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 ރައީސްގެ ބަޔާން 
c 

 

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

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

 އިތުރު އާލުންނާއި މިތުރު ޞަޙާީބން ޝާމިލުކުރަމެވެ.

ނޑައަޅާފައިވާ އަސާސްތަކުގެ މައްޗަށް  8ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވަނަ ބާބުގަިއ ކަ
 4101/1ރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާޢިއުކުރެވުނު ޤާނޫނު ަނންބަރު ީވ ހޯމަ ދުވަހު ދިެވހި ސަ 01މެއި  4101ބިނާކޮށް 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންުގމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ަދށުން ދެަވނަ ދައުރަކަށް ކައުންސިލްތަްށ 
 ވީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ. 46ފެބްުރއަރީ  4102އިންތިޙާބުކުރެވުނީ 

ސިލްަތށް އިންތިޙާބުކުރެވި، މިއަދާއިަހމައަށްއައިރު މި ލިބުުނ ކުރު މުއްދަތުގައި ދެވަނަ ދައުރަކަށް ކައުން
ކުރިނބީގެ ރައްޔިތުންނަްށޓަކައި މިކައުންސިލުން ވާނީ މަސައްކަްތތަކެއްކޮށްފައެވެ. ރަށުން ބޯފެްނ ހުސްވުމުގެ ސަބަބުން ޭނޝަނަލް 

ނޑަށްދާމަގަށް ފަސް ޑިޒާސްޓާރ މެނޭޖްމަންޓްގައި ދަންނަވައިގެން ބޯފެން ގެނެވި  ފައިވާެނއެވެ. ހެވީފޯސްގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ކުނިގޮ
އެޅިފައިވާނެއެވެ. ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ކުނިޮގނޑުގެ އިރުމަތި ފަރާތުގައިވާ ކުދި ގާތަށްނެގުމުގެ މަސައްކަތް 

ކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރުސްއެއް ާބއްވާފައިވާނެއެވެ. މިރަށުގެ އެކި  ކުރެވުނެވެ. އަދާލަތު ޕާޓީއާއި ގުޅިގެން ދީނީ ހޭުލންތެރިކަން އިތުރު 
މުއައްސަސާތަކުގެ ބޭފުޅުންނާއިއެކު ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވިފައިާވނެއެވެ. އަދި މިނޫންވެސް ކަންތައްތަކެއް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 

 މިކަންތައްތަކުގެ ތަފްސީލު މި ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

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

 މިކައުންސިލަށް ދިމާވެފައިވާ ވަރަށް ބޮޑު ދައްޗެކެވެ. އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަމަކީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭތޯއެވެ.

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

ނޑުގެ ހިތުގެ އެންމެ ފުްނމިނުން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. ހިންގުމުގައި އެހޭތެރިކަމާއި އެއްާބރު ލުންދިން އެންމެހާ ފަާރތްތަކަްށ އަޅުގަ
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ނޑުގެ ދުޢާއަކީ ކުރިނބީގެ ތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުމަށް، ރައްޔިތުންނާއި ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ކުރަމުންމިދާ  އަޅުގަ
 ލައްވައި ެހޔޮގޮތްތަށް މިންވަރުކޮށްދެއްވުމެވެ.ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ބަރަކާތް هللا މަސައްކަތުގައި މާތް 

 1435ރަމަޟާން  44
 4102ޖުލައި  20

 

 އަޙްމަދު މުޖުތަބާ
 ހދ.ކުރިނބި ކައުންސިލްގެ ރައީސް
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 ތަޢާރަފު 
 ލޫމާތު ހިމެނޭ ރިޕޯޓެވެ.ތުގެ މަޢުކަތްތައް ހިނގައިދިޔަ ގޮވަނަ އަހަރު ހދ. ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ މަސައް 2014މިރިޕޯޓަކީ 

ނޑިތަކަށް ވާޞިލުވުމަށް ހިންިގ ދ. ކުރިނބީ ކައުންސިލުގެ ތަޞައްވަހ ،މި ރިޕޯޓުގައި ނޑުދަ ނޑިތަކާއި ލަ ނޑުދަ ރާއި ލަ
ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން  4102މައުލޫމާތު ހިމަާނފައިވާނެއެވެ. މީގެއިތުރުން ހަރަކާތްތަކާއި، އަދި ރޭވިފައިހުިރ ހަރަކާތްތަކުގެ 

ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތަްފސީލާއި މާލީ ތަފްސީލު އަިދ ކައުންސިލު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި 
 މަސައްކަތްކުރުމުގައި ދިމާވި ދަތިތަކަށް ބަލައިލެވިފައިާވނެއެވެ.

 

 ލްގެ ތަޞައްވުރު ކައުންސި 

ކުރިނބީ އަކީ މަތި ުއތުރު ސަރަހައްދުގެ ރައްތަކުގެ ތެރެއިްނ ތަރައްޤީގެ ރޮނގުން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ، އިޖުތިމާއީގޮުތންނާއި، 
އިގްތިސާދީ، އުމްރާނީ އަދި ުމއާސަލާތީ ގޮތުން ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަްތތައް ގާއިމްެވފައިހުރި ދީނީގޮތުްނ ހޭލުްނތެރި 

 ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށްވުން. އްޔޮ އަދި  ފުދުންތެރި ރައްޔިތެދުޅަހެ

 

 ކައުންސިލްގެ މިޝަން 
ގެ ނިޔަލަށް މި ރަށަކީ، އިޖުތިމާއި ގޮތުންނާއި، އިގްތިާސދީ، އުމްރާނީ އަދި މުއާސަލާތީގޮތުން ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ  4106"

 "ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ހެދުން އްދީނީގޮތުން ހޭލުންތެރި ރައްޔިތެވަސީލަތްތައް ގާއިމްކުރެވި، ތަރައްޤީ ވެފައިވާ ދުޅަހެޔޮ 

 ރަށުގެ ވަނަވަރު 
މޭލު ދުރުގައި އޮންނަ ރަށެކެވެ.   5.އަތޮޅުގެ މެދުތެރޭގައި، އަތޮޅުގެ ވެރިރަށާއި އަކީ ހދ ކުރިނބީ

ހެކްޓަރުހުރެވެ. ރަށުގެ  24މީޓަރު ހުންނަ  މިރަށުގެ ބޮޑުމިނުގައި  521މީޓަރު އަދި ފުޅާމިނުގައި  811ދިގުމިނުގައި 
ޔަ ގަސް ހެދިފައިވާ، ރަށުގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި ބޮޑު މީޓަރުހުންނަ މިރަށަކީ ރަށް ވަށައިގެން ހޭޅި އޮންނަ ބި 0.5އުސްމިނުގައި 

ނޑޫފަލެއް އޮންނަ ގާމަތި ރަށެކެވެ. ކުރިނބީއާއި އެންެމ ކައިރީގައިވާ ރަށަކީ ހދ. ކުބުރުދޫއެވެ. މިރަށަކީ މިހާރު  ކަ
ކިލޯމީޓަރެވެ. ކުރިނބީއަށް  481.5މީހުންދިރިނޫޅޭ ފަޅުރަށެކެވެ. ދިެވހިރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް މާލެއާއި މިރަށާއި ދެމެދުގެ ދުރުމިނަކީ 

މީހުން ހިމެނޭއިރު، ގިނަ ބަޔަކު ރަށުންބޭރުގައި ދިރިއުޅެމުންދެއެވެ.  142ކެވެ. ރަށުގެ އާބާދީގައި  B-10ދެވިފައިވާ ކޯޑަކީ 
 ގައި މީހުން ދިރިއުޅެމުންދެއެވެ.ވަރަކަށް ގޯތީ 66ގޯތި ދޫކުރެވިފައިވާއިރު  081މީހުން ދިރިއުޅުމަށް 
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ނިންމައި އޯލެވެލް  01ރަށުގައި ޕްރީސްލަކާއި ސާނަވީ ތަޢުލީމުދޭ ސްކޫލެއް ހުންނައިރު މިތަނުން ގުރޭޑް 
ހެދުމުގެ ފުރުޞަތު ިލބެއެވެ. ަރށުގައި ޞިއްހީ ޚިދުމަތްދޭ މަުރކަޒެއް ހުންނައިރު، ޑޮކްޓަރަކާއި ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތް ިލބެއެވެ. 

 05ދެ މިސްކިތް ހުރިއިރު، ފަހުން އިމާރާތްކޮއްފައިވާ ހުކުރު މިސްކިތަކީ ކުރިއަށް އޮތް  އަންހެނުންގެ މިސްކިތަކާއި ފިރެެހނުންގެ
މުވައްޒަފުން  64ވަރަކަށް އަހަރު އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނެތި ބޭނުންކުރެވޭނެ ިމސްކިތެކެވެ. ސަރުކާރުގެ އެކިވަޒީފާ ތަކުގައި 

ންފުިނ ކަމުގައިވާ ދިރާގާއި ވަތަނިއްޔާގެ ޓަވަރު މިރަށުގައި ހުރެއެވެ. ކު 4ރަށުގައި މަސައްކަތްކުރެއެވެ. މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްދޭ 
ނޑަކާއި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒެއް ހުރިއިރު، ޒުވާނުންގެ ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާއެއް  ކުރިނބީގައި ފުޓްބޯޅަ ދަ

ވަނަ އަހަރުްނ  4115ންނަ ކުރިނބީ އިންީޖުނގެއިން ވަނަ އަހަރުން ފެށިެގން ކަރަންުޓ ދެމުންއަ 0662ހަރަކާތްތެރިވަމުންދެއެވެ. 
ވަނަ  4100ގަޑިއިރު ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްދެމުން ގެންދެއެވެ. ރަށަކީ ލަފާފުރުމަށް ދަތިރަށެއްނަމަވެސް،  42ފެށިގެން 

 6އި ކުރިއަށްއޮތް ފޫޓްގެ ބަނދަރެއްގެ މަސައްކަތްކުރެވެމުން އެބަދެއެވެ. ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގަ 200ފޫޓް  211އަހަރުންފެށިގެން، 
 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، ބައްޓާއި، މިރުހާއި، ކަރަޔާއި، ކިޔުކަނބާއާއި، ކޮޕީފަތާއި، ބަރަބޮލާއި، ޓޮމާޓޯ ހައްދާލެްއ މަދެ

 5ފަންގިވިނުމާއި، ކަނަމަދު އޮށް ިބނުމަކީ ރަށުގެ އަންހެނުން އާންމުދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާމަސައްކަތްތަކެވެ. ރަށުގައި ވިޔަފާރިކުރާ 
ކެފޭ  4ކޮޅުގައި ފިހާރަ ހުރިއިރު މިތަންތަުނން ާއންމު ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންާވ ގިަނތަކެތި ލިެބން ހުރެއެވެ. މީގެ އިުތރުން ރަށުގެ ދެ

ނޑު ދަތުރުފަތުރު ކުރާ  ސައިކަލް  08އަށްވުރެ ގިނަ ބައިސްކަލާއި  051އިންޖީނުދޯނި ގެންގުޅޭއިރު،  2ހިންގަމުންދެއެވެ. ކަ
 އެންބިއުލާސް ދުއްވައެވެ. 0ޕިކަޕާއި  4ޓަނުގެ  0.5ގެންގުޅެއެވެ. މީގެ އިތުރުން 

ޔިތުން ިދރިއުޅޭރަށެކެވެ. ރައްޔިތުން އިސްނަގައިގެްނ ކުރިނބީއަކީ މަސައްކަތްތެރި ީހވާގި ފުދުންތެރި ރައް
 ތަރައްޤީއަށް ގިނަ މަސއްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ރަށެކެވެ. މިކަމުގެ ހެކި ސްކޫލަށާއި، އިންޖީނުގެއަށާއި، ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒަށާއި،

 ރަށުގެ ހޮޅުއަށިތަކަށް ބަލައިލުުމްނ ފެންނަން އެބަހުްއޓެވެ.
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 ނަތީޖާ ޙާސިލް ކުރެވުނު މިންވަރު 

 ހާސިލުވީ މިންވަރުނިޔަލަށް ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޖޫން މަހުގެ  4102

ނަތީޖާ ހާސިލް  ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ހަރަކާތްތަށް  #
 މިންވަރުކުރެވުނު 

  Q1 Q2 Q3 Q4  
     100% ކުރިނބީ ރައްޔިތުންނަށް ދަރުސް ދިނުން  0
     100% ކައުންސިލްގެ ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން  4
    100%  ހދ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ޭބއްވުން 2
    100%  ކުރިނބީ ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ނެގިފައިވާ ބައެއްގަސް ނީލަން ިކއުން 2
ނޑު އެއްވަރު ކުރުން  5 ނޑަށްދާ މަގުގެ ފަސްގަ     100%  ކުނިގޮ
    100%  ކުރިނބީއަށް ފެން ގެނައުން  6

 

 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިާވ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނު ހަރަކާތްަތށް: 4102

 ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިާވ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ނެތެވެ.ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ  4102
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 ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ަހމަހުގެ މާލީ ހިސާބު 

ގެ ފުރަތަމަ  4102 ބަޖެޓުގެ ތަފްީޞލް  
 މަހުގެ ޚަރަދު  6

ގެ ލިބުނު  4102
 ބަޖެޓް 

ގެ  4102
ބާކީ ބަޖެޓުގައި 

 ހުރި ފައިސާ
 1,466,799.56 2,662,184.00 1,195,404.44 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  

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

 1,499,703.56 2,698,924.00 1,199.220.44 ބަޖެޓް މުޅި ޖުމްލަ 

 

    ރިކަރަންޓް ޚަރަދު  
 871,457.39 1,796,034.00 924,576.61 ޚަރަދުމުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ  401

ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނާއި  402
 އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކުން ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

40,254.67 88,624.00 48,369.33 

 17,500.00 25,000 7,785.00 ކުރުމުގެ ޚަރަދު  ދަތުރުފަތުރު 440

 22,951.81 34,000.00 12,652.19 ބޭނުމަށް ހޯާދ ތަކެތީގެ އަގުހިންގުމުގެ  އޮފީސް 444

 163,045.85 268,440.00 102,505.15 ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިުދމަތުގެ ޚަރަދު އޮފީސް 442

 - - - ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު ޚިދުމަތް 442

 - - - ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  ތަމްރީން 445

 10,399.18 18,450.00 9,050.82 ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  މަރާމާތު 446

 - - - ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު ލޯނުގެ 441

އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި  ސަރުކާރުންދޭ 448
 ސަބްސިޑީޒް 

98,580.00 431,636.00 333,056.00 

ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ިލިބދާނެ ގެއްލުމެއް  ލިބިފައިވާ 281
 ފައިސާހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ 

- - - 

 1,195,404.44 2,662,184.00 1,466,779.56 

 

    ކެޕިޓަލް ޚަރަދު  
މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުަމށް ސަރުކާރުން  ތަރައްޤީގެ 460

 ކުރާ ޚަރަދު 
- - - 

ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަުރމުދާ ހޯދުމަށް  އޮފީސް 240
 ކުރާ ޚަރަދު 

3,816.00 36,740.00 32,924.00 
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 - - - ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު  އިގްތިޞާދީ 221

 - - - އަނބުރާ ދެއްކުން  ލޯން 141

 - - - ދޫކުރުން ލޯން 121

  3,816.00 36,740.00 32,924.00 

 

    މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 401
 589,656.69 1,281,819.00 688,161.98 މުސާރައާއި އުޖޫރަ  400

 281,800.70 514,215.00 236,414.63 އެލަވަންސް ދޭ  މުވައްޒަފުންނަށް 404

  924,576.61 1,796,034.00 871,457.39 
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 ކުރިއަށް ރޭވިފައި ހުރި ކަންކަން 

 ހިންގުމަްށ ރޭވިފައިވާ ގޮތްވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދެިވފައި ނުވާ ޙަރަކާތްތައް  4102

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ  ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ހަރަކާތްތަށް  #
 މުއްދަތު

ހަރަކާތް ހިންގުމަށް 
 ލަފާކުރާ ބަޖެޓް 

  Q1 Q2 Q3 Q4  

   މިސްކިތް މަރާމާތު ކުރުން 1
 

 45,000 

   މަދަހަ މުބާރާތް ބޭއްވުން  4
 

 1000 

   30,000   ބިންތައް ސާފްކުރުންކުޅިވަރުކުޅޭ  3

   10,000   ކުރިނބީގެ މަގުތަށް އެއްވަރުކުރުން 4

 -     ޕްރީސްކޫލް ހިންގަން ފެށުން ކައުންސިލުން  5

   ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 6
  - 

   50,000   ވައިފައި ޚިދުމަތް އަޕްގްރޭޑް ކުރުން 7

   4000   ސާފުކުރުންއިންޖީނުގޭ ދެކޮޅު މަގު  8

   100,000   ގަބުރުސްތާނު ބޮޑުކުރުން  9

   5,000   ޕްރީ ސްކޫލް ކުޅޭ ބިން މަރާމާތުކުރުން 10

  150,000    ކުލާސްރޫމް އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ފެށުން  12ސްކޫލުގެ  11

  200,000    މަގު ބައްތިތަށް މަރާމާތު ކުރުން  12

 -     ފާހަގަ ކުރުންޖުމްހޫރީ ދުވަސް  02

  5,000    ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުުމގެ ޕްރޮގްރާމެއް ބޭއްވުން 02

 -     އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން 05

 



 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ ކުރިނބި ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ   މަހުގެ ރިޕޯޓް           6 ފުރަަތމަ ވަނަ އަހަުރގެ 2014

 
 ޞަޕްޙާ  10 ގެ  10
 

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

 ނިންމުން 

ކައުންސިލް ިހނގާދިޔަގޮތާއި މި ކައުންސިލުން ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހު ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ  4102
ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު هللا ހިންގި ހަރަކާތް ގެ ރިޕޯޓް ލިޔެ ނިންމުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު ދެއްވިކަމަށްޓަކައި މާތް 

ވެދެއްވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކަްށ ދަންނަވަމެވެ. އެއަށްފަހު މި ރިޕޯޓް ލިޔެ ނިންމުމުގައި ފަންނީގޮތުންނާއި އިދާރީގޮތުން އެހީތެރި 
އިޙްލާސްތެރިކަމާއިއެކު ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ. އަދި ިމ ކައުންސިްލގެ ހަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކޮށް، ަކއުންސިލް ހިންގުމުގައްޔާއި އަދި 

އިސްވެރިންނާއި،  ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ އެިކއެކި ޙިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ިމ ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރުންނާއި، އިދާރީ
މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދެއްވި ެއއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ފާހަަގކޮށް އެންމެހައި ފަރާްތތަކަށް 

ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މި ލޮބޮވެތި ދިވެހި ޤައުމަށާއި މި ފަޙުރުވެރި ކުރިނބީއަށް ތަރައްޤީއާއި هللا ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. މާތް 
 ކަމާއި ފާގަތިކަމާއި ޞުލްޙަ މަސަލަސްކަން ތާއަބަދުމެ މިންވަރުކުރައްވާށިއެވެ. އާމީން!ފަހި

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

_________________ 
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