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 ތަޢާރަފު 

ަޔ ގޮތުެގ ދިހިނަގއި މަސައްކަތްތައް ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ވަނަ އަހަރު 2017މިރިޕޯޓަކީ 
 ލޫމާތު ހިމެނ  ރިޕޯޓެވެ.މަޢު

ވުމަށް ޞިލު ނޑިތަކަށް ވާަކއުންސިލުގެ ތަޞައްވުާރއި ލަނޑުދަނޑިތަާކއި ލަނޑުދަ ،މި ރިޕޯޓުގައި
ވެ. މީގެ އިވާނެއެމަނާފަހިންގި ހަރަކާތްތަކާއި، ަކއުްނސިލުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަމަޖެހިފައިވާގޮުތގެ މައުލޫމާތު ހި

 މާލީ ފްސީލާއިތަވަނަ އަހަުރ ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ކުެރވުނު މަސައްަކތްތަކުގެ  2017އިތުރުން 
 ބަލައި  މަްއޗަށްތަކުގެކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްހަރުދަނާ ކުރުމަށް  ގެ ހިންގުންދޫ ކައުންސިލް ތަފްސީލު އަދި ފ. ނިލަން

 ލެވިފަިއވާނެެއވެ.

 

 ތަޞައްވުރު  އުންސިލުގެ ކަ 

ގެން ންކޮށްރައްޔިތުންނަށް ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް، ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތަކާއި ހުނަރު ބ ނު
 .ްށުވން ޒިންމާދާރު ޤާބިލް މުވަްއޒަފުންތިބި އިދާރާއަކައަވަްސކަމާއި ހަލުިވކަމާއެކު ެދމުންގެންދާ

 

 

 މިޝަން  ކައުންސިލުގެ 

ށ ނަ އެކަ ފ. ނިލަންދޫގެ ރަްއޔިތުންނަށް ދ ންޖެހ  އަދި ދެމުންެގންދާ ޚިދުމަތްތައް އެންމެ
ންނަކީވެސް ވަްއޒަފުމު އެކު ކުރުމާ  ގޮތެްއގަިއ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަަކއި ނިލަންދޫ ކައުންސިްލގެ ަދއުރު އިތުރަށް ހަރުދަނާ

އްޤީގެ ްއގައި ތަރަ ގޮތެ ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތަކަށް އަހުުލވެރި ޤާބިލް ބަަޔކަށް ހަދައި ފ. ނިލަންދޫގައި ދެމެހެއްޓެިނވި
 ހިންގުން. މަޝްރޫޢުތައް ރާވާ
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 ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ ބަޔާން 
އި ނު ވެރިކާ ފަން ތަރައްޤީ އަދިމާއި ޙިލްމު، ތަހުޒީބާއިފާއި ސަނާ ޙައްޤުވެގެންވަނީ ޢިލްޙަމްދު ތަޢުރީ

ބިވަޑައިގެން ޚުލާޤު ލިލްުމގެ އަސުބުޙާަނހޫ ވަތަޢާލާއަށެވެ. ޢިލްމާއި ޙިهللا އުފެއްދުންތެރިކަން މިޢާލަމްގަިއ ލެއްވި ޚާލިޤުވަންތަ 
ލާ މުޙައްމަދުއް  ރަސޫހުގެެމ ފަފަންނުވެރިކަމާއި އުފެއްދުންތެރިަކން ފަތުރުއްވަވައި އެންމެހައި ަކންކަމުގެ ނަމޫނާ ދެއްކެވި އެން

އި ޞަލަވާތާ ޢަލައި ވަސައްލަމައަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުންއެދި ދުޢާކުރަމެވެ. އަދި މިهللا ޞައްލައްهللا ރަސޫލު
 ސަލާމުގައި އިތުރު އާލުންނާއި މިތުރު ސަޙާބީން ޝާމިލް ކުރަމެވެ.

 108( ގެ 7/2010 ނަްމބަރު ނޫނު އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާމިއީ، އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ
ްލ ފައިވާ ތަފުޞީވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކަށް ބަލާލައި ލިޔެ 2017ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން 

 ރިޕޯޓެކެވެ. 
ޞިލް ށް ވާތަކައާއި ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ލަނޑުދަނޑިމި ރިޕޯޓުގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި މިޝަން

ކުރި  ންސިލުންއި ކައުރަކާތްތަކާއި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހިންގުްނ ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ މަޢުލޫާމތާވުމަށް ހިންގި ޙަ
 ބަލައި ލެވިފައިވާނެއެވެ.މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް 
 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްަތކުގައި އެހީތެރިވެދެއްވި މި އިދާރާގެ 2017
ނަވަމެވެ. ކުރު ދަންކު ޝުސިލްެގ މެމްބަރުންަނށާއި ނިަލންދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް އިޚުލާޞްތެރިކަާމއެމުވައްޒަފުންނަށާއި ކައުން

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި ފ. އަޮތޅު އަދި މި ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި އެހީތެރިވެދެއްވި ލޯކަލް ގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއި 
ތްކުރާ  މަސައްކަޤީއަށްކާއި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި އަންހެނުންގެ ަތރައްމިރަށުގައިހުރި ދައުލަތުގެ އެހެްނ މުވައްސަސާތަ

 ނުހަނު ށްވެސްކޮމެޓީން ދެއްވާފައިވާ އެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮށް އެފަރާތްތަކަ މެޓީއާއި ކައުންސިލަށް މަޝްވަރާދ ކޮ
ފާޟިލް އްޔާ އަލްމްހޫރި ރައީސުލް ޖުއިޚުލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ދިވެހިރާއްޖ ގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ތެރިވެ ދެއްވި މަށް އެހީރިއެރުކު ޔާމީން ޢަބްުދލް ޤައްޔޫމާއި އެމަނިކުފާނުގެ ޒަޢާމަތުގެ ަދށުން ނިަލންދޫގެ ތަރައްޤީއާއި هللا ޢަބްދު
ކުރު މާއެކު ޝުތެރިކަޚަލީލަށް ވަރަށް އިުޚލާޞްهللا ވަޒީރުންނާއި ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު ޑޮކްޓަރ ޢަބްދު

 ދަންނަވަމެވެ.
 ަނށް ހެޔޮ ޅަމެންނިލަންދޫގެ ތަރައްޤީއަށް އަޅުަގނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް ލައްވައި އަ

ވަނަ އަހަރަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ކައުންސިލްގެ ކުރިއެރުމާއި ރަށުގެ ތަރައްޤީއާއި ހަމަޖެހުމަށް  2018  ވިސްނުން ދެއްވައި
 ރަކާތުހޫ.ވަބަهللا ތުރަޙްމަސަލަސްކަމަށް ފާގަތި އަހަރެއްކަމުގައި ލައްވާށި! އާމީން. ވައްސަލާމް އަލައިކުމް ވައަދި ސުލްޙަ މަ

 2017ޖަނަވަރީ  10
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 ވަނަވަރު  ރަށުގެ 

 އެންމެދެކުނަށް އޮންނަ ފ.އަތޮޅުގެ ވެރިކަންކުރާރަށެވެ. ޅު އުތުރުބުރީ ިނލަްނދުއަކީ އަތޮޅުގެނިލަންދެއަތޮ
ހެކްޓަރު  70ރަށުގެ ބޮޑުމިނުގައި ގާތްގަނޑަކަށް  މ ލެވެ. 77މިރަށާއި ރާއްޖ ގެ ވެރިކަންކުރާރަށް މާލެއާދެމެދު ހުންނަނީ 

ފޫޓެވެ. މިއީ އަތޮޅުގެ ާއބާދީގެ ގޮތުންނާއި ބިމުގެ ގޮތުްނ  4,700 ފޫޓެވެ. ފުޅާމިނަކީ 5,200ރަށުގެ ދިގުިމނަކީ ހުންނައިރު 
ނަމަކަށް ކިޔާ   "ފޯއްމަތި"މިރަށުގައި އޮންނަ   .މިރަށަކީ ތާރީޚީގޮތުން ރާއްޖ ގައި ފާހަގަކޮށްލެވ  ރަށެކެވެ  އެންމެބޮޑު ރަށެވެ.

ންޓިފިކް ވަނަ ޤަރުނުގެ ތަނެއްކަން ސައި 06 ސަނަތުގެ އާޘާރީ ސަރަޙައްދަކީ މީލާދީ
ފެނިފައިވާ ބައެއް ަތކެއްޗަކީ އެދުވަސްވަރު  ހޯދުންތަކުން އެނގިފައިވެއެވެ. އެތަނުން

ފެންވަރުގެ ދާދި  އިންޑިޔާއާއި ސިލޯނުގެ މިފަދަތަންތަނުން ެފނިފައިވާ ތަކެއްޗާއި އެއް
 މިހާރުވެސް ފެންނަންއޮތް އްދުގައިޙަނިލަންދޫ އާޘާރީ ސަރަ  ތަކެއްޗެވެ. ވައްތަރެއްގެ އެއް

ހުރިތަނެވެ. ކުރީގައި އެ ވެލިފުނި  ވެލި ފުންޏަކީ އެދުވަސްވަރުގެ ބިނާތައް ހަދާފައި
ތަނެއްކަން ކުިރން އެނގިފައި ނުވާީތ  ވަރަށް އުސްކޮށް އޮވެއެވެ. އެ ތަނަކީ އާޘާރީ

 ސް މަދުވެފައިވެއެވެ.އެތަނުން ގަލާއި ވެލި ނެގުމުގެ ސަބަބުން ވެލިފުނި މިހާރު އޮތީ ވަރަށް ތިރިކޮށެވެ. ވަރަށްގިނަ ާގތައްވެ

 

 

 

  އޮވެއެވެ.މި ސަރަހައްދުގައި ކުރީގެ މީހުން ފެންވެރުމަށް ބ ނުންކުރާ ވެވެއް 

ން ދީ ސަނަތުވަނަ ޤަރުނަކީ ދުނިޔެއަށް އިސްލާމްދީން އައުމުގެ ކުރީގެ ތާރީޚެކެވެ. މީލާ 06މީލާދީ 
ގައިވެސް ތެރ  ށުގެރަށްރަ  ފުރަތަމަ މިސްކިތްތައް ބިނާުކރިވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމް ވުމަށް ފަހުގައި އެންމެ 1153

 މުގައިވާކަލުން ކަދިވެހިރާއްޖ ގެ އެންމެ ފުރަަތމަ ރަސް ހުރި އާޘާރީ މިސްކިތަކީ ނިލަންދޫ ހިެމނެއެވެ. ނިަލންޫދގައި
 ކަމުގައި ބުނެވެއެވެ. ބިނާކުެރއްވި މިސްކިތެއް ދަރުމަވަންތަ މަހާރަދުން

މި  .އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ުދވަސްވެފައިވާ ތާރީޚީ މިސްކިތެކެވެ  860ޘާރީ މިސްިކތަކީ ހުރި އާ ނިލަންދޫގައި
މިސްކިތް ޢިމާރާތް ކޮށްފައިވަނީ ހިރިގަލުންނެވެ. މި މިސްކިތް ެއތައް ފަހަރެއްގެ މަތިްނ 
މަރާމާތުކޮށް ތަާފތު ބަަދލުތައް ެގނެސްފައިވެއެވެ. ރާއްޖ ގެ ތާރީޚީ މިސްކިތެއްކަމުގައިވާ 

ރުމިސްކިތެކ  އެއްގޮތަށް ނިލަންދޫގައި ހުްނނަ މި މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރ ގައިވެްސ މާލ  ހުކު
ނިލަންދޫގެ އާޘާރީ  މީހުން ވަޅުލާފައި ވެއެވެ. އެ ދުވަސްވަރު މަރުވެފައިވާ 

ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް   ންތައްއެކިއެކި ދިރާސާތަކާއި ތަފާތު ހޯދު ސަރަހައްދާބެހ 
   މިހާރުވެސް ކުރައްވަމުން ގެންދަވައެވެ.ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުން 

މައިގަނޑު  އަންހެނުން ދިރިއުޅ ، މިރަުށ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅުމަށްކުރާ 1050ފިރިހެނުންނާއި  1075
ކަތާއި، ން މަސައްރަކްޝަމަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަމާއި، ފަންގި ވިނުމާއި، ވިޔަފާރި ހިންގުމާއި، ކޮންސްޓް 

 . އެކެވެދާކުރުމެވެ. އަދި ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިއަކީ މިއަދު މިރަށުގައި ކުރިއަރަމުންދާ ވިޔަފާރިވަޒީފާ އަ
މިރަށުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދ  އެދުރުގެތަކާއި ޓިއުޝަން ކުލާސްތައް ހިންގައެވެ. އަދި ދިވެހިބ ސްކުރާ 

 ފަރުދުންވެސް ތިބެއެވެ. 
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 ހުޅަނގު ފޫޓޫގެ ބަނދަރެއް ހަދާފައި އޮވެއެވެ. އަދި 250x400މިރަށުގެ އިރު އުތު ސަރަޙައްދުގައި 
 ވެމުންނެވެ. ފޫޓުގެ ބަނދަރެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުދަނީ ކުރެ  1000އުތުރު ފަރާތުގައި ވިލާގުޅުވައިގެން 

 މުގައިއި ކަރަންޓާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތާއި ތެލުގެ ވިޔަފާރިކުރަނީ ރައްޔިތުންގެ ނަ މިރަށުގަ
ޖައްސާފައި ވެސް ހަމަތިޒާމުނެވެ. އަދި ދަތުރުވެރިންގެ ފަސ ހައަށް ބަނދަރުން ވަޅުފެނާއި ވާރ ފެން ލިބ ނެ އިންމިކައުންސިލުން

  ވާނެއެވެ. 
ކާރުގެ ރި ސަރުޢާއްމުކޮށް ރަށްރަށުގައި ހުންނަ ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކުގެ އިތުރުން މިރަށުގައިހު

ސާވިސް  ރަންސްފ. އަތޮޅު ޕޮލސްސްޓ ޝަނާއި ފެމެލީ އެންްޑ ޗިލްޑް މުވައްސަސާތަކުގެ ތެރ ގައި އަތޮޅު ކައުންސިލާއި
 ވެ. އި ހުރެއެރަށުގަމިސެންޓަރާއި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒާއި މީރާގެ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރާއި އެމް.އެން.ޔޫ ލާނިންގ ސެންޓަރު 

ކާއި ބަށިކޯޓަ ކާއިޑަމިރަށުގައި ހުރި ކުޅިވަރުކުޅ  ތަންތަނުގެ ތެރ ގައި ފުްޓބޯޅަ ދަނޑަކާއި ފުޓްސަލް ދަނ
 ވޮލީ ކޯޓު ހުރެއެވެ.  2

 

 ގާ ސަރަހައްދު އިޚްތިޞާޞް ހިނކައުންސިލުގެ 
 ނުޤާނޫ ޔާގެޖުމްހޫރިއް ދިވެހިރާއްޖ ގެ ސަރަޙައްދަކީ ހިމެނ  އިޚްިތޞާޞްގައި ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ

      ގައި ޗާޓު އްޖ ގެދިވެހިރާ ފައިވާ ޝާއިޢުކޮށް ސަރުކާރުން ހިންގުމަށް  ދާއިރާތައް އިދާރީ ކޮށްފައިވާ  ބަޔާން އަސާސީގައި
 އި. ތިރީގަރަހައްދެވެސަރަހައްދުގެ ތެރެއިން ނިލަންދޫގެ ފަޅު ހިެމނ  ސަ ކަމަށްކަނޑައަޅާފައިވާ އަތޮޅުގެ ސަރަޙައްދު. ފ

 .ޗާޓެވެ މިއަތޮޅުގެ އެނގ ނ  ސަރަޙައްދު ފ. ނިލަންދޫ އެވަނީ

 

 
 

 

 



 މަ ބައި: ލިބުނު ކާމިޔާބުގެ ޚުލާޞާފުރަތަ
 ތީޖާ ޙާޞިލް ކުރެވުނު މިންވަރު ނަ 
 

 މިންވަރު ލްވިޙާޞި ޔަލަށްރެއިން މި އަހަރުގެ ނިވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެ 2017
 
 

 ހިންގުމަށް ރ ވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް #
ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް 
 ރ ވިފައިވާ މުއްދަތު

ނަތީޖާ ޙާޞިލް 
ކުރެވުނު 
 Q1 Q2 Q3 Q4 މިންވަރު

1 
ްޓ ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި ނައްތާ ލުމަށްޓަކައި ވ ސްޓް މެނ ޖްމަން

 ސެންޓަރު ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން.
    50% 

2 
ން ންޓަފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ެބޑްމި

 މުބާރާތެއް ބ އްވުން.
    100% 

     80% ވަށައި ހިނގާ މަގު ސާފު ކުރުން.ރަށް 3

4 
ނގު ހުޅަ ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޢީދު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ނިލަންދޫ 1438

 ބަނދަރުގައި ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ީޢދު ނަމާދުކުރުން.
    100% 

5 

ހެން ންމެްށ ކޮކައުންސިލުން ދ  ޚިދުމަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި އަދި ރައްޔިތުންނަ 
 4 ންޖެހ  މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުތައް ޢާންމުކުރުމަށް ރަށުގެއަންގަ

 އްޓުން.ޓީ.ވީ ބެހެ  1އަދި ރަށު ކައުންސިލްގައި ޓީވީ  4ސަރަޙައްދެއްގައި 
    %100 

6 
ތް ޞ ޙަނަދީނީ ދީނީ ހ ުލންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް  ގެނިލަންދޫ ރައްޔިތުން

 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން. 3ދިނުމުގެ 
    %100 

7 
ްއ ވަތްތަ ބާކުނިޮގނޑުގައިހުރި ދަަގނޑުގެ ބާވަތްތަކާިއ ޕްލާސްޓިކުގެ ންދޫނިލަ

 ތިލަ ފުއްޓަށް ފޮނުުވން. 
    %100 

    %100  ން.ހެދުޕާކިންގ ޒޯނެއް   ކުރިމަތީގައިއިދާރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  8

9 
 ންދޫލަށް ހޮވުމުން، ނިލަފައިނަ ގެއެންމެ އަލިގަދަތަރީދިވެހިރާއްޖ ގެ 

 .މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުން ރީންހެވަންގް
    %100 

10 
ތް ޞ ޙަނަދީނީ ހ ުލންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް  ދީނީ ގެނިލަންދޫ ރައްޔިތުން

 ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.
    %100 

11 

 ވަންއަކަށް ފ. ނިލަންދޫ ގްރީންހެއެންމެ އަލިގަދަތަރިދިވެހިރާއްޖ ގެ 
ބާ ރުޙަމުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަށް މަ  ހޮވިފައިވާތީ،ޙައްމަދު އިސްމާޢީލް މު

 ދެންނެވުން 
    %100 

12 

 ހުރި  ގައިކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަާނ ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ނިލަްނދޫ
 ކާރު ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ކުލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި އަިދ ސަރު

 ންމުއޮޑިވެރިންނާއި އަދި ޢާ، ފާރިތަކާއިޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކާއި ވިޔަ
 .ކޮމެޓީއެއް އުފެއްދުން ރައްޔިތުން ތަމްޘީލު ކުރާގޮތަށް ަމޝްވަރާ

    %100 

   %30   ހިންގުން. ޕްރޮގްރާމެއް 2މުގެ ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާއި މަދިރި ނައްތާލު 13



 އުންސިލް އިދާރާކަނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ                                         ރިޕޯޓް އަހަރީ ވަނަ އަހަރުގެ  2017

 8 

 ހިންގުމަށް ރ ވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް #
ށް ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަ
 ރ ވިފައިވާ މުއްދަތު

ނަތީޖާ ޙާޞިލް 
ކުރެވުނު 
 މިންވަރު

Q1 Q2 Q3 Q4 

14 
 މާޢީޖުތިއިމަގުތަކާިއ ހިނގާ މީހުންނާިއ ދުއްވާ އެއްޗިއްސަށް ދަތިވާގޮތަށް، 

 .ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހުރި ގަސްތަކުގެ ގޮފިތައް ކޮށުން
    %100 

15 
ކު އި ޕާހަގަކުރާ ގާފޮޅުތަކާރަށު ކައުންސިލުން ބަލަހައްަޓންޖެހ  މަގު ފާ

 ން.މަރާމާތުކޮށް ދޮވެ ސާފުކޮށް ކުލަލު ތައްފާރުތަކުގެ ގާފޮޅު
    %100 

   %100   .މިސްކިތްތަކުގެ ކާޕެޓް ދޮވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން 16

17 

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަނދަރުން ވާރ ފެން ހިލ  ލިބ ނ  އިންތިޒާމް 
 4ރުގެ ލިޓަ 5000މާރުކ ޓުގެ ދެކުނުކޮޅުގައި ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން މަސް

 ން.ކަޅުހަން ބެހެއްޓު
    %100 

18 
ފް  ލައިމުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮްށގެންނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާާރގެ 

 .ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން ސްސްކިލް
    %70 

19 
 ،ކުޮގނޑުދޮށާއެމަށް، އަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ެގސްޓުން މޫދަށް އެރުނިލަންދޫ

 ން.ޚާޢްޞަ ސަރަޙައްދެއް ކަނޑައަޅައި އާމްދަނީ ލިބ ގޮތަށް ހަމަޖެްއސު
    %100 

20 

 ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ތިބުމަށް ބާރުއެޅުމާއި ކަސްރަތުގެ އާދަ 
ނަށް ޖިންސުގެ މީހުން 2މުޖުތަމަޢުގައި އަށަގެންނެވުމުެގ މަޤްޞަދުގައި 

 ން.ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުއަމާޒުކޮށް 
    %80 

21 

 މުންން ދެއި ކައުންިސލުމާކުރު ފ. ނިލަންދޫ ކަުއންސިލުގެ މަުޢލޫމާތު ޢާންމު
 ދުގައިޤްޞަދިނުމުގެ މަ  ގެންދާ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ލުއި ފަސ ހަކޮށް

  ތައްޔާރުކޮށް ބ ނުްނ ކުރަމުން ގެންދިއުން.ވެބްސައިޓެއް
    %100 

22 
ގެ ނުމުށްދި ރަނގަޅަށް ނަމާދުކުރަން ދަްސކޮނަމާދުގައި ކިޔާތަކެތި ދަސްކޮށްދީ 

 ހިންގުން. ސްތަކެއްމަޤްޞަދުގައި ނަމާދުކުރަން ދަސްކޮށްދ  ކުލާ
    %78.5 

23 
ތު ސައްކަ މަނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން

 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.އަޚްލާޤް 
    %70 

24 

 ހުރިވާ އެއްޗިއްސަށްދަތިވާގޮތަށް އަޑިގުޑަންކޮށްހިނގާ މީހުްނނާއ ދުއް
ޅައި ލި އަށް ވެމަގުގޯޅިތަކާއި ވާރ ވެހުމުން ފެންބޮޑުވެ ޗަކަހެދ  މަގު ގޯޅިތަކަ

 މަގު ގޯޅިތައް ލެވެލް ކުރުން.
    %95 

   %100   ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަުތ އޮޑިޓް ކުރުން. 25

26 
 ކޮށް މާޒުދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިްނނަްށ އަ ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ 

 ބެލެނިވެރިން ހ ުލންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.
    %75 

   %50   ނައުން.ރަށު ޕިކަޕު ގެ 4ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުމަށްޓަކައި  27

28 
ނެސް ަރށުެގ ގެ ަޑސްބިްނ  50ނިލަންޫދއަކީ ސާފުތާިހރު ރަށެްއގެ ގޮުތގައި ބ އްުވމަށްޓަކައި 

   %80   ރުން.ަކތް ކުސައްއެކި ސަަރޙަްއދު ތަކުަގއި ބަަހއްޓައި ެއތަކެތި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުުމގެ މަ 

29 
ގައި އުންސިލް ކަ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑު ހެއްދުމުގެ ޚިދުމަތް ނިލަންދޫ 

     ޤާއިމް ކުރުން.
%100 
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 ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ރ ވިފައިވާ #
ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް 
 ރ ވިފައިވާ މުއްދަތު

ނަތީޖާ ޙާޞިލް 
ކުރެވުނު 
 Q1 Q2 Q3 Q4 މިންވަރު

30 
 ލާމުސަދޫ ހިނގާ މީހުންނާއި ދުއްވާ އެއްިޗއްސަށް ދަތިވާގޮތަށް އޮްތ، ނިަލން

 މިސްކިތުގެ އުތުރު މަގު ފުޅާކޮށް ސާފުކޮށް ލެވެލް ކުރުން.
    %100 

31 

 ށީގެޔިތުންނާއި ވީހާވެސް ގާުތން ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި އެތެރހަރައް
  އެ ބަލިތަކާއި ހިތުގެ ބަލިތަކުގެ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމެއް ގެނެސް

 ޚިދުމަތް ދިނުން.
    %100 

32 

ނަްށ ތުންޘަޤާފީ ކުޅިވަރު އާލާކޮށް ދިރުވުމާއި އަޟުޙާ ޢީދުގެ އުފާ ރައްޔި
 ވަރު ްނސުގެ ބ ފުޅުންނަށް އަމާޒުކޮްށ ކުޅިހޯދައި ދިނުމަށްޓަކައި ދެޖި

 މުބާރާތްތަކެއް ބ އްވުން.
    %100 

33 
 ހަގަ ފާފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާިއ ގުޅިގެން ބެލެނިވެރިންެގ ދުަވސް 

 ކުރުން.
    %100 

34 

 ރޝިޕް ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުަދނާ ކުރުމަށާއި މުވައްޒަފުންގެ ލީޑަ
މުަގއި ނިލަންދޫ ކަުއންސިލްގެ އިދާރާގެ ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ބ ނު

މުވައްޒަފުންނާއި ނިލަންދޫގަިއ ހުރި ސަރުކާރު މުވައްސަސާތަކުގެ 
 .ގުންމުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް ޓީމް ބިލްޑިންގް ޕްރޮގްރާމެއް ހިން

    %100 

35 

 އެރ  ނިލަންދޫގައި ދިރިއުޅ  މީހުން ހިތްފަސ ހަ ކުރުމަށްޓަކައި މޫދަށް
މެނ  އް ހިއްދެދަކާއި ބާބަކިޔު އ ރިޔާއަކާއި ކުޑަކުދިން ކުޅ ނެ ސަރަޙަސަރަޙައް

 ރުން. ކުގޮތަށް ނިލަންދޫ އިރުމަތީ ކޮޅުގަިއ ޚާޢްޞަ ސަރަޙައްދެއް ތައްޔާރު
    %90 

36 
ތުރު  ދަނިލަންދޫ އިރުމަތީ ސަރަޙައްދުގެ ބޮޑު ބައެއް ސާފުކޮށް ރައްޔިތުން

 ދިޔުމަށް ޚާއްޞަކުރުން.
    %100 

37 
ރު ރޮހިންޏާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށްޓަކައި ރަށުގައި ހުރި ސަރުކާ

 މުވައްސަސާތައް ގުޅިގެން ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.
    %100 

38 
 ރިން ހިނގާ މީހުންނަށް ފަސ ހައަކަްށ އާސާރީ ސަރަޙައްދުގެ ގޮތުގައި ކު

 ބެލެމުން އައި ސަރަޙައްދަކުން މަގެއް ކެނޑުން. 
    %100 

39 
ްނ ނ ހެއަލަށް އާބާދު ވަުމންދާ ސަރަޙަދުގައި ހިނގާ މީުހންނަށް ފަސ ހަ ވާ

 އާސާރީ ސަރަޙައްދުގެ ދެކުނުން މަގެއް ކަނޑައި ލެވެލް ކުރުން.
    %100 

40 

 ދޫގައި ލަން ނިނިލަންދޫއަކީ ހިތްފަސ ހަ ސާފު ތާހިރު ރަށަކަށް ހެދުމުގެ ބ ނުމުގައި 
 2 ގެ ގޮނޑުދޮށާއި މޫދު ސާފު ކުރުމުގެހުރި މުވައްސަސާތައް ގުޅިގެން ރަށު

 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.
    %100 

   %100   ބަނދަރުގައި ނަގިލި ނުލައި ދޯިނއެޅ ނ  އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން. 41

42 
ޅި ބު 9 ބަނދަރު އެއްގަމު ތޮށީގައި ދޯނި ފަހަރުގެ ވައު އެއްސުމަށް އިތުރު

 ހަރުކުރުން.
    %100 

43 

 ލިބ ނ ގޮތް ތަނަކުން ފެން  4ގެ ފަސ ހައަށްޓަކައި ނިލަންދޫ ބަނދަރުގެ ދަތުރުވެރިން 
     ހަމަޖެއްސުން. 

%100 
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 ހިންގުމަށް ރ ވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް #
ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް 
 ރ ވިފައިވާ މުއްދަތު

ނަތީޖާ ޙާޞިލް 
ކުރެވުނު 
 Q1 Q2 Q3 Q4 މިންވަރު

44 
 ންދޫނިލަ އަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީއާއި ނިލަންދޫ އަންހެުނންގެ ތަރައްޤީ 

 ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ފެހުމުގެ ބ ސިކް ކޯހެއް ހިންގުން.
    %100 

45 
ގެ ށައިވަގެ ނިލަންދޫ އާސާރީ ސަރަޙައްދުގެ ވެޔޮ ޙިމާޔަތް ކުރުމަށްޓަކައި ވެޔޮ

 ޗެންޗ ނު ޖަހައި ވެޔޮ ޙިމާޔަތް ކުރުން.
    %100 

46 

 ޒުން  ޙާފިިހތްތަކުގަިއ ޤުރުއާނަށް ލޯބި ޖައްސައި ިގނަނިލަންދޫގެ ދަރިންގެ 
ން ށައިގެ ފައުފެއްދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ޤުރުާއން ހިތުދަސްކޮށްދ  ކްލާސްތަކެއް

 ކުރިއަށް ގެންދިއުން.
    %100 

47 

 ދޫއަށް ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް ނިލަންهللا ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު
ނު ށް ހޫފާނަރި މުވައްސަސާތައް ގުޅިގެން އެމަނިކު ވަޑައިގަތުމުން، ރަށުގައި ހު
 މަރުޙަބާއެއް ދެންނެވުން.

    %100 

  %100    .ހުންތި ޖެނިލަންދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރުގެ ެނރުގެ އެއްފައިކަށީގައި ނެރު ބައް 48

49 
 އްޞަ ޚާނިލަންދޫ ނަރުދަާމ ނިޒާމުގައިުހރި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް 

 ހިންގައި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުން. ޕްރޮގްރާމްތަކެއް
    %90 

50 
އި ށުގަރާއްޖ ގެ އެކިކަންކޮޅުތަކަށް ކުރި ގަދަ ވިއްސާރައާއި ގުޅިގެން ރަ

 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން. 2ފެންބޮޑުވިޔަ ނުދިނުމަށް ޚާއްޞަ 
    %100 

51 

 ވާ ފައިސަރަޙައްދީ ފެންވަރުގައި ޤާއިމް ކުރުމަށް ސަރުކާރު ހަމަޖައްސަވާ
 ކޮށް ޑިޒާސްޓަރ ސެންޓަރު ޤާއިމް ކުރުމަށް ބ ނުންވާ ޢިމާާރތް ަމރާމާތު

 ނިންމުމާއި އެކަމާއި ގުޅ  ޓްރެއިނިންގތައް ދީ ނިންުމން.
    %100 

52 

 ންދޫނިލަ ނިލަންދޫ އަންހެުނންގެ ތަރައްީޤއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީއާއި 
 ރާތެއްބާނަށް ަބިށ މުކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ނިލަންދޫގެ އަންހެން ކަނބަުލން

 ބ އްވުން.
    %100 

53 

 ންގެހެނުދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއް ހޯދައި ދިނުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ނިލަންދޫ އަން
 ގެން ގުޅި ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީއާއި ނިލަންދޫ ކައުންސިލާއި

 ށްޒުކޮ"މަވެސް ހިކިލަން ބ ނުން" ިމޝިޢާރުގެ ދަށުްނ އަންހެުނންނަްށ އަމާ
 ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުން.

    %100 

  %60    ނިލަންދޫ ގަބުރުސްތާނު ސާފު ުކރުން. 54

55 
ރ ސި ބަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އިނގި 10ބޮޑެތި މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެްނ 
 ދަސްކޮށްދ  ކުލާހެއް  ހިންގުން.

    %100 

56 
ގިނަ  އިންތެރެ ރަންޖެހ  މަގު ބައްތިތަކުގެރަށުގެ މަގުތަކުގައިހުރި މަރާމާތު ކު

 ން.ޢަދަދެއްގެ ބައްތި މަރާމާތުކޮށް ިއތުރު ތަންތަނުގައި ބަްއތި ޖެހު
    %60 
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  އި ާވނެއެވެ.ފޯރުކޮށްދީފަ އެހީތެރިކަން
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 ޑ ލައިޓް ކުލަބް. ނިލަްނދޫ )ހ( 
 ޔަންގް ޖަނަރ ަޝން. ނިަލންދޫ )ށ( 
 ހޮސްޕިޓަލުގެ ރެކްރިއ ޝަން ކްލަބް.ފ. އަތޮޅު )ނ( 
 ޖަމްޢިއްޔަތުއްަޝބާބު. ނިލަންދޫ )ރ( 
  ފ. ނިަލންދޫ ޕޮލިސް ސްޓ ޝަން)ބ( 
 މެޖިސްޓްރ ްޓ ކޯޓް.ފ. ނިލަންދޫ )ޅ( 

 ކަޒު.)ކ( ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރު
 )އ( އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ.

 ޒުވާުނންގެ މަރުކަޒު.ފ. ނިލަންދޫ )ވ( 

 ތެރެއިން ނުކުރެވި ހުރި ކަންތައްތައް: ކުރަން ކަނޑައެޅި ކަންތައްތަކުގެ  ކައުންސިލުން 
 

 ދުން. އް ހެ އަހަރުގެ ޕްލ ނެ  10ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ތަރައްޤީކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދަންވީގޮތުގެ  .1
 

އަންދާސީ  ވުމުން،ފަހަރަށް އިޢުލާނުކޮށް ހުށަހެޅި އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބޮޑު 2މިކަން ކޮށްދ ނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 
  ރަށަށް މީހަކު 2ށް ކަތްކޮފަރާތެއް ހޯދުމަށް މަސައް ހިސާބުތައްވާނީ ބާިޠލުކޮށްފައެވެ. އަދި އަގުހެޔޮކޮށް މިކަން ކޮށްދ ނެ

 . ރެވިފައެވެޙަވާލުކު ކުރަން މިހާރުވަނީ ކުންފުންޏަކާ ހުށަހެޅި އަންދާސީ ހިސާބަށް ބަލައި އެ ސާވ  މީހުން 2ގެނެސް އެ 
 

 އް ހެދުން. އަހަރުގެ ޕްލ ނެ  10ކުރުމަށް ފަންނީ ބަޔަކު މެދުވެރިކޮށް،  ނަރުދަމާ ނިޒާމު ތަރައްޤީ   .2
 

ދާސީ ްއ ބޮޑުވުމުން، ައންށަހެޅި އަންދާސީ ހިސާބުތަފަހަރަްށ އިޢުލާނުޮކށް ހު 2މި މަސައްކަތް ކޮށްދ ނެ ފަރާތެްއ ހޯދުމަށް 
 ކަމަށްއެދިހީތެރިއެފަރާތެއް ނުވުމުން، މިަކމުގެ  ހިސާބުތައް ބާޠިލުޮކށްފައެވެ. ައދި އަގުހެޔޮކޮށް މިކަން ކޮށްދ ނެ

ރީގައި ނިސްޓްއެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓަރަށް ދެންނެވީމެވެ. އަދި މިކަމަށް އަލިމަގެއް ނުފެނި ަލސްވާތީ އެމި
ރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލައްކައަށްވު 12ކުރުމަށް ސަރުކާރުން  ސިޓީއަކުންވެސް ދަންނަވައިފީމެވެ. ނަރުދަމާ ނިޒާމު މަރާމާތު

 ދެއްވާފައިވެއެވެ. 
 

 . އާރު.އޯ ފެންޕްލާންޓް މަރާތުކޮށް ޚިދުމަތް ދިނުން. 3
ރަޙައްދުގެ ންޓްހުރި ސައި ޕްލާކުޑަ ޕްލާންޓަކަށް ވެފަ ވަަރށްވުރެ އުފެއްދ  މި ޕްލާންޓަކީ ރައްޔިތުންނަށް ުފދ މިންވަރަށް ފެން

 ކަތް މުގެ މަސައްކުރު ހިއްކައި އެއަރޕޯޓް ހަދަން ސަރުކާރުން ނިންމަވާފައިވާތީ ކައުންސިލުން އެ ޕްލާންޓް މަރާމާތު ބިން
 މާފައެވެ. ވަނީ ނިންސިލުންކޮމެޓީން ލަފާދެއްވާފައިވާތީ އެަކން ކުރިޔަށް ނުގެންދަން ކައުން ކުރަން ނުފެންނަކަމަށް މަޝްވަރާ 

 މަތް އި ޚިދު ތް ނިންމަ މެނ ޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަ  ފަށާފައިވާ ވ ސްޓް  ނައްތާލުމަށްޓަކައި ހަދަން  ކުނި  .4
 ދ ން ފެށުން.

 2017މިސެންޓަރުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައެއް ވަނީ ނިމިފައެވެ.  ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް ކޮށްދ ނެ ފަރާތެއް ހޯދަން 
ވަނަ ދުވަހު ކޯޓ ޝަން ހުށަހަޅަން ބަޔަކާ ވާހަކަދެއްކިފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޯޓ ޝަން  27ޓް އޮގަސް

ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ މުވައްޒަފުންގެ އެހީއާއެކު އެ މަސައްކަތް ކުރަން ފެށިފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް މިވަގުތު އެ 
 މަސައްކަތްވަނީ މަޑުޖައްސާލެވިފައެވެ.  
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 . ކުރުން   ބަދަލު ދިނުން އެތަނަށް  ންގ ސެންޓަރު ނިންމައި ޤައުމީ ޔުނިވަސިޓީގެ ކޯސްތަކުގެ ކިޔަވައި ލާނި  .5
 އިންސައްތަ ވަނީ ނިންމިފައެވެ.  95ލާނިންގ ސެންޓަރުގައި ކުރަންުހރި މަސައްކަތުގެ 

  ޤުރުއާނާބެހ  މަރުކަޒުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުން.
ވަނަ ދުވަހު  23ސްޓް އޮގަ 2017އާއ ގުޅިގެން ހިންގާ ކޯސްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ޤުރުއާނާބެހ  މަރުކަޒާއި މިއިދާރާ

ަރްށ ފަހަ 2ން ން ހޯދަދެއްވާނެ  މުދައްރިސު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވިފައި ވެއެވެ. ޤުރުއާން ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވައި
އާާނބެހ  ގޮތުން ޤުރުމާބެހ ށ ގޮތްވަނީ ނުވެފައެވެ. މިކަކުރުމުންވެސް ޝަރުޠުހަމަވާ މީހަކު ނުލިބިގެން ކޯސްތައް ފެ އިޢުލާނު

 ވެ. އްކަތްކުރައްވާނެކަމަށެވަނަ އަހަރު ކޯސްތައް ފެށުމަށް އިތުރަށް މަސަ 2018މަރުކަޒާ ވާހަކަދެއްކުމުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ 
 

  ން. ހިންގު މެއް ގްރާ ދިނުމުގެ ޕްރޮ  ކެއިންބުއިމުގެ ރަނގަޅު އާދަތަކާއި ރަނގަޅު ކާނާއާއި ބެހ  މަޢުލޫމާތު  .6
 

ގެ ފަންީނ ވެ. މިކަމުޅިފައެމި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް މިކަމުގެ ފަންނީ މީހުން ހޯދުމަށް ފ. ައތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ވަނީ ހުަށހެ
 ބ ފުޅަކު ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް މިަކން ކުރިޔަށް ގެންދެވ ނެއެވެ.  

  ދޫކުރުން. މަސްމާރުކ ޓާއި އެތަނުގެ ފިހާރައާއި ހޮޓާ ކުއްޔަށް  .7
ގޮތަށް މަޖައްސަވާން ހަކުރެވެން އޮތީ އެތަނުގެ މަރާމާތު ނިންމުމަށް އެލް.ޖީ.އ  އި ކުއްޔަށް ދޫކުރަން އިޢުލާނު މާރުކ ޓު

  ދެއްވުމަށް އެލް.ޖީ.އ  އަށްވަނީ ހުށަހެޅިފައެވެ. އެކަން ނިންމުމަށްފަހުއެވެ. އެކަްނ އަވަސްކޮށް

ރު ކަލަންޑަރު ވަނަ އަހަރުގެ ކުޅިވަ 2017ޅިގެން ކުލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒާއި ގު  .8
 އިޢުލާނުކުރުން. 

 ތީ އެކަންފައިވާކޮމެޓީން ލަފާދެއްވާ ކައުންސިލުން ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ރާވާ ހިންގަން ނުފެންަނކަމަށް މަޝްވަރާ
ރިކަން ވަީނ ލީ އެހީތެށް މާރާތްތަކަ ޖަމްޢިއްޔާތަކުްނ ހިންގާ ކުޅިވަރު މުބާނީ ނިންމިފައެވެ. ނަމަވެސް ކުލަބު ނުކުރާގޮތަށް ވަ
 ދެވިފައެވެ. 

 

 ހެދުން  ލުތައް ހަދަންޖެހ  އުޞޫ  ތެރެއިން  ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ މުނިސިޕަލް ގަވައިދުތަކުގެ  .9
ރާ، މަލުކު އެއަށް ޢަރުމަކީއުޞޫލެއް ފާސްކޮށް މިހާރުވަނީ ޢާއްމުކޮށްފައެވެ. އެއްފަހަރާ ގިނަ އުޞޫލުތައް ހަދައި ޢާއްމުކު  2

ގެންާވ ތެރ  އެކަށީލު ދ ރައްޔިތުންނަށް ދަތި އުނދަގޫ ަކމަކަށްވެދާނެތީ އުޞޫުލތައް ޢާއްމުކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ދެ އުޞޫ 
 މުއްދަތެއް ދެމުންނެވެ. 

 ޖެހުން.  މަގުބައްތި ޖަހަންޖެހ  ސަރަޙައްދުތަކުގައި މަގުބައްތި  .10
ތިތައް ޖެހުމުގެ ބައް މަހުތެރ ގައި ނޮވެންބަރު 2017ވިފަެއވެ. މަގުބައްތި މިހާރުވަނީ ގެނެ 330މަގު ގޯޅީގައި ޖެހުމަށް 

  މަސައްކަތް ވާނީ ފަށާފައެވެ. ނަަމވެސް މި މަސައްކަތް އަދި މުޅިން ނިންމިފައެއް ނުވެއެވެ. 
 

 ގުން. ހިންކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކަސްޓަމަރ ރިލ ޝަން ޕްރޮގްރާމް  .11
 ގެންދެވިފައެއް ނުވެއެވެ.އި ކިޔަވައިދ  ބ ފުޅަކު ނުވެގެން އަދި ކުރިޔަށް މި ޕްރޮގްރާމުގަ

 

އަލަށް ނަގާފައިވާ ގޯތިތަކަށް ވަނުމަށް ދަތިވާގޮތަށް، އެގޯތިތަކާގުޅ  މަގު ގޯޅިތަކުގައި ހުރި ރުއްގަސް  .12
 ކެނޑުން.

 އެވެ.ބައެއް މަގުގޯޅި އަދި ނުކެނޑި އެބަހުއްޓެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް ަމގުވަނީ ކެނޑިފަ 
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 ފާހަގަ ކުރެވ  ކާމިޔާބުތައް 

 ވެއެވެ. އެއް ނުއެއްވެސް ފަރާތަކުން އެވޯޑެއް، ސެޓްފިކެޓެއް އިނާމެއްފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ލިބިފަ

 މާލީ ޚުލާޞާ 

ނިހެްނ  އެހެވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށް އެކަށީެގންވާ މިންވަރަކަށް އިދާރީ ހިންގުމާއި 2017
ލަށް އަލުން  ފައިސާ ލިބިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަެމވެ. ނަމަވެސް  މި އަހަރަކީ ކައުންސިކަންކަމަށް ބ ުނންވާ

ބަޖެޓުްނ  ންޓްރީސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް ތައްޔާރުކޮށްގެން ޚަރަދުތައް ކުރަމުން ގެންދިޔަ އަހަރެކެވެ. ސަޕްލިމެ
ވަރުކުރުމުގެ ރިކަން ކަށަކައުތެ. މުދަލާއި ފައިސާގެ ރައްޚަރަދުކުރަމުންދިޔައީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަެށވެ

ޓުގެތެރެއިން ކޮށް ބަޖެން ވަކިގޮތުން އާމްދަނީ ފައިސާ އާއި ގުޅ  މުވައްޒަފުންނާއި ޚަރަދުފައިސާގެ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފު
 އުންސިލްގެ ކަފާއި ުމވައްޒަ ނޫނީ ޚަރަދު ނުކުރެވ  ގޮތަށް ހަމަޖެއްސީމެވެ. އަދި ކައުންސިލްގެ ބ ނުމަށް ތަެކތި ހޯދާ

 ސައި ހިސާބުތައް ޗެކްކުރުމުގެ ުމވައްޒަފުން ކަމަށް ހަމަޖައް 2މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކޮށްގެން ތަެކިތ ހޯދާ މުވައްޒަކީވެސް ވަކި 
އުަލތުގެ  ދަދާފައިވާނީހޯެކތި ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރީމެވެ. ކައުންސިލްގެ ހިންގުމާއި ތަރައްޤީގެ ެއކިއެކި ކަންކަމަށް ބ ނުންވާ ތަ

 މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ ޕްރޮކިޔުމަންޓް އުޞޫލުތަކާއެއްގޮަތށެވެ.

ދުވެފައިވަނީ ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ. ޚަރަ 12,044,436.66މި އަހަރުގެ ތެރ ގައި އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 
 ރުފިޔާއެވެ. 10,771,434.02

 



 ނުންހިފުންމުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބ  ކައުންސިލުގެވަނަ ބައި: ދެ
 ޚުލާޞާ  މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ކައުންސިލުގައި ހުރި 

 3,000,000.00    ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގާ ޢިމާރާތުގެ އަގު .1
  300,000.00      މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް .2
  125,000.00       ފަރުނީޗަރުގެ އަގު .3
 7,500,000.00     އިންޖީނުގެއާއި ތަނުގައި ހުރި ތަެކތީގެ އަގު .4
 750,000.00     ތެޔޮ ފިހާރައާއި ތަނުގައި ހުރި ތަކެތީގެ އަގު .5
 450,000.00    އައްޑަނަ ފިހާރައާއި ތަނުގައި ހުރި ތަކެތީގެ އަގު .6
 29,298,000.00       ނިޒާމުގެ އަގު ނަރުދަމާ .7
  2,000,000.00       ލާނިންގ ސެންޓަރ .8
 2,000,000.00       ފިނިހިޔާ ޢިމާރާތް  .9

 1,500,000.00       ޤުރުއާނާއިބެހ  މަރުކަޒު .10
  1,000,000.00       ފަޔަރ ސްޓ ޝަން .11
 3,000,000.00        ރަށްވެހިގެ  .12
 400,000.00        ރަށްމެދުހިޔާ  .13
 400,000.00        ނޫރު  .14
  100,000.00       ރައްޔިތުންގެ ގުދަން .15

 400,000.00  ތަ ހިޔާ )ނިލަންދޫ ރަްއޔިތުންގެ ބ ސްފިހާރަ ހިންގި ޢިާމރާތް(ދަރުމަވަން .16

 000.00232,25,     ދަލާއި ވަޞީލަތްތަކުގެ ޖުމްލަ އަގު މު  
  

 ހެއްޓިފައި ބެލެމި އިދާރާއާއި މި އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ ރަނގަޅަށް
 އަގު ބެލިފައި އެވަނީ އަންދާޒާ ކޮށްފައިވާ އަގެކެވެ.ނުވާތީ މުދަލާއި ވަޞީލަްތތަކުގެ 

ހުރި ސިލްަގއިކައުން ކައުންސިލްގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ާޙޞިލް ކުރުމަށްޓަކައި ިހންގާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުަމށް
އިވެރިވުން ބަ ތުންގެރައްޔި އަދި މި ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައިމުދަލާއި ވަޞީލަތްތަކުގެ ބ ނުން ކޮށްފައިވާނެއެވެ. 

 ހޯދިފައިވާނެއެވެ. 

 ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބ ނުން ހިފުނުގޮތް 

ގެ ލިއްޔަތުމާތުގެ މި ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ހުރި މުދަލާއި ވަޞީލަތްތަކުގެ ބ ުންނ  ކޮށްފައިވާނީ ދައުލަ
އްކަތް އިވާ މަސަކޮށްފަ ކައުންސިލަށް ޤާނޫނުން ކުރަން ލާޒިމުޤަވާޢިދާއި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. މި

ޚިދުމަތް  ތުންނަށްރައްޔި ކުރުމަށް މުދަލާއި އެހެން ވަީޞލަތްތަކުގެ ބ ނުން ކޮށްގެން އާްމދަނީ ހޯދައި ލުއި ފަސ ހަ ކަމާެއކު
 ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާެނއެވެ.

 

 



 ގެ ހިންގުންކައުންސިލާއި ކައުންސިލުވަނަ ބައި: ތިން
 ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތް ރ ވިފައިވާގޮތް 

 ނިގަނޑު އޮ ކައުންސިލުގެ 

 

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ކައުންސިލްގެ ނައިބު 
 ރައީސް

 

 ޑިރެކްޓަރ / ޒިްނމާާދރު ެވރިޔާ  ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު

 ކޯޕަރ ޓް އެފެއަރޒް
 ޑިރެކްޓަރއެސިސްޓެންޓް 
1 

އިކޮނޮމިކް ސޯޝަލް އެންޑް މުނިސިޕަލް 
 ސާވިސް

 1 ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓެންޓް

ބަޖެޓް އެންޑް 
 ފައިނ ންސް

 

  4 އޮފިސަރ  މިނއެޑްއ. 
  2 މަސައްކަތު

 ފައިނ ސް އޮފިސަރއ. 
1 

 1 ޕްލ ނިންގ އޮފިސަރ
 1އ.ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ 

އ.މުނިސިޕަލް ސާވިސް އޮފިސަރ 
1 
 
  

ޕަލް ސޯޝަލް އެންޑް މުނިސި
 ސާވިސް 

އެޑްމިނިސްޓްރ ޝަން، 
އެޗްއާރު އެންޑް 
 އިންފޮމ ޝަން

 

 4އިމާމް 
 9މަސައްކަތު 

ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުން 
10 
 
  

ޚިުދމަތްތަކުގެ ވިޔަފާިރާއއި 
 ބެހ ަބއި 

 

 އިދާރީ ހިންގުން 
 

 ސްޕަަވއިަޒރ
 

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ 
1 

 
ރ އ. އެޑްމިނިސްޓްރ ޓިވް އޮފިސަ

2 
 

ތެލުގެ 
 ވިޔަފާރި 

ސ ލްސް އޮފިސަރ 
2 

 އިންޖީނުގެ 
 

 ނަރުދަމާ
 

ވ ސްޓްމެނ ޖްމަންޓް 
 ސެންޓަރ
 

 ސްލިޕްވ 
 

 1އ. އިންޖިނިއަރ 
 9އ. ޓެކްނީޝަން 

 1ވެލްޑަރ 
 

 2ޕްލާންޓް އޮޕަރ ޓަރ 
 
 

 4ޑްރައިވަރ 
 6މަސައްކަތު 
 
 

 2ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ 
 6މަސައްކަތު  

 
 

 ލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓު އިކޮނޮމިކް ޑިވެ



 ކައުންސިލް މެމްބަރުން

 

 

 

 

 

 ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު  ކައުންސިލަރުންގެ 

 މުޙައްމަދު ޖަލީލު ރައީސް އަލްފާޟިލް 

ރާގެ ސިލް އިދާކައުން ތެރ ގައި ބަލަހައްޓަވާ ކަންަތއްތަކުގެ މުޙައްމަދު ޖަލީލު ކައުންސިލްގެ ރައީސް 
 ކަށަވަރު  ތެރިކަންމުދަލާއި ފައިސާގެ ރައްކައު ބެލުމުެގ އިތުރުންމައިގަނޑު ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް 

ވަނީ ލަހައްޓަރިތައް ބައި ވިޔަފާއިންޖީނުގެއާރައްޔިތުންގެ ތުން ކުރަންޖެހ  މަސައްކަތްތައް ހިމެނެއެވެ. އ ގެ އިތުރުން ކުރުމުގެގޮ
 ހަމަޖެއްސި  ދުވަހު ކުރަން 100އުންސިލްގެ ފުރަތަމަ މިކައަދި ސީދާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޖަލީލެވެ. 

  ށް މަސައްކަތްތައް ބަހާލައިގެންނެވެ.ބ ފުޅުންނަ 03ކައުންސިލް ކުރިޔަށް ގެންދެވީ މަސައްކަތްތައް 
 ޢަލީ މުޙައްމަދު ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް 
 ތްތަކެވެ.ސައްކަ މަގެ ޒްމުޙައްމަދާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ކޯޕަރ ޓް އެފެއާޢަލީ ސް އަލްފާޟިލް ނައިބުރައީ

ންނާ ބެހ  ވައްޒަފުކާއި މުޒްގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކުރަންޖެހ  މަސައްކަތްތަކަކީ ބަޖެޓްގެ މަސައްކަތްތަ ކޯޕަރ ޓް އެފެއާ
އްޓުމާއި، ރީ ބެލެހެޖިސްޓްޝޮޕް ފަދަ މަސައްކަތްތަކާއި ހަރުމުދަލުގެ ރަމަސައްކަތްތަކާއި އެކިއެކި ބައްދަލުވުން ސެމިނަރ ވޯކް

ރިތި ޤުރުއާނާ ކަމާއި ކީހ  ކަންއަދި މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމާއި ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީާމބެއެންޓްރީ ފަދަ މަސައްކަތްތަކެވެ. 
ރާއިބެހ  އި ކުޅިވަވާނުންނާޒުކުލާސްތަކާއި  ދަސްކޮށްދ  ބެހ  މަރުކަޒާއި ގުޅިގެން ހިންގާ ޤުރުއާން ކުލާސްތަކާއި ހިތުޤުރުއާން
 މަސައްކަތްތައްވެސް ބަލަހައްޓަވަީނ ނާއިބްރައީސް ޢަލީ މުޙައްމަދެވެ. 

 ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް 

ސޯޝަލް  ނޮމިކްކޮޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އި ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދާއިކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް 
 ކަތްތަކަކީ މަސައް މިސެކްޝަނުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކުރަންޖެހ އެންޑް މުނިސިޕަލް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތްތަކެވެ. 

ެލހެއްޓުމާއި ބެބަނދަރު  ތަކާއިރަށުގެ މަގުތަކާއި ޕާކުގޯތިގެދޮރާއި ބިންބިމާއި ަވލުރުއްގަހާއި އުފަންމަރުވުމުގެ ކަންތަްއތަކާއި 
 ވެ.  ނިޒާމާއި ކުނިނައްތާލުާމއި އަދި މިނޫންވެސް މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތްތަކާބެހ  މަސައްކަތްތަކެނަރުދަމާ

 

 

 

 

 

 މެްމބަރު 
 ޢަބްުދއްލަޠީފް މުަޙއްަމދު  މުޝްަތރީގެ 

 

 ރަީއސް 
 މުަޙއްަމދު ޖަލީލު  މިރިހި 

 ނައިުބަރއީސް 
 ޢަލީ މުޙަްއމަދު  ބުްލބުލާގެ 
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 ކައުންސިލުގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް 

 ގައި އުފައްދާފައިވަނީ:މިކައުންސިލް

 ޝްވަރާދ  ކޮމެޓީ ކައުންސިލަށް މަ  .1

 ގައި  5ލައި ޖު 2017، ކުރުމަށްޓަކައި މާއެކު ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާ މި ކައުންސިލް އުފެދުހ. 
ހުރި  ލަންދޫގައިކުރީ ނި ންކުރީމެވެ. ކޮމެޓީއަށް މެމްބަރުން ޢައްޔަ މަޝްވަރާ ކޮމެޓީއެއް ޢައްޔަންހިމެނ ގޮތަށް  ބ ފުޅުން 25

އާއި ރާ ކޮމެޓީކު ކަތްނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްއަންހެސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ ކުންފުނިތަކާއި 
ންނާއި ސްރަށްވެހިތެރިންނާއި އި ވެރިންނާއި ހުނަވެރި މަސައްކަތް ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި އޮޑިވެރިންނާއި ވިޔަފާރިކުލަބު 

މަތިން  ޝްވަރާގެމަ މެޓީގެކޮކުރުމަށްފަހު  ގޮުތންނެވެ. އަދި މިކޮމެޓީ ޢައްޔަން ކަމުވޮށިވެގެންވާ މީހުންނާއި ޒުާވނުން ހިމެނ 
ދިޔައީ މި މުން ގެންން ކުރަރަކާތްތެރިވާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި މުހިންމު ކަންކަ ކޮމެޓީ ޙަ

 ޖަލްސާ ބ އްވީމެވެ.  8މި ކޮމެޓީގެ މަޝްވަރާ ހޯދުމަށްޓަކައި މަތިންނެވެ.  ކޮމެޓީގެ މަޝްވަރާގެ

ން ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީދ   ށ. ކައުންސިލަށް މަޝްވަރާ
ކަލްގަވަރމަންޓް ލޯއުވާލައި  ގައި 26ސެޕްޓެންބަރު  2017ހަމަޖެއްސެވުމުން މިއިދާރާއިން ޢައްޔަންކުރި މަޝްވަރާކޮމެޓީ 

ވަރާދ  ކޮމެޓީއެއް މަޝް ގައި ކައުންސިަލށް 27ސެޕްޓެންބަރު  2017އޮތޯރިޓީން ހައްދަވާފައިާވ އުޫޞލުގައިވާގޮތުގެމަތިން 
  ޖަލްސާ ބ އްވީމެވެ.  2އުފެއްދީމެވެ. އަދި މި ކޮމެޓީގެ މަޝްވަރާ ހޯދުމަށްޓަކައި 

 މުރާޖަޢާ ކޮމެޓީ  .2

ވުމަށް ންގެ އެންގެކޮމިޝަ އިންފޮމ ޝަންމި ކޮމެޓީއަކީ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤަވާޢިދުގެަދށުން 
 އުފައްދާފައިވާ ކޮމެޓީއެކެވެ. 

 :އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން  އުންސިލްގެ ކަ

 ހ. ސިވިލްސަރވިސް މުވައްޒަފުން:

 ފ. ނިލަންދޫ  ފިނިހިޔާގެهللا އިސްމާޢީލް ޢަބްދު    ޑިރެކްޓަރ   -01

 މުނީރާ އިބްރާހީމް ޗާންދަނީގެ ފ. ނިލަންދޫ  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ           -02

 . ނިލަންދޫ ޢަލީ އަޙްމަދު ކަރަންކާގެ ފ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ           -03

 އަޙްމަދު ޝަރީފް ކިނާރާ ފ. ނިލަންދޫ    ޕްލ ނިންގ އޮފިސަރ   -04

 މުޙައްމަދު މައުޞޫމް ބުލްބުލާގެ ފ. ނިލަންދޫ  އ. އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ   -05

 ޢާއިޝަތު ޙަމީދު އަލިޝާ ފ. ނިލަންދޫ  އ. މުނިސިޕްލް ސަރވިސް އޮފިސަރ   -06

 ފ. ނިލަންދޫ  ރޯޝަން،ބްދުލްޙަކީމް ޝާދިޔާ ޢަ  އެޑްމިނިސްޓްރ ޓިވް އޮފިސަރ   -07

 އެޑްމިނިސްޓްރ ޓިވް އޮފިސަރ            )ހުސް މަޤާމު(  -08

 ޙައްވާ އިސްމާޢީލް ފުނާމާގެ ފ. ނިލަންދޫ  އެސިސްޓެންޓް ފައިނ ންސް އޮފިސަރ   -09

  ޢަބްދުއްލަޠީފް ިއބްރާހީމް ޑ ޒީމާގެ ފ. ނިލަންދޫ   އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ    -10

 )ހުސް މަޤާމު(  ސްޓްރ ޓިވް އޮފިސަރ އ. އެޑްމިނި  -11
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 ފަރީޝާ އިބްރާހީމް ފަރީޝާމަންިޒލް ފ. ނިލަންދޫ   އ. އެޑްމިނިސްޓްރ ޓިވް އޮފިސަރ   -12

 ޢަލީ ޙުސައިން ޔުރެނަސް ފ. ނިލަންދޫ     މަސައްކަތު   -13

 ޒުބައިދާ ޢަލީ    މަސައްކަތު   -14

 ށ. ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން މުސާރަދ  މުވައްޒަފުން:

 އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު   އިޒަރ                   . ސުޕަވ01ަ

 އަޙްމަދު އިބްރާހީމް  . އެސިސްޓެންޓް އިންޖީނިއަރ          02

 ޓެކްނީޝަން                      މުޙައްމަދު ވަޙީދު. 03

 . އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނީޝަްނ            ބުންޔާމީން އަޙްމަދ04ު

 ފަހުމީهللا ރ ޓަރ       ޢަބްދު. އެސިސްޓެންޓް ޕްލާންޓް އޮޕ05ަ

 . އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރ ޓިވް އޮފިސަރ އުއްމުކުލްޘޫމ06ު

 . އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރ ޓިވް އޮފިސަރ ފާޠިމަތު ސަޒިއްޔ07ާ

 ސ ސްލް އޮފިސަރ                 އާމިނަތު ޢަރޫޝާ. 08

 އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނީޝަްނ           މުޙައްމަދު ސާމިރު. 09

 . އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނީޝަްނ           ޢަބްދުލް ބާސިޠ10ު

 . އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނީޝަްނ           އިބްރާހީމް ޙަމީދ11ު

 . ޕްލާންޓް އޮޕަރ ޓަރ                ޢަބްދުއްސަމީޢ12ު

 . އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނީޝަްނ           އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލ13ު

 ޢަބްދުއްރަޝީދު    . އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނީޝަްނ       14

 . އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނީޝަްނ           މުޙައްމަދު މާޢިޝ15ް

 ނަޞީރުهللا . އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނީޝަްނ           ޢަބްދ16ު

 . ސ ލްސް އޮފިސަރ                އަޙްމަދު މަޢުޞޫމ17ު

 އްޒަފުން. ކުރައްވާ، ނިލަންދޫ މިސްކިތްތަކުގެ މުވަ  ކައުންސިލުގެ ބެލުމުގެދަށުން މަސައްކަތް 

 ޢަލީ އަޙްމަދު އައްސ ރި ފ. ނިލަންދޫ    އިމާމް  .01

 އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު އަންނާރުމާގެ ފ. ނިލަންދޫ     އިމާމް  .02

 އިބްރާހީމް ނަޢީމް ބީޗްސައިޑް ފ. ނިލަންދޫ     އިމާމް  .03

 އަޙްމަދު  ހިޔާ، ފ. ނިލަންދޫ هللا ޢަބްދު    އިމާމް .04

 ބީޗްސައިޑް ފ. ނިލަންދޫ  ސުވައިދާ އިސްމާޢީލް  މިސްކިތު މަސައްކަތު  .05

 އާމިނަތު ޙުސައިން މީދޫގެ ފ. ނިލަންދޫ   މިސްކިތު މަސައްކަތު  .06
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 ޢަބްދުއްރަޝީދު މުޙައްމަދު ރޯޅި ފ. ނިލަންދޫ   މިސްކިތު މަސައްކަތު  .07

 އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު އުޑުވިލާގެ ފ. ނިލަންދޫ    މިސްކިތު މަސައްކަތު .08

 ންދެރިމާގެ ފ. ނިލަންދޫ އިބްރާހީމް ޢުމަރު އެ   މިސްކިތު މަސައްކަތު .09

 މަރްޔަމް ޝަހީދާ އެވަރބްލޫ ފ. ނިލަންދޫ   މިސްކިތު މަސައްކަތު  .10

 ސީރީން އިސްމާޢީލް މިނާ ފ. ނިލަންދޫ   މިސްކިތު މަސައްކަތު  .11

 ނަޖުމާ އަޙްމަދު ތްރީބަރޑްސް ފ. ނިލަންދޫ   މިސްކިތު މަސައްކަތު  .12

 )ހުސްމަޤާމް(  މިސްކިތު މަސައްކަތު  .13

 ން ކައުންސިލުގެ ހިންގު 

 ކައުންސިލު ހިންގާނެގޮތް 

ޒާއި  އެފެއާއްޗަށެވެ. އެއީ ކޯޕަރ ޓްސެކްޝަންގެ މަ 2ވަނީ ގެ މަސައްކަތްތައް ބެހިފައިމިކައުންސިލް
އްކަތްތައް ސެކްޝަންގެވެސް އިދާރީ ހުރިހާ މަސަ 2އިކޮނޮމިކް ސޯޝަލް އެންޑް މުނިސިޕަލް ސާވިސް ސެކްޝަނެވެ. މި 

  ބެއްލެވުމުގެ ދަށުންނެވެ.ހިނގަމުންދާނީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ 

ޑް ރު އެންކޯޕަރ ޓް އެފެއަރޒް: މިސެކްޝަންގެ ދަށުްނ ހިނގާީނ އެޑްމިިނސްޓްރ ޝަން އެޗް،އާ .1
  އިންފޮމ ޝަން ޔުނިޓާއި ބަެޖޓް އެންޑް ފައިނ ންސް ޔުނިޓެވެ.

މިސެކްޝަންގެ ދަށުން ހިނާގނީ  އިކޮނޮމިކް ސޯޝަލް އެންޑް މުނިސިޕަލް ސާވިސް:  .2
 ލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓާއި ސޯޝަލް އެންޑް މުނިސިޕަލް ސާވިސް ޔުނިޓެވެ.އިކޮނޮމިކް ޑިވެ

ގަވަްނ ރާ ހިންކައުންސިލްގެ އިދާ އްވެސް އެވަގުތަކުނިލަންދޫ ކައުންސިލަށް ލިބ  ުހރިހާ ލިޔުންތަކެ
ބެހ   ޒީފާއާއިވަރެއިން އަދި ބ ރު ކުރާ ލިޔުންތަކުގެ ތެހުންނެވި ވެރިއެއްގެ އަރިހަށް ގެންގޮސް ސޮއި ކުރުވަން ވާނެއެވެ. 

ޔުންތަކުގައި ހިނގާ ލި މުކޮށްލިޔުންތަކުގައި ސޮއި ކުރާނީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއެވެ. ބ ރުކުރާ އެހެން ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ޢާން
ގުތަކު ރާނީ އެވައި ކުސޮސޮއި ކުރާނީ އެސެކްޝަނެއް ޙަވާލުވެ ހުންނެވި ކައުންސިލަރެކެވެ. ޚާއްޞަ މުހިންމު ލިޔުންތަކުގައި 

 ސިލްގެ އިދާރާ ހިންގެވުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެވި ވެރިއެކެވެ.ކައުން

 މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު 

 . ގޮތަށެވެނޑާ އެއްސުލޫކީ މިންގަދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  ކުރަމުންދާނީ މިއިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ޢަމަލު

 މަޞްލަހަތު ފުށުއަރާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރެވ ގޮތް 

ހުރި ން ގުޅުންލީ ގޮތުލަރަކު ނުވަތަ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ އެ މުވައްޒަފާއި ޢާއިއެއްވެސް ކައުންސި
ވަތަ ސިވިލް ރަކަށް ނުްނސިލަމީހަކާއި ބެހ  މައްސަލައަކާއި ުގޅ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރާ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއްގައި އެފަދަ ކައު

 ނުވެވ ނެއެވެ.ބައިވެރިއެއް ސާވިސް މުވައްޒަފަކަށް 

 

 

 



 ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ
ހެން 

ހެނި
އެ

 
 ޗުއްޓީ 

ެހުން 
ޑިޖ

ގަ
ޔަރު  
ހައް

 /
ްދު 
ބަނ

 

 ނެތް  ރަށުގައި

ފައި 
ީއްލާ

ވ
 

ންނަ 
ނާ

 

އައި 
ންވާ  

ންނަ
އަ

 

 މަޤާމާއި ނަން 

ްބަރު 
ނަނ

 

ުއްޓީ 
 ޗ
ންދ 

ެއުމު
ވިހ

ީހާ 
ބިމ
އަނ

 

ުމުގެ
ކުރ

ތާނު
ޚި

 
ުއްޓީ 

ޗ
 

ުއްޓީ 
ު ޗ
އްޖ

ޙަ
 

ުލިބ 
ަ ނ

ސާރ
މު

 
ުއްޓީ 

ޗ
 

ަލިވެ
ބ

ން/
އިނު

 
ުމުގެ 

ހެއ
ވި

 

ިންމާ
ީ ޒ
ާއިލ

ޢ
 

ުއްޓީ 
ޗ

 

ާމުގެ
ސަލ

 
ުއްޓީ 

ޗ
 

ުއްޓީ 
ީ ޗ
ހަރ

އަ
 

ްގައި 
ހެއ
ކޯ

 

ސްމީ 
ރަ

 
ގައި 

ުރެއް
ދަތ

 

 1 ަރއީސް ުމަޙއްަމދު ޖަލީލު  ކައުންސިްލގެ 136 116     20                        

 2 ލީ މުަޙއްަމދު ަނއިްބރަީއސް ޢަ ކައުންސިްލގެ 136 132     4                        

 3 ެމްމބަރު ޢަްބދުއްލަޠީފް ުމަޙއްަމދު  ކައުންސިލް 136 103     7       23 3              

 4 هللاިއސްމާޢީލް ޢަްބދު ޑިރެކްޓަރ 243 192     14       24 3 10            

 5 ޑިރެކްޓަރ ުމނީރާ އިްބާރހީމް  އެިސސްޓެންޓް 243 217           1 26                

 6 ޑިރެކްޓަރ ޢަލީ ައޙްަމދު  އެިސސްޓެންޓް 243 201   25 1       15 1              

 7 އޮިފަސރ އަްޙމަދު ަޝރީފް  ޕްލ ނިންގ 243 202   7 5     1 22 1 3         3  

 8 މް ޢުސޫ މަދު އިކޮަނމިކް ޑިވެލޮޕްަމންޓް އޮފިސަރ ުމަޙއްމަ  އެިސސްޓެންޓް 243 179     10       30 10 9       5    

 9 މުިނސިޕަލް ސަރވިސް ޮއފިސަރ ޢާިއޝަތު ަޙމީދު  އެިސސްޓެންޓް 243 209             20 6 8            

 10 އޮިފސަރ ާޝދިޔާ ަޢބްދުްލޙަކީމް  އެޑްިމނިސްޓްރ ިޓވް 243 200     3       10 23 7            

 11 ފައިނ ްނސް އޮިފސަރ ަޙއްވާ އިްސމާޢީލް ޓްއެިސސްޓެން 243 183             52 7 1            

 12 ޕްރޮޖެކްޓް އޮިފސަރ ަޢްބދުއްލަޠީފް ިއބްރާީހމް  އެިސސްޓެންޓް 243 222 1           9 8 3            

 13 އެްޑމިނިސްްޓރ ޓިވް އޮިފސަރ ފަީރޝާ އިްބރާީހމް  އެިސސްޓެންޓް 243 239             4                

 14 ޢަލީ ޙުަސއިން  މަަސއްކަތު 243 205             26 6 6            

 15 ޒުަބިއދާ ޢަލީ މަަސއްކަތު 243 189             48   1       5    



 ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ                                        ރިޕޯޓް އަހަރީ ވަނަ އަހަރުގެ  2017

 21 

 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން މުސާރަދ  މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ 
ހެން 

ހެނި
އެ

 
 ޗުއްޓީ 

ެހުން 
ޑިޖ

ގަ
ޔަރު  
ހައް

 /
ްދު 
ބަނ

 

 ނެތް  ރަށުގައި

ފައި 
ީއްލާ

ވ
 

ނާ
ންނަ 

 

އައި 
ންވާ  

ންނަ
އަ

 

 މަޤާމާއި ނަން 

ްބަރު 
ނަނ

 

ުއްޓީ 
 ޗ
ންދ 

ެއުމު
ވިހ

ީހާ 
ބިމ
އަނ

 

ުމުގެ
ކުރ

ތާނު
ޚި

 
ުއްޓީ 

ޗ
 

ުއްޓީ 
ު ޗ
އްޖ

ޙަ
 

ުލިބ 
ަ ނ

ސާރ
މު

 
ުއްޓީ 

ޗ
 

ން/
ެއިނު

ަލިވ
ބ

 
ުމުގެ 

ހެއ
ވި

 

ިންމާ
ީ ޒ
ާއިލ

ޢ
 

ުއްޓީ 
ޗ

 

ާމުގެ
ސަލ

 
ުއްޓީ 

ޗ
 

ުއްޓީ 
ީ ޗ
ހަރ

އަ
 

ްގައި 
ހެއ
ކޯ

 

ސްމީ 
ރަ

 
ގައި 

ުރެއް
ދަތ

 

 1 އިންޖިނިއަރ އަހުމަދު އިބުރާހިމް  އ. 241 176 3   26       20 16              

 2 ޓެކްނީޝަން މުޙައްމަދު ވަހީދު  242 196           2 37   5 3          

 3  އ. ޓެކްނީޝަން ބުންޔާމީން އަހުމަދު  240 181 8         12 37 9         5    

 4 އ. ޓެކްނީޝަން މުޙައްމަދު ސާމިރު  234 195 4           20 8 8            

 5 އ. ޓެކްނީޝަން އަބުދުލް ބާސިތު  234 205   1         20 8              

 6 ފަހުމީ هللا ޕްލާންޓް އޮޕަރ ޓަރ އަބުދު 238 181             44   10 3          

 7 ސަމީއު ޕްލާންޓް އޮޕަރ ޓަރ އަބުދުއް  238 182 1           30 19 6            

 8 ނަސީރުهللا އޮޕަރ ޓަރ އަބުދު އ.ޕްލާންޓް 165 154           2   10 1            

 9 އޮޕަރ ޓަރ އަބުދުއް ރަޝީދު ހުސައިން  އ.ޕްލާންޓް 165 151 2         1   2 10            

 10 އޮޕަރ ޓަރ އިބުރާހިމް އިސްމާއީލް އ.ޕްލާންޓް 233 200             30 3              

 11 އެޑްމިނިސްޓްރ ޓިވް އޮފިސަރ އުއްމު ކުލްޘޫމް  އ. 243 212 1           27 2 1            

 12 އ. އެޑްމިނިސްޓްރ ޓިވް އޮފިސަރ ފާތިމަތު ސަޒިއްޔާ 243 207             26 5 5            

 13 ސ ލްސްމަން މުޙައްމަދު މާއިޝް  235 200 6           15 4 3   7        

 14 ސ ލްސްމަން އަހުމަދު މައުސޫމް 239 199     7     1 30 2 1            

 15 ސ ލްސްމަން އާމިނަތު އަރޫޝާ  239 226           2 10 1 2            

 16 ޝިޔާމް  ސްޕަވައިޒަރު އަހުމަދު 32 32           1                



 ކައުންސިލުގެ ނިންމުންތައް
ނުމަްށ މަތްދިމައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމައި ރައްޔިތުންނަށް އަވަހަށް ޚިދުޅ  ކައުންސިލަށް ހުށަހެ

، ށްޓަކައި ހޯދުމަވުމާއެކު ކައުންސިލްގެ ނިންމުްނތަކަށް ާޤނޫނީ ބާރުމިކައުންސިލުން ވަރަށް ބޮޑަްށ އިސްކަންދެމެވެ. 
ށް ސަމާލުކަން ރަށް ބޮޑަށް ވަންތައްލިޔެ ޢާއްމުކުރުމަޢާއްމުގޮތެއްގައި ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ބާއްވާ ދުވަހު ކައުންސިލްގެ ނިންމު

 ދެމެވެ. 

 ހަތަރުވަނަބައި: އޯޑިޓް ކުރުން 
 އިންޓަރނަލް އޯޑިޓް 

 އި އެފަދައިދާރާގަނަލް އޮޑިޓެއް ނުކުރަމެވެ. މިކަން ނުކުރެވުނީ މިއިންޓާވަނަ އަހަރުގެ ތެރ ގައި  2017
  ނެތުމުންެނވެ. މާލީ ތަނަވަސްކަންވެސް އަދި  ޤާބިލް މީހުން ެނތުމާއި

 މާލީ އޯޑިޓް 

ރީމެވެ. ޑިޓްކު އޯއޮޑިޓްފާމަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތު ވަނަ އަހަރުގެ ތެރ ގައި  2017
 ކުރަންޖެހުނެވެ.  ދުރަރުފިޔާ ޚަ  -/43,660މިކަމަށް  

 އިދާރީ އޯޑިޓް 

ފަދަ އެރާގައި ރެވުނީ މިއިދާއިދާރީ އޮޑިޓެއް ނުކުރަމެވެ. މިކަން ނުކުވަނަ އަހަރުގެ ތެރ ގައި  2017
 ޤާބިލް މީހުން ެނތުމާއިއެކު އަދި މާލީ ތަނަވަސްކަންވެސް ނެތުމުްނނެވެ.

 އެކްސްޓަރނަލް އޯޑިޓް 

ދަ ގައި އެފައިދާރާމިއެކްސްޓާނަލް އޮޑިޓެއް ނުކުރަމެވެ. މިކަން ނުކުރެވުނީ ވަނަ އަހަރުގެ ތެރ ގައި  2017
 މާލީ ތަނަވަސްކަންވެސް ނެތުމުްނނެވެ.

 :ޔިތުންގެ އަޑުއެހުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން ރައް 

ގޮތުން ކުރުމުގެންކަންކަ ކައުންސިލްގެރައްޔިތުންގެ އަޑުއެހުމާއި ޖަވާބުދާރީ ވުމަށްޓަކައި ހާމަކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި 
 ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ކަންތަްއތައް ކުރީމެވެ. 

ތައް ޢުާލނުއިއި ދެންނެވުންތަކާއި ކައުންސިލުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ކައުންސިލްގެ ނިންމުްނތަކާ .1
ޓީ.ވީ  4 ސަރަޙައްދެއްގައި 4ރަށުގެ  ނާއި ކައުްނސިލްގެ މާލިއްޔަތުގެ ހިސާބުތައް ޢާއްމުކުރުމުގެ ގޮތުންންޢާއްމުކުރުމުގެ ގޮތު

 . ގެން މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކުރީމެވެޓީ.ވީ ބަހައްޓައި  1ންގ ރޫމުގައި އަދި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސިޓި 

  ޢާޢްމުތުތައް ގެ ނަމުގައި ފ ސްުބކު ޕ ޖަކާއި ވެބްސައިޓެއް ހަދައި ކައުންސިލްގެ މަޢުލޫމާކައުންސިލް .2
 ކުރީމެވެ. 

 މެވެ. ންދިޔައީމުންގެޢާއްމު ޚިޔާލުފޮށްޓެއް ބަހައްޓައި ޢާއްމުން ހުށަހަޅާ ޚިޔާލުތައް ބަަލއި ފިޔަވަޅުއަޅަ .3

ވާލުތަކަށް ޖަވާބުދާރީ ވުމުގެގޮތުން ޢާއްމުކޮށް ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކާބެހ ގޮތުން ރައްޔިތުން ކުރާ ސު .4
 ބައްދަލުވުން ބ ްއވީމެވެ.  4ހުޅުވާލައިގެން ރައްޔިތުންނާ ބަްއދަލުކުރުމަށް 
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ތަމަ ލުން ފުރައުންސިރައްޔިތުންނާއި ގުޅުންހުރި މުހިންމު ކަންކަމާބެހ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށްޓަކައި ކަ .5
މަޝްވަރާ،  ކޮމެޓީގެ ޝްވަރާގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ިނންމެވުމާގުޅިގެން އެކުލަވާލި މައެކުލަވާލި މަޝްވަރާ ކޮމެޓީއާއި ލޯކަލް

 ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ހޯދީމެވެ. 

 ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް 
އްތައް  ކަންތަތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަ

 ކުރެވިފައި ވެއެވެ. 
ކުރުމުގެ އް ޢާއްމުާލނުތަ . ކައުންސިލުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ކައުންސިލްގެ ނިންމުްނަތކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އިޢ1ު

ޓީ.ވީ އަދި  4އި ސަރަޙައްދެއްގަ 4 ތުން ރަށުގެނާއި ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުގެ ހިސާބުތައް ޢާއްމުކުރުމުގެ ގޮންގޮތު
 ޓީ.ވީ ބަހައްޓައި ބ ނުންކުރުން.   1ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސިޓިންގ ރޫމުގައި 

 . ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ފ ސްބުކު ޕ ޖަކާއި ވެބްސައިޓެއް ހަދައި ބ ނުންކުރުން. 2

 . ތައް ބަލައި ފިޔަވަޅުއެޅުން. ޢާއްމު ޚިޔާލުފޮށްޓެއް ބަހައްޓައި ޢާއްމުން ހުށަހަޅާ ޚިޔާލ3ު

ްށ  ޢާއްމުކޮގޮތުން. ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކާބެހ ގޮތުްނ ރައްޔިތުން ކުރާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދާރީ ވުމުގެ 4
 ބައްދަލުވުން ބ ްއވުން. 4ހުޅުވާލައިގެން ރައްޔިތުންނާ ބަްއދަލުކުރުމަށް 

ޓަކައި ރުމަށްމަޝްވަރާ ކުދާއިރާއެއްގައި  ފުޅާތުްނ . ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުންހުރި މުހިންމު ކަންކަމާެބހ ގ5ޮ
ރާ މަޝްވަން ގުޅިގެކައުންސިލުން ފުރަތަމަ އެކުލަވާލި މަޝްވަރާ ކޮމެޓީއާއި ލޯކަލްގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ނިްނމެވުމާ

 ން. ރާކުރުޝްވަ މަކަންކަމުގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މުހިންމު ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުންހުރި ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލައި 
ރީ ލިމެންޓް، ސަޕް. ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުގެ ފައިސާއާއި މުދަލުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުނ6ް

އުޗަރ ނިޒާމް ވަޖައްސައި  ހަމަބަޖެޓެއް ހަދައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ފައިސާއާއި މުދާ ހޯދުމުގެ ކަންކަން
 ޗެކްލިސްޓެއް ހެދުން. އަދި ޤާއިމްކުރުން. 

 . ޓްކުރުންއް އޮޑި. އޮޑިޓް ފާމަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުގެ ފައިސާއާއި މުދަލުގެ ހިސާބުތ7ަ
ން ހުށަހަޅާ ވައްޒަފުމުޓައި، . މުވައްޒަފުންގެ ޚިޔާލުހުށަހެޅުމަށް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ޚިޔާލުފޮށްޓެއް ބަހައ8ް

  ފިޔަވަޅުއެޅުން. ޚިޔާލުތައް ބަލައި
 . މަހަކު އެއްފަހަރު މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބ އްވުން. 9

 . . ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު ކައުންސިލަރުންނާއި ވެރިންގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބ އްވުނ10ް
ށް ހެއްޓުމަ ން ބެލެ. ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެދަށުން ހިންގާ، ކަރަްނޓާއި ނަރުަދމާ ނިޒާމާއި ވިޔަފާރީގެ ކަންކ11ަ

 ޚާއްޞަ ޔުނިޓެއް އުފެއްދުން. 
ކ ޖެއް ޖަންބޯ ޕެ ޓަކައި. ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންަނށް ދަންނަާވލަން ބ ނުންވާ ުމހިްނމު ކަންކަން ދަްނނަވާލުމަށް 12

 ރުން. އެސް.އެމް.އެސް ފޮނުވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައި އެކަން ކު ނަމްބަރަށް 1ތަޢާރަފްކޮށް ކޮންމެ ގެއަކުން 
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 ފަސްވަނަ ބައި: ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު 

 2017 ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު 

 1422 އ ރިޔާ: ބިޒްނަސް
 

ގެ  2017
 ޖުމުލަ

2017 2017 2016 

ޑިސެމްބަރުގެ  ތަފްސީލް
 ނިޔަލަށް ލަފާކުރި 

ނިޔަލަށް  ޖޫންގެ
 ލިބުނު 

 އާމުދަނީ ލަފާކުރި
އަހަރުގެ  

 ނިޔަލަށް ލިބުނު 
 ލަފާކުރި

 އާމްދަނީ
 ޖުމްލަ އާމުދަނީ  - - - - - -

- - - - - - 
ނެޓް އާމްދަނީ )ރިޒާވް 

 ކެނޑުމަށްފަހު(

- 
2,583,320.0

0 
 ފީގެ ގޮތުގައި ލިބ  އާމުދަނީ  - 2,583,320.00 - 10.00

 ކެޕިޓަލް ރިލީޒް - - - - 0.00 -
 ހިލ  އެހީ - - - - 0.00 -
 ތްގޮތުން ލިބ  ފައިދާ އެކި ގޮ - 157,826.00 - 26.00 157,826.00 -

 

ގެ  2017
ނިޔަލަށް 
ޚަރަދު ނުވާ 

 ބާކީ

2017 2017 2016 

ޑިސެމްބަރުގެ  ތަފްސީލް
 ނިޔަލަށް ލަފާކުރި

ނިޔަލަށް  ޖޫންގެ
 ހިނގި ޚަރަދު

 ޚަރަދު ލަފާކުރި
 އަހަރުގެ

ނިޔަލަށް 
 ޚަރަދުނުވާ ބާކީ

 ޚަރަދު ހިނގި

 މްލަ ޚަރަދު ޖު - - 6,576,849.41 1,499,589.65 10,385,504.39 
 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު  - - 5,886,489.41 1,499,589.65 9,695,504.39 
 ފުންނަށް ހިގާ ޚަރަދު މުވައްޒަ - - 2,321,624.43 1,014,569.04 2,321,624.43 
 ސަބްސިޑީސް - -    
 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު  - - 4,254,864.98 485,020.61 7,373,879.96 

- - - - - - 

އިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިފަ
ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް 

 ހަމަޖެއްސުން

- - - - - - 
ޤާނޫނޫ ގޮތުން ކައުންސިލްތަކުން 

 ކުރަންޖެހ  ޚަރަދު  ކޮންމެހެން
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު  - - 690,000.00 0.00 690,000.00 

- - - - - - 
ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއު ހިންގުމަށް 

 ހިގާ ޚަރަދު 

 690,000.00 0.00 690,000.00 - - 
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބ ނުންވާ 
 ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 

އިގްތިސާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ  - - - - - -
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 ޚަރަދު 

- - - - - - 
ދަރަނި އަދާކުރުމާއި ލޯނު 

 ދޫކުރުން 
 ލޯނު އަބުރާ ދެއްކުން  - - - - - -
 ލޯނު ދޫކުރުން  - - - - - -

- - - - - - 
ސާޕްލަސް / ކައުންސިލްގެ 
 ޑެފިސިސޓް 

 ރިޒާވް  - - - - - -

- - - - - - 
ރިޒާވުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާ 

 މަދުނޫން( 5ޕަސަންޓ ޖް )%

- - - - - - 
ކައުންސިލްގެ ޑެފިސިޓް 

 އާންމުދަނީގެ އިންސައްތައިން

 ކޮމިޓްމަންޓްސް  

ގެ  2017
ނިޔަލަށް 
 ލިބުނު 

2017 2017 2016 

ޑިސެމްބަރުގެ  ތަފްސީލް
 ލަށް ލަފާކުރިނިޔަ

 ޖޫންގެ

ނިޔަލަށް 
 ލިބުނު 

 ލިބުނު  ލަފާކުރި ލަފާ ކުރި

- 74,850.00 35,510.00 74,850.00 - - 
ކައުންސިްލގެ ބ ުނމަށް ކުރާ 

 ދަތުރު 

 ލިޔެކިޔުމާބެހ ގޮތުން ހޯާދތަކެތި  - - 23,983.00 3,150.00 23,983.00 -

- 6,694.94 - 6,694.94 - - 
 އިންފޮރމ ޝަން ޓެކްނޮލޮީޖއާ

 ބެހ ޮގތުން ހޯދާތަކެތި 

- 1,461,000.00 - 1,461,000.00 - - 

ފިއުލްގެ ޮގތުަގއި ބ ުނންކުެރވ  
ތަކެއްޗާއި އިންީޖނު ތެޔޮފަދަ 

 ތަކެތި

 އިލެކްޓްރިކާބެހ ގޮތުން ޯހދާތަކެތި  - - 5,770.00 0.00 5,770.00 -

 ސްޕެައރޕާޓްސް ހޯުދމަށް  - - 40,500.00   -

- 7,633.00 753.00 7,633.00 - - 
ކުނިކަހައި ފޮާޅސާފުކުުރމަށް 

 ހޯދާތަކެތި 

 ހިފާގެްނގުޅ  ތަކެތި ޯހދުމަށް  - - 1,780.00 830.00 1,780.00 -

- 0.00 - - - - 
އޮފީސް ޒީނަްތތެރިުކރުމަށް 

 ހޯދާތަކެތި 

- 0.00 0.00 0.00 - - 
ދޮރުފޮތި،މ ޒުފޮިތ،ައދި ިދދަފަދަ 

 ފޮތީގެ ާބވަތްތައް ޯހދުަމށް 

 އެހެނިހެން ގޮްތގޮތުން ހޯާދތަކެތި  - - - - 0.00 -
 1,506,680.94 40,243.00 1,622,210.94    

- 60,305.11 16,776.01 60,305.11 - - 
ޓެލެފޯނު، ފެކްސް، އަދި 

 ޓެލެކްސް

 އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ަޚރަދު  - - 670,074.84 248,179.54 670,074.84 -
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އި އިންޓަނެޓް ަޚރަދު ލީޒްލައިނާ - - 43,470.95 15,610.80 43,470.95 -  

 އުފުލުުމގެ ޚަަރދު  - - 11,194.10 752.60 11,194.10 -

- 30,000.00 0.00 30,000.00 - - 

އެކިއެކި ަރސްމީ ުމާބރާތްތަކާއި 
މުނާަސބަތުަތއް ފާހަގަުކރުމަށް 

 ކުރާ ޚަަރދު 

- 35,588.00 9,000.00 35,588.00 - - 

އިޖުިތމާޢީ ތަަރއްީޤގެ އެިކއެކި 
ަތއް ހިްނގުުމގެ ޕްރޮްގރާމު
  ޚަަރދު

- 151,500.00 0.00 151,500.00 - - 

ކޮންސަލްޓެންސީ ިޚދުަމތާއި، 
ތަރުަޖމާކުރުންަފދަ ިޚދުމަުތގެ 

 އަގަްށދ  ފަިއސާ 

- 4,500.00  4,500.00 - - 

ބިދ ސީ ުމވައްޒަުފންގެ ވިސާީފ، 
ވޯކްޕާމަންޓް ފީ ައދި ައއިޑީކާޑު 

 ހެއްުދން 

- 0.00  0.00 - - 
ގުުމގެ ިޚދުަމތުގެ އޮފީސް ހިން 

 އެހެނިހެން ޚަަރދު 

 1,006,633.00 290,318.95 1,006,633.00    

- 167,882.00 1,442.00 167,882.00 - - 

މީހުން ިދރިުއޅުންޫނން 
ބ ނުންތަކަށް ިބނާކުރާ ޢިާމރާތް 

  މަރާާމތުކުރުން

- 25,000.00  25,000.00 - - 
މަގަތު ފާލަާމއި ބަނދަރު 

  މަރާާމތުކުރުން

- 5,792.00  5,792.00 - - 
ފާޚާނާާއއި ފެާނބެހ  ނިޒާމު 

 މަރާާމތުކުރުން.

 ކަރަންޓް ވިުއގަ ަމރާމާތުުކރުން  - - 14,150.02  14,150.02 -

- 50,000.00  50,000.00 - - 

އެހެނިހެން 
އިންފްާރސްޓްރަކްަޗރ 

  މަރާާމތުކުރުން

- 4,755.00 0.00 4,755.00 - - 
ފަރުނީޗަާރއި ފިޓިންްގސް 

ރާާމތުކުރުން.މަ  

- 161,418.00 1,200.00 161,418.00 - - 
މެޝިަނރީާއއި އިްކއިޕްމަންްޓސް 

 މަރާާމތުކުރުން 

- 9,649.98 9,649.98 9,649.98 - - 
އައިީޓއާ ުގޅ ގޮުތން ހޯދާ 
 ހާޑުެވއަރ ަމރާމާތުުކރުން 

- 438,647.00 12,92198 438,647.00 - -  

- 55,374.00 1,500.00 55,374.00 - - 

އެކިއެކި ެއސޯިސއ ަޝންތަކާއި 
އިޖުިތމާޢީ ކޮމިޓީތައް 

 ހިންުގމަށްދ  އެހީގެ ަފއިސާ 

- 442,000.04 140,666.68 442,000.04 - - 

ޖަމާޢަުތގެ ފަިއދާއަށްޓަަކއި ކުރާ 
މަަސއްކަތަށް އެީހގެ ގޮުތަގއިދ  

 ފައިސާ 
 497,374.04 142,166.68 497,374.04    
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- - - 0.00   
ގޮތުްނދ  އެީހގެ އެހެނިހެން ގޮތް 

 ފައިސާ 

- 0.00 - 0.00 - - 
މަާގއި ފާލަން އަދި ބްިރޖްފަދަ 

  ތަންތަން މަާރމާތުކުުރން

- 400,000.00 - 400,000.00 - - 

އެހެނިހެން 
އިންފްާރސްޓްރަކްަޗރ 

 މަރާާމތުކުރުން 

 ފަރނީޗަާރއި ފިޓިންްގސް  - - 30,000.00 0.00 30,000.00 -

- 220,000.00 0.00 220,000.00 - - 
ޕްލާންޓް، މެޝިނަީރާއއި 

 އިކްވިްޕމަންޓްސް 

 މުާވސަލާތުގެ ތަކެތި  - - 0.00 - 0.00 -

- 0.00 - 0.00 - - 
އައިީޓއާުގޅ ޮގތުން ހޯދާ 

 ހަރުޑވެައރ

 އެހެނިހެން އިކްވިްޕމަންޓް  - - 40,000.00 - 40,000.00 -

 690,000.00 0.00 690,000.00    

          
 މްކުރާ ކަންކަން ލާޒި  ޤާނޫނީގޮތުން 

 

ގެ  2017
 ނިޔަލަށް ލިބުނު 

2017 2016 2015 

 ތަފްސީލް
ޑިސެމްބަރުގެ 
ނިޔަލަށް 
 ލަފާކުރި

ޖޫންގެ 
ނިޔަލަށް 
 ލިބުނު 

 ލިބުނު  ލަފާކުރި ލަފާ ކުރި

 މުނިސިޕަލް ޚަރަދުތައް  - - - - - -
 ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚަރަދު  - - - - - -
 ތައް ފަބްލިކް ހެލްތްގެ ޚަރަދު - - - - - -

- - - - - - 
މިސްކިތްތަކަށް ހިނގާ 

 ޚަރަދު 

 
 ލޯނުތައް  ކައުންސިލުގެ 

 

ލޯނުގެ  މުއްދަތު ގޮތް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކި / ދައްކާ
 އަދަދު

 ތާރީހް
2017 2016 2015 2014     

 ----------  ------------  ------------  ------------    ------------ ------- ------- 

 ----------   ------------  ------------  ------------    ------------ ------- ------- 
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ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ހިންގުމަށްފަހު، ކަނޑައެޅ  މުދަތެއްގައި އަނބުރާ  އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން އެފަރާތްތަކުގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ހަދައި،
 އިވާ ތަންތަނުގެ ތަފްޞީލު ވާލުކުރަން ދޫކޮށްފަ ޙަ ކައުންސިލާ 

 

ވިޔަފާރިން ކައުންސިލަށް 
 އާމްދަނީގެ ހިއްސާ  ލިބ 

ކައުންސިލަށް 
 ނަގާ މަހު ކުލި

އިންވެސްޓްމަންޓްގެ 
 އަގު

 އަނބުރާ

ކައުންސިލާއި 
ހަވާލުކުރި / 
 ކުރާނެ ތާރީހް

ކުއްޔަށްދިން 
 ތާރީޚު

 ތަން  ވިޔަފާރީގެ ބާވަތް

ުކރުން ވަޑާން 02.05.2007 01.05.2017 - 60.00 -  އަްއސ ރި  

 އެްސޖެހިގެ  ގުަދން  03.05.2007 02.05.2017 - 679.38 -

 SJ ގާެއޅުމަށް  24.03.2009 23.03.2019 - 500.94 -

 ބަގީޗާ  ވިޔަފާރި/ ހޮޓާ ހިްނގުމަށް  29.10.2009 28.10.2019 - 251.25 -

 އާވެހި  ވިޔަފާރި  25.05.2010 24.05.2020 - 252.93 -

 ޑ ލައިޓް ވިޔަފާރި  16.10.2010 15.10.2020 - 2390.94 -

 ނާރެސް   ދޯނިަބނުމަށް 02.08.2014 01.08.2015 - 270.00 -

 ކެނެރީގެއާގެ ގުަދނެއް ެއޅުަމށް  01.11.2015 30.10.2020 - 285.75 

 ގުލްހަޒާރުގެ ކުކުޅާއި ޫދނި ގެްނގުުޅމަށް  01.08.2023 02.08.2013 - 192.00 -

 އާސްތާނާ ކުކުޅާއި ޫދނި ގެްނގުުޅމަށް  01.08.2023 02.08.2013 - 300.00 -

 ހަތިކޮޅު  ކުކުޅާއި ޫދނި ގެްނގުުޅމަށް  01.08.2023 02.08.2013 - 216.00 -

 ކެނެރީގެއާގެ ފައިބަރ ދޯންޏެއް ބަނުން  23.07.2014 22.07.2016 - 300.00 -

 މަލާޒް  ފައިބަރ ދޯންޏެއް ބަނުން  23.07.2014 22.07.2016 - 300.00 -
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 ޢަލީ އަޙްމަދު                                       މުޙައްމަދު ޖަލީލު

 ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް                             އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 ވައްޒަފުމުދާރީ ބަޖެޓް ތަންފީޒުކުރުމުގެ އިސްވެރިޔާ                    ފައިސާއާބެހ  ކަންތައްތައް ބަލަަހއްޓާ އި

 

 ނިންމުން 
 ޝުކުރު ޙަމްދާއި ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށްهللا ލައި ނިންމުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު ދެއްވި މި ރިޕޯޓް އެކުލަވާ

ލު ފާނުގެ އާ ކަލ ގެއެ ޞައްލައްލާހު ޢަލައި ވަސައްލަމައާއިهللا ކުރަމެވެ. އަދި މިއުންމަތުގެ ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ރަސޫލު
ރިއަށް ކު ޤައުމު ތި ދިވެހިއަޅުގަނޑުމެންގެ މި ލޮުބވެ ލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ަދންނަަވމެވެ. އަޞްޙާބުންނަށް ަޞލަވާތާއި ސަ 

ގެ ދި މިރަށުވެ. އަގެންދެވުމުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެ
އުންސިލްގެ ލަންޫދ ކަނިކޮށް ރާތްތަކަްށ ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. ޚާއްޞަ ތަރައްޤީއާއި ލާބަޔަށް މަސައްކަްތ ކޮށްދެއްވި އެންމެހާ ފަ

 އިދާރާގެ އެންމެހާ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ.
 ރިމަގަށްކުދޫގެ އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ ފިތުނަ ފަސާދަކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހެޔޮ ވިސްނުން ދެއްވައި ނިލަން

 ކުރާ ޤާބިލް ރަނގަޅު ދަރިންތަކެއް ނިލަންދޫގެ ފަސްަގނޑުން އުފަންވުމެވެ.  މަސައްކަތް
 އުފީޤު ތަ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ިނަލންދޫއަށް ހުރިހާ ގޮތެއްގައިވެްސ ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ހެޔޮ هللا 

 ދެއްވާށިއެވެ. އާމީން!
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