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 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ  ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުުބީރ އަތޮޅު
                                                         ނިލަންދޫ،               

 ދިވެހިރާއްޖެ.                              

 
 

 މަސައްކަތު ކަލަންޑަރު 

 ޖަނަވަރީ އިން ޑިެސމްބަރުގެ ނިޔަލަށް( 6201)     
 

 ވިލަރެސްކުރާ ފަރާތް  ރަކާތް ޙަ ޔުނިޓް  ތާރީޚް  މަސް

 ޖަނަވަރީ

6-11 C .ްސީމާ ޢަލީ  ރަށްރަުށގެ ަރއްޔިތުްނގެ މާލިއްަޔތަށް ާއމްދަނީ ލިެބންހުރި ކަންަކމުގެ ދަފުތަެރްއ އެކުލަވާލުނ 

11-16 C 
ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބު ތައްޔާރުކުރުމަށް އިސްޓޯރުން ނަގަންޖެހޭ  2015އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 

 ސާބުތައް ނެގުން.ހި
 ޖަމީލާ އިބްރާހީމް

11-25 A1 .ްޙަްއވާ ޢަްބދުލްޢަޒީޒު  އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރުންގެ ޚިދުމަތް ދިނުނ 
06 A1 .ްޙަްއވާ ޢަްބދުލްޢަޒީޒު  ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުނ 
18 A1 ަޙަްއވާ ޢަްބދުލްޢަޒީޒު  ކުގެ ރިޕޯޓް ފޮނުވުން.ފާއިތުވީ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތ 
19 A2 .ްފާޠިމަތު އަޙްމަދު  އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުނ 

ނޑައެޅުން. 5102 - 20-31  ޔުނިޓްތަކުގެ ވެރިން  ވަނަ އަހަރަށް މުވައްޒަފުންގެ ޓާގެޓް ކަ
21-23 A1 ެޙަްއވާ ޢަްބދުލްޢަޒީޒު  އް ހިންގުން.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ދީނީ ނަޞީޙަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމ 
24-28 D ާފަރީދާ އިބްރާހީމް  ބެއްވުން. އެއްކުނިމެނޭޖްކުރުމާބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަހާސިންތ 

30 A2 .ްފާޠިމަތު އަޙްމަދު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ސާފުކުރުނ 

 ފެބުރުވަރީ
 
 
 
 
 

1-5 C 

ާއމްަދނީގެ ގޮތުަގއި ލިބޭ ަފއިާސާއއި ަޚަރދާުގޅޭ ަމސްުދވަުހެގ  . ރަށްރަުށގެ ަރއްޔިތުްނނަށ0ް
 ރިޕޯޓެއް ހޯަދން ފެށުން.

. ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ރަްށރަުށގައި ހިންަގމުްނގެންދާ ތަަރްއޤީގެ މަްޝރޫުޢ ތަކާބެހޭ ރިޕޯޓެއް 6
 ހޯދަން ފެށުން.

 
 

 ސީމާ ޢަލީ 

1-28 B 5102  ުފާޠިމަތު އިބްރާހީމް  ން.ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބު ތައްޔާރުކުރ 
1-29 C .ްޢަބްދުލްވާޙިދު  އަތޮޅު ސްޯޓރުގެ މަތީެޑގް ތިރިކޮށް ސްޯޓރުގެ ެއތެެރއަށް ގެްނނަންެޖހޭ ބަދަލުަތްއ ގެނައުނ 
1-29 D .ްޝަޒީލާ މޫސާ  ކުނިމެނޭޖްކުރުމާބެހޭ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުނ 
 ސްޕަވައިޒަރުން ފެންވަރު ބެުލމުގެ ފޯްމތައް ބަލައި މާްކސްދިުނން.   ވަނަ އަހަުރގެ ުމވަްއޒަފުްނގެ ަމސައްކަތު  5102 - 3-9

6-27 A1 
ދުޅަހެޔޮ ިޞއްަޙތެއް ހޯުދމަށް ޢާްއުމން ހޭލުންތެރިކުުރމަށް އަޮތޅުގެ ަރްށރަށުަގއި ޕްޮރގްާރމެއް 

 ހިންގުން.
 ޙަްއވާ ޢަްބދުލްޢަޒީޒު 

7-11 A1 
އްއުޞޫލަކުން ގެންދިއުމަށް އުޞޫލެއް ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުން އެ

 އެކުލަވާލުން.

 

 އިްބރާހީމް ަޝރީފް 

7-12 C .ްއިބްރާހީމް މޫސާ އަތޮޅު ސްޓޯރު ހިންގުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު އިޞްލާޙްކޮށް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުނ 
10-30 A1 .ްޙައްވާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު މަގޫދޫގައި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުނ 
14-18 A1 ަޙަްއވާ ޢަްބދުލްޢަޒީޒު  ށްރަށުގައި މަދިރިކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.ރ 
10-26 C .ްއިްބރާހީމް މޫސާ  އަތޮޅު ސްޓޯރުގެ އަހަރީ ހިސާބުކުރުނ 
19-20 A1 5102 .ްޙަްއވާ ޢަްބދުލްޢަޒީޒު  ވަނަ އަހަރުގެ ތަޢުލީމީ އެވޯޑްދިނުނ 

60 A2 ުފާޠިމަތު އަްޙމަދު  ބޭއްވުން. ވުންހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލ 
21-29 A1 .ްޙަްއވާ ޢަްބދުލްޢަޒީޒު  އިސްކޫލުތަކުގެ ދަރިަވރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ަތރުބަވެތި ޖީލެއް ބިނާކުރުމާބެހޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުނ 
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 ވިލަރެސްކުރާފަރާތް  ޙަރަކާތް  ޔުނިޓް  ތާރީޚް  މަސް 

 މާރިޗު
 

1-5 C ޭސީމާ ޢަލީ  ކަންަކން ވައުަޗރ ނިާޒމަށް ަބދަލުކުރުން. އަތޮޅު ސްޯޓރުގެ ަފއިާސއާިއބެހ 
6-26 A1 .ްޙަްއވާ ޢަްބދުލްޢަޒީޒު  ފީއަލީަގއި ކަސްރަތު ްޕރޮްގރާެމއް ހިްނުގނ 
12 A1  .ްޙަްއވާ ޢަްބދުލްޢަޒީޒު  ހުރަީވުދވަސް ފާަހގަކުރުނ 

13-17 A1 

އަތޮޅުގައިތިބި އިޖްތިމާއީ ރައްކާެތރިކަންބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ދެނެގަނެ އެފަރާްތތަަކށް ޤަޥާޢިދުން . 0
 ށް މަސައްކަތްކުރުން.އެހީލިބެމުންދޭތޯބަލައި އެކަން ކަށަވަރުކުރުމާިއ އެހީ ނުލިބޭ ފަރާތްަތކަށް އެހީ ހޯދައި ދިނުމަ

އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނާއި ނިކަމެތިންނަށް ލިބެންވާ ފައިސާ  52. ސަރުކާރުން އެހީދެއްވާ ޢުމުރުން 5
 ޤަވާޢިދުން ލިބެމުންދޭތޯ ކަށަވަރުކުރުމާއި އެހީ ނުލިބޭ ފަރާތްތަަކށް އެހީ ހޯދައި ދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

އިސާ ޤަވާޢިދުން ލިބެމުންދޭތޯ ކަށަވަރުކުރުމާއި އެހީ ނުލިބޭ ފަރާތްަތކަށް އެހީ . އެކަނިވެރިމައިންނަށް ލިބެންވާ ފ3ަ
 ހޯދައި ދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

ޙައްވާ 
 ޢަބްދުލްޢަޒީޒު 

15-20 D 

ނިޓަރކުރުން، ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތް މޮ 6102ނިލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ 
މަޝްރޫޢުތައް އެުކލަވާލުމާގުޅޭގޮތުން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުާރ ކޮމެޓީތަކާއި ކްލަްބ 

 ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ދޮށީ ޢުމުރުގެ މީހުންނާއި ތަޖުރިބާހުރި ފަރާްތތަކާ މަޝްވަާރކުރުން.

 
 ފަރީދާ އިބްރާހީމް 

15-20 C 

އްަޓމުންާދގޮތް ންދޫ ރައްޔިުތންގެ މާިލއްޔާގެ ަކންކަން ހިނަގމުންާދގޮާތއި، ަވޞީލަތްަތއް ބަލަހަ. ނިލ0ަ
 ރުން.ބަލައި ޗެކްކު

 . ނިލަންދޫގެ ބިުމގެ ދަފްަތރު ޗެކްކުުރން.6

 
 ސީމާ ޢަލީ 

16 A2 ްފާޠިމަތު އަްޙމަދު  ބޭްއވުން. އިާދރީ ުމވައްޒަުފންގެ ބަްއދަލުުވނ 
19 A1 ުޙަްއވާ ޢަްބދުލްޢަޒީޒު  ންނަށް ފަތަން ަދސްކޮށްދިުނުމގެ ޕްރޮްގރާެމއް ހިްނގުން. އިސްކޫލުތަުކގެ ދަިރަވރ 
 

21-25 D 
ކުނިނައްތާލުާމއި ތިާމވެށި ޙިމާޔަްތކުރުުމގެ މުހިންމުަކން އަންަގިއދިުނމަށް އިސްކޫލުތަުކގެ 

 ދަިރވަުރންނަށް ައމާޒުކޮށް ާޚއްޞަ ޕްޮރގްާރމެއް ހިްނގުން. 

 

 ފަރީދާ އިބްރާހީމް 

62 C .ްސީމާ ޢަލީ  ފ. އަތޮޅު ސްޓޯރާއި ގުދަންތައް ސާފުކޮށް ތަރުތީބުކުރުނ 

27-31 D 

ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތް މޮނިޓަރކުރުން، ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ  6102ފީއަލީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ 
ކޮމެޓީތަކާއި ކްލަްބ މަޝްރޫޢުތައް އެުކލަވާލުމާގުޅޭގޮތުން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުާރ 

 ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ދޮށީ ޢުމުރުގެ މީހުންނާއި ތަޖުރިބާހުރި ފަރާްތތަކާ މަޝްވަާރކުރުން.

 
 ފަރީދާ އިބްރާހީމް 

27-31 C 

އްޓަމުންދާގޮތް ބަލައި . ފީއަލީ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔާގެ ކަްނކަން ހިނގަމުންދާގޮތާއި، ވަޞީލަތްތައް ަބލަހ0ަ
 ުކރުން.ޗެކް

 ބިމުގެ ދަފްތަރު ޗެކްކުރުން. . ފީއަލީގ6ެ

 
 އިބްރާހީމް މޫސާ

 އެޕްރީލު

4-25 A1 .ްޙަްއވާ ޢަްބދުލްޢަޒީޒު  އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރުންގެ ޚިދުމަތް ދިނުނ 

 

 
5-10 

C 

އްޓަުމންާދގޮްތ . ބިލެތްދޫ ރައްޔިތުްނގެ މާލިއްާޔގެ ކަންކަން ހިނގަުމންާދގޮާތއި، ވަޞީލަތްަތއް ބަލަހ0ަ
 ރުން.ލައި ޗެކްކުބަ

 . ބިލެތްޫދގެ ބިުމގެ ދަފްަތރު ޗެކްކުުރން.6

 
 އިބްރާހީމް މޫސާ

 

5-10 
D 

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކުރުްނ،  5102ބިލެތްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ، 
މަސައްކަްތކުރާ ކޮމެޓީަތކާއި ކްލަބް  ހިމެނޭ މަޝްރޫޢުތައް އެކުލަވާލުމާގުޅޭގޮުތން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް

 ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ދޮށީ ޢުމުރުގެ މީހުންނާއި ތަޖުރިބާހުރި ފަރާްތތަކާ މަޝްވަާރކުރުން.

 
 ފަރީދާ އިބްރާހީމް 

10-14 A2 
އަތޮޅުގެ ސިވިލްސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހިއުމަންރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ތަމްރީން 

 .ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން

 
 

 ނުޒުލާ ޖަލީލު 

10-21 A1  .ްޙަްއވާ ޢަްބދުލްޢަޒީޒު  އަތޮުޅގެ ކްލަބްަޖމްިޢއްޔާތަކުގެ ުޒވާނުްނނަށް އަމާޒުޮކށް ވޮލީ ކޯޗިންގ ކޭމްެޕއް ބޭްއވުނ 
10-30 A1 .ްޙަްއވާ ޢަްބދުލްޢަޒީޒު  ބިލެތްދޫ ަގއި ކަްސރަތު ޕްޮރގްާރމު ހިްނގުނ 

14 A1  ުޙަްއވާ ޢަްބދުލްޢަޒީޒު  ން.ދިވެިހބަުހގެ ުދވަސް ފާަހގަކުރ 

 

18-23 
 

D 

ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތް މޮނިޓަރކުރުން، ަތރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ  6102ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ 
މަޝްރޫޢުތައް އެުކލަވާލުމާގުޅޭގޮތުން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުާރ ކޮމެޓީތަކާއި ކްލަްބ 

 ދޮށީ ޢުމުރުގެ މީހުންނާއި ތަޖުރިބާހުރި ފަރާްތތަކާ މަޝްވަާރކުރުން. ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި

 ފަރީދާ އިބްރާހީމް 

 

18-23 
C 

. ދަރަނޫބދޫ ަރއްޔިތުްނގެ ާމލިއްޔާގެ ކަންަކން ހިނގަމުްނާދޮގތާއި، ވަޞީލަތްަތއް 0
 ރުން.އްޓަުމންާދގޮތް ބަަލއި ޗެކްކުބަލަހަ

 . ދަރަނބޫޫދގެ ިބމުގެ ދަފްތަރު ޗެކްުކރުން.6

 އިބްރާހީމް މޫސާ

21-23 A1 5102  ްޙަްއވާ ޢަްބދުލްޢަޒީޒު  ވަނަ އަހަުރގެ އަޮތޅު ުޤރުާއން މުާބރާތް ޭބއްވުނ 

62 A2 ްފާޠިމަތު އަޙްމަދު  ބޭއްވުން. ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުނ 



6102ވަނަ ޞަފުޙާ                           ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތު ކަލަންޑަރު  ގެޞަފުޙާ 3   5 
 

 

 

 ވިލަރެސްކުރާ ފަރާތް  ޙަރަކާތް  ޔުނިޓް  ތާރީޚް  މަސް

 
 
 
 
 
 މޭ

 

1 A1 ްޙައްވާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ތެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން.ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސައްކަތ 

2-7 D 

ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތް މޮނިޓަރކުރުން،  6102މަގޫދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ 
ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ މަޝްރޫޢުތައް އެކުލަވާލުމާގުޅޭގޮތުން  އަންހެނުންގެ 

ބް ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ދޮށީ ޢުމުރުގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކާއި ކްލަ
 މީހުންނާއި ތަޖުރިބާހުރި ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރުން.

 ފަރީދާ އިބްރާހީމް 

2-7 C 

. މަގޫދޫ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔާގެ ކަންކަން ހިނގަމުންދާގޮތާއި، ވަޞީލަތްތައް 0
 ރުން.އްޓަމުންދާގޮތް ބަލައި ޗެކްކު ބަލަހަ

 ކްކުރުން.. މަގޫދޫގެ ބިމުގެ ދަފްތަރު ޗ6ެ
 އިބްރާހީމް މޫސާ

8 A1  .ްޙައްވާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޝަހީދުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުނ 
8-28 A1 .ްޙައްވާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ދަރަނބޫދޫ ގައި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުނ 
10 A1  .ްޙައްވާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުނ 

12-14 A1  ްޙައްވާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ރަށުގައި ދީނީ ނަޞީޙަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.އަތޮޅުގެ ރަށ 
15-21 A1 .ްޙައްވާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު އަތޮުޅގެ ކްލަބްަޖމްިޢއްޔާތަކުގެ ުޒވާނުްނނަށް އަމާޒުޮކށް ފުޓްސަލް ކޯޗިންގކޭމްެޕއް ބޭްއވުނ 

16 A2  ްފާޠިމަތު އަޙްމަދު  ބޭއްވުން. އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުނ 

22-26 A1 

ނޑުތަކާއި ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި ގެވެށި  ޢާއްމު އިޖުތިމާޢީ މިންގަ
އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނަށް ރައްޔިތުން އަހުލުވެރި ކުރުވުމަށް ރަށްރަށުގައި 

 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން. )ޕޮލިހާ ގުޅިގެން(
 ޙައްވާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު

22-31 D 
ފ. އަތޮޅުގެ ފަތުރުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމާއި އެހެނިހެން ސިނާއަތްތައް 

 ކުރިއެރުވުމަށްހުރި ފުރުޞަތުތައް ދެނެގަތުމަށް ސާރވޭއެއް ހެދުން.
 ފަރީދާ އިބްރާހީމް 

 ޖޫން

1-30 A2 
ކޭޑް ސިވިލްސާވިސް މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް، އާކިޓެކްޗަރަލް ޑްރޯވިންގ ވިތު އޮޓޯ 

 ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.
 ނުޒުލާ ޖަލީލު 

4 A1 
ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށް ކެރިއަރ ގައިޑެންސާއި ލައިފް ސްކިލްއާއި ބެހޭ  01ގްރޭޑް 

 މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން.
 ޙައްވާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު

01 A2 ްޙްމަދު ފާޠިމަތު އަ ބޭއްވުން. ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުނ 
11 D .ްފަރީދާ އިބްރާހީމް  ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާގުޅޭގޮތުން ރަށުކައުންސިލްތަކާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނ 

 ޖުލައި

4-25 A1 .ްޙައްވާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރުންގެ ޚިދުމަތް ދިނުނ 

10 C 
ށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކާބެހޭގޮތުން ޓްރެއިނިންގ ފ. އަތޮޅުގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެވުމަ

 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.
 ޖަމީލާ އިބްރާހީމް

10-25 B 5102 .ްފާޠިމަތު އިބްރާހީމް  ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ، އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުނ 
00 A2  ްފާޠިމަތު އަޙްމަދު  ބޭއްވުން. އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުނ 

15-31 D 
ޕީއެސްއައިޕީގެ ދަށުން އަތޮޅުގެ އިދާރި ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް ހުށަހެޅޭ ޕްރޮޖެކްޓްތައް 

 ތައްޔާރުކޮށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުން.
 ޝަޒީލާ މޫސާ 

01 A1  ަޙައްވާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް ފޮނުވުން.  5ފުރަތަމ 

61 D 
ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ރަށްރަށުގެ ފަޅުތެތެރެއާއި ގޮޑުދޮށް 

 ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.
 ޝަޒީލާ މޫސާ 

26 A1 .ްޙައްވާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު މިނިވަންދުވަސް ފާހަގަކުރުނ 
30 A2 .ްފާޠިމަތު އަޙްމަދު  އަތޮޅުގެ ސާފުކުރުނ 

31 D 
ބިނާކޮށް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް  ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް

 .ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބަޖެޓް ސެކްޝަނަށް ލަފަޔާއި މަޝްވަރާދިނުން
 ފަރީދާ އިބްރާހީމް 
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 ވިލަރެސްކުރާ ފަރާތް  ޙަރަކާތް  ޔުނިޓް  ތާރީޚް  މަސް

 އޮގަސްޓް  

1-31 D 6102  ްފަރީދާ އިބްރާހީމް  ޔާރުކުރުން.އަށް އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތައް 6166އިނ 
2-8 A2 .ްނުޒުލާ ޖަލީލު  މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ރިވިއުކުރުމަށް އަންގައި އެމަސައްކަތް ނިންމުނ 

6-27 A1 
ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއް ހޯދުމަށް އިސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް އަތޮޅުގެ 

 ރަށްރަށުގައި ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.
 ޙައްވާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު

10 A1  .ްނޑުވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުނ  ޙައްވާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ދަ
12 A1 .ްޙައްވާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުނ 
02 A2 .ްފާޠިމަތު އަޙްމަދު  ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނ 

21-25 A1 
 ޔިތުން އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.. ޤާނޫނު އަސާސީއަށް ރައ0ް
 . ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް ރައްޔިތުން  އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.5

 ޙައްވާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު

62 C .ްސީމާ ޢަލީ  ފ. އަތޮޅު ސްޓޯރާއި ގުދަންތައް ސާފުކޮށް ތަރުތީބުކުރުނ 

ސެޕްޓެންބަ
 ރު

4 C 
ސްވެރިކަން ކުރިއެވުމަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކާބެހޭގޮތުން ޓްރެއިނިންގ ފ. އަތޮޅުގެ މަ

 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން 
 ޖަމީލާ އިބްރާހީމް

2 A2  ްފާޠިމަތު އަޙްމަދު  ބޭއްވުން. އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުނ 

18-22 A1 

ކެއްގެ ދިމާވާ ބޮޑެތި ކަންކަމުގައި އެކަކު އަނެކަކަށް އަޅާލާ އެއްބައެއްވަންތަ މުޖްތަމަޢުތަ
ލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ގޮތުގައިވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރައްޔިތުން ހޭ

 ންގުން. ހި
 ޙައްވާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު

18-22 GA ުމުޙައްމަދު ޖަލީލު  ކުރުން. ޑިޓްންސިލްގެ އިދާރާގެ އިންޓާނަލް އޮއަތޮޅުކައ 

24 A2 

ކައުންސިލްތަކުގެ  ރަށު ކައުންސިލާއި ސިވިލްސަރވިސް ވިއުގައަށް އަތޮޅު .0
 ކުރުވުން.  މުވައްޒަފުން ހޭލުންތެރި

ކައުންސިލްތަކުގެ  ރަށު  ކައުންސިލާއި ގަވަރމެންޓްގެ ނިޒާމްގެ ޚިދުމަތަށް އަތޮޅު-އީ .6
 މުވައްޒަފުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން. 

 ނުޒުލާ ޖަލީލު 

 އޮކްޓޯބަރު 

2-6 D .ްސަޒީލާ މޫސާ ބިނާވެށި ޕްލޭން ރިވިއުކުރުނ 
4-25 A1 .ްޙައްވާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރުންގެ ޚިދުމަތް ދިނުނ 

5 A1 .ްޙައްވާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުނ 
8-28 A1 ޫޙައްވާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ގައި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން. ނިލަންދ 
10 A2 .ްފާޠިމަތު އަޙްމަދު  ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނ 

11-13 A2 ްނުޒުލާ ޖަލީލު  ޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.ސިވިލްސަރވިސް މުވައ 

16-20 A1 
 . ރަށްރަށުގައި ދީނީ ނަޞީޙަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.0
 . ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރުން. 5

 ޢަބްދުލްޢަޒީޒުޙައްވާ 

16-20 D .ްޝަޒީލާ މޫސާ  ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބޯފެން ނެގުމާއި ފެން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މުހިންމުކަން އަންގައިދިނުނ 

23-27 A1 
ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން އުޅުންގޯސް ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށް "ބްލޫފޮރ ޔޫތު" ޕްރޮގްރާމުގައި 

 ބައިވެރިކުރާނެ ކުދިން ހޯދުން. 
 ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޙައްވާ
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ވަނަ ޢާއްމު  21ރުގެ ވަނަ ދުވަހު ބޭއްިވ، އަތޮޅުކައުްނސިލްގެ ދެވަނަ ދައު 01ޖަނަވަރީ  6102ނޯޓް: މި ކަލަންޑަރު ފާސްކޮށްަފއިވަނީ 
އުންސިލްގެ ގޮތް ނުވެއްޖެނަމަ ކަ ކުރެވޭ ކަންކަން ޖަލްސާއިންނެވެ. މި ކަލަންޑުގައިވާ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ތާރީޚް ތަކުގައި 

ން ކަލަންޑަރަށް ރައީސްގެ ނުވަތަ އެވަގުތަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގެވުމާ ޙަވާލުވެހުންނެވި ޭބފުޅެއްގެ މަޝްވަރާގެމަތި
 ބަދަލުގެނެވިދާނެއެވެ. 

 6102ޖަނަވަރީ  01

 

 ވިލަރެސްކުރާ ފަރާތް  ޙަރަކާތް  ޔުނިޓް  ތާރީޚް  މަސް

 ނޮވެންބަރު 

1 A1  .ްޙައްވާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ނަޞްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުނ 
 ޖަމީލާ އަޙްމަދު ކްލަބަށް އާމްދަނީ ހޯދަން މަސައްކަތު ދުވަސް ފާހަގަކުރުން. ކްލަބް  2
2 

C 
ނޑުވެރިކަން ކުރި  އެވުމަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކާބެހޭގޮތުން ޓްރެއިނިންގ ފ. އަތޮޅުގެ ދަ

 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން 
 ޖަމީލާ އިބްރާހީމް

11 A1 .ްޙައްވާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުނ 

13-17 D 

ކާރިސާއެއް ދިމާވުމުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތާއި ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ރައްކާތެރި ކުރުމަށް . 0
 ހިންގުން. ޕްރޮގްރާމެއް

ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ ކާރިސާ ތަކަށާއި، ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ މޫސުމީ  . 5
 މައްސަލަތަކަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިވުން.

 ޝަޒީލާ މޫސާ 

04 A2  ްފާޠިމަތު އަޙްމަދު  ބޭއްވުން. އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުނ 
18-19 A1 5102 ްޙައްވާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ދިނުން.ވަނަ އަހަރުގެ ތަޢުލީމީ އެވޯޑ 
20-24 A1 .ްޙައްވާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ދީނީ ނަޞީޙަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުނ 

26 A1 .ްޙައްވާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ރަށްރަށުގައި މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުނ 
11 A1 .ްޙައްވާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޤައުމީދުވަސް ފާހަގަކުރުނ 

 
 ޑިސެންބަރު

 

5 A2  ްފާޠިމަތު އަޙްމަދު  .ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުނ 

01 C .ްފ. އަތޮޅު ސްޓޯރާއި ގުދަންތައް ސާފުކޮށް ތަރުތީބުކުރުނ 
ޢަބްދުލްވާޙިދު 
 ޢަބްދުލްޢަޒީޒު 

18-22 A1 
މުގެގޮތުން ޢާއްމުން ޢާއިލާތަކުގެ ގުޅުން ވަރުގަދަކުރުމުގެ މުހިންމު އަންގައިދިނު

 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން. 
 ޙައްވާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު

24 A2  .ްފާޠިމަތު އަޙްމަދު  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ސާފުކުރުނ 


