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`
ނތަ هللا سبحانه وتعاىل އަށް ޙަމްދާއި ،ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .އަޅުގަނޑުމެން
ނިޢުމަތްތަކުގެވެރި ގަދަކީރިތިވަ ް
حممد صلّى هللا عليه
ތ ސާހި ާ
އގެން ވަޑައިގެން ،ޢަމަލީގޮތުން މަގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާ ް
އުޅެންވީގޮތުގެ ރިވެތި ނަމޫނާއާ ި
ބ ّ
މތް ނަބިއްޔާގެ އިތުރު
ގއި އެ ާ
وسلّم އަށް ޞަލާވާތާއި ،ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ .މި ޞަލަވާތާއި ،ސަލާމު ަ
އާލުންނާއި ،މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލްކުރަމެވެ.
 2017ވަނަ އަހަރު ފެށިގެން އައީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރު ނިމުމަކަށް އަންނާތީ ތިންވަނަ
ދައުރުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތި ލަމުންނެވެ .ފާއިތުވި ދެވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލް މެންބަރުން ވަނީ އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި
އިޚުލާޞްތެރި މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައެވެ .ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާ މަންފާއަށްޓަކައި ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ރާއްވަވައި ،ބަޖެޓް
ކުރައްވައި ހިންގަވާފައި ވެއެވެ .ރައްޔިތުންގެ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ޚާއްޞަ އިސްކަމެއްދެއްވައި ،ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު
ތަނަވަސް ކުރައްވާފައިވެއެވެ .ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން،

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރާ އަތޮޅު ކައުންސިލަކަށް ލޯކަލް

ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން އަރުވާ "ކަންގަތި އެވޯޑް" ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޙާޞިލުކޮށްފައިވަނީ މިކައުންސިލްގެ ފާއިތުވި
ދެވަނަ ދައުރުގެ ތެރޭގައެވެ.
މި ފަޚުރުވެރި އަދި ޝަރަފްވެރި ނަތީޖާ ޙާޞިލުކުރެވިފައި މިވަނީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގައި
ހިމެނިވަޑައިގެންނެވި ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން މިނަތީޖާ ޙާޞިލުކުރުމަށް ގަދައަޅާ ކުރެއްވި މިންނެތް މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން ކަމުގައި
ދެކެމެވެ .ހަމައެހެންމެ ކަނޑައެޅޭ ބަޖެޓް ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އެއްގޮތަށް ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ
ވެރިންނާއި މުއައްޒަފުން އަޅުގަނޑާއި އެކު ކުރެއްވި އިޚްލާސްތެރި މިންނެތް މަސައްކަތްތަކުން ކަމުގައި ވެސް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަމެވެ.
އަދި މި އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި އޮންނަ ބަދަހިގުޅުމަކީ ނަތީޖާ ޙާޞިލުކުރުމުގެ މަތިވެރި ޝައުޤުގެ ސަބަބުންކަމީ ދެބަސްވެވެން
ނެތް ހަޤީޤަތެކެވެ.
އެހެންކަމުން ނިމިދިޔަ ދެވަނަ ދައުރުގެ އެންމެހާ ކައުންސިލަރުން ކޮށްދެއްވި އިޚްލާޞްތެރި
މަސައްކަތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރަމުން ހިތުގެ އިޚްލާޞްތެރި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .ހަމައެހެންމެ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ އިސްވެރިންނަށާއި
މުއައްޒަފުންވެސް ކައުންސިލަށާއި އަޅުގަނޑަށް ދެއްވަމުން ގެންދަވާ އެއްބާރުލުމަށް ހިތުގެ އިޚްލާޞްތެރި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
އަޅުގަންޑުގެ އިޚުލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ މާތްﷲ މިޤައުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގުމަށް ތިއްބެވި
އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ޤައުމަށް މަޞްލަޙަތުހުރި ،ލާބަޔާއި މަންފާ ލިބެނިވި ،އަމާންކަމާއި ޞުލްޙަވެރިކަން ދެމެހެއްޓޭ ،ދީމުޤްރާތީ
ހަމަތަކާއި އަސާސްތަކުގެ މަތީގައި އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ކަންކަން ރޭއްވެވުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ .އާމީން.

 16ޝައްވާލް 1437
 10ޖުލައި

2017
މުޙައްމަދު ޢާރިފް
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް
3

ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2017ވަނަ އަހަ ު



`
ބރު  7/2010ގެ
ނ ަ
ޤނޫނު ނަ ް
މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ާ
ނ ލިޔެވުނު 2017ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހު
އ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީ ް
109ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގަ ި
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެވެ.
ހމެނިފައިވާނެއެވެ.
މޝަނާއި ،އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު ި
މިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި ،ކައުންސިލްގެ ި
މީގެއިތުރުން 2017ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ
ނަތީޖާ ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި ،އެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތަފްޞީލާއި،

މި އަހަރު ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި،

ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު ހިމަނާލެވިފައިވާނެއެވެ.


މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރިއަކީ ދިރިއުޅެން އުފާވެރި ،ތަރައްޤީ އާއި ތަހުޒީބުގެ ރޮނގުން އަރާހުރި ،އިސްލާމީ
މުޖުތަމަޢަކަށްވުމެވެ.


މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރިއަކީ ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ފުރުޞަތުތައް ގިނަ އަތޮޅަކަށް ހެދުމާއި ،ދިމިޤްރާޠީ
އުޞޫލުތަކާއި ޞުލްޙަމަސަލަސްކަމަށް ލޯބިކުރާ ކުށް މަދު މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމެވެ .އަދި މާލީ ތަނަވަސްކަމާއި ގެދޮރުގެ
ކމާއެކު ވާޞިލުވުމުގެ މަގު
ނމާއި ބޭސްފަރުވާއަށް ފަސޭހަ ަ
ވ އަތޮޅަކަށް ހެދުމާއި ،އުނގެ ު
ތަނަވަސްކަމަށް މަގުހުޅުވިފައި ާ
ކން އިތުރުކުރުމަށް ވާދަކުރުމުގެ
ނމުގެ އިތުރުން ކިޔަވާކުދިންނާއި ޒުވާނުންނަށް ހުނަރާއި ޤާބިލު ަ
އެންމެންނަށް ތަނަވަސްކޮށް ދި ު
ވެއްޓެއް ހޯދައިދިނުމެވެ.
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ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު


މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރި ނުވަތަ
ނ
ށ.އަތޮޅަކީ ،އުތުރުން ތިން ވަ ަ
އަތޮޅެވެ.

ދެވިފައިވާ

އަތޮޅަށް

އިނގިރޭސި އަކުރަކީ  Cއެވެ.
އަތޮޅުގެ
73

ޕޮޒިޝަނަކީ
ދަރަޖަ

އިރުން

ނ
އުތުރު ް

6

ދަރަޖައެވެ .އަތޮޅުގެ ބޮޑުމިނަކީ
 37މޭލެވެ .މި އަތޮޅުގައިވާ
 50ރަށުގެ ތެރެއިން މީހުން
ދިރިއުޅެނީ
އެއީ،

ރަށުގައެވެ.

14

ކަނޑިތީމާއި

ނޫމަރާ

އާއި ،ގޮއިދޫ އާއި ،ފޭދޫ އާއި،
ބިލެތްފައްސާއި

ފީވަކާއި،
ފޯކައިދޫއާއި،

ނަރުދޫ

އާއި،

މަރޮށްޓާއި ޅައިމަގާއި ކޮމަންޑޫ
އާއި ،މާއުނގޫދޫ އާއި ،ފުނަދޫ
އަދި

މިލަންދޫއެވެ.

ގ
އަތޮޅު ެ

މަރުކަޒީ ރަށަކީ ފުނަދޫއެވެ .އަތޮޅުގެ މަރުކަޒީ ރަށާއި ،މާލެއާ ދެމެދުގައިވާ ދުރުމިނަކީ  123މޭލެވެ.
2017ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް މިއަތޮޅުގެ އާބާދީއަކީ  17926އެވެ .އެއީ 8775 ،އަންހެނުންނާއި،
ނ
ތރުން ކަނޑިތީމުގައި ހުން ަ
ނޑްރީ ތަޢުލީމު ދެވެއެވެ .މީގެއި ު
ވ .އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ސެކަ ް
 9151ފިރިހެނުންނެ ެ
ތޢުލީމީ މަރުކަޒާއި ،ފުނަދޫ ސްކޫލާއި ،މިލަންދޫ ސްކޫލުން ހަޔަރ
ނޑޫގައި ހުންނަ އަތޮޅު ަ
އަތޮޅު މަދްރަސާއިންނާއި ،ކޮމަ ް
ގ
ނ ެ
ސެކަންޑްރީ ތަޢުލީމު ދެވެއެވެ .އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ޤާއިމުކުރެވި ،ޑަކްޓަރުންނާއި ،ނަރުހު ް
ފނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލެވެ.
ޚިދުމަތް ލިބެމުންދެއެވެ .އަތޮޅުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ މައި މަރުކަޒަކީ ފުނަދޫގައި ހުންނަ ށު .
ހދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމާއި ،ދަނޑުވެރިކަމެވެ.
މިއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަބަޔަކު އާމްދަނީ ޯ
ނ
ގ ަ
މީގެ އިތުރުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ،ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައިވެސް އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުގެ ި
ރ "ވައިސްރޯއީ"ގެ ނަމުގައި ހުޅުވި ނަމަވެސް 2015ވަނަ
ސއްކަތް ކުރަމުންނެވެ .ށ.ވަނގަ ު
ޢަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ދަނީ މަ ަ
އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައި ވައިސްރޯއީ ހުއްޓާލައި މިހާރު އެ ރަށް ވެސް ދަނީ މަރާމާތުކުރެވެމުންނެވެ .މީގެއިތުރުން ފަތުރުވެރިކަން
ބލިފަރެވެ.
ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަތޮޅުގެ ތިން ރަށެއްގައި ދަނީކުރެވެމުންނެވެ .އެއީ ،ދޮޅިޔަދޫ އާއި ގާކޮށިންބާއި ކަނ ާ
ބދޫ އާއި ކުރެއްދޫ އާއި ކުނބުރުދޫގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރެއެވެ .އަދި
މީގެއިތުރުން މަޑިދޫ އާއި ރިނ ު
ނަލަންދޫ އާއި އެރިޔަދޫގައި އެކުއަރކަލްޗަރ ކޮށްގެން ހުއިފިލަނޑާ އާލާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއެވެ .މަސްވެރިކަމުގެ
އިންޑަސްޓްރިއަލް ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ކީކިމިނި ވަނީ ތަރައްޤީކުރެވިފައެވެ.
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ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު
ގ (ޅ) ގެ ދަށުން ލޯކަލް
މގެ ޤާނޫނުގެ  61ވަނަ މާއްދާ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު ު
ނ
އޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫ ު
ތޅުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ ،ދިވެހިރާ ް
ނ ށ.އަ ޮ
ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީ ް
އަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރީ ދާއިރާ ހިންގުމަށް ،ސަރުކާރުން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗާޓުގައި ށ.އަތޮޅުގެ
ސަރަހައްދު ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދެވެ.

6

ސލް
ނ ި
ތޅުކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު



 2017ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ޙާޞިލްވި މިންވަރު
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ
މުއްދަތު

ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް

#

Q1

1

2

Q2

Q3

ނަތީޖާ ޙާޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު
Q4

ރަށުކައުންސިލްތަކަށް މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީ ތަޢާރަފުކުރުން
-

ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުން

-

ކައުންސިލަށް މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން

-

ޝައުޤުވެރިވާ ކައުންސިލްތަކަށް ސޮފްޓްވެއަރ ފޯރުކޮށްދިނުން

-

ސޮފްޓްވެއަރ އަށް އަހުލުވެރިކުރުވުން









60%

ކައުންސިލްގެ ވެބް ފޯޓަލެއް ތައްޔާރުކުރުން
-

ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ޚިޔާލުހޯދުން

-

ޕޯޓަލަށް ބޭނުންވާ ފީޗަރސް އަދި ހިމަނާނެ މަޢުލޫމާތު އެކަށައެޅުން

-

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އެކުލަވާލައި ބިޑިންގ ޕްރޮސެސް ކުރިޔަށްގެންދިއުން

-

ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު އެންމެމަތީން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރުން









0%
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3

4

5

ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް ތައްޔާރުކުރުން
-

ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ވެބްސައިޓް ޑިވެލޮޕްކޮށް ނިންމުން

-

ވެބްސައިޓަށް ހޯދަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު  /ފޮޓޯ އެއްކޮށް ،އަޕްޑޭޓްކުރުން









100%

މުވައްޒަފުންގެ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ފެންބަރު މަތިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު
-

އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން

-

ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށް ގެންދިއުން

-

ޕްރޮގްރާމު ނިންމައި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓޤ ދޫކުރުން

-

ޕްރޮގްރާމުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލައި ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން









50%

ޑިޕްލޮމާ އިން ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯސް
-

އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން

-

ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދިއުން

-

ޕްރޮގްރާމު ނިންމާ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުން

-

ޕްރޮގްރާމުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލައި ،ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން









75%
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6

7

8

ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުން
-

2016ވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް ރަށްރަށަށް ފޮނުވުން

-

މޮނިޓަރިންގ ފޯމުތައް ރިވިއުކުރުމާއި ،ޝެޑިއުލް އެކުލަވާލައި ރަށްރަށަށް އެންގުން

-

މޮނިޓަރިންގ ޓީމު ޓްރެއިނިންގ ކުރުން

-

މޮނިޓަރިންގ އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން

-

މޮނިޓަރކުރުން

-

ފީޑްބެކް ލިއުމުން ފޮނުވަން މުހުލަތެއް ދިނުން

-

މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް އެލް.ޖީ.އޭ އަށާއި ،ރަށްރަށަށް ފޮނުވުން









30%

ސްކޫލުތަކުގެ އަހަރީ އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް އިނާމު ހުށަހެޅުން
-

ވިޔަވަތި އިނާމުގެ ސިޔާސަތު ރިވިއުކުރުން

-

ވިޔަވަތި އިނާމުގެ ސިޔާސަތު ޢާއްމުކުރުން

-

އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމާއި ،ސްކޫލުތަކަށް އެވޯޑް ފޮނުވުން







66%

ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް
-

ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު ކައުންސިލުން މުރާޖަޢާކުރުން

-

ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމާއި ،މުރާޖަޢާކުރުން

-

ބައިވެރިވާ ރަށްތައް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުން

-

ޓްރޮފީއާއި ،ސެޓްފިކެޓް ކަރުދާސް ގެނައުން /ތައްޔާރުކުރުން

-

އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން

-

އެޑްވާސް ޓީމު މުބާރާތް ބާއްވާ ރަށަށް ދިއުން

-

ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް މުބާރާތްކުރިޔަށްގެންދިއުން

-

މުބާރާތުގެ ހިސާބުތައް ނިންމައި ބަޖެޓަށް ފޮނުވުން

-

ޕްރޮގްރާމު ހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުން







0%
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9

10

11

ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ބެލެނިވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމު
-

ފެސިލިޓޭޓަރުން ހޯދުމާއި ،ޕްރޮގްރާމު ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން

-

ބާއްވާނެ ތާރީޚް ކަނޑައަޅައި ރަށްރަށަށް އެންގުން

-

އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން

-

ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންގޮސް ނިންމުން

-

ޕްރޮގްރާމު ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލައި ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން









10%

ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް ޓްރެކް ސަރަހައްދު ތަރައްޤީކުރުން
-

ވަށާފާރު މަސައްކަތް ނިންމުން

-

ގައު ހޯދުން

-

ޓްރެކް އޭރިޔާގެ މަސައްކަތް ނިންމުން

-

ޚިދުމަތް ފެށުން



100%



ކައުންސިލުގެ ރިޒާވުން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތައް އަނބުރާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތަށް
-

ލޯނު ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޖޫރިމަނާއާމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން

-

ކައުންސިލުގެ ނިންމުން ލޯނު ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެންގުން

-

ރިޝެޑިއުލްކޮށް ލޯނުތައް އަނބުރާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން









80%

-

12

އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އުޅަނދުތަކަށް ތެޔޮ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
 މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އެކުލަވާލައި ،ބިޑް އިވެލުއޭޓިންގ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުން-

ތެޔޮ ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުން

-

ބިޑުތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު އެންމެމަތީން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަށް ޙަވާލުކުރުން







0%
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14

15

16

ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
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މާމުލި އަދި ވިޔަވަތި ލާންޗު މަރާމާތުކުރުން
-

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އެކުލަވާލައި ބިޑް އިވެލުއޭޓިންގ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުން

-

މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުން

-

ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު އެންމެމަތީން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަށް ޙަވާލުކުރުން





50%



ކުނިމެނޭޖުކުރުމާބެހޭ މަހާސިންތާއެއް ބޭއްވުން
-

ފެސިލިޓޭޓަރުން ހޯދުމާއި ،ޕްރޮގްރާމު ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން

-

މަހާސިންތާ ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް ކަނޑައަޅައި ރަށްރަށަށް އެންގުން

-

އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން

-

ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންގޮސް ނިންމުން

-

މަހާސިންތާއިން ނިންމުނު ނިންމުންތައް /ހޯދުންތައް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން





0%

-

ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ވަޞީލަތްތައް ހޯދައިދިނުން
-

މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ގޮތުގެ އުޞޫލެއް ކަނޑައަޅައި ކައުންސިލުން ފާސްކުރުން

-

ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް މާލީއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން





0%

-

ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަސްތައް
-

ކަނޑައެޅޭ ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން







0%
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17

18

19

ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ބެޑްމިންޓަން ކޯޓް މަސައްކަތް
-

ގިއުގަނޑު ހެދުން

-

ކޯޓުގެ ތަޅުންގަނޑު އަލުން އެޅުން

-

ކޯޓުގެ ގިއުގަނޑުގައި ވަށައިގެން ދައުޖެހުން

-

ކޯޓުގެ ލައިންތައް ދަވާދުން ދެމުން







60%

ޕާކިންގ އޭރިޔާގެ މަސައްކަތް
-

މަސައްކަތްކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދުން

-

މަސައްކަތްކޮށް ނިންމުން

-

ތަން ރީތިކުރުން (މުވައްޒަފުން)







10%

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނަންބޯޑު ހެދުން
-

ނަންބޯޑު އަކުރުތައް ހަދާނެ ފަރާތްތެއް ހޯދުން

-

ނަންބޯޑު ހެދުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން

-

ބޯޑަށް އަލިއެޅޭގޮތަށް ލައިޓް ޖެހުން







100%
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ސލް
ނ ި
ތޅުކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2017ވަނަ އަހަ ު

ޙާޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2017ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ލާމަރުކަޒީ

އިދާރީ

އުޞޫލުން

()2010/7

ގެ

ދާއިރާތައް

ހިންގުމުގެ

96

ގޮތުގެމަތީން

ވނަ
ަ

ޤާނޫނު
ވ
މާއްދާގައި ާ

ދންމަޑުލުއުތުރުބުރީ
މިލަ ު

ރ
ނ އަހަރަށް ލަފާކު ާ
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  2017ވަ ަ
ނބަރު ( )2010/7ގެ 97
ބަޖެޓާއި ،ޤާނޫނު ނަ ް
ވަނަ

މާއްދާގައި

އވާ
ބަޔާންކޮށްފަ ި
ޓ
ބަޖެ ް

އެކުލަވާލެވިފައިވާ

ނ
ގޮތުގެމަތީ ް

ސްޓޭޓްމަންޓާއި،

2017ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް ބޭއްވުނު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން

ކ ގުޅޭ ހިސާބުތައް
ކައުންސިލުން ހިންގާ ވިޔަފާރިތަ ާ
ޞައްޙަކަމަށް  2017ޖެނުއަރީ  12ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 98ވަނަ
ޢާއްމުޖަލްސާއިން ފާސްކުރެވުނެވެ .މިޖަލްސާގައި

ނ މެންބަރުންގެ މެދުގައި
ތ ް
 2017ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭގޮ ު

ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައި ވެއެވެ .މި ބަޖެޓް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ

އެ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 5

ނނެވެ.
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤު ް
ނ
މިއަހަރުގެ ބަޖެޓާކީ ހުރިހާ ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ އިދާރީ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށާއި ،ރަށްރަށުގެ ކު ި
ޓއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ޒކޮށްގެން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ބަޖެ ެ
ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ރަނގަޅުކޮށް ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް އަމާ ު

ޑްރައިވިންގ ޓްރެކު ތަރައްޤީކުރުން
ލައިސަންސް

ށ.އަތޮޅުގައި

ކާޑު

ށ
ދޫކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޕްރެކްޓިކަލް ޓެސްޓް ހެދުމަ ް
ހދުމަށާއި ،އެކިއެކި
އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރި ތަނެއް ެ
ބޭނުންތަކުގައި އަތޮޅުގެ ގިނަ ރަށްރަށުން ފުނަދުއަށް
ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށާއި ،ފުނަދޫގައި ދިރިއުޅޭ
ޒުވާނުންނާއި،

ކުޑަކުދިންނަށާއި،

އިސް

ހތްފަސޭހަކޮށްލާނެ،
ލނެި ،
ރަށްވެހިންނަށް މަޑުކޮށް ާ
ކަސްރަތުކޮށްލައި

ހެދޭނެ

ތގައިމު
ހ ް
ި

މާހައުލެއް

ނ ތަރައްޤީކުރެވުނު
ފުނަދޫގައި ޤާއިމުކުރުމުގެ ގޮތު ް
ޑްރައިވިންގ

ޓްރެކުގެ

މަސައްކަތް

ނިންމައި

ޑްރައިވިންގ ޓްރެކް ސަރަހައްދު

ނ
ދ ީ
ނ ޑްރައިވިން ޓްރެކް ަ
ހ އަތޮޅު ކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރެވުނެވެ .އަދި މި ތާރީޚުން ފެށިގެ ް
 2017އޭޕްރީލް 16ވަނަ ދުވަ ު

ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2017ވަނަ އަހަ ު

ބޭނުންކުރެވެމުންނެވެ .މިއާއި އެކު މި ސަރަޙައްދު ސާފުކޮށް ،ގަސް އިންދުމުގެ މަސައްކަތް

ގ
ށ .އަތޮޅު ކައުންސިލް ެ

އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ނިކުމެ ،ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ކުރިޔަށް ގެންގޮސް ނިންމާލެވިފައި ވަނީ ހަތަރު ފިޔަވައްސަކަށް
ގ ގޮތުން ތަރައްޤީ ކުރެވުނު މި ޑްރައިވިންގ ޓްރެކަކީ
ބަހާލައިގެންނެވެ .އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތެއް ދިނުމު ެ
ހމެނިގެން ސަރުކާރުގެ އެހީތެރި ކަމާއެކު ކުރިޔަށްގެންދެވުނު
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2017 ،2016ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ި
ނ  649,915/-ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.
ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ .މި މަސައްކަތަށް ކައުންސިލްގެ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓު ް

ށ.އަތޮޅު

ވެބްސައިޓް

ކައުންސިލްގެ

ތައްޔާރުކުރުން
ށ.އަތޮޅު
ކައުންސިލުން

މަޢުލޫމާތާއި،

ކައުންސިލުގެ

ނިންމުންތަކާއި،

ފާސްކުރެވޭ

ޤަވާޢިދުތަކާއި،

ކއި،
އުޞޫލުތަ ާ

ޤަރާރުތައް

ދުވަހުންދުވަހަށް

ށއި،
ޢާއްމުކުރުމަ ާ

ކައުންސިލުން

ހިންގާ

ޙަރަކާތްތަކުގެ

އިޢުލާނުފަދަ

ޚަބަރާއި،

ލިއުންތައް ސާއިޢުކުރުމަށްޓަކައި  2017އޭޕްރިލް
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ގައި

ވެބްސައިޓެއް

އައު

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް ސްކްރީން ޝޮޓެއް.

ތައްޔާރުކޮށް

ށފައިވެއެވެ.
ބޭނުންކުރަން ފެ ި
އޓުގެ އެޑްރެހުގައި
ލޑްކުރެވޭ ގޮތަށް ކުރީ ވެބްސަ ި
ނތައް އަޕް ޯ
ދ ފަސޭހައިން ލިއު ް
ގތަށް އަ ި
ފަސޭހައިން ބަލާލެވޭ ޮ
ތައްޔާރުކުރެވުނު

މި ވެބްސައިޓް

ބޭނުންކުރަން ފެށުމާކު ކުރީގެ ވެބްސައިޓް ވަނީ ބަންދުކުރެވިފައެވެ.

ސައިޓަކީ www.shaviyani.gov.mv
ވެބްސައިޓް

ތައްޔާރުކުރުމަށް

މި އިދާރާގެ ވެބް

އެވެ.
މިކައުންސިލްގެ

2017ވަނަ

އަހަރުގެ

ބަޖެޓުން

20,825/-

ޔ
ރުފި ާ

ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.

އަތޮޅުގޭ މަރާމާތުތައްކުރުން
 2016ޑިސެމްބަރ 28ވަނަ ދުވަހު ވިލެޖް
އިންވެސްޓްމަންޓާ

ނ
ޙަވާލުކުރެ ު

އަތޮޅުގޭ

މަރާމާތު

ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ
ޖެނުއަރީ މަހުގެ ކުރީކޮޅު ފަށައި ،ފުރަތަމަ  6މަހުގެ
ތެރޭގައި

އެ

ފެށިފައިވެއެވެ.

ޢިމާރާތް

ނިންމައި

ނ
ބޭނުންކުރަ ް
އަތޮޅުގޭ މަރާމާތުކުރުމަށްފަހު

14

ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2017ވަނަ އަހަ ު

މރާތުގެ ކަރަންޓްވައިރާއި ،ސީލިންގ ބަދަލުކުރުމާއި،
އަތޮޅުގެ މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މުޅި ޢި ާ
ގ
ޅ ޭ
ލކަހައި ކުލަލުމާއި ،އަތޮ ު
ގނެސް މަރާމާތުކުރުމާއި ،ފާރުތަކުން ކު ަ
ބެރެންޑާގަ މުށި ޖެހުމާއި ،ފާޚާނާތަކަށް ބަދަލުތައް ެ
ލ
ކ ަ
ފރު ތުންފަތް އަޅައިު ،
އ އައު ގައު އެތުރުމާއި ،މަގު ާ
ގޯތިތެރޭގެ ޕާކުފާރުތަކާއި ،ބައެއް ބައެއް މަގުތަކުގައި ގައުނަގަ ި
އައުކުރުމާއި ،ވަށާފާރުގައި އިތުރުގޭޓެއް ކަނޑައި ގޭޓުގެ ދޮރުފަތް ހަރުކުރެވިގެން ގޮސްފަވެއެވެ.
މި މައްސައްކަތަށް  1,229,000/-ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވާއިރު މިމަސައްކަތް ކުރެވިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް
ހޯމް އެފެއާޒުގެ މާލީ އެހީތެރިކަމާއެކުގައިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނަންބޯޑު ހެދުން
ށ.އަތޮޅު

ނަންބޯޑު

ކައުންސިލްގެ

ޓލައި 2017 ،މާރޗް
އ ާ
ބައުވެފައިވުމާއެކު އެ ބޯޑު ނަ ް
މަހު އަލުން ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ކަންސިލްގެ ނަންބޯޑު
ތަރައްޤީކުރެވުނެވެ.
މި

މަސައްކަތް

ކުރުމަށް

ކައުންސިލުގެ

ބަޖެޓުން  20,000/-ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.

އަތޮޅުގޭ ނަންބޯޑު ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރީގެ އޮޑިޝަން ބޭއްވުން
ޕީ.އެސް.އެމްގެ
އިން

ރަމަޟާން

ޓެލެވިޜަން
މަހު

މޯލްޑިވްސް

ކުރިޔަށްގެންދިޔަ

ގ
"ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަތަރީ"ގެ ށ.ފުނަދޫ ެ
ހ
އޮޑިޝަން  2017އޭޕްރީލް  29ވީ ހޮނިހިރު ދުވަ ު
ބޭއްވުމަށްޓަކައި
ޕީ.އެސް.އެމް
އޮޑިޝަނަށް

ށ
ފުނަދުއަ ް
ޓީމުގެ

ޒިޔާރަތްކުރި

އެކަމަޑޭޝަން

އަތޮޅުކައުންސިލް

އާއި،
އިދާރާގެ

ކޮންފަރެންސް ހޯލު ތައްޔާރުކުރުމާއި ،އޮޑިޝަން

ޓީމަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމުގެ ތެރެއިން

އހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ.
ކުރިޔަށްގެންދިއުމުގައި ޓީމުން އެދިވަޑައިގެންނެވި ގޮތުގެމަތީން ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރީގެ ށ.ފުނަދޫ އޮޑިޝަންގެ ޖަޖަކީ އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޝިފާޢު އަދި
އޮޑިޝަން ކުރިޔަށްގެންގޮސްދެއްވީ ޕީ.އެސް.އެމްގެ ޕްރޮޑިއުޝަރ މުޙައްމަދު ޝަނޫނެވެ.
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ފަސްޓްލޭޑީ

ޗެމްޕިއަން

ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ބަށިބޯޅަ

ޝިޕް

މުބާރާތް

ބޭއްވުމަށް އެހީތެރިވުން
ފ މޯލްޑިވްސް އިން
ބަށިބޯލް އެސޯޝިއޭޝަން އޮ ް
ޓލޭޑީ
ފނަދޫގައި ބޭއްވުނު ފަސް ް
 2017ފެބްރުއަރީ  4ގައި ު
ޗެމްޕިއަން ޝިޕް ބަށިބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުނަދޫ އާއި ،ގޮއިދޫ

ފުނަދގައި ކުޅުނު ބަށިމެޗުގެ ތެރެއިން

ނސްމަނުންނާއި ،ސްކޯރަރުންގެ
ދވުނެވެ .އެގޮތުން މެޗުގެ ލައި ް
ބައްދަލުކުރި މެޗު ކުރިޔަށްގެންދިއުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ެ
ގޮތުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ޓްރޭނިންގ ކޮށް މެޗު ކުރިޔަށްގެންދިއުމުގައި މުވައްޒަފުންގެ ފުރިހަމަ ބައިވެރިވުމާއި
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.

އެހީ ކާނިވާ 2017ގައި ބައިވެރިވުން
ކށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ
ލތަ ަ
ފުނަދޫގައި ތިބި ބޮޑެތި ބަ ި
މީހުންގެ

"ކިޑްނީ"

ތެރެއިން

ބައްޔަށް

ފަރުވާ

ނދާ
ހޯދަމު ް

ޞދުގައި
ނ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤް ަ
ލ އެހީތެރިކަ ް
ފަރާތްތަކަށް މާ ީ
ށ.ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ ކެޑޭޓް ކޯ އިން

އިސްނަގައިގެން 2017

މާޗު  11ގައި ފުނަދޫ ސްކޫލުގައި ކުރިޔަށްގެންދެވުނު "އެހީކާނިވާ
"2017

ގައި

މި

އިދާރާގެ

މުވައްޒުން

ޢަމަލީ

ގޮތުން

އެހީ ކާނިވާ 2017

ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
އޭގެ އިތުރުން

ކައުންސިލްގެ ސްޓާފް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުގެ ނަމުގައި  5,000/-ރުފިޔާގެ މާލީ އެހީތެރިކަމެއް

ފޯރުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ.

ތިންވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރުމުގެ ދަރުބާރު ބޭއްވުން
ގ
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި ،ފުނަދޫ ކައުންސިލުގެ ތިންވަނަ ދައުރަށް އިންތިޚާބުވެފައިވާ ކައުންސިލަރުން މަޤާމު ެ
ހުވާކުރުމަށް ބޭއްވުނު ޚާއްޞަ ދަރުބާރު  2017ޖޫން 3ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ފުނަދޫ ސްކޫލުގައި ބޭއްވުނެވެ.

16

ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2017ވަނަ އަހަ ު

ލ
ނދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟި ް
ފ ަ
މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކައުންސިލަރުންނަށް ހުވާ ލައިދެއްވީ ށު .
މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ފުޅެވެ .އަދި ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުން ދަރުބާރު ފައްޓަވައިދެއްވީ އަލްޤާރީ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދެވެ.
ތަޢާރަފް

ރަސްމިއްޔާތު

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

ކޮށްދެއްވީ

އަތޮޅުކައުންސިލާއި،

ފުނަދޫ

އިންތިޚާބުވެފައިވާ

ނސިލަރުން
ކައު ް

މި

ރަސްމިއްޔާތުގައި

ހުވާކުރައްވައި،

ހުވާގެ

ޑިރެކްޓަރޖެނެރަލް

އަލްފާޟިލް

މުޙައްމަދު

ޙަމީދެވެ.

ކައުންސިލަށް

އިޤްރާރުތަކުގައި ސޮއިކުރެއްވިއެވެ .މި ރަސްމިއްޔާތު
ނިމިގެން

ދިޔައީ

ރަސްމިއްޔާތަށް

ޤައުމީ

ފަހު

ސަލާމުންނެވެ.މި

ކައުންސިލަރުންގެ

ފޮޓޯ

ހުވާކުރުމުގެ ދަރުބާރުގެ ތެރެއިން

ސެޝަނަކާއި ،ފިނިހިއްޕެވުމެއް ކުރިޔަށްގެންދެވުނެވެ.
ބއްވިފައިވަނީ
މި ރަސްމިއްޔާތު ކުލަގަދަކޮށް ޭ
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި ،ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ
މުވައްޒަފުންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއި ،އެހީތެރިކަން
ތޅު ތެރޭގެ ރަށްރަށުގެ
ލިބިގެންނެވެ .މީގެ އިތުރުން އަ ޮ
ހުވާކުރުމުގެ

ކައުންސިލަރުން

ރަސްމިއްޔާތަށް

ގ ދަތުރުތައް  ،ލޯ ަކ ްލ
ވަޑައިގަންނެވި މެޖިސްޓްރޭޓުން ެ
ަގ ަވ ަ
ރމެންޓް

އޮތޯރިޓީ

އާއި،

ރަށުކޯޓުތަކާއި،

ހުވާކުރުމުގެ ދަރުބާރުގެ ތެރެއިން

ކައުންސިލްތަކާ ގުޅިގެން މިއިދާރާއިން އިންތިޒާމްކޮށް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ޓްރާންސްޕޯރޓް

އޮތޯރިޓީގެ

ޚިދުމަތްތައް

ފޯރުކޮށްދިނުން
ޓްރާންސްޕޯޓް

އޮތޯރިޓީގެ

އ
ޚިދުމަތްތަ ް

ނމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުގެ
ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ފޯރުކޮށްދި ު
ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6
މަހުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދެވިފައިވެއެވެ.
އެގޮތުން ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 51

ޓްރާސްޕޯޓް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެނީ..
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ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2017ވަނަ އަހަ ު

ފަރާތަކަށް ރަޖިސްޓްރީ ހެދި 8 ،ފަރާތަކަށް އޮޑީ ނަންބަރު ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ .އެއްގަމާއި ،ކަނޑު ލައިސަންސް ޑްރައިވިންގ
ށ
ދވިފައިވާއިރު އެއްގަމު ލައިސަންސް ކާޑު  180ފަރާތަކަ ް
ޓ ެ
ދނު  267ފަރާތަކަށް ދުއްވުމުގެ ޓެސް ް
ޓެސްޓް ހެދުމަށް އެ ު
ދޫކުރެވި ،އެއްގަމު އަދި ކަނޑުގެ ލައިސަންސް ފޮތް  141ފަރާތަކަށް ދޫކުރެވިފައި ވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ރޯޑްވާދިނަސް
ރަސީދު ހިފައިގެން އައި  122ފަރާތަކަށް ރޯޑްވާދިނަސް ސްޓިކަރ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.

ބިޑްކޮމިޓީ އިފްތިތާޙްކުރުން
ޅ
ދގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތީން  2017ވަނަ އަހަރަށް އެކުލަވާލަންޖެހޭ ށ.އަތޮ ު
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢި ު
ޗ
ނ ކޮމިޓީ  2017މާ ް
ކައުންސިލްގެ ބިޑް އިވެލުއޭޝަ ް
 13ވަނަ ދުވަހު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު
ޢާރިފް އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވިއެވެ.
ކޮމިޓީ
ބައްދަލުވުމުގައި
ހޮވިފައިވަނީ
ޙަސަން

އިފްތިތާޙްކުރުމަށް
އެކޮމިޓީގެ

އެސިސްޓެންޓް
އެވެ.

ވައިސް

ޗެއަރޕާސަން
ޑިރެކްޓަރ
ޗެއަރޕާސަން

ނ
ބޭއްވު ު
އަކަށް
މުޙައްމަދު
އަކަށް

ލ
ހޮވިފައިވަނީ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢަޒީމާ ޢަ ީ
އެވެ.

އޭގެ

އިތުރުން

އެ

ބިޑްކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން

ކޮމިޓީއަށް

އއި ،ނާއިބުރައީސް އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް އާއި،
އބްރާހީމް ާ
އައްޔަންކުރެވިފައިވަނީ ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުލްޖަލީލު ި
އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު މުބީނު އާއި ،ށ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ސީނިޔަރ އެކައުންޓްސް
އޮފިސަރ ސަމީރާ މުޙައްމަދާއި ،ށ.ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސަރވިސް ސެންޓަރުގެ އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ފަޟީލު އެވެ.

ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލުން
އ
ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ރަނގަޅު އަވަސް ޚިދުމަތެއް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤުޞަދުގަ ި
އރުގެ ހަތަރުވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި އިދާރީ  4ކޮމިޓީއެއް
ނ މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދަ ު
 14ޖޫން 2017ގައި ބޭއްވު ު
ލވާލެވުނު ކޮމިޓީތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
އެކުލަވާލެވުނެވެ .މިގޮތުން އެކު ަ

 -1އިދާރީ ކަންކަމާއި ،ޢާއްމު ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ
ނަމާއި ،މަޤާމު

#

(ރިޔާސަތު)

1

މުޙައްމަދު ޢާރިފް ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

2

ނސިލްގެ ނާއިބުރައީސް
ޢަބްދުﷲ ނާހިދު ށ.އަތޮޅު ކައު ް

3

މުޙައްމަދު ޙަމީދު ޑިރެކްޓަރޖެނެރަލް

4

އބްރާހީމް ޑިރެކްޓަރ
ޢަބްދުލްޖަލީލު ި
18
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 2017ވަނަ އަހަ ު

 -2އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީ
ނަމާއި ،މަޤާމު

#
1

ނސިލްގެ ނައިބުރައީސް (ރިޔާސަތު)
ޢަބްދުﷲ ނާހިދު ށ.އަތޮޅުކައު ް

2

އަޙްމަދު ފާއިޒު ށ.އަތޮޅުކައުންސިލަރ

3

ޢަޒީމާ ޢަލީ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 -3ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ
ނަމާއި ،މަޤާމު

#
1

ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން ށ.އަތޮޅުކައުންސިލަރ

2

އަޙްމަދު ފާއިޒު ށ.އަތޮޅުކައުންސިލަރ

3

ޙަމްދޫން ނަސީމު އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

(ރިޔާސަތު)

 -4ޒުވާނުންނާއި ،ކުޅިވަރާއި ،ޘަޤާފީ ކަންކަމާބެހޭ ކޮމިޓީ
#
1

ނަމާއި ،މަޤާމު
އަޙްމަދު ފާއިޒު ކައުންސިލަރ

(ރިޔާސަތު)

2

ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން

ކައުންސިލަރ

3

މުޙައްމަދު ޙަސަން

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

4

އބްރާހީމް ޑިރެކްޓަރ
ޢަބްދުލްޖަލީލު ި

ކައުންސިލުން ހިންގާ ވިޔަފާރި ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ މެނޭޖަރުން އައްޔަންކުރުން
ނ
ކށް ނަފާވެރިކަ ް
ވޔަފާރިތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ޮ
ކައުންސިލުގެ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަނޑުގެ ތެރެއިން ހިންގާ ި
ތރުވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން
އިތުރުކުމުގެ މަޤުޞަދުގައި 14 ،ޖޫން 2017ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ހަ ަ
ތިރީގައި އެވާ ބޭފުޅުން ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ.
#

ޕްރޮގްރާމުގެ މެނޭޖަރ

ޕްރޮގްރާމުގެ ނަން

1

މަދަދު ޕްރޮގްރާމު

މުޙައްމަދު ޙަސަން

(އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ)

2

ފުނަފަތި ޕްރޮގްރާމު

ޙަމްދޫން ނަސީމު

(އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

3

ދުވެލި ޕްރޮގްރާމު

އބްރާހީމް (ޑިރެކްޓަރ)
ޢަބްދުލްޖަލީލު ި

4

ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމު

ޢަޒީމާ ޢަލީ

(އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ)
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ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2017ވަނަ އަހަ ު

ދުވެލި ޕްރޮގްރާމް
މި ޕްރޮގްރާމް އަކީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ
ނ
ކށީގެންވާ ނަފާވެރިކަ ް
ދަށުގައިވާ އުޅަނދުފަހަރުން އެ ަ
ހޯދުމަށް

ވިޔަވަތި

ޕްރޮގްރާމެކެވެ.
ސަރުކާރާއި
މިއަހަރުގެ

ޓގެ
ޓްރަސް ު
އެގޮތުން

އަމިއްލަ
ފުރަތަމަ

6

ދަށުން

ހންގާ
ި

ވިޔަފާރި

އުޞޫލުން

ފަރާތްތަކުގެ

ދަތުރުތައް

މހުގެ
ަ

ތެރޭގައިވެސް

ކުރެވިފައިވެއެވެ.
މނުއިރު މި
މިދިޔަ 2016ވަނަ އަހަރު ނި ު

ދުވެލި ޕްރޮގްރާމުގައި ހިމެނޭ ދެ ލާންޗް

ގ
ޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީގެގޮތުގައި  259,389.99ރުފިޔާ ޖަމާކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި  1ޖެނުއަރީ 2017ން  30ޖޫން ެ 2017
ޔ
ނިޔަލަށް  707,927.83ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ .އަދި މި ޕްރޮގްރާމުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދަށް  123,587.27ރުފި ާ
ގ ނިޔަލަށް މި ޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ  584,340.56ރުފިޔާއެވެ.
ޚަރަދުކުރެވި 2017 ،ޖޫން މަހު ެ
ފވެހި ޕްރޮގްރާމު
ށ ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން  2017ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި "ނަ ާ
މި ޕްރޮގްރާމު ހިންގުން އިތުރަ ް
ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު" ވަނީ ރިވިއުކޮށް ފާސްކުރެވިފައެވެ.

މަދަދު ޕްރޮގްރާމް
އ
މަދަދު ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމަކީ ފަރުދުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށާއި ،ކުރިންސުރެ ހިނގަމުން އަ ި
ނ
ނ އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ދަށު ް
ލުއިލޯނު ޕްރޮގްރާމު އިތުރަށް ފުޅާކުރުމާއި ،ކައުންސިލަށް އާމްދަ ީ
ށނު ލޯނު ޕްރޮގްރާމެކެވެ.
ހިންގަންފެ ު
މޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ  3,001,651.39ރުފިޔާއެވެ .އަދި  2017ޖެނުއަރީ 1ން
2016ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ި
ގ ގޮތުގައި ޖުމްލަ  3,377,613.62ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ.
 2017ޖޫން  30ގެ ނިޔަލަށް ލޯނުގެ ރިޕޭމަންޓާއި ،ޖޫރިމަނާ ެ
ށ
އަދި މި ޕްރޮގްރާމުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދަށް  74,905.00ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވާއިރު 2017 ،ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަ ް
މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ  3,302,708.62ރުފިޔާއެވެ.
މި ޕްރޮގްރާމު ހިންގުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން  2017ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި "މަދަދު ޕްރޮގްރާމު
ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު" ވަނީ ރިވިއުކޮށް ފާސްކުރެވިފައެވެ.
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ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2017ވަނަ އަހަ ު

ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމް
މިކައުންސިލްގެ
ޢިމާރާތްތައް

ރ
ދަށުގައިހު ި

ބެލުމުގެ

ގ
ބޭނުންކުރުމު ެ

ގއި
ފައިދާހުރިގޮތެއް ަ

ނ
ލތްތައް ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލު ް
މަޤްޞަދުގައި މި ވަޞީ ަ
ށ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ
ބޭނުންކުރާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮ ް
ދަށުން

ޕްރޮގްރާމުގެ

"ނަފާވެހި"

ނަމުގައި

ނ
ދަ ީ

ކުއްޔަށް ދޫކުރަމުންނެވެ.
މިދިޔަ

2016ވަނަ

އަހަރު

ނިމުނުއިރު

ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމުގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތް

މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ  200,700.00ރުފިޔާއެވެ.
ގ ގޮތުގައި 315,150.00
ލށް ޢިމާރާތްތަކާއި ،ކޮޓަރިކުލީ ެ
އަދި  1ޖެނުއަރީ 2017ން  30ޖޫން  2017ގެ ނިޔަ ަ
ގ
ގރާމު ހިންގުމަށް ޖުމްލަ  2,080.00ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވާއިރު  2017ޖޫން މަހު ެ
ލިބިފައިވެއެވެ .އަދި މި ޕްރޮ ް
ނިޔަލަށް މި ޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ  313,070.00ރުފިޔާއެވެ.
ފވެހި ޕްރޮގްރާމު
ށ ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން  2017ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި "ނަ ާ
މި ޕްރޮގްރާމު ހިންގުން އިތުރަ ް
ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު" ވަނީ ރިވިއުކޮށް ފާސްކުރެވިފައެވެ.

ފުނަފަތި ޕްރޮގްރާމް
ނ
ނ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމާއި ،އާސަންދައިގެ ދަށު ް
މިޕްރޮގްރާމަކީ ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ބޭސްލިބޭ ެ
ބޭސްލިބޭނެގޮތް
ކައުންސިލަށް
މަޤްޞަދުގައި

މޖައްސައިދިނުމާއި،
ހަ ަ
ނ
އާމްދަ ީ
ވިޔަވަތި

އިތުރުކުރުމުގެ
ޓްރަސްޓުގެ

ދަށުން

ހިނގަމުންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.
ނއިރު މި
މިދިޔަ 2017ވަނަ އަހަރު ނިމު ު
ޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ  487,010.00ރުފިޔާ އެވެ.
 1ޖެނުއަރީ 2017ން  30ޖޫން  2017ގެ

ފހާރަ)
ޔތުންގެ ބޭސް ި
ފުނަފަތި ފާމަސީ (އަތޮޅުރައް ި

ނިޔަލަށް  889,185.80ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ.
އަދި މިޕްރޮގްރާމަށް ޖުމްލަ  408,604.52ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވާއިރު  2017ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ
 581.28،480ރުފިޔާއެވެ.
މި ޕްރޮގްރާމު ހިންގުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން  2017ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި "ފުނަފަތި ޕްރޮގްރާމުގެ
ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު" ވަނީ ރިވިއުކޮށް ފާސްކުރެވިފައެވެ.
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ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2017ވަނަ އަހަ ު

 2016ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް
ނުގެންދެވުނު ހަރަކާތްތައް

 ޙަރަކާތް : 1

ކައުންސިލްގެ ވެބްޕޯޓަލް ތައްޔާރުކުރުން.

 oސަބަބު/ދަތިތައް:

މި

ޕްރޮގުރާމު

ހިންގުމަށް

އވާ
ތާވަލުކުރެވިފަ ި

މަސައްކަތް

މުއްދަތުގައި

ނސިލް އިންތިޚާބު ދިގުދެމި ލަސްވަމުން ދިއުމާއި ގުޅިގެން
ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ ކައު ް
އިންތިޚާބަށް

ކުރިމަތިލެއްވި

ކައުންސިލުގެ

ގިނަމެމްބަރުން

ށ
ތައްޔާރުވުމަ ް

އިންތިޚާބަށް

ވަގުތުތަކެއް ދާއިރާގައި ހޭދަކުރައްވަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

 ޙަރަކާތް : 2

ތ
ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާ ް

 oސަބަބު/ދަތިތައް:

ޤުރުއާން

މުބާރާތުގެ

ރތަމަ
ފު ަ

މަސައްކަތްތައް

6

މަހުގެ

އ
ތެރޭގަ ި

ލ
ނސިލް އިންތިޚާބު ލަސްވަމުން ދިއުމާއި ،އައު ކައުންސި ް
ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ ކައު ް
ނ
އިންތިޚާބު ވުމަށްފަހު މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުން ރަނގަޅުވާނެކަމަށް ކައުންސިލްގެ ގި ަ
ނށް ފެނިވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެންނެވެ.
މެންބަރުން ަ


 2017ގެ ލިބުނު ބަޖެޓް

ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު

 2017ގެ ފުރަތަމަ 6

 2017ގެ ބަޖެޓްގައި

މަހުގެ ޚަރަދު

ބާކީ ހުރި ފައިސާ

ލ
ޖމް ަ
ދގެ ު
ޚރަ ު
ރިކަރަންޓް ަ

6,643,336.00

3,170,949.70

3,472,386.30

ލ
ދގެ ޖުމް ަ
ކެޕިޓަލް ޚަރަ ު

22,450.00

0.00

67,160.00

ދ
ރ ު
ކގެ ޖުމްލަ ޚަ ަ
ގރާމުތަ ު
ރ ް
ނގޭ ޕް ޮ
ޔތުން ހި ް
ލގެ މާލިއް ަ
ކައުންސި ް

2,645,250.00

579,223.90

2,066,026.10

9,311,036.00

3,750,173.60

5,605,572.40

ލ
މޅި ޖުމް ަ
ބަޖެޓް ު

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
ދ
ރ ު
ނނަށް ހިނގާ ޚަ ަ
ވއްޒަފު ް
މު ަ

5,279,965.00

2,706,636.84

2,573,328.16

ނ
ދމަތަކަށް ނޫ ް
އދި ވަކި ޚި ު
ޒފުންނަށާއި ަ
މވައް ަ
އވާ ު
ރ ް
ކޅިކު ަ
ޕެންޝަނާއި ،މުސް ު

275,243.00

132,201.66

143,041.34

ސ
ފއި ާ
ގޮތުން ދޭ ަ
ދ
ޚރަ ު
މގެ ަ
ތރު ކުރު ު
ދަތުރުފަ ު

20,000.00

8,254.84

11,745.16

ގ
އ ު
ހދާ ތަކެތީގެ ަ
ބނުމަށް ޯ
މގެ ޭ
ނގު ު
އޮފީސް ހި ް

104,500.00

53,458.94

51,041.06

ދ
ރ ު
ތގެ ޚަ ަ
ޚދުމަ ު
ނވާ ި
ނގުމަށް ބޭނު ް
އޮފީސް ހި ް

911,628.00

269,302.02

642,325.98

ދ
ޚރަ ު
ރވޭ ަ
ކރުމަށް ކު ެ
ތަމްރީން ު

0.00

0.00

0.00
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ރގެ ފުރަ ަ
 2017ވަނަ އަހަ ު
ދ
ރ ު
މގެ ޚަ ަ
ހއްޓު ު
މއި ބެލެ ެ
މތު ކުރު ާ
މަރާ ާ
ޖުމްލަ

52,000.00

1,095.40

50,904.60

6,643,336.00

3,170,949.70

3,472,386.30

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
ދ
ރ ު
ހދުމަށް ކުރާ ޚަ ަ
ރމުދާ ޯ
ނވާ ހަ ު
ނގުމަށް ބޭނު ް
އޮފީސް ހި ް
ލ
ޖުމް ަ

22,450.00

0.00

67,160.00

22,450.00

0.00

67,160.00

ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޚަރަދު
ރތް 2017
މބާ ާ
ރއާން ު
ވިޔަވަތި ޤު ު

236,350.00

0.00

236,350.00

ނ
ދނު ް
ދއި ި
ކށް ވަޞީލަތް ހޯ ަ
ނސިލްތަ ަ
ކއު ް
ކރުމަށް ރަށު ަ
ކުނި މެނޭޖް ު

450,000.00

0.00

450,000.00

ތ
ސން ާ
މއިބެހޭ މަހާ ި
ކރު ާ
ކުނި މެނޭޖް ު

144,400.00

0.00

144,400.00

ނ
އޤީ ކުރު ް
ތރަ ް
ރހައްދު ަ
އސަންސް ޓްރެކް ސަ ަ
ނގް ލަ ި
އވި ް
ޑްރަ ި

1,146,500.00

460,915.00

685,585.00

ރސި ކްލާސް)
ގރާމް (ޑީ.ބީ.އޭ /އިނގި ޭ
ރ ް
ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕް ޮ

66,000.00

41,105.86

24,894.14

ރޙު
ތގެ ޫ
މސައްކަ ު
ގއި ަ
މދު ަ
ފންގެ ެ
އޒަ ު
މއަ ް
ށއި ު
މސީލް ކުރުމަ ާ
އޮފީސް ތަ ް

50,000.00

25,588.04

24,411.96

ނ
އާލާކުރު ް
ގޒަމިނަރގެ ފީ
އވިން އެ ް
ޑްރަ ި

12,000.00

3,790.00

8,210.00

ރން
ޔރު ކު ު
ސއިޓް ތައް ާ
ވބް ަ
ލގެ ެ
ކައުންސި ު

25,000.00

20,825.00

4,175.00

ނ
ކރު ް
ތއްޔާރު ު
ވބް ޕޯޓަލްއެއް ަ
ލގެ ެ
ކައުންސި ު

100,000.00

0.00

100,000.00

ނ
ކރު ް
ސޓްރީ ތައްޔާރު ު
ރޖި ް
މއްސަލަ ަ
ނސިލްތަކަށް ަ
ރަށުކައު ް

25,000.00

0.00

25,000.00

ނ
ރ ް
ނސިލްތައް މޮނިޓަރ ކު ު
ރަށުކައު ް

50,000.00

0.00

50,000.00

ނ
ހޅު ް
އނާމް ހުށަ ެ
ޖލްސާއަށް ި
މގެ ަ
ދނު ު
ނމް ި
ހރީ އި ާ
ސްކޫލް ތަކުގެ އަ ަ

90,000.00

0.00

90,000.00

މ
ގރާ ް
ރ ް
މގެ ޕް ޮ
ތރި ކުރު ު
ވރިން ހޭލުން ެ
ބެލެނި ެ

30,000.00

0.00

30,000.00

ނ
ރހޯދު ް
ނތައް އަނބު ާ
އވާ ލޯ ް
ޒވުން ދޫކޮށްފަ ި
ލގެ ރި ާ
ކައުންސި ު

15,000.00

7,000.00

8,000.00

ނ
ކރު ް
ނދާރީ އަދާ ު
މެހެމާ ް

5,000.00

0.00

5,000.00

ދ
ޚރަ ު
މއްނެތް ކުއްލި ަ
އެނގު ެ

10,000.00

0.00

10,000.00

ދން (163ވަނަ ޖަލްސާ)
ނބޯޑު ހެ ު
ލގެ ނަ ް
ކައުންސި ު

25,000.00

20,000.00

5,000.00

ނ
ރޔާ ހެދު ް
ލގެ ވެހިކަލް ޕާކިންގ އޭ ި
ކައުންސި ު

165,000.00

0.00

165,000.00

2,645,250.00

579,223.90

2,066,026.10

ޖުމްލަ:
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ސލް
ނ ި
ތޅުކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް
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 2017ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ނުވާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ގޮތް
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ
#

މުއްދަތު

ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް
Q1

1

2

Q2

Q3

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް
ޓ
ލަފާކުރާ ބަޖެ ް

Q4

ކައުންސިލްގެ ވެބް ފޯޓަލެއް ތައްޔާރުކުރުން
-

ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ޚިޔާލުހޯދުން

-

ޕޯޓަލަށް ބޭނުންވާ ފީޗަރސް އަދި ހިމަނާނެ މަޢުލޫމާތު އެކަށައެޅުން

-

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އެކުލަވާލައި ބިޑިންގ ޕްރޮސެސް ކުރިޔަށްގެންދިއުން

-

ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު އެންމެމަތީން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރުން





100,000.00

ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް
-

ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު ކައުންސިލުން މުރާޖަޢާކުރުން

-

ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމާއި ،މުރާޖަޢާކުރުން

-

ބައިވެރިވާ ރަށްތައް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުން

-

ޓްރޮފީއާއި ،ސެޓްފިކެޓް ކަރުދާސް ގެނައުން /ތައްޔާރުކުރުން

-

އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން

-

އެޑްވާސް ޓީމު މުބާރާތް ބާއްވާ ރަށަށް ދިއުން

-

ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް މުބާރާތްކުރިޔަށްގެންދިއުން

-

މުބާރާތުގެ ހިސާބުތައް ނިންމައި ބަޖެޓަށް ފޮނުވުން

-

ޕްރޮގްރާމު ހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުން





236,350.00

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2017ވަނަ އަހަ ު

3

4

5

ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ބެލެނިވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމު
-

ފެސިލިޓޭޓަރުން ހޯދުމާއި ،ޕްރޮގްރާމު ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން

-

ބާއްވާނެ ތާރީޚް ކަނޑައަޅައި ރަށްރަށަށް އެންގުން

-

އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން

-

ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންގޮސް ނިންމުން





30,000.00

ކުޓ
ންސިރިލްޕތަޯރއްޓް މޮއެނި
ކައު
ނ
ރުންކައުންސިލަށް ހުށަހެޅު ް
ކުއި
ަރލަ
ލަވާ
ރާމު
ށުގް
ރަރޮ
ޕް
-

2016ވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް ރަށްރަށަށް ފޮނުވުން

-

މޮނިޓަރިންގ ފޯމުތައް ރިވިއުކުރުމާއި ،ޝެޑިއުލް އެކުލަވާލައި ރަށްރަށަށް އެންގުން

-

މޮނިޓަރިންގ ޓީމު ޓްރެއިނިންގ ކުރުން

-

މޮނިޓަރިންގ އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން

-

މޮނިޓަރކުރުން

-

ފީޑްބެކް ލިއުމުން ފޮނުވަން މުހުލަތެއް ދިނުން

-

މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް އެލް.ޖީ.އޭ އަށާއި ،ރަށްރަށަށް ފޮނުވުން





50,000.00

އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އުޅަނދުތަކަށް ތެޔޮ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
 މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އެކުލަވާލައި ،ބިޑް އިވެލުއޭޓިންގ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުން-

ތެޔޮ ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުން

-

ބިޑުތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު އެންމެމަތީން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަށް ޙަވާލުކުރުން



0.00
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6

7

8

ކުނިމެނޭޖުކުރުމާބެހޭ މަހާސިންތާއެއް ބޭއްވުން
-

ފެސިލިޓޭޓަރުން ހޯދުމާއި ،ޕްރޮގްރާމު ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން

-

މަހާސިންތާ ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް ކަނޑައަޅައި ރަށްރަށަށް އެންގުން

-

އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން

-

ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންގޮސް ނިންމުން

-

މަހާސިންތާއިން ނިންމުނު ނިންމުންތައް /ހޯދުންތައް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން

ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ވަޞީލަތްތައް ހޯދައިދިނުން
-

މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ގޮތުގެ އުޞޫލެއް ކަނޑައަޅައި ކައުންސިލުން ފާސްކުރުން

-

ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް މާލީއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަސްތައް
-

9

ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު













144,400.00

450,000.00

00.00

ކަނޑައެޅޭ ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން

ޕާކިންގ އޭރިޔާގެ މަސައްކަތް
-

މަސައްކަތްކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދުން

-

މަސައްކަތްކޮށް ނިންމުން

-

ތަން ރީތިކުރުން (މުވައްޒަފުން)





165,000.00
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ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2015ވަނަ އަހަ ު


ވސް ކައުންސިލުގެ
ކ ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރި ނަމަ ެ
ހރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހަ ީ
މިކައުންސިލުގެ 2017ވަނަ އަ ަ
ސދުވަސްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ނނަތީޖާ ޙާޞިލުވެފައިވާ ހަ މަ ް
އތަކެއް ފެށި ،އެކަންކަމުގެ ފޮ ި
މަސައްކަތު ތާވަލުގެ ގިނަކަންތަ ް
ރ
ނގެ ބުރަ އަދި އިޙްލާޞްތެ ި
ފ ް
ނ ކައުންސިލަރުންނާއި ،އިދާރީ މުވައްޒަ ު
ކާމިޔާބު ކަމާއެކު މި މަސައްކަތްތައް ކުރެވެމުން މިދަ ީ
ގ އަލީގައި މިކައުންސިލްގެ
އފަރާތްތަކަށް ޙައްޤު ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ .މާޟީގެ ތަޖުރިބާ ެ
މަސައްކަތުންކަން ފާހަގަކޮށް ެ
ކރެވޭނެކަމީ ޝައްކެއް ހުރި
އ ކަންކަން ﷲ ގެ ވާގިފުޅާއެކު ޙާޞިލު ު
އ ހިމެނޭ އެންމެހަ ި
މިއަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގަ ި
ކަމެއްނޫނެވެ .އެހެނަސް ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކޮށް ޒިންމާދާރު ކައުންސިލެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް
ވރެ އިތުރުވާންޖެހޭ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ އެހީތެރިކަމާއި ،މަދަދު މިހާރަށް ު
ހޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ވ ި
މށްޓަކައި ދި ެ
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު ަ
ކއުންސިލްތަކާއި ޒިންމާތައް
ނނުގައި ކައުންސިލްތަކަށް ބާރުތައްދީަ ،
އިދާރީ ދާއިރާތައް ،ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާ ޫ
ހމައަށްވެސް ކައުންސިލްތަކާއި ޙަވާލުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.
ރތަކާއި ،ޒިންމާތައް މިއަދާ ަ
މަތިކޮށްފައިވީނަމަވެސް އެ ބާ ު
އ
ށ ޤާނޫނުގަ ި
ބންޖެހޭނެ ކަމަ ް
ނ ފައިސާ ލި ެ
ޖޓުގައި ހިމެނިގެ ް
ށ ދައުލަތުގެ ބަ ެ
ކައުންސިލްތަކުން ރާވާ ޕުރޮގުރާމުތައް ހިންގުމަ ް
ނސިލްތަކަށް އޮތް އެންމެބޮޑު
އވެ .އެހެންކަމުން މިއަދު ކައު ް
ދއިން ފައިސާ ލިބިފައެއް ނުވެ ެ
ބަޔާންވެފައި ވީނަމަވެސް އެފަ ަ
ގޮންޖެހުމަކީ

މިޤާނޫނުން

އންސިލްތަކަށް
ކަ ު

ލާޒިމްކުރާ

ކަންކަންކުރެވޭނެ

މަގު

ފަހިވެފައި

ނެތުމެވެ.

ރައްޔިތުންގެ

ބައިވެރިވުމާ އެކު މުޅި އިދާރީދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ރޭވުމުގެ މަގުތަނަވަސް ވެފައި ނެތުމެވެ .އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު
ދއުމަކީ ނާދިރުކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ.
ކަންކަން ޙައްލުކޮށްގެން މެނުވީ މިނިޒާމު ފައްކާވެ ،ހަލުވިވެގެން ި
ގ
ތރި ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ތިބެ ،ރައްޔިތުން ެ
އަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި ދުޢާ އަކީ އަތޮޅާއި ޤައުމަށް ވަފާ ެ
ލާބައާއި މަންފާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ .ކީރިތިﷲ އަޅަމެންގެ

މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް ލައްވައި ،ކާމިޔާބީ އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ .آمـ ـ ـ ـين
 20ޝައްވާލް 1438
 14ޖުލައި 2017

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2017ވަނަ އަހަ ު

ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

28

