
 

 



 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުުރބުރީ ޮކނޑޭ ަކއުންސިލް                               ރިޕޯޓް އަަހރީ ވަނަ އަހަުރގެ  2017

 2 

 

c 

 

 ތަޢާރަފުު

ނޑޭ  ވަނަ އަަހރު 2017މިރިޕޯޓަކީ   މަަސްއކަތްތައް ަކއުންސިލުގެހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮ
ަވނަ ދައުރުގެ މެމްބަރުްނ  30މިަކއުންސިލްގެ  ރިޕޯޓެވެ. ތަފްޞީލީ ހިމެނޭ ތުލޫމާޢުދިޔަ ގޮުތގެ މަހިނގައި

 30ނަ އަހަުރގެ މެދުތެރެއިން ަކމުން ކައުންސިލްެގ ވަ 7302އިންތިޙާބްވެ މަޤާމާއި ަޙވާުލެވ ވަަޑިއގެންފައިވަީނ 
ވަނަ ދައުުރގަިއ ތަރައްީޤއަްށ މާބޮޑެތި މަސަްއކަތަކެްއ ުކރެވިފައި ުނވިނަމަވެްސ ަކުއންސިލްގެ މަސަްއކަތްތަްއ 

ަވނަ އަހަރު ގިނަ ކާމިޔާބީތަެކއް ހޯދުމަށް ވަނީ އަމާުޒ  7303ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަެކއްކޮށް 
 ހިފާފައެވެ.

ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ ހަރަކާްތތަކާއި،  7302ގައި ބަލާލެވިފަިއވާނީ ޓްމިރިޕޯ
ރަށުަގއި ހިންގިަފއިާވ ަތރައްޤިެގ ޕްރޮގްރާމްތަުކގެ  އެހަރަކާތްތަކުން ނަތީޖާ ާހސިލްކުރެވިފަިއާވ މިންވަރާިއ،
ެގ ތަފްޞީލްގެ އިތުރުްނ ލަތްަތކުގެ ބޭނުންކޮށްފަިއވާ ގޮތޮމަޢުލޫމާތާއި ކައުންސިލްގެ ުމދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީ

ކައުންސިްލގެ މަސައްކަތްަތއް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަާކއި، އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް 
 ކުރެވުނު މަސަްއކަތްތަުކގެ މަްއޗަށެވެ.

 ތަޞައްވުރު  ކައުންސިލުގެ 

 

  މިޝަން  ކައުންސިލުގެ 
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ސިލުގެ ރައީސްގެ ބަޔާން ކައުން  

އުއްމަތުގެ ނަިބއްޔާ މުޙައްމަދު ށް ހަމްދާ ސަނާ ދަންނަވަމެވެ. މިސުބުހާަނހޫ ވަތަޢާލާއަهللا ނިއުމަތްތަކުގެވެރި 
ގައި ންއެދި ދުޢާކުރަމެވެ. މި ސަލަވާތާއި ސަލާމްއަލައިހިވަސައްލަމަށް ސަލަވާތާއި، ސަލާމާއި ބަރަާކތް ލެއްވުهللا ސައްލަ

 ސްޙާބުން ޝާމިލްކުރަމެވެ.ންނާއި އައެކަލޭގެފާނުގެ އާލު

ނޑު  30ކައުންސިލްގެ  ވަނަ އަހަރު 7302ފާއިތުވި   ވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލް އިންތިޙާބްވެ ަމޤާމާއި އަޅުގަ
ހަވާލުވިއިރު އަހަރު ދެބައިވެފަިއވުމުން ތަރައްޤީގެ ކަންަކން ުކރިއަށް ގެންދިއުމަށް ާމބޮޑު ޕްޭލންތަކެއް ރޭވިފައި ެނތުމުްނ 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ތަރައްޤިއަށް މާބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިނުވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ލާމަރުކަޒީ  7302
ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރައްޔިތުްނަނށް ދިނުމަށް ކައުންސިލްގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތްތަކާއި، ރައްޔިތުންނަށް 

ފުޅާ  ވީހާވެސްރެއިން ކައުންސިލްގެ މާލީ ޤާބިލްކަން ހުރި މިންވަރު އެޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެ
 ދާއިރާއެއްގައި ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނެއެވެ.

ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ބޮޑަށް އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ ހިންގުްނ  7302ނިމިދިޔަ 
ދާރީ މަސައްކަތައް ބޭނުންވާ ސާމާނު މުވައްޒަފުންނަށް ހޯދައި ދިނުމުެގ އިތުރުން ކައުންސިލުްނ އިހަރުދަނާ ކުރުމަށާއި، 

ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންެޖހޭ ޚިދުމަތްތައް ލުއިފަސޭހަ ގޮތެއްަގއި ދިނުމުގެ މަގު ތަނަވަސް ުކރުމުގެ އިތުރުން، އެކަމަށް 
 ކައުންސިލަށް ިދމާވާ ގޮންޖެހުންތައް ނައްތާލުަމށް މަސައްކަތް ކުރުމަށެވެ. ވާއިދުތަކާިއ، އުޞޫްލތައް ހަދުމަށާއި،ބޭނުންވާ ޤަ

ރުޮކށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ މަޢުލޫާމތާއި، ކައުންސިލުން ނިންާމ ނިންުމންތަކާއި، ކުރިއަްށ ހަމައެއާއެކު ކައުންސިލުން ފޯ
ރާއެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭނެ ހެްނ ގެންދާ މަސައްކަތްތައް ވީހާވެސް ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި، ވީހާވެސް ފުލާ ދާއި

ންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިުއމުގެ އިތުރުން ކައުންސިލުްނ ިނންމާ ނިންުމންތަކުގައާއި ކުރާަމސައްކަތްތަކުގައި ރައްޔިތު
ޔާބީތަކެއް ހާޞިލް ވަނަ އަހަރު މާބޮޑު ކާމި 7302ނިމިދިޔަ  ބައިވެރިވުން އިތުރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނެއެވެ.

ވަނަ އަހަރު ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސް ކައުންސިލްގެ މިޝަންއާއި ވިޝަން  7303ކުރެވިފައި ނުވިނަމަވެސް 
 ހާޞިލް ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ވަނީ އަމާޒު ކުރެވިފައެވެ.

ނޑުގެ ދުޢާއަކީ   މަށް ނިންމާފައިވާ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މަގު ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ކުރު 7303އަޅުގަ
 ތަނަަވސްކޮށް ދެއްވުމެވެ.هللا ނަވަސްވެ ކައުންސިލްގެ ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ނިންމާލެވޭނެ މަގު މާތްތަ
 

 
 

 
 

 އަޙްމަދު އަބްދުލްޙަކީމް 
 ކައުންސިލް ރައީސް  
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 ރަށުގެ ވަނަވަރު 

 

  072773721 :)އަކަފޫޓުން( އާބާދުވެފައިވާ ސަތަހައްދުގެ ބޮޑުމިން .7 01010060ރަށުގެ ބޮޑުމިން )އަކަފޫޓުން(:  .0
  އާބާދީ: .0

ރޑް(: 070  515 އާބާދީ )ރަޖިސްޓާ
 046: އަހަރުންދަށް 03
 735: އަހަރާއި ދެމެދު  03-05
 000: އަހަރާއި ދެމެދު  05-15
 05: އަހަރުން މަތި 15

 
     763 އާބާދީ )ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ(:  077

  033: ންދަށްއަހަރު 03
 53: އަހަރާއި ދެމެދު  03-05
 13: އަހަރާއި ދެމެދު  05-15
 03:  އަހަރުން މަތި 15

 35 ގޭބިސީގެ އަދަދު: .6

 10މީހުން ދިރިއުޅޭ:     

 76ފަޅުގެ:     

 މިސްކިތްަތކުގެ އަދަދު: .5

 33އަމިއްލަ: 

 03ސަރުކާރު: 

 ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް: .1

ނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދަށް ކުނި  ހ. ކައުންސިލުން ކުނި އެޅުމަށް ކަ

)ުވޭސްޓްުމެނޭޖްމެންޓްުސެންޓަރުހެދުމުގެުމަސައްކަތްުކުރިއަށްުއަޅައިގެން
ުދަނީ(

 ނަރުދަމާ ނިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް: .2

)ވަކިވަކި ގޭގޭގައި ސެޕްޓިކް ޓޭންކް  ހ. ސެޕްޓިކް ޓޭންކްއާއި ގުޅާފައި

 ޅު ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރެވިފައި ނުވެއެވެ.ބަހައްޓައިގެން( ފެންވަރު ރަނގަ

 ބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ ފެން: .3

 ހ. ވާރޭފެން
 ހެނިހެން ކަންތައްތަކަށް ބޭނުންކުރާ ފެން:އެފެންވެރުން އަދި  .4

 ށ. ވަޅުފެން

ގެ މަސައްކަތްތައް ނިމި ބޭނުން ކުރަން ބަނދަރުގެ ހާލަތު:  ބަނަދަރު  .03
 ފަށާއި.

 753×053ފޫޓްއިން:  ޑުމިން ބަނދަރުގެ ބޮ .00

 ޕްރީސްކޫލްގެ އަދަދު:  .07

ނޑޭ ސްކޫލްގައިހ.   ޕްރީ ސްކޫލް ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށް ދެމުންދަނީ ކޮ

 

 ޕްރީސްކުލްގައި ކިޔަވާ ކުދިންގެ އަދަދު: .00

 05ހ. ސަރުކާރުން ހިންގާ: 

 33ށ. ކައުންސިލްއިން ހިންގާ: 

 33ނ. އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ:   

 :ދުޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ އަދަ .06

 37ސަރުކާރުން ހިންގާ:  ހ.
 ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރ ފޯރުޯކށްދޭ ތަންތަުނގެ އަދަދު:  .05

 30ހ. ސަރުކާރުން ހިންގާ: 
 

 ސްކޫލާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު: .01

 ޓީޗަރުން 36ޓީޗަރުން   ބިދޭސީ:  30ދިވެހި:   36ރ. ގްރެޖުއޭޓް ޓީޗަރުންގެ އަދަދު:            53ހ.ކިޔަވާ ކުދިންގެ އަދަދު: 

 30ބ. ޓްރެއިންޑް ޓީޗަރުންގެ އަދަދު:                    07ން: ށ. އަންހެ

 3ޅ. ކޮލިފައިޑް ޓީޗަރުންގެ އަދަދު:                    71ނ. ފިރިހެން: 

 ރުފިޔާ  7337333ކ. މަހެއްގެ މައްޗައް ހިނގާކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދު:             30ނ. ކްލާސްރޫމްގެ އަދަދު: 

 36އަރ ހިދުމަތުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު: ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެ .02

 33ސަރުކާރުން ހިންގާ:  0170

އެހެނިހެން )ބަރާންކުރޭ(: އ.ކޮމިއުނިޓީ    33ލެބޯޓްރީގައި މަސައްކަތް ކުރާ:    37ނަރުހުން:    30ޑޮކްޓަރުން:    33ސްޕެސަލިސްޓް ޑޮކްޓްރުން: 

 30ހެލްތް އޮފިސަރ 
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 33ލްއިން ހިންގާ: ކައުންސި 0177

އެހެނިހެން )ބަރާންކުރޭ(: އ.ކޮމިއުނިޓީ    33ލެބޯޓްރީގައި މަސައްކަތް ކުރާ:    33ނަރުހުން:    33ޑޮކްޓަރުން:    33ސްޕެސަލިސްޓް ޑޮކްޓްރުން: 
 33ހެލްތް އޮފިސަރ 

 33އްލަ ފަރާތަކުން ހިންގާ: އަމި 0170

އެހެނިހެން )ބަރާންކުރޭ(: އ.ކޮމިއުނިޓީ    33ލެބޯޓްރީގައި މަސައްކަތް ކުރާ:    33ރުހުން: ނަ   33ޑޮކްޓަރުން:    33ސްޕެސަލިސްޓް ޑޮކްޓްރުން: 
 33ހެލްތް އޮފިސަރ 

 30ސިއްހީ ހިދުމަށްދޭ ތަންތަނުގެ އަދަދު:  .03

 33ހ. ހޮސްޕިޓަލް: 

 33ށ. ކްލިނިކް: 

 30ނ. ހެލްތް ޕޯސްޓ/ސެންޓަރ: 

 ތު ސެންޓަރގެ އަދަދު:. ޔ03ޫ
 33ހ. ކައުންސިލް: 

 33މިއްލަ ފަރާތްތަކުން: ށ. އަ
 33ނ. އެހެނިހެން )ބަޔާންކުރޭ(: 

 . ރަށުގައި ހިންގާ ފިހާރައިގެ އަދަދު: 04
 33ރ. ގެސްޓް ޝޮޕް:                 01ހ. ފާމަސީ: 

ރޑްވެއަރ:   33ބ. އެހެނިހެން ބަޔާންކުރޭ:               33ށ. ހާ
 36ނ. އާއްމު މުދާ: 

ނޑުތަކުގެ އަދ73ަ  ދު: . ކުޅިވަރުކުޅޭ ދަ

 30ހ. ކައުންސިލް: 

 33ށ. އަމައްލަ ފަރާތްތަކުން: 

 33ނ. އެހެނިހެން )ބަޔާނަކުރޭ(: 

 . މަގަތައް ދިއްލުމަށް ބޭނުންކުރާ ބައްތީގެ އަދަދު: 70
 63ހ. ކައުންސިލް: 

 33ށ. އެހެނިހެން )ބަޔާންކުރޭ(: 

 30. ރަށުގައި ހިންގާ ސައިހޮޓާ، ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ ތަންތަނުގެ އަދަދު: 77

ނޑުގައި 70 . އެހެންތަންތަނުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް ރަުށގައި ބޭނުންކުރައްވާ ކަ
 ދުއްވާ އުޅަނދު ފަހަރު.

 30ރ. މަސްވެރިކަންކުރާ:         33ހ. މީހުން އަދި މުދާ އުފުލާ: 
 32ބ. ޑިންގީ:                33ށ. މުދާ އުފުލާ: 

 33ންކުރޭ(: ޅ. އެހެނިހެން )ބަޔާ                  37ނ. ލޯންޗް: 
 
 

 . ރަށުގައި ހިންގާ ކުންފުނީގެ އަދަދު: 76

 ރ. އެހެނިހެން)ބަޔާންކުރޭ(                -   ހ. އިމާރާތަކުރުން: 

 ބ. ނެތް.                 -ށ. އިންޕޯޓް މުދާ ވިއްކާ:

 33ކުރާ: ނ. ތްވަރިޒަމް ދާއިރާއާއި ގުލުންހުރި ވިޔަފާރި

 ރެޖިސްްޓރީ ކޮށްފައިވާ ބިދޭސީންގެ އަދަދު:  . ރަށުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށ75ް
              33ރ. ގޭގަ ގެންގުޅޭ:              33ހ. އިމާރާތްކުރުން: 
ނޑުވެރިކަން:   36ބ. އެހެނިހެން:              33ށ. ދަ
ޅ. ޤަވާއިދާއި ހިލާފަށް އުޅެކަމަށް            30ނ. ސިއްހީ ދާއިރާ: 
 05ލަފާކުރެވޭ ބިދޭސީން: 

 

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު . 71 ރަށުގައި ދުއްވުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްަފއިވާ ކަ
 ފަހަރު:

 30ރ. މަސްވެރިކަންކުރާ:        30ހ. މީހުން އަދި މުދާ އުފުލާ: 
 32ބ. ޑިންގީ:                33ށ. މުދާ އުފުލާ: 

 33ޅ. އެހެނިހެން )ބަޔާންކުރޭ(:                  37ނ. ލޯންޗް: 

 ދުއްވުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު ފަހަރު:  . ރަށުގައ72ި
 00ނ. ޕިކަޕް/ލޮރީ:   00ށ. ސައިކަލް:    00ހ. ޓްކްސީ: 

 00އެހެނިހެން ބަޔާންކުރޭ:     00ރ. ސަރުކާރު ވެހިކަލް:
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 ފިހުރިސްތުު

 2 ......................................................................................................................................................... ފުުތަޢާރަު

 2 ................................................................................................................................... ތަޞައްވުރު  ކައުންސިލުގެ 

 2 ....................................................................................................................................... މިޝަން  ކައުންސިލުގެ 

 3 ............................................................................................................................. ބަޔާން  ރައީސްގެ  ގެ ކައުންސިލު 

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

 6 ..................................................................................................................................................... ފިހުރިސްތުު

 8 ........................................................................................................... ސަރަހައްދުުުހިނގާުުއިޚްތިޞާޞްުުކައުންސިލުގެު

 01 ..................................................................................................................................... ނަތީޖާުުހާސިލުކުރެވުނުު

 01 ................................................................................................................................. ކާމިޔާބުތައްުުކުރެވޭުުފާހަގަު

 01 ................................................................................................................................................. ޚުލާޞާުުމާލީު

 00 ........................................................................................................... ހަރަކާތްތައްުުލަނޑުދަނޑިތަކާއިު:ުބައިުުދެވަނަު

 00 ............................................................................................................................... ޚިދުމަތްތައްުުކަމުގެުުރަށްވެހިު

 04 ................................................................................................................................... ޕްރޮގްރާމްތައްުުތަރައްޤީގެު

 01 ....................................................................... ބޭނުންހިފުންުުވަސީލަތުގެުުއެހެނިހެންުުމުދަލާއިުުކައުންސިލުގެު:ުބައިުުތިންވަނަު

 01 ....................................................................................... ޚުލާޞާުުވަސީލަތުގެުުއެހެނިހެންުުމުދަލާއިުުހުރިުުކައުންސިލުގައިު

 20 ................................................................................................ ހިންގުންުުކައުންސިލުގެުުކައުންސިލާއިު:ުބައިުުހަތަރުވަނަު

 20 ................................................................................................................................... އޮނިގަނޑުުުކައުންސިލުގެު

 22 ..................................................................................................................................... މެމްބަރުންުުކައުންސިލްު

 22 .......................................................................................................... މަސްއޫލިއްޔަތުުުޒިންމާތަކާއިުުކައުންސިލަރުންގެު

 28 ............................................................................. މަސައްކަތްުުކޮމިޓީތަކުގެުުކޮމިޓީތަކާއިުުއެކުލަވާލެވިފައިވާުުކައުންސިލްގައިު

 28 ........................................................................................................................ މުވައްޒަފުންުުއިދާރާގެުުކައުންސިލުު

 21 ........................................................................................................................ މިންގަނޑުުުސުލޫކީުުމުވައްޒަފުންގެު

 21 ........................................................................................................................ މިންގަނޑުުުސުލޫކީުުމުވައްޒަފުންގެު

 21 ..................................................................................................... ޢަމަލުކުރެވޭގޮތްުުމުގައިުކަންކަުުފުށުއަރާުުމަޞްލަހަތުު

 21 ............................................................................................................... ހާޒިރީުުމުވައްޒަފުންގެުުކައުންސިލަރުންނާއިު

 31 ................................................................................................................................ ނިންމުންތައްުުކައުންސިލުގެު

 31 ......................................................................................................................................................... އޯޑިޓްު

 31 ......................................................................................................................................... އޯޑިޓްުުއިންޓަރނަލްު

 31 ...................................................................................................................................................އޯޑިޓްުުމާލީު

 31 ................................................................................................................................................ އޯޑިޓްުުއިދާރީު

 31 ...................................................................................................................................... އޯޑިޓްުުއެކްސްޓަރނަލްު
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  ނަތީޖާ ހާސިލުކުރެވުނު

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް  ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް #
 ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު

ނަތީޖާ ޙާސިލް 
 ކުރެވުނު މިންވަރު

  Q1 Q2 Q3 Q4  
   %03   ސައްކަތް ބަނދަރު ޕާކް ހެދުމުގެ މަ  1
   %03   ބަނދަރު ހިޔާ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް  2
   %03   ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް  3
   %03   ކޮނޑޭ ފުޓްސަލް ދަނޑު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  6
     %44 ވޭސްޓްމެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތް  5

 ތައްުބުކާމިޔާު ކުރެވޭ ފާހަގަ

 ވަނަ އަހަރު އެއްވެސް ކާމިޔާބީއެއް ލިބިފައިނުވެއެވެ. 2012ކައުންސިލަށް 

 ޚުލާޞާު މާލީު

 7302 ަރުފިޔާ   0167460733ރުފިޔާ އެވެ. އެއީ ރިކަރެންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި  0157460733ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓަކީ  ޖުމްލަ:  ށްވަނަ އަހަރ
މިފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި، އޮފީސް ހިންގުމަށް ތަކެތި ހޯދުމަށާއި، އޮފީސް ހިންގުމަށް ރުފިޔާ އެވެ.  03333733ޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި އާއި އަދި ކެޕި

 ގޮތަށް ކައުންސިލްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށެެވ.ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގު އަާދކުރުމަށެވެ. އަދި އެޚަރުތައް ކޮށްފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާއި އެއް
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 ހަރަކާތްތައްު ލަނޑުދަނޑިތަކާއި: ބައި ދެވަނަ

 ޚިދުމަތްތައްު ކަމުގެ ރަށްވެހި

 

ނަތީޖާ ހާޞިލްވި  ޖުމްލަ ޚަރަދު 
 އިންސައްތަ 

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހިންގި  ނަތިޖާ ހާސިލްވި މިންވަރު
 ހަރަކާތްތައް

 މުގެ ޚިދުމަތް ރައްވެހިކަ

- 
100% 

ވަނަުއަހަރުގެުނިޔަލަށ7002ުުް
ބަނދަރުގެުމަސައްކަތްތައްު

 ނިމިފައިވުން.

މިނިސްޓްރީުއޮފްުހައުންސިންގުއާއިު
ގުޅިގެންުރަށުގެުބަނދަރުުހެދުމުެގު

 މަސައްކަތްުކުރުން.

ކައުންސިލްގެުބެލުމުގެުދަށުންު
ރަށުގެުބަނދަރުގެުމަސައްކަތްތަްއު

 ނިންމުން.

- 
10% 

ވަނަުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުޕާކ7002ުުް
ހެދުމުގެުޢަމަލީުމަސައްކަތްު

 ފެށިފައިވުން.

ޕާރކްުހެދުމަށްުބޭނުންވާުބިންު
ނޑައަޅައިުސާފްުކުރުން.  ކަ

ބަނދަރުުސަރަޙައްދުގައިުޕާރކްު
 ހެދުމުގެުމަސައްކަތް

- 
10% 

ވަނަުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުޕާކ7002ުުް
ހެދުމުގެުޢަމަލީުމަސައްކަތްު

 ފެށިފައިވުން.

ރކްުހެދުމަށްުބޭނުންވާުބިންުޕާ
ނޑައަޅައިުސާފްުކުރުން.  ކަ

 ކުޑަކުދިންގެުޕާރކެއްުހެދުން.

- 

10% 

ވަނަުއަހަރުގެުނިޔަލަށ7002ުުް
ނޑުގެުމަސައްކަތްު ފުޓްސަލްުދަ
ކޮންޓްރެކްޓާއި،ުހަވާލުުކުރުމާއިު
ހަމައަށްުމަސައްކަތްުކުރިއަށްު

 ގެންދެވުން.

މިނިސްޓްރީުއޮފްުޔޫތްުއެންޑްުސްޕޯޓްސްު
ނޑުުއާ ނޑޭުފުޓްސަލްުދަ އިުގުޅިގެންުކޮ

އަޅާނެުބަޔަކުުހޯދުމަށްުއިޢުލާންުކުރުމާއި،ު
ނޑައެޅުން.  އެކަމަށްުބޭނުންވާުިބންުކަ

ނޑުުއެޅުމުގެު ނޑޭުފުޓްސަލްުދަ ކޮ
 މަސައްކަތް.

ވަނަުއަހަރުގެުނިޔަލަށ7002ުުް 100% - ގައިުލްގެުއެސް.އޯ.ޕީުކައުންސި ގޯތީގެުރަޖިސްޓްރީުއާއިުއިމާރާތާއިު
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ހުށަހެޅުނުުހުރިހާުރަޖިސްޓްރީުއެއްު
 ހަދައިުހަވާލުުކުރެވުން.

ބަޔާންކޮށްފައިވާުހަމަތަކުގެުމަތިްނު
ރަޖިސްޓްރީުހެދުމުގެުމަސައްކަތްުކުރިއަށްު

 ގެންދިއުން.

 ގޯތީުރަޖިސްޓްރީުހެއްދުން.

- 

100% 

 ުްމިސްކިތްުފޮޅާުސާފްުކުރުމަށ
ބޭނުންވާުސާމާނުތައްުިލބިު
ބަރާބަރަށްުސާފްުކުރެވިގެންު

 ދިއުން.

 ުާމިސްކިތްތަކަށްުބޭނުންވ
މުވައްޒަފުންުހޯދައިުމަސައްކަތްު
 ބަރާބަރަށްުކުރިއަށްުގެންދެވުން.

 ުާމިސްކިތްތަކަށްުބޭނުންވ
މަރާމާތުތައްުކުރުމަށްު

 މިނިސްޓްރީއަށްުހުށަހެޅުން.

 ުްމިސްކިތްތަކަށްުބޭނުންވާުފޮޅާުާސފ
 ކުރުމުގެުސާމާނުުހޯދުން

 ުުމާއި،ުމިސްކިތްތަކަށްުމުވައްޒަފުންުހޯދ
ވަކިުކުރުމާއި،ުމުވައްޒަފުންު

 ބެލެހެއްޓުން.

 ުްމިސްކިތްތަކުގެުމުވައްޒަފުންނަށ
މުސާރަުދިނުމަށްުކުރަންޖެހޭުހުރިހާު

 މަސައްކަތްތަކެއްުކުރުން.

 ުްމިސްކިތްތައްުމަރާމާތުކޮށ
 ބެލެހެއްޓުން.

 މިސްކިތްތައްުބެލެހެއްޓުން.

- 

100% 

 ުިރަށުގެުމުއައްސަސާތަކާއ
ވެރިވުމާއެކުުދިދަުރައްޔިތުންގެުބައި

ނެގުމުގެުރަސްމިއްޔާތުުކުލަގަދަު
 ގޮތެއްގައިުބޭއްވިގެންުދިއުން.

 ުިރަށުގެުމުއައްސަސާތަކާއ
ރައްޔިތުންގެުބައިވެރިވުމާއެކުުދިދަު
 ނެގުމުގެުރަސްމިއްޔާތުުބޭއްވުން.

ޤައުމީުދުވަހާއި،ުމިނިވަންުދުަވސްު
 ފާހަގަުކުރުން.

- 

50% 

 ުްުރަށުގެުކުނިއަޅާުސަރަޙައްދުުސާފ
 ކުރެވިގެންުދިއުން.

 ުޭރަށުގެުމީހުންުދިރިއުޅ
ސަރަޙައްދުގައިުހުރިުމަގުތައްު
އެކަށީގެންވާުމިންވަރަށްުސާފްު

 ކުރެވިގެންުދިއުން.

 ުިރަށުގެުމުއައްސަސާތަކާއ
ރައްޔިތުންގެުބައިވެރިވުމާއެކުުރަށުގެު

 ކުނިއަޅާުސަރަޙައްދުުސާފްކުރުން.

 ުިރަށުގެުމުއައްސަސާތަކާއ
ރިވުމާއެކުުރަށުގެުރައްޔިތުންގެުބައިވެ

މަގުތައްުސާފްުކުރުމުގެު

މަގުމަތިުސާފްކޮށްުބެލެހެއްޓުމާއި،ު
ޢާންމުުސާފްުތާހިރުކަމުގެު

 ޕްރޮގްރާމްުހިންގުން.
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 ޕްރޮގްރާމްތައްުކުރިއަށްުގެންދިއުން

- 

100% 

 ުިރަށުގެުހުރިހާުމަގެއްގައ
ޖަހާފައިހުރިުމަގުބައްތިތައްު

ދިއްލައިުމަރާމާތުކޮށްު
 ުއން.ބެލެހެއްޓިގެންުދި

 ުްހަލާކުވެފައިހުރިުމަގުބައްތިތައ
ހެދުމުގެުމަސައްކަތްުފެނަކަު

ކޯޕަޜޭޝަނާއިުގުޅިގެންުކުރިއަށްު
 ގެންދިއުން.

ރަށުގެުމަގުބައްތިތައްުދިއްލުމާއިު
 މަރާމާތުުކުރުން.

- 

100% 

 ުީރަށުގައިުހިންގާުވިޔަފާރީތަކަކ
ޤާނޫނާއި،ުޤަވާއިދާުއެއްގޮތަށްު
 .ހިންގާުވިޔަފާރީތަކަކަށްުވުން

 ުީވިޔަފާރިުހިންގަނީުރަޖިސްޓްރ
ކޮށްގެންތޯުބެލުމާިއ،ުމީރާގައިު

ރަޖިސްޓްރީުކޮށްފައިވޭތޯުބެލުމާއި،ު
ސާފްތާހިރުުކަމުގެުސެޓްފިކެޓްު

 ހަދާފައިވޭތޯުބެުލން.

ރަށުގައިުކުރާުވިޔަފާރީތަކަކީު
ޤަވާއިދާުއެއްގޮތަށްުކުރިއަށްުގެންދާު
 ވިޔަފާރިތަކެއްތޯުބަލައިުޗެކްުކުރުން.

- 

100% 

ހާުމަރުވާުމީހުންގެުމަޢުލޫމާތުުވި
ބެލެހެއްޓިުރަޖިސްޓްރީުދުވަހުންު

 ދުވަހަށްުއަދާހަމަކުރެވުން.

 ުުވިހާުމަރުވާުމީހުންގެުމަޢުލޫމާތ
ޑިޕާރޓްމެންޓްުއޮފްުނޭޝަނަލްު
ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށްުފޮނުވައިު

ރަޖިސްޓްރީުުއަދާހަމަުކުރުމާއި،ު
އަހަރުންުމަތީގެުމީހުންގ50ުުެމަރުވާު

ޑިވްސްުޕެންޝަންުމަޢުލޫމާތުުމޯލް
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޗަނަށްުފޮނުވުން.

ވިހާުމަރުވާުމީހުންގެުރިކޯޑްު
 ބެލެހެއްޓުންު

- 

100% 

ހެއްދުމަށްުހުށަހެޅުނުުހުރިހާު
އައިޑީކާޑެއްުހެދިގެންުދިއުން.ުއަދިު
ރަށުގައިުތިބެގެންުރައްޔިތުންނަްށު
އައިޑީކާޑްުހެއްދޭނެުއިންތިޒާމްު

 ހަމަޖެހިގެންުދިއުން.

ހެއްދުމަށްުބޭނުންވާުމަޢުލޫމާތުުއައިޑީކާޑްު
ނަގައިުޑިޕާރޓްމެންޓްުއޮފްުނޭޝަނަލްު
ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށްުފޮނުވައިުއައިޑީކާޑްު

 ހެއްދޭނެުއިންތިޒާމްުހަމަޖެއްސުްނ.

 އައިޑީކާޑްުހެދުމުގެުމަސައްކަތްު



 

 

  ޕްރޮގްރާމްތައް ތަރައްޤީގެ

ނަތިޖާ ހާސިލްވި  ޖުމްލަ ޚަރަދު 
 މިންވަރު 

ނޑިތައް ހާސި ނޑުދަ ލުކުރުމަށް ލަ
 ހިންގި ހަރަކާތްތައް

ނޑިތައް  ނޑުދަ ޕްރޮގްރާމް  ނަން  ޕްރޮގްރާމްގެ ލަ
  ކޯޑު

      
 އަސާސީ އަމާޒުތައް 

- - - - 
ރައްޔިތުންނަށް ބޭސްފަރުވާއަށް 
 ލުއިފަސޭހަގޮތްތައް ހޯދައިދިނުން 

1.01 

- 
ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ޢަމަލީ 
 މަސައްކަތް ފެށިފައިވުން.

ވާ ލިޔެކިޔުންތައް ގޯތި ދޫކުރުމަށް ބޭނުން
ތައްޔާރުކޮށް ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ހުއްދައަށް 

 އެދުން.

އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގޯތި  2012
 ދޫކުރުން.

ބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަހަމަގޮތެއްގައި 
 ހޯދައިދިނުން 

1.02 

- - - - 
ރާއްޖޭގައި ދަތުރުފަތުގެ ވިއުގައެއް 

 ޤާއިމްކުރުން
1.03 

ަތމަޢު މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން މުޖު - - - -
 ސަލާމަތްކުރުން

1.04 

 1.05 ދިރިއުޅުމުގެ އަގު ތިރިކުރުން  - - - -

- - - -   
 ހެޔޮވެރިކަން 

 2.01 އަދުލް އިންސާފް - - - -

 2.02 ސަރުކާރު ހިންގުން އިސްލާހުކުރުން - - - -

ސަރަޙައްދީ ތަރައްޤީއާއި އަތޮޅުތައް  - - - - 2.03 
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  ހިންުގން ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ދަށުން

 2.04  ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުން - - - -

 2.05  ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު - - - -

      
 އިޖުތިމާއީ އިންސާފް 

ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ  
ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ގިނަ 
ކަންކަން ރައްޔިތުންނަށް 
އުޅުން ފިލައި އެކަންކަން 
އިސްލާޙް ކުރުމަށް އިތުރު 
 ބާރަކަށް ވެގެން ދިޔައެވެ.

ހަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ދީނީ ނަސޭ
 ހިންގުން 

ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ދީނީ 
ކަންކަމަށް ލޯބި ކުރާ އިސްލާމީ 
ޢުޞޫލްތަކުގައި ހިފައްޓައިގެން 

 ތިބި ބަޔަކަށް ހެދުން 

 3.01 އިސްލާމްދީން ދެމެހެއްޓުން 

 3.02  އޯގާތެރި ސަރުކާރު - - - -

ނޑޭ  2012  ވަނަ އަހަރު ކޮ
 2ސުކޫލްގައި ގުރޭޑް 

ދުމަށް މިނިސްޓްރީ އުފެއް
އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން 

 ނިންމުން. 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނާއި 
އުފެއްދުމަށް  2ބައްދަލުކޮށް ރަށުގައި ގުރޭޑް 

 މަޝްވަރާތައް ކުރުން.

ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން  2012
ނޑޭ ސްކޫލްގައި ގުރޭޑް   2ކޮ

 އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.

 3.03 ތަޢުލީމް 

ނޑު އަޅައިދޭނެ ފުޓްސަލް   ދަ
ނޑައެޅި  ފަރާތެއް ކަ

އެގްރީމެންޓް ކުރުމުގެ 
މަރުހަލާއަށް ކަންކަން 
 ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.

  ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސ
 އާއި މަޝްވަރާކޮށް ބަޖެޓް ހަމަެޖއްސުން.

  ްނޑު އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއ ފުޓްސަލް ދަ
 ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރުން 

ކުރިން  ވަނަ އަހަރުގެ 2012
ނޑެއް  ނޑޭގައި ފުޓްސަލް ދަ ކޮ
އެޅުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްތައް 

 ފެށުން 

 3.04 ޒުވާނުން ކުރިއެރުވުން
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   ުނޑ ފުޓްސަލް ދަ
އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް 

ނޑައެޅި އެގްރީމެންޓް  ކަ
ކުރުމުގެ މަރުހަލާއަށް 

ކަންކަން ކުރިއަށް 
 ގެންދެވުނެވެ.

  ުނޑޭގެ ޓީމަށް އަތޮޅ ކޮ
 ބުރުން ރަނަރަޕްކަން

 ލިބުން.
 

  ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސ
 އާއި މަޝްވަރާކޮށް ބަޖެޓް ހަމަެޖއްސުން.

ނޑު އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް  ފުޓްސަލް ދަ
 .ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރުން

  ްންޕިއަންޝިޕްގައި ރަށުގެ ޗެމިނިވަނ
 ޓީމެއް ބައިވެރި ކުރުވުން.

 

  ްނޑެއ ނޑޭގައި ފުޓްސަލް ދަ ކޮ
 އެޅުން

 ާއިރާއިން ކުޅިވަރުގެ ދ
ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަުތތައް 

 ފަހި ކުރުން.

 3.05  ކުޅިވަރު

ޕާކް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ  
ނޑައެޅި ސާފްކޮށް  ބިންކަ
 ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުން.

  ްޕާކް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ިބނ
ނޑައެޅުން  ކަ

  ްޕާކް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ިބން ސާފ
 ކުރުން

  ްމަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ފަންޑް ޯހދުމަށ
 ސައްކަތް ކުރުން.މަ

ރަށުގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް 
 ޤާއިމް ކުރުން

 3.06 އާއިލާ ބަދަހިކުރުން 

 3.07 މަޢުލޫމާތާއި ސަޤާފަތާއި އާރޓްސް - - - -

      
 އިޤުތިޞާދީ ތަރައްޤީ 

 4.01  ފަތުރުވެރިކަން - - - -

 4.02  މަސްވެރިކަން - - - -

ނޑު   ދޫކުރެވުނު ދަ
 00 ބިންތަކުގެ ތެރެއިން

  ްނޑުވެރިކަން ކުރުމަށ ދަ
ޝައުޤުވެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްަތކަށް 

ރަށުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ 
ނޑުވެރިން އުފެއްދުން.  ދަ

ނޑުވެރިކަން  4.03 ދަ



 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުުރބުރީ ޮކނޑޭ ަކއުންސިލް                               ރިޕޯޓް އަަހރީ ވަނަ އަހަުރގެ  2017

 17 

ނޑުބިމުގައި  އިންސައްތަ ދަ
ނޑުވެރިކަން ކުރަން  ދަ

 ފަށާފައި އޮތުން.

ނޑުބިން ދޫކުރުން.  ދަ
  ނޑުވެރިކަމާއި ބެހޭ ޓްރެއިނިްނގ ދަ

ތަކުގައި މީހުން ބައިވެރި ކުރުމަށް 
ހިއްވަރުދީ އެކަން ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ދިނުން. ފޯރުކޮށް
 4.04  ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި - - - -

ވަޒީފާއާއި އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް  - - - -
  ތަރައްޤީކުރުން

4.05 

 4.06  ތިމާވެށި - - - -

މަސައްކަތައް ބޭނުންވާ ބިން  -
ނޑައެޅުމާއި، ސާރވިއި  ކަ

 ކުރުން ކުރިއަށް ގެންދިއުން.

ނޑައެޅުމާއި، މަސައްކަތައް ބޭ ނުންވާ ބިން ކަ
 އި ކުރުން ކުރިއަށް ގެންދިއުން.ސާރވެ

ވާރޭފެންނަގާ ރައްކާ ކުރާ 
 ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުން.

 4.07  ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް

 4.08  ހަކަތަ - - - -

 4.09 ބިން  - - - -

ޝަން، ސައިންސާއި ކޮމިއުނިކޭ - - - -
  ޓެކްނޮލޮޖީ

4.10 

      
 އެހެނިހެން ދާއިރާތައް 

 5.01 ޖެންޑަރ - - - -

ވިޔަފާރި  
އިންވެސްޓްމެންޓްތައް 

ރަސްޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނެ 

ކައުންސިލް އިދާރާ މެދުވެރިވެ ވިޔަފާރި 
ތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނެ އިންވެސްޓްމެންޓް

ފަސޭހަ އިންތިޒާމް ކައުންސިލް އިދާރާގައި 

ވިޔަފާރިއާއި 
އިންވެސްޓްމެންޓްތައް 

ލުއިފަސޭހަ ކަމާއެކު ރަޖިސްޓްރީ 

 5.02  ވިޔަފާރިއާއި އިންވެސްޓްމަންޓް
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ކައުންސިލް އިންތިޒާމް 
 ވެއިދާރާ މެދުވެރި

 ހަމަޖެހިގެން ދިއުން.

ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް  ހަމަޖެއްސުން.
 ހަމަޖެއްސުން.

ގިނަ މަގުތަކުގައި ފެން  
ބޮޑުވާ މައްސަލަ 

 އްލުވެގެން ދިއުން.ހަ

  ްމަގުތަކަށް ފަސް އެޅުމުގެ މަސައްކަތ
 ކުރުން.

  ްމަގުމަތީގައި ބޮޑުވާ ފެން ހިންދުަމށ
ބޭނުންވާ ސާމާނު ހޯދުމަށް ޑިާޒސްޓަރ 
 މެނޭޖް މެންޓް ސެންޓަރަށް ހުަށެހޅުން.

މަގުމަތީގައި ފެންބޮޑުވާ 
 މައްސަލަ ހައްލު ކުރުން.

 5.03  ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް

ވަނަ އަހަރާއި  2012 
އަޅާބަލާއިރު ކުއްކުރުން މަދު 

 ކުރެވިފައިވުން.

  ްފުލުންގެ ޑެސްކެއް ރަށުގައި ޤާއިމ
ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 

 ސަރވިސްއާއި މަޝްވަރާ ކުރެވުން.
  ިރަށުގައި ކުއްމަދު ކުރުމަށް ފުލުހުންނާއ

 ގުޅިގެން ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިްނގުން.

ން ރަށަކީ ކުއްމަދު އަމާ
 ކަށް ހެދުން.ޓަވެއް

 5.04  ޤައުމީ ސަލާމަތް

      
 އޮފީސް ހިންގުން 

 6.01 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު  - - - -

 6.02 މުވައްޒަފުނަށް ހިނގާ ޚަރަދު - - - -



 

 

 ބޭނުންހިފުންު ވަސީލަތުގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ކައުންސިލުގެ: ބައި ތިންވަނަ

 ޚުލާޞާު ވަސީލަތުގެ ނިހެންުއެހެު މުދަލާއި ހުރި ކައުންސިލުގައިު

 އަދަދު  މުދާ ނުވަތަ ވަސީލަތުގެ ނަން  #

 ހެކްޓަރ 001 ކައުންސިލް އިޙްތިސޯސް ހިނގާ ސަރަޙައްދު )ކޮނޑޭގެ ބިން( 10

 އިމާރާތް  10 ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިމާރާތް  10

 އިމާރާތް  10 ކޮނޑޭ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެ  10

 އިމާރާތް  10 ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ރޮސްޓްރޮމް  10

 ބައްތި  10 ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ލައިޓިންގ ސިސްޓަމް  10

 ބައްތި  05 މަގުބައްތި  10

)ވޭސްޓް މެނޭޖިންގ  ކޮނޑޭ ވޭސްޓްމެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރ 10
 އެކިއުޕްމެންޓްތަކާއެކު(

 އިމާރާތް  10

 10 ކޮމްޕއުޓަރ ސިސްޓަމް  15

 10 ޕްރިންޓަރ 11

 10 ކޮންފަރެސް ޓޭބަލް  01

 10 ސް މޭޒް އޮފި  00

 01 އެގްޒެކްޓިވް ޗެއާރ 00

 00 ޕްލާސްޓިކް ގޮނޑި  00
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 10 ތިޖޫރީ  00

 10 ފޮޓޯ ކެމެރާ  00

 10 ފިންގާ ޕްރިންޓް ކެޕްޗަރ ޑިވައިސް  00

 10 ސިގްނޭޗަރ ޑިވައިސް  00

 10 ވީލްބަރޯ  05

 10 އެއާރ ކަންޑިޝަނާރ 01

 10 ފައިލިންގ ކެބިނެޓް  01

 10 އެމްޕްލިފަޔަރ 00

 10 އުންޑް ސްޕީކާރލަ  00

 10 މައިކް  00

 

 ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުން ހިފުނުގޮތް 

ށާއި، މަތް ދިނުމަދުރައްޔިތުންަނށް ޚި ހިފާފައިވަނީކައުންސިލުގައި ހުރިމުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ޭބުނން 
ނޑައަޅާފައިވާ ދުަމތްތައް ފުޅާކޮރައްޔިތުންނަށް ދެމުންދާ ޚި ށް ތަރައްޤީ ކުުރމުގެ އިތުރުން ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނުގައި ކަ

ނޑިތައް ހާޞިލް ކުރުމަށެވެ. ނޑުދަ  މަޤުސަދުތަކާއި، ލަ
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 ހިންގުންު ކައުންސިލުގެު ކައުންސިލާއި: ބައި ވަނަހަތަރުު

 ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތް 

 ނިގަނޑުުއޮު ކައުންސިލުގެު
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 މެމްބަރުންު ކައުންސިލްު

   
 މުޙައްމަދު ސުރާޤަތު ޤާސިމް  ދީދީ هللا ޒިހާން ޢަބްދު  އަހްމަދު އަބްދުލްޙަކީމް 

 ކައުންސިލް މެމްބަރ ކައުންސިލް ނައިބް ރައިސް  ކައުންސިލް ރައީސް 

 މަސްއޫލިއްޔަތުު ޒިންމާތަކާއި ކައުންސިލަރުންގެ

 
 ތާއި، ޒިންމާތައް ކައުންސިލް ެމމްބަރުްނނާއި ޙަވާލު ކުރެވިފަިއވާ މަސްޢޫލިއްޔަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒި ޢުޞޫލުން ހިންގުމުގެ  0202/4ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 20ވަނަ ދަޢުރުގެ  20ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލްގެ  000ޤާނޫނުގެ 

ސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި، ޒިންމާތައް ތިރީގައި ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައިވާ ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ މަ
 މިވަނީއެވެ.

 ކައުންސިލް ރައީސް  އަޙްމަދު އަބްދުލްޙަކީމް 
 ފައިނޭންސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  .1

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި، ކައުންސިލް ހިންގާ ޤަވާއިދާއި، މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ އިތުރުން  0.0
ކައުންސިލް ރައީސްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތެއްކަމަށް  އެހެނިހެން ޤާނޫންތަކާއި، ޤަވާއިދުތަކުގައި

ނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަން ކުރުން.  ކަ
ވަނަ  00ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ޢުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  0.0

 މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އުފުލުން.
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ލޭން ތައްޔާރު ކުރުމުގެ އެންމެހައި ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި، ފައިނޭޝަލް ޕް 0.0
 މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް އަދާކުރާ މިންވަރު ވިލަރެސްކޮށް  0.1
 ބެލެހެއްޓުން.

ފައިނޭންސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް  0.2
 ން.ހިންގައި ބެލެހެއްޓު

ފައިނޭންސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދާއިރާއާއި ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ  0.3
ނޑައަޅާ ކަންކަން ކުރުން.  މަސްޢޫލިއްޔަތެއްކަމަށް ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކުން ކަ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް  00ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  0.4
ޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި، އެމަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގައި ކުރަން

 ބެލެހެއްޓުން.

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތްތައް  01ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  0.5
 ދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

 

 ހޯމް އެފެއާޒް  .2

އި ރައްކާތެރިކަމާއިބެހޭ  އެންމެހައި މަސައްކަތް ކުރުމާއި، އެކަންކަން ޢާންމުންގެ ސަލާމަތާ 0.0
 ވިލަރެސް ކުރުން.

ކާރިސާތަކާއި، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ  0.0
 މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި، އެކަންކަން ވިލަރެސް ކުރުން.

 ރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.އެކިއެކި މުނާސަތުތައް ފާހަގަ ކު 0.0

ހޯމް އެފެއާޒްގެ ދާއިރާ އާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމާއި،  0.1
 އެކަންކަން ވިލަރެސް ކުރުން.

 އެކޮނޮމިކް ޑެވެލޮޕްމެންޓް  .3

 ރަށުގެ އިޤްތިޞޯދީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުން. 0.0
އި ގުޅޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތައް ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ރަށުގެ އިޤްތިޞޯދީ ތަރައްޤީއާ 0.0

 ގުޅިގެން ކުރުން.
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ރަށުގެ އިޤްތިޞޯދީ ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި، ޕްލޭންތައް ކުރިއަށްދާގޮތް  0.0
 މޮނިޓަރ ކުރުން.

 ން.އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓްގެ ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރު  0.1

 ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ .4

ރަށުގެ މަސްވެރިކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަމުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ހަދަންޖެހޭ ދިރާސާތައް  1.0
 ހެދުމުގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި، އެކަންކަން ވިލަރެސް ކުރުން.

ނޑުވެރިކަމާއި، މަސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ރަށު ފެންވަރުގައި ކަންކަ  1.0 ން ރާވައި ދަ
 ހިންގުން.

ނޑުވެރިކަމާއި، މަސްވެރިކަމުގެ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  މަސައްކަތް  1.0 ދަ
 ކުރުން.

މަސްވެރިންނާއި، ދަނޑުވެރިންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމާއި، މާކެޓް ފުޅާކޮށް ފަހި  1.1
 ފުރުޞަތުތައް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.

ނޑުވެރިންނާއި، މަސްވެރި 1.2 ންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ދަ
 ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.

ނޑުވެރިކަމާއި، މަސްވެރިކަން ތަރައްޤީ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން. 1.3  ދަ

ނޑުވެރިކަމާއި، މަސްވެރިކަމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކާއި، ފަޅުތަކުގެ އެންމެހައި ކަންކަން  1.4 ދަ
 ށް ބެލެހެއްޓުން.މޮނިޓަރކޮ 

 ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުން. 1.5

 ކައުންސިލް ނައިބް ރައީސް  ދީދީ هللا ޒިހާން ޢަބްދު 
 ފައިނޭންސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  .1

އިދުގެ އިތުރުން ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި، ކައުންސިލް ހިންގާ ޤަވާއިދާއި، މާލިއްޔަތު ޤަވާ  0.0
އެހެނިހެން ޤާނޫންތަކާއި، ޤަވާއިދުތަކުގައި ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސްގެ 

 މަސްޢޫލިއްޔަތެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަން ކުރުން.

ވަނަ  00ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ޢުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  0.0
 ޢޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން.މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސް



 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުުރބުރީ ޮކނޑޭ ަކއުންސިލް                               ރިޕޯޓް އަަހރީ ވަނަ އަހަުރގެ  2017

 25 

ފައިނޭންސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދާއިރާ އާއި ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލްގެ ނައިބް  0.0
ނޑައަޅާ ކަންކަން ކުރުން.  ރައީސްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތެއްކަމަށް ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކުން ކަ

ލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްޢޫ  00ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  0.1
ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުމާށާއި، އެމަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގައި 

 ބެލެހެއްޓުމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސްއަށް އެހީތެރިވުން.

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތްތައް  01ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  0.2
ޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ކައުންސިލް ރައީސްއަށް ދިނުމަށް ކުރަން

 އެހީތެރިވުން.

 ޓޫރިޒަމް އެންޑް ޓްރާސްޕޯޓް  .2

ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމާއި، ޓްރާންސްޕޯޓްގެ ދާއިރާއާއި ގުޅިންހުރި އެންމެހައި ކަންކަން  0.0
 ވިލަރެސް ކުރުން.

ނޑު އުޅަ 0.0 ނދުފަހަރާއި ބެހޭ އެންމެހައި ރަށުގައި ދުއްވާ އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރާއި، ކަ
 ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން.

ފެރީ ނިޒާމްގެ ކަންކަން މޮނިޓަރކޮށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ  0.0
 މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާ އާއި ގުޅޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤާނޫންތަކާއި، ޤަވާއިދުތައް  0.1
 ޒު ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.ރަށުފެންވަރުގައި ތަންފީ

އާސާރީތަންތަން ބެލެހެއްޓުމާއި، ސަޤާފީކަންކަން ދިރުވައި އާލާ ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ  0.2
 މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

 ޓޫރީޒަމް އެންޑް ޓްރާސްޕޯޓްގެ ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުން. 0.3

 ފުރާސްޓްރަކްޗަރހައުންސިންގ އެންޑް އިން  .3

ރަށުގައި ހިންގޭ ހައުސިން އެންޑް އިންފުރާސްޓްރަކްޗަރގެ ދާއިރާއާއި ގުޅޭ މަޝްރޫޢުތައް  0.0
 މޮނީޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

 ރަށުގެ ބަނދަރާއި ގުޅޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުން. 0.0

 ރަށުން ބިމާއި، ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން. 0.0

 ރާއި ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ ކަންކަން ކުރުން.ގޯތިގެދޮ 0.1

 ރަށުގެ މަގުތައް ހެދުމާއި، މަގުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން. 0.2
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ހައުންސިންގ އެންޑް އިންފުރާސްޓްރަކްޗަރގެ ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި  0.3
 މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

 އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް  .4

ރަށުގެ ތަޢުލީމީ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ހަދަންޖެހޭ ދިރާސާތައް ހެދުމާއި، އެދިރާސާތަކުގެ  1.0
އަލީގައި ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން 

 މަސައްކަތް ކުރުން.

އި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމާއި، ތަޢުލީމީ ތަޢުލީމީ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ރަށު ފެންވަރުގަ 1.0
 ދާއިރާގެ ކަންކަން ބަލައި ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ ދިނުން.

 މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން. 1.0

ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި، އެކަންކަން  1.1
 ވިލަރެސް ކުރުން.

ގެ ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް 1.2

 މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

 ކައުންސިލް މެމްބަރ މުޙައްމަދު ސުރާޤަތު ޤާސިމް 
 ހެލްތް އެންޑް ޖެންޑާރ .1

 ރަށުގެ ޢާންމު ޞިއްޙަތާއި ގުލޭ ކަންކަން ބަލައި މޮނީޓަރ ކުރުން. 0.0

 ޓަރ ކުރުން.ރަށުގައި ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުންދޭ ޚިދުމަތްތައް ބަލައި މޮނީ 0.0

 ރަށުގައި ހިންގާ ބޭސްފިހާރަތަކުގެ ކަންކަން ބަލައި މޮނީޓަރ ކުރުން. 0.0

ޚާއްސައެހީއަށް ބެނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ  0.1
 މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

ކަތްތައް ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައް  0.2
 ކުރުން.

ގެވިށި އަނިޔާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ ހުރިާހ  0.3
 މަސައްކަތްތައް ކުރުން. 

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ ކަންކަން މޮނީޓަރ ކުރުން. 0.4

 ތްތައް ކުރުން.އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި މަސައްކަ 0.5
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 ހެލްތް އެންޑް ޖެންޑާރގެ ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުން. 0.6

 އެންވަޔަރަމެންޓް އެންޑް އެނާރޖީ  .2

ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ތަންތަނާއި، ހިމާޔަތް ކޮށްފައިވާ ދިރޭތަކެތި ރައްކާތެރި ކުރުމަށް  0.0
 މަސައްކަތް ކުރުން.

 ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން. ތިމާވެށި ރައްކާތެރި ކުރުމަށް  0.0

 ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުން. 0.0

ފެނާއި، ނަރުދަމާއާއި،މީޓިއޮލޮޖީ އަދި އިޔާދަ ކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓައި ،  0.1
 އެދާއިރާއާއި ގުޅޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސް ކުރުން.

ލަވާލުމާއި، ކުނިމެނޭޖް ކުރުމުގެ ޕްލޭނާއި ކުނި މެނޭޖް ކުރުމަށް ހަދަންޖެހޭ ޕްލޭންތައް އެކު 0.2
 އެއްގޮތަށް ކަންކަން ރާވައި ހިންގުން.

 ރަށުގެ ވޭސްޓްމެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރ ބެލެހެއްޓުމުގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުން. 0.3

އެންވަޔަރަމެންޓް އެންޑް އެނާރޖީގެ ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް  0.4
 ކުރުން.

 އެންޑް ސްޕޯޓްސް  ޔޫތް  .3

 ރަށުގެ ޒުވާނުންނާއި، ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް މޮނީޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުން. 0.0

ރަށުގެ ޒުވާނުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކުލަބު ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއއަތްތަކާއި، ގުޅުންހުރި  0.0
 ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ތަފާތު އެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގުން.

 ގެ ރޫޚްއާލާކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.ރަށުގައި ކުޅިވަރު 0.0

ރަށުގެ ޒުވާނުންގެ އެކުވެރިކަން ބަދަހިކޮށް އިޖުތިމާއީ ގުޅުންތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށް  0.1
 މަސައްކަތް ކުރުން.

ޒުވާނުންގެ ހުނަރާއި، ޤާބިލްކަން އިތުރުކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި،  0.2
ކުރިއެރުވުމަށް އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން ފުރުޞަތުތައް ހޯދުމަށް  ޒުވާނުންގެ ހުނަރުތައް 

 މަސައްކަތް ކުރުން.

ނޑުތަކާއި، ކޯޓްތަކާއި، އެހެނިހެން  0.3 ރަށުގައި ކުޅިވަރު ކުޅޭ ސްޓޭޑިއަމްތަކާއި، ދަ
 ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

ތްތައް ރާވައި ހިންގުމާއި، ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް ރަށު ފެންވަރުގައި ކުޅިވަރު ހަރަކާ 0.4
 ހިންގުމަށް ކުލަބު ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުން.
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ޒުވާނުންނާއި، ކުޅިވަރާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ކަންކަން ތަރައްޤީ ކުރުމަށް މަސައްކަތް  0.5
 ކުރުން.

 ރި އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުން.ޔޫތްއެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ ދާއިރާއާއި ގުޅުންހު 0.6
 

 

 މަސައްކަތްު ކޮމިޓީތަކުގެ ޓީތަކާއިކޮމިު އެކުލަވާލެވިފައިވާ ގައިުކައުންސިލްު

 ީއެޗް.އާރ.އެމް.ޑީ ކޮމިޓ 

  ީކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓ 

  ީބިޑްއެވެލިއުޓް ކޮމިޓ 

  ީއަގު ކޮމިޓ 

 މުވައްޒަފުންު އިދާރާގެ ކައުންސިލުު

 އިާދާރެގ އިާދީރ ުމވަްއިޒުފްނ

 މަޤާމް  ނަން 

 ޑިރެކްޓަރ )ޒިންމާދަރު ވެރިޔާ( އަޒުދާ މުޙައްމަދު ދީދީ 

  އ.ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޒުހައިރު 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އާމިރު ސަޢީދު 

 އ.މުނިސިޕަލް ސާރވިސް އޮފިސަރ ނަސްރު މުޙައްމަދު ދީދީ 

 އ.ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ ފާތިމަތު ޝިޒްނާ 

 މަސައްކަތު ޙަސަންދީދީ هللا ހިދާޔަތު 
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ުމިންގަނޑުު ސުލޫކީު މުވައްޒަފުންގެ
ނޑައެޅިފައިވާ ުކރެއްވުމަށް އޯވަރސިސް ސެކްޝަންތައް ދަުށން ބެލުމުގެ ރައީސްގެ ކައުންސިލުގެ ހިގަމުންަދނީ، ކައުންސިލް މި  ކަ

ނޑައަޅާފައި އިން ސިވިލްސަރވިސް  ކުރެވެމުންދަނީ މަސައްކަތްތައް އިދާރީ އަދި. ދަށުްނނެވެ ބެލުމުގެ ކައުންސިލަރުންގެ  ހުންނަ ކަ

ު.ދަށުްނނެވެ ބެލުމުގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ
ު

ުމިންގަނޑުު ސުލޫކީު މުވައްޒަފުންގެ
ނޑައަޅާފައިވާ ސުލޫކީ މިންގަޑު  މި އިދާރާގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަކީވެސް ސިވިލްސަރވިސްއިން ކަ

ޝަނަލް ަކމާއެކު މަސައްކަތް ކުރަމުންގެްނދާ މުވައްޒަފުންތަކެއް ިތބި )ކޯޑް އޮފް ކޮންޓަކްްޓ( ގެ ެތރޭގައި ވަރަށް ޕްރޮފެ
 އިދާރާއެކެވެ.

ުޢަމަލުކުރެވޭގޮތްު ކަންކަމުގައި ފުށުއަރާ މަޞްލަހަތު
މި ކައުންސިލް ހިންގުމާއި ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމުގައި މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާ ފަދަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ އެކަމެއް ހައްލުކުރުމަށް 

ވާހަކަ ދައްކައިގެންނެވެ. ނަމަވެސް ޤާނޫނީ ލަފާ ހޯދަންޖެހޭ ޙާލަތެއް އައިސްގެން އެމަސްލަޙަތެއް ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ  ބަލަނީ
 ޙާލަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރަނީ ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ާޤނޫނީ ލަފާ ހޯދައިގެން އެ ލިބޭ ލަފާއަކާއި އެއްގޮތަށެވެ.

 ޒިރީުހާު މުވައްޒަފުންގެ ކައުންސިލަރުންނާއިު

 7102ކައުންސިލަރުންނާއި ، އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ހާޟިރީ 

 މަޤާމް  ނަން 

ަދަދު 
ެ އ

ަހުގ
ދުވ

ެހެ 
ންޖ

ިރވާ
ޞ

ހާ
 

ަދަދު 
ެ އ

ަހުގ
ދުވ

ުވި 
ޞިރ

ހާ
 

ޞިރު 
ހާ

 ނުވާ 
ަދަދު 

 އ
ަހުގެ

ދުވ
 

 11 031 031 ކައުންސިލް ރައީސް  އަހްމަދު އަބްދުލްހަކީމް 

 05 96 010 ނައިބް ރައީސް  ދީދީ هللا ޒިހާން ޢަބްދު 

 11 071 071 ކައުންސިލް މެމްބަރ ޙައްމަދު ސުރާޤަތު ޤާސިމް މު

 11 031 031 ޑިރެކްޓަރ )ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ( އަޒުދާ މުޙައްމަދު ދީދީ 
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 10 012 013 އ.ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޒުހައިރު 

 11 013 013 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޢާމިރު ސަޢީދު 

 11 037 037 ސަރވިސް އޮފިސަރއ.މުނިސިޕަލް  ނަސްރު މުޙައްމަދު ދީދީ 

 11 011 011 އ.ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ ފާޠިމަތު ޝިޒްނާ 

 11 027 027 މަސައްކަތު  ޙަސަން ދީދީ هللا ހިދާޔަތު 

 

 

 ނިންމުންތައްު ކައުންސިލުގެު

ނެސް މި ކައުންސިލުން ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ކުރަމުން ގެންދަނީ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އެޖެންޑާއަށް އެކަމެއް ގެ
ކައުންސިލަރުން މަޝްވަރާކޮށް އެ ބައްދަލުވުމަކުން އެކަމެއް ކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ އިއްތިފާޤުން ނުވަތަ އަޣުލަބިއްޔަތުްނ 

ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ.  އެކަމެއް ފާސްކޮށް އެކަމެއް ކުރުމަށް ކަ

 އޯޑިޓްު

 އޯޑިޓްު އިންޓަރނަލްު

 ޓެއް ކޮށްފައިނުެވއެވެ.ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި އިންޓަރނަލް އޮޑި 7002

 އޯޑިޓްު މާލީު

ވަނަ އަހަރުގެ ކޮންޕްލައިންސް އޮޑިޓް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން  7005ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި  7002
 ކޮށްފައިވެއެވެ.

 އޯޑިޓްު އިދާރީ

 ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި އިދާރީ އޮޑިޓެއް ކޮށްފައިނުވެއެވެ. 7002

 އޯޑިޓްު އެކްސްޓަރނަލް

 އެކްސްޓަނަލް އޮޑިޓެއް ކޮށްފައިނުެވއެވެ.ރު ތެރޭގައި ވަނަ އަހަ 7002
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 ޖަވާބުދާރީވުންު އަޑުއެހުމާއި ރައްޔިތުންގެ

 .ްކައުންސިލުން ކުރިއަށްގެންދާ ކަްނކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރު ކުރުމަށް ބައްދަލުވުންތަްއ ބޭއްވުނ 

  ިނޑައަޅައ  ޢާންމު ކުރުން.ކައުންސިލަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި، ޒިންމާ ކަ

 .ްރައްޔިތުންގެ އަޑުއެހުމަށް ކައުންސިލުން ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރުނ 

 .ްރައްޔިތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބެލޭނެ އަވަސް އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުނ 

  ުރައްޔިތުން ހުށަހަޅާ ކަންކަމާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލުން ނިންމަންެޖހޭ ނިންމުންތައް ިނންމައި އަވަސް ހައްލ
 ދައި ދިނުން.ހޯ

  ިޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ބޭުނންވާ ޯފމްތަކާއި، އުޞޫލްތައް ހަދައި ަޢންމުކުރުން. އަދި ލުއިފަސޭހަ ގޮތެއްގައ
 ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.

  ުރައްޔިތުންގެ އަޑު ސަރުކާރުގެ އިސްފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށް ދިނުން )ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަމުގެ މަޢުލުމާތ
 މަށް ދަޢުލަތުގެ އިސްފަރާތްަތކާއި ބައްދަލު ކުރުމަށް މާލެއަށް ދަތުރެއް ކުރުން(ދިނު

 ްނާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމާިއ، ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްބޭފުޅުނ
 ކަންކަމުގައި އެފަރާތްތަކުގެ ހިޔާލު ހޯދުން.

 ުން ބައިވެރިވާ މިންވަރު އިތުރު ކުރުމަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އިޖުތިމާއީ މަސައްކަތްތަކުގައި ރައްޔިތ
 ހިންގުން.

 ކަންތައްތައްު ކުރެވިފައިވާ ހަރުދަނާކުރުމަށްު މަސައްކަތްތައް ކައުންސިލުގެު

  ީކައުންސިލުން ނިންމާ ކަންކަމުގަިއ ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރު ކުރުމަށް ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓ
 އެކުލަވާލުން.

  ްރައްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ބޭުނންވާ ޤަވާއިދުތަުކގެ ތެރެއިން ބައެއް ޤަވާއިދުތައް ގެޒެޓ
 ކުރުމަށް ފޮނުވުމާއި، ބައެއް ޤަާވއިދުތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްތައް ފެށިފައިވުން.

 ްގެ ވެބްސައިޓް ލޯންޗުކުރުން.ކައުންސިލ  

 ެބައްދަލުވުންތަކުގެ އެޖެންޑާ، ޔައުމިއްޔާ، އަދި ނިންމުންތައް ވެބްސައިޓްގައި ޢާންމު ކުރުން. ކައުންސިލްގ 

 .ްކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ނޯިޓސް ބޯޑްގައި ފެންނާނެހެން ެބހެއްޓުނ 

 ުކުރުން. ކައުންސިލުންދޭ ޚިދުމަތްތައް ތަކުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭނެހެން ވެބްސައިޓްގައި ާޝއިޢ 
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 .ްޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ފަސޭހަވާެނހެން އުޞޫލްތައް ފާސްކުރުނ 

 .ްއިދާރީ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންާވ ވަސީލަތްތައް އިތުރު ކުރުނ 

 .ްކައުންސިލުން ކުރިއަށްގެންދާ ކަްނކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރު ކުރުމަށް ބައްދަލުވުންތަްއ ބޭއްވުނ 

 ުނާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމާިއ، އެއްފަހަރު ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްބޭފުޅުން ކޮންމެ ހަފްތާއަކ
 ކަންކަމުގައި އެފަރާތްތަކުގެ ހިޔާލު ހޯދުން.

  ެމިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑާރ އިންދޭ ޚިދުމަތްތައް ލުއިފަސޭހަ ގޮތެއްގައި ދިނުމަށް ކޮމިއުނިޓީ ސޯޝަްލ ގުރޫއްޕްގ
 ދުން.ނަމުގައި ގުރޫއްޕެއް އުފެއް

 ހިސާބުު މާލީ ކައުންސިލުގެ: ބައި ވަނަފަސްު

 ބަޔާންު ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ މާލީ ކައުންސިލުގެު

ނޑޭ ކައުންސިލުގެ މުދަލާއި ފައިސާގެ މުއާމަލާތް ކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި އިދާރީ ދާއިރާތައް  ގއ.ކޮ
ޤާޫނނާއި މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.  ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނާއި މާލިއްޔަތު

ފާއިތުވެގެން ދިޔަ އަހަރުތަކުގަިއ މި އިދާރާއަށް ލިިބފައިވާ ބަެޖޓުން މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަާށއި އަދި އިދާރާ ހިންގުމަްށ 
ކައި ކަންތައްަތކެއް ކުރެވޭ ވަރުގެ މާލީ ކުރަންޖެހުނު ޚަރަދުތައް ކުރުމަށްފަހު ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ރަުށގެ ތަރައްޤީއަށްޓަ

 ނުވެެއވެ. ތަނަވަސް ކަމެއް ލިބިފައި

 

 

 

 

 އަޙްމަދު އަބްދުލްޙަކީމް    

ފަ
 ބަޖެޓް ތަންފީޒުކުރުމުގެ އިސްވެރިޔާ 

 )ކައުންސިލުގެ ރައީސް(

( 

 

 ނަ

 

 ނަސްރު މުޙައްމަދު ދީދީ 

ފަ
ފައިސާއާއި ހިސާބުތަކާއި ހަވާލުވެ ހުންނަ އިދާރީ 

 މުވައްޒަފު
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 ހިސާބުު މާލީ ކައުންސިލުގެު

  

 2012ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު 

 1121 ޭއރިޔާ: ބިޒްނަސް

ގެ  2012
 ޖުމުލަ

2012 2012 2012 

ޑިސެމްބަރުގެ  ތަފްސީލް
ނިޔަލަށް 
 ލަފާކުރި

ނިޔަލަށް  ޖޫންގެ
 ލިބުނު 

 އާމުދަނީ ލަފާކުރި
އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  

 ލިބުނު 
 ލަފާކުރި

 އާމްދަނީ

 ޖުމްލަ އާމުދަނީ  48,000.00 48,000.00  48,000.00  43850.00  48,000.00 95363.00 

 48949509  99.88588  9..9659  99.88588  99.88588  99.88588 
ނެޓް އާމްދަނީ )ރިޒާވް 

 ކެނޑުމަށްފަހު(
 ފީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމުދަނީ  48,000.00 48,000.00  48,000.00  43850.00  48,000.00 95363.00 
 ކެޕިޓަލް ރިލީޒް 53,000 9,200.00 10,00.00 0.00  10,000.00 0.00 
 ހިލޭ އެހީ 08699.05.8 08699.05.8 9149.588.. 596..014 9596..014 9149.588..
 އެކި ގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފައިދާ  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

         
         

ގެ  2012
ނިޔަލަށް ޚަރަދު 

 ކީ ނުވާ ބާ

2012 2012 2012 

ޑިސެމްބަރުގެ  ތަފްސީލް
ނިޔަލަށް 
 ލަފާކުރި

ނިޔަލަށް  ޖޫންގެ
 ހިނގި ޚަރަދު

 ޚަރަދު ލަފާކުރި
ނިޔަލަށް  އަހަރުގެ

 ޚަރަދުނުވާ ބާކީ
 ޚަރަދު ހިނގި

 ޖުމްލަ ޚަރަދު  1,825,393.39 1,250,025.21 1,652,941.00 723,954.52 1,652,941.00 216,301.39
 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު  1,785,233.39 1,237,185.21 1,642,941.00 723,954.52 1,642,941.00 216,301.39
 މުވައްޒިފުންނަށް ހިގާ ޚަރަދު 1,231,555.54 753,685.06 1,272,770.00 614,776.92 1,272,770.00 160,248.95
 ސަބްސިޑީސް  227414.85 147,585.15 30,000.00 00.00 30,000.00 25,000.00
 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު  205,239.20 70,610.80 2,71,500.00 55,035.00 2,71,500.00 14,827.00

00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 
ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ 

 ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުން 

00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 
ޤާނޫނޫ ގޮތުން ކައުންސިލްތަުކން 

 ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު މެހެންކޮން
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 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު  9,200.00  43,800.00  10,000.00  00.00  10,000.00  10,0,0.00 

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއު ހިންގުމަށް 

 ހިގާ ޚަރަދު 

10,0,0.00 10,000.00 00.00 10,000.00 43,800.00 9,200.00 
ބޭނުންވާ  އޮފީސް ހިންގުމަށް

 ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
އިގްތިސާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ 

 ޚަރަދު 
 ދަރަނި އަދާކުރުމާއި ލޯނު ދޫކުރުން             
 ލޯނު އަބުރާ ދެއްކުން  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
 ލޯނު ދޫކުރުން 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

            
ކައުންސިލްގެ ސާޕްލަސް / 

 ޑެފިސިސޓް 
 ރިޒާވް             

            
ރިޒާވުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާ 

 މަދުނޫން( 0ޕަސަންޓޭޖް )%

            
ކައުންސިލްގެ ޑެފިސިޓް 

 އާންމުދަނީގެ އިންސައްތައިން 

         
 ކޮމިޓްމަންޓްސް 

ގެ  2011
 ލިބުނު  ނިޔަލަށް

2011 2011 2010 

ޑިސެމްބަރުގެ  ތަފްސީލް
ނިޔަލަށް 
 ލަފާކުރި

ނިޔަލަށް  ޖޫންގެ
 ލިބުނު 

 ލިބުނު  ލަފާކުރި ލަފާ ކުރި

- - - - - - - 
- - - - - - - 
       
       
       
- - - - - - - - - 
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 ނިންމުންު

 
 

 ލާޒިމްކުރާ ކަންކަން  ޤާނޫނީގޮތުން

ގެ  2011
 ނިޔަލަށް ލިބުނު 

2011 2011 2010 

ޑިސެމްބަރުގެ  ތަފްސީލް
ނިޔަލަށް 
 ލަފާކުރި

ޖޫންގެ ނިޔަލަށް 
 ލިބުނު 

 ލިބުނު  ލަފާކުރި ލަފާ ކުރި

 މުނިސިޕަލް ޚަރަދުތައް  - - - - - -
 ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚަރަދު  - - - - - -
 ފަބްލިކް ހެލްތްގެ ޚަރަދުތައް  - - - - - -
 މިސްކިތްތަކަށް ހިނގާ ޚަރަދު - - - - - -
- - - - - -   

         
 ލޯނުތައް  ކައުންސިލުގެ 

 
 މުއްދަތު ގޮތް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކި / ދައްކާ

 ތާރީހް ލޯނުގެ އަދަދު
2014 2013 2012 2011     
- - - - - - - - 
- - - - - - - - 

         
ނޑައެޅޭ ވިޔަ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން އެފަރާތްތަކުގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ހަދައި، ފާރި އުޞޫލުން ހިންގުމަށްފަހު، ކަ

 ހަވާލުކުރަން ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގެ ތަފްޞީލު  މުދަތެއްގައި އަނބުރާ ކައުންސިލާ

 ވިޔަފާރިން ކައުންސިލަށް ލިބޭ

 އާމްދަނީގެ ހިއްސާ
ކައުންސިލަށް 
 ނަގާ މަހު ކުލި

އިންވެސްޓްމަންޓްގެ 
 އަގު

 އަނބުރާ

ކައުންސިލާއި 
ހަވާލުކުރި / 

 ނެ ތާރީހްކުރާ

 ކުއްޔަށްދިން ތާރީޚު
ވިޔަފާރީގެ 

 ބާވަތް 
 ތަން 

- - - - - - - - - 
- - - - - - - - - 
- - - - - - - - - 
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ނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަން  7002ކުރިއަށް އޮތް   ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ކުރުމަށް ކަ
ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ވަނީ އަމާޒު ހިފާފައެވެ.  ވަނަ އަހަރު ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހާޞިލް  7002ކޮށް 

މިގޮތުން ކައުންސިލްގެ މިޝަންއާއި ވިޝަންއަށް ވާސިލް ވުމަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ ދަށުން ކުރުމަށް 
އަމާޒުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމާއެކު ކައުންސިލްގެ 

ޒާރާތަކާއި ވުބަލައި ކުރިއަށް ގެންދެވެން ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ މާލީހާލަތައް 
 މަޝްވަރާކޮށް ތަރައްޤީގެ ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް ހޯދުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ނޑޭއަށް އާބާދީއާއި، ވަސީލަތްތަކުގެ ނިސްބަތައް  7002ކައުންސިލްގެ އުންމީދަކީ  ވަނަ އަހަރު ކޮ
ނޑޭއަކީ ތަރައްޤިގެ ރޮގުން އަތޮޅުން ބަލަ ވަނަ ދަރަޖަ ލިބިގެން ދިއުމެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން  0އި ކޮ

 ކައުންސިލް ޕާފޯމެންސް އިންޑެކްސްގައި ރަނގަޅު ކާމިޔާބީއެއް ލިބިގެން ދިއުމެވެ. 

_______________ 
 


