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ނޑުމެން  وتعاىل سبحانههللا ޢުމަތްތަކުގެވެރި ގަދަކީރިތިވަްނތަ ނި އަށް ޙަމްދާއި، ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަޅުގަ
عليه ى هللا حمّمد صلّ ޢަމަލީގޮތުން މަގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާްތ ސާހިބާ  ،އުޅެންވީގޮތުގެ ރިވެތި ނަމޫނާއާިއގެން ވަޑައިގެން

ނަބިއްޔާގެ އިތުރު  އެ މާތްޞަލަވާތާއި، ސަލާމުގައި  މި އަށް ޞަލާވާތާއި، ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ. وسّلم
 އާލުންނާއި، މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލްކުރަމެވެ.

 

އައީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރު ނިމުމަކަށް އަންނާތީ ތިންވަނަ  ވަނަ އަހަރު ފެށިގެން  2017
ވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލް މެންބަރުން ވަނީ އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ދެ ދައުރުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތި ލަމުންނެވެ. ފާއިތުވި 

ފާއަށްޓަކައި ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ރާއްވަވައި، ބަޖެޓް އިޚުލާޞްތެރި މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައެވެ. ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާ މަން
 ކުރައްވައި ހިންގަވާފައި ވެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ޚާއްޞަ އިސްކަމެއްދެއްވައި، ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު 

ނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރާ އަތޮޅު ކައުންސިލަކަށް ލޯކަލް ތަނަވަސް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން،  ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ ރަ
ވި ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން އަރުވާ "ކަންގަތި އެވޯޑް" ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޙާޞިލުކޮށްފައިވަނީ މިކައުންސިލްގެ ފާއިތު

 ދެވަނަ ދައުރުގެ ތެރޭގައެވެ.  

ރެވިފައި މިވަނީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގައި މި ފަޚުރުވެރި އަދި ޝަރަފްވެރި ނަތީޖާ ޙާޞިލުކު 
 ހިމެނިވަޑައިގެންނެވި ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން މިނަތީޖާ ޙާޞިލުކުރުމަށް ގަދައަޅާ ކުރެއްވި މިންނެތް މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން ކަމުގައި 

ނޑައެޅޭ ބަޖެޓް ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އެއްގޮތަށް ޙަރަކާތްތައް  ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ ދެކެމެވެ. ހަމައެހެންމެ ކަ
ނޑާއި އެކު ކުރެއްވި ވެ ނޑު ފާހަގަކުރަމެވެ. ރިންނާއި މުއައްޒަފުން އަޅުގަ އިޚްލާސްތެރި މިންނެތް މަސައްކަތްތަކުން ކަމުގައި ވެސް އަޅުގަ

ގެ މަތިވެރި ޝައުޤުގެ ސަބަބުންކަމީ ދެބަސްވެވެން ނަތީޖާ ޙާޞިލުކުރުމު ބަދަހިގުޅުމަކީއަދި މި އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި އޮންނަ 
 ނެތް ހަޤީޤަތެކެވެ.

އެހެންކަމުން ނިމިދިޔަ ދެވަނަ ދައުރުގެ އެންމެހާ ކައުންސިލަރުން ކޮށްދެއްވި އިޚްލާޞްތެރި 
އިދާރީ އިސްވެރިންނަށާއި  މަސައްކަތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރަމުން ހިތުގެ އިޚްލާޞްތެރި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. ހަމައެހެންމެ ކައުންސިލްގެ

ނޑަށް ދެއްވަމުން ގެންދަވާ އެއްބާރުލުމަށް ހިތުގެ އިޚްލާޞްތެރި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.  މުއައްޒަފުންވެސް ކައުންސިލަށާއި އަޅުގަ

މިޤައުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގުމަށް ތިއްބެވި هللا އަޅުގަންޑުގެ އިޚުލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ މާތް
ޤައުމަށް މަޞްލަޙަތުހުރި، ލާބަޔާއި މަންފާ ލިބެނިވި، އަމާންކަމާއި ޞުލްޙަވެރިކަން ދެމެހެއްޓޭ، ދީމުޤްރާތީ  އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް

 .ހަމަތަކާއި އަސާސްތަކުގެ މަތީގައި އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ކަންކަން ރޭއްވެވުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. އާމީން

 1437ޝައްވާލް  16    
  2017  ޖުލައި  10    
 
 މުޙައްމަދު ޢާރިފް              
 ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް          



  މަހުގެ ރިޕޯޓް                                  މިލަދުންމަޑުލު އުތުުރބުުރބުރީ އަތޮޅުަކއުްނސިލް 6ވަނަ އަހަުރގެ ފުރަަތމަ  2017

 4 

 

 

` 

 
ގެ   2010/7މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ާޤނޫނު ނަްނަބރު 

މަސްދުވަހު  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 2017 ނު( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީްނ ލިޔެވުށވަނަ މާއްދާގެ )109

 އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެވެ.މިލަދުންމަޑުލު 

ިހމެނިފައިވާނެއެވެ.  އަތޮޅުގެ ވަނަވަރުމިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ ިމޝަނާއި، 

ނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން  މަހުގެ 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 2017މީގެއިތުރުން  ހިންގުމަށް ކަ

ނަތީޖާ ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި، އެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތަފްޞީލާއި،  މި އަހަރު ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި، 

 ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު ހިމަނާލެވިފައިވާނެއެވެ.  

 

އާއި ތަހުޒީބުގެ ރޮނގުން އަރާހުރި، އިސްލާމީ  ތަރައްޤީ ލު އުތުރުބުރިއަކީ ދިރިއުޅެން އުފާވެރި،މިލަދުންމަޑު

 މުޖުތަމަޢަކަށްވުމެވެ.
 

 

ދިމިޤްރާޠީ  އަތޮޅަކަށް ހެދުމާއި، ގިނަ ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ފުރުޞަތުތައް މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރިއަކީ

ތަނަވަސްކަމާއި ގެދޮރުގެ  ބިނާކުރުމެވެ. އަދި މާލީ މަދު މުޖުތަމަޢެއް ލޯބިކުރާ ކުށް ލްޙަމަސަލަސްކަމަށްޞުއުޞޫލުތަކާއި 

އުނގެުނމާއި ބޭސްފަރުވާއަށް ފަސޭހަަކމާއެކު ވާޞިލުވުމުގެ މަގު  ހެދުމާއި، އަތޮޅަކަށް ތަނަވަސްކަމަށް މަގުހުޅުވިފައިވާ 

ވާދަކުރުމުގެ  ކިޔަވާކުދިންނާއި ޒުވާނުންނަށް ހުނަރާއި ޤާބިލުަކން އިތުރުކުރުމަށް ސްކޮށް ދިުނމުގެ އިތުރުންތަނަވަ އެންމެންނަށް

 ވެއްޓެއް ހޯދައިދިނުމެވެ.
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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރި ނުވަތަ 
އުތުރުން ތިން ވަަނ ، ށ.އަތޮޅަކީ

އަތޮޅެވެ. އަތޮޅަށް ދެވިފައިވާ 
އެވެ.  C އިނގިރޭސި އަކުރަކީ 

އަތޮޅުގެ ޕޮޒިޝަނަކީ އިރުން 
  6ދަރަޖަ އުތުރުން  73

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

ރަށުގައެވެ.  14ދިރިއުޅެނީ 
ނޑިތީމާއި ނޫމަރާ  އެއީ، ކަ

 ،ފޭދޫ އާއި ،ގޮއިދޫ އާއި، އާއި
ބިލެތްފައްސާއި  ،ފީވަކާއި

، ނަރުދޫ އާއި ،ފޯކައިދޫއާއި

މަރޮށްޓާއި ޅައިމަގާއި ކޮމަންޑޫ 
ފުނަދޫ   ،މާއުނގޫދޫ އާއި ،އާއި

އަދި މިލަންދޫއެވެ. އަތޮޅުެގ 
  މޭލެވެ. 123މާލެއާ ދެމެދުގައިވާ ދުރުމިނަކީ ، މަރުކަޒީ ރަށަކީ ފުނަދޫއެވެ. އަތޮޅުގެ މަރުކަޒީ ރަށާއި

އަންހެނުންނާއި،  8775އެވެ. އެއީ،  17926އާބާދީއަކީ  ނިޔަލަށް މިއަތޮޅުގެޖޫން މަހުގެ  އަހަރުގެވަނަ 2017 
ނޑިތީމުގައި ހުންަނ  ލީމުސެކަްނޑްރީ ތަޢު އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް. ފިރިހެނުންނެވެ  9151 ދެވެއެވެ. މީގެއިުތރުން ކަ

ހަޔަރ އި، ފުނަދޫ ސްކޫލާއި، މިލަންދޫ ސްކޫލުން ލީމީ މަރުކަޒާހުންނަ އަތޮޅު ަތޢު ކޮމަްނޑޫގައިއަތޮޅު މަދްރަސާއިންނާއި، 
ޑަކްޓަރުންނާއި، ނަރުހުްނެގ ، އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ޤާއިމުކުރެވިލީމު ދެވެއެވެ. ސެކަންޑްރީ ތަޢު

  .އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލެވެށ.ުފނަދޫ ޚިދުމަތުގެ މައި މަރުކަޒަކީ ފުނަދޫގައި ހުންނަ  ލިބެމުންދެއެވެ. އަތޮޅުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް
 
 

ނޑުވެރިކަމެވެ. ، މަސްވެރިކަމާއި މަސައްކަތަކީ ކުރާ ޯހދުމަށް އާމްދަނީ ގިނަބަޔަކު އެންމެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މިއަތޮޅުގެ ދަ
 ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައިވެސް އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުގެ ިގނަ  މީގެ އިތުރުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި،

ވަނަ 2015ހުޅުވި ނަމަވެސް "ވައިސްރޯއީ"ގެ ނަމުގައި ށ.ވަނގަުރ ޢަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ދަނީ މަަސއްކަތް ކުރަމުންނެވެ. 
 ތުރުވެރިކަންފަމީގެއިތުރުން އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައި ވައިސްރޯއީ ހުއްޓާލައި މިހާރު އެ ރަށް ވެސް ދަނީ މަރާމާތުކުރެވެމުންނެވެ. 

. ންބާއި ކަނާބލިފަރެވެއާއި ގާކޮށި ދޫރަށެއްގައި ދަނީކުރެވެމުންނެވެ. އެއީ، ދޮޅިޔަ ތިންތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަތޮޅުގެ 
ނޑުވެރިކަން ކުރެއެވެ. އަދި  އާއި ކުރެއްދޫ އާއި ރިނުބދޫ މީގެއިތުރުން މަޑިދޫ އާއި ކުނބުރުދޫގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ދަ

މަސްވެރިކަމުގެ  .އެކުއަރކަލްޗަރ ކޮށްގެން ހުއިފިލަނޑާ އާލާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއެވެ އާއި އެރިޔަދޫގައި  ނަލަންދޫ
 ކުރެވިފައެވެ.ތަރައްޤީ ވަނީ އިންޑަސްޓްރިއަލް ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ކީކިމިނި
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 ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު 

ގެ ދަށުން ލޯކަލް  )ޅ(ވަނަ މާއްދާެގ  61ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ
ނޑައަޅާފައި ވަނީ، ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫުނ  ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީްނ ށ.އަޮތޅުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ގޮތުގައި ކަ

ސަރުކާރުން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗާޓުގައި ށ.އަތޮޅުގެ  ދާއިރާ ހިންގުމަށް، އަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރީ
ނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދެވެ.  ދުސަރަހައް  ކަމަށް ކަ
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 މިންވަރު ނިޔަލަށް ޙާޞިލްވި  ޖޫން މަހުގެ ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  2017 

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 

 ލްކުރެވުނު މިންވަރު ޞި ނަތީޖާ ޙާ  މުއްދަތު 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1 
 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  2
 ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ޚިޔާލުހޯދުން  -

 ޕޯޓަލަށް ބޭނުންވާ ފީޗަރސް އަދި ހިމަނާނެ މަޢުލޫމާތު އެކަށައެޅުން  -

 ކުރިޔަށްގެންދިއުން މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އެކުލަވާލައި ބިޑިންގ ޕްރޮސެސް  -

 ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު އެންމެމަތީން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރުން  -

 0% 
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 ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް ތައްޔާރުކުރުން  3
ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ވެބްސައިޓް ޑިވެލޮޕްކޮށް ނިންމުން  -  ކަ

 އެއްކޮށް، އަޕްޑޭޓްކުރުން ވެބްސައިޓަށް ހޯދަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު / ފޮޓޯ  -

 
100% 

 މުވައްޒަފުންގެ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ފެންބަރު މަތިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު  4
 އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން -

 ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށް ގެންދިއުން  -

 ޕްރޮގްރާމު ނިންމައި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓޤ ދޫކުރުން  -

 ރިޕޯޓް އެކުލަވާލައި ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން ޕްރޮގްރާމުގެ  -

   %50 

5 
 ޑިޕްލޮމާ އިން ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯސް 

 އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން -
 ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދިއުން  -

 ޕްރޮގްރާމު ނިންމާ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުން  -

 ރިޕޯޓް އެކުލަވާލައި، ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން ޕްރޮގްރާމުގެ  -

  75% 
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6 
 ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުން 

 ވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް ރަށްރަށަށް ފޮނުވުން 2016 -
 ފޯމުތައް ރިވިއުކުރުމާއި، ޝެޑިއުލް އެކުލަވާލައި ރަށްރަށަށް އެންގުން މޮނިޓަރިންގ  -
 ޓްރެއިނިންގ ކުރުންމޮނިޓަރިންގ ޓީމު  -
 އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުންމޮނިޓަރިންގ  -
 މޮނިޓަރކުރުން  -
 ފީޑްބެކް ލިއުމުން ފޮނުވަން މުހުލަތެއް ދިނުން  -
 ރަށްރަށަށް ފޮނުވުން މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް އެލް.ޖީ.އޭ އަށާއި،  -

   %30 

 ހުށަހެޅުން ސްކޫލުތަކުގެ އަހަރީ އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް އިނާމު  7
 އިނާމުގެ ސިޔާސަތު ރިވިއުކުރުން  ވިޔަވަތި -
 ވިޔަވަތި އިނާމުގެ ސިޔާސަތު ޢާއްމުކުރުން  -
 އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމާިއ، ސްކޫލުތަކަށް އެވޯޑް ފޮނުވުން  -

   %66 

 ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް  8
 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  -
ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް  -  މުބާރާތްކުރިޔަށްގެންދިއުން ކަ
 މުބާރާތުގެ ހިސާބުތައް ނިންމައި ބަޖެޓަށް ފޮނުވުން  -
 ޕްރޮގްރާމު ހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުން  -

    %0 
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 ބެލެނިވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމު  9
 ފެސިލިޓޭޓަރުން ހޯދުމާއި، ޕްރޮގްރާމު ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން  -

ނޑައަޅައި ރަށްރަށަށް އެންގުން  -  ބާއްވާނެ ތާރީޚް ކަ

 އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން -

 ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންގޮސް ނިންމުން  -

 ޕްރޮގްރާމު ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލައި ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން  -

    %10 

 ތަރައްޤީކުރުން ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް ޓްރެކް ސަރަހައްދު  10
 ވަށާފާރު މަސައްކަތް ނިންމުން  -
 ގައު ހޯދުން  -
 ޓްރެކް އޭރިޔާގެ މަސައްކަތް ނިންމުން -
 ޚިދުމަތް ފެށުން  -

  

 

   %100 

 ކައުންސިލުގެ ރިޒާވުން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތައް އަނބުރާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތަށް  11
 ގޮތެއް ނިންމުން ލޯނު ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޖޫރިމަނާއާމެދު ކައުންސިލުން -
 ކައުންސިލުގެ ނިންމުން ލޯނު ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެންގުން  -
 ރިޝެޑިއުލްކޮށް ލޯނުތައް އަނބުރާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން  -
-  

   %80 

12 
 އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އުޅަނދުތަކަށް ތެޔޮ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން 

 ބިޑް އިވެލުއޭޓިންގ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުން މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އެކުލަވާލައި، -
 ތެޔޮ ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުން  -
  ބިޑުތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު އެންމެމަތީން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަށް ޙަވާލުކުރުން  -

   %0 
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13 
 މާމުލި އަދި ވިޔަވަތި ލާންޗު މަރާމާތުކުރުން 

 އެކުލަވާލައި ބިޑް އިވެލުއޭޓިންގ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުންމަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް  -
 މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުން  -
 ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު އެންމެމަތީން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަށް ޙަވާލުކުރުން  -

    %50 

 ކުނިމެނޭޖުކުރުމާބެހޭ މަހާސިންތާއެއް ބޭއްވުން  14
 ފެސިލިޓޭޓަރުން ހޯދުމާއި، ޕްރޮގްރާމު ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން  -

ނޑައަޅައި ރަށްރަށަށް އެންގުން  -  މަހާސިންތާ ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް ކަ

 އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން -

 ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންގޮސް ނިންމުން  -

 ނިންމުންތައް /ހޯދުންތައް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުންމަހާސިންތާއިން ނިންމުނު  -

-  

   %0 

 ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ވަޞީލަތްތައް ހޯދައިދިނުން  15

 މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ގޮތުގެ އުޞޫލެއް ކަނޑައަޅައި ކައުންސިލުން ފާސްކުރުން  -
ނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް  -  މާލީއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ކަ
-  

   0% 

 މީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަސްތައް ޤައު  16
ނޑައެޅޭ ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން -    %0  ކަ
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17 
 ބެޑްމިންޓަން ކޯޓް މަސައްކަތް 

ނޑު ހެދުން  -  ގިއުގަ
ނޑު އަލުން އެޅުން  -  ކޯޓުގެ ތަޅުންގަ
ނޑުގައި ވަށައިގެން ދައުޖެހުންކޯޓުގެ  -  ގިއުގަ
 ކޯޓުގެ ލައިންތައް ދަވާދުން ދެމުން  -

  %60 

18 
 ޕާކިންގ އޭރިޔާގެ މަސައްކަތް 

 މަސައްކަތްކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދުން  -
 މަސައްކަތްކޮށް ނިންމުން  -
 ތަން ރީތިކުރުން )މުވައްޒަފުން( -

 10% 

19 
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނަންބޯޑު ހެދުން 

 އަކުރުތައް ހަދާނެ ފަރާތްތެއް ހޯދުން ނަންބޯޑު  -
 ނަންބޯޑު ހެދުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން  -
 ބޯޑަށް އަލިއެޅޭގޮތަށް ލައިޓް ޖެހުން  -

 %100 
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ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް ބޭއްވުނު ޖަލްސާގެ ތެރެއިނ2017ް  

 ޑްރައިވިންގ ޓްރެކް ސަރަހައްދު

 ޙާޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް 
   

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން 2017އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 
 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް  
ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު 

މާއްދާގައިާވ ަވނަ  96ގެ  (7/2010)
މަތީން މިލަުދންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ގޮތުގެ

ވަަނ އަހަރަށް ލަފާކުާރ  2017އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 
 97ގެ  (7/2010ބަޖެޓާއި، ޤާނޫނު ނަްނބަރު )

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެމަތީްނ 
އެކުލަވާލެވިފައިވާ ބަޖެްޓ ސްޓޭޓްމަންޓާއި، 

ގުޅޭ ހިސާބުތައް ާކ ކައުންސިލުން ހިންގާ ވިޔަފާރިތަ
ވަނަ 98ދައުރުގެ ވަނަ ދެދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ ވީ ބުރާސްފަތި  12ޖެނުއަރީ  2017ޞައްޙަކަމަށް 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭގޮުތްނ މެންބަރުންގެ މެދުގައި  2017 ޢާއްމުޖަލްސާއިން ފާސްކުރެވުނެވެ. މިޖަލްސާގައި 
 5ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި އެ  ބަޖެޓް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ  މިފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައި ވެއެވެ. 

 އިއްތިފާޤުްނނެވެ. މެންބަރުންގެ 
ރަށްރަށުގެ ކުިނ  މަށާއި،އިދާރީ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރު ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެމިއަހަރުގެ ބަޖެޓާކީ ހުރިހާ  

 އަމާުޒކޮށްގެން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ބަޖެެޓއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.  ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށްނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ރަނގަޅުކޮށް 
 

 ޑްރައިވިންގ ޓްރެކު ތަރައްޤީކުރުން 

 ކާޑު  ލައިސަންސް  އަތޮޅުގައި.ށ
 ހެދުމަށް  ޓެސްޓް ޕްރެކްޓިކަލް ބޭނުންވާ ދޫކުރުމަށް

 އެކިއެކި  ،ެހދުމަށާއި ތަނެއް ރައްކާތެރި އެކަށީގެންވާ
 ފުނަދުއަށް ރަށްރަށުން ގިނަ އަތޮޅުގެ ބޭނުންތަކުގައި
 ދިރިއުޅޭ ފުނަދޫގައި ،ފަރާތްތަކަށާއި ޒިޔާރަތްކުރާ

 އިސް ،ނާއިޒުވާނުން ،ކުޑަކުދިންނަށާއި
 ،ިހތްފަސޭހަކޮށްލާނެ ،މަޑުކޮށްާލނެ ރަށްވެހިންނަށް

 މާހައުލެއް ިހްތގައިމު ހެދޭނެ ކަސްރަތުކޮށްލައި
 ތަރައްޤީކުރެވުނު  ގޮތުން  ޤާއިމުކުރުމުގެ ފުނަދޫގައި

  ނިންމައި މަސައްކަތް ޓްރެކުގެ ޑްރައިވިންގ
ޑްރައިވިން ޓްރެކް ަދީނ  ފެށިގެން  ތާރީޚުން މި އަދި. ނެވެޙަވާލުކުރެވު ކައުންސިލާ އަތޮޅު ދުވަހު  ވަނ16ަ އޭޕްރީލް 2017
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 ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް ސްކްރީން ޝޮޓެއް.

މަރާމާތުކުރުމަށްފަހުއަތޮޅުގޭ   

ސަރަޙައްދު ސާފުކޮށް، ގަސް އިންދުމުގެ މަސައްކަތް  ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ މި ބޭނުންކުރެވެމުންނެވެ. މިއާއި އެކު 
  އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ނިކުމެ، ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 ފިޔަވައްސަކަށް އުޞޫލުން ކުރިޔަށް ގެންގޮސް ނިންމާލެވިފައި ވަނީ ހަތަރުމި ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓް 
  ޓްރެކަކީ ޑްރައިވިންގ މި ކުރެވުނު ތަރައްޤީ ގޮތުން ދިނުމުގެ  ޚިދުމަތެއް ރައްޔިތުންނަށް އަތޮޅުބަހާލައިގެންނެވެ. 

 ކުރިޔަށްގެންދެވުނު ކަމާއެކު އެހީތެރި ސަރުކާރުގެ ިހމެނިގެން ބަޖެޓްގައި އަހަރުގެ ވަނ2017ަ، 2016 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ.ށ
 ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.  -/649,915ބަޖެޓުްނ  މިއަހަރުގެ ލްގެ ކައުންސިމި މަސައްކަތަށް  .ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް 
 ތައްޔާރުކުރުން 

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ މަޢުލޫމާތާއި، 
ކައުންސިލުން ފާސްކުރެވޭ ނިންމުންތަކާއި، 
ޤަވާޢިދުތަކާއި، އުޞޫލުތަާކއި، ޤަރާރުތައް  
ދުވަހުންދުވަހަށް ޢާއްމުކުރުމަާށއި، ކައުންސިލުން 
ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ޚަބަރާއި، އިޢުލާނުފަދަ 

 އޭޕްރިލް  2017ލިއުންތައް ސާއިޢުކުރުމަށްޓަކައި 
ގައި އައު ވެބްސައިޓެއް ތައްޔާރުކޮށް  17

 ބޭނުންކުރަން ފެިށފައިވެއެވެ. 

ކުރީ ވެބްސަިއޓުގެ އެޑްރެހުގައި ވޭޮގތަށް އަިދ ފަސޭހައިން ލިއުްނތައް އަޕްޯލޑްކުރެވޭ ގޮތަށް ފަސޭހައިން ބަލާލެ
ންދުކުރެވިފައެވެ.  މި އިދާރާގެ ވެބް މި ވެބްސައިޓް  ބޭނުންކުރަން ފެށުމާކު ކުރީގެ ވެބްސައިޓް ވަނީ ބަ  ތައްޔާރުކުރެވުނު

 އެވެ.    www.shaviyani.gov.mvސައިޓަކީ 
 

ރުފިާޔ  -/20,825 ބަޖެޓުން ވަނަ އަހަރުގެ 2017ވެބްސައިޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް މިކައުންސިލްގެ 
 ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 

 މަރާމާތުތައްކުރުން  އަތޮޅުގޭ 

ވަނަ ދުވަހު ވިލެޖް 28ޑިސެމްބަރ  2016
އިންވެސްޓްމަންޓާ ޙަވާލުކުރެުނ އަތޮޅުގޭ މަރާމާތު 
ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ 

މަހުގެ  6ފަށައި، ފުރަތަމަ  ޖެނުއަރީ މަހުގެ ކުރީކޮޅު
ތެރޭގައި އެ ޢިމާރާތް ނިންމައި ބޭނުންކުރަްނ 

 ފެށިފައިވެއެވެ. 
 

http://www.shaviyani.gov.mv/
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 އަތޮޅުގޭ ނަންބޯޑު ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން

 ޓީމަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމުގެ ތެރެއިން

މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މުޅި ޢިާމރާތުގެ ކަރަންޓްވައިރާއި، ސީލިްނގ ބަދަލުކުރުމާއި،  އަތޮޅުގެ
ތުކުރުމާއި، ފާރުތަކުން ކުަލކަހައި ކުލަލުމާއި، އަތޮުޅޭގ ބަދަލުތައް ެގނެސް މަރާމާ ކަށްމުށި ޖެހުމާއި، ފާޚާނާތަބެރެންޑާގަ 

ތަކުގައި ގައުނަގަިއ އައު ގައު އެތުރުމާއި، މަގުާފރު ތުންފަތް އަޅައި، ުކަލ ގޯތިތެރޭގެ ޕާކުފާރުތަކާއި، ބައެއް ބައެއް މަގު
ނޑައި ގޭޓުގެ ދޮރުފަތް ހަރުކުރެވިގެން ގޮސްފަވެއެވެ. އައުކުރުމާއި،   ވަށާފާރުގައި އިތުރުގޭޓެއް ކަ

 

ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވާއިރު މިމަސައްކަތް ކުރެވިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް  -/1,229,000މައްސައްކަތަށް މި 
 ހޯމް އެފެއާޒުގެ މާލީ އެހީތެރިކަމާއެކުގައިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 
 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނަންބޯޑު ހެދުން 

ސިލްގެ ނަންބޯޑު ށ.އަތޮޅު ކައުން 
މާރޗް  2017ބައުވެފައިވުމާއެކު އެ ބޯޑު ނަްއާޓލައި، 

މަހު އަލުން ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ކަންސިލްގެ ނަންބޯޑު 
 ތަރައްޤީކުރެވުނެވެ.

ކުރުމަށް ކައުންސިލުގެ މި މަސައްކަތް  
 ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.  -/20,000ބަޖެޓުން 

 

 ބޭއްވުން  އޮޑިޝަން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރީގެ 

 މޯލްޑިވްސް ޓެލެވިޜަން އެމްގެ.އެސް.ޕީ 
 ކުރިޔަށްގެންދިޔަ މަހު ރަމަޟާން އިން
 ފުނަދޫގެ .ށ ގެ"އަލިގަދަތަރީ އެންމެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ"

ވީ ހޮނިހިރު ދުވަުހ  29އޭޕްރީލް  2017 އޮޑިޝަން
ފުނަދުއަްށ ޒިޔާރަތްކުރި  ބޭއްވުމަށްޓަކައި

 ޓީމުގެ އެކަމަޑޭޝަން އާއި، އެމް.އެސް.ޕީ
އޮޑިޝަނަށް އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ 
ކޮންފަރެންސް ހޯލު ތައްޔާރުކުރުމާއި، އޮޑިޝަން 

 ެއހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ.  ގޮތުގެމަތީންޓީމުން އެދިވަޑައިގެންނެވި ކުރިޔަށްގެންދިއުމުގައި 

 އަދި  ޝިފާޢު އިބްރާހީމް އަލްއުސްތާޛު ޖަޖަކީ އޮޑިޝަންގެ ފުނަދޫ.ށ ތަރީގެ އަލިގަދަ އެންމެ ހިރާއްޖޭގެދިވެ 
  .ޝަނޫނެވެ މުޙައްމަދު ޕްރޮޑިއުޝަރ ވީ ޕީ.އެސް.އެމްގެކުރިޔަށްގެންގޮސްދެއް އޮޑިޝަން



  މަހުގެ ރިޕޯޓް                                  މިލަދުންމަޑުލު އުތުުރބުުރބުރީ އަތޮޅުަކއުްނސިލް 6ވަނަ އަހަުރގެ ފުރަަތމަ  2017
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2017އެހީ ކާނިވާ   

 ފުނަދ ގައި ކުޅުނު ބަށިމެޗުގެ ތެރެއިން

 

ފަސްޓްލޭޑީ ޗެމްޕިއަން ޝިޕް ބަށިބޯޅަ މުބާރާތް 
 ބޭއްވުމަށް އެހީތެރިވުން 

 

ބަށިބޯލް އެސޯޝިއޭޝަން އޮްފ މޯލްޑިވްސް އިން 

ގައި ުފނަދޫގައި ބޭއްވުނު ފަސްްޓލޭޑީ  4ފެބްރުއަރީ  2017

ޗެމްޕިއަން ޝިޕް ބަށިބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުނަދޫ އާއި، ގޮއިދޫ 

އި، ސްކޯރަރުންގެ ބައްދަލުކުރި މެޗު ކުރިޔަށްގެންދިއުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްެދވުނެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ ލައިްނސްމަނުންނާ

 ބައިވެރިވުމާއި މުވައްޒަފުން ޓްރޭނިންގ ކޮށް މެޗު ކުރިޔަށްގެންދިއުމުގައި މުވައްޒަފުންގެ ފުރިހަމަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ގޮތުގައި 

  ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ. އެހީތެރިކަން 
  

 ގައި ބައިވެރިވުން 2017އެހީ ކާނިވާ 
ފުނަދޫގައި ތިބި ބޮޑެތި ބަިލތަަކށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ 

މީހުންގެ ތެރެއިން "ކިޑްނީ" ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުްނދާ 

 މަޤްަޞދުގައިފަރާތްތަކަށް މާީލ އެހީތެރިކަްނ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 

 2017އިސްނަގައިގެން  ށ.ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ ކެޑޭޓް ކޯ އިން 

 އެހީކާނިވާ " ޔަށްގެންދެވުނުފުނަދޫ ސްކޫލުގައި ކުރި ގައި 11މާޗު 

ޢަމަލީ ގޮތުން ގައި މި އިދާރާގެ މުވައްޒުން " 2017

 ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

    

ރުފިޔާގެ މާލީ އެހީތެރިކަމެއް  -/5,000ނަމުގައި  ގެ ސްޓާފް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުގެކައުންސިލް އޭގެ އިތުރުން  
  ފޯރުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ. 

 ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރުމުގެ ދަރުބާރު ބޭއްވުން ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

މަޤާމުެގ ފުނަދޫ ކައުންސިލުގެ ތިންވަނަ ދައުރަށް އިންތިޚާބުވެފައިވާ ކައުންސިލަރުން  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި،

 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ފުނަދޫ ސްކޫލުގައި ބޭއްވުނެވެ. 3ޖޫން  2017ހުވާކުރުމަށް ބޭއްވުނު ޚާއްޞަ ދަރުބާރު 



  މަހުގެ ރިޕޯޓް                                  މިލަދުންމަޑުލު އުތުުރބުުރބުރީ އަތޮޅުަކއުްނސިލް 6ވަނަ އަހަުރގެ ފުރަަތމަ  2017
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 ހުވާކުރުމުގެ ދަރުބާރުގެ ތެރެއިން

 ހުވާކުރުމުގެ ދަރުބާރުގެ ތެރެއިން

 ޓްރާސްޕޯޓް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެނީ..

މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިްލ  ގެމި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކައުންސިލަރުންނަށް ހުވާ ލައިދެއްވީ ށ.ުފަނދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

. އަދި ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުން ދަރުބާރު ފައްޓަވައިދެއްވީ އަލްޤާރީ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދެވެމުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ފުޅެވެ. 

ރަސްމިއްޔާތު ތަޢާރަފް ކޮށްދެއްވީ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަމީދެވެ. 

އަތޮޅުކައުންސިލާއި، ފުނަދޫ ކައުންސިލަށް 

އިންތިޚާބުވެފައިވާ ކައުްނސިލަރުން މި 

މިއްޔާތުގައި  ހުވާކުރައްވައި، ހުވާގެ ރަސް

މި ރަސްމިއްޔާތު  .އިޤްރާރުތަކުގައި ސޮއިކުރެއްވިއެވެ 

މި ސަލާމުންނެވެ. ނިމިގެން ދިޔައީ ޤައުމީ

ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު ކައުންސިލަރުންގެ ފޮޓޯ 

 ސެޝަނަކާއި، ފިނިހިއްޕެވުމެއް ކުރިޔަށްގެންދެވުނެވެ. 

 ޭބއްވިފައިވަނީ ކުލަގަދަކޮށްމި ރަސްމިއްޔާތު 

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި، ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ 

މުވައްޒަފުންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއި، އެހީތެރިކަން 

މީގެ އިތުރުން އަޮތޅު ތެރޭގެ ރަށްރަށުގެ  ލިބިގެންނެވެ.

ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް 

ލަޯކްލ ، ދަތުރުތައް  ގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންވަޑައިގަންނެވި 

މެންޓް އޮތޯރިޓީ އާިއ، ރަށުކޯޓުތަކާއި، ަގަވރަ 

 ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މިއިދާރާއިން އިންތިޒާމްކޮށް ކައުންސިލްތަކާ ގުޅިގެން 

 

ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތްތައް 
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތްތަްއ  
އަތޮޅުގެ ފޯރުކޮށްދިުނމުގެ ގޮތުން  ރައްޔިތުންނާ ގާތުން

 6ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ 
 މަހުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދެވިފައިވެއެވެ. 

 51މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  6 ފުރަތަމައެގޮތުން 



  މަހުގެ ރިޕޯޓް                                  މިލަދުންމަޑުލު އުތުުރބުުރބުރީ އަތޮޅުަކއުްނސިލް 6ވަނަ އަހަުރގެ ފުރަަތމަ  2017
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 ބިޑްކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން

ފަރާތަކަށް އޮޑީ ނަންބަރު ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. އެއްގަމާއި، ކަނޑު ލައިސަންސް ޑްރައިވިންގ  8ޓްރީ ހެދި، ފަރާތަކަށް ރަޖިސް
ފަރާތަކަްށ  180ސަންސް ކާޑު ފަރާތަކަށް ދުއްވުމުގެ ޓެސްްޓ ެދވިފައިވާއިރު އެއްގަމު ލައި 267ޓެސްޓް ހެދުމަށް އެުދނު 

ނޑުގެ ލައިސަންސް ފޮތް މީގެ އިތުރުން ރޯޑްވާދިނަސް ފަރާތަކަށް ދޫކުރެވިފައި ވެއެވެ.  141 ދޫކުރެވި، އެއްގަމު އަދި ކަ
 ފަރާތަކަށް ރޯޑްވާދިނަސް ސްޓިކަރ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.  122ރަސީދު ހިފައިގެން އައި 

 

  އިފްތިތާޙްކުރުން ބިޑްކޮމިޓީ 
ވަނަ އަހަރަށް އެކުލަވާލަންޖެހޭ ށ.އަތޮުޅ  2017ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިުދގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތީން  

މާްޗ  2017ކައުންސިލްގެ ބިޑް އިވެލުއޭޝަްނ ކޮމިޓީ 
ވަނަ ދުވަހު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު  13

 ޢާރިފް އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވިއެވެ. 
ބޭއްވުުނ  ކޮމިޓީ އިފްތިތާޙްކުރުމަށް

ބައްދަލުވުމުގައި އެކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕާސަން އަކަށް 
ހޮވިފައިވަނީ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު 

ވައިސް ޗެއަރޕާސަން އަކަށް ޙަސަން އެވެ. 
ހޮވިފައިވަނީ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢަޒީމާ ޢަީލ 
އެވެ. އޭގެ އިތުރުން އެ ކޮމިޓީއަށް 

އިދްރީސް އާއި، ރ ޢަބްދުލްޖަލީލު ިއބްރާހީމް ާއއި، ނާއިބުރައީސް އިބްރާހީމް ރަޝީދު އައްޔަންކުރެވިފައިވަނީ ޑިރެކްޓަ
ށ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ސީނިޔަރ އެކައުންޓްސް  އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު މުބީނު އާއި،

ންޓަރުގެ އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އްމަދާއި، ށ.ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސަރވިސް ސެއޮފިސަރ ސަމީރާ މުޙަ
 މުޙައްމަދު ފަޟީލު އެވެ. އޮފިސަރ 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލުން 
ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ރަނގަޅު އަވަސް ޚިދުމަތެއް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤުޞަދުގަިއ  

ކޮމިޓީއެއް  4ގައި ބޭއްވުުނ މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދަުއރުގެ ހަތަރުވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި އިދާރީ 2017ޖޫން  14
 ކޮމިޓީތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. އެކުލަވާލެވުނެވެ. މިގޮތުން އެކުަލވާލެވުނު 

 އިދާރީ ކަންކަމާއި، ޢާއްމު ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ  -1

 ނަމާއި، މަޤާމު  #
 މުޙައްމަދު ޢާރިފް ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް   )ރިޔާސަތު( 1
 ނާހިދު ށ.އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ނާއިބުރައީސްهللا ޢަބްދު 2
 މުޙައްމަދު ޙަމީދު ޑިރެކްޓަރޖެނެރަލް 3
 ޢަބްދުލްޖަލީލު ިއބްރާހީމް ޑިރެކްޓަރ 4
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 އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީ  -2

 ނަމާއި، މަޤާމު  #
 ނާހިދު ށ.އަތޮޅުކައުްނސިލްގެ ނައިބުރައީސް )ރިޔާސަތު(هللا ޢަބްދު 1
 އަޙްމަދު ފާއިޒު ށ.އަތޮޅުކައުންސިލަރ 2
 ޢަޒީމާ ޢަލީ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 3

 
 ބެހޭ ކޮމިޓީ ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތަކާ  -3

 ނަމާއި، މަޤާމު  #
 ޢުޘްމާން ށ.އަތޮޅުކައުންސިލަރ   )ރިޔާސަތު(هللا ސަޢުދު 1
 އަޙްމަދު ފާއިޒު ށ.އަތޮޅުކައުންސިލަރ 2
 ޙަމްދޫން ނަސީމު އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 3

 
 ޒުވާނުންނާއި، ކުޅިވަރާއި، ޘަޤާފީ ކަންކަމާބެހޭ ކޮމިޓީ  -4

 ނަމާއި، މަޤާމު  #
 )ރިޔާސަތު(   ކައުންސިލަރއަޙްމަދު ފާއިޒު  1
 ޢުޘްމާން   ކައުންސިލަރهللا ސަޢުދު 2
 މުޙައްމަދު ޙަސަން   އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 3
 ޢަބްދުލްޖަލީލު ިއބްރާހީމް ޑިރެކްޓަރ 4

 
 

 ކައުންސިލުން ހިންގާ ވިޔަފާރި ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ މެނޭޖަރުން އައްޔަންކުރުން 

ނޑުގެ ތެރެއިން ހިންގާ ިވޔަފާރިތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާޮކށް ނަފާވެރިކަްނ   ކައުންސިލުގެ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަ
ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ހަަތރުވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 2017ޖޫން  14އިތުރުކުމުގެ މަޤުޞަދުގައި، 

 ސަވާފައެވެ. ތިރީގައި އެވާ ބޭފުޅުން ވަނީ ހަމަޖައް

 ޕްރޮގްރާމުގެ މެނޭޖަރ ޕްރޮގްރާމުގެ ނަން #

 މުޙައްމަދު ޙަސަން      )އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ( މަދަދު ޕްރޮގްރާމު  1
 ޙަމްދޫން ނަސީމު       )އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ފުނަފަތި ޕްރޮގްރާމު 2
 ޢަބްދުލްޖަލީލު ިއބްރާހީމް  )ޑިރެކްޓަރ( ދުވެލި ޕްރޮގްރާމު  3
 ޢަޒީމާ ޢަލީ          )އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ( ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމު 4
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 ދުވެލި ޕްރޮގްރާމުގައި ހިމެނޭ ދެ ލާންޗް 

 ޕްރޮގްރާމް ދުވެލި 

ގެ ބެލުމުގެ ޕްރޮގްރާމް އަކީ ކައުންސިލް  މި
ގެންވާ ނަފާވެރިކަްނ ފަހަރުން އެަކށީދަށުގައިވާ އުޅަނދު

ިހންގާ ވިޔަވަތި ޓްރަސްުޓގެ ދަށުން ހޯދުމަށް 
އެގޮތުން ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ޕްރޮގްރާމެކެވެ. 

ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ދަތުރުތައް 
ަމހުގެ ތެރޭގައިވެސް  6މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ 

 ކުރެވިފައިވެއެވެ. 
 

 މިވަނަ އަހަރު ނިުމނުއިރު 2016މިދިޔަ 

ެގ  2017 ޖޫން 30ން 2017ޖެނުއަރީ  1 އަދި ރުފިޔާ ޖަމާކުރެވިފައިވެއެވެ. 259,389.99ޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީގެގޮތުގައި 

ރުފިާޔ  123,587.27ޕްރޮގްރާމުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދަށް  މިލިބިފައިވެއެވެ. އަދި ރުފިޔާ  707,927.83ނިޔަލަށް 

  އެވެ. ރުފިޔާ 584,340.56 ޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ ޖޫން މަހުެގ ނިޔަލަށް މި 2017ޚަރަދުކުރެވި، 

 

ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި "ނަާފވެހި ޕްރޮގްރާމު  2017މި ޕްރޮގްރާމު ހިންގުން އިތުރަްށ ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން 
 ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު" ވަނީ ރިވިއުކޮށް ފާސްކުރެވިފައެވެ. 

 
 ޕްރޮގްރާމް މަދަދު 

 

މަދަދު ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމަކީ ފަރުދުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށާއި، ކުރިންސުރެ ހިނގަމުން އަިއ 

ލުއިލޯނު ޕްރޮގްރާމު އިތުރަށް ފުޅާކުރުމާއި، ކައުންސިލަށް އާމްދަީނ އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ދަށުްނ 

 ވެ. ހިންގަންފެުށނު ލޯނު ޕްރޮގްރާމެކެ

ން 1ޖެނުއަރީ  2017ރުފިޔާއެވެ.  އަދި  3,001,651.39ރާމުގެ ބާކީއަކީ ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ިމޕްރޮގ2016ް

ލިބިފައިވެއެވެ.  ރުފިޔާ 3,377,613.62ގެ ނިޔަލަށް ލޯނުގެ ރިޕޭމަންޓާއި، ޖޫރިމަނާެގ ގޮތުގައި ޖުމްލަ  30ޖޫން  2017

ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަްށ  2017 ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވާއިރު، 74,905.00ޚަރަދަށް ޕްރޮގްރާމުގެ ހިންގުމުގެ  އަދި މި

  ރުފިޔާއެވެ. 3,302,708.62މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ 

 

ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި "މަދަދު ޕްރޮގްރާމު  2017މި ޕްރޮގްރާމު ހިންގުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން 
 ކޮށް ފާސްކުރެވިފައެވެ. ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު" ވަނީ ރިވިއު
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 ފުނަފަތި ފާމަސީ )އަތޮޅުރައްިޔތުންގެ ބޭސްިފހާރަ(

 ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމުގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތް 

 ޕްރޮގްރާމް ނަފާވެހި 
މިކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުިރ 
ޢިމާރާތްތައް ފައިދާހުރިގޮތެއްަގއި ބޭނުންކުރުމުެގ 
މަޤްޞަދުގައި މި ވަޞީަލތްތައް ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުްނ 
ބޭނުންކުރާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮްށ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ 
ދަށުން "ނަފާވެހި" ޕްރޮގްރާމުގެ ނަމުގައި ދަީނ 

 . ކުއްޔަށް ދޫކުރަމުންނެވެ
 

ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު 2016މިދިޔަ 
ރުފިޔާއެވެ.  200,700.00ރާމުގެ ބާކީއަކީ މިޕްރޮގް
 315,150.00ގެ ނިޔަަލށް ޢިމާރާތްތަކާއި، ކޮޓަރިކުލީެގ ގޮތުގައި  2017ޖޫން  30ން 2017ޖެނުއަރީ  1އަދި 

ޖޫން މަހުެގ  2017ވިފައިވާއިރު ޚަރަދުކުރެރުފިޔާ  2,080.00މު ހިންގުމަށް ޖުމްލަ ޕްރޮްގރާ ލިބިފައިވެއެވެ. އަދި މި
 ފިޔާއެވެ.ރު  313,070.00ރާމުގެ ބާކީއަކީ ޕްރޮގް ނިޔަލަށް މި
   

ރާމު ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި "ނަާފވެހި ޕްރޮގް 2017މި ޕްރޮގްރާމު ހިންގުން އިތުރަްށ ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން 
 ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު" ވަނީ ރިވިއުކޮށް ފާސްކުރެވިފައެވެ. 

 
  

 ޕްރޮގްރާމް ފުނަފަތި 

މިޕްރޮގްރާމަކީ ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ބޭސްލިބޭެނ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމާއި، އާސަންދައިގެ ދަށުްނ 
ބޭސްލިބޭނެގޮތް ހަަމޖައްސައިދިނުމާއި، 
ކައުންސިލަށް އާމްދަީނ އިތުރުކުރުމުގެ 
މަޤްޞަދުގައި ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ދަށުން 

 ހިނގަމުންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. 
 

 ވަނަ އަހަރު ނިމުުނއިރު މި 2017 މިދިޔަ
ރުފިޔާ އެވެ.   487,010.00ޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ 

ގެ  2017ޖޫން  30ން 2017ޖެނުއަރީ  1
ފައިވެއެވެ. ބިލިރުފިޔާ  889,185.80ނިޔަލަށް 

ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ  2017ދުވެފައިވާއިރު ޚަރަރުފިޔާ  408,604.52ޖުމްލަ އަދި މިޕްރޮގްރާމަށް 
 ރުފިޔާއެވެ.   480،581.28

 

ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި "ފުނަފަތި ޕްރޮގްރާމުގެ  2017މި ޕްރޮގްރާމު ހިންގުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން 
 ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު" ވަނީ ރިވިއުކޮށް ފާސްކުރެވިފައެވެ. 
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ކުރިއަށް ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  2016
 ތައް ނުގެންދެވުނު ހަރަކާތް 

 

  ްކައުންސިލްގެ ވެބްޕޯޓަލް ތައްޔާރުކުރުން. :  1ޙަރަކާތ 

o  ްމި ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފަިއވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް  :ސަބަބު/ދަތިތައ
ލަސްވަމުން ދިއުމާއި ގުޅިގެން  ދިގުދެމިކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ ކައުްނސިލް އިންތިޚާބު 
މެމްބަރުން އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުމަްށ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކައުންސިލުގެ ގިނަ

 ހޭދަކުރައްވަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.  އިދާއިރާގަވަގުތުތަކެއް 

  ްވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް  : 2ޙަރަކާތ 

o  ްމަހުގެ ތެރޭގަިއ  6ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ މަސައްކަތްތައް ފުަރތަމަ  :ސަބަބު/ދަތިތައ
ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ ކައުްނސިލް އިންތިޚާބު ލަސްވަމުން ދިއުމާއި، އައު ކައުންސިްލ 

 ސިލްގެ ގިނަ ދިއުން ރަނގަޅުވާނެކަމަށް ކައުންޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންއިންތިޚާބު ވުމަށްފަހު މި 
  ގުޅިގެންނެވެ.ފެނިވަޑައިގަތުމާ ންބަރުންަނށް މެ
 

  
 

ގެ ބަޖެޓްގައި  2017
 ބާކީ ހުރި ފައިސާ 

 6ފުރަތަމަ  ގެ  2017
 މަހުގެ ޚަރަދު 

 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު  ލިބުނު ބަޖެޓް  ގެ  2017

 ރިކަރަންޓް ަޚރަުދގެ ުޖމްލަ  6,643,336.00 3,170,949.70 3,472,386.30

 ކެޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ޖުމްލަ  22,450.00 0.00 67,160.00

 ޕްޮރްގރާމުތަުކގެ ޖުމްލަ ޚަަރދު ކައުންސިްލގެ މާލިއްަޔތުން ހިްނގޭ  2,645,250.00 579,223.90 2,066,026.10

 ބަޖެޓް ުމޅި ޖުމްލަ  9,311,036.00 3,750,173.60 5,605,572.40

    

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު    

 މުަވއްޒަފުްނނަށް ހިނގާ ޚަަރދު  5,279,965.00 2,706,636.84 2,573,328.16

ުމވައްަޒފުންނަށާއި ައދި ވަކި ޚިުދމަތަކަށް ނޫްނ ޕެންޝަނާިއ، މުސްުކޅިކުަރްއވާ  275,243.00 132,201.66 143,041.34
 ގޮތުން ދޭ ަފއިސާ 

 ދަތުރުފަުތރު ކުރުުމގެ ަޚރަދު  20,000.00 8,254.84 11,745.16

 އޮފީސް ހިްނގުުމގެ ޭބނުމަށް ޯހދާ ތަކެތީގެ ައގު  104,500.00 53,458.94 51,041.06

 ބޭނުްނވާ ިޚދުމަުތގެ ޚަަރދު އޮފީސް ހިްނގުމަށް  911,628.00 269,302.02 642,325.98

 ތަމްރީން ުކރުމަށް ކުެރވޭ ަޚރަދު  0.00  0.00 0.00



  މަހުގެ ރިޕޯޓް                                  މިލަދުންމަޑުލު އުތުުރބުުރބުރީ އަތޮޅުަކއުްނސިލް 6ވަނަ އަހަުރގެ ފުރަަތމަ  2017

 23 

 މަރާާމތު ކުރުާމއި ބެލެެހއްޓުުމގެ ޚަަރދު  52,000.00 1,095.40 50,904.60

 ޖުމްލަ  6,643,336.00 3,170,949.70 3,472,386.30

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު    

 ހިްނގުމަށް ބޭނުްނވާ ހަުރމުދާ ޯހދުމަށް ކުރާ ޚަަރދު އޮފީސް  22,450.00  0.00 67,160.00

 ޖުމްލަ  22,450.00 0.00 67,160.00

    

 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޚަރަދު    

 2017ވިޔަވަތި ޤުުރއާން ުމބާާރތް  236,350.00 0.00 236,350.00

 ހޯަދއިިދނުން  ރަށުަކއުްނސިލްތަަކށް ވަޞީލަތް ކުނި މެނޭޖްުކރުމަށް 450,000.00 0.00 450,000.00

 ކުނި މެނޭޖްުކރުާމއިބެހޭ މަހާިސންތާ  144,400.00 0.00 144,400.00

 ކުރުން  ޑްރަިއވިްނގް ލަިއސަންސް ޓްރެކް ސަަރހައްދު ަތރަްއޤީ 1,146,500.00 460,915.00 685,585.00

 ކްލާސް( ޕްޮރްގރާމް )ޑީ.ީބ.އޭ/ އިނގިޭރސިސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  66,000.00 41,105.86 24,894.14

ަމސައްކަުތގެ ޫރޙު  އޮފީސް ތަްމސީލް ކުރުމަާށއި ުމއަްއޒަުފންގެ ެމދުަގއި 50,000.00 25,588.04 24,411.96
 އާލާކުރުން 

 ޑްރަިއވިން އެްގޒަމިަނރގެ ފީ 12,000.00 3,790.00 8,210.00

 ެވބްަސއިޓް ތައްާޔރު ކުުރންކައުންސިުލގެ  25,000.00 20,825.00 4,175.00

 ކައުންސިުލގެ ެވބް ޕޯޓަލްއެއް ަތއްޔާރުުކރުން  100,000.00 0.00 100,000.00

 ތައްޔާރުުކރުން  ރަށުކައުްނސިލްތަކަށް ަމއްސަލަ ަރޖިްސޓްރީ 25,000.00 0.00 25,000.00

 ރަށުކައުްނސިލްތައް މޮނިޓަރ ކުުރން  50,000.00 0.00 50,000.00

 ހުށަެހޅުން  ސްކޫލް ތަކުގެ އަަހރީ އިާނމްިދނުުމގެ ަޖލްސާއަށް ިއނާމް 90,000.00 0.00 90,000.00

 ބެލެނިެވރިން ހޭލުންެތރި ކުރުުމގެ ޕްޮރްގރާމް  30,000.00 0.00 30,000.00

 އަނބުާރހޯދުން  ކައުންސިުލގެ ރިާޒވުން ދޫކޮށްފަިއވާ ލޯްނތައް 15,000.00 7,000.00 8,000.00

 މެހެމާްނދާރީ އަދާުކރުން  5,000.00 0.00 5,000.00

 އެނގުެމއްނެތް ކުއްލި ަޚރަދު  10,000.00 0.00 10,000.00

 ވަނަ ޖަލްސާ(163ކައުންސިުލގެ ނަްނބޯޑު ހެުދން ) 25,000.00 20,000.00 5,000.00

 ކައުންސިުލގެ ވެހިކަލް ޕާކިްނގ އޭިރޔާ ހެދުން  165,000.00 0.00 165,000.00

 ޖުމްލަ: 2,645,250.00 579,223.90 2,066,026.10
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 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް #

ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް 
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް  މުއްދަތު

 ލަފާކުރާ ބަޖެޓް 
Q1 Q2 Q3 Q4 

 ކައުންސިލްގެ ވެބް ފޯޓަލެއް ތައްޔާރުކުރުން  1
 ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ޚިޔާލުހޯދުން  -

 ޕޯޓަލަށް ބޭނުންވާ ފީޗަރސް އަދި ހިމަނާނެ މަޢުލޫމާތު އެކަށައެޅުން  -

 ޕްރޮސެސް ކުރިޔަށްގެންދިއުން މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އެކުލަވާލައި ބިޑިންގ  -

 ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު އެންމެމަތީން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރުން  -

    100,000.00 

 ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް  2
 ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު ކައުންސިލުން މުރާޖަޢާކުރުން  -
 މުރާޖަޢާކުރުން ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމާއި،  -
 ބައިވެރިވާ ރަށްތައް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުން  -
 ޓްރޮފީއާއި، ސެޓްފިކެޓް ކަރުދާސް ގެނައުން/ ތައްޔާރުކުރުން  -
 އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން -
 އެޑްވާސް ޓީމު މުބާރާތް ބާއްވާ ރަށަށް ދިއުން  -
ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް މުބާރާތްކުރިޔަށްގެންދިއުން  -  ކަ
 ހިސާބުތައް ނިންމައި ބަޖެޓަށް ފޮނުވުން މުބާރާތުގެ  -
 ޕްރޮގްރާމު ހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުން  -

   236,350.00 
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 ބެލެނިވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމު  3
 ފެސިލިޓޭޓަރުން ހޯދުމާއި، ޕްރޮގްރާމު ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން  -

ނޑައަޅައި  -  ރަށްރަށަށް އެންގުން ބާއްވާނެ ތާރީޚް ކަ

 އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން -

 ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންގޮސް ނިންމުން  -

 ޕްރޮގްރާމު ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލައި ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން 

    30,000.00 

4 
 ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުން 

 ރަށްރަށަށް ފޮނުވުން ވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 2016 -
 ފޯމުތައް ރިވިއުކުރުމާއި، ޝެޑިއުލް އެކުލަވާލައި ރަށްރަށަށް އެންގުން މޮނިޓަރިންގ  -
 މޮނިޓަރިންގ ޓީމު ޓްރެއިނިންގ ކުރުން -
 އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުންމޮނިޓަރިންގ  -
 މޮނިޓަރކުރުން  -
 ފީޑްބެކް ލިއުމުން ފޮނުވަން މުހުލަތެއް ދިނުން  -
 ރިޕޯރޓް އެލް.ޖީ.އޭ އަށާއި، ރަށްރަށަށް ފޮނުވުން މޮނިޓަރިންގ  -

    50,000.00 

5 
 އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އުޅަނދުތަކަށް ތެޔޮ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން 

 މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އެކުލަވާލައި، ބިޑް އިވެލުއޭޓިންގ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުން -
 އިޢުލާނުކުރުން ތެޔޮ ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  -
 ބިޑުތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު އެންމެމަތީން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަށް ޙަވާލުކުރުން  -

   0.00 
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 ކުނިމެނޭޖުކުރުމާބެހޭ މަހާސިންތާއެއް ބޭއްވުން  6
 ފެސިލިޓޭޓަރުން ހޯދުމާއި، ޕްރޮގްރާމު ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން  -

ނޑައަޅައި ރަށްރަށަށް އެންގުން  މަހާސިންތާ ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް -  ކަ

 އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން -

 ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންގޮސް ނިންމުން  -

 މަހާސިންތާއިން ނިންމުނު ނިންމުންތައް /ހޯދުންތައް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން -

   144,400.00 

 ވަޞީލަތްތައް ހޯދައިދިނުން  ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ރަށުކައުންސިލްތަކަށް  7

 މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ގޮތުގެ އުޞޫލެއް ކަނޑައަޅައި ކައުންސިލުން ފާސްކުރުން  -
ނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް މާލީއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން  -  ކަ

 

  

 

   450,000.00 

 މީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަސްތައް ޤައު  8
ނޑައެޅޭ  -  ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުންކަ

   00.00 

9 
 ޕާކިންގ އޭރިޔާގެ މަސައްކަތް 

 މަސައްކަތްކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދުން  -
 މަސައްކަތްކޮށް ނިންމުން  -
 ތަން ރީތިކުރުން )މުވައްޒަފުން( -

  165,000.00 
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ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރި ނަމަެވސް ކައުންސިލުގެ  ރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހަކީ އަހަ  ވަނ2017ަމިކައުންސިލުގެ 
މަްސދުވަސްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.  ޙާޞިލުވެފައިވާ ހަނަތީޖާ ފޮނި އެކަންކަމުގެ  މަސައްކަތު ތާވަލުގެ ގިނަކަންތަްއތަކެއް ފެށި،

އިޙްލާޞްތެިރ  އަދި ކައުންސިލަރުންނާއި، އިދާރީ މުވައްޒަުފްނގެ ބުރަކާމިޔާބު ކަމާއެކު މި މަސައްކަތްތައް ކުރެވެމުން މިދަީނ 
ގެ މާޟީގެ ތަޖުރިބާެގ އަލީގައި މިކައުންސިލްރަމެވެ. ސައްކަތުންކަން ފާހަގަކޮށް ެއފަރާތްތަކަށް ޙައްޤު ޝުކުރު އަދާކުމަ

 ހުރި ުކރެވޭނެކަމީ ޝައްކެއް ކު ޙާޞިލުގެ ވާގިފުޅާއެ هللاގަިއ ހިމެނޭ އެންމެހަިއ ކަންކަން މިއަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު
 މަސައްކަތްކުރުމަށް އި ކައުންސިލެއްގެ ގޮތުގަޒިންމާދާރު ކަމެއްނޫނެވެ. އެހެނަސް ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކޮށް 

 އެހީތެރިކަމާއި، މަދަދު މިހާރަށްުވރެ އިތުރުވާންޖެހޭ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރަމެވެ.  ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ 

ދިެވިހޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުަމށްޓަކައި 
ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާޫނނުގައި ކައުންސިލްތަކަށް ބާރުތައްީދ، ަކއުންސިލްތަކާއި ޒިންމާތައް ، އިދާރީ ދާއިރާތައް

ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އި ޙަވާލުކައުންސިލްތަކާމިއަދާ ަހމައަށްވެސް މަތިކޮށްފައިވީނަމަވެސް އެ ބާުރތަކާއި، ޒިންމާތައް 
 ގައި ސާ ލިެބންޖެހޭނެ ކަމަްށ ޤާނޫނުހިންގުމަްށ ދައުލަތުގެ ބަެޖޓުގައި ހިމެނިގެްނ ފައިތައް ކުން ރާވާ ޕުރޮގުރާމުކައުންސިލްތަ
ވީނަމަވެސް އެފަަދއިން ފައިސާ ލިބިފައެއް ނުވެެއވެ. އެހެންކަމުން މިއަދު ކައުްނސިލްތަކަށް އޮތް އެންމެބޮޑު  ބަޔާންވެފައި

ންގެ ންކުރެވޭނެ މަގު ފަހިވެފައި ނެތުމެވެ. ރައްޔިތުގޮންޖެހުމަކީ މިޤާނޫނުން ކަުއންސިލްތަކަށް ލާޒިމްކުރާ ކަންކަ
އެކު މުޅި އިދާރީދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ރޭވުމުގެ މަގުތަނަވަސް ވެފައި ނެތުމެވެ. އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ބައިވެރިވުމާ
 ކަމުގައި ދެކެމެވެ. ނާދިރުކަމެއްފައްކާވެ، ހަލުވިވެގެން ިދއުމަކީ މެނުވީ މިނިޒާމު  ޙައްލުކޮށްގެންކަންކަން 

ނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި ދުޢާ އަކީ އަތޮޅާއި ޤައުމަށް ވަފާެތރި ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި  ރައްޔިތުންެގ  ތިބެ،އަޅުގަ
އަޅަމެންގެ هللا ލާބައާއި މަންފާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. ކީރިތި

ـــآمـކާމިޔާބީ އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ.  ބަރަކާތް ލައްވައި،ގައި މަސައްކަތު ـــ ــ   ينـ
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