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 ރަފް ޢާ ތަ 
ވަނަ އަަހރު ހދ. ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްަތއް ހިނގައިިދޔަ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ  2015މިރިޕޯޓަކީ 
 ރިޕޯޓެވެ.

ހދ. ކުރިނީބ ކައުންސިުލގެ ތަޞަްއވަރާއި ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ލަނޑުދަނިޑތަކަށް ވާޞިުލވުމަށް ހިންިގ  ،މި ރިޕޯޓުގައި
ވަނަ އަހަރު  2015ހަރަކާތްތަކާއި، އަދި ޭރވިފަިއހުރި ހަރަކާތްތަކުގެ މައުލޫމާުތ ހިމަނާފައިވާނެެއވެ. މީެގއިުތރުން 

 ތަފްސީލު އަދި ކައުންސިލު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވުނު ކައުންސިލުން ކުރެވުނު މަަސއްކަތްތަުކގެ ތަފްސީލާއި މާލީ
 މަސައްކަތްތަާކއި މަސަްއކަތްުކރުމުގައި ދިމާވި ދަތިތަކަށް ބަަލއިލެވިފަިއވާެނއެވެ.

 ކައުންސިލްގެ ތަސައްވުރު 
ކުރިނބީ އަކީ މަތި އުތުރު ސަރަހައްދުގެ ރައްތަކުެގ ތެރެއިން ތަރައްޤީގެ ރޮނގުން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ، 

ތިމާއީގޮތުންނާިއ، ިއގްިތސާދީ، އުމްރާނީ އަދި މުއާސަލާތީ ގޮތުން ދިރިއުޅުަމށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް އިޖު
 ގާއިްމވެފައިހުރި ދީނީގޮތުން ހޭލުންތެރި ދުޅަހެޔޮ އަދި  ފުދުންތެރި ރައްޔިތެއް ދިރިުއޅޭ ަރށަކަށްވުން.

 ކައުންސިލްގެ މިޝަން 
ގޮތުންާނއި، ިއގްތިސާދީ، އުމްރާނީ އަދި މުާއސަލާތީގޮތުން ދިރިއުޅުމަށް ގެ ނިޔަލަށް މި ރަށަކީ، އިޖުތިމާއި  2016"

ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ގާއިްމކުރެވި، ތަަރއްޤީ ވެފަިއވާ ުދޅަހެޔޮ ދީނީގޮތުން ހޭލުންތެރި ރައްޔިތެއް ދިިރއުޅޭ ރަށަކަށް 
 ހެދުން"

 ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ބަޔާން 

އަބަުދވެސް އިންސާނާގެ ުކރިއެރުމާއި ތަރައްީޤއަށް މަަސއްކަތްކޮްށ އިންސާނާ ދުނިޔެއަށް ފޮުނއްާވ، 
ސުްބޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި هللا ދުނިޔެ އާރާސްތުކުރުމުގެ ވިްސނުމާއި ހުނަރު އިންސާނުންގެ ކިބައިަގއި ލެްއވި 

ސްކޮށްދެްއވި މާތް ރަސޫލާ ޝުކުރުކޮށް، ުބއްދީެގ ައގޮބޮުޑ ޖައުހަރުގެ ބޭނުން އެންމެ ުފރިހަމަ ގޮތުގަިއ ހިފާނެގޮތް ދަ 
ޢަލައިިހ ވަަސއްލަމްއަށް ޞަަލވާތާިއ ސަލާމް ލެއްވުްނއެދި ދުޢާކުަރމެވެ. އަިދ މި ޞަލަވާާތއި هللا މުޙައްމަދު ޞައްލަ

 ސަލާމުގައި އެމާތް ރަސޫލާގެ އިތުރު އާލުންނާއި މިތުރު ަޞޙާބީން ޝާމިލުކުރަމެވެ.
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ވަަނ ބާބުގައި ކަނަޑއަޅާފަިއވާ އަސާސްތަުކެގ  8ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
ވީ ހޯމަ ދުވަހު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެްޓަގއި ޝާޢިުއކުރެވުނު ޤާނޫނު ނަންބަރު  17މެިއ  2010މައްޗަށް ބިނާކޮށް 

 )ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިާދރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ުއޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ދެވަނަ ދައުރަކަށް  2010/7
 ީވ ބުދަ ދުވަހުއެވެ. 26ފެބްރުއަރީ  2014ކައުންސިލްތަށް އިންތިޙާބުކުެރުވނީ 

ދެވަނަ ދައުރަކަށް ަކއުންސިްލތަށް އިންތިޙާބުކުރެވި، ިމއަާދއިހަމައަށްައއިރު މި ލިބުނު މުއްދަތުަގއި 
ވަނަ  2015ން ނިމިދިޔަ ކުރިނބީގެ ރައްޔިތުންނަށްަޓަކއި މިކައުންސިލުން ވާނީ މަސައްކަތްތަެކއްކޮށްަފއެވެ. އެޮގތު

 އަހަރުވެސް ވާނީ މަސައްކަތްަތކެއް ކުެރވިފަެއވެ. މިކަންތައްަތކުގެ ތަފްސީލު މި ރިޕޯޓުަގއި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

އާދެ! ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮްށދޭންޖެހޭ ޙިދުމަތްތައް ރައްޔިުތންނަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި ބަޖެޓް 
ކެވެ. ަކއުންސިލްތަކުން ަތްއޔާރުކޮށް ހުށައަާޅ ބަޖެޓް ފާސް ނުވުމަކީ ަރއްޔިތުންނަށް ލިބުމަކީ ވަރަށް މުޙިންމު ަކމެ

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ހިދުމަތްތަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެޅޭ ވަަރށް ބޮޑު ހުރަހެކެެވ. ހަމަމިާއއިެއކު ަކއުންސިލްެގ އިދާރީ 
 ކައުންސިްލގެ މަސަްއަކތަށް ވަރަށް ބޮޑު އުނިކަމެްއ އޮނިގަނުޑަގއިވާ ހުސް ަވޒީފާތަކަށް މުވަްއޒަފުން ހަމަނުޖެހުމަކީވެސް

 ލިބޭކަމެކެވެ.

ތަނެއް ކުރިއަރާދާނީ ގިނަ ބަޔަކު ކުރާ ބުރަ މަސައްކަތްތަކެްއގެ ސަބަބުންނެވެ. މިއަދާިއ ހިސާބަށް 
މާ މިފުރުޞަތުަގިއ ކުރިނބީ ކައުންސިލް ހިްނގުމުގައި ވަރަށް ގިނަބަެއްއގެ ެއއްާބރުލުމާއި އެހީތެރިކަންވަީނ ލިބިފައެވެ. ވީ

ކައުންސިލް ހިންގުުމގަިއ އެހޭެތރިކަމާއި އެއްބާރުލުންދިން އެްނމެހާ ފަރާތްތަކަށް އަުޅގަނުޑެގ ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން 
ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަުޅގަނުޑގެ ދުޢާއަކީ ކުރިނބީެގ ތަރައްޤީއާއި ކުިރއެރުމަށް، ރައްޔިތުންނާއި ގުިޅގެްނ 

ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ބަރަކާތްލައްަވއި ހެޮޔގޮތްތަށް هللا ން ކުރަމުންމިދާ މަސައްކަތުގައި މާްތ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ
 މިންވަރުކޮށްދެްއވުމެވެ.

 1437ރަބީޢުލްއައްވަލް  30
 2016ޖެނުއަރީ  10

 އަޙްމަދު މުޖުތަބާ                                                                 
 ކައުންސިލްގެ ރައީސްހދ. ކުރިނބީ 
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 ރަށުގެ ވަނަވަރު 
މޭލު ދުރުގައި އޮންނަ ރަށެކެވެ.   5ކުރިނބީ އަކީ ހދ.އަތޮޅުގެ މެދުތެރޭގައި، އަތޮޅުގެ ވެރިރަށާއި 

ހެކްޓަރުހުރެވެ. ރަށުގެ  32މީޓަރު ހުންނަ  މިރަށުގެ ބޮޑުމިނުގައި  540މީޓަރު އަދި ފުޅާމިނުގައި  800ދިގުމިނުގައި 
މީޓަރުހުންނަ މިރަށަކީ ރަށް ވަށައިގެން ހޭޅި އޮންނަ ބިޔަ ގަސް ހެދިފައިވާ، ރަށުގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި ބޮޑު  1.5އުސްމިނުގައި 

ކަނޑޫފަލެއް އޮންނަ ގާމަތި ރަށެކެވެ. ކުރިނބީއާއި އެންމެ ކައިރީގައިވާ ރަށަކީ ހދ. ކުބުރުދޫއެވެ. މިރަށަކީ މިހާރު މީހުންދިރިނޫޅޭ 
ކިލޯމީޓަރެވެ. ކުރިނބީއަށް ދެވިފައިވާ ކޯޑަކީ  280.5ރިރަށް މާލެއާއި މިރަށާއި ދެމެދުގެ ދުރުމިނަކީ ފަޅުރަށެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެ

B-10  ިމީހުން ހިމެނޭއިރު، ގިނަ ބަޔަކު ރަށުންބޭރުގައި ދިރިއުޅެމުންދެއެވެ. މީހުން ދިރިއުޅުމަށް  725ކެވެ. ރަށުގެ އާބާދީގައ
 ތީގައި މީހުން ދިރިއުޅެމުންދެއެވެ.ވަރަކަށް ގޯ 96ގޯތި ދޫކުރެވިފައިވާއިރު  187

ނިންމައި އޯލެވެލް  10ރަށުގައި ޕްރީސްލަކާއި ސާނަވީ ތަޢުލީމުދޭ ސްކޫލެއް ހުންނައިރު މިތަނުން ގުރޭޑް 
ހެދުމުގެ ފުރުޞަތު ިލބެއެވެ. ަރށުގައި ޞިއްހީ ޚިދުމަތްދޭ މަުރކަޒެއް ހުންނައިރު، ޑޮކްޓަރަކާއި ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތް ިލބެއެވެ. 

 15ހެނުންގެ މިސްކިތަކާއި ފިރެެހނުންގެ ދެ މިސްކިތް ހުރިއިރު، ފަހުން އިމާރާތްކޮއްފައިވާ ހުކުރު މިސްކިތަކީ ކުރިއަށް އޮތް އަން
މުވައްޒަފުން  81ވަރަކަށް އަހަރު އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނެތި ބޭނުންކުރެވޭނެ ިމސްކިތެކެވެ. ސަރުކާރުގެ އެކިވަޒީފާ ތަކުގައި 

ކުންފުިނ ކަމުގައިވާ ދިރާގާއި ވަތަނިއްޔާގެ ޓަވަރު މިރަށުގައި ހުރެއެވެ.  2ރެއެވެ. މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްދޭ ރަށުގައި މަސައްކަތްކު
ކުރިނބީގައި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑަކާއި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒެއް ހުރިއިރު، ޒުވާނުންގެ ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާއެއް 

ވަނަ އަހަރުްނ  2005އަހަރުން ފެށިެގން ކަރަންުޓ ދެމުންއަންނަ ކުރިނބީ އިންީޖުނގެއިން ވަނަ  1994ހަރަކާތްތެރިވަމުންދެއެވެ. 
ވަނަ  2011ގަޑިއިރު ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްދެމުން ގެންދެއެވެ. ރަށަކީ ލަފާފުރުމަށް ދަތިރަށެއްނަމަވެސް،  24ފެށިގެން 

 2މުން އެބަދެއެވެ. ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގައި ކުރިއަށްއޮތް ފޫޓްގެ ބަނދަރެއްގެ މަސައްކަތްކުރެވެ 200ފޫޓް  300އަހަރުންފެށިގެން، 
 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިމަސަކަތް މުޅިން ނިމޭވަރުވާނެއެވެ.

ކުރިނބީއަކީ ޒަމާނުންސުރެ މަސައްކަތްތެރި ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭރަށެކެވެ. އިމާރާތްކުރުމާއި، ވަޑާންކުރުމާއި، 
 މިރަށުގެ ރައްޔިތުން އާންމުކޮށް ކޮށްއުޅޭ މަސައްކަތްތަކެވެ. މަދުން ނަމަވެްސ ދަނޑުވެރިކަންކުރުމާއި، ދަތުރުފަތުރުކުރުމަކީ

ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ކޮއްއުޅެއެވެ. ބިލެތާއި، ބަނބުކޭލާިއ، ފަތްކެޔޮ ގޯތިތެރޭގައި ހައްދާއުޅޭއިރު، ދަނޑުވެރިން ދަނޑުތަކުގައި 
، ބަރަބޮލާއި، ޓޮމާޓޯ ހައްދާލެްއ މަދެއްނޫނެވެ. ރޯނުވެށުމާއި، ބާއާއި، ކޮޕީފަތާއިބައްޓާއި، މިރުހާއި، ކަރަޔާއި، ކިޔުކަން

 5ދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާމަސައްކަތްތަކެވެ. ރަށުގައި ވިޔަފާރިކުރާ މް ފަންގިވިނުމާއި، ކަނަމަދު އޮށް ބިނުމަކީ ރަށުގެ އަންހެނުން އާ
ކެފޭ  1ފިހާރަ ހުރިއިރު މިތަންތަނުން އާންމު ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ގިނަތަކެތި ިލބެން ހުރެއެވެ. ީމގެ އިތުރުން ރަށުގައި 

ސައިކަލް  20ރެ ގިނަ ބައިސްކަލާއި އަށްވު 160އިންޖީނުދޯނި ގެންގުޅޭއިރު،  5ހިންގަމުންދެއެވެ. ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު ކުރާ 
 ދުއްވައެވެ.ޕިކަޕު  2ޓަނުގެ  1.5ގެ އިތުރުން ގެންގުޅެއެވެ. މީ

ކުރިނބީއަކީ މަސައްކަތްތެރި ީހވާގި ފުދުންތެރި ރައްޔިތުން ިދރިއުޅޭރަށެކެވެ. ރައްޔިތުން އިސްނަގައިގެްނ 
ގެ ހެކި ސްކޫލަށާއި، އިންޖީނުގެއަށާއި، ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒަށާއި، ތަރައްޤީއަށް ގިނަ މަސއްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ރަށެކެވެ. މިކަމު

 ރަށުގެ ހޮޅުއަށިތަކަށް ބަލައިލުުމްނ ފެންނަން އެބަހުްއޓެވެ.
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 2 .................................................................................................................... ބަޔާން  ރައީސްގެ ކައުންސިލްގެ

 4 ...................................................................................................................................... ވަނަވަރު ރަށުގެ
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 8 ........................................................................................................ ޚުލާސާ  ކާމިޔާބުގެ ލިބުނު: ބައި ފުރަތަމަ

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

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

 10 .................................................................................................... ހަރަކާތްތައް ލަޑުދަނޑިތަކާއި: ބައި ދެވަނަ
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 15 ..................................................................................... ހިންގުން  ކައުންސިލުގެ ކައުންސިލާއި: ބައި ހަތަރުވަނަ
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 ކައުންސިލްގެ އިޙްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު 
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 ލިބުނު ކާމިޔާބުގެ ޚުލާސާ : ފުރަތަމަ ބައި 

 ހާސިލްކުރެވުނު ނަތީޖާ  
އަހަރު ދުވަހުގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭންގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަފާތު ޙަރަކާތްތަކެއް ނިމިދިޔަ  5ކުރިނބީގެ 

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ހިންގިފައެވެ. ނަމަވެސް ބަޖެޓުގެ ދަތިކަން ހުރުމާއިއެކު އެކަންކަން އެންމެ އެދެވޭ  2015
 އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމަށެވެ. މި ގޮންޖެހުންތަކާއެކުވެސް ގޮތުގައި ހިންގުން ވެފައިވަނީ ކައުންސިލަށް ދިމާވި

 ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކަންކަން ުކރެވިފައިވީކަމީ، ކުރިނބީގެ ތަރައްގީއަށް ލިބުނު އިތުރު ކުރިއެރުމެކެވެ.

  ްރަށުފެންވަރުގައި ކައުންސިލްގެ ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުނ 

  ްން ތަމްރީން ކުރުމަށް ޤާރީން ގެނައުން ދަރިވަރުހދ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތަށ 

  ްކުރިނބީ ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ޯބފެން ފޯރުކޮށްދިނުނ 

 ީސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިުނން -ކޮމިއުނިޓީ އ 

 ްޤަބުރުސްތާނު ސާފުކުރުނ 

  ްފަހަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ބޭއްވުނ 

 ްކޭކު އަޅަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯސް ބޭއްވުނ 

 ްދަނޑުވެރިންނަށް ދަނޑުިބން ދޫކުރުނ 

  ްފަހިއަލި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ރައްޔިތުންނަށް ލެޑް ހޮޅިބުރި ފޯރުކޮްށދިނުނ 

 ްކޮމްޕިއުޓަރ ބޭސިކް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ބޭއްވުނ 

  ްފޮޓޯ ކޮޕީ ނެގުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުނުނ 

 ްމިސްކިތް މަރާމާތު ކުރުނ 

 ްކޮއެކްސްނެޓް އަޕްގްރޭޑް ކުރުނ 

 ްމިއުޒިކް ޝޯވ ބޭއްވުނ 

 ްދޮންއީސާ ވޮލީ ޓޯރނަމެންޓް ބޭްއވުނ 
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 11  ްބޭއްވުން ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ވަނަ ކައުންސިލް ކަޕ 

  ްގެ ކޯސް ކުރިއަށް ގެންދިއުން  3އަދި  2، 1އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ިއން ސެޓިފިކެޓް ލެވެލ 

 ަނޑުވެރިކަމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ދަނޑުވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެްނ އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ދ
 ބޭއްވުން 

  ޭމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑެވެލޮޕްމަންޓް އާއި ގުޅިގެން "ވިޔަފާރި ފެއްޓުމާއި ހިންގުމަށް ަތއްޔާރުކޮށްދ
 ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް" ބޭއްވުން

 ާޓުން ަތމްރީނުކުރާ ފާމަސީ އެސިސްޓެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންއާއި އެސް.ޓީ.އޯ ގުޅިގެން ހިްނގ
 ފަރާތަކަށް ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުން  3ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމަށް 

  ިފަރާތަށް ފުރުސަތު  1ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބޭއްވި ފުޓުބޯޅަ ރެފްރީން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައ
 ހޯދައިދިނުން 

  ާއިސްކުރުބަރި މަރާމާތުކުރުންމަސްޖިދުލް އީސާ ކަލޭފާނު މިސްކިތުގެ ފިރެހެނުން ވުޟޫކުރ 

  ްމަސްޖިދުއްސަލާމް މިސްކިތުގެ ފާޚާނާ ދޮރު މަރާމާތު ކުރުނ 

  ްކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސްއާއި އެފް.ސީ.އެޗް.ސީ އަދި ކުރިނބީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ސަރުކާރު އިދާރާތަކަށ
 އަމާޒުކޮށްގެން އިޖުތިމާއީ ރައްޔިތުންނާއި ގާތުންދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާެމއް ބޭއްވުން

 

 މާލީ ޚުލާސާ  
ނުވަދިހަ އެއްހާސް ) 91,055.04ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރީ  2014އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 
 147,830.74ވަނަ އަހަރު އާމްދަނީގެގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ  2015އެވެ. ފަންސާސް ފަސް ރުފިޔާ ހަތަރުލާރި(

އެވެ. އެއީ ތަކެިތ ވިއްކައިގެން ލިބުުނ ހާސް އައްސަތޭކަ ތިރީސް ރުފިޔާ ހަތްދިަހ ހަތަރުލާރި( ހަތް އެއްލައްކަ ސާޅީސް)
 2015ފައިސާއާއި، ވިޔަފާރިފީއަށް ލިުބނު ފައިސާއާއި، ވައިފައި )ކޮއެކްސްނެޓް( ގެ ޚިދުމަތުން ލިުބނު ފައިސާއެވެ. 

ވަނީ  ސް ތިންސަތޭކަ ރުފިޔާ ނުވަދިހަ ފަސްލާރި()ހަތްދިހަ އެއް ހާ 71,300.95ވަނަ އަހަރުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 
އެއްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ) 167,584.83ޚަރަދުކޮށްފައެވެ. މިފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުން އަހަރު ނިމުނުއިރު ބާކީ ހުރީ 

 އެވެ. ހަތް ހާސް ފަސްސަތޭކަ އައްޑިހަ ހަތަރު ރުފިޔާ އައްޑިހަ ތިން ލާރި(
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 ލަޑުދަނޑިތަކާއި ހަރަކާތްތައް : ދެވަނަ ބައި 

 ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތް  

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

 ކުރިއަށް ގެންދެވުނު 

147,600/- 

ތުގައި ކުނިއުކާލެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ގޮއެދެވޭ 
ހަމަޖެއްސުމާއިއެކު ކުނިއުކާލުމުގެ ކަންތައްތަށް 

 ކުރިއަށް ގެންދެވޭ

ކަުއންސިލްގެ ފަރާތުން ކުނިގޮނޑަށް ކުނިއުކާލުމަށް 
އުޞޫލެއް ކަނޑައަޅާ އެއުޞޫލުގެ ދަށުން 
ޢާންމުންނަށް ކުނިއުާކލުމުގެ އިްނތިޒާމް 

 ހަމަޖައްސައިދިނުން

އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިގޮތުގައި 
ރައްޔިތުންނަށް އުނދަގޫ 

ނުފޯރާނެގޮތެއްގެމަިތން ރަށު ފެްނވަރުގައި 
 ކުނި ނައްތާލުން 

ބައިވެރިން  ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވި 
 ކޮމްޕިއުޓަރު ބޭސިކް ހުނަރު ހާސިލްކޮށްފައިވޭ 

  ްކޮމްޕިއުޓަރ ބޭސިކް ޓްރެއިނިންގ
 ޕްރޮގްރާމްރައް ހިންގުން

  ްއިން  3އަދި  2، 1ސެޓްފިކެޓް ލެވެލ
 އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ކޯސްަތއް ހިންގުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނާ އެއްގޮތްވާޮގތުގެމަތިން 
ޚިދުމަތްތަށް ދިުނމާއި ބޮޑެތި ޕްރީ ސްކޫލުގެ 

މީހުންގެ ތައުލީމީ އަދި ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ 
 ފަންނީ ޕްރޮގްރާމްތަށް ރާވާ ހިްނގުން

19,500/- 
މި މަސައްކަތަކީ ދާއިމީކޮށް ކުރެވެމުންދާ 

 މަސައްކަތެކެވެ.
ގަބުރުސްތާނު ވިނަނޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

 ކުރުން
ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެްއޓުމާއި ކަުށކަމާކެމީގެ 

ކަންތަށް ކުރެވޭ ނިޒާމް ޤާއިމްކޮްށދިނުމާއި ، 
 ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުން

މުނާސަބަތާއި އިޙްތިފާލްތަކުގައި ރަށުގައިހުރި  
މުވައްޒަފުންނާއި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ 

ދީނީގޮތުންނާއި ޤައުމީޮގތުން ފާަހގަކުރަންޖެހޭ 
 ރުންދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތުތައް ފާަހގަކު

ދީނީގޮތުންނާއި ޤައުމީޮގތުން ފާަހގަކުރަންޖެހޭ 
، ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތުތައް ފާަހގަކޮށް
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ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކުންނާއި ރައްޔިތުން 
 ބައިވެރިވެ އެއްބާރުލުން ދެއްވި 

 ދީނީ އަދި ޤައުމީ އިޙްތިފާލުތައް ބޭއްވުން 

ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހަކު މަގުކުނިކެހުން. ކޮންމެ  -/158,000
 ހޮނިހިރު ދުވަހަކު މަގު ވިނަ ނޮޅުން

ދުވަހު،  2މަގުކުނިކެހުމުގެ މަސައްކަތް ހަފްތާއަކު 
އެމަސައްކަތްކުރުމަށް ކައުންސިލްއިދާރާގައި 

 ނަންނޯޓްޮކށްފައިވާ ފަރާތްތަށް ަލއްވައި ކުރުވުން 

މަގުމަތި ކުނިކަހާ ސާފްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް 
ހަމަޖެއްސުމާއި ރަށުގެ ސާފްތާހިރުކަން 

ދެމެހެއްޓުމާއި ރަށް ޒީނަތްތެރިކޮްށ 
 ބެލެހެއްޓުން 

24,046.39 

 
 ރޭގަނޑު މަގުމަތި ދިއްލާ ބެލެހެްއޓުން  މަގުމަތީ ބައްތިަތށް މަރާމާތުކުރުން  މަގުބައްތި ދިއްލުން ރޭގަނޑު 

ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި އުފަންވެފައިވާ  2015 
ކުދިންގެ އަދަދާއި މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ 

 އަދަދު ދެނެގަނެވުނު.

ނާއި މަރުވާ މީހުންގެ އަލަށް އުފަންވާކުދިން
 ރިކޯޑްތަށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން

އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުާވ މީހުންގެ 
ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމާއި ރަށުގެ ތަާފސް ހިސާބު 

ނަގައި ބެލެހެއްޓުމާއި އެރަށެއްގެ 
ރަޖިސްޓްރީގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ މީހުންގެ 

 ދަފްތަރު ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން 
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 ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމް 

ނަތިޖާ ހާސިލްވި  ޖުމްލަ ޚަރަދު 
 މިންވަރު 

ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް 
 ހިންގި ހަރަކާތްތައް

ޕްރޮގްރާމް  ނަން  ޕްރޮގްރާމްގެ ލަނޑުދަނޑިތައް 
  ކޯޑު

      
 އިޖުތިމާއީ އިންސާފް 

6,269.00 

 
ރަށުގައި ރައްޔިތުން 

ދީނީގޮތުން ހޭުލންތެރިވެ 
ފަރުވާ ދީނީ ކަންކަމަށް 

 ބަހައްޓާކަން ފާހަގަކުރެވޭ 

ކައުންސިލް ޤުރުއާން މުބާރާތް 
 ބޭއްވުން 
ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ކުދިްނ އަތޮޅު 

 ތައްޔާރުކުރުން

 3.01 އިސްލާމްދީން ދެމެހެއްޓުން  ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން 

އަހަރުން އަހަރަށް  255.00
މަދަރުސާ ދަރިވަރުން ހޯދާ 

ނަތީޖާ ރަނގަޅުކަން 
 ފާހަގަކުރެވޭ

ވަނަ އަހަރުގެ  2014ސްކޫލުގެ 
ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް އަހަރީ އިނާމް 

 އިނާމް ހުށަހެޅުން 

ދަރިވަރުން ކިޔެވުމަށްޓަކައި ކުރާ 
މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް އެކުދިންަނށް 

 ހިއްވަރުދިނުން 

 3.03 ތަޢުލީމް 

ދަރިވަރުން  27ކޯހުގައި  
 ބައިވެރިވެފައިވޭ

ކޮމްޕއިޓަރ ބޭސިކް ޕްރޮގްރާމާއި، 
އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް އިން 

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސެްޓފިކެޓް އިންފޮމޭޝަން 
ގެ ކޯސް ކުރިއަށް  3އަދި  2، 1

 ގެންދިއުން 

ޒުވާނުންނަށް ކޮމްޕިއުޓްރުގެ ހުަނރު 
 ދަސްކޮށްދިނުން 

 3.04 ޒުވާނުން ކުރިއެރުވުން

714.00   ީޒުވާނުންނަށް ޘަގާފ
 ކުޅިވަރު ދަސްވުން 

 
 
 

  ްފިޠުރު އީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުނ
 ދަނޑިޖެނުން 

  ުފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އަޟްހާ އީދ
ދަނޑިޖެހުމާއި ބޮޑުމަސް ބޭނުމުގެ 

 ކުޅިވަރު ކުރިއަށް ގެންދިއުން

ކުޅިވަރުގެ ތެރޭން އެއްބައިވަންތަކަން 
އާލާކޮށް ވާދަވެރި މާހައުލެއްގައި 

 ކުޅެން ދަސްކުރުން

 3.05  ކުޅިވަރު
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 އިޤުތިޞާދީ ތަރައްޤީ 

ރައްޔިތުންނަށް ސާފު  
 ބޯފެން ލިުބން 

ކުރިނބީއިން ފެންހުސްވުމުގެ ސަބަބުން 
ސަރުކާރުގެ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުގައި 

 ދެންނެވުން 

ކުރިނބީއިން ފެންހުސްވުމުގެ ސަބަބުން 
 ސާފުބޯފެން ގެނައުން 

 4.07  ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް

      
 އެހެނިހެން ދާއިރާތައް 

ދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް ޚި 2,795.00
 ބަދަލުކުރުން އޮމިނީއަށް 

ކޮއެކްސްނެޓް )ވައިފައީގެ( ޚިދުމަތް 
 އަޕްގްރޭޑް ކުރުން 

 5.02  ވިޔަފާރިއާއި އިންވެސްޓްމަންޓް 

      
 އޮފީސް ހިންގުން 

 6.01 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު     204,281.14

 6.02 މުވައްޒަފުނަށް ހިނގާ ޚަރަދު    2,451,304.00
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 ކައުންސިލްގެ މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން ހިފުން : ތިންވަނަ ބައި 
 

 ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ޚުލާސާ  

 އެސެޓުގެ އަންދާޒީ ކުރެވޭ އަގު  އެސެޓުގެ ތަފްސީލް #

ކައުންސިލް އިދާރާ، ކޯޓް ހިމެނޭ އިމާރަތް )ފަރނީޗަރާއި މެޝިނަރީ  1
 ހިމެނޭ(

 -/2,100,000ގާތްގަނޑަކަށް 

 -/80,000ގާތްގަނޑަކަށް  ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގުދަން 2

 -/30,000ގާތްގަނޑަކަށް  ކުރިނބީ ރައްވެހިންގެ  3

 -/1,000,000ގާތްގަނޑަކަށް  ކުރިނބީ ޒުވާނުންގެ އިޖުތިމާޢީ ަމރުކަޒު 4

 

 ހިފުން ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުން  
ކުރިނބީ ޒުވާނުންގެ އިުޖތިމާީޢ މަރުކަޒު ވަނީ ކުރިމަގު ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގުމަށް ދޫކުރެވިފައެެވ. 

މީގެއިތުރުން ކުރިނީބ ލް އެ ޖަްމޢިއްޔާއިން ހިންގަމުން އައެވެ. މިގޮތުން އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާުތން ކުރިނބީ ޕްރީސްކޫ
އި ސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތް މި އިމާރާތުގަ-މިރަށުގައި ހިންގަމުންދާ ކޮމިއުނިޓީ އީކައުންސިލާއި އެން.ސީ.އައި.ޓީ ގުޅިގެން 

 ރުކޮށްެދމުން ދެއެވެ.  އިން ފެށިގެން ފޯ 2014
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- 

 ކައުންސިލާއި ކައުންސިލުގެ ހިންގުން : ހަތަރުވަނަ ބައި 
 ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތް 

 ކައުންސިލުގެ އޮނިގަނޑް 
  

 މުޙައްމަދު އަފްރާޙް )ކައުންސިލް މެމްބަރ(
 

ވަސީމް )ކައުންސިލް މެމްބަރ(هللا 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(
 ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރޒް ޔުނިޓް 

 

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

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

 މަސައްކަތު )މަސައްކަތު(
 

ރ )ހުސް މަޤާމް(ޕްލޭނިން އޮފިސަ  
 މުނިސިޕަލް އޮފިސަރ )ހުސް މަޤާމް(

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

 

 އިސްމާޢިލް މުޙައްމަދު )އިމާމް(
 އަބްދުލްޣަނީ އަބޫބަކުރު )އިމާމް(

 ޝަރީފާ އާދަމް )މުދިމު(
 އަބޫބަކުރު ޢަލީ )މަސައްކަތު(
އަބްދުއްރަހީމް ޙަސަން 

 )މަސައްކަތު(
 ހުސައިން ޝަރީފް )މަސައްކަތު(
 ހަސަން ވަހީދު )މަސައްކަތު(

ރަޝީދު )މަސައްކަތު(هللا އަބްދު  
 



28 ގެ 16 ސަފްޙާ    kurinbicouncil@live.com: އެޑްެރސް މެއިލް-/ އީ 6520036(960)+/ ފެކްސް:  6520036(960)+: ނަންަބރ ފޯން  

- 

 ކައުންސިލް މެމްބަރުން 

 އަޙްމަދު މުޖުތަބާ )ކައުންސިލްގެ ރައީސް( .1

 މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް )ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް( .2

 ޙައްމަދު އަފްރާޙް )ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ(މު .3

 ވަސީމް )ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ(هللا އަބްދު .4

 ފާތިމަތު އިނާޔާ )ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ( .5

 

 ކައުންސިލަރުންގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު 
 

 ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތާއި، ޒިންމާތަށް 
 

ވަނަ  112ގެ  7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު 
ގައި ކަނޑައެޅި، ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލް  2014ފެބްރުއަރީ  26މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން 

ގައި ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލުން  2015ސެޕްޓެމްބަރ  02ކުރުމަށްފަހު  މެންބަރުން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް މުރާޖާޢާ
 ކަނޑައެޅިގޮތް:

 
 މަސްޢޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާ އާއި ތަފްޞީލް  ނަމާއި، މަޤާމް  #

1 
 ނަން: އަޙްމަދު މުޖުތަބާ

 މަގާމް: ކައުންސިލްގެ ރައީސް 
 9115779މޮބައިލް: 

 ފައިނޭންސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ކައުންސިލް ހިންާގ ޤަވާޢިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޤާނޫނާއި  .1

ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން އުފުލަންޖެހޭ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް 
 އުފުލައި ހިންގުން.

 32ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .2
 މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އުފުލުން. ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި، ފައިނޭންސިއަލް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުމުގެ އެންމެހައި  .3
 ކަންކަން ހިންގުން.

 ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ ޒިންމާއާއި، ދައުރު ވިލަރެސްކުރުން. .4



28 ގެ 17 ސަފްޙާ    kurinbicouncil@live.com: އެޑްެރސް މެއިލް-/ އީ 6520036(960)+/ ފެކްސް:  6520036(960)+: ނަންަބރ ފޯން  

- 

ކަން ފައިނޭންސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އާއި ގުޅުންހުރި އެންެމހައި ކަން .5
 ހިންގާ ބެލެހެއްުޓން.

 ހޯމް އެފެއާޒް
 ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާއިބެހޭ ކަްނކަން މޮނިޓަރކޮށް، ވިލަރެސްކުރުން. .1
ކާރިސާތަކާއި، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތްތަކުގައި އެހީތެރިކަްނ ފޯރުކޮށްދޭނެ  .2

 ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް، ވިލަރެސްކުރުން.
 މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކުރުން. .3
 މަގުބައްތިތަކުގެ ކަންކަން ވިލަެރސްކުރުން. .4
 ހޯމް އެފެއާޒުގެ ދަށުން ހިނގާ އެންމެހައިކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން. .5
 ހޯމް އެފެއާޒާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން. .6

 
 
 މަސްޢޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާ އާއި ތަފްޞީލް  ނަމާއި، މަޤާމް  #

2 
 ނަން: މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް 

 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސްމަގާމް: 
 9944011މޮބައިލް: 

 ޓޫރިޒަމް އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް
ޤާނޫނާއި ކައުންސިލް ހިންާގ ޤަވާޢިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން  .1

ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން އުފުލަންޖެހޭ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް 
 އުފުލައި އިދާރާ ހިންގުން.

 33ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .2
 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އުފުލުން.

 ދަތުރު ފަތުރުގެ ނިޒާމާއި، މިދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން. .3
ޅަނދުފަހަރާއިބެހޭ ރަށުގައި ދުއްވާ އެއްގަުމ އުޅަނދާއި، ކަނޑު އު  .4

އެންމެހައިކަންކަން ބެލުމާއި، ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންގެންދާ ފެރީގެ 
ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން އެކަންކުރަނީ ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ 
އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތައްތޯ ބަލަިއ، މޮނިޓަރކޮށް، ދިމާވާ މައްސަލަތަށް އަތޮޅު 

އްުލކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން، ދަތުރުފަތުރާއި ކައުންސިލަށް އަންގައި ހަ
ބެހޭގޮތުްނ ހެދިފައިވާ ާޤނޫުނތަކާއި، ޤަވާޢިުދތައް ރަުށ ފެންވަރުގައި 

 ތަންފީޒުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަްނކަން ކުރުން.
 އާސާރީ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމާިއ، ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި، ދެެމހެއްޓުން. .5
ޓްގެ ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ކަންކަން ޓޫރިޒަމް އެންޑް ޓްރާންސްޕޯ .6
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 ކުރުން.

 ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
 ރަށުގެ އާބާދީއާއި ބެހޭ އެންމެހަިއ ކަންކަން މޮނިޓަރކުރުން. .1
 ރަށުގައި ހިނގާ ހައުސިންގ މަޝްރޫޢުތަށް މޮނިޓަރކުރުން. .2
 ބެލެހެއްުޓން.ރަށުގެ ބަނދަރާއިގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން  .3
 ގޯތިގެދޮރާއި ބެހޭގޮތުން ކައުންިސލަށް ހުށައެޅޭ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުން. .4
ރަށުގެ މަގުތަށް ބެލެހެއްޓުމާިއ ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން  .5

 މަގުތަށްހަދައި ބެެލހެއްޓުން.
ކަންކަން ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ އާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި  .7

 ކުރުން.

 
 މަސްޢޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާ އާއި ތަފްޞީލް  ނަމާއި، މަޤާމް  #

3 
 ނަން: ފާޠިމަތު އިނާޔާ 

 މަގާމް: ކައުންސިލް މެންބަރ
 9744338މޮބައިލް: 

 އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ދިމާވާ ރަށުގެ ތަޢުލީމީ ޙާލަތު ހުިރނެްތގޮތް ބަާލ، ތަޢުލީމުޭދ މުއައްސަސާތަކަށް  .1

 ދަތިތައް ކަމާބެހޭ ފަރާްތތަކާއި ގުޅިގެން ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
ތަޢުލީމީ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ރަށު ފެންވަރުގައި ހިންގާ ކަންކަން  .2

ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ކަންކަމާއި ބެހޭގޮުތްނ ތަޢުލީމުޭދ ، ކުރިއަށްގެންދިއުމާއި
 ން.މުއައްސަސާތަކަށް ލަފަޔާއި މަޝްވަރާދިނު

ީދނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުުރމަށް ކަމާބެހޭ ، މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި .3
މުއައްސަސާތަކާއި މަސްވަރާކުރުމާއި، އެފަދަ ހަރަކާތްަތއް ހިންގައި 

 ވިލަރެސްކުރުން.
 ދީނީ އެކިއެކި ހަރަކާތްތަށް ރަށުަގއި ހިންގުމާއި ވިލަރެސްކުރުން. .4
އާޒްއާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް އިސްލާމިކް އެފެ .5

 ކަންކަންކުރުން.

 ހެލްތު އެންޑް ޖެންޑަރ
 ރަށުގެ ޢާއްމު ޞިއްޙަތާއި ގުޅޭ ކަންކަން ބަލައި، މޮިނޓަރ ކުރުން. .1
ރައްޔިތުންނަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ދެމުންގެންދާ ފަރާތްތަކުންދޭ ިޚދުމަތްތައް  .2

 ބަލައި މޮނިޓަރ ކުރުން.
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ބޭސްފިހާރަތަކާިއ އަދި ފަރމަސޫޓިކަލް އެންމެހައި ކަންކަން ރަށުގައި ހިންގާ  .3
 ބަލައި މޮނިޓަރ ކުރުން.

ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮްށދިނުމަށް  .4
 މަސައްކަތްކުރުން.

 އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީ މޮިނޓަރކޮްށ ވިލަރެސްކުރުން. .5
  އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން.އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި .6
 ހެލްތު އެންޑް ޖެންޑަރ އާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން. .8

 
 މަސްޢޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާ އާއި ތަފްޞީލް  ނަމާއި، މަޤާމް  #

4 
 ނަން: މުޙައްމަދު އަފްރާޙް 

 މަގާމް: ކައުންސިލް މެންބަރ
 9899668މޮބައިލް:  

 އެނާރޖީ އެންވަރަމަންޓް އެންޑް 
ޙިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ތަންތަާނއި، ދިރޭތަކެތި ރައްކާތެރިކުެރވޭނެ ރަނގަޅު  .1

 ތިމާވެއްޓެއް ޤާއިމްކޮށްފައި ބޭއްުވމަށް ބާރުއެޅުން.
 ރައްކާތެރި ތިމާވެށްޓެއް ޤާއިމްކޮްށފައި ބޭއްވުމަށް ބާރުއެޅުން. .2
 ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުން. .3
  ހަކަތައިގެ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން.ފެނާއި، ނަރުދަމާއާއި، މީޓިއަރޮޮލޖީ އަދި .4
 ދެމެހެއްޓެނެވި ހަކަތައިގެ )ރިނުއބަލް އެނަރޖީ( ކަންކަން މޮިނޓަރކުރުން. .5
 ކުނި ނައްތާލުމުގެ ކަންކަން ތަަރއްޤީކޮށް، ވިލަރެސްކުރުން. .6
 ކުނިކޮށި ބެލެހެއްުޓން. .7
 ން.އެންވަރަމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީއާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ކަންކަން ކުރު .8

 ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް 
 ރަށުގެ ޒުވާނުންނާއި، ކުޅިވަރު ޙަރަކާތްތައް މޮނިޓަރކޮށް، ވިލަެރސްކުރުން. .1
ރަށުގެ ޒުވާނުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކްލަބް، ޖަމްޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްތަކާިއ،  .2

ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަްށ 
 މަސައްކަތްކުރުން.

ރަށުތެރޭގައި ހުރި އިންސާީނ ވަސީލަތްތައް ދެނެަގނެ، ތަރައްޤީކުރުމަްށ  .3
 މަސައްކަތްކުރުން.

 ރަށުގެ ކުޅިވަރުގެ ރޫޙު އާލާކޮށް، އެކުވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުން. .4
ޒުވާނުންގެ ހުސްވަގުތު ޭބނުްނތެރިގޮތުގައި ހޭދަކުރުމަށާއި، ޒުވާނުން އެިކ  .5

ރިކުރުވުމަާށއި، ޒުވާނުންގެ ހުންނަ ތަާފތު ހުނަރާއި، ދާއިރާތަކަށް ހޭލުންތެ
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ކުޅަދާނަކަން ދެއްކޭނެ ފުރުޞަުތތަކާއި، ޒުވާނުންގެ ޤާިބލުކަން ހާސިލްކުރަން 
 ބޭނުންވާނެ ކަްނތައްތައް ފަހިކޮްށދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

ރަށުގައިހުރި ޒުވާނުންގެ މަުރކަޒުތަކާއި، އިޖްތިމާޢި މަރުަކޒުތައް އަދި  .6
ވަރުކުޅޭ ސްޓޭޑިއަމްތަކާއި، ދަނޑުތަކާއި، ކޯުޓތަކާއި، އެހެނިެހްނ ކުޅި

 ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްކުރުން.
ރަށު ފެންވަރުގައި ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ރާވާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްަތކާއި ގުޅިގެން  .7

 މަސައްކަތްކުރުން.
ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ކަންކަން ތަރައްޤީކުރުމަްށ ޒުވާނުންނާއި، ކުޅިވަރާއި  .8

 މަސައްކަތްކުރުން.
 ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް އާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން. .9

 
 މަސްޢޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާ އާއި ތަފްޞީލް  ނަމާއި، މަޤާމް  #

5 
 

 ވަސީމްهللا ނަން: އަބްދު
 މަގާމް: ކައުންސިލް މެންބަރ

 9179917މޮބައިލް: 

 އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
 ރަށުގެ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުން. .1
ރަށުގެ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތައް ކަމާބެޭހ  .2

 ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ކުރުން.
ރަށުގެ އިޤްތިޞާީދ ތަރައްީޤއަށް ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާިއ ޕްލޭންތަްއ  .3

 ކުރިއަށްދާގޮތް މޮނިޓަރކުރުން.
 އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން. .4

 ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
 ރަށުގެ މަސްވެރިކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަމުގެ ޙާލަތު ހުރިނެތްގޮތް ބެުލން. .1
ކަންކަންރާވާ، ދަނޑުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމާއި ބެހޭގޮތުން ރަށު ފެންވަރުގަިއ  .2

 ހިންގުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
މަސްވެރިންނަށާއި ދަނޑުވެރިްނނަނަށް ފަްނނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަްށ  .3

 މަސައްކަތްކުރުން.
މަސްވެރިންނާއި، ދަނޑުވެރިްނގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމާއި، އެމީހުންެގ  .4

 މާރކެޓް ފުޅާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
ދަނޑުވެރިންނަްށ ދިމާވާ ދަތިތަްއ ޙައްލުކުރުމުގައި އެހީތެރިކަްނ  މަސްވެރިންނާއި .5

 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުްނ.
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ދަނޑުވެރިކަމަށް ދޫކުރެވޭ ބިންތަކުގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް މޮނިޓަރކޮށް  .6
 ވިލަރެސްކުރުން.

 ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައިކަންކަން ކުރުން. .9

 
 

 ކައުންސިލުގައި އެކުލަވާލެފައިވާ ކޮމިޓީއަކާއި މަސައްކަތް  
 )ްޓްރަސްޓް ފަންޑު )ކުރިނބީ މާިލއްޔަތު ފަންޑ 
 ީއަގު ކޮމިޓ 

 

 ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން 
 ޑިރެކްޓަރ :    )ހުސް މަގާމް( .1
 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ: އަލްފާޟިލް އަލީޒިޔާދު އަހުމަދު .2
 ޑިރެކްޓަރ :  )ހުސް މަގާމް(އެސިސްޓެންޓް  .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
 ސައިންން އޮފިސަރ: އަލްފާޟިލް ހަސަން ހުއ. އެޑްމި .8
 هللاސައްކަތު : އަލްފާޟިލް މޫސާ އަބުދުމަ .9

 މަސައްކަތު :  )ހުސް މަގާމް( .10
 އިސްމާޢިލް މުޙައްމަދު )އިމާމް( .11
 އަބްދުލްޣަނީ އަޫބބަކުރު )އިމާމް( .12
 ޝަރީފާ އާދަމް )މުދިމު( .13
 އަބޫބަކުރު ޢަލީ )މަސައްކަތު( .14
 އަބްދުއްރަހީމް ޙަސަން )މަސައްކަތު( .15
 ހުސައިން ޝަރީފް )މަސައްކަތު( .16
 )މަސައްކަތު( ހަސަން ވަހީދު .17
 ރަޝީދު )މަސައްކަތު(هللا އަބްދު .18
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 ކައުންސިލް ހިންގުން 

 ކައުންސިލް ހިނގާނެގޮތް 

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

ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްޮގތްވާގޮތުގެމަތިން ވީހާވެސް ހަލުިވކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވިގިތެއްގައި 
 ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ.

 

 މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު  

އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހާ މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑެއް ކަމުގައި 
 ން ބަލާފައިވަނީ ދިވެިހ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެހާ ޤަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކެވެ.ކައުންސިލު

 

 މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭގޮތް   

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

 އެހެނިހެން މުވައްޒަފުންގެ ހިޔާލާިއ މަޝްވަރާ ހޯދިފައިވާނެއެވެ.
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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
ާގެ  
ިންމ

ީ ޒ
ާއިލ

އ
ުއްޓީ 

ޗ
 

ުއްޓީ 
ް ޗ

ިހެނ
ެހެނ

އ
 

ާފައި 
ީއްލ

ވ
 

ުގައި 
ްބޭރ

ަށުނ
.ރ
އމ

 

ުގައި 
ބޭރ

ޭން 
ާއްޖ

ރ
 

 0 4 0 0 7 6 25 3 1 202 245 ރަީއސް ައޙްަމދު މުޖުަތބާ  1

 0 4 0 4 3 43 30 5 3 158 245 ނައިުބަރއީސް ުމޙަްއމަދު ޞިޔާޙް  2

 0 1 0 5 30 20 26 0 0 166 245 މެްމބަރ ުމޙަްއމަދު އަފްާރޙް  3

 0 2 0 0 18 45 29 0 50 100 244 ަވސީމް هللا މެްމބަރ ައބްދު  4

 0 7 1 0 10 27 32 3 2 166 245 މެްމބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ  5

 0 1 182 0 1 35 0 0 0 26 245 އ.ޑިރެކްޓަރ ޢަލީ ޒިާޔދު އަްޙމަދު  6

 0 16 0 0 6 34 23 0 0 168 245 ނަޝީދު هللا އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވެ އޮިފސަރ ައްބދު 7

 0 11 0 0 9 30 1 0 1 193 245 އ. އެޑްިމނިސްްޓރޭޓިވެ އޮިފސަރ ޙަަސން ޙުަސއިން  8

 0 0 0 0 16 40 31 0 0 158 245 هللاމަަސއްކަތު މޫސާ އަްބދު 9

 މިސްކިތު ުމވަްއޒަފުްނގެ 

 ނަމާއި އެޑްރެސް، މަޤާމް  #

ްޖެހޭ 
ުވާނ

ާޟިރ
ޙ

 

ިރުވި 
ާޟ

ޙ
ުނުވާ  

ާޟިރ
ޙ

 

ަލާމް 
ސ

ުއްޓީ  
ަރީޗ

އަހ
 

ިލީ 
އާއ

ާގެ 
ިންމ

ޒ
ުއްޓީ 

ޗ
 

ުއްޓީ 
ް ޗ

ިހެނ
ެހެނ

އ
 

ާފައި 
ީއްލ

ވ
 

ުގައި 
ްބޭރ

ަށުނ
.ރ
އމ

 

ުގައި 
ބޭރ

ޭން 
ާއްޖ

ރ
 

 0 0 0 0 14 40 17 1 280 365 އިާމމް އިްސމާޢިލް މުަޙްއމަދު  10

 0 0 0 0 5 25 14 0 309 365 އިާމމް އަްބދުލްޣަނީ ައބޫބަުކރު  11

 0 0 0 0 10 35 2 0 295 365 މުިދމު ޝަރީފާ ާއދަމް  12
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 އޯޑިޓް 

 އިންޓަރނަލް އޯޑިޓް   

 ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ އިންޓަރނަލް އޯޑިޓެއް  2015

 

 މާލީ އޯޑިޓް   

 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ މާލީ އޯޑިޓެއް ކުރެވިފައި ނެތެވެ. 2015

 

 އިދާރީ އޯޑިޓް   

 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިދާރީ އޯޑިޓެއް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ވަނަ 2015

 

 އެކްސްޓަރނަލް އޯޑިޓް   

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓެއްވެސް ކުރެވިފައެއް ނެތެވެ. އަދި  2015
މިފަދަ އޮޑިޓެއް ކުރެވިފައި ނުވަނީ ކަމުގެ ފަންނީ ބަޔަކު ލައްވާ ކުރުވުމުގައި އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓް އިދާރާގައި 

 ނެތުމުންނެވެ.

 

 0 0 0 0 12 31 9 0 297 365 މަަސއްކަތު އަޫބބަކުރު ޢަލީ  13

 0 0 0 0 10 0 31 31 277 351 މަަސއްކަތު ހުަސއިން ޝަރީފް  14

 0 0 0 0 10 0 29 15 297 351 މަަސއްކަތު ޙަަސން ވަީހދު  15

 0 0 0 0 0 0 6 0 345 351 މަަސއްކަތު އަްބުދއްރަީހމް ަޙސަން  16

 0 0 0 0 0 0 0 0 316 316 ރަޝީދު هللا މަަސއްކަތު އަްބދު 17
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- 

 ރައްޔިތުންގެ އަޑުއެހުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން  
އަށްޓަކައި ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިްނމުންތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ ޙިޔާލާއި ރަށުގެ ތަރައްޤީ

މަޝްވަރާ ހޯދުމުގެގޮތުން އެކިފަހަރު މަތިން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލްކުރެވި، ރައްޔިތުންކުރާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދާީރ 
ންނާއި، ލައުޑް ސްޕީކަރުން ގޮވައިގެންނާއި މި ވެވިފައި ވެއެވެ. އަދި އިޢުލާނާިއ އެންގުން ރަށުތެރޭގައި  ހިއްަޕއިގެ

ނޫންވެސް މިފަދަ ވަސީލަތްތަުކގެ ބޭނުންކޮށްެގން ސަރުކާރާއި ރަށުކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެޭހ 
 މެސެޖްތައް ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާުބދާރީ ވެވިފައި ވާނެއެވެ.

 

 ރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކު  
 1ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް، ވޭޖުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރާނެ 

 ގެންގުޅުނެވެ.އެޑްމިން އޮފިސަރުން 
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- 

 ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބް : ފަސްވަނަ ބައި 
  

 ކައުންސިލުގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބަޔާން 
ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރެވިފައިވާ ފައިސާގެ އެންމެހާ މުޢާމަލާތްތައް ކުރެވިފައިވަނީ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި  2015

 ވާއިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.ލިއްޔަތު ޤާޫނނާއި ޤަމާއިދާރީ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނާއި 

 

 އަޙްމަދު މުޖުތަބާ           
 ބަޖެޓް ތަންފީޒްކުރުމުގެ އިސްވެރިޔާ      

 )ކައުންސިލްގެ ރައީސް(        

 ނަޝީދުهللا އަބްދު          
 ފައިސާއާއި ހިސާބުތަކާއި ހަވާލުވެ ހުންނަ އިދާރީ

 )އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވެ އޮފިސަރ(      

 

 ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބް  
 
 
 

 2015 ބަޖެޓުގެ ތަފްީޞލް 
 ޑިސެމްބަރުގެ 
 ނިޔަލަށް ޚަރަދު 

ގެ ލިބުނު  2015
 ބަޖެޓް 

ގެ  2015
ބަޖެޓުގައި ބާކީ 
 ހުރި ފައިސާ

 (347,803.89) 2,597,797.00 2,945,600.89 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  
 13,440.00 36,440.00 23,000.00 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  
 (334,363.89) 2,634,237.00 2,968,600.89 ބަޖެޓް މުޅި ޖުމްލަ 
 
    ރިކަރަންޓް ޚަރަދު  

 (521,342.00) 1,929,965.00 2,451,304.00 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 210
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނާއި  213

 އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކުން ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
82,295.70 93,832.00 11,536.30 

 3,965.00 19,000.00 15,035.00 ކުރުމުގެ ޚަރަދު  ދަތުރުފަތުރު 221
 6,537.00 36,000.00 32,594.00 ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯާދ ތަކެތީގެ އަގު އޮފީސް 222
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- 

 88,595.86 262,000.00 171,687.14 ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިުދމަތުގެ ޚަރަދު އޮފީސް 223
 - - - އަގުދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ  ޚިދުމަތް 224
 - - 981.00 ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  ތަމްރީން 225
 4,403.95 21,000.00 14,204.05 ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  މަރާމާތު 226
 -  - ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު ލޯނުގެ 227
އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި  ސަރުކާރުންދޭ 228

 ސަބްސިޑީޒް 
177,500.00 236,000.00 58,500.00 

ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ިލިބދާނެ ގެއްލުމެއް  ލިބިފައިވާ 281
 ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ

- - - 

 2,945,600.89 2,597,797.00 (347,803.89) 
 
    ކެޕިޓަލް ޚަރަދު  

މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުަމށް ސަރުކާރުން  ތަރައްޤީގެ 291
 ކުރާ ޚަރަދު 

- - - 

ހޯދުމަށް  ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަުރމުދާ އޮފީސް 421
 ކުރާ ޚަރަދު 

23,000.00 36,440.00 13,440.00 

 - - - ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު  އިގްތިޞާދީ 440
 - - - އަނބުރާ ދެއްކުން  ލޯން 720
 - - - ދޫކުރުން ލޯން 730
  23,000.00 36,440.00 13,440.00 
 

    މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 210
 (581,487.96) 1,371,978.00 128,491.94 މުސާރައާއި އުޖޫރަ  211
 60,145.96 557,987.00 33,074.16 ދޭ އެލަވަންސް  މުވައްޒަފުންނަށް 212
  161,566.10 1,929,965.00 (521,342.00) 
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- 

 ނިންމުން 
ެގ ތަކުވަނަ އަހަރު ތިލަދުންަމތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުްނސިލް ހިނގާދިޔަގޮތާއި މި ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތް 2015

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

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

މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދެއްވި ެއއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ފާހަަގކޮށް އެންމެހައި ފަރާްތތަކަށް 
ށާއި މި ފަޙުރުވެރި ކުރިނބީއަށް ތަރައްޤީއާއި ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މި ލޮބޮވެތި ދިވެހި ޤައުމަهللا ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. މާތް 

 ފަހިކަމާއި ފާގަތިކަމާއި ޞުލްޙަ މަސަލަސްކަން ތާއަބަދުމެ މިންވަރުކުރައްވާށިއެވެ. އާމީން!

 رب والحمدهللا. أجمعىن وصحبه وآله محمد نبينا على وسلم هللا وصلى
 .العاامين

_______________ 
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