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މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ފުނަދ
ދިވެހިރާއްޖެ

،
 .1ތަޢާރަފް
މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞލުން ހިންގުމުގެ ޤާނނު(109 )07/2010ވަނަ މާއްދާގެ
ނމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން 2017ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ކުރިއަށް
ދ ް
(ބ)ގައި ވާގޮތުގެ މަތީން މިލަ ު
މއްޗަށް ބިނާކޮށް
ތޞައްވުރުތަކާއި ޙާޞިލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުތަކުގެ ަ
ށ ކުރެވޭ ަ
އޮތް  5އަހަރުދުވަހަ ް
ށ އެކުލަވާލާފައިވާ
ގތް ރައްޔިތުންނާއި ހިއްޞާކުރުމަ ް
އށް އަމަލީ ސިފަ އަންނަމުން ދާ ޮ
އެކުލަވާލާފައިވާ ތަރައްޤީ ޕްލޭން ަ
ރިޕޯޓެކެވެ .މިގޮތުން މިރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިވާނީ 2018ވަނަ އަހަރު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ޙާޞިލުކުރުމަށް
ގ
ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާސިލުކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞލުން ހިންގުމު ެ
ފއިވާ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި
ޤާނނުގެ 109ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)ގައި ވާގޮތުގެ މަތީން އެކުލަވާލާ ަ
އވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު މަޢުލމާތެވެ.
ހިމެނޭ މަސައްކަތްތައް ހިނގާފަ ި
 .2ރިޕޯޓްކުރެވުނު މުއްދަތުގައި ޙާޞިލުކުރެވުނު އަދި ޙާޞިލްކުރުމަށް ކުރެވެމުންދާ ކަންތައްތަކުގެ ތަފްޞީލު
ފޞީލު
ރިޕޯޓްކުރެވުނު މުއްދަތުގައި ޙާޞިލުކުރެވުނު އަދި ޙާޞިލްކުރުމަށް ކުރެވެމުންދާ ކަންތައްތަކުގެ ތަ ް
މަޢުލމާތު ތާވަލު (ޖަދުވަލު  )1މިރިޕޯޓާއި އެއްކަރުދާސްކުރެވިފައިވާ ވާނެއެވެ.
 .3ރިޕޯޓްކުރެވުނު މުއްދަތުގައި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންއަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތައް
މިރިޕޯޓްގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންއަށް އެއްވެސް އުނި ނުވަތަ އިތުރެއް ގެނެވިފައެއް
ނުވެއެވެ .އަދި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ރިވިއުކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
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ޖަދުވަލު 1

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރ ާ
ށ .ފުނަދޫ ،ދިވެހިރާއްޖ ެ

2018
ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޓިވިޓީ  /ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތ ް
13

ޙާޞިލްކުރުމަށް ކުރެވުނ ު/ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތައ ް

ހާޞިލްކުރެވުނު
އިންސައްތަ ()%

ކަ ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓ ް

ގުޅިގެން ނަތީޖާ ޙާޞިލްކުރުނ ް
13.01

ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުނ ް
13.01.01

ރަށު ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރ ކުރުން

13.01.02

ވިޔަވަތި މަހާސިންތާ 2018

13.01.04

އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ ހޯދުން

2017ވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްތައް އެކުލަވާލައި ރަށްރަށަށް ރިޕޯޓްތައް ފޮނުވި
މޮނިޓަރިންގް ފޯމްތައް ރިވައިސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދެއެވ ެ.

70%

50,000.00

އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ގުޅިގެން  2018އޭޕްރީލް 28ން 30ށް
ވަނީ ވިޔަވަތީ މަހާސިންތާ  2018ބޭއްވިފައެވ ެ .މަހާސިންތާ އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ ތަރައްޤީގެ
މަޝްރޫޢުތައް ރާވައި ހިންގުމުގައި ކައުންސިލްތަކުގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށެވ ެ.

100%

100,000.00

މިމަހާސިންތާގައި އަތޮޅުގެ  14ރަށުން ކައުންސިލަރުން އަދި އިދާރީ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ގޮތަށް
ޖުމުލަ  32ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެލައްވާފައިވެއެވ ެ.

13.02

ފަރުނީޗަރ ގަތުމަށް ބޭނުންވާ ކޯޓޭޝަން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ދެއެވ ެ.

15%

35,000.00

ރަށާއި ،އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނާއި ،މުވައްޒަފުނާއި ،އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިވުނ ް
13.02.01

ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސް ބޯޑު

ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ ޓީވީ އާއި މިނީ ޕީސީ ހޯދި ރަށު ކައުންސިލްތަކާއިއެކު ފަހުމުނާމާތައް

ހެދުމަށް އެހީތެރިވުނ ް

އެކުލަވާލެވި ތަކެތި ޙަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދެއެވ ެ.

95%

238,000.00

4

ދެ ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަނ ް
4.01

ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުނ ް
އަންހެނުން ކޮމެޓީތަކަށް މާލީ އެހީއަށް އެދުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ
4.01.01

އަންހެނުން ކޮމެޓީތަކަށް ދެވޭ މާލީ އެހީ

މާލީއެހީތެރިކަމަށް އެދުނު ކޮމެޓީތަކަށް (ށ.ނޫމަރާ ،ފޯކައިދޫ ،މަރޮށި ،ޅައިމަގު ،ކޮމަންޑޫ،
ފުނަދޫ ،އަދި މިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓ ީ)  2018މެއި 23ވަނަ

100%

42,000.00

ދުވަހު ފައިސާ ޖަމާކުރެވިފައ ި.
6

ޞިއްޙަތު ރަނގަޅު ،ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއްގައި ދިރިއުޅުނ ް
އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ޞިއްޙީމަރުކަޒުތަކާއި ރަށުކައުންސިލްތައް ގުޅިގެން ޞިއްޙީދާއިރާގެ
6.01.01

ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް މާލީއެހީ ދިނުން

ތަރައްޤީއަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް އަތޮޅުގެ  14ރަށަށް  100,000.00ރުފިޔާ  2018މެއި

100%

100,000.00

27ވަނަ ދުވަހު މާލީ އެހީގެ ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދެވިފައ ި
9

އަމަންއަމާންކަމާއި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމްކުރުނ ް
9.01

އިސްލާމްދީން ކުރިއެރުވުނ ް
 2018މާރިޗް  15ން  18ގެ ނިޔަލަށް ށ.ފޯކައިދޫގައި ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް
ބޭއްވިފައިވެއެވ ެ .އަތޮޅުގެ ސްކޫލުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވުނު މި މުބާރާތުގައި ބަލައިގެން
9.01.01

ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން

ކިޔެވުމުގެ ގޮފިންނާއި ،ނުބަލައި ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން  6ގިންތިއަކުން ޖުމުލަ  88ދަރިވަރުން

100%

250,000.00

ބައިވެރިވެފައިވާއިރު ފޮތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން  66ދަރިވަރުންނާއި ،ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން
 22ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެފައި ވެއެވ ެ.

ދީނީ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށާއި،
9.01.02

ނަޞޭޙަތްދިނުމާއި ،ހިފްޒުކޮށްތަރާވީޙް ކުރުމަށް
ރަށު ކައުންސިލުތަކަށް އެހީތެރިވުނ ް

 2018އޭޕްރީލް  17ވަނަ ދުވަހު އަތޮޅު ހުރިހާ ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް 14000.00
(ސާދަހާސް ރުފިޔ ާ) ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް މާލީ އެހީގެ ގޮތުގައި ޖަމާކުރެވިފައިވެއެވ ެ.

100%

210,000.00

5

ރައްކާތެރި ބޯފެނާއި ،ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތަކާއި  ،ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތައ ް
5.01

ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުން
ވެމްކޯއާއި މަޝްވަރާކުރެވި ،އެފަދަ ކުނި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ރާއްޖޭގެ ކުންފުނި ތަކުގެ
5.01.01

ރަށްރަށުގައި އުފޭ ކުނި ނުވާޒާތުގެ ކުނިތައް

މަޢުލޫމާތު ވަނީ ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ހިއްސާކުރެވިފައެވ ެ .އަދި މިފަދަ މަސައްކަތްކުރާ

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ނައްތާލުން

ކައުންސިލްތަކުން އެމަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެން ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދާނޭ ގޮތުގެ ޕްލޭން

25%

100,000.00

އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދެއެވ ެ.
5.02

މަގު ދިއްލާ ބެލެހެއްޓުނ ް
5.02.01

3

ރަށް ރަށުގެ މަގު ބައްތިތައް ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ލައިޓްތައް ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ބީލަން ވަޒަންކުރުމުގެ މިންގަ ނޑުން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް
ޚަރަދު ކުޑަ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކުރުނ ް

ލިބުނު ފަރާތާއި ތަކެތި ގެނައުމަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވެއެވ ެ

80%

600,000.00

ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރ ު
3.01

ފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ލިއްބައިދިނުނ ް
3.01.01

ސްކޫލްތަކުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް
އިނާމު ހުށައެޅުނ ް

ސުކޫލުތަކަށް އިނާމު ގަތުމަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިފައ ި.

100%

100,000.00

ވިލާ ކޮލެޖްއާއިއެކު ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކުރެވި  01ފެބްރުއަރީ  2018އިން ފެށިގެން
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް  28ބައިވެރިންނާއިއެކު ފެށި އޭޕްރީލް މަހުގެ ނިޔަލަށް

100%

ނިންމާލެވިފައިވއެވެ.
ވިލާ ކޮލެޖްއާއިއެކު ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކުރެވި  01ފެބްރުއަރީ  2018އިން ފެށިގެން
ޑިޕްލޮމާއިން ހިއުމަންރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް  21ބައިވެރިންނާއިއެކު ފެށި ޤަވާޢިދުން
3.01.02

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމ ް

80%

ބްލޮކްތައް ބޭއްވެމުން ދެއެވ ެ.

150,000.00

އެޑްވާންސް ސެޓްފިކްޓްއިން ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް ފެށުމަށްޓަކައި މައިކޮލެޖާއިއެކު
މަޝްވަރާކުރެވި ބައިވެރިވާން އެދޭފަރާތްތަކަށް ފޯމު ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައި ވެއެވ ެ.
 30އޭޕްރީލް 2018ގެ ނިޔަލަށް  17ފަރާތަކުން މިޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެ ލެއްވުމަށް ފޯމް
ހުށައަޅުއްވާފައި ވެއެވ ެ .އަދި ކޮލެޖާއިއެކު ފަހުމުނާމާއެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން
ދެއެވ ެ.

40%

11

ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުނ ް
11.01

ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުނ ް
މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް ގަންނަންޖެހޭ ތަކެތި ގަތުމަށް  2ފަހަރެއްގެ މަތީން އިޢުލާންކުރުމުންވެސް
11.01.01

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އިމަރޖެންސީގައި

އެމަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ބިޑްތަކުގެ އަގު ބޮޑު ކަމުގައި ފެންނާތީ އަލުން

ބޭނުންކުރާނޭ ފެން ޕަންޕް ޤާއިމްކުރުނ ް

އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި އިޢުލާން ކުރެވި ބީލަންތައް ބަލައިގަނެވިފައި ވެއެވ ެ .އަދި ބީލަންތައް
ވަޒަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ދެއެވ ެ.

40%

290,000.00

