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c 

 ރަފް ޢާ ތަ 
ވަނަ އަަހރު ހދ. ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްަތއް ހިނގައިިދޔަ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ  2014މިރިޕޯޓަކީ 
 ރިޕޯޓެވެ.

ނޑިތަކަށް ވާޞިލުވުމަްށ  ،މި ރިޕޯޓުގައި  ނުޑދަ ނޑުަދނޑިތަާކއި ލަ ހދ. ކުރިނބީ ކައުންސިުލގެ ތަަޞއްވަާރއި ލަ
ވަނަ  5102ަމއުލޫމާތު ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. މީގެއިތުރުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކާއި، އަދި ރޭވިފައިހުރި ހަރަކާތްތަކުގެ 

އަހަރު ކައުންސިލުން ކުރެުވނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްީސލާއި މާލީ ތަފްސީލު އަދި ކައުންސިލު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް 
 ކުރެވުނު މަސަްއކަތްތަާކއި މަސައްކަތްކުރުުމގައި ދިާމވި ދަތިތަކަށް ބަލައިލެވިފަިއވާެނއެވެ.

 ކައުންސިލްގެ ތަސައްވުރު 
ކުރިނބީ އަކީ މަތި އުތުރު ސަރަހައްދުގެ ރައްތަކުެގ ތެރެއިން ތަރައްޤީގެ ރޮނގުން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ، 
އިޖުތިމާއީގޮތުންނާިއ، ިއގްިތސާދީ، އުމްރާނީ އަދި މުއާސަލާތީ ގޮތުން ދިރިއުޅުަމށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް 

 ހޭލުންތެރި ދުޅަހެޔޮ އަދި  ފުދުންތެރި ރައްޔިތެއް ދިރިުއޅޭ ަރށަކަށްވުން.ގާއިްމވެފައިހުރި ދީނީގޮތުން 

 ކައުންސިލްގެ މިޝަން 
ގެ ނިޔަލަށް މި ރަށަކީ، އިޖުތިމާއި ގޮތުންާނއި، ިއގްތިސާދީ، އުމްރާނީ އަދި މުާއސަލާތީގޮތުން ދިރިއުޅުމަށް  5102"

ދިިރއުޅޭ ރަށަކަށް  އްހެޔޮ ދީނީގޮތުން ހޭލުންތެރި ރައްޔިތެބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ގާއިްމކުރެވި، ތަަރއްޤީ ވެފަިއވާ ުދޅަ
 "ހެދުން

 ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ބަޔާން 

އިންސާނާ ދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވާ، އަބަދުވެސް އިންސާނާގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކޮށް ދުނިޔެ 
ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާާލއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުކޮށް، هللا ވި އާރާސްތުކުރުމުގެ ވިސްނުމާއި ހުނަރު އިންސާނުންގެ ކިބައިގައި ލެއް

هللا ބުއްދީގެ އަގޮބޮޑު ޖައުހަރުގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިފާނެގޮތް ދަސްކޮށްދެއްވި މާތް ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލަ
ސަލާމުގައި އެމާތް ރަސޫލާގެ  ޢަލައިހި ވަސައްލަމްއަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުންއެދި ދުޢާކުރަމެވެ. އަދި މި ޞަލަވާތާއި 

 އިތުރު އާލުންނާއި މިތުރު ޞަޙާީބން ޝާމިލުކުރަމެވެ.



27 ގެ 3 ސަފްޙާ    kurinbicouncil@live.com: އެޑްެރސް ެމއިލް-/ އީ 6520036(960)+/ ފެކްސް:  6520036(960)+: ނަންަބރ ފޯން  

- 

ނޑައަޅާފައިވާ އަސާސްތަކުގެ މައްޗަށް  8ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވަނަ ބާބުގަިއ ކަ
 5101/1ޤާނޫނު ަނންބަރު  ީވ ހޯމަ ދުވަހު ދިެވހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާޢިއުކުރެވުނު 01މެއި  5101ބިނާކޮށް 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންުގމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ަދށުން ދެަވނަ ދައުރަކަށް ކައުންސިލްތަްށ 
 ވީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ. 52ފެބްުރއަރީ  5102އިންތިޙާބުކުރެވުނީ 

އިަހމައަށްއައިރު މި ލިބުުނ ކުރު މުއްދަތުގައި ދެވަނަ ދައުރަކަށް ކައުންސިލްަތށް އިންތިޙާބުކުރެވި، މިއަދާ
ކުރިނބީގެ ރައްޔިތުންނަްށޓަކައި މިކައުންސިލުން ވާނީ މަސައްކަްތތަކެއްކޮށްފައެވެ. ރަށުން ބޯފެްނ ހުސްވުމުގެ ސަބަބުން ޭނޝަނަލް 

ނޑަށްދާމަގަށް ފަސް ޑިޒާސްޓާރ މެނޭޖްމަންޓްގައި ދަންނަވައިގެން ބޯފެން ގެނެިވފައިވާެނއެވެ. ހެވީފޯސްގެ އެހީތެރިކަ މާއިއެކު ކުނިގޮ
އެޅިފައިވާނެއެވެ. ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ކުނިޮގނޑުގެ އިރުމަތި ފަރާތުގައިވާ ކުދި ގާތަށްނެގުމުގެ މަސައްކަތް 

ވާފައިވާނެއެވެ. ޯލފަން ކުރެވުނެވެ. އެކި ފަރާތްތަކާއި ުގޅިގެން ދީނީ ހޭުލންތެރިކަން ިއުތރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރުސްތަެކއް ބާއް
ކުދިންގެ ޖަމްއިއްޔާ "ބީ.ވީ.އައި.އެސް.އެމް" ގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އެޖަމްޢިއްޔާއާއި މިކައުންސިލާއި ގުޅިގެްނ 

. އަދި ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގާފައިވާނެއެވެ. މިރަށުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުގެ ބޭފުޅުންނާއިއެކު ބައްދަލުވުްނތައް ބޭއްވިފައިވާނެއެވެ
 މިނޫންވެސް ކަންތައްތަކެއް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. މިކަންތައްތަކުގެ ަތފްސީލު މި ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

އާދެ! މިކައުންސިލްގެ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ ތަރައްޤީގެ ބޮޑެތި މަސްރޫޢުތައް ހިންގޭވަރުގެ ބޮޑު ބަޖެޓެއް 
ނޑުމެން މަސައްކަތް  ކުރަމުންމިދަނީ އެކި ގޮތްގޮުތން މިަރށުގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކަިއ ގިަނ ނޫނެވެ.  ނަމަވެސް އަޅުގަ

 މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭތޯއެވެ.

ތަނެއް ކުރިއަރާދާނީ ގިނަ ބަޔަކު ކުރާ ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. މިއަދާއި ހިސާބަްށ ކުރިނބީ 
އެހީތެރިކަންވަނީ ލިބިފައެވެ. ވީާމ މިފުރުޞަތުގައި ކައުންސިލް ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ވަރަށް ގިނަބައެއްގެ އެއްބާރުލުމާއި 

ނޑުގެ ހިތުގެ އެންމެ ފުްނމިނުން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. ހީހިންގުމުގައި އެ ތެރިކަމާއި އެއްާބރުލުންދިން އެންމެހާ ފަާރތްތަކަްށ އަޅުގަ
ނޑުގެ ދުޢާއަކީ ކުރިނބީގެ ތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުމަށް، ރައްޔިތުންނާއި ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ކުރަމުންމިދާ  އަޅުގަ

 ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ބަރަކާްތލައްވައި ެހޔޮގޮތްތަށް މިންވަރުކޮށްދެއްވުމެވެ.هللا މަސައްކަތުގައި މާތް 

 0242 ބީޢުލްއައްވަލްރަ 19
 5102 ޖެނުއަރީ 10

 ދު މުޖުތަބާ އަޙްމަ                                                                
 ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހދ.
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 ރަށުގެ ވަނަވަރު 
މޭލު ދުރުގައި އޮންނަ ރަށެކެވެ.   2ކުރިނބީ އަކީ ހދ.އަތޮޅުގެ މެދުތެރޭގައި، އަތޮޅުގެ ވެރިރަށާއި 

ހެކްޓަރުހުރެވެ. ރަށުގެ  45މީޓަރު ހުންނަ  މިރަށުގެ ބޮޑުމިނުގައި  221މީޓަރު އަދި ފުޅާމިނުގައި  811ދިގުމިނުގައި 
ހޭޅި އޮންނަ ބިޔަ ގަސް ހެދިފައިވާ، ރަށުގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި ބޮޑު  މީޓަރުހުންނަ މިރަށަކީ ރަށް ވަށައިގެން 0.2އުސްމިނުގައި 

ނޑޫފަލެއް އޮންނަ ގާމަތި ރަށެކެވެ. ކުރިނބީއާއި އެންެމ ކައިރީގައިވާ ރަށަކީ ހދ. ކުބުރުދޫއެވެ. މިރަށަކީ މިހާރު  ކަ
ކިލޯމީޓަރެވެ. ކުރިނބީއަށް  581.2ރުމިނަކީ މީހުންދިރިނޫޅޭ ފަޅުރަށެކެވެ. ދިެވހިރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް މާލެއާއި މިރަށާއި ދެމެދުގެ ދު

މީހުން ހިމެނޭއިރު، ގިނަ ބަޔަކު ރަށުންބޭރުގައި ދިރިއުޅެމުންދެއެވެ.  140ކެވެ. ރަށުގެ އާބާދީގައި  B-10ދެވިފައިވާ ކޯޑަކީ 
 ވަރަކަށް ގޯތީގައި މީހުން ދިރިއުޅެމުންދެއެވެ. 62ގޯތި ދޫކުރެވިފައިވާއިރު  081މީހުން ދިރިއުޅުމަށް 

ނިންމައި އޯލެވެލް  01ރަށުގައި ޕްރީސްލަކާއި ސާނަވީ ތަޢުލީމުދޭ ސްކޫލެއް ހުންނައިރު މިތަނުން ގުރޭޑް 
ހެދުމުގެ ފުރުޞަތު ިލބެއެވެ. ަރށުގައި ޞިއްހީ ޚިދުމަތްދޭ މަުރކަޒެއް ހުންނައިރު، ޑޮކްޓަރަކާއި ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތް ިލބެއެވެ. 

 02ދެ މިސްކިތް ހުރިއިރު، ފަހުން އިމާރާތްކޮއްފައިވާ ހުކުރު މިސްކިތަކީ ކުރިއަށް އޮތް  އަންހެނުންގެ މިސްކިތަކާއި ފިރެެހނުންގެ
މުވައްޒަފުން  25ވަރަކަށް އަހަރު އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނެތި ބޭނުންކުރެވޭނެ ިމސްކިތެކެވެ. ސަރުކާރުގެ އެކިވަޒީފާ ތަކުގައި 

ންފުިނ ކަމުގައިވާ ދިރާގާއި ވަތަނިއްޔާގެ ޓަވަރު މިރަށުގައި ހުރެއެވެ. ކު 5ރަށުގައި މަސައްކަތްކުރެއެވެ. މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްދޭ 
ނޑަކާއި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒެއް ހުރިއިރު، ޒުވާނުންގެ ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާއެއް  ކުރިނބީގައި ފުޓްބޯޅަ ދަ

ވަނަ އަހަރުްނ  5112ންނަ ކުރިނބީ އިންީޖުނގެއިން ވަނަ އަހަރުން ފެށިެގން ކަރަންުޓ ދެމުންއަ 0662ހަރަކާތްތެރިވަމުންދެއެވެ. 
ވަނަ  5100ގަޑިއިރު ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްދެމުން ގެންދެއެވެ. ރަށަކީ ލަފާފުރުމަށް ދަތިރަށެއްނަމަވެސް،  52ފެށިގެން 

 5އި ކުރިއަށްއޮތް ފޫޓްގެ ބަނދަރެއްގެ މަސައްކަތްކުރެވެމުން އެބަދެއެވެ. ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގަ 200ފޫޓް  411އަހަރުންފެށިގެން، 
 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިމަސަކަތް މުޅިން ނިމޭވަރުވާނެއެވެ.

ކުރިނބީއަކީ ޒަމާނުންސުރެ މަސައްކަތްތެރި ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭރަށެކެވެ. އިމާރާތްކުރުމާއި، ވަޑާންކުރުމާއި، 
ނޑުވެރިކަންކުރުމާއި، ދަތުރުފަތުރުކުރުމަކީ މިރަށުގެ ރައްޔިތުން އާންމުކޮށް ކޮ ށްއުޅޭ މަސައްކަތްތަކެވެ. މަދުން ނަމަވެސް ދަ

ނޑުތަކުގައި  ނޑުވެރިން ދަ ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ކޮއްއުޅެއެވެ. ބިލެތާއި، ބަނބުކޭލާިއ، ފަތްކެޔޮ ގޯތިތެރޭގައި ހައްދާއުޅޭއިރު، ދަ
އްނޫނެވެ. ރޯނުވެށުމާއި، ބާއާއި، ކޮޕީފަތާއި، ބަރަބޮލާއި، ޓޮމާޓޯ ހައްދާލެްއ މަދެބައްޓާއި، މިރުހާއި، ކަރަޔާއި، ކިޔުކަން

 2ދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާމަސައްކަތްތަކެވެ. ރަށުގައި ވިޔަފާރިކުރާ މް ފަންގިވިނުމާއި، ކަނަމަދު އޮށް ބިނުމަކީ ރަށުގެ އަންހެނުން އާ
ކެފޭ  0 ފިހާރަ ހުރިއިރު މިތަންތަނުން އާންމު ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ގިނަތަކެތި ިލބެން ހުރެއެވެ. ީމގެ އިތުރުން ރަށުގައި

ނޑު ދަތުރުފަތުރު ކުރާ  ސައިކަލް  08އަށްވުރެ ގިނަ ބައިސްކަލާއި  021އިންޖީނުދޯނި ގެންގުޅޭއިރު،  2ހިންގަމުންދެއެވެ. ކަ
 އެންބިއުލާސް ދުއްވައެވެ. 0ޕިކަޕާއި  5ޓަނުގެ  0.2ގެންގުޅެއެވެ. މީގެ އިތުރުން 

ރިއުޅޭރަށެކެވެ. ރައްޔިތުން އިސްނަގައިގެން ތަރައްޤީއަށް ގިނަ ކުރިނބީއަކީ މަސައްކަތްތެރި ހީވާގި ފުދުންތެރި ރައްޔިތުން ދި
މަސއްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ރަށެކެވެ. މިކަމުގެ ހެކި ސްކޫލަށާއި، އިންޖީނުގެއަށާއި، ޒުވާނުންގެ ަމރުކަޒަށާއި، ރަށުގެ 

 ހޮޅުއަށިތަކަށް ބަލައިލުުމން ފެންަނން އެބަހުއްޓެވެ.
 



27 ގެ 5 ސަފްޙާ    kurinbicouncil@live.com: އެޑްެރސް ެމއިލް-/ އީ 6520036(960)+/ ފެކްސް:  6520036(960)+: ނަންަބރ ފޯން  

- 

 ފިހުރިސްތު 
 2 ............................................................................................................................................... ތަޢާރަފް 

 2 ........................................................................................................................... ތަސައްވުރު ކައުންސިލްގެ

 2 .............................................................................................................................. މިޝަން ކައުންސިލްގެ

 2 .................................................................................................................... ބަޔާން  ރައީސްގެ ކައުންސިލްގެ

 4 ...................................................................................................................................... ވަނަވަރު ރަށުގެ

 5 ............................................................................................................................................ ފިހުރިސްތު

 7 .................................................................................................ސަރަހައްދު  ހިނގާ އިޙްތިޞާޞް ކައުންސިލްގެ

 8 ........................................................................................................ ޚުލާސާ  ކާމިޔާބުގެ ލިބުނު: ބައި ފުރަތަމަ

 8 .......................................................................................................................... ނަތީޖާ  ހާސިލްކުރެވުނު

 8 ........................................................................................................................ ކާމިޔާބުތަށް  ފާހަގަކުރެވޭ

 9 ...................................................................................................................................... ޚުލާސާ  މާލީ

ނޑިތަކާއި: ބައި ދެވަނަ  01 .................................................................................................... ހަރަކާތްތައް ލަޑުދަ

 01 ........................................................................................................................ ޚިދުމަތް ރަށްވެހިކަމުގެ

 02 .......................................................................................................................... ޕްރޮގްރާމް  ތަރައްޤީގެ

 04 ...................................................... ހިުފން  ބޭނުން ވަސީލަތްތަކުގެ އެހެނިހެން މުަދލާއި ކައުންސިލްގެ: ބައި ތިންވަނަ

 04 ......................................................................... ޚުލާސާ ވަސީލަތުގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ހުރި ކައުންސިލުގައި

 04 ................................................................. ހިުފން ޭބނުން ވަސީލަތުގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ހުރި ކައުންސިލުގައި

 05 ..................................................................................... ހިންގުން  ކައުންސިލުގެ ކައުންސިލާއި: ބައި ހަތަރުވަނަ

 05 ................................................................................................... ރޭވިފައިވާގޮތް މަސައްކަތް އުންސިލުގެކަ

ނޑް ކައުންސިލުގެ  05 ................................................................................................................. އޮނިގަ

 01 ........................................................................................................................ މެމްބަރުން ކައުންސިލް

 01 ........................................................................................... މަސްއޫލިއްޔަތު ޒިންމާތަކާއި ކައުންސިލަރުންގެ

 21 ................................................................................ މަސައްކަތް ކޮމިޓީއަކާއި އެކުލަވާލެފައިވާ ގައިކައުންސިލު

 21 ........................................................................................................... މުވައްޒަފުން އިދާރާގެ ކައުންސިލް

 20 .......................................................................................................................... ހިންގުން  ކައުންސިލް
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 20 ................................................................................................................. ހިނގާނެގޮތް  ސިލްކައުން

ނޑު ސުލޫކީ މުވައްޒަފުންގެ  20 ...................................................................................................... މިންގަ

 20 ................................................................................... ޢަމަލުކުރެވޭގޮތް ކަންކަމުގައި ފުށުއަރާ މަސްލަހަތު

 22 ............................................................................................. ހާޒިރީ މުވައްޒަފުންގެ ކައުންސިލަރުންނާއި

 22 ............................................................................................................................................ އޯޑިޓް

 22 ....................................................................................................................... އޯޑިޓް  އިންޓަރނަލް

 22 ................................................................................................................................. އޯޑިޓް މާލީ

 22 ............................................................................................................................... އޯޑިޓް އިދާރީ

 24 .................................................................................................................... އޯޑިޓް އެކްސްޓަރނަލް

 24 ................................................................................................... ޖަވާބުދާރީވުން އަޑުއެހުމާއި ރައްޔިތުންގެ

 24 ............................................................. ކަންތައްތައް ކުރެވިފައިވާ ހަރުދަނާކުރުމަށް މަސައްކަތްތައް ކައުންސިލުގެ

 25 ................................................................................................... ހިސާބް މާލީ ކައުންސިލުގެ: ބައި ފަސްވަނަ

 25 ............................................................................................. ބަޔާން ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ މާލީ ކައުންސިލުގެ

 25 ................................................................................................................... ހިސާބް މާލީ ކައުންސިލުގެ

 27 ............................................................................................................................................ ނިންމުން 
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 ކައުންސިލްގެ އިޙްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު 
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 ލިބުނު ކާމިޔާބުގެ ޚުލާސާ : ފުރަތަމަ ބައި 

 ހާސިލްކުރެވުނު ނަތީޖާ  
ނޑައަޅާފައިވާ ތަފާތު ޙަރަކާތްތަކެްއ އަހަރު ދުވަހުެގ  2ކުރިނބީގެ  ތަރައްގީގެ ޕްލޭންގައި ކަ

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ހިންގިފައެވެ. ނަމަވެސް ބަޖެޓުގެ ދަތިކަން ހުރުމާއިއެކު އެކަންކަން  5102ނިމިދިޔަ 
ށެވެ. މި އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ހިންގުން ވެފައިވަނީ ކައުންސިލަށް ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމަ

ގޮންޖެހުންތަކާއެކުވެސް ތިރީގަިއ މިދަންނަވާ ކަންކަން ކުރެިވފައިވީކަމީ، ކުރިނބީގެ ތަރައްީގއަށް ލިބުނު އިތުރު 
 ކުރިއެރުމެކެވެ.

  ްދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުުރމުގެ ގޮތުން ކުރިނބީ ރައްޔިތުްނނަށް ދަރުސް ދިނުނ 

 ާރާތް ބޭއްވުން ރަށުފެންވަރުގައި ކައުންސިލްގެ ޤުރުއާން މުބ 

 ްހދ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ދަރިވަރުން ތަމްރީން ކުރުނ 

 ްކުރިނބީ ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ނެގިފައިވާ ބައެއް ގަސް ނީލަން ކިއުނ 

 ްނޑު އެއްވަރުކުރުނ ނޑަށްދާ މަގުގެ ފަސްގަ  ކުނިގޮ

  ްކުރިނބީ ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ޯބފެން ފޯރުކޮށްދިނުނ 

 ާތަކާއި ރަމަޟާން މަދަހަ މުބާރާތެއް ބޭްއވުންރަމަޟާން ގުރުއާން މުބާރ 

 ްމަސްޖިދުލް އީސާ ކަލޭފާނު މިސްކިތުން ނެގުނު ބައެއް ސާމާނު ީނލަން ކިއުނ 

 ީސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިުނން -ކޮމިއުނިޓީ އ 

 

 ފާހަގަކުރެވޭ ކާމިޔާބުތަށް  
 5102  ިނޑުވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެގޮތުން ވަނަ އަހަރު އަތޮޅު ފެންވަރުގައ ދަ

 ވަނަ ރަށަކަށް ހޮވުން  5ވައިކަރަދޫގައި ބޭއްވި ކާބޯތަކެތީެގ މައުރަޒުގައި "ތަރުކާރީގެ ބާވަތުން" 

 5102  ްނޑުވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެގޮތުނ ވަނަ އަހަރު އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ދަ
 ވަނަ ރަށަކަށް ހޮވުން  4ޒުގައި "އެހެނިހެން ތަކެތިން" ވައިކަރަދޫގައި ބޭއްވި ކާބޯތަކެތީެގ މައުރަ
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 5102  ްއަހަރުްނ ދަށުގެ ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ  00ވަނަ އަހަރު ހދ.އަތޮޅު ގުރުޢާން މުބާރާތުނ
 ވަނަ ކުރިނބީ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރަކު ހާސިލް ކުރުން  14ގޮފިން 

 5102 ުޕްލޭ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިމަގު ން ފެއަރ ވަނަ އަހަރުގެ ހދ.އަތޮޅުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތ
 ޖަމްޢިއްޔާ ފުޓޯބޯޅަ ޓީމް ހޮވުން 

 

 މާލީ ޚުލާސާ  
ނުވަހާސް )ސާޅީސް  49,074.82ަވނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރީ  5104ގެ ގޮތުގައި އާމްދަނީ

 223,295.50ވަނަ އަހަރު އާމްދަނީގެގޮތުގައި ލިބިފައިަވނީ  5102އައްޑިަހ ދެލާރި( އެވެ. ، ހަތްދިހަ ހަތަރު ރުފިޔާ
ފަްނސާސް ލާރި( އެވެ. އެއީ ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބުުނ ، ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ ފަސްރުފިޔާ )ދެލައްކަ ތޭވީސްހާސް

 5102ފައިސާއާއި، ވިޔަފާރިފީއަށް ލިުބނު ފައިސާއާއި، ވައިފައި )ކޮއެކްސްނެޓް( ގެ ޚިދުމަތުން ލިުބނު ފައިސާއެވެ. 
އެއްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ނުވަހާސް ދުއިސައްތަ ފަންސާސް އެއްރުފިޔާ ) 169,251.15ވަނަ އަހަރުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 

 103,119.17ނީ ޚަރަދުކޮށްފަެއވެ. މިފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުން އަހަރު ނިމުނުއިރު ބާކީ ުހރީ ( ވަފަނަރަލާރި
 )އެއްލައްކަ ތިންހާސް އެއްސަތޭކަ ނަވާރަ ރުފިޔާ ސަތާރަ ލާރި( އެވެ.
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ނޑިތަކާއި ހަރަކާތްތައް : ދެވަނަ ބައި   ލަޑުދަ

 ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތް  

 ރައްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތް  ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހިންގި ހަރަކާތްތައް  ނަތިޖާ ހާސިލްވި މިންވަރު ޖުމްލަ ޚަރަދު 
ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތިތަކުގެ މަސައްކަތް    

 ކުރިއަށް ގެންދެވުނު 
ތުގައި ކުނިއުކާލެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ގޮއެދެވޭ  

ހަމަޖެއްސުމާއިއެކު ކުނިއުކާލުމުގެ ކަންތައްތަށް 
 ކުރިއަށް ގެންދެވޭ

ނޑަށް  ކުނިއުކާލުމަށް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކުނިގޮ
ނޑައަޅާ އެއުޞޫލުގެ ދަށުން  އުޞޫލެއް ކަ
ޢާންމުންނަށް ކުނިއުާކލުމުގެ އިްނތިޒާމް 

 ހަމަޖައްސައިދިނުން

އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިގޮތުގައި 
ރައްޔިތުންނަށް އުނދަގޫ 

ނުފޯރާނެގޮތެއްގެމަިތން ރަށު ފެްނވަރުގައި 
 ކުނި ނައްތާލުން 

ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވި ބައިވެރިން  
 ކޮމްޕިއުޓަރު ބޭސިކް ހުނަރު ހާސިލްކޮށްފައިވޭ 

ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން "ްޓރެއިނިން އޮފް 
 ޓްރެއިނާރސް ޕްރޮގްރާމް" ހިންގުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނާ އެއްގޮތްވާޮގތުގެމަތިން 
ޕްރީ ސްކޫލުގެ ޚިދުމަތްތަށް ދިުނމާއި ބޮޑެތި 

ތައުލީމީ އަދި ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ މީހުންގެ 
 ފަންނީ ޕްރޮގްރާމްތަށް ރާވާ ހިްނގުން

ވެކްސިންދޭ އުމުރުގެ ކުދިންނަށް  
ނޑައެޅިފައިވާ ތާވަލާއި އެއްގޮތްވާ  ކަ

 ގޮތުގެމަތިން ވެކްސިން ދިނުން 

ނޑައެޅިފައިވާ  ވެކްސިންދޭ އުމުރުގެ ކުދިންނަށް ކަ
 ން ދިނުންތާވަލާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ވެކްސި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނާއި 
އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރ 

އާއި ސިއްޚީ ރައްކާތެރިކަމާގުޅޭ އަސާސީ 
 ޚިދުމަތް ދިނުން

މި މަސައްކަތަކީ ދާއިމީކޮށް ކުރެވެމުންދާ   ގަބުރުސްތާނު ވިނަނޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެްއޓުމާއި ކަުށކަމާކެމީގެ 
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ކަންތަށް ކުރެވޭ ނިޒާމް ޤާއިމްކޮްށދިނުމާއި ،  ކުރުން މަސައްކަތެކެވެ.
 ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުން

މުނާސަބަތާއި އިޙްތިފާލްތަކުގައި ރަށުގައިހުރި  
ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި 

ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކުންނާއި ރައްޔިތުން 
 އިވެރިވެ އެއްބާރުލުން ދެއްވި ބަ

ރާއްޖެ އިސްލާމްވީދުވަހު ޚާއްސަ ދުޢާއެއް 
މިސްކިތްތަކުގައި ކުރެވުނު. މިނިވަން ދުވަހާއި، 
ފިޠުރު ޢީދާއި އަޟްހާ ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި 
ތަފާތު ކުޅިވަރުތަށް ކުޅެވުނު. އަދި ޖުމްހޫރީ 

 ދުވަސް ފާހަގަކުރެވުނު

ގަކުރަންޖެހޭ ދީނީގޮތުންނާއި ޤައުމީޮގތުން ފާހަ 
ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތުތައް ފާަހގަކޮށް، 
 ދީނީ އަދި ޤައުމީ އިޙްތިފާލުތައް ބޭއްވުން 

ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހަކު މަގުކުނިކެހުން. ކޮންމެ  -/138,000
 ހޮނިހިރު ދުވަހަކު މަގު ވިނަ ނޮޅުން

ދުވަހު،  5މަގުކުނިކެހުމުގެ މަސައްކަތް ހަފްތާއަކު 
އެމަސައްކަތްކުރުމަށް ކައުންސިލްއިދާރާގައި 

 ނަންނޯޓްޮކށްފައިވާ ފަރާތްތަށް ަލއްވައި ކުރުވުން 

މަގުމަތި ކުނިކަހާ ސާފްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް 
ހަމަޖެއްސުމާއި ރަށުގެ ސާފްތާހިރުކަން 

ދެމެހެއްޓުމާއި ރަށް ޒީނަތްތެރިކޮްށ 
 ބެލެހެއްޓުން 

ނޑު މަގުމަތި ދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން  މަގުމަތީ ބައްތިަތށް މަރާމާތުކުރުން  މަގުބައްތިތަށް ަހލާކުވުމުން މަރާމާތު ކުރެވޭ   ރޭގަ

އުފަންވެފައިވާ  ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި 5102 
ކުދިންގެ އަދަދާއި މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ 

 އަދަދު ދެނެގަނެވުނު.

އުފަންވާކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ އަލަށް 
 ރިކޯޑްތަށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން

އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުާވ މީހުންގެ 
ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމާއި ރަށުގެ ތަާފސް ހިސާބު 

ނަގައި ބެލެހެއްޓުމާއި އެރަށެއްގެ 
ރަޖިސްޓްރީގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ މީހުންގެ 

 ހެއްޓުން ދަފްތަރު ލިޔެ ބެލެ



27 ގެ 12 ސަފްޙާ    kurinbicouncil@live.com: އެޑްެރސް ެމއިލް-/ އީ 6520036(960)+/ ފެކްސް:  6520036(960)+: ނަންަބރ ފޯން  

- 

 ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމް 

ނަތިޖާ ހާސިލްވި  ޖުމްލަ ޚަރަދު 
 މިންވަރު 

ނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް  ނޑުދަ ލަ
 ހިންގި ހަރަކާތްތައް

ނޑިތައް  ނޑުދަ ޕްރޮގްރާމް  ނަން  ޕްރޮގްރާމްގެ ލަ
  ކޯޑު

      
 އިޖުތިމާއީ އިންސާފް 

ރަށުގައި ރައްޔިތުން  -/200
ދީނީގޮތުން ހޭުލންތެރިވެ 
ދީނީ ކަންކަމަށް ފަރުވާ 
 ބަހައްޓާކަން ފާހަގަކުރެވޭ 

 12ސޭހަތްދިނުމުގެ ދީނީ ނަ
 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގިފައިވޭ

ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން 
މަހު  0މަހުން  2އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި 

ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ 
 ޕްރޮގްރާމްހެއް ހިންގުން 

 3.01 އިސްލާމްދީން ދެމެހެއްޓުން 

އަހަރަށް އަހަރުން  -/1,500
މަދަރުސާ ދަރިވަރުން ހޯދާ 

ނަތީޖާ ރަނގަޅުކަން 
 ފާހަގަކުރެވޭ

ދަރިވަރުން ކިޔެވުމަށްޓަކައި ކުރާ 
މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް އެކުދިންަނށް 

 ހިއްވަރުދިނުން 

ވަނަ އަހަރުގެ  5104ސްކޫލުގެ 
އަހަރީ އިނާމް ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް 

 އިނާމް ހުށަހެޅުން 

 3.03 ތަޢުލީމް 

 8އިއެކު ކާމިޔާބުކަމާ 
ދަރިވަނުން ޕްރޮގްރާމް 

 ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވޭ

ޒުވާނުންނަށް ކޮމްޕިއުޓްރުގެ ހުަނރު 
 ދަސްކޮށްދިނުން 

ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން 
އެން.ސީ.އައި.ޓީ އާއި ކައުންސިލް 

ގުޅިގެން ޓްރެއިންގް އޮފް 
 ޓްރެއިނާރސް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

 3.04 ޒުވާނުން ކުރިއެރުވުން

   ީޒުވާނުންނަށް ޘަގާފ
 ކުޅިވަރު ދަސްވުން 

 
 
 
  ެފެއަރ ޕްލޭ ޓީމެއްގ

  ްފިޠުރު އީދުގައި އީދު ފާހަގަކުރުމަށ
ބޭއްވި މުނާސަބަތުގައި ޒުވާނުންާނއި 

އެހެނިހެން ފަރާތްތަަކށް 
 އެހީތެރިވެދިނުން 

 
 

  ީޒުވާނުންގެ ހިއްތަކުގައި ޘަގާފ
ކުޅިވަރު އާލާކުރުމަށްޓަކައި 
 ދަފިނެގުމަށް އެހިތެރިވެދިުނން 

 
 5102  ަވަނައަހަރުގެ އަތޮޅު ފުޓްބޯޅ

 މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން 

 3.05  ކުޅިވަރު
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ގޮތުގައި ކުރިނބީ 
ކުރިމަގު ޖަމިއްޔާ ޓީމް 

 ހޮވުން 

  ްކުރިމަގު ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުނ
ފުޓްބޯޅަ ޓީމެއް ބައިވެރިކޮށް 

 ޖަމްޢިއްޔާއަށް އެހީތެރިވެ ހިންގުން 

 

      
 އިޤުތިޞާދީ ތަރައްޤީ 

ރައްޔިތުންނަށް ސާފު  
 ބޯފެން ލިުބން 

ކުރިނބީއިން ފެންހުސްވުމުގެ ސަބަބުން 
ސަރުކާރުގެ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުގައި 

 ދެންނެވުން 

ކުރިނބީއިން ފެންހުސްވުމުގެ ސަބަބުން 
 ސާފުބޯފެން ގެނައުން 

 4.07  ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް

އިންޖީނުގެއަށް އާ  
އިންޖީނެއް ގެނެސް 

ބަހައްޓައި ރައްޔިތުންނަށް 
 ކަރަންޓު ދިނުން 

އިންޖީނުގެއިން ރައްޔިތުންނަށް 
އެކަށީގެންވާގޮތަށް ކަރަންޓު ުނެދވޭތީ 

އިންޖީނެއް ހޯދުމަށް ކަމާއިބެހޭ 
 ފަރާތްތަކުގައި ދެންނެވުން 

 4.08  ހަކަތަ އިންޖީނުގެއަށް އިންޖީނެއް ހޯދުން 

      
 އެހެނިހެން ދާއިރާތައް 

ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް  -/44,875
 ބޭނުންވާތަެކތި ގެނެވުނު 

ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް ބޭނުންވާތަެކތި 
 ހޯދުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމުން 

ކޮއެކްސްނެޓް )ވައިފައީގެ( ޚިދުމަތް 
 އަޕްގްރޭޑް ކުރުން 

 5.02  ވިޔަފާރިއާއި އިންވެސްޓްމަންޓް

      
 އޮފީސް ހިންގުން 

 6.01 ހިންގުމުގެ ޚަރަދު އޮފީސް     572,499.77

 6.02 މުވައްޒަފުނަށް ހިނގާ ޚަރަދު    1,898,025.56



27 ގެ 14 ސަފްޙާ    kurinbicouncil@live.com: އެޑްެރސް ެމއިލް-/ އީ 6520036(960)+/ ފެކްސް:  6520036(960)+: ނަންަބރ ފޯން  

- 

 ކައުންސިލްގެ މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން ހިފުން : ތިންވަނަ ބައި 
 

 ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ޚުލާސާ  

 އަންދާޒީ ކުރެވޭ އަގު އެސެޓުގެ  އެސެޓުގެ ތަފްސީލް #

ކައުންސިލް އިދާރާ، ކޯޓް ހިމެނޭ އިމާރަތް )ފަރނީޗަރާއި މެޝިނަރީ  0
 ހިމެނޭ(

ނޑަކަށް   -/2,100,000ގާތްގަ

ނޑަކަށް  ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގުދަން 5  -/80,000ގާތްގަ

ނޑަކަށް  ކުރިނބީ ރައްވެހިންގެ  4  -/30,000ގާތްގަ

ނޑަކަށް  ަމރުކަޒުކުރިނބީ ޒުވާނުންގެ އިޖުތިމާޢީ  2  -/1,000,000ގާތްގަ

 

 ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުން ހިފުން  
ކުރިނބީ ޒުވާނުންގެ އިުޖތިމާީޢ މަރުކަޒު ވަނީ ކުރިމަގު ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގުމަށް ދޫކުރެވިފައެެވ. 
މިގޮތުން އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން ކުރިނބީ ޕްރީސްކޫލް އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން ހިންގައެވެ. ީމގެއިތުރުން ކުރިނބީ 

އި ގަސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތް މި އިމާރާތު-މުންދާ ކޮމިއުނިޓީ އީކައުންސިލާއި އެން.ސީ.އައި.ޓީ ގުޅިގެން މިރަށުގައި ހިންގަ
 އިން ފެށިގެން ފޮރުކޮށްެދމުން ދެއެވެ.   5102
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 ކައުންސިލާއި ކައުންސިލުގެ ހިންގުން : ހަތަރުވަނަ ބައި 
 ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތް 

 ކައުންސިލުގެ އޮނިގަނޑް 
  

 މުޙައްމަދު އަފްރާޙް )ކައުންސިލް މެމްބަރ(
 

)ކައުންސިލް މެމްބަރ( ވަސީމްهللا އަބްދު  
 

 ފާތިމަތު އިނާތާ )ކައުންސިލް މެްމބަރ(
 

 މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް )ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް(
 

 އަޙްމަދު މުޖުތަބާ )ކައުންސިލްގެ ރައީސް(
 

 ޑިރެކްޓަރ )ހުސް މަޤާމް(
 

 އ.ޑިރެކްޓަރ )ހުސްމަގާމް(
އެކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް އެންޑް 

 މުނިސިޕަލް
 ސާރވިސް 

 ޢަލީ ޒިޔާދު އަޙްމަދު )އ.ޑިރކްޓަރ(
ރޒް ޔުނިޓް  ކޯޕަރޭޓް އެފެއަ

 

 ފައިނޭންސް އޮފިސަރ )ހުސްމަގާމް(
ނަޝީދު )އެޑްމިން އޮިފސަރ(هللا އަބްދު  

 ޙަސަން ޙުސައިން )އ.އެޑްމިން އޮފިސަރ(
)މަސައްކަތު(هللا މޫސާ އަބްދު  

 މަސައްކަތު )މަސައްކަތު(
 

 ޕްލޭނިން އޮފިސަރ )ހުސް މަޤާމް(
 މުނިސިޕަލް އޮފިސަރ )ހުސް މަޤާމް(

 އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ )ހުސް މަގާމް(
 ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ )ހުސްމަޤާމް(

 

 އިސްމާޢިލް މުޙައްމަދު )އިމާމް(
 އަބްދުލްޣަނީ އަޫބބަކުރު )އިމާމް(

 ޝަރީފާ އާދަމް )މުދިމު(
 އަބޫބަކުރު ޢަލީ )މަސައްކަތު(
 މަސައްކަތު )ހުސްމަޤާމް(
 މަސައްކަތު )ހުސްމަޤާމް(
 މަސައްކަތު )ހުސްމަޤާމް(
 މަސައްކަތު )ހުސްމަޤާމް(
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 ކައުންސިލް މެމްބަރުން 
 އަޙްމަދު މުޖުތަބާ )ކައުންސިލްގެ ރައީސް( .1

 މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް )ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް( .2

 މުޙައްމަދު އަފްރާޙް )ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ( .3

 ވަސީމް )ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ(هللا އަބްދު .4

 ފާތިމަތު އިނާޔާ )ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ( .5

 

 ކައުންސިލަރުންގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު 
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޖުތަބާގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު:

ގުޅޭގޮތުންނާއި އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުްނ ރަށުކައުންސިލާއި  ށު ކައުންސިލްގެ ބާރުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާއިރަ .1
ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުން ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރަން 

ނޑައަޅާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާއި، އެފަދަ ހުއްދަތައް ބާޠިލް ކުރުާމއި ރަޖިސް ދިނުމާއި ބާޠިލް ކުރުމުގެ ކަންކަން ރީ ހަދާޓްކަ
 ކުރުން.

 ޝަރުޢީ ކޯޓްތަކުން ކުރާ ހުކުމްަތއް ތަންފީޛްކުރުމުގައި ޝަރުޢީ ކޯޓްތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން  .2

 ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކާއި ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން  .3

 ރަކާތްތެރިުކރުވާ ހިންގުން ކައުންސިލްގެ މަޤްސަދާ އެއްގޮތްވާގޮތަށް ކައުންސިލް ހަ .4

 ކައުންސިލުން ނިންމާނިންުމންތަްއ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް ޝާއިޢު ކުރުމާއި ތަންފީޛު ކުރުން .5

 ކައުންސިލްގެ ރިޕޯޓްތަށް ތައްޔާރުކުރުމާއި ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަްށ ޤަވާއިދުން ފޮނުވާތޯ ެބލުން  .6

ޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކާއި ކައުންސިލާއިމެދު އެކުވެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި އެކިއެކި ޖަމިއް .7
 ދެމެހެއްޓުމަށް  މަސައްކަތްކުރުން

ކައުންސިލުން ނިންމާނިންުމންތަާކއި އެއްގޮތަށް ކައުންސިލަށް ލިބޭ ފައިސާގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކައުންސިލްގެ  .8
 އިދާރާއިން ހިންގާތޯ ބެުލން 
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ދަނީގެ އާމްދަީނގެ ގޮތުގައި ލިބޭފައިސާއާއި ކައުންސިލްގެ ޚަރަދުތަކުގެ ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓޭނެ ކައުންސިލަށް އާމް .9
ނޑައަޅާ އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުން  އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން އަތޮޅު ކައުންސިލުންނާއި ރަށު ކައުންސިލުން ކަ

 

 ޙަވާލުކުރެވޭ ޒިންމާތަކާއި މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް:އާއި  ސިލްގެ ނައިބުރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙްކައުން

 މިސްކިއްތައް ބެލެހެއްޓުން: .1

ދީނީގޮތުންނާއި ޤައުމީޮގތުން ފާަހގަކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކޮްށ، ދީނީ އަިދ ޤައުމީ  .2
 އިޙްތިފާލުތައް ރާވާ ބެލެހެއްޓުން 

ނޑުވެރިންގެ ސަބްސިޑީޒްގެ މަ .3 ސައްކަތްތައް ރާވާ ވިލަރެސްކޯށް ހިންގުން، އަދި އާންމު މަގު ކޯރުކޮނުމާއި، ދަ
 ފެންތާންގީ ތަކާއި ގޭގޭގެ ފެްނތާްނގީތަކުގެ  ކަންތައްތަކުގެ ކަންތަްއތައް ބެލެހެއްުޓން 

ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް އޭނާ ނުކުޅެދިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، ނުވަތަ އުޛުރުވެރިވެއްޖެ  .4
އްގައި، ނުވަތަ އެމަޤާމް ހުސްމެއްޖެ ހާލެއްގައި، އޭނާގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަގުތީގޮތުން އަދާކުރާނީ ޙާލެ

ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސްއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސާ ޙަވާލުކުރާ 
 މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން 

ބިމާބެހޭ ޤާޫނނާ އެއްގޮތަވާ ގޮތުގެ މަތިން އަދި ރަުށގެ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނާ ތަޢާރުޟުނުވާ ގޮތުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .5
މަތިން، ރަށުން ބިންދޫކުރުމާއި ިޢމާރާތް ރަޖިސްތްރީކުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ގަވާއިދު ތަކުގައި 

ކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ރަށުގައި ިޢމާރާތްކުރުމުގެ ސަރުކާރުގެ މިނިސްތްރީތަކުން ހަދާފާއިވާ އެންމެހައި ގަވާއިދުތަ
ކަންކަން ބަލަހައްޓައި އެކިއެކި ަފރާތްފަރާތުން ރަށުގެ ބިމާގުޅޭގޮުތން ހިންގާ ބިމާެބހޭ އެންމެހާ މުާޢމަލާތްތަކުގެ 

 ރެކޯޑްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއި މިނޫންވެސް ޤާނޫނުަގއިވާ ގޮތުގެމަތިން ރާވާ ހިންގުން 

ނޑައަޅައި އެހެނިހެން ކަންކަންކުރުން  .6  ރަށުކައުންސިލުން ކަ

ރަށުގެ ބިންބިމުގެ ދަްފތަރު އެކުލަވާލައި އެ ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމާިއ ބިމާބެހޭ ޤައުމީ ދަފްތަރު އެކުަލބައި ބަލަހައްޓާ  .7
 ޢިދާރާއަށް ބޭނުންާވނޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެހީތެރިވުން 

ރާވާ ހިންގުމާއި އަދި ލަފާ ހޯދަންޖެހޭ  ކަންކަމުގައި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ މަޝްވަރާގެ  މުނިސިޕަލް ކަންތައްތައް .8
 މަތިން މުނިސިޕަލް ގެ މަސައްކަތްކުރުން

 ރަށުގެ މަގުބައްތިތައް މަރާމާތުކުުރމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ އެންމެހާ ކަްނކަން ރާވާ ހިންގުން  .9
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ގެ އިތުރުން ކައުންސިލްގެ މެމްބަރެއް އެދިލައްވައިފި ހިންދެއްގައި ކައުންސިލް މަތީގައި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކު .11
 އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީތެރިވުމާއި، ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަންގަވައި ގޮތެއްގެމަތިން ކަންަކން ރާވާ ހިންގުން 

 

 ޒިންމާތަކާއި މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް:އާއި ޙަވާލުކުރެވޭ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަފްރާޙް

މަގުމަތި ކުނިކަހައި ސާފުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމާއި ރަށުގެ ސާފުތާހިރުކޮށް ދެމެހެއްޓުާމއި ރަށް  .1
 ޒީނަތްތެރިކޮށް ބެެލހެއްޓުން 

 ޕެޓްސް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ކަމާބެހޭފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ރާވާ ހިްނގުން .2

ފެނާއި، ފާޚާނާއާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުފަދަ ޢާންމު ، ޖަތިން ކަރަންޓް ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްާވގޮތުގެމަދިވެހިރާއްޖޭގެ  .3
 ޚިދުމަތް ރަށުގައި ދެމުންދާގޮތް މޮނީޓަރކޮށް ބެލެހެްއޓުން 

 ޒުވާނުންނަށް އިތުރު ވަޒީފާގެ ުފރުސަތުތައް ހުރި މަގުތައްބެލުމާިއ ފަހިކޮށްދިނުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން  .4

ނޑައަޅައި އެހެނިހެން ކަންކަންކުރުން  .5  ރަށުކައުންސިލުން ކަ

މަތީގައި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން ކައުންސިލްގެ މެމްބަރެއް އެދިލައްވައިފި ހިނދެްއގައި  .6
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީތެރިވުމާއި، ކައުންސިްލގެ ރައީސް އަންގަވައި ގޮތެއްގެމަތިން

 ކަންތައްތައްރާވާ ހިންގުން 

އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް އުނދަގޫ ނުފޯރާނެ ގޮތެއްގެމަތިން ރަށުފެންވަރުގައި ުކނިނައްތާލުމުގެ  .7
 އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާ ބެލެހެއްުޓން

 ބަނދަރު މަރާމާތުކޮށް ބެެލހެއްޓުާމއި ރަށުގެ ފާލަމާއި ފެރީ ޓާރމިނަލް ބެލެހެއްޓުން  .8

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށްގިރުން ހުއްޓުުވމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ރަށުގެ އެއްގަމު  .9
ނޑު މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެްއޓުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ރާވާ ހިންގުން  ނޑު ތޮށިގަ  ތޮއްޓާއި ކަ

 

 ވޭ ޒިންމާތަކާއި މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް:ވަސީމް އާއި ޙަވާލުކުރެهللا ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިްލ އަބްދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިން ޢިޖުތިމާޢީ ރައްކާެތރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރުމަށް  .1
މަސައްކަތްކުރުމާއި ގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި އެފަދަ އަމަލުތަކާއި ގުޅިގެން 
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އަނިޔާލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ޚިމާޔަތްީދ އެހީތެރިކަން ފޮރުކޮށްދިނުމާއި ުމސްކުޅިންނަށާއި ޙައްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ 
 މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެފަދަީމުހން ބެލެހެއްޭޓނެ ނިޒާމެއް ރާވާ ހިންގުން 

ސާބު ނަގައި ބެލެެހއްޓުމާއި، އަލަށް އުފަންވާކުދިންނާއި މަރުާވމީހުންގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމާއި ރަށުގެ ތަފާސްހި .2
އެރަށެއްގެ ރަޖިސްތްރީގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ މީސްމީހުންނާއި، ރަސްވެހިނުވެ ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ މީހުންނާއި، އަދި 

 އެރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން 

ހެލްތް ކެއަރ އާއި ޞިއްޚީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތަާވ ގޮތުގެ މަތިން ޕްރައިމަރީ .3
 އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްުޓން 

މަގުމަތީ މީހުން ހިނގާ އުޅުމާއި މަގުމަތީގައި އިންޖީނުލީ އެއްޗިއްސާއި، އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެހި ދުއްވުމުގެ ކަންކަން  .4
އިންތިޒާމްކޮށް ެބލެހެއްޓުމާއި، ޢާންުމންގެ އަތުން ފީނަގައިގެން،  ދިވެހިރާއްޖޭހގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮްތވާގޮތުގެ މަތިން

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާއިން  އެއްގަމާއި ކަ
ނޑުތަކާ އެއްގޮތަވާގޮތުގެ މަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ެބލެހެއްޓުން  ނޑައަޅާމިންގަ  ކަ

 އި ަޘޤާފީ ކަންކަން ދިރުވާ ބެލެހެއްުޓން އާސާރީތަންތަން ބެލެހެްއޓުމާ .5

ނޑައަޅާ އެހެނިހެން ކަންކަންކުރުން  .6  ރަށުކައުންސިލުން ކަ

މަތީގައި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ  މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރުން ކައުންސިލްގެ މެމްބަރެއް އެދިލައްވައިފި ހިނދެއްގައި  .7
އުންސިްލގެ ރައީސްއަންގަވާ ގޮތެއްގެމަތިން ކަންތައްތައް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީތެރިވުމާއި، ކަ

 ރާވާ ހިންގުން 

 

 ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ފާތިމަތު އިނާޔާ އާއި ޙަވާލުކުރެވޭ ޒިންމާތަކާއި މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް:

އެކަން ބެލެހެއްޓުމާއި ދެވަނަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްާވގޮތުގެމަތިން ޕްރީސްކޫލުގެ ތަޢުީލމު ރަށުގައި ކުރިއަރުވާ .1
ފުރުސަތަކަށް ތަޢުލީމުގެ ކަންކަްނ ރާވާ ބެލެހެއްޓުން، އަދި މީގެ އިތުރުން ރަށު ސްކޫލުގެ ތަޢުލީމު ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ސްކޫލާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ރާވާ ހިންގުން އަދި ބޮޑެިތ މީހުންގެ ތަޢުލީމީ އަދި ފަންނީ ފެންވަރުމަތިކުރުމުގެ 
 ރޮގްރާމްތައް ހިންގުންޕް

 އި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ އެންެމާހ ކަންތައްތައް ރާވާހިންގުން މާރަށުގެ މަގު ހެދު .2
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މަތީގައި ހަވާލުކުރެވފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރުން ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން އެދިލައްވައިފި ހިނދެއްގައި  .3
ށް އެހީތެރިވުމާއި، ކައުންިސލްގެ ރައީސް އަންގަވައި ގޮތެއްގެމަތިން ކަންތައްތައް ކައުންސިލްގެއިދާރާގައި މަސައްކަތްތަކަ

 ރާވާ ހިންގުން 

ހުންގެ މީކައުންސިލް މަޤްޞަދުތައް ޚާސިލްކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން މަސައްކަތްކުރުމަކީ އެ .4
ނޑައަޅާ މަސްޢޫލިއްޔަތެކެވެ. އަދި ރަށު ކައުންސިލުން އެ މެމްބަރަކާ ޙަވާލުކު ރާ ކޮންމެކަމެއް ރަށު ކައުންސިލުން ކަ

 އުސޫލަކުން ކުރަންވާނެ އެވެ.

ރަށުގެ ތަޢުލީމީ ޙާލަތު ހުރިނެތްޮގތްބަލާ ތަުޢލީމުދޭ މުއައްސަސާތަކަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ކަމާބެހޭ ފަާރތްތަކާ ގުޅިގެން  .5
 ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

 ކަންކަން ރާވާ ހިންގުން  ރަށުގެ ތައުލިމީ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް .6

ނޑިތައް ހާޞިލްކުރުމަްށޓަކައި އެކަށީގެންވާ  .7 ނޑުދަ ނޑައަޅައި އެލަ ނޑިތަކެއް ކަ ނޑުދަ އަށުގެ ތަޢުލީމު ކުރިއެރުވުމަށް ލަ
 ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން

 

 ކައުންސިލުގައި އެކުލަވާލެފައިވާ ކޮމިޓީއަކާއި މަސައްކަތް  
 ް(ޓްރަސްޓް ފަންޑު )ކުރިނބީ މާިލއްޔަތު ފަންޑ 

 ީއަގު ކޮމިޓ 

 

 ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން 
 ޑިރެކްޓަރ :    )ހުސް މަގާމް( .1

 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ: އަލްފާޟިލް އަލީޒިޔާދު އަހުމަދު .2

 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ :  )ހުސް މަގާމް( .3

 ސީނިއަރ ޕްލޭނިން އޮފިސަރ:   )ހުސް މަގާމް( .4

 މުނިސިޕަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ ) ހުސް މަގާމް( .5

 އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ ) ހުސް މަގާމް( .6

 ނަޝީދު هللا އެޑްމިން އޮފިސަރ:  އަލްފާޟިލް އަބުދު  .7
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 ސައިންން އޮފިސަރ: އަލްފާޟިލް ހަސަން ހުއ. އެޑްމި .8

 هللاމަސައްކަތު : އަލްފާޟިލް މޫސާ އަބުދު .9

 މަސައްކަތު :  )ހުސް މަގާމް( .11

  

 ކައުންސިލް ހިންގުން 

 ކައުންސިލް ހިނގާނެގޮތް 

ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއްދެވިފައިވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ޭބނުންވާ 
އެންމެހާ ޙިދުމަތްތައް ސަރުކާރާއި ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން މުއައްސަސާ ތަކާއި ގުޅިގެން ޤާނޫނު އަސާސީ އާއި 

މެހެއްޓެނިވިގިތެއްގައި ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްޮގތްވާގޮތުގެމަތިން ވީހާވެސް ހަލުިވކޮށް ދެ
 ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ.

 

 މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު  

ނޑެއް ކަމުގައި  އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހާ މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަ
 ކައުންސިލުން ބަލާފައިވަނީ ދިވެިހ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެހާ ޤަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކެވެ.

 

 މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭގޮތް   

މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ކަންަކމުގައި، ނުވަތަ އެފަދަ ަމއްސަލަތައް ނިންމުމުގައި 
އެކައުންސިލަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ބައިވެރިކޮށްފައެއް ނުާވނެއެެވ. ނަމަވެސް މިފަދަ ކަންކަްނ ިނންމުމުގައި 

 ހިޔާލާިއ މަޝްވަރާ ހޯދިފައިވާނެއެވެ.އެހެނިހެން މުވައްޒަފުންގެ 
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 ގެ ހާޒިރީ ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުން 

 ނަމާއި އެޑްރެސް، މަޤާމް  #

ްޖެހޭ 
ުވާނ

ީޟިރ
ޙ

 

ިރުވި 
ާޟ

ޙ
ުނުވާ  

ާޟިރ
ޙ

 

ެހުނު 
ަޑިޖ

ގ
 

ަލާމް 
ސ

ުއްޓީ  
ަރީޗ

އަހ
 

ުއްޓީ 
ެ ޗ

ްމާގ
ޒިނ

ިލީ 
އާއ

 

ުއްޓީ 
ް ޗ

ިހެނ
ެހެނ

އ
 

ާފައި 
ީއްލ

ވ
 

ުގައި 
ްބޭރ

ަށުނ
.ރ
އމ

 

ޭން 
ާއްޖ

ރ
ުގައި 

ބޭރ
 

ޫމާތު 
ައުލ

ު މ
ިތުރ

އ
 

  - 8 - - - 23 7 - - 028 206 ރަީއސް ައޙްަމދު މުޖުަތބާ  0

  - 5 - - 10 17 10 - - 163 206 ނައިުބަރއީސް ުމޙަްއމަދު ޞިޔާޙް  5

  -- 3 - - - 20 28 - - 155 206 މެްމބަރ ުމޙަްއމަދު އަފްާރޙް  2

  - 6 - - - 30 30 - - 154 206 ަވސީމް هللا މެްމބަރ ައބްދު  2

  - 2 - - 10 19 - - - 170 206 މެްމބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ  1

  - 6 151 - 9 - 3 -  74 243 އ.ޑިރެކްޓަރ ޢަލީ ޒިާޔދު އަްޙމަދު  8

  - 7 15 - - 24 18 - - 176 243 ނަޝީދު هللا އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވެ އޮިފސަރ ައްބދު 6

  - 5 1 - 5 26 18 - 4 184 243 އ. އެޑްިމނިސްްޓރޭޓިވެ އޮިފސަރ ޙަަސން ޙުަސއިން  01

  - - - - 4 20 29 - - 190 243 هللاމަަސއްކަތު މޫސާ އަްބދު 00

  - - - - 1 11 24 - - 324 365 އިާމމް އިްސމާޢިލް މުަޙްއމަދު  05

  - - - - 3 2 18 - - 341 365 އިާމމް އަްބދުލްޣަނީ ައބޫބަުކރު  04

  - - - - - 32 6 - - 310 365 މުިދމު ޝަރީފާ ާއދަމް  02

  - -  - - 34 22 - - 295 365 މަަސއްކަތު އަޫބބަކުރު ޢަލީ  02
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 އޯޑިޓް 

 އިންޓަރނަލް އޯޑިޓް   

މިގޮތުން  ުކރެވިފައިވެއެވެ.ވަނަ އަހަރު ކައުންިސލްގެ އިންޓަރނަްލ އޯޑިޓެއް  2014
އަހަރު ނިމުނު އިރު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ހުރި ލިޔެކިއުމާއި އެހެނިހެން ތަކެތީގެ ސްޓޮކް ހުރިވަރާއި 

 ބޭނުންކުރެވުނުވަރު ބެިލފައި ވެއެވެ.

 

 މާލީ އޯޑިޓް   

 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ މާލީ އޯޑިޓެއް ކުރެވިފައި ނެތެވެ. 2114

 

 އިދާރީ އޯޑިޓް   

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިދާރީ އޯޑިޓޭއްގެ ގޮތުގައި އިދާރީގޮތުން  2114
ބޭނުންކުރަމުންގެްނދާ އެންމެހާ ފޮތްތައް ބަލާ ހެދިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން މުވައްޒަފުންގެ ހާިޞރީ، ރަސްމީ 

އެވެ. އަދި ގަޑީގައި ބޭރަށް ދުރުވާ ފަރާތްތަކުން ނޯޓުކުރާ ފޮތާއި ސްޓޮކް ބާކީ ފަދަ ފޮތްތައް ބަލާ ހެދިފަިއވެ
އިސްލާޙު ކުރަންހުރި ކަންތައް، އިސްލާހު ކުރުމަށް އެަފދަ މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގައި 

 ދެންނެވިފައިވެއެވެ.

 

  - - - - - 60 20 - 5 246 359 މަަސއްކަތު ޙަަސން ޒަީރރް  02

  - - - - - 56 24 - 47 134 294 މަަސއްކަތު ޙުަސއިން ފަުހމީ  01

  - - - - - - - - 27 29 56 މަަސއްކަތު ޝަްޙރާބް ރަޝީދު  08

  - - - - - - 20 - 25 196 241 ހުަސއިން ފަޔާޟް މަަސއްކަތު  06
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- 

 އެކްސްޓަރނަލް އޯޑިޓް   

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓެއްވެސް ކުރެވިފައެއް ނެތެވެ. އަދި  2114
ނީ ކަމުގެ ފަންނީ ބަޔަކު ލައްވާ ކުރުވުމުގައި އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓް އިދާރާގައި މިފަދަ އޮޑިޓެއް ކުރެވިފައި ނުވަ

 ނެތުމުންނެވެ.

 

 ރައްޔިތުންގެ އަޑުއެހުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން  
ރަށުގެ ތަރައްޤީ އަށްޓަކަިއ ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ިނންމާ ިންނމުންތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ ޙިޔާލާއި 
މަޝްވަރާ ހޯދުމުގެގޮތުން އެކިފަހަރު މަތިން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލްކުރެވި، ރައްޔިތުންކުރާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދާީރ 

ގައި  ހިއްަޕއިގެންނާއި، ލައުޑް ސްޕީކަރުން ގޮވައިގެންނާއި މި ވެވިފައި ވެއެވެ. އަދި އިޢުލާނާިއ އެންގުން ރަށުތެރޭ
ނޫންވެސް މިފަދަ ވަސީލަތްތަުކގެ ބޭނުންކޮށްެގން ސަރުކާރާއި ރަށުކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެޭހ 

 ވާނެއެވެ. ޖަވާުބދާރީ ވެވިފައިމެސެޖްތައް ރައްޔިތުންނަށް 

 

 ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް  
ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް، ވޭޖުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރާނެ 

 އެޑްމިން އޮފިސަރުން ނެގުނެވެ. 1އެސިސްޓެންޓު 
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- 

 ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބް : ފަސްވަނަ ބައި 
  

 ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބަޔާން ކައުންސިލުގެ މާލީ 
ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރެވިފައިވާ ފައިސާގެ އެންމެހާ މުޢާމަލާތްތައް ކުރެވިފައިވަނީ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި  2114

 އިދާރީ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނާއި ޟާލިއްޔަތު ޤާޫނނާއި ޤވާއިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

 

  

  

 އަޙްމަދު މުޖުތަބާ           
 ބަޖެޓް ތަންފީޒްކުރމުގެ އިސްވެރިޔާ      

 )ކައުންސިލްގެ ރައީސް(        

 

 ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބް  
 

 
 

  5102 ތަފްީޞލް ބަޖެޓުގެ 
ޑިސެމްބަރުގެ 
 ނިޔަލަށް ޚަރަދު 

ގެ ލިބުނު  5102
 ބަޖެޓް 

ގެ  5102
ބަޖެޓުގައި ބާކީ 
 ހުރި ފައިސާ

 (73,445.33) 2,393,264.00 2,466,709.33 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  

 32,924.00 36,740.00 3,816.00 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  

 (40,521.33) 2,430,004.00 2,470,525.33 ބަޖެޓް މުޅި ޖުމްލަ 

 

    ރިކަރަންޓް ޚަރަދު  
 (101,991.56) 1,796,034.00 1,898,025.56 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 501

ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނާއި  504
 އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކުން ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

79,778.61 88,624.00 8,845.39 

 12,865.00 25,000.00 12,490.00 ކުރުމުގެ ޚަރަދު  ދަތުރުފަތުރު 550

 (13,782.67) 34,000.00 59,922.89 ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯާދ ތަކެތީގެ އަގު އޮފީސް 555

 ނަޝީދުهللا އަބްދު          
 ފައިސާއާއި ހިސާބުތަކާއި ހަވާލުވެ ހުންނަ އިދާރީ

 )އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވެ އޮފިސަރ(      
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 24,483.33 268,440.00 225,961.45 ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިުދމަތުގެ ޚަރަދު އޮފީސް 554

 - - - ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު ޚިދުމަތް 552

 - - - ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  ތަމްރީން 552

 7,635.18 18,450.00 11,450.82 ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  މަރާމާތު 552

 - - - ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު ލޯނުގެ 551

އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި  ސަރުކާރުންދޭ 558
 ސަބްސިޑީޒް 

179,080.00 162,716.00 (11,500.00) 

ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ިލިބދާނެ ގެއްލުމެއް  ލިބިފައިވާ 281
 ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ

- - - 

 2,466,709.33 2,393,264.00 (73,445.33) 

 

    ކެޕިޓަލް ޚަރަދު  
މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުަމށް ސަރުކާރުން  ތަރައްޤީގެ 560

 ކުރާ ޚަރަދު 
- - - 

ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަުރމުދާ ހޯދުމަށް  އޮފީސް 250
 ކުރާ ޚަރަދު 

3,816.00 36,740.00 32,924.00 

 - - - ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު  އިގްތިޞާދީ 221

 - - - އަނބުރާ ދެއްކުން  ލޯން 151

 - - - ދޫކުރުން ލޯން 141

  3,816.00 36,740 32,924.00 

 

    ޚަރަދުމުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ  501
 (117,561.33) 1,281,819.00 1,420,685.32 މުސާރައާއި އުޖޫރަ  500

 15,569.77 514,215.00 477,340.24 ދޭ އެލަވަންސް  މުވައްޒަފުންނަށް 505

  1,898,025.56 1,796,034.00 (101,991.56) 

 

 

  



27 ގެ 27 ސަފްޙާ    kurinbicouncil@live.com: އެޑްެރސް ެމއިލް-/ އީ 6520036(960)+/ ފެކްސް:  6520036(960)+: ނަންަބރ ފޯން  

- 

 ނިންމުން 
ެގ ތަކުވަނަ އަހަރު ތިލަދުންަމތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުްނސިލް ހިނގާދިޔަގޮތާއި މި ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތް 5102

ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. هللا ނިންމުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު ދެއްވިކަމަށްޓަކައި މާތް ރިޕޯޓް ލިޔެ 
އެއަށްފަހު މި ރިޕޯޓް ލިޔެ ނިންމުމުގައި ފަންނީގޮުތްނނާއި އިދާރީގޮތުން އެހީތެރިެވދެއްވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް 

އަދި ިމ ކައުންސިްލގެ ހަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކޮށް، ަކއުންސިލް ހިންގުމުގައްޔާއި އަދި އިޙްލާސްތެރިކަމާއިއެކު ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ. 
ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ އެިކއެކި ޙިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ިމ ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރުންނާއި، އިދާރީ އިސްވެރިންނާއި، 

އްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ފާހަަގކޮށް އެންމެހައި ފަރާްތތަކަށް މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދެއްވި އެ 
ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މި ލޮބޮވެތި ދިވެހި ޤައުމަށާއި މި ފަޙުރުވެރި ކުރިނބީއަށް ތަރައްޤީއާއި هللا ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. މާތް 

 އާމީން! ފަހިކަމާއި ފާގަތިކަމާއި ޞުލްޙަ މަސަލަސްކަން ތާއަބަދުމެ މިންވަރުކުރައްވާށިއެވެ.

 نبينا محمد وآله وصحبه أجمعىن. والحمدهللا رب العاامين. علىهللا وسلم  وصلى
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