއްސަބު ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުން      

 7.3.1 ރަށުފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުން )ކުޑަކުދިންގެ ހަވ ރު، ދިދަނެގުން( މިނިވަންދުވަސް    ✓  50

 ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގުރާމްތައް ހިންގުމާއި، ހޭލުންތެރިކުރުވުން      

50 
 11.1.1 އާއްމުރައްޔިތުންނަށް ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގުން  ✓ ✓ ✓ ✓

90 
 11.1.2 މުވައްޒިފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގުރާމް ހިންގުން  ✓ ✓ ✓ ✓

100 
 11.1.3 މ ޑިއާގެ ވަސ ލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން، ބަލިތަކާއި، ސަރުކާުޜގެ އެންގުންތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުން  ✓ ✓ ✓ ✓

 ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން      

100 
 24.1.1 ރުފިޔާގެ ރޭޓޫން ވަޒ ފާދިނުން( 6000އަންހެނުން  4އިޖުތިމާއ  ސަރަހައްދުތައް ސާފުކުރުން )  ✓ ✓ ✓ ✓

50 
 24.1.2 އަތިރިމަތި، ހޭޅި ސާފުކުރުމުގެ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރުން  ✓ ✓ ✓

00 
 24.1.3 ހިންގުން މަދިރިއާލާވާތަންތަން ސާފުކޮށް މަދިރި ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް   ✓  ✓

 ކައުންސިލަރުންނާއި، މުވައްޒިފުން ތަމްރ ންކުރުން      

100 
 55.1.1 މުވައްޒިފުންނަށް ތަމްރ ން ޕްރޮގުރާމްތައް ހިންގުން    ✓ ✓

100 
 55.1.2 އަތޮޅުފެންވަރުގަޔާއި، ގައުމ ފެންވަރުގެ ތަމްރ ންތަކުގައި މުވައްޒިފުން ބައިވެރިކުރުވުން  ✓ ✓ ✓ ✓

 ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުގެ ހަރަކާތްތަކަށް އެހ ތެރިވުމުގެ ޕްރޮގުރާމްސް ހިންގުން      

90 
 48.1.1 ރަށު ޖަމިއްޔާތަކުން ހިންގާ ހަރާކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ އެހ ތެރިވުން  ✓ ✓ ✓ ✓

 ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކުން ދޭހިދުމަތްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް އެހ ތެރިވުން      

 48.2.1 ( 42.13.1ވަނަ އަހަރ ދުވަހާގުޅިގެން ޕަބްލިކް ލައިބުރަރ އެއް ހެދުން )  50މާވަށު ސްކޫލްގެ  ✓ ✓   00

75 
 48.2.2 މާވަށު ސްކޫލްގެ ހަރަކާތްތަކަށް އެހ ވުން  ✓ ✓ ✓ ✓



  ރިޕޯޓް  ތަފްސ ލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މާވަށު    13 

 48.2.3 ( 42.12.1މަރާމާތުކުރުން( ) ޕްރ  ސްކޫލްތަކަށް އެހ ތެރިވުން )ޕްރ ސްކޫލްހިންގުމަށް ކަނޑައެޅި އިމާރާތް   ✓   80

 48.2.4 މާވަށު ހެލްތު ސެންޓަރ އަށް އެހ ތެރިވުން )ކިއު ސިސްޓަމްއެއް ގާއިމްކުރުން( ✓  ✓  50

 ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅުންބަދަހިކުރުން، ތަޖުރިބާ ހިއްސާކުރުން      

00   
 57.1.1 ރަށުތަރައްޤ ގެ ކަންކަމުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ މާލެ ދަތުރު ބޭއްވުން މުއައްސަސާތަކާއި ބައްދަލުކޮށް،  ✓ ✓

 57.1.2 ކައުންސިލްގެ ތަޖުރިބާ ދަތުރެއް، އައްޑުއާއި ފުވައްމުލަކަށް ބޭއްވުން  ✓    00

 މުވައްޒިފުންގެ އަގުވަޒަންކުރުމާއި ގުޅުން ބަދަހިކުރުން      

00 ✓ ✓ 
 57.2.1 ކައުންސިލްގެ އެވޯޑް ނައިޓް ބޭއްވުން   

 57.2.2 މުވައްޒިފުންގެ މާޙެފުމެއް ބޭއްވުން )ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހ ތެރިކަމާއި އެކުގައި ކުރިއަށް ދިއުމަށް(  ✓   00

100 
 57.2.3 ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމުގެ ދަތުރެއް ބޭއްވުން     ✓

 57.2.4 ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުން މުވައްޒިފުންގެ   ✓   10

 ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކޮށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގުރާމްސް ހިންގުން      

 56.1.1 ފެބްރުއަރ  މަހު ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން  ✓    100

 56.1.2 ޖުލައިމަހު ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން   ✓   100

 މުވައްޒިފުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމާއި، މައުލޫމާތު ހޯދުން      

 56.2.1 މުވައްޒިފުންގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން )މަންތުލ (  ✓ ✓   50

 ތިމާވެށި ހިމާޔާތްކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން      

 33.1.1 ރަށުގައި ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގުން   ✓   10

75 
 33.1.2 މާވަށު ކުޅ ގެ ބައުންޑުރ  ވަކިކޮށް، ކުޅި ހިމާޔަތްކޮށް ބެލެހެއްޓުން  ✓ ✓ ✓ ✓

 ނިޒާމެއްގެ ދަށުން ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން      

75 
 20.1.1 މާވަށު ކުނިކޮށ ގެ ބޭނުންކުރަން ފެށޭވަރަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރ ތަށްވުން. ✓ ✓ ✓ ✓

 އުކާލުމުން ކައުންސިލަށް މާލ  މަންފާއެއްހޯދުން، ދެމެހެއްޓެނިގޮތެއްގައި ޙިދުމަތްދިނުންކުނިން      

20 
 20.2.1 ފ އަކާއި އެކުގައި ކައުންސިލުން ކުނި އުކާލަން ފެށުމާއި، ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިއުން(  ✓ ✓ ✓ ✓

 މަޝަވަރާއާއި ލަފާހޯދުން ކޮންސަލްޓެންސ ، ފަންނ  މ ހުންގެ       

40 ✓ ✓ 
 30.1.1 ތަފާތު މައްސަލަ ތަކުގައި ގާނޫލ  ލަފާހޯދުން  ✓ ✓

40 ✓ ✓ 
 30.1.2 ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހެދުމުގައި، ފަންނ  މ ހުންގެ ލަފާހޯދުން ✓ ✓

40 ✓ ✓ 
 30.1.3 ފަންނ މ ހުންގެ ލަފާހޯދުންކައުންސިލްގެ ތަރައްޤ ގެ ޕްލޭން ރިވިއުކުރުމާއި، އެކުލަވާލުމުގައި،   ✓ ✓

00 ✓ ✓ 
 30.1.4 އ އައިއޭ ހެދުމުގައި ފަންނ  މ ހުންގެ ލަފާހޯދުން ✓ ✓

 ފުރިހަމަ ހިދުމަތަށް އިންފްރާސްޓަރަކްޗަ ގާއިމްކުރުން      

 47.1.1 ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ޒަމާނ ފެންވަރުގެ މ ޓިންހޯލް އެއް އިތުރު ކުރުން ✓ ✓   100
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ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މާވަށު    14 

 ޞިލްކުރެވުނު ނަތ ޖާގެ ތަފްޞ ލް ޙާ  .7
 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން   2021 .1

ވަނަ ދުވަހު    2021ޖެނުއަރ     14މާވަށު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން، ގާނޫނާއި ގަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން  
މިއަހަރުގެ   ކައުންސިލްގެ  ބޭއްވި  ވަނ     1ކައުންސިލުން  ޖަލްސާގައި  ފާސްކުރެވުނ   ވަނަ  ބަޖެޓު  ގެންދެވިފައެވެ.    2ކުރިއަށް 

 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ. 
 ވަނަ އަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން:   2021 .2

ވަނަ ދުވަހު    2021ޖެނުއަރ     14މާވަށު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން، ގާނޫނާއި ގަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން  
މިއަހަރުގެ  ކަ ކައުންސިލްގެ  ބޭއްވި  ފާސްކުރެވުނ     1އުންސިލުން  ބަޖެޓު  ގެންދެވިފައެވެ.  ކުރިއަށް  ވަނ   ޖަލްސާގައި    2ވަނަ 

 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ. 
 ވަނަ އަހަރުގެ އަހރ  ރިޕޯޓު މުއްދަތަށް ފޮނުވުން:   2020މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓާއި،    6ވަނަ އަހަރުގެ    2021 .3

ވަނަ ދުވަހު    2021ޖެނުއަރ     14ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން، ގާނޫނާއި ގަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން  މާވަށު  
މިއަހަރުގެ   ކައުންސިލްގެ  ބޭއްވި  ފާސްކުރެވުނ     1ކައުންސިލުން  ބަޖެޓު  ގެންދެވިފައެވެ.  ކުރިއަށް  ވަނ   ޖަލްސާގައި    2ވަނަ 

 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ. 
 ގައި މުށި ބަދަލުކުރުން: މިސްކިތްތަކު  .4

ކުރިއަށް   ވަނ   ބަދަލުކުރުން  ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހ ތެރިކަމާއި އެކުގައި މުށި  ސަލާމް މިސްކިތާއި، ހުކުރު މިސްކިތުގައި، 
 ގެންދެވިފައި.

ބަދަލުކު ދޮރުތައް  މިސްކިތުގައި  ބިލާލް  މިސްކިތާއި،  ޚަރަރުހުކުރު  ބަޖެޓުން  ކައުންސިލްގެ  މަސައްކަތް  ވަނ   މުގެ  ދުކޮށްގެން 
 ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި. 

 ސޯސަލް މ ޑިއަރ ބޭނުންކޮށްގެން ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކާއި، ސިއްހ  ލަފާދިނުން:  .5
ރަށުތެރޭގައި   މަސައްކަތްތަކާއި،  ކައުންސިލްގެ  މެދުވެރިކޮށް  ވައިބާ  އަދި  ފޭސްބުކްޕޭޖް  ވެބްސައިޓާއި،  ކައުންސިލްގެ 

 ކާތެރިވާނެ ގޮތުގެ މައުލޫމާތުތައްވަނ  ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ފޯރުކޮށްދެވިފައި.ފެތުރެމުންދާ ބަލިތަކުން ރައް
 އިން އަރައިގަތުމުގެ މަސައްކަތް:   19-ކޯވިޑް  .6

ގުނަ   ގިނަ  ރަށުފެންވަރުގައި  އަމިއްލަގޮތުން،  ގުޅިގެންނާއި،  މުއައްސަސާތަކާއި  ސަރުކާރުގެ  އޮވެ،  އިސްވެ  ކައުންސިލް 
ހިންގިފައި،  ވަނ   ބޭނުންވާ    ހަރަކާތްތަކެއް  ސިއްޙިމަރުކަޒަށް  ކުރެވިފައި،  ހޭދަތަކެއް  ބޮޑެތި  ވަނ   ކައުންސިލުން  މިކަމަށް 

ކުނިއުކުމާއި،  ގެތަކުން  ކުރެވޭ  ކަރަންތ ން  ގާއިމްކޮށް  އިދާރާގައި  ކައުންސިލް  އ އޯސ   ދިނުމާއި،  އެއްބާރުލުން  އެހ ތެރިކަމާއި 
ކުރިއަ ވަނ   އެހ ތެރިވުން  ފަރާތްތަކަށް  ފިޔަވަޅުތައްވަނ   ކަރަންޓ ންކުރެވޭ  ގިނަގުނަ  ރައްކާތެރިކަމުގެ  ގެނެދެވިފައި.  ށް 

 ތަންފ ޒުކުރެވިފައި. 
 ގެ ހާލަތުގައި އާއްމުންނަށް އެހ ތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.   19-ކޯވިޑް  .7

ހޯދައި  ލުއި  ނ  މަސްދުވަހަށް މައާފްކޮށްދ ، ވިޔަފާރި ވެރިންނަށް ވަ  3ކައުންސިލުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ބިމެއްގެ ކުލި  
 ދެވިފައި. 

 ރުފިޔާގެ މާލ  އެހ ތެރިކަމެއް ވަނ  ފޯރުކޮށްދެވިފައި.   8000ްޕރ ސްކޫލް ހިންގާފަރާތަށް 
 އިދާރާގައި ޒަމާނ  މ ޓިންހޯލްއެއް ގާއިމްކުރުން.  .8

 ގާއިމްކުރެވިފައި. ޒަމާނ  ފެންވަރުގެ މ ޓިންހޯލެއް އިދާރާގައި ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރދުކޮށްގެން ވަނ   



  ރިޕޯޓް  ތަފްސ ލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މާވަށު    15 

އްކަތްކުރާ ކެމެޓ އަށް އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ  ސައަލަށް އިންތިކާބު ކައުންސިލަރުންނާއި، އަންހެނުންގެ ތަރްއޤ އަށް މަ
 ގޮތަށް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާއަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ވަނ  ގެނެވިފައި.

 ޕްރޮޖެކުޓުން ފެންވިއްކުން ކުރިއަށް ގެންދިއުން: އެޗްތޫއޯ   .9
މަސްވެރިންނާއި   އިމާރާތުން  މ ރުފެން  އެޗްޓުއޯ  އަދި  ކުރެވިފައި.  ހައްލު  މިހާރުވަނ   މައްސަލަ  ޖެހުމުގެ  ފެނަށް  ރަށުގައި 

 އާއްމުން ސާފުބޯފެން ދަނ  ވިއްކެމުން.
 ރައްޔިތުންގެ ތޮޔޮފިހާރައިގެ ޚިދުމަތް ފުރިހަމަކުރުން:  .10

ވިއްކުން  ތެއޮފި ޑިސަލް  ްޕޓްރޯލާއި،  ރައްޔިތުންނަށް  ހެޔޮއަގުގައި،  ދަތިކަމެއްނެތި  އިތުރުކުރުމާއި،  ކެޕޭސިޓ   ހާރައިގެ 
 ކުރިއަށްގެންދެވިފައިވޭ. 

 ރަށުގެ ހުސްބިންތައް ވިޔަފާރި އުސޫލުން ކުއްޔަށްދިނުން:  .11
 ރިހަމަ ފައިދާ ރައްޔިތުންނަށް ދަނ  ކުރަމުން. ހުސްބިންތައް، މުހިއްމު ބޭނުންތަކުގައި ދަނ  ކުއްޔަށް ދޫކުރެވެމުން އޭގެ ފު

 ލޭންޑް ޔޫސްޕަލޭން އެކުލަވާލުން: ރަށުގެ   .12
 މާވަށުގެ ލޭންޑްޔޫސް ްޕލޭން ރަސްމ  އިދާރާގެ ލަފާގެ މަތިން އެކުލަވާލައި، ކަމާގުޅޭ އިދާރާއަށް ވަނ  ފޮނުވިފައި.

 އިޖުތިމާއ  މައްސަލަތައް ހަލުކުރުމަށް ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން:  .13
ކުނ ގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އިދާރ  ފިޔަވަޅުތައް ދަނ  އެޅެމުން. ކުޅި ހިމާޔަށްކުރުމަށް، އެސަރަހައްދުގައި ގަވައިދާ ޚިލާފަށް  
  ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ދަނ  ހޯދެމުން، އަތިރިމަތިން ވެލި ނަގާފަރާތްތަކުގެ ކަންކަން ހުއްޓުވުމާއި، މަގުތަކުގެ 

 ތެރިކަމަށްވެސް އިދާރ  ފިޔަވަޅުތަކެއް ދަނ  އެޅެމުން. ރައްކާ
 ކުޅ ގައި ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ވަށާ އިން ކަނޑައަޅުން:  .14

ޚަރަދުގައި   ކައުންސިލްގެ  ކަނޑައެޅުމަށްފަހުގައި،  މަތިން  ލަފާގެ  އެޗްޕ އޭގެ  ސަރަހައްދު  ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ،  ކުޅ ގައި 
  ވަނ  ޖެހިފައި.ބައުނޑުރ  ޕޮއިންޓްތަކެއް

 ކުޑަކުދިންގެ ޕާކްގެ ވޯކްވޭތައް ހެދުމާއި، ކަރަންޓު ވަޔަރިން އެޅުން:  .15
ކައުންސިލްގެ ކުދަކުދިންގެ ާޕކް ނިންމުމަށްޓަކައި، ާޕކްގެ ވޯކްވޭތައް ވަނ  ނިންމިފައި، އަދި ކަރަންޓް ވައިރިންގެ ނެޓްވޯކްގެ  

 މަސައްކަތްވަނ  ނިންމިފައި. 
 ދުތައި ކުނިކަހާ ސާފުކުރަންފެށުން: ރަށުގެ އިޖުތިމާއ  ސަރަހައް  .16

މ ހުން ނަގައިގެން، ވަރަށްފުރިހަމައަށް    4އިޖުތިމާއ  ސަރަހަްްއދުގައި، ކުނިކެހުމަށް އތމ ކޮމެޓ ގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން  
 ރަށުތެރެދަނ  ސާފުކުރެވެމުން. 

 ބަނދަރުގެ އުތުރުކޮޅުގެ ހޮޅިބައްތިތައް ޖެހުމަށް ޕޯސްޓުހަރުކޮށް ކަރަންޓުލުން:  .17
ކައުންސިލުންވަނ ،   ޕޯސްޓްތައް  ހުރި ލައިޓު  ނަގާފައި  އިން  އެމްޓިސ ސ   އިރު  ނިންމި  އުތުރުކޮޅުގެ މަސައްކަތް  ބަނަދރުގެ 

 ހަރުކޮށް ވަޔަރިން އަޅާފައި. 
 ޕްރ ސްކޫލްގެ ވަށާފާރު ނިންމުމާއި، ހުކުރުމިސްކިތު ވަށާ ބުރުރޭނުން:  .18

ވަށާފާރު   ގޯތ ގެ  އިމާރާތުގެ  މަސައްކަތް  ަޕރ ސްކޫލް  ބުރެއްރޭނުމުގެ  ގަސްތަކުގައި  ކުރިމަތ ގައިވާ  ހުކުރުމިސްކިތު  ރޭނުމާއި، 
 ވަނ  ނިންމާލެވިފައި. 

 ބަނދަރަށް ފެނާއި ކަރަންޓު އެޅުމަށް، ވަޔަރާއި ހޮޅިވަޅުލުން:  .19
އަދި   އެޅިފައި،  ވަޔަރިންވަނ   ފެންހޮޅިއާއި،  ބޭނުންވާ  އެޅުމަށް  ކަރަންޓު  ފެނާއި  ބޮކުސްވެސް  ބަނދަރަށް  ޑިސްޓުރިބިއުސަން 

 .ވަނ  ހަރުކުރެވިފައި، މިހާރު ކުރިއަށްދަނ  ފެންދޫކުރުމަށް ވޭލްސް ލުމުގެ މަސައްކަތް



  ރިޕޯޓް  ތަފްސ ލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021
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ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް    2021 .8
 ހަރަކާތްތައް ގެންދެވިފައިނުވާ  

 އެހ ދޭނެ ގޮތުގެ ތަމްރ ން ްޕރޮގުރާމްހިންގުން  ހެލްކެއާގެ ްޕރޮގުރާމާއި، ފުރަތަމަްޕރައިމަރ    :   1ޙަރަކާތް   •
މި ްޕރޮގުރާމް ހިންގިފައި ނުވަނ  ބަޖެޓުގެ ތާށިކަމާއި ފަންނ  މ ހުން ހޯދުމުގެ ދަތިކަމުގެ ސަބަބުން،  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

   ކުރުމަށް ވަނ  ނިންމިފައި.މަސައްކަތު ތާވަލް އަލުން މުރާޖިއާކުރާއިރު، ފަހު ކްއާޓާގައި މިކަން 

 ސްކޫލް ލައިބުރަރ  އިމާރާތް ނިންމުން:  :   2ޙަރަކާތް   •
 އާއިގުޅިގެން ބަޖެތްގެ ތާށިކަމާއި އެކުގައި، ކުރިއަށް ވަނ  ނުގެންދެވި.  19-ކޯވިޑް  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ކުންނާއި ބެހޭ ްޕލޭން ތަންފ ޒުކުރުން   :   3ޙަރަކާތް   •
އާއިގުޅިގެން ދިމާވި ދަތިތަކާއި ހުރެ. މިހާރު   19-ކޮވިޑްރެވިފައި ނުވަނ ،  ްޕލޭން ތަންފ ޒު ކު  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 މަސައްކަތްތައް ދަނ  ކުރިއަށް. 

 ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުން ހަރުދަނާކުރުން   :   4ޙަރަކާތް   •
 ބަޖެޓުގެ ތާސިކަމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒިފަކު ނެގިފައި ނުވާކަމަށް.   ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 މަގުތައް ދިއްލުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުން  :   5ޙަރަކާތް   •
މިމަސައްކަތަށް ލިބިފައި ހުރި ވަސ ލަތްތައް އަދި މަދުކަމަށް ފެންނާތ ، އިތުރު ތަކެތި ހޯދުމަށް ދަނ    ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ވަނ  މިހާރު ހިމެނިފައި. 2022ން. މަސައްކަތް ކުރަމު

 އާއްމު ސިއްހަތާއި ގުޅުންހުރި ހޭލުންތެރިކަމުގެ ްޕރޮގުރާމްތައް ރަށުގައި ހިންގުން:  :   6ޙަރަކާތް   •
ފަންނ  މ ޙުން ލިބުމުގެ ދަތިކަމާއި ބަޖެޓުގެ ދަތިކަން. މަސައްކަތު ތާވަލް އަލުން މުރާޖިއާކުރާއިރު،  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 . ހިމެނިފައި މިހާރު  ވަނ  ތާވަލްގައި މަސައްކަތު އަހަރުގެ ވަނަ  2022

 ރަށުފެންވަރުގައި އަންހެނުންގެ ވޮލ ބޯޅަ މުބާރާތެއް ހިންގުން:   :   7ޙަރަކާތް   •
  ވަނަ  2022 ްޕރޮކިއުމަންޓާއި ގުޅުންހުރި ތަފާތު މައްސަލަތައް ދިމާވުމުންވަނ  ކުރިއަށް ނުގެންދެވި. ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 .ހިމެނިފައި މިހާރު ވަނ    ތާވަލްގައި މަސައްކަތު އަހަރުގެ

 މޫދަށް އެރޭތަނުގެ އިތުރު ވަސ ލަތްތައް ގާއިމްކުރުން  :   8ޙަރަކާތް   •
ބަޖެޓުގެ ތާށިކަމާއި އެކުގައި ކުރިއަށް ނުދަނ . އަދި ހޯދަން ބޭނުންވި މެޝިނަރ ޒް އައުން   ސަބަބު/ދަތިތައް: 

  މަސައްކަތު އަހަރުގެ  ވަނަ  2022ލަސްވުންވެސް މ ގައި ހިމެނިފައިވޭ. މަސައްކަތު ތާވަލް އަލުން މުރާޖިއާކުރާއިރު، 
 .ހިމެނިފައި މިހާރު ވަނ   ތާވަލްގައި
 އިޖުތިމާއ  މަރުކަޒު ހޮޅުއަށިފަދަ ތަންތަން ގާއިމްކުރުން  :   9ޙަރަކާތް  

ބަޖެޓުގެ ތާށިކަމާއި އެކުގައި މިކަން ކުރިއަށް ގޮސްފައިނުވަނ . އަދި ލޭންޑު ޔޫސް ޕްލޭން ނިމިފައި  ސަބަބު/ދަތިތައް: 
  ތާވަލްގައި މަސައްކަތު އަހަރުގެ  ވަނަ  2022ނުވާތ  ވެސް ވަނ  ދަތިވެފައި. މަސައްކަތު ތާވަލް އަލުން މުރާޖިއާކުރާއިރު، 

 . ހިމެނިފައި މިހާރު ވަނ 

 ވިޔަފާރި އުސޫލުން ކުނިއުކާލުމުގެ އަމަލ  މަސައްކަތް ފެށުން  :   10ޙަރަކާތް   •
މަސައްކަތު ތާވަލް   ްޕލޭން ތަންފ ޒު ކުރެވިފައި ނުވަނ ، ކުނި މެނޭޖްކުރާ އިމާރާތް ނިމިފައިނުވާތ . ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 . ހިމެނިފައި މިހާރު ވަނ   ތާވަލްގައި  މަސައްކަތު އަހަރުގެ  ވަނަ  2022އަލުން މުރާޖިއާކުރާއިރު، 
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 ކ ރިތި ގުރުއާނާ ބެހޭމަރުކަޒުގެ ގޮފިހުޅުވުން:   :   11ޙަރަކާތް   •
ލިބިފައިނުވުމާއި، އެކަށިގެންވާގޮތެއްގައި، ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން އެކަށ ގެންވާ އެއްބާރުން  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ްޕލޭންކުރެވިގެން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދެވުމުގެ ސަބަބުން، މިމަސައްކަތް ވަނ  ކުރިއަށް ނުގެންދެވި. 

 ރަމަޟާން މަހަށް ތަރާވިޙް ނަމަދުކުރާނެ ހާފިޒުން ގެނައުން.  :   12ޙަރަކާތް   •
  އަހަރުގެ ވަނަ  2022 .ނުގެންދެވި  ވަނ   ކުރިއަށް  ،އެކުގައި ތާށިކަމާއި ބަޖެތްގެ އާއިގުޅިގެން 19-ކޯވިޑް  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 . ހިމެނިފައި  މިހާރު ވަނ   ތާވަލްގައި މަސައްކަތު
 ދުންފަތާއި ދެކޮޅަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން:   :   13ޙަރަކާތް  

ބަޖެޓުގެ ތާށިކަމާއި، ފަންނ  ގާބިލް މ ހުން ލިބުމުގައި ހުރި ދަތިކަން. މަސައްކަތު ތާވަލް އަލުން  ސަބަބު/ދަތިތައް: 
 .ހިމެނިފައި މިހާރު ވަނ  ތާވަލްގައި މަސައްކަތު އަހަރުގެ ވަނަ  2022މުރާޖިއާކުރާއިރު، 

 ހޭލުންތެރިކަމުގެ ްޕރޮގުރާމްތައް ހިންގުން: އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން،   :   14ޙަރަކާތް   •
އަލުން    ސަބަބު/ދަތިތައް:  ތާވަލް  މަސައްކަތު  ދަތިކަން.  ހުރި  ލިބުމުގައި  މ ހުން  ގާބިލް  ފަންނ   ތާށިކަމާއި،  ބަޖެޓުގެ 

 .ހިމެނިފައި މިހާރު ވަނ  ތާވަލްގައި މަސައްކަތު އަހަރުގެ ވަނަ  2022މުރާޖިއާކުރާއިރު، 

 ދިން ތިމާވެއްޓަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި، އިންތިޒާމްތައް:ސްކޫލްކު  :   15ޙަރަކާތް   •
ދަނޑިވަޅެއް   ސަބަބު/ދަތިތައް:  އެކަށިގެންވާ  ދަތިކަން.  ހުރި  ލިބުމުގައި  މ ހުން  ގާބިލް  ފަންނ   ތާށިކަމާއި،  ބަޖެޓުގެ 

  މަސައްކަތު   އަހަރުގެ   ވަނަ  2022މިކަމުގައި މިކަމުގައި ލިބިފައި ނުވުން. މަސައްކަތު ތާވަލް އަލުން މުރާޖިއާކުރާއިރު،  
 .ހިމެނިފައި މިހާރު ވަނ   ތާވަލްގައި

 ތު ސެންޓަރ މަރާމާތުކުރުން: ޔޫ  :   16ޙަރަކާތް   •
  އަހަރުގެ ވަނަ  2022 .ނުގެންދެވި  ވަނ   ކުރިއަށް  ،އެކުގައި ތާށިކަމާއި ބަޖެތްގެ އާއިގުޅިގެން 19-ކޯވިޑް  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 . ހިމެނިފައި  މިހާރު ވަނ   ތާވަލްގައި މަސައްކަތު

 ހެދުން: ބަނަދރުމަތ  ބުރު ރޭނުމާއި، އިށިންނާނެ ތަންތަން  :   17ޙަރަކާތް   •
  އަހަރުގެ ވަނަ  2022 .ނުގެންދެވި  ވަނ   ކުރިއަށް  ،އެކުގައި ތާށިކަމާއި ބަޖެތްގެ އާއިގުޅިގެން 19-ކޯވިޑް  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 . ހިމެނިފައި  މިހާރު ވަނ   ތާވަލްގައި މަސައްކަތު

 މާލެދަތުރު: ތަރައްޤިގެ ްޕރޮޖެކްޓް ތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުން ކުރާ   :   18ޙަރަކާތް   •
  އަހަރުގެ ވަނަ  2022 .ނުގެންދެވި  ވަނ   ކުރިއަށް  ،އެކުގައި ތާށިކަމާއި ބަޖެތްގެ އާއިގުޅިގެން 19-ކޯވިޑް  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 . ހިމެނިފައި  މިހާރު ވަނ   ތާވަލްގައި މަސައްކަތު

 ފުވައްމުލަކަށް ކުރުން: ކައުންސިލްގެ ތަޖުރިބާ ދަތުރެއް އައްޑުއާއި   :   19ޙަރަކާތް   •
  އަހަރުގެ ވަނަ  2022 .ނުގެންދެވި  ވަނ   ކުރިއަށް  ،އެކުގައި ތާށިކަމާއި ބަޖެތްގެ އާއިގުޅިގެން 19-ކޯވިޑް  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 . ހިމެނިފައި  މިހާރު ވަނ   ތާވަލްގައި މަސައްކަތު

 ތަރައްޤ ކުރުން: ހޮބަދެރިޔަ އިމާރާތް ްޕރ ސްކޫލެއްގެ ގޮތުގައި    :   20ޙަރަކާތް   •
މަސައްކަތު ތާވަލް   .ނުގެންދެވި  ވަނ   ކުރިއަށް  ،އެކުގައި ތާށިކަމާއި ބަޖެތްގެ އާއިގުޅިގެން 19-ކޯވިޑް  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 މުރާޖިއާ ކުރިއިރު، އެކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކައުންސިލަށް ނުފެނުމުގެ ސަބަބުން ވަނ  ހުއްޓާލެވިފައި. 
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     ވިޔަފާރިއާމްދަނ  ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި  ކައުންސިލުން   .9
 

 : ކުއްޔަށްދޫކުރުން   ބިން   ވިޔަފާރި 
 ކެފޭ   އަދި  ހެދުމަށް  ގުދަން  ، ގޮތުގައި  ބިންތަކުގެ  ވިޔަފާރި 

  ދަނ   މިހާރުވެސް  ކައުންސިލަށް  ބިންތަކުން  ހުރި  ދޫކޮށްފައި  ކުރިން  ހެދުމަށް  ރެސްޓޯރަންޓު
  ބިންތައް   ހުރި  ދޫކޮށްލައިފައި  ، ބިންތަކާއި  ހަމަވެފައިވާ  މުއްދަތު  އަދި.  ލިބެމުން  އާމްދަނ 
ބޭސްފިހާރަ  ކުރަމުން   މަސައްކަތް  ދަނ   ކައުންސިލުން  އިއުލާނުކުރުމަށް  އަލުން ނެވެ. 

 އިމާރާތްވެސް ކުއްޔަށްދެވިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. 
 

 

 : ޚިދުމަތްދިނުން   ރައާއި، ފެންއިމާރާތުން ތެއޮފިހާ   ކައުންސިލްގެ 
  މިހާރު  ، ފެށިގެން ވިޔަފާރި ތެލުގެ   އަލުން ފަހު  ކުރުމަށް  މަރާމާތު ތެޔޮފިހާރަ  ރައްޔިތުންގެ 

  ހުރި ކުރަން  ފުޅާކުރުމަށް   ވިޔަފާރި ، ލިބެމުން  ދަނ   އާމްދަނި އެކަށ ގެންވާ ކައުންސިލަށް
 . ކުރަމުން  ދަނި ކައުންސިލުން   މިހާރު މަސައްކަތްތައް

ފެންވިއްކައިގެން ކައުންސިލަށް ކޮންމެސްވަރެއްގެ އާމްދަނ އެއް   އެޗްޓޫއޯ މ ރުފެން އިމާރާތުން
 ލިބެމުންދެއެވެ. މިއ  ފައިދާއަށްވުރެ ބޮޑަށް ދެވޭ ޚިދުމަތެކެވެ. 

 
 : ދިނުން   ކުއްޔަށް   އިމާރާތެއް   ހިންގުމަށް   ޕްރ ސްކޫލް 
  މިހާރު ތަން އިމާރާތްކުރި ކައުންސިލުން  ދިނުމަށް ރައްޔިތުންނަށް  ޚިދުމަރް ްޕރ ސްކޫލްގެ

އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އިމާރާތް ވަނ   . ދެވިފައި ކުއްޔަށް   ޖަމިއްޔާއަކަށް އަމިއްލަ ވަނ 
އާމްދަނ   އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދެވިފައި، މިތަކުން ކައުންސިލަށް މަހުންމަހަށް  10އިތުރު 
 ލިބެމުން. 

 
 ކައުންސިލުން ދެމުންދާ ރައްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތަކުން ފ ނެގުން: 

ހުއްދަދޫކުރުމަށް  ހެއްދުމާ  ލައިސެންސް  ، ޚިދުމަތްތަކުންނާއި  ބައެއް  ރައްވެހިކަމުގެ  ބައެއްކަހަލް    ކުޑައަދަދެއް   ގޮތުގައި   ފ ގެ   އިދާޜ  އި، 
 . ޖަމާކުރެވެމުންނެވެ ކައުންސިލްއަށްދަނ  ގޮތުގައި  ފ ގެ ނަގައިގެން 

 
 ކައުންސިލްގެ ޕިކަޕްގައި ކުލ  ދަތުރުކުރުން: 

އެއް  ކައުންސިލްގެ ކުނިކޮށ ގައި ބޭނުންކުރާ ިޕކަްޕގައި ތަފާތު ދަތުރުތައް ކުއްޔަށް ކޮށްގެން ކައުންސިލަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އާމްދަނ 
ނެވެ.  ދަނ  ލިބެމުން  

 ބަނދަރުމަތ ގެ ރުއްގަނޑު ކުއްޔަށްދ ގެން: 
 ބަނަދަރުމަތ ގައި ހުރި ރުއްތަށް ކުއްޔަށްދ ގެން މަހުންމަހަށް ކައުންސިލަށް ދަނ  އާމްދަނ  ލިބެމުންނެވެ. 

 

 ފޮޓ
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 މާލ  ހިސާބުތައް ވަނަ އަހަރުގެ    2021ކައުންސިލްގެ    .10
 ފަންޑުގެ ބަޖެޓް ރިޯޕޓް. (J-GOM) ދައުލަތުންދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓް  10.1

ގެ   2021
ބަޖެޓް   ނިޔަލަށް 
 ބާކ  

ގެ   2021
ހިނގި   ނިޔަލަށް 

 ޚަރަދު 

ވަނަ   2021
އަހަރަށް ލިބުނު  

 ބަޖެޓް 
 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞ ލު 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 6,664,222.01 5,170,571.34 1,493,650.67
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 155,000.00 88,306.40 66,693.60

    ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަުތން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު 0 0 0
  

 ޖުމްލަ  6,819,222.01 5,258,877.74 1,560,344.27
     
 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު    

 މުވައްޒަފުންނަްށ ހިނގާ ޚަރަދު 4,411,991.00 3,421,387.87 990,603.13
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަާށއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަްށ ނޫން   137,510.00 109,578.10 27,931.90

 ގޮުތން ދޭ ފައިސާ
 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  17,500.00 13,614.00 3,886.00

 އޮފ ސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަްށ ހޯދާ ތަކެތ ގެ އަގު 274,102.21 187,777.21 86,325.00
 އޮފ ސް ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ ޚިދުމަުތގެ ޚަރަދު 1,072,617.80 856,832.70 215,785.10
 ަތމްރ ން ކުރުމަްށ ކުރެވޭ ޚަރަދު 613,000.00 500,205.46 112,794.54
 މަރާމާުތ ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 4,411,991.00 3,421,387.87 990,603.13

    
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު      

 އޮފ ސް ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމްަށ ކުރާ ޚަރަދު  155,000.00 88306.40 66693.60
           -      

 
 
 ބަޖެޓް ރިޯޕޓް. (J-LCL) ޙިދުމަތުގެ ފަންޑުގެ  10.2

ގެ   2021
ބަޖެޓް   ނިޔަލަށް 
 ބާކ  

ގެ   2021
ހިނގި   ނިޔަލަށް 

 ޚަރަދު 

ވަނަ   2021
އަހަރަށް ލިބުނު  

 ބަޖެޓް 
 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞ ލު 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 3,968,762.00 2,814,850.73 1,153,911.27
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 50,000.00 - 50,000.00

    މާލިއްޔަުތން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދުކައުންސިލްގެ    
  

 ޖުމްލަ  4,018,762.00 2,814,850.73 1,203,911.27

        
 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       

 މުވައްޒަފުންނަްށ ހިނގާ ޚަރަދު 213,370.00 204,799.20 8,570.80



  ރިޕޯޓް  ތަފްސ ލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މާވަށު    20 

މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަާށއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަްށ ނޫން  ޕެންޝަނާއި،  7,392.00 7,392.00 -
 ގޮުތން ދޭ ފައިސާ

 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  - - -
 އޮފ ސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަްށ ހޯދާ ތަކެތ ގެ އަގު 3,011,000.00 2,193,710.00 817,290.00

  ޚިދުމަުތގެ ޚަރަދުއޮފ ސް ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ  62,000.00 7,269.17 54,730.83
 ަތމްރ ން ކުރުމަްށ ކުރެވޭ ޚަރަދު - - -

 މަރާމާުތ ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 675,000.00 401,680.36 273,319.64
       

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު 
 ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމްަށ ކުރާ ޚަރަދު އޮފ ސް  50,000.00 - 50,000.00

           -      

 
 
  (L-CTPF)ތިން ވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސާގެ ފަންޑު   10.3

ގެ   2021
ބަޖެޓް   ނިޔަލަށް 
 ބާކ  

ގެ   2021
ހިނގި   ނިޔަލަށް 

 ޚަރަދު 

ވަނަ   2021
އަހަރަށް ލިބުނު  

 ބަޖެޓް 
 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞ ލު 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 4,409,158.00 274,368.20 4,134,789.80
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 0 0 0
    ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަުތން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު 0 0 0

  
 ޖުމްލަ  4,409,158.00 274,368.20 4,134,789.80

        
 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       

 މުވައްޒަފުންނަްށ ހިނގާ ޚަރަދު 890,517.00 0 890,517.00
މުވައްޒަފުންނަާށއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަްށ ނޫން  ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ  13,641.60 0 13,641.60

 ގޮުތން ދޭ ފައިސާ
 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  0.00 0 0

 އޮފ ސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަްށ ހޯދާ ތަކެތ ގެ އަގު 355,000.00 0 355,000.00
 އޮފ ސް ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ ޚިދުމަުތގެ ޚަރަދު 1,499,999.82 269,868.02 1,230,131.80

 ަތމްރ ން ކުރުމަްށ ކުރެވޭ ޚަރަދު 0.00 0 0
 މަރާމާުތ ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 1,150,000.00 0 1,150,000.00

 ސަރުކާރުގެ އެހ ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑ ޒް  499,999.40 4,500.00 495,499.40
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު      

 އޮފ ސް ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމްަށ ކުރާ ޚަރަދު  00.00 00.00 00.00
           -      

 



20XX ަރިޕޯޓް  ތަފްސ ލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނ  

 

 21 )ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަން(  

 ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް  ވަނަ އަހަރުގެ    2021 .11
 

 52: އަދަދު  ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ 
 

  32 އަދަދު:ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ބާއްވައިފައިވާ ކައުންސިލުން 
 

 ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 
ރުވި  ޙާޟި 
 ޢަދަދު 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް 

 2 1ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 
 ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން  .1
  ބަޖެޓްބާކ  އާމްދަނ ގޮތުގައި ފާސްކުރުން .2

 3 2ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 
 ދިގުކުރުން  މަހަށް  6ްޕރ ސްކޫލް އެއްބަސްވުން އިތުރު   .1
 ކޯޓަށްދިއުމަށް، ނައިބުރައ ސް ނުވަތަ މެމްބަރ ކަނޑައެޅުން  .2
 ތެއޮފިހާރަ މުވައްޒިފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުން  .3

   ސްކޫލުން އެދުނުގޮތަށް ފުޓްސަލް ދަނޑު ދޫކުރުން  .1 2 3ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 

 3 4ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 
 ފެބްރުއަރ ގައި ބޭއްވުން   26ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން  .1
ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ   1500މާވަށުސްކޫލްގެ ފުޓަސަލް މުބާރާތަށް   .2

  އިނާމާއި ކައުންސިލުން ޓްރޮފ ދިނުން 

 3 5ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 
ކުނިމެނޭޖުކުރުމަށް ބިދޭސ ން ގެނައުމަށް ސ ވޯލްޑް މޯލްޑިވުސްއާއި  .1

 ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމުން. 

 2 6ބައްދަލުވުން  –  3ދައުރު 

ހިދާޔަތުލް ގުޜްއާންގެ ކޯހުގެ ވަނަތަކަށް ކައުންސިލުން ޓްރޮފ    .1
 ހައދިޔާކުރުން 

މާވަށު ސްކޫލަށް ފޮތިކޮތަޅު ހެދުމުގައި އެސްކޫލާއި މަސްވަރާކޮށްގެން   .2
 ހިނގާނެ ޚަރަދު ބެލުމަށްފަހުގައި ކުރިއަށް ދިއުން. 

 5 1ބައްދަލުވުން  –  4ދައުރު 
 ކައުންސިލުން ހިންގިހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސ ލް ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުނު  .1
   އާކައުންސިލްގެ ރައ ސް މެމްބަރުންނާއި މުހާތަބްކުރެއްވުން .2



  ރިޕޯޓް  ތަފްސ ލް ހަރަކާތްތަކުެގ ހިްނިގ ކައުްނސިލުންއަހަރު  ަވނަ 2021

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މާވަށު    22 

 5 2ބައްދަލުވުން  –  4ދައުރު 
ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައ ސްކަމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ އިބްރާހިމް   .1

 އަބޫބަކުރު ހޮވުނު 

 5 3ބައްދަލުވުން  –  4ދައުރު 
ކައުންސިލްގެ ބޭންކް އެކައުންޓުތައް އޮަޕރޭޓްކުރާނެ ފަރާތްތަކުގެ ޤަރާރު   .1

   ފާސްކުރެވުނު

   ކައުންސިލްގެ ބިޑް އިވޭލުއޭސަން ކޮމެޓ  ފާސްކުރެވުނު .1 5 4ބައްދަލުވުން  –  4ދައުރު 

 5 5ބައްދަލުވުން  –  4ދައުރު 
 މައާފްކުރުމަށް ނިންމުނު މަހުގެ ކުލި  3ރެސްޓޯރަންޓް ބިންތަކަށް  .1
   ްޕރ ސްކޫލްގެ އެހ އާއިމެދު އިތުރަށް މަސްވަރާކުރުމަށް ނިންމުނު  .2

 5 6ބައްދަލުވުން  –  4ދައުރު 
ލ ޓަރ ޑިސަލް ކުރެޑިޓަށް ވިއްކުމަށް   2000ރަންރޯދި ދޯންޏަށް  .1

 ނިންމުނު

 4 7ބައްދަލުވުން  –  4ދައުރު 
ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ   8000އެދިފައިވާގޮތަށް ގޭމްކިޑުން ްޕރ ސްކޫލުން  .1

 އެހ އެއްދިނުމަށް ނިންމުނު 

 4 8ބައްދަލުވުން  –  4ދައުރު 

އަހަރުދުވަހަށް އަލުން ކުއްޔަށްދިނުމަށް   10ްޕރ ސްކޫލް އިމާރާތް  .1
 ނިންމުނު.

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްރިވިއުކޮށް ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނު.   2021 .2
މަސްދިރުވުމަށް ކޮށިހެދުން ތާއ ދުކުރާކަމެއްކަމަށް  ފަޅުތެރޭގައި  .3

 ނިންމުނު.

 5 9ބައްދަލުވުން  –  4ދައުރު 
އައިސްާޕލްންޓު ބިޑްކާމިޔާބުކުރިފަރާތާއި އެކުގައި އެއްބަސްވުން ހަދައި   .1

 މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުނު.

 5 10ބައްދަލުވުން  –  4ދައުރު 
 ކުއްޔަށްދިނުމުގެ އުސޫލް އިސްލާހުކޮށް ފާސްކުރެވުނު. ްޕރ ސްކޫލް   .1
ްޕރ ސްކޫލް ކުއްޔަށްދިނުމުގެ އުސޫލާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް   .2

 ނިންމުނު.

 3 11ބައްދަލުވުން  –  4ދައުރު 

އެއްވެސް މެމްބަރަކު ބަހުސްގައި ބައިވެރިވެފައިނުވާތ  އައިޓަމް   .1
 ފަސްކޮށްލުމަށް ނިންމުނު. 

މެމްބަރަކު ބަހުސްގައި ބައިވެރިވެފައިނުވާތ  އައިޓަމް  އެއްވެސް  .2
 ފަސްކޮށްލުމަށް ނިންމުނު. 
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 5 12ބައްދަލުވުން  –  4ދައުރު 

 ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް އިސްލާހުގެނެސް ފާސްކުރެވުނު  .1
 ްޕރ ސްކޫލް އިއުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އިއުލާނު ކުރުމަށް ނިންމުނު.  .2
އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ދިނުމަށް   10000ޕޯސްޓެއް އެޅުމަށް މާވަށު ްޕލިސް  .3

 ނިންމުނު.

 ކޯރަމް ހަމަނުވާތ  ޖަލްސާ ކެންސަލް ކުރުމަށް ނިންމުނު.  2 13ބައްދަލުވުން  –  4ދައުރު 

 5 14ބައްދަލުވުން  –  4ދައުރު 
 ްޕރ ސްކޫލް އުސޫލްގެ ޑްރާފްޓް ކައުންސިލުން ފާސަކުރުން.  .1
 ކުއްޔަށްދިނުމުގެ އުސޫލް ކައުންސިލުން ފާސްކުރުން. ބޭސްފިހާރަ   .2

 5 15ބައްދަލުވުން  –  4ދައުރު 
ކައުންސިލްގެ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ބިޑްހުށަހަޅާފައިވާގޮތަށް ގެމް   .1

 އާއިހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނިންމުނެވެ. 

 5 16ބައްދަލުވުން  –  4ދައުރު 
އުނިކުރަންޖެހޭ ބައިތައް އުނިކޮށް އަލުން  ާޕކްގެ މައުލޫމާތު ޝ ޓުން  .1

 އިއުލާނުކުރުމަށް ފާސަކުރެވުނެވެ. 

 5 17ބައްދަލުވުން  –  4ދައުރު 
ލޭންޑް ޔޫސް ްޕލޭން ނިމުމުގެ ކުރިން ފެނަކައަށް ބިންދެވެން ނެތްކަމަށް   .1

 ނިންމުނެވެ. 

 5 18ބައްދަލުވުން  –  4ދައުރު 
ރެފްރ ކަން ކޮށްދެއްވި ރެފްރ ންނަށް  ކައުންސިލްގެ ފުޓަސަލް ޗެލެންޖްގެ   .1

 ރުފިޔާގެ އިނާޔަތެއް ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.  10800

 5 19ބައްދަލުވުން  –  4ދައުރު 
  50000ކައުންސިލްގެ ވޮލ  މުބާރާތުގެ ޚަރަދުތަކުގެ ގޮތުގައި،  .1

 ގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.  WDCހާސްރުފިޔާ  

 4 20ބައްދަލުވުން  –  4ދައުރު 
ބޭސްފިހާރަ އިމާރާތުގެ ބައެއްފާރުތައް ކައުންސިލްގެ ލަފާގެ މަތިން   .1

 ތަޅާލުމަށް ްޕރައިމް ޓްރެޑ ންއަށް ހުއްދަދިނުމަށް ނިންމުނެވެ. 

 . ނިންމުނު  ކުރުމަށް ކެންސަލް  ޖަލްސާ ހަމަނުވާތ  ކޯރަމް 2 21ބައްދަލުވުން  –  4ދައުރު 

 3 22ބައްދަލުވުން  –  4ދައުރު 
ކުރ ގެ ނިންމުން ބާޠިލްކޮށް، ވޮލ  މުބާރާތުގެ ޚަރަދުތަކުގެ ގޮތުގައި،  .1

 ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.  44500

 4 23ބައްދަލުވުން  –  4ދައުރު 
މޫސާ  ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހާޒިރުވާނ ، އާދަމް ނަސ މް  .1

 ކަމުގައި ކަނޑައަޅާ ގަރާރު ކައުންސިލުން ފާސްކުރެވުނެވެ. 
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 4 24ބައްދަލުވުން  –  4ދައުރު 
އަހަރުގެ ތަރައްޤ ގެ ްޕލޭނާއި ފައިނޭންސް ްޕލޭން ކައުންސިލުން   5 .1

 ފާސްކުރެވުނެވެ. 

 3 25ބައްދަލުވުން  –  4ދައުރު 
ހެދުމުގެ ހުއްދަ އަކިކޮޅު  ކެތިގެއާއިދިމާ އަތިރ ގައި ވަގުތ ގޮތުން ހަޓެއް   .1

 ސްޯޕޓުސް ކުލަބަށްދިނުމަށް ނިންމުނެވެ. 

 5 26ބައްދަލުވުން  –  4ދައުރު 

ސައިދާ މޫސާ، ކެތި، ލ. މާވަށް މަސްކައްކާ ހިއްކާތަނަށް   .1
ހުއްދަހޯދުމުގެ މައްސަލަ އަލުން ދިރާސާކޮށް ޖަލްސާއަކަށް ގެނައުމަށް  

 ނިންމުނެވެ. 
ގެ ނިޔަލަށް    2022ޖެނުއަރ  ބޭސްފިހާރަ އިމާރާތުގެ ކުލި  .2

 ލަސްކޮށްދިނުމަށް ނިންމުނެވެ. 

 
   ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު

ވަނަ   3ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލްގައި ތިއްެބވ  ކައުންސިލްގެ    2021މެއި    16އިން ފެށިގެން    2021ޖަނަވަރ     1 •
 މެމްަބރުންނެވެ.  3ދައުރުގެ 

ދައުރުގެ    4ކައުންސިލްގެ   • ޒިންމާތަކާއި    5ވަނަ  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  ކައުންސިލްގެ  ހުވާކުރައްވާ  މެމްަބރުން 
 އިން ފެށިގެންނެވެ.   2021މެއި  17ހަވާލުވެލެއްވ  

ތަފްސ ލްތައް، • މަޤާމާއި  ކައުންސިލަރުންގެ  ތިއްެބވި  އޮނިގަ  -4)މިވަގުތު  އާކައުންސިލްގެ  އެކުގައި  ނޑު( 
 އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާނެ އެވެ.
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 ނިންމުން ރިޕޯޓް  .12
 

ތާވަލުގެ    ރުއަހަ  ވަނަ  2120މިކައުންސިލުގެ   މަސައްކަތު  ކައުންސިލުގެ  ނަމަވެސް  ހުރި  ގޮންޖެހުންތަކެއް 
 ފޮނިމ ރުކަން ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންފެށި އަހަރެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ. އެކަންކަމުގެ  ގިނަކަންތައްތަކެއް ފެށި، 

  ކުރިއެރުންތަކެއް   ގިނަ  ކުރެވި  ކަށަވަރު  ނަތ ޖާތަކެއް  ކައުންސިލުން  މާވަށު  ހައްދުންމަތ    އަހަރަކ   ވަނަ  2021
  ހުރިކަން   ކަންތައްތަކެއް  ނަ  ގި  ކުރަންޖެހޭ  އިސްލާޙް   އަދިވެސް  ނަމަވެސް  ގަބޫލްކުރަމެވެ.  ކަމުގައި  އަހަރެއް  ނަމޫނަ  ކުރެވުނު   ޙާޞިލް 
  ޖަވާބުދާރ    ރަސްމ   ހިފެހެއްޓުމާއި  ކަން  ހަމަ  ހަމަ  ކަންކަމާއި  ސުލޫކ    މުވައްޒަފުންގެ  ހިންގުމާއި  އިދާރ    ގޮތުން  އެ.  ކުރަމެވެ  ފާހަގަ

  ތަޖުރިބާ   އަހަރުގެ  ވަނަ   2021  އަދި.  އަސާސްތަކެވެ  މުހިއްމު  ހިފަންޖެހޭ  އަމާޒު  އަހަރަށް  ވަނަ   2022  ދިނުމ   ސަމާލުކަން  ވުންތަކަށް
  ހެދުމަކ   ކައުންސިލް  މާވަށު ހައްދުންމަތ    ކައުންސިލަކަށް ނަމޫނާ ވާޞިލްވެ   އަމާޒަށް އެ އެކު ލަނޑުދަނޑިތަކާއި   ކުރެވުނު  ހާޞިލް އާއި

  ނަތ ޖާއެއްކަން   ނެރެދެވޭނެ  ތެރެއިން   ގުޅުމުގެ  މުވައްޒަފުން  ހުރިހާ  އެއ   އަދި.  އަމާޒެވެ  އެއް  ބޮޑު  އެންމެ  ގެ  އަހަރު  ވަނަ  2022
  ހިފާ   އަމާޒު  ނެރުމަށް  ނަތ ޖާ  ގުޅިގެން  އެކު  ރާ ހިތްވަ  އެ  ޖޯޝާއި  އެ  އުންމ ދާ  އެ.  ދައްކުވައިދ ފައެވެ  ވަނ    ގުޅުމުން   މުވައްޒަފުންގެ 
 .  ނިންމާލ މެވެ ރިޯޕޓު  މި ފާހަގަކޮށް  އަހަރެއްކަން ކާމިޔާބު  ހާސިލްކުރެވުނު  ނަތ ޖާ ތަކެއްގެ  ގިނަމަސައްކަތް

އަކ    ދުޢާ  އިޚްލާސްތެރި  ގޮތުގައި  ރަށާއަޅުގަނޑުގެ  ޚާދިމުންތަކެއްގެ  ވަފާތެރި  ޤައުމަށް  ރައްޔިތުންގެ    ތިބެ، އި 
ކ ރިތި މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ.  އަޅަމެންނަށް  ހެޔޮވިސްނުން  ކުރުމުގެ  ޚިދުމަތްތަކެއް  އަގުހުރި  މަންފާއަށް  އަޅަމެންގެ  هللا ލާބައާއި 

  ــــــــينآمــކާމިޔާބ  އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ.  ބަރަކާތް ލައްވައި، މަސައްކަތުގައި 
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