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 ރަފް ޢާ ތަ 
ވަނަ އަަހރު ހދ. ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްަތއް ހިނގައިިދޔަ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ  2017މިރިޕޯޓަކީ 
 ރިޕޯޓެވެ.

ިގ ހދ. ކުރިނީބ ކައުންސިުލގެ ތަޞަްއވަރާއި ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ލަނޑުދަނިޑތަކަށް ވާޞިުލވުމަށް ހިން ،މި ރިޕޯޓުގައި
ވަނަ އަހަރު  2017ހަރަކާތްތަކާއި، އަދި ޭރވިފަިއހުރި ހަރަކާތްތަކުގެ މައުލޫމާުތ ހިމަނާފައިވާނެެއވެ. މީެގއިުތރުން 

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

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

ތްތައް އިޖުތިމާއީގޮތުންނާިއ، ިއގްިތސާދީ، އުމްރާނީ އަދި މުއާސަލާތީ ގޮތުން ދިރިއުޅުަމށް ބޭނުންވާ ވަސީލަ
 ގާއިްމވެފައިހުރި ދީނީގޮތުން ހޭލުންތެރި ދުޅަހެޔޮ އަދި  ފުދުންތެރި ރައްޔިތެއް ދިރިުއޅޭ ަރށަކަށްވުން.

 ކައުންސިލްގެ މިޝަން 
ގެ ނިޔަލަށް މި ރަށަކީ، އިޖުތިމާއި ގޮތުންާނއި، ިއގްތިސާދީ، އުމްރާނީ އަދި މުާއސަލާތީގޮތުން ދިރިއުޅުމަށް  2018"

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

 ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ބަޔާން 

ސުބްޙާނަހޫ هللا  މާތް ތަރައްޤީއާ ތަމައްދުންގެ ހެޮޔވިސްނުން އިންސާނުންނަސް ދެއްވި ކުޅަދުންވަންތަ
އްމަތުގެ މާްތ ޤު ތެދުމަާގއިގެްނ ފޮނުއްވި މިއު މުޅި އިންސާިނއްޔަތަށް ހައް އިލާހުވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުުރކޮށް، އެ 

ޢަލައިހި ވަަސއްލަމް އަާށިއ އެމާތް ނަބިއްާޔގެ އިތުރު ޢާުލންނާއި މިތުރު ޞަހާބީންނަށް هللا ަޞއްލަ هللا މުޙައްމަދު ރަސޫލު
 ޞަލަވާތާއި ސަލާމްލެްއވުން ެއދި ދުޢާކުރަމެވެ.
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ވަނަ މާއްާދގެ  109ގެ އިާދރީ ދާއިރާތަްއ ލާމަރުކަީޒ ުއސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫުނގެ މިރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭ 
ވަނަ ައހަރު ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ  2017)ހ( އިން ކައުންސިލަށް ލާިޒމުކުރާ ޤާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން 
 ޓެކެވެ.ކުރިނބީ ކައުންސިލް ހިނގާ ިދޔަގޮުތގެ މައްޗަށް އެކުަލވާލެވޭ ޚުލާސާ ރިޕޯ

ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ލާމަރުަކޒީ ޤާނޫނުން ކައުންސިލްތަކަށް ލާޒިމްކުރާ ރަށްވެހިކަމުެގ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް 
އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ބަޖެޓުގެ ދަތިކަމެވެ. އަހަރަކަްށވުރެ އަހަރެއް ކައުންސިްލެގ ބަޖެޓު ކުޑަވުމަކީ ރަުށެގ 

ށް އެޅޭ ހުރަހެެކވެ. އެހެންނަމަވެްސ ހުރި ޮގންޖެހުންތަކާއެކުވެސް ކުރިނީބ ތަރައްޤީއަށް ކުރަން ހުރި ަކންކަން ކުރުމަ
ފާއަށް ކުރެވޭ ކަްނކަން އިތުރު ކައުންސިލުންދޭ ޚިދުމަތް އަހަރަކަށްވުރެ އަހަެރއް ރަނގަޅުކޮްށ، ރައްޔިތުންގެ ލާބަާއއި މަން

ނިގަނޑުަގިއވާ ހުސް މަޤާމްތަކަށް  މުވައްޒިފުްނ ކުރުމަކީ މިކައުންސިލްގެ އަމާެޒވެ. އަދި ހަމައެޔާެއކު މިކައުްނސިލްގެ އޮ
ނެގުމުގެ ހުއްދަ ނުދިނުމުގެ ސަބުބުން އިދާރީ މުވައްޒިފުްނ މަދުވުމުގެ ދަތިކަން މިކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްކުރުުމގަިއ 

 ކުރިމަތި ވެެއވެ. 

ލަރުން ހުވާކުރުމުގެ ަކއުންސި  3ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރުގެ ތެޭރގަިއ ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ ދައުރު ހަމަވެ، 
 ަގއެވެ. 2017ޖޫން  3ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ 

ޢީދު ެވގެންދިޔާއީ ަރއްޔިރުްނގެ މެދުަގއި ޮއތް ދެކޮޅުވެިރކަން  2އެހެން އަހަރު ތަާކއި ޚިލާފަްށ މިއަހަރުގެ 
ރަށް ފޯިރއާެއކު ނެތިކޮށް އެުކވެރިކަްނ އާާލުކރުވި ޢީދަކަެށވެ. އަހަރުތަކަްށކަށްފަހު ޢީދު ނައުލުމުގެ ަމސައްކަތް ވަ

ވޮލީ އަދި ފުޓަބޯޅަ މުބާރާތް ކުރިއަށް ދިޔައެވެ.  ދެވުނު ފައިސާގެ އިާންމ  2017ދިޔަެއވެ. ކައުންިސލް ކަޕް  ކުރެިވގެން
ބޮޑުކޮށް، އިންތިޒާްމގެ ކަންަކން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ސަބަބުން މުބާރާތުގެ ވާދަވެިރކަްނ އިތުރުވެ ވަރަށް ފޯރިާއއެުކ 

 ނިންމާލެވުނެވެ.

އްތުކުދިންގެ ތަޢުލީމް )ބޭީބ ނާސަރީ/ ނާސަރީ( ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރިމަގު ޕްރިސްޫކލްގެ އާންޓީންނާިއ، ތު
ވަނަ އަހަުރގެ ފަހުކޮޅު ބެލެިނވެރިންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުާމ  2017ބެލެނެވެރިން ގުިޅގެން މަަސްއކަތްތަކެްއ ކުެރވުނެވެ. 

 ްއގެ ގޮުތަގއި ާކމިޔާބު ފުޑްފެއަރ ެއއް ބޭްއވިެގން ދިޔައެވެ.އެހީތެރިކަމާއެކު ފަންޑް ަރއިިޒންގ ިއވެންޓެ

ބޮޑެތިވަމުން އަންނަ އަުޅަގނޑުމެންގެ ދަރިންނަކީ ތަުޢލީމީ ދަރިންތަކަކަށް ހެދުމުގެ މަޤުސަދުަގއި 
، އަދި އެްޑވާންސް  3ސީ.އައި.ޓީ.އެމް އާ ގުިޅގެްނ ކުރިނބީ ަކއުންސިލުން ައއި.ޓީ ދާއިާރއިން ސެޓްިފކެްޓ ލެވެލް 

އަހަރު ދުވަހުގެ  މުއްދަތަްއ އެއްބަްސވުމެްއގައި ޮސިއ  3ޑިޕްލޮމާ އާއި ހަމައަށް އަިއ.ޓީ ކޯސް ހިންގުމުގެ  
އިން  އައި.ީޓ  3ވަނަދުވަހު  ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް  13ދަރިވަރުންނާއެކު ސެޕްޓެމްބަރ  72ކުރެިވގެންދިޔަެއވެ. ެއގޮތުން 

 60ާއ ދެމެދުގެ  6އިން  1ގެ ދަރިވަުރނަށް އަމާޒް ކޮށް ގްރޭޑް ކޯސް ފެށިގެންދިަޔއެެވ. އަިދ ކުރިނބީ ސްކޫލް 
ނިމޭ ދަރިވަރުންެގ  10އުންިސލްގެ އަމާަޒކީ ކުރިނބީ ްސޫކލްން ދަރިވަރުނަށް ކިޑްސް ޕްޮރގްާރމް ހިނގިފައިެވއެވެ. ކަ

 އަތުަގއި ޑިޕްލޮމާ ސެޓްފިކެެޓްއ އޮތުމެވެ. 



 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ ކުރިނބީ ކައުްނސިލް                                           ރިޕޯޓް އަަހރީ ގެ ވަނަ އަހަރު  2017

 39 ގެ 4: ފްޙާޞަ 
 Ameenee Magu, Hdh.Kurin’bi, Republic of Maldives ދިވެހިރާއްޖެ ،ކުރިނބި ކައުންސިްލގެ އިދާރާ، އަމީނީމަގު، ހދ.ކުރިނބިތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ 

twitter.com/kurinbeeCouncil 
 

facebook/KurinbiCouncil 
 

kurinbicouncil@live.com 
 

+(960) 6520036 
 

+(960) 6520036 
 

 

 ުކރުމަކީ  މިަކއުންސިލްެގ ޚާއްސަ ވިސްނުމެެކވެ. ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ވަޞީލަތްތަްއ ޤާއިމް
މްދަނީ އިތުރު ކޮްށގެންކަްނ ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތް އެްނމެ އެކަީށގެންވާ ގޮެތއްަގއި ދެވޭނީ ަކއުންސިލަށް ލިބޭ އާ

 މިކައުންސިލުން ޤަބޫލުކުރެެއވެ.

އި ވަނީ ކުެރިވފައެވެ. ނަމަވެްސ ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގަ  2017ރަށުން ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް 
ގޯްއޗަށް އެދޭ ފަރާތްތަުކގެ ައދަދު އިތުރުވުމާ މިނސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ބަންޑާރަ ޯގތި 
 ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ިމކައުންސިަލށް ދީފައިވާ އަދަދު މަދު ކަުމން، ެއއަދަދު އިތުުރކުރުމަށް ަކއުންސިލުން ދަނީ މަސަްއކަތް 

 ކުރަމުންނެވެ.

ރައްޔިތުން ބާުރވެރިކޮށް ަރއްިޔތުންނަށް އިތުރުފަހި ފުރުޞަތުތަކެއް ހޯދަިއ ދިނުމުގެ ވިސްުނމުގައި ރަށުން ކުލީ 
ވަނަ އަހަރު ތެރޭ ސަރަހައްދުތައް ކަނޑަ އަޅާ އެކަމަށް ވާްނޖެހޭ ތައްޔާރީތަކުގެ ބޮޑުަބއެްއ  2017ބިން ދޫކުރުމަށްޓަކައި 

 ވަނީ ނިމިފައެވެ.

ވަނަ އަހަަރކީ  ކައުްނސިލަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާަތާކއި މައްސަލަަތއް މަދު އަހަރެްއގެ ގޮތުަގއި ފާހަަގ  2017
ފަރާތްތަކަްށ  ކުރެެވއެވެ. ކުއް މަދު މުޖުތަމަޢު އަކަށް ހެދުމަށް އިޖްތިމާޢީ މިންގަނޑު ތަކާއި ޚިލާފް ޖަރީމާތައް ހިންގާ

 ކުރާ ަކއުންިސލެއްގެ ގޮތުަގއި ދެމި އޮންނާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވަެމވެ.ހަޤުވާ ފިޔަވަޅު އަޅާ އިސްލާަޙށް މަސައްކަތް 

މިކައުންސިލްގެ ލަނޑުދަނިޑތައް ޙާސިލް ކުރުމަށްޓަކަިއ ކުރެވުނު މަސައްކަތް ަތކުަގއި ކައުންސިްލެގ 
ކައި އެފަރާތްތަކަށް ނުހަުނ މެންބަރުންނާއި، އިދާރީ މުވަްއޒިފުން ދެއްވި އެހީތެރިކަާމއި، ވެލެްއވި ެއއްބާރު ލެއްވުމަްށޓަ

ވަކިން ޚާއްސަޮކށް ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރު ވެރިާޔގެ ހަރަކާތްތެރިކަމާއި،  އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު ޝުކުުރދައްނަވަމެވެ.
ރު ަކއުންސިލަްށ އެހީތެރި ވެދެްއވި އެންމެހާ ވަނަ އަހަ 2017ދެއްވި ެއއްބާރުލެްއވުމަށާއި، އަދި ެއކި ގޮތްގޮތުްނ 

 ށް ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންަނަވމެވެ.ފަރާތްތަކަ

ކަާމއެުކ  އަޅުގަނޑުެގ ދުޢާ ައކީ ރަުށެގ ތަރައްޤީއަށްަޓކަިއ ައޅުގަނުޑމެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު
ެރޭވ ނިންމާލުމުގެ މަގު ތަނަވަްސ ވެގެންިދޔުމެވެ. ކައުންިސލްގެ ކުިރއެރުމަށާއި ރަްއޔިުތންގެ ލާބަޔަށްޓަަކއި ކު

 ބަރަާކތް ލެއްވުމެވެ.هللا މަސައްކަުތގައި މާތް 
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 ރަށުގެ ވަނަވަރު 
މޭލު ދުރުގައި އޮންނަ ރަށެކެވެ.   5ވެރިރަށާއި  ކުރިނބީ އަކީ ހދ.އަތޮޅުގެ މެދުތެރޭގައި، އަތޮޅުގެ

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

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

B-10  ިމީހުން ހިމެނޭއިރު، ގިނަ ބަޔަކު ރަށުންބޭރުގައި ދިރިއުޅެމުންދެއެވެ. މީހުން ދިރިއުޅުމަށް  746ކެވެ. ރަށުގެ އާބާދީގައ
 ގޯތީގައި މީހުން ދިރިއުޅެމުންދެއެވެ. 96ގޯތި ދޫކުރެވިފައިވާއިރު  183

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

 15ސްކިތަކީ ކުރިއަށް އޮތް އަންހެނުންގެ މިސްކިތަކާއި ފިރެެހނުންގެ ދެ މިސްކިތް ހުރިއިރު، ފަހުން އިމާރާތްކޮއްފައިވާ ހުކުރު މި
މުވައްޒަފުން  77ވަރަކަށް އަހަރު އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނެތި ބޭނުންކުރެވޭނެ ިމސްކިތެކެވެ. ސަރުކާރުގެ އެކިވަޒީފާ ތަކުގައި 

. ހުރެއެވެކުންފުިނ ކަމުގައިވާ ދިރާގާއި ވަތަނިއްޔާގެ ޓަވަރު މިރަށުގައި  2ރަށުގައި މަސައްކަތްކުރެއެވެ. މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްދޭ 
 1994 އެވެ.ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒެއް ހުރެ ދި އް އަނެްޓބޯޅަ ކޯޓަކާއި، ވޮލީ ކޯޓެ، ، ބަށިބޯޓަކާއިކުރިނބީގައި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑަކާއި

ގަޑިއިރު  24ވަަނ އަަހރުން ފެށިގެްނ  2005ވަނަ އަހަރުން ެފށިގެން ކަރަްނޓު ދެމުންއަްނނަ ކުރިނީބ އިްނޖީނުގެއިން 
 ރަުށގައި އޮވެއެވެ. ބަނދަރެއްފޫޓްގެ  200ފޫޓް  300 ލަފާފުރުމަށްޓަކައިދެމުން ގެންެދއެވެ. ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް

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

ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ކޮއްއުޅެއެވެ. ބިލެތާއި، ބަނބުކޭލާިއ، ފަތްކެޔޮ ގޯތިތެރޭގައި ހައްދާއުޅޭއިރު، ދަނޑުވެރިން ދަނޑުތަކުގައި 
ރޯނުވެށުމާިއ،  އްދާެލއް މަދެއްނޫނެވެ.ޓޮމާޓޯ ހަ، ، ބަރަބޮލާއިބައްޓާއި، މިރުހާއި، ކަރަޔާއި، ކިޔުކަންބާއާއި، ކޮޕީފަތާއި

 5ފަންގިވިނުމާއި، ކަނަމަދު އޮށް ބިނުމަކީ ރަށުގެ އަންހެނުން އާްމދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާމަސައްކަތްތަކެވެ. ރަށުގައި ވިޔަފާރިކުރާ 
ކެފޭ  1ން ރަށުގައި ފިހާރަ ހުރިއިރު މިތަންތަނުން އާންމު ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ގިނަތަކެތި ިލބެން ހުރެއެވެ. ީމގެ އިތުރު

 2ޓަނުގެ  1.5 އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ޑިންގީ ގެންގުޅެއެވެ. 7ޏާއި، އިންޖީނުދޯން 5 ދަތުރުފަތުރު ކުރާހިންގަމުންދެއެވެ. ކަނޑު 
 އި އެންބިއުލާންސެން ރަށުގައި އޮވެއެވެ.ޕިކަޕާ

ރައްޔިތުން އިސްނަގައިގެން ތަރައްޤީއަށް ގިނަ ކުރިނބީއަކީ މަސައްކަތްތެރި ހީވާގި ފުދުންތެރި ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭރަށެކެވެ. 
އްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ރަށެކެވެ. މިކަމުގެ ހެކި ސްކޫލަށާއި، އިންޖީނުގެއަށާއި، ޒުވާނުންގެ ަމރުކަޒަށާއި، ރަށުގެ މަސަ

 ހޮޅުއަށިތަކަށް ބަލައިލުުމން ފެންަނން އެބަހުއްޓެވެ.
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 ލިބުނު ކާމިޔާބުގެ ޚުލާސާ : ފުރަތަމަ ބައި 

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

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ހިންގިފައެވެ. ނަމަވެސް ބަޖެޓުގެ ދަތިކަން ހުރުމާއިއެކު އެކަންކަން އެންމެ އެދެވޭ  2017
ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމަށެވެ. މި ގޮންޖެހުންތަކާއެކުވެސް  ގޮތުގައި ހިންގުން ވެފައިވަނީ ކައުންސިލަށް ދިމާވި އެންމެ

 ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކަންކަން ުކރެވިފައިވީކަމީ، ކުރިނބީގެ ތަރައްގީއަށް ލިބުނު އިތުރު ކުރިއެރުމެކެވެ.

 ްޕްރީސްކޫލް ހިންގުނ 

 ްކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލްގެ ބައެއް މަރާމާތުތައް ކުރުނ 

 ްއިމާރާތްކުރުން ކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލްގައި ފާހާނާއެއ 

  ާލައްކަ ރުފިޔާ ކުރިނބި ސްކޫލުން  1ލައްކަ ރުފިޔާގެ ތެރެއިން  2ތަޢުލީމީ ފަންޑުން ިލބިފައިވ
 ހިންގާ ޕްރީސްކޫލަށް ދިނުން

 ްވޮލީ ކޯޓެއް ޤާއިމް ކުރުނ 

  ްނެޓްބޯޅަ ކޯޓެއް އެޅުނ 

 ( ްކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓwww.kurinbee.gov.mv) ްއިފްތިތާޙް ކުރުނ 

  ްމިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓަބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުރިނބީ ޓީމަށް ބޭުނންވާ ބައެއް ޚަރަދުތައ
 ކޮށްދިނުން 

 ްއައިޓީ ކޯސް ނިންމި ދަރިވަރުންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުނ 

 ްވަނަ އަހަރުގެ ޤުރުއާން މުބާރާތް  2017 ކުރިނބީ ސްކޫލާއި ކުރިނބީ ކައުންސިލް ގުޅިގެނ
 ބޭއްވުން 

  ުއަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ހޮވުުނ ދަރިވަރުން ކިޔެވުން ފަރިތަ ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ޚަރަދ
 ކުރުން

http://www.kurinbee.gov.mv/
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  ެވަނަ އަހަރުގެ މަދަހަ މުބަރާތް ޭބއްވުން 2017ކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލް ގ 

 ްކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ކުލަގަދަ ކޮށް ފާހަގަ ކުރުން ކުރިނބީ ސްކޫލާއި ކުރިނބީ ކައުންސިލް ގުޅިގެނ 

  ްރަށުގެ އެކި ސަރަޙައްދު ގައި ޑަސްބިން ބެހެއްޓުނ 

 ްކައުންސިލް އެސް.އެމް.އެސް ސަރވިސް" ގެ ނަމުގައި ޚިދުމަތެއް ތަޢާރަފް ކުރުނ" 

  ްކުރުންކުރިނބީ ޤަބުރުސްާތނު ސާފުހަވާލު ކޮށްގެން  ބަޔަކާއެސްޓިމޭޓް އުސޫލުނ 

 ްއިދާރާގެ ވަށާފާރުގައި ކުލަލައި ޒީނަތްތެރިކުރުން ކައުންސިލ  

  ީރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރިނބީ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދީނ
 ދަރުހެއްދިނުން 

 ްރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ައމާޒުކޮށްގެ ދީޏީ ދަރުހެއްދިނުނ 

 ާޑު ކަލެކްޓިން ޕޮއިންޓެއް ޤާއިމް ކުރުންއައި.ޑީ ކ 

  ްކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަދުފަހަރު ސަރވޭކޮށް ސަލާމަތީ ހެއްދުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭންފެށުނ 

  ެޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް އިމްތިހާނުން ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ޙާސިލްވެފައިނުވާ، ދަރިވަރުންނަށާިއ، މީގ
ރިވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައިނުވާ ފަރާތްތަަކށް ކުރިން ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގައި ބައިވެ

 އަމާޒުކޮށްގެން ބްރިޖިން ޕްރގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުން

 1438  ްވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު މަދަހަ މުބާރާތެއް ބޭއްވުނ 

  ްކުރިނބީ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރުގައި އޯގަނިކް ގަސްކާނާ ވިއްކަން ފެށުނ 

 ެޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިުނން ކޮމިއުނިޓީ އީ.ސެންޓަރުގ  

  ްކޮއެކްސްނެޓް ވައިފައި ގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިުނނ 

 ްކައުންސިލް ވޮލީ ޓޯނަމަންޓް ބެްއވުނ 

 ްކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލްގެ ޕޯޓްފޯލިއޯ ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުނ 
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 ައެގޮތުން ޢީދު ސައި ބޭއްވުން،  –އް ިހންގުން ފިޠުރު ޢީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު ހަރަކާތްތ
ޢީދު ކުޅިވަރު )ފެންޖެހުން(، މަުގމަތީ ކުޅިވަރު، ހޭވައްލާ ތައްޔާރު، ތިންމުގޯލި، ކުޑަކުދިންގެ 

 ހަވީރު، ޢީދު ނައު 

  ްހިންގަން ހަމަޖެިހފައިވާ އައިޓީ ކޯސްތައް ކުރިނބީ ކައުންސިލާއި ސީ.އައި.ޓީ.އެމް ގުޅިގެނ
 ގެ ރަސްމިޔާތު ބޭއްވުން އިފްތިތާހް ކުރުމު

   ްކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލަށް ފަންޑްރައިޒް ކުރުމަށްޓަކައި ފުޑްފެއަރއެއް ބޭއްވުނ 

  ްކުރިނބީ ކައުންސިލާއި ސީ.އައި.ޓީ.އެމް ގުޅިގެން އައިޓީ ކޯސްތައް ހިންގަންފެުށނ 

  ެވަނަ އަހަރުގެ ޤުރުއާން މުބާރާތް ޭބއްވުން 2017ކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލްގ 

 ިލިުބނު ގަސްތައް ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރުން  ޕްރޮގްރާމް ގެ ދަށުން ފުޑް ސެކިއުރިޓ 

  އެގޮތުން މަސްރޭހެއް  –އަޟްޙާ ޢީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު ހަރަކާްތތައް ހިންގުްނ
ބޭއްވުމާއި، ކައްލި ކުޅުން، ތިންުމގޯލި ކުޅުން، ރިލޭރޭސް، ދުވުމުގެ ރޭސް، ސްކާފް ގެންދިއުން، 

  ޕެރޭޑް، ހޭވައްލާދުވާބައިބަާލ، މާލި

  ިކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ވޭވްލެންތް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއިއެކު އެއްބަސް ވުމެއްގައި ސޮއ
 ކުރެވުން

  ެވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހި ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 2017ކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލްގ 

 ުމަތް ތައާރަފް ކުރުންވޭވްލެންތް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއި ގުޅިގެން ކޭބަލް ޓީ.ވީ ގެ ޚިދ 

  ްކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުނ 

 ްޤައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުނ 

  ްބޭއްވުން 2017ކައުންސިލް ކަޕ 

  ްއެއްބައިވަންތަ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އަތުގުޅާލުމުގެ ހަރަކާތެއް ބޭއްވުނ 



 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ ކުރިނބީ ކައުްނސިލް                                           ރިޕޯޓް އަަހރީ ގެ ވަނަ އަހަރު  2017

 39 ގެ 12: ފްޙާޞަ 
 Ameenee Magu, Hdh.Kurin’bi, Republic of Maldives ދިވެހިރާއްޖެ ،ކުރިނބި ކައުންސިްލގެ އިދާރާ، އަމީނީމަގު، ހދ.ކުރިނބިތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ 
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 ިސަރުކާރު މުއައްސަސާތައް، ކުރިނބީ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން  އީ.ޕ.އޭ، ކުރިނބީ ކައުންސިލް އަދ
އަދި ބެލެނެވެރިން ގުޅީގެން ހިްނގުނު "ސާފު ކުރިނބި" ގެ ނަމުގައި ގޮނޑުދޮށް ސާފު ކުރުމުގެ 

 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން

  ްރޮހިންޔާގެ ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މުސްލިމުންނަށް އެހީތެރިވުމަްށޓަކައި ފަންޑުފޮއްޓެއް ބެހެއްޓުނ 

  



 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ ކުރިނބީ ކައުްނސިލް                                           ރިޕޯޓް އަަހރީ ގެ ވަނަ އަހަރު  2017
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 މާލީ ޚުލާސާ  
 ޚަރަދުވިފައިސާ  ލިބުނު ފައިސާ  ކޯޑު ތަފްޞީލް ކޯޑު ނަންބަރު

 52,086/40 -/83,130 ވައިފައި ޚިދުމަތުން ލިބޭ ފައިސާ 121000
 - -/3,895 ވިޔަފާރިފީ 121079
 - -/2,246 ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ  124000
 - -/18,104 ނީލަން ކިޔައިގެން ލިބޭ ފައިސާ 131001
 - -/1,866 ފޮޓޯ ކޮޕީގެ ޚިދުމަތަށް ލިބޭ ފައިސާ 121041
 - -/1,950 ގޮއިފާލައްބަ ހިންަނފަދަ ތަންަތުނގެ ވަރުވާ 125001
 66,420/63 -/57,244 ސްކޫލް ފީ 121046

 - - ތަންތަނުގެ ކުލި  
 - -/28,926 އެކިއެކި ކޯސް ހިންގައިގެން ލިބޭ 

 118,507/03 -/197,361 ޖުމްލަ 
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 ލަޑުދަނޑިތަކާއި ހަރަކާތްތައް : ދެވަނަ ބައި 

 ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތް  

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

 ކުރިއަށް ގެންދެވުނު 

- 

ތިޒާމެއް ތުގައި ކުނިއުކާލެވޭނެ އިންގޮއެދެވޭ 
ހަމަޖެއްސުމާއިއެކު ކުނިއުކާލުމުގެ ކަންތައްތަށް 

 ކުރިއަށް ގެންދެވޭ
 

ކުނިގޮނޑަށް ކުނިއުކާލުމަށް ކަުއންސިލްގެ ފަރާތުން 
އުޞޫލެއް ކަނޑައަޅާ އެއުޞޫލުގެ ދަށުން 

ގެ އިްނތިޒާމް ޢާންމުންނަށް ކުނިއުާކލުމު
 ންހަމަޖައްސައިދިނު

އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިގޮތުގައި 
ތުންނަށް އުނދަގޫ ރައްޔި

ނުފޯރާނެގޮތެއްގެމަިތން ރަށު ފެްނވަރުގައި 
 ކުނި ނައްތާލުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނާ އެއްގޮތްވާޮގތުގެމަތިން  އާންޓީން ނަގައިގެން ޕަރީސްކޫލް ހިންގުން  އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ޕްރީސްކޫލް ހިންގުން  149,125.90
 ން ސްކޫލުގެ ޚިދުމަތްތަށް ދިނު ޕްރީ

947.00 

ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވި ބައިވެރިން 
 ކޮމްޕިއުޓަރު ބޭސިކް ހުނަރު ހާސިލްކޮށްފައިވޭ 

ކޮމްޕިއުޓަރ ބޭސިކް ޓްރެއިނިންގް  •
 ޕްރޮގްރާމްރައް ހިންގުން

އިން  3އަދި  2، 1ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް  •
 އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ކޯސްަތއް ހިންގުން 

 ސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން -އީ •

އުލީމީ އަދި ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ މީހުންގެ ތަ
 ފަންނީ ޕްރޮގްރާމްތަށް ރާވާ ހިްނގުން

6000.00 

މި މަސައްކަތަކީ ދާއިމީކޮށް ކުރެވެމުންދާ 
 މަސައްކަތެކެވެ.

ގަބުރުސްތާނު ވިނަނޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 
 .ކުރުން

 ގަބުރުސްތާނު ބޮޑު ކުރުން

 ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެްއޓުމާއި ކަުށކަމާކެމީގެ
ކަންތަށް ކުރެވޭ ނިޒާމް ޤާއިމްކޮްށދިނުމާއި ، 

 ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުން
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މުނާސަބަތާއި އިޙްތިފާލްތަކުގައި ރަށުގައިހުރި  -
ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި 

ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކުންނާއި ރައްޔިތުން 
 ބައިވެރިވެ އެއްބާރުލުން ދެއްވި 

ނާއި ޤައުމީޮގތުން ފާަހގަކުރަންޖެހޭ ދީނީގޮތުން
 ރުންދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތުތައް ފާަހގަކު

ދީނީގޮތުންނާއި ޤައުމީޮގތުން ފާަހގަކުރަންޖެހޭ 
، ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތުތައް ފާަހގަކޮށް

 ދީނީ އަދި ޤައުމީ އިޙްތިފާލުތައް ބޭއްވުން 

171,600.00 

މެ ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހަކު މަގުކުނިކެހުން. ކޮން
 ހޮނިހިރު ދުވަހަކު މަގު ވިނަ ނޮޅުން

ދުވަހު،  2މަގުކުނިކެހުމުގެ މަސައްކަތް ހަފްތާއަކު 
އެމަސައްކަތްކުރުމަށް ކައުންސިލްއިދާރާގައި 

 .ވާ ފަރާތްތަށް ަލއްވައި ކުރުވުންނަންނޯޓްޮކށްފައި
 އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދު ސާފުކުރުން

 މަގުމަގައް އަރާ ރުއްގަހުގެ ބަދަލު ދިނުން 

މަތި ކުނިކަހާ ސާފްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް މަގު
ހަމަޖެއްސުމާއި ރަށުގެ ސާފްތާހިރުކަން 

ދެމެހެއްޓުމާއި ރަށް ޒީނަތްތެރިކޮްށ 
 ބެލެހެއްޓުން 

 ރޭގަނޑު މަގުމަތި ދިއްލާ ބެލެހެްއޓުން  މަގުމަތީ ބައްތިަތށް މަރާމާތުކުރުން  ރޭގަނޑު މަގުބައްތި ދިއްލުން  1,159.50

ރޭގައި އުފަންވެފައިވާ ވަނަ އަހަރު ތެ 2016 
ކުދިންގެ އަދަދާއި މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ 

 އަދަދު ދެނެގަނެވުނު.

އަލަށް އުފަންވާކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ 
 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

ރާމް ޕްރޮގް ނަން  ޕްރޮގްރާމްގެ ލަނޑުދަނޑިތައް 
  ކޯޑު

      
 އަސާސީ އަމާޒުތައް 

ގޯތި ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް  -
މަޑު ޖައްސާލަން އެންގުމުން 

 މަޑު ޖައްސާލެވިފައި 

 ފާސްކުރުން •
 ތަން ކަނޑައެޅުން •
 ހުއްދައަށް އެދުން  •

ބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަހަމަގޮތެއްގައި  ގޯތި ދޫކުރުން
 ހޯދައިދިނުން 

1.02 

      
 ހެޔޮވެރިކަން 

 2.02 ރުކާރު ހިންގުން އިސްލާހުކުރުންސަ - - - -

މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރެވި  12,357.00
 ޚިދުމަތް ދޭން ފެށިގައި

އައިޑީކާޑު ކަލެކްޓިން ޕޮއިންޓް  •
 ގާއިމްކުރުން

އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ ސަލާމަތީ ހެއްދޭނެ  •
 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

 މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރު
 ފޯރުކޮށްދޭ ރައްޔިތުންނަށް

 ލިބޭގޮތް ރަށުން ތްތައްޚިދުމަ
 ކުރުން މަސައްކަތް ހެދުމަށް

 އަތޮޅުތައް ތަރައްޤީއާއި ސަރަޙައްދީ
 ހިްނގުން ދަށުން ނިޒާމުގެ ލާމަރުކަޒީ

2.03 

      
 އިޖުތިމާއީ އިންސާފް 

9,045.50 

ރަށުގައި ރައްޔިތުން 
ދީނީގޮތުން ހޭުލންތެރިވެ 
ދީނީ ކަންކަމަށް ފަރުވާ 
 ބަހައްޓާކަން ފާހަގަކުރެވޭ 

 ކައުންސިލް ޤުރުއާން މުބާރާތް ޭބއްވުން •
 ކައުންސިލް މަދަހަ މުބާރާތް ބޭްއވުން •
 ޕްރީސްކޫލް މަދަހަ މުބާރާތް ބޭއްވުން •
 މުބާރާތް ބޭއްވުން ޤުރުއާންޕްރީސްކޫލް  •

ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން 
 އިތުރުކުރުން

 3.01 މްދީން ދެމެހެއްޓުން އިސްލާ



 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ ކުރިނބީ ކައުްނސިލް                                           ރިޕޯޓް އަަހރީ ގެ ވަނަ އަހަރު  2017

 39 ގެ 17: ފްޙާޞަ 
 Ameenee Magu, Hdh.Kurin’bi, Republic of Maldives ދިވެހިރާއްޖެ ،ކުރިނބި ކައުންސިްލގެ އިދާރާ، އަމީނީމަގު، ހދ.ކުރިނބިތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ 

twitter.com/kurinbeeCouncil 
 

facebook/KurinbiCouncil 
 

kurinbicouncil@live.com 
 

+(960) 6520036 
 

+(960) 6520036 
 

 

އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ކުދިްނ  •
 ތައްޔާރުކުރުން

 ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުން  •

- 
އަހަރުން އަހަރަށް މަދަރުސާ 

ދަރިވަރުން ހޯދާ ނަތީޖާ 
 ނގަޅުކަން ފާހަގަ ކުރެވޭރަ

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ  2016ސްކޫލް 
އިނާމް ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް އިނާމް 

 ހުށަހެޅުން 

ދަރިވަރުން ކިޔެވުމަށްޓަކައު ކުރާ 
މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް 

 ރު ދިނުން އެކުދިންނަށް ހިއްވަ

 3.03 ތަޢުލީމް 

65,408.95 
ދަރިވަރުން ތައުލީސް  17

 ހާޞިލްކޮށްފައިވޭ 
 ޕްރީސްކޫލް ހިންގުން ޕްރީސްކޫލް ހިންގިފައިވޭ

ދަރިވަރުން ކޯސް  27 
 ނިންމި 

 1،2،3އައިޓީ ކޯސް ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 
 ނިންމާލެވެނު 

ޒުވާނުންނަށް ކޮމްޕިއުޓަރ 
 ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުން 

 3.04 ރިއެރުވުންޒުވާނުން ކު

- 
ސެންޓަރުން އިންޓަެނޓުގެ ޚިދުމަތް -އީ 

ދެވުނު. އަދި ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމްތައް 
 ހިންގުނު 

 ސެންޓަރު ހިންގުން -އީ

50,141.18 

ނުންގެ މެދުގައި ޒުވާ
، ކުޅިވަރުގެ ރޫހު އާލާވި

 ކުއްކުރުން މަދުވުން

 ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުޅިވަރު އީދު  •
 ބާރާތް ކައުންސިލް ފުޓްބޯޅަ މު •
 ކައުންސިލް ވޮލީ މުބާރާތް •
މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝަޕް މުބާރާތުގައި  •

 ބައިވެރިވުން 
 ހދ.އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް  •

ކުޅިވަރުތެރޭން 
އެއްބައިވަންތަކަން އާލާކޮށް 

ވާދަވެރި މާހައުލެއްގައި ކުޅެން 
 ދަސްކުރުން

 3.05  ކުޅިވަރު

އާއިލާ ތަކުގެ މެދުގައި  2,209.00
 އާލާވި.އެކުވެރިކަން 

 3.06 އާއިލާ ބަދަހިކުރުން  އާއިލީ ބަދަހިވުން  ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބޭއްވުން
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 އިޤުތިޞާދީ ތަރައްޤީ 

ގަސްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް  
 ހިންގުނު 

 ހިންގުނު ގަސްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް •
ގޮނޑުދޮށް ސާފު ކުރުމުގެ  •

 ޕްރޮގްރާމްއެއް ހިންގުން

 4.06  މާވެށިތި ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުން

 4.07  ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް - - - -

      
 އެހެނިހެން ދާއިރާތައް 

- 
މެދުނުކެނޑި ރައްޔިތުންނަށް 

 ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވުނު
އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތް ވައިފައި  ދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން ޚި

 ފޯރުކޮށްދިނުން 
 5.02  ވިޔަފާރިއާއި އިންވެސްޓްމަންޓް

      
  ހިންގުން އޮފީސް 

 6.01 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު     487,279.40

 6.02 މުވައްޒަފުނަށް ހިނގާ ޚަރަދު    1,408,953.24
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 ކައުންސިލްގެ މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން ހިފުން : ތިންވަނަ ބައި 
 

 ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ޚުލާސާ  

 އެސެޓުގެ އަންދާޒީ ކުރެވޭ އަގު  ގެ ތަފްސީލްއެސެޓު #

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  ނުންގެ އިޖުތިމާޢީ ަމރުކަޒުކުރިނބީ ޒުވާ 4

 

 ގޮތް ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުން ހިފުނު 
 

ކުރިނބީ ޒުވާނުންގެ އިުޖތިމާީޢ މަރުކަޒު ވަނީ ކުރިމަގު ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގުމަށް ދޫކުރެވިފައެެވ. 
މީގެއިތުރުން ކުރިނީބ ލް އެ ޖަްމޢިއްޔާއިން ހިންގަމުން އައެވެ. ނބީ ޕްރީސްކޫމިގޮތުން އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާުތން ކުރި

އި ސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތް މި އިމާރާތުގަ-ކައުންސިލާއި އެން.ސީ.އައި.ޓީ ގުޅިގެން މިރަށުގައި ހިންގަމުންދާ ކޮމިއުނިޓީ އީ
 ރުކޮށްެދމުން ދެއެވެ.  އިން ފެށިގެން ފޯ 2014
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 ލާއި ކައުންސިލުގެ ހިންގުން ކައުންސި : ހަތަރުވަނަ ބައި 
 ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތް 

 ކައުންސިލުގެ އޮނިގަނޑް 
 މުޙައްމަދު އަފްރާހް )ކައުންސިލްގެ ރައީސް(  

 

 މުޙައްމަދު ޝާފީ )ކައުންސިލް މެމްބަރ(
 

އުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް()ކަޢަބްދުލްފައްތާޙް އަޫބބަކުރު   
 

 ޑިރެކްޓަރ )ހުސް މަޤާމް(
 

 އ.ޑިރެކްޓަރ )ހުސްމަގާމް(
އެކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް އެންޑް 

 މުނިސިޕަލް
 ސާރވިސް 

 ޢަލީ ޒިޔާދު އަޙްމަދު )އ.ޑިރކްޓަރ(
 ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރޒް ޔުނިޓް 

 

 ލީ )ފައިނޭންސް އޮފިސަރ(އަކްރަމް އަ
 ފާޠިމަތު ޒަހުމާ )އެޑްމިން އޮފިސަރ(

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

 މުޙައްމަދު ވަޙީދު )މަސައްކަތު(
 

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

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

 

 

 

 

 

 

 ކައުންސިލަރުންގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު 
 

 ، ޒިންމާތަށް ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތާއި
 

ވަނަ  112ގެ  7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު 
ގައި ކަނޑައެޅި، ތިލަދުންމަތީ ދެކުުނބުރީ ުކރިނބީ ކައުންސިލް މެންބަރުން  2017 ޖޫން 07މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަިތްނ 
 ގައި ހދ.ކުރިނީބ ކައުންސިލުން ކަނޑައެޅިގޮތް  2017ޫޖން  07މުރާޖާޢާ ކުރުމަށްފަހު އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް 

 ތިރީގައި އެވަނީ:
  

 މުޙައްމަދު އަފްރާހު 
 )ކައުންސިލްގެ ރައީސް(

 ޢަބްދުލްފައްތާޙް އަޫބބަކުރު
 )ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް(

 މުޙައްމަދު ޝާފީ
 )ކައުންސިލް މެންބަރ(
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 މަސްޢޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާ އާއި ތަފްޞީލް  ނަމާއި، މަޤާމް  #

1 
 މުޙައްމަދު އަފްރާހުނަން: 

 މަގާމް: ކައުންސިލްގެ ރައީސް 
 9899668މޮބައިލް: 

 ފައިނޭންސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ޤާނޫނާއި ކައުންސިލް ހިންާގ ޤަވާޢިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން  .1

ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން އުފުލަންޖެހޭ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް 
 އުފުލައި ހިންގުން.

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

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

 ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ ޒިންމާއާއި، ދައުރު ވިލަރެސްކުރުން. .4
މިނިސްޓްރޭޝަން އާއި ގުޅުންހުރި އެންެމހައި ކަންކަން ފައިނޭންސް އެންޑް އެޑް .5

 ހިންގާ ބެލެހެއްުޓން.

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

 ރެސްކުރުން.ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް، ވިލަ
 މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކުރުން. .3
 މަގުބައްތިތަކުގެ ކަންކަން ވިލަެރސްކުރުން. .4
 ހޯމް އެފެއާޒުގެ ދަށުން ހިނގާ އެންމެހައިކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން. .5
 ހޯމް އެފެއާޒާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން. .6
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 އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
 ގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުން.ރަށުގެ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީ .1
ރަށުގެ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތައް ކަމާބެހޭ  .2

 ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ކުރުން.
ރަށުގެ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްީޤއަށް ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާިއ ޕްލޭންތައް  .3

 ކުރިއަށްދާގޮތް މޮނިޓަރކުރުން.

 ންހުރި އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން.އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓާއި ގުޅު

  

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

 ހިންގުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
ޑުވެރިންނަނަށް ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަްށ މަސްވެރިންނަށާއި ދަނ .3

 މަސައްކަތްކުރުން.
މަސްވެރިންނާއި، ދަނޑުވެރިންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމާއި، އެމީހުންގެ  .4

 މާރކެޓް ފުޅާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
މަސްވެރިންނާއި ދަނޑުވެރިންނަްށ ދިމާވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމުގައި އެހީތެރިކަން  .5

 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުްނ.
ދަނޑުވެރިކަމަށް ދޫކުރެވޭ ބިްނތަކުގެ އެންމެހާ ކަންތަްއތަްއ މޮނިޓަރކޮށް  .6

 ވިލަރެސްކުރުން.
 ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައިކަންކަން ކުރުން. .7
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 ލް މަސްޢޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާ އާއި ތަފްޞީ ނަމާއި، މަޤާމް  #

2 
 ޢަބްދުލްފަްއތާޙް އަބޫބަކުރު ނަން: 

 މަގާމް: ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް
 9640403މޮބައިލް: 

 ޓޫރިޒަމް އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް
ޤާނޫނާއި ކައުންސިލް ހިންގާ ޤަވާޢިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން  .1

ޔަތުތައް ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން އުފުލަންޖެހޭ މަސްޢޫލިއް
 އުފުލައި އިދާރާ ހިންގުން.

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

 ދަތުރު ފަތުރުގެ ނިޒާމާއި، މިދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން. .3
 ދުއްވާ އެއްގަމު އުޅަނދާއި، ކަނޑު ުއޅަނދުފަހަރާއިބެހޭ ރަށުގައި .4

އެންމެހައިކަންކަން ބެލުމާއި، ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންގެންދާ ފެރީގެ 
ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން އެކަންކުރަނީ ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ 

ތަށް އަތޮޅު އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތައްތޯ ބަލަިއ، މޮނިޓަރކޮށް، ދިމާވާ މައްސަލަ
ކައުންސިލަށް އަންގައި ހައްުލކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން، ދަތުރުފަތުރާއި 
ބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤާޫނުނތަކާއި، ޤަވާޢިދުތައް ަރުށ ފެންވަރުގައި 

 ތަންފީޒުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަްނކަން ކުރުން.
 ހެއްޓުން.އާސާރީ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމާިއ، ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި، ދެމެ  .5
ޓޫރިޒަމް އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓްގެ ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ކަންކަން  .6

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

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

 ކުރުން.

 އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ރަށުގެ ތަޢުލީމީ ޙާލަތު ހުރިނެްތގޮތް ބަލާ، ަތޢުލީމުދޭ މުއައްސަސާތަކަށް ދިމާވާ  .1

 ދަތިތައް ކަމާބެހޭ ފަރާްތތަކާއި ގުޅިގެން ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
ގަޅުކުުރމަށް ރަށު ފެންވަރުގަިއ ިހންގާ ކަންކަން ތަޢުލީމީ ޙާލަތު ރަނ .2

ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ކަންކަމާއި ބެހޭގޮތުްނ ތަޢުލީމުދޭ ، ކުރިއަށްގެންދިއުމާއި
 މުއައްސަސާތަކަށް ލަފަޔާއި މަޝްވަރާދިނުން.

ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ، މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި .3
ވަރާކުރުމާއި، އެފަދަ ހަރަކާތްތައް ހިންގައި މުއައްސަސާތަކާއި މަސް

 ވިލަރެސްކުރުން.
 ދީނީ އެކިއެކި ހަރަކާތްތަށް ރަށުަގއި ހިންގުމާއި ވިލަރެސްކުރުން. .4

އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި 
 ކަންކަންކުރުން.
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 މުޙައްމަދު ޝާފީނަން: 

 މަގާމް: ކައުންސިލް މެންބަރ
 9681347މޮބައިލް: 

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

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

 ބަލައި މޮނިޓަރ ކުރުން.
ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮްށދިނުމަށް  .4

 މަސައްކަތްކުރުން.
 .އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީ މޮިނޓަރކޮްށ ވިލަރެސްކުރުން .5
 އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން. .6

 ހެލްތު އެންޑް ޖެންޑަރ އާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން.
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 ންވަރަމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ އެ
ޙިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ތަންތަާނއި، ދިރޭތަކެތި ރައްކާތެރިކުރެވޭނެ ރަނގަޅު  .1

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

 ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް 
 ން.ރަށުގެ ޒުވާނުންނާއި، ކުޅިވަރު ޙަރަކާތްތައް މޮނިޓަރކޮށް، ވިލަެރސްކުރު .1
ރަށުގެ ޒުވާނުން ޭހލުންތެރިުކރުމަށް ކްލަބް، ޖަމްޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްތަކާއި،  .2

ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަްށ 
 މަސައްކަތްކުރުން.

ރަށުތެރޭގައި ހުރި އިންސާީނ ވަސީލަތްތައް ދެނެގަެނ، ތަރައްޤީކުރުމަށް  .3
 މަސައްކަތްކުރުން.

 ވަރުގެ ރޫޙު އާލާކޮށް، އެކުވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.ރަށުގެ ކުޅި .4
ޒުވާނުންގެ ހުސްވަގުތު ބޭުންނތެރިގޮތުގައި ހޭދަކުރުމަށާއި، ޒުވާނުން އެކި  .5

ދާއިރާތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމަާށއި، ޒުވާނުންގެ ހުންނަ ތަާފތު ހުނަރާއި، 
ގެ ޤާބިލުަކން ހާސިލްކުރަްނ ކުޅަދާނަކަން ދެއްކޭނެ ފުރުޞަތުތަކާއި، ޒުވާނުން

 ބޭނުންވާނެ ކަްނތައްތައް ފަހިކޮްށދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
ރަށުގައިހުރި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތަކާއި، އިޖްތިމާޢި މަރުކަޒުތައް އަިދ  .6

ކުޅިވަރުކުޅޭ ސްޓޭޑިއަމްތަކާއި، ދަނޑުތަކާއި، ކޯޓުތަކާިއ، އެހެނިހެްނ 
 ންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްކުރުން.ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރަ

ރަށު ފެންވަރުގައި ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ރާވާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްަތކާއި ގުޅިގެން  .7
 މަސައްކަތްކުރުން.

ޒުވާނުންނާއި، ކުޅިވަރާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ކަންކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް  .8
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 މަސައްކަތްކުރުން.
 ހައި ކަންކަން ކުރުން.އެންމެ ރިގުޅުންހު އާއި ސްޕޯޓްސް އެންޑް ޔޫތު .9

 
 
 
 

 

 ކައުންސިލުގައި އެކުލަވާލެފައިވާ ކޮމިޓީއަކާއި މަސައްކަތް 
 )ްޓްރަސްޓް ފަންޑު )ކުރިނބީ މާިލއްޔަތު ފަންޑ 

o  ްކުރިނބީ މާލިއްޔަތު ފަންޑުގެ "ޓްރަސްޓް އެކައުންޓް" ހިންގުމުގެ ޒިންމާ އުފުލުނ 
  ެއަގު ކޮމިޓީރުއްގަހުގ 

o ަދަ ތަންތަނުެގ ރުއްގަހުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމާއި މިފަދަ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލަށް ގޯތި ގޯއްޗާއި މަގުފ
 ލަފަޔާ މަޝްވަރާދީ އެހީތެރިވެދިނުން

  ީބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓ 

o  ްކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބިޑަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރެވޭ އެންމެހައި މަސައްކަތާ ހުށަހެޅޭ ބިޑުތައ
 ޓް ކުރުމާ މިފަދަ ކަންކަމުގައި ކައުންސިލަށް އެހީތެރިވެުުނުންއިވެލުއޭ

 

 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
 ހުސް މަގާމް(ވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ )އިކޮނޮމިކް ޑި .6
 ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ )ހުސް މަގާމް( .7
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 އަކްރަމް އަލީއަލްފާޟިލް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ :  .8
  ފާޠިމަތު ޒަހުމާއެޑްމިން އޮފިސަރ:  އަލްފާޟިލާ  .9

 ސައިން ޙުސަން ޙަން އޮފިސަރ: އަލްފާޟިލް އ. އެޑްމި .10
 هللاމަސައްކަތު : އަލްފާޟިލް މޫސާ އަބުދު .11
 މުޙައްމަދު ވަޙީދު އަލްފާޟިލް މަސައްކަތު :   .12
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 މުވައްޒަފުން

 އިސްމާޢިލް މުޙައްމަދު )އިމާމް( .1
  އަޫބބަކުރު )އިމާމް(އަބްދުލްޣަނީ .2
 ޝަރީފާ އާދަމް )މުދިމު( .3
 އަބޫބަކުރު ޢަލީ )މަސައްކަތު( .4
 އަބްދުއްރަހީމް ޙަސަން )މަސައްކަތު( .5
 ސައިން ޝަރީފް )މަސައްކަތު(ޙު .6
 ދު )މަސައްކަތު(ޙީސަން ވަޙަ .7
 ރަޝީދު )މަސައްކަތު(هللا އަބްދު .8

 

 ކައުންސިލް ހިންގުން 

 ކައުންސިލް ހިނގާނެގޮތް 

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

ގައި ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްޮގތްވާގޮތުގެމަތިން ވީހާވެސް ހަލުިވކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވިގިތެއް
 ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ.

 

 މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު  
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 ގެ ހާޒިރީ ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުން 
 ށް( 2017 ޑިސެމްބަރ 31ން  2017ޖެނުއަރީ  1)ތިލަދުންމަތީ ދެކުުނބުރީ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންެގ ހާޒިރީ 
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1 
 އަޙްމަދު މުޖުތަބާ

 ސިލްގެ ރައީސް()ކައުން
107 98 - - 6 - - - - 3 - - - - - 

2 
 މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް 
)ކައުންސިލްގެ 
 ނައިބުރައީސް(

107 73 - - 8 - 23 - - 3 - - - - - 

3 
 ވަސީމް هللا އަބްދު

 )ކައުންސިލް މެންބަރ(
107 45 42 - 11 - 8 - - 0 - - - 1 - 

4 
 މުޙައްމަދު އަފްރާޙް 

 )ކައުންސިލްގެ ރައީސް(
243 196 4 - 20 - 11 - - 13 - - - - - 

5 
 ޢަބްދުލްފައްތާޙް އަބޫބަކުރު 

)ކައުންސިލްގެ 
 ނައިބުރައީސް(

136 126 - - 11 - - - - - - - - - - 

6 
 މުޙައްމަދު ޝާފީ 

 )ކައުންސިލް މެންބަރ(
136 115 - - 22 - - - - - - - - - - 

7 
 ޢަލީ ޒިޔާދު އަޙްމަދު 

 )އ.ޑިރެކްޓަރ(
243 166 - - 18 - 35 3 - 11 - - - 10 - 

8 
 އަކްރަމް ޢަލީ 

 )ފައިނޭންސް އޮފިސަރ(
243 196 - - 31 - - - - 7 - - 4 5 - 

9 
 ނަޝީދު هللا އަބްދު

 )އެޑްމިން އޮފިސަރ(
33 14 - - 8 - - - - 4 - - - 10 - 

10 
 ފާޠިމަތު ޒަހުމާ 

 )އެޑްމިން އޮފިސަރ(
164 133 - 1 20 - - - - 10 - - - - - 
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10 
 ންޙަސަން ޙުސައި

 )އ.އެޑްމިން އޮފިސަރ(
243 135 - - 32 - 30 - - 19 - - 6 7 - 

11 
 هللاމޫސާ އަބްދު
 )މަސައްކަތު(

243 201 - - 27 - 1 - - 14 - - - - - 

12 
 މުޙައްމަދު ވަހީދު 

 )މަސައްކަތު(
243 209 - - 16 - 18 - - - - - - - - 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތަށް 
 ިހނަވާގެ ުނވާނެގޮތަށް އުނދަގު ވީހާވެސް ކަނުގައި ދިމާލު ދަނޑާއި ބޯޅަ ރޭގައިހޯުލތެ ކަލޭފާނު އީސާ މަސްޖިދުލް •

 ރުންފާސްކު އެޅުމަށް
 ރުންފާސްކު ކުރުމަށް ޚަރަދު( ފީއަށް ޑޮމެއިން ކުރުމަށާއި ހޯސްޓް) ވެބްސައިޓަށް ރުފިޔާ -/1116 މައްޗަށް އަހަރެއްގެ •
 ނަގައިގެން ނަންބަރެއް ގެއަކުން ކޮންމެ ންގުމަށްޓަކައިއެ ގޮތެއްގައި އެކަށީގެންވާ އެންގުންތައް ކައުންސިލްގެ •

 ބަލްކް " ތެރެއިން ޕެކޭޖްތަކުގެ  އެސްއެމްއެސް ބަލްކް  ދިރާގު އެންގުމަށްޓަކައި ޒަރިއްޔާއިން އެސްއެމްއެސްގެ
 ރުން ފާސްކު" 250 އެސްއެމްއެސް

 ގަންނަ ބަސްތާ އަދި ކިލޯއެއް  ޔާއަށްރުފި 5 ފަރާތްތަކަށް ފަންނަ ކިލޯއިން ވަކިވަކި އަގުތަކަކީ ވިއްކާ  ގަސްކާނާ •
 ބުދަ ހޯމަ އާދިއްތަ ދުވަސްތަކަކީ  ވިއްކާ  ގަސްކާނާ ،ކަމަށާއި ރުފިޔާއަށް 100 ބަސްތާއެއް ކިލޯގެ 25 ފަރާތްތަކަށް
 ރުންފާސްކު ކަމަށް އަށް 13:00 އިން 9:00 ހެނދުނު ދުވަހުގެ ބުރާސްފަތި

 ނައިބުރައީސަކީ  އަދި އަފްރާޙް މުޙައްމަދު ޢަލްފާޟިލް ރައީސަކީ ގެވަނަ ދައުރު 3 ކައުންސިލް ކުރިނބީ.ހދ •
 ން ނިންމު ކަމުގައި އަޫބބަކުރު ޢަބްދުްލފައްތާޙު އަލްފާޟިލް

 އޮޕަރޭޓް ެއކައުންޓްތައް ނަްނބަރުތަކުގެ ދަންނަވާފައިވާ ތިރީގައި ހުޅުވާފައިވާ ަނމުގައި ކައުންސިލްގެ ކުރިނބީ.ހދ •
 ކުރިނބި .ހދ/ ހަތިހާ މުޖުތަބާ އަޙްމަދު އަލްފާޟިލް ރައީސް ންސިލްގެކައު ުކރިނބީ.ހދ ދީފައިވާ ހުއްދަ ކުރުމުގެ

(A225232 )ިކުރިނބި.ހދ/ ބަގީޗާގެ ޝިޔާޙް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ނަިއބުރައީސް އަދ  (A223227)ެހުއްދަ  ގ 
 އަދި ،ދިނުމަށާއި ދަ ހުއް ކުރުމުގެ  އޮޕަރޭޓް އެކައުންޓްތައް ބޭފުޅުން ދަންނަވާފައިވާ ތިރީގައި ބަދަލުގައި ،ބާތިލްކޮށް

 ން ނިންމު ބޭނުންވާނެކަަމށް ސޮއި ބޭފުޅުންގެ 2 މަދުވެގެން ނެގުމަށް  ފައިސާ އެކައުންޓްތަކުން
 ހޯމް  ،އެޑްމިންސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފައިނޭންސް ،ގޮތުަގއި ޒިއްމާތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ރައީސްގެ ކައުންސިލްގެ •

 ނައިބުރައީސް  ކައުްނސިލްގެ އަދި ކަމަށް އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް ފިޝަރީސް  ދިއަ ޑިވޮލޮޕްމެންޓް އިކޮނޮމިކް ،އެފެއަރޒް
 ހައުސިން ،ްޓރާންސްޕޯޓް އެންޑް ޓޫރިޒަމް ،ގޮތުގައި  ޒިއްމާތަކުގެ ަމސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި އަބޫބަކުރުގެ އަބްދުލްފައްތާހް 

 މެންބަރ ކައުންސިލް އަދި މަށް ކަ އެފެއަރޒް އިސްލާމިކް އެންޑް އެޑިއުކޭޝަން ،އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް
  އެންޑް  އެންވާރިމެންޓް ،ންޑަރޖެ އެންޑް ހެލްތް ،ގޮތުގައި  ޒިއްމާތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ގެ ޝާފީ މުޙައްމަދު
 ރުންފާސްކު ކަމަށް ސްޕޯޓްސް އެންޑް ޔޫތް އަދި އެނަރޖީ

 ރައްޔިތުންނަށް  ކުރިނބީ ޚިދުމަތް  ޓީވީގެ ކޭބަލް އެކު  ހިއްސާއާއި  ކައުންސިލްގެ ،ނަފާވާގޮތަށް މިކައުންސިލަށް •
 ސިޓީއިން  ނަންބަރ INDIV/2017/1/265 މިކައުންސިލްގެ ،ހުރުމާއެކު ވިސްނުން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ



 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ ކުރިނބީ ކައުްނސިލް                                           ރިޕޯޓް އަަހރީ ގެ ވަނަ އަހަރު  2017

 39 ގެ 33: ފްޙާޞަ 
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+(960) 6520036 
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 ޚިދުމަތް ޓީވީގެ ކޭބަލް ޙިއްސާވާގޮތަށް ކައުންސިލްމި އަދި . ގެނެސްފީމެވެ އަނބުރާ ބާޠިލްޮކށް ހުއްދަ އެފަރާތަށްދީފައިވާ
 ންނިންމު ކަމަށް ކިޔާނެ މަރުޙަބާ އެކަމަށް ވަނީނަމަ ބޭނުންފުުޅވާކަމުގައި ޔުމަށްގެންދި ކުރިޔަށް

 ދަނޑުވެރިކަން  ގޮތެއްގައި އެކަށީގެންވާ ބިމުގައި ދޫކުރެވިފައިވާ މިކައުންސިލުން ސޮސައިޓީއަށް ކޯޕަރޭޓިވް ކުރިނބީ •
 ދޮރުމަށްޗަށްވާތީ  މިސްކިތް ކަލޭފާނު ލްއީސާމަސްޖިދު އެތަނަކީ  އަދި ،ވާވެފައިވާތީ ގަސްފަޅާ އާއި  ވިނަ އެތާ ނުކުރެވި
 ރުންާފސްކު ނެގުމަށް މިކައުންސިލަށް ތެރޭގައި މުއްދަތެއްގެ އަވަސް އެބިން

 ހަމަޖެހިފައިވާ ބޭއްވުމަށް ދުވަހު ވަނަ 2017 ޖޫން 24 ބުރޫއަރާތީވެ ަތއްޔާރުވުމަށް ހަރަކާތްތަކަށް އީދުގެ ފިޠުރު •
 ރުންފާސްކު ކުރުމަށް އަވަސް ދުވަހަށް ވަނަ 2017 ޖޫން 23 މުބާރާތް މަދަހަ

 ކުޅިވަރުތަކަށާއި އީދު ކުޑަވާނޭގޮތަކަށް ޚަރަދު ވީހާވެސް ނެތުމާއެކު ޚާރަދެއްކުރެވެން ާމބޮޑު ބަޖެޓުން ކައުންސިލްގެ •
 ރުންފާސްކު ޚަރަދުކުރުމަށް ބަޖެޓުން ކައުންސިލްގެ މުބާރާތަށް މަދަހަ

 ރުންފާސްކު ގަތުމަށް ރކޯންއެއަ 2 ޚަރަދުން ކެޕިޓަލް އަހަރުގެ ވަނަ 2017 •
 ހިމެނެނީ  ކޮމެޓީގައި އިވެލުއޭޝަން ބިޑް -ން އެކުލަާވލު ކޮމެޓީއެއް ިއވެލުއޭޝަން ބިޑް ހިެމނޭ މެންބަރުން 6 •

 ކައުންސިލްގެ  ،އަބޫަބކުރު ޢަބްދުލްފައްތާޙު ނައިބުރައީސް ކައުންސިލްގެ ،އަފްރާޙް މުޙައްމަދު  ރައީސް  ކައުންސިލްގެ
 އަދި ޢަލީ އަކްރަމް އޮފިސަރ ފައިނޭންސް ،އަޙްމަދު ޒިޔާދު ޢަލީ ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓެންޓް ،ޝާފީ މުޙައްމަދު މެންބަރ

 ޒަހުމާ ފާޠިމަތު އޮފިސަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
 ދުވަހުގެ  ހުކުރު  ވާ 2017 ޖުލައި 28 ،ގްރީންހައުސް ބިމުގައިވާ ދޫކޮށްފައިވާ ސޮސައިޓީއަށް ކޯޕަރޭޓިވް ކުރިނބީ •

 ކަމަށާއި  ރުފިޔާ 2000/- އަގަކީ ފެށޭ ނީލަން އަދި ގެންދިޔުމަާށއި ކުރިޔަށް ަކންތައްތައް ކިޔުމުގެ ނީލަން މެންދުރުފަހު
 ކުރަން  ސާފު ހުސްކޮށް ބިން ނަގާ ތަކެތި ތެރޭގައި ދުވަހުގެ 20 ގިނަވެގެން ފެށިގެން ތާރީޚުން  ނީލަންކިޔާ އަދި

 ނުގެންގޮސް  މުއްދަތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މަށްފަހުދެއްކެވު ފައިސާ ތެރޭގައި ދުވަސް 7 ރަސްމީ އަދި މަށާއިވާނެކަ
 ރުންފާސްކު ނިންމާ އަމަލުކުރެވޭނެކަމަށް މަތިން ގޮތެއްގެ ކަނޑައަޅާ ކައުންސިލުން  ތަކެއްޗާމެދު ހުންނަ

 ނިންމާ އިޢުލާންކުރުމަށް ހޯދުމަށްޓަކައި ހިސާބެއް އަންދާސީ މީހުންގެ ތިބި ބޭނުްނވެފައި ހޯދުމަށް ގޯތި ބަންޑާރަ •
 ންސްކުރުފާ

 ކުރުމަށް  ބައްދަލު ރައްޔިތުންާނއި ގޯތިތެރޭގައި ސްކޫލް ކުރިނބީ ގައި 20:45 ުދވަހުގެ ހޯމަ ވާ 2017 ޖުލައި 31 •
 ރުންފާސްކު ނިންމާ  ބޭއްވުމަށް ޖަލްސާ ބާއްވާ

 ގުމަށްހިން ޯކސްތަކެއް ލެވެލް ސެޓްފިކެޓް ސެނަޓަރގައި.އީ ކޮމިއުނިޓީ ގުޅިގެން އާއި  CITM ކައުންސިލާއި ކުރިނބީ •
 ފާސްކުރުން

 ބަޖެޓުން ކައުންސިލްގެ ތަކުގައި ހަރަކާތް ހިންގޭ ކުރުމަށް ފާހަގަ( މިނިވަންދުވަސް ވަނަ  52) 2017 ޖުލައި 26 •
 ންފާސްކުރު  ނިންމާ ކުރުމަށް ޚަރަދު

 ފުޑްފެއަރ ދޮރުމަތީގައި ޕްރީސްކޫލް ،އަށް 23:00 އިން  16:00 ހަވީރު ދުވަހު ހުކުރު ވާ 2017 އޮގަސްޓް 04 •
 ބާކީ  އޭގެ ކަނޑައި އެޚަރަދަށް ލިބޭފައިދާއިން ޚަރަދުކޮށް މިކަމަށް ބަޖެޓުން ކައުންސިލްގެ އަދި ގެނަދިއުމަށާއި އަށްކުރި

 ންފާސްކުރު މާނިއް ކުރުމަށް ހޭދަ ތަރައްޤީއަށް ޕްރިސްކޫލްގެ



 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ ކުރިނބީ ކައުްނސިލް                                           ރިޕޯޓް އަަހރީ ގެ ވަނަ އަހަރު  2017

 39 ގެ 34: ފްޙާޞަ 
 Ameenee Magu, Hdh.Kurin’bi, Republic of Maldives ދިވެހިރާއްޖެ ،ކުރިނބި ކައުންސިްލގެ އިދާރާ، އަމީނީމަގު، ހދ.ކުރިނބިތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ 
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 ބޭއްވުނު  ދޮރުމަތީގައި ޕްރީސްކޫލް  ،އަށް 23:00 އިން  16:00 ހަވީރު ދުވަހު ހުކުރު ވީ  2017 އޮގަސްޓް 04 •
 ޕްރީސްކޫލްގެ  އަަވހަކަށް ވީއެންމެ ަކނޑައެޅުމަށްޓަކައި ކަންކަން ކުރާނެ ޚަރަދު އިން ފައިސާ ލިބުނު އިން ފުޑްފެއަރ

 ރުންފާސްކު މައިނިން ކުރުމަށް ބަްއދަލު ޓީޗަރުންނާ ބެލެނިވެރިންނާއި
 ކުރިއަށް  ރޭވުމުގެ ހަރަކާތްތައް  ކުޅިވަރު ޢީދު ހެދުމަށްޓަކައި ޢީދަކަށް ފޯރިގަދަ ޢީދަކީ އަޟަޙާ އަހަރުގެ ވަނަ 1438 •

 ކުރުމަށް ޚަރަދު ބަޖެޓުން ގެ ކައުންސިލް ތަކަށް ކުޅިވަރު  ޢީދު އަދި ނިންމައި ކޮށްގޮތެއް  ބައްދަލު ޒުވާނުންނާއި
 ރުންފާސްކު ނިންމައި

 ލިބޭގޮތަށް އްތައިންސަ 10 ގޮތުގައި ފައިދާގެ ސާފު ގެ ލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް ވޭވވްެލންޓް ކައުންސިލަށް ކުރިނބީ •
 ގެ އިންޓަރނެޓް އިތުރަށް އަދި ދިނުމަށާއި ޚިދުމަތް ގެ ވީ .ޓ ކޭބަލް ގުޅިގެން ލިމިޓެޑްއާއި ޕްރައިވެޓް ވޭވްލެންތް
 ރުންފާސްކު ނިންމާ ދިނުމަށް ޚިދުމަތް

 ހުރިހާ  ސަރުކާރު އަދި ކައުންސިލް އާއި EPA ގައި  08:30 ދަވަހުގެ ހޮނިހިރު ވަ 2017 ސެޕްޓެމްބަރ 16 •
 ގޮނޑުދޮށް ނަމުގައި ގެ" ކުރިނބި ސާފު" ހުޅުާވލައިގެން ފަރާތްތަކަށްވެސް އާނުމު އަދި ގުޅިގެން އައްސަސާތަކެއްމު

 ރުންފާސްކު ނިންމާ ބޭއްވުމަށް  ޕްރޮގްރާމް ކުރުމުގެ ސާފު ސަރަހައްދު ވަށައިގެންވާ އަދި
 ވުަމށްޓަކައި  އެހީ މުސްލިުމނަށް ހިފައިވާޖެ ޙާލުގައި ަސބަބުން  ޢަމަލުތަކުގެ ލާއިންސާނީ ހިނގަމުންދާ މިޔަންމާގައި •

 ންފާސްކުރު ިނންމާ ބެހެއްޓުަމށް ފަންޑުފޮއްޓެއް އަވަހަކަށް ވީއެއްމެ ހޯދުމަށް ފަންޑު
 ންފާސްކުރު ނިންމާ ބޭއްވުމަށް ދުވަހު ހޮނިހިރު ވާ 2017 ސެޕްޓެމްބަރ 23 މުބާރާތް ޤުރްއާން ޕްރީސްކޫލް ކުރިމަގު •
 ތަނަކަށް  ހިފޭނެ ބޭުނން ގޮތެއްގައި އެކަށީގެންވާ ރައްޔިތުންނަށް  ކައުންސިލަށާއި ޒަކީ މަރުކަ ޢިޖްތިމާޢީ ޒުވާނުންގެ •

 22 ތަކެތި ގިނަދުވަސްވީ ބޭނުންނުކުރެވޭ ހުރި މަރުކަޒުގައި ޢިޖްތިމާޢީ ޒުވާނުންގެ ކުރިނބީ  ހެދުމަށްޓަކައި
 ންރުފާސްކު ނިންމާ ކިޔުމަށް ނީލަން ގައި 14:00 ދުވަހުގެ ހުކުރު ވާ ސެޕްޓެމްބަރ

 ޚަރަދުތަށް އެންމެހާ ކުރަންެޖހޭ ނަމުގައި ޓީމުގެ ކުރިނބީ  އަދި ބައިވެރިވުމަށާއި ުމބާރާތުގައި  ފުޓްބޯޅަ އަތޮޅު.ހދ •
 .ފާސްކޮށްފީމެވެ ކުރުމަށް

 ރުންފާސްކު ނެރުމަށް ޓީމެއް ކައުންސިލުން ރައުންޑްގައި އެޓޯލް ފިއެސްޓާ ފުޓްސެލް ފެށޭ ގައި 2017 ނޮވެމްބަރ 3 •
 މަސައްކަތްތަކެއް  ބުރަ އެޅުމަށް އެއާޕޯޓެއް ސަރުކާރުން ކުޅުދުއްފުށިގައި ކަމުގައިވާ ހަބު މައި މަތީގެބޮޑުތިލަދުން •

 ބޮޑުތިލަދުންމަތީގެ  މެމްބަރުން މަޖިލީސް ނިސްބައިވާ ބޮޑުތިލަދުންމައްޗަށް ޝުކުރުދަންނަވާ އެކަމަށް ،ކުރައްވަމުންދާތީ
 ރުންފާސްކު ނިންމާ ނެރުމަށް ނޫސްބަޔާން އިލްތިމާސްކޮށް ދެއްވުމަށްކޮއް އްކަތްމަސަ ސަރުކާރާގުޅިގެން ތަރައްޤީއަށް

 ބެހޭގޮތުން ގޮތަކާ ކުރެވޭނެ މަރާމާތު ބަނދަރު އަރިއަޅާލާފައިވާ ،އަވަހަކަށް އެއްމެ ވީ ނިޒާމާށްބަލާ ފަތުރުގެ ދަތުރު •
 ރުންފާސްކު ނިންމާ ކުރުމަށް ދަތުރެއް އަށް ހައުސިންގ އޮފް މިނިސްޓްރީ ކުރުމަށް މަޝްވަރާ

 ނިންމާ  ބޮޑުކުރުމަށް ރުފިޔާއަށް 300/- ބަދަލުގައި ރުފިޔާގެ  250/- ،މަހުފީ ޕްރީސްކޫލްގެ ކުރިމަގު ކުރިނބީ. ހދ •
 ރުންފާސްކު

 ރުންފާސްކު ިނންމާ ހެއްދެވުމަށް ބޭންކިންގ އިންޓަރނެޓް ހެއްދެވުމަށް ގޮތެއް ޗެކްކުރެވޭނެ ބެލެންސް ކައުންސިލްގެ •
 މުބާރާތް  މިއަހަރުގެ އެހެންނަމަވެސް ،ގޮަތށް ފަށާ ދުވަހު  ަވނަ 25 ނޮވެމްބަރ ރެއްގެއަހަ ކޮންމެ ކަޕް ކައުންސިލް •

 ރުންފާސްކު ނިންމާ ގައިބޭއްވުމަށް 01 ޑިސެމްބަރ
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 ގޮތުގައި  މުބާރާތެއްގެ ބޮޑު  އަގު ހެ ( ރުފިޔާ ވިހިހާސް) ރ20000/- މުބާރާތަކީ ފުޓަބޯޅަ ކަޕް  ކައުންސިލް މިފަހަރުގެ •
 ރުންާފސްކު ނިންމާ ގެންދިޔުމަށް ކުރިއަށް

 

 އޯޑިޓް 

 އިންޓަރނަލް އޯޑިޓް   

 ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ އިންޓަރނަލް އޯޑިޓެއް  2017

 

 މާލީ އޯޑިޓް   

 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ މާލީ އޯޑިޓެއް ކުރެވިފައި ނެތެވެ. 2017

 

 އިދާރީ އޯޑިޓް   

 ޓެއް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިދާރީ އޯޑި ވަނަ 2017

 

 އެކްސްޓަރނަލް އޯޑިޓް   

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓެއްވެސް ކުރެވިފައެއް ނެތެވެ. އަދި މިފަދަ އޮޑިޓެއް  2017
 ކުރެވިފައި ނުވަނީ ކަމުގެ ފަންނީ ބަޔަކު ލައްވާ ކުރުވުމުގައި އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓް އިދާރާގައި ނެތުުމންނެވެ.

 

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

މަޝްވަރާ ހޯދުމުގެގޮތުން އެކިފަހަރު މަތިން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލްކުރެވި، ރައްޔިތުންކުރާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދާީރ 
އެވެ. އަދި އިޢުލާނާިއ އެންގުން ރަށުތެރޭގައި  ހިއްަޕއިގެންނާއި، ލައުޑް ސްޕީކަރުން ގޮވައިގެންނާއި މި ވެވިފައި ވެ

ނޫންވެސް މިފަދަ ވަސީލަތްތަުކގެ ބޭނުންކޮށްެގން ސަރުކާރާއި ރަށުކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެޭހ 
 އެވެ.މެސެޖްތައް ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާުބދާރީ ވެވިފައި ވާނެ
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 ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް  
 3ދަށުން  ކޮންްޓރެކްޓް އެމްޕްލޯއީމެންޓްކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް، 

މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. އަދި މަސައްކަތު މީހުން ނަގައިގެން ކުރިނބީ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރު ބެލެހެއްޓުމުގެ 
މީހުންލައްވަިއ  19އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދު ބެލެހެއްުޓމަށް ނަންޯނޓް ކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައި ނަންޯނޓް ކުރި 

ޓީޗަރުްނ  2އަދި ކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލް ހިންގުމަށް ވަގުތީ  ފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ.އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދު ސާ
  ކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލުގައި ބޭބީ ނާސަރީ އާއި ނާސަރީ ކިޔަވައިދެވުނެވެ.ނަގައިގެން

 ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބް : ފަސްވަނަ ބައި 
  

 ކައުންސިލުގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބަޔާން 
ގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރެވިފައިވާ ފައިސާގެ އެންމެހާ މުޢާމަލާތްތައް ކުރެވިފައިވަނީ ދިެވހިރާއްޖޭ 2017

 ވާއިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.ލިއްޔަތު ޤާޫނނާއި ޤަމާއިދާރީ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނާއި 

 

 މުޙައްމަދު އަފްރާހު          
 ބަޖެޓް ތަންފީޒްކުރުމުގެ އިސްވެރިޔާ      

 )ކައުންސިލްގެ ރައީސް(        

 އަކްރަމް ޢަލީ            
 ފައިސާއާއި ހިސާބުތަކާއި ހަވާލުވެ ހުންނަ އިދާރީ

 )ފައިނޭންސް އޮފިސަރ(        
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 ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބް  
 
 
 

ވަނަ  2017 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލް 
އަހަރުގެ ޖުމްލަ 

 ޚަރަދު 

ގެ ފުރަތަމަ  2017
 މަހުގެ ޚަރަދު  6

ލިބުނު ގެ  2017
 ބަޖެޓް 

ވަނަ  2016
 އަހަރުގެ ޚަރަދު 

 2,024,618.62 1,769,554.00 856,661.79 1,724,959.76 ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ ރިކަރަންޓް  

 15,700.00 37,800.00 - 34,980.00 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  
 2,040,318.62 1,807,354.00 856,661.79 1,759,939.76 ބަޖެޓް މުޅި ޖުމްލަ 
 
     ރިކަރަންޓް ޚަރަދު  

 1,342,612.70 1,174,054.00 633,724.34 1,188,208.29 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 210

ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ  213
މުވައްޒަފުންނާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކުން 

 ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ 

63,725.81 32,935.61 64,100.00 66,340.54 

 25,469.00 10,000.00 1,910.00 27,635.00 ކުރުމުގެ ޚަރަދު  ދަތުރުފަތުރު 221
ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯާދ  އޮފީސް 222

 ތަކެތީގެ އަގު
21,133.50 765.00 27,900.00 55,247.40 

ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިުދމަތުގެ  އޮފީސް 223
 ޚަރަދު 

219,770.66 86,447.84 251,500.00 241,579.99 

ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ  ޚިދުމަތް 224
 ތަކެތީގެ އަގު

- - - - 

 6,634.00 - - 5,470.00 ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  ތަމްރީން 225
 22,714.99 25,000.00 1,279.00 5,816.50 ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  މަރާމާތު 226
 - - - - ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު ލޯނުގެ 227
އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި  ސަރުކާރުންދޭ 228

 ސަބްސިޑީޒް 
193,200.00 99,600.00 217,000.00 182,800.00 

ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ިލިބދާނެ  ލިބިފައިވާ 281
 ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ

- - - 81,220.00 

 1,724,959.76 856,661.79 1,769,554.00 2,024,618.62 

 
     ކެޕިޓަލް ޚަރަދު  
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މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުަމށް  ތަރައްޤީގެ 291
 ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު 

- - - - 

ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަުރމުދާ  ސްއޮފީ 423
 ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 

34,980.00 - 37,800.00 15,700.00 

ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ  އިގްތިޞާދީ 440
 ޚަރަދު 

- - - - 

 -  - - އަނބުރާ ދެއްކުން  ލޯން 720
 -  - - ދޫކުރުން ލޯން 730
  34,980.00 - 37,800.00 15,700.00 

 
     ހިނގާ ޚަރަދު  މުވައްޒަފުންނަށް  210
 1,049,839.37 934,026.00 480,857.67 926,791.62 މުސާރައާއި އުޖޫރަ  211

 292,773.33 240,028.00 152,866.67 261,416.67 ދޭ އެލަވަންސް  މުވައްޒަފުންނަށް 212
  1,188,208.29 633,724.34 1,174,054.00 1,342,612.70 
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 ނިންމުން 
ެގ ތަކުންަމތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުްނސިލް ހިނގާދިޔަގޮތާއި މި ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްވަނަ އަހަރު ތިލަދު 2017

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

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

މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދެއްވި ެއއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ފާހަަގކޮށް އެންމެހައި ފަރާްތތަކަށް 
ކުރިނބީއަށް ތަރައްޤީއާއި ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މި ލޮބޮވެތި ދިވެހި ޤައުމަށާއި މި ފަޙުރުވެރި هللا 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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