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`
ރައީސްގެ ބަޔާން
إِ َّن ْال َح ْم َد ِ ََّلِلِ نَحْ َم ُدهُ َونَ ْستَ ِعينُهُ ونستغفره ونعوذ باَلِل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
َوأَ ْشهَ ُد أَ ْن ََل إِلَهَ إِ ََّل َّ
َّللاُ َوحْ َدهُ ََل َش ِريكَ لَهُ َوأَ َّن ُم َح َّمدًا َع ْب ُدهُ َو َرسُولُهُ صلى َّللا عليه وسلم
ލޒިމްކުރާ ރަށުތަރައްޤީގެ ގިނަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީ އާއި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ކައުންސިލްތަކަށް ާ
ޓ
ޕްރޮގްރާމްތަކެއް  2017ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލް ( ހއ .ކެލާ ކައުންސިލް ) އިން ޕްލޭންކުރި ނަމަވެސް ބަޖެ ް
ގ
ތަންނުދިނުމު ެ

އ
މގެ ސަބަބުން މިޕްރޮގްރާމްތަ ް
ބ އެކި ސަބަބްތަކާހެރެ ލަސްވަމުންދިއު ު
ސަބަބުންނާ ކައުންސިލް އިންތިހާ ް

ޔއިއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ .ކަންމިހެން އޮތްނަމަވެސް ރަށުގެ
އެންމެ އެދެވޭގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ނުވާކަން ހިތަމަ ާ
ށ
މ ކައުންސިލްގެ އަމާޒްކަމަ ް
ގންދިއު ީ
އށްޓަކައި ކުރާމަސައްކަތްތައް މަޑުޖެހުނަނުދީ ކުރިއަށް ެ
ތަރައްޤީއާއި ރައްޔިތުންގެ ލާބަ ަ
ހގަ ކުރަމެވެ.
ތތައް ރޭވި ކުރިއަށް ގެންދެވުނުކަން ފާ ަ
ދެކިގެން ތަފާތުގިނަ ހަރަކާ ް
ކައުންސިލްގެ އެކިއެކިކަން ކަމުގައި ރައްޔިތުންނާ މަޝްވަރާކޮށް ހިޔާލު ހޯދުމައްޓަކައި ތަފާތު އެކިއެކި
ކ
ގތުން އިޖްތިމާއީ އެކިއެ ި
މސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުންވަނީ ބާއްވާފައެވެ .މި ޮ
ތށް ވޭތުވެދިޔަ ހަ ަ
ބައްދަލްވުން ަ
މައްސަލަތަށް

އ
ހައްލުކުރުމަށާ ި

އެކިއެކި

އިވެންސްޓްތައް

ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް

ރަށުގެ

އންމެހައި
ެ

މުއަށްސަސާތަކާއި

ށ
ހބޮޑަކަ ް
ތކާއި އެކެކިއެކި އުސޫލުތަށް ރައްޔިތުންނަށް ވީ ާ
ފއެވެ .ކައުންސިލްގެ ނިންމުމް ަ
ރައްޔިތުންނާ ވަނީބައްދަލުކުރެވި ަ
އވެ .މިގޮތުން މިހާރުވަނީ
ހާމަކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓެއް ފަރުމާކުމާކުރަން ކައުންސިލުންވަނީ ނިންމާފަ ެ
ތއް ހޯދުމަށް އިއުލާނުކުރެވިފައެވެ.
ވެބްސައިޓް ފަރުމާކޮށްދޭނެ ފަރާ ެ
ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެއްބައިވަންތަކަން އާލާކޮށް އިޖުތިމާޢީ ރޫޙްވަރުގަދަ ކުރުމަށްޓަކައި ތަފާތު ގިނަގުނަ
ލދިއުމާ އަދި ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ކުރިއައްގެންދިއުމަށް
ހަރަކާތްތަކެއްރޭވުނެވެ .ނަމަވެސް ކައުންސިލް އިންތިހާބް ދިގު ާ
ތ
ތއް ވަނީ ވޯކް ޕޮލޭނާއެއްގޮތައް ނުގެންދެވިފައެވެ .މިދަ ި
ގ ސަބަބުން ބައެއް މުބާރާތް ަ
ލބުމު ެ
ބޭނުންވާ ރެފަރީން ނު ި
ރ
ރވި ކުރިއަށްނުގެންދެވި ހު ި
ނ މުބާރާތެއް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެޭ .
މއެކެ ވޮލީ މުބާރާތަކާއި ޤުރުއާ ް
ތަކުދެތެރެއިން ވަރަށް ކާމިޔާބުކަ ާ
މުބާރާތްތަކާ ޕްރޮގުރާމްތައް ގެންދިއުމައް މިއަހަރު ތެރޭގައި މިކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކުރާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވަމެވެ.
ނ
ސަރުކާރުގެ އެކި އެކި އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން ތަރައްޤީގެ މަސްރޫޢުތަށް  ،ފެށުމުގެ މަސައްކަތް ވަ ީ
ވޭތުވެދިޔަ  6މަސް ދުވަހު ކުރެވިފައެވެ.
މަސައްކަތުގެ

އިދާރީ

ގޮތުން

ކުރަންޖެހޭ

މިގޮތުން ކެލާގެ ކުނިކޮށި ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ވެދާފޯކާސްޓް ރާޑަރގެ
ލިޔެކިއުމުގެ

މަސައްކަތްވަނީ

ކުރެވިފައެވެ.

ކެލާ

ބަނދަރު

ބޮޑުކުރުމުގެ

އ
ގ ި
އަމަލީމަސައްކަތްފެށި މިހާރުވެސް ކުރިއަށް ދާކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ .ނަމަވެސް މިމަސައްކަތް ދާންޖެހޭއެންމެ ހަލުވިމިނު ަ
މިމަސައްކަތް ކުރިއައް ނުދާކަން ހިތާމަޔާއެކު ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރަމެވެ .އަދި ކެލާގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް
ނންނާއި ކުޅިވަރު ތައްރައްޤީ
ވމުންދާކަންފާހަގަކުރަމެވެ .ޒުވާ ު
ނިމި ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވެފަވާއިރު ،ހިދުމަތްދޭން ނުފެށި ލަސް ަ
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އ
ކޓެ ް
ށކޯޓަކާއި ނެޓްބޯޅަ ޯ
ބ ި
ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ބީނާކުރަމުންގެންދާ ސްޕޯޓްސް އެރީނާގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ަ
މިރަށުގައިހެދި ޚިދުމަތް ލިބެމުން ދިއުމާއި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒަކާއި ދެވޯލީކޯޓުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ލޯކަލްޓްއަރިޒަމްގެ ސިނާއަތް ރަށުގއި ފެށުމާއީ ،ސިނާއި އެކިއެކިކަންކަމަށް ބިންދޫކުރުމަށްޓަކއި 2014
ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްއިން ފެށިމަސައްކަތް ހުއްޓުމެށް ނެތި ކައުންސިލުން މިއަހަރުވެސް ވަނީކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.
ލންޑްޔޫސް ޕްލޭން ވަނީ އެޕްރޫވް ކުރެވިފައެވެ .އަދި މިހާރު ވަނީ
މިގޮތުން ރަށުގެ ޭ

ވޔަފާރިއަށް ބިންދޫކުރުމަށް،
ޓުވަރިޒަމް ި

އެމްއޯޔޫގައި ޓުވަރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާއި ކެލާ ކައުންސިލާއި ދެމެދު ސޮއިކުރެވިފައެވެ.
ކައުންސިލްގެ އެކިއެކިގޮވާލުންތަކަށް ކެލާގެރައްޔިތުން ދެމުންގެދާ ފުރިހަމަ އިޖާބައަކީ ކައުންސިލްއިން
މންވަރު ހާމަވާ ހެއްކެއްކަމުން ،ކެލާގެ ލޮބުވެތިރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލްގެ
ކުރާމަސައްކަތްތަށް ރައްޔިތުން ބަލާގަންނަ ި
ނަމުގައި އުފަލާއެކު ޝުކުރުއަދާކުރަމެވެ.
އ
އަޅުގަންޑުގެ ދުޢާއުއަކީ ކެލާގެ މިކައުންސިލުން ރައްޔިތުންގެ ލާބައަށްޓަކައި މިކުރާ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަ ް
އފާފާގަތި ދުވަސްތަކެއް މިންވަރުކުރުމެވެ.
މގުތަނަވަސްވެ ،ރައްޔިތުންނަށް ު
ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ނިންމާލުމުގެ ަ

صفُونَ َو َسلَ ٰـ ٌم َعلَى ۡٱل ُم ۡر َسلِينَ َو ۡٱل َحمۡ ُد ِ ََّلِلِ َربِّ ۡٱل َع ٰـلَ ِمينَ
س ُۡب َحـٰنَ َربِّكَ َربِّ ۡٱل ِع َّز ِة َع َّما يَ ِ

 08ޝައްވާލް 1438
 02ޖުލައި 2017

އާދަމް ޣުފްރާން
ރބުރީ ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
ތިލަދުންމަތީ އުތު ު
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ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ނސި ް
ރބުރީ ކެލާ ކައު ް
ތިލަދުންމަތީ އުތު ު

ތަޢާރަފު

މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާ ތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު
ނަންބަރު  2010/7ގެ (  109ވަނަ މާއްދާގެ ) ށ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން
ލިޔެވުނު  2017ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  06މަސްދުވަހުގެ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ކެލާ
ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެވެ.
މިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި ،ކައުންސިލްގެ މިޝަނާއި ،ކައުންސިލްގެ އިދާރީ
ހިންގުން ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައިވާނެއެވެ .މީގެއިތުރުން  2017ވަނަ އަހަރުގެ
ފުރަތަމަ  06މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން ނިންމި ނިންމުންތަކާއި ،މާލީ ތަފްޞީލްގެ
އިތުރުން ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވުނު ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް
ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
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ކައުންސިލުގެ ތަޞައްވުރު

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ކެލާއަކީ ،ދިރިއުޅެން އުފާވެރި ،ތަރައްޤީ އާއި ތަހުޒީބުގެ ރޮނގުން އަރާހުރި،
އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢަކަށްވުމެވެ.

ކައުންސިލުގެ މިޝަން
ތަރައްޤީއަށް ފުރުޞަތުތައް ގިނަ ރަށަކަށް ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ކެލާ ހެދުމާއި ،ދިމިޤްރާޠީ އުޞޫލުތަކާއި
ޞުލްޙަމަސަލަސްކަމަށް ލޯބިކުރާ ކުށް މަދު މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމުގެ އިތުރުން ރަށްވެހިކަމުގެ ހުރިހާ
ހިދުމަތެއް ފަސޭހަ ކަމާއިއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ .އަދި މާލީ ތަނަވަސްކަމާއި ގެދޮރުގެ ތަނަވަސްކަމަށް
މަގުހުޅުވިފައިވާ ރަށަކަށް ހެދުމާއި ،އުނގެނުމާއި ބޭސްފަރުވާއަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ވާޞިލުވުމުގެ މަގު
އެންމެންނަށް ތަނަވަސްކޮށް ދިނުމުގެ އިތުރުން ކިޔަވާކުދިންނާއި ޒުވާނުންނަށް ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން
އިތުރުކުރުމަށް ވާދަކުރުމުގެ ވެއްޓެއް ހޯދައިދިނުމެވެ.
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ރަށުގެ ވަނަވަރު
ކ  213ހެކްޓަރ،
އކީ ރާއްޖެއިން އިރު އުތުރުގައިވާ ރަށެކެވެ .މިރަށުގެ ބޮޑު މިނަ ީ
އތުރުބުރީ ކެލާ ަ
ތިލަދުންމަތީ ު
ދިގުމިނުގައި  4.888ކިލޯމީޓަރ އަދި ފުޅާމިނުގައި  1.227ކިލޯމީޓަރ އެވެ.
 2017ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް މިރަށުގެ އާބާދީގެ ޖުމްލަ އަކީ  2315އެވެ .އެއީ  1081އަންހެނުންނާއި1234 ،
އށް ބަލާއިރު މިރަށުގައި ގްރޭޑް  1ން ފެށިގެން  12އާއި ހަމައަށް ކިޔަވައިދޭ  01ސްކޫލް
ފިރިހެނުންނެވެ .ތައުލީމީ ދާއިރާ ަ
މށްޓަކައި ކެލާ ލިލީ ޕްރީސްކޫލް ނަމުގައި ޕްރީސްކޫލް ގެ
ކދިންނަށް ތައުލީމު ފޯރުކޮށްދިނު ަ
ހުރެވެ .މީގެ އިތުރުން ތުއްތު ު
ށދެމުންނެވެ .އަދި ސިއްހީ ހިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ސިއްޙީ މަރުކަޒެއްވެސް ވަނީ ޤާއިމް
ހިދުމަތްވެސް އަންނަނީ ފޯރުކޮ ް
ކުރެވިފައެވެ.
މިރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަބަޔަކު އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަކީ ވަޒީފާ އަދާކުރުމާއި
ރވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައިވެސް
މރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ،ފަތު ު
ދަނޑުވެރިކަމާއި ފަންގިވިނުމުގެ މަސައްކަތެވެ .މީގެ އިތުރުން ޢި ާ
އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ރަށުގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.
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ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު މިންވަރު
ހސިލުވީ މިންވަރު
 2017ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޖޫން މަހުގެ ާ
ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް

#

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ

ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު

މުއްދަތު

މިންވަރު

Q1
1

ގެސްޓު ހައުސް ވިޔަފާރި
1.1

ށޓަކައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިމުގެ ހުއްދަ ހޯދައި  ،ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ
ލޯކަލް ޓޫރިޒަމްއަށް ބިންދޫކުރުމަ ް
އާއި ކައުންސިލާއި ދެމެދު އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގައި ސޮއި ކުރުން

1.2

އިންޓަރ ގްރޭޓެޑް ރިސޯޓް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ގޮތާއި
ގުޅޭގޮތުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާއި ކައުންސިލުން ބައްދަލުކުރުން.

1.3

ސެއިލް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމްކުރި " ޔޮޓް ރެލީ " އިންތިޒާމްކޮށް ފަތުރުވެރިންނަށް މަރުޙަބާ

Q2













Q3

Q4
ހުރިހާ ކަމެއް
ހާޞިލްކުރެވިފައި

ކިޔުން.
2

ދަނޑުވެރިކަން
 2.1ދަނޑުބިމުގެ ސަރަހައްދު ކަނޑައަޅައި ފާހަގަކުރުން
ނ
 2.2ދަނޑުވެރިންގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލު ް





 2.3ބަކަރި ގެންގުޅުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅައި އެކަން ކާމިޔާބުކުރުން
3



ބަނދަރު

ހާސިލް ކުރެވުނު



 3.1ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިއަށްދާކަން

އަމަލީ މަސައްކަތް
ފެށިފައި

7

ރބުރީ ކެލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ކެލާ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ތިލަދުންމަތީ އުތު ު
ޓެލެފޯން 6500027 :ފެކްސް 6500027 :އީމެއިލްinfo@kelaa.gov.mv :

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2017ވަނަ އަހަ ު

4

ރ
ދ ާ
ސލްގެ އި ާ
ނ ި
ރބުރީ ކެލާ ކައު ް
ތ ު
ތިލަދުންމަތީ އު ު



ފާކު ތަރައްޤީ ކުރުން

ހާސިލް ކުރެވިފައި

 4.1ސީ.އެސް.އާރު ގެ ދަށުން ތަރައްޤީކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕާކުގެ ޑިޒައިން ފާސްކުރުން
5



މިސްކިތްތައް މަރާމާތު ކުރުން

ހާސިލް ކުރެވިފައި

ނ
 5.1ރަށުގެ މިސްކިތްތަކުގެ އާބާތުރަ ފިލުވު ް
 5.2ރަމަޟާން މަހާއި ގުޅިގެން ރަށުގެ މިސްކިތްތަކުގެ ކުލަދަވާދު އާކުރުން
ނ
 5.3މަސްޖިދުލް އަންޞާރުގެ ތަށިމުށި ބަދަލުކުރު ް
 5.4މަސްޖިދުލް އަންޞާރުގެ ގޯތިތެރޭގައި އަތުރާފައިވާ ގާތަކުގައި ކުލަލުން
 5.5މަސްޖިދުލް އަންޞާރުގެ ލައުޑް ބަދަލުކުރުން
6

މަސްވެރިކަން
ނ
 6.1މަސްވެރިކަމުގެ މަސައްކަތައް ބިން ކަނޑައަޅައި މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާކަ ް

7

ކަރަންޓު ،ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ގއް ހަދައި ނިމި ހައުސްކަނެކްޝަން ގުޅައި
 7.1ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޕޮރޮޖެޓްގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ހުރިހާ މަ ެ
ނިމިފައި
ކއި މަޝްވަރާކޮށް ސާރވޭ ކުރެވިފައިވާކަން
 7.2އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަ ާ

8





ހާސިލް ކުރެވިފައި


ހާސިލް ކުރެވިފައި



 " 7.3އޮޓޯމޭޓިކް ވެދަރ ސްޓޭޝަން " އެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ބިން ކަނޑައެޅުން



ކުނިކޮށި ތަރައްގީކުރުން





އ
 8.1އައު ކުނިކޮށްޓެއް އެޅުމަށް ބިން ކަނޑައަޅައި މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ފޮނުވިފަ ި

ހާސިލް ކުރެވިފައި

8

ރބުރީ ކެލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ކެލާ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ތިލަދުންމަތީ އުތު ު
ޓެލެފޯން 6500027 :ފެކްސް 6500027 :އީމެއިލްinfo@kelaa.gov.mv :

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
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 2017ވަނަ އަހަ ު

9
10

ރ
ދ ާ
ސލްގެ އި ާ
ނ ި
ރބުރީ ކެލާ ކައު ް
ތ ު
ތިލަދުންމަތީ އު ު



ކީރިތި ޤުރްއާން
ނ
 9.1ރަށު ކައުންސިލްގެ  07ވަނަ ޤުރްއާން މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިއު ް

ހާސިލް ކުރެވިފައި

ޕްރީ ސްކޫލް ތަރައްގީ ކުރުން

ޢަމަލީ މަސައްކަތް

 10.1ޕްރީ ސްކޫލުގެ ޕްލޭ ގްރައުންޑް ހިޔާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން
11





ފެށިފައި
ޢަމަލީ މަސައްކަތްނިމި

ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ތަރައްޤީކުރުން
 11.1ޔޫތު ސެންޓަރގެ  02ވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް ނިންމުން





ކައުންސިލުންވަނީ ތަނާއި
ހަވާލުވެފައި

ނ
 11.2ނެޓްބޯޅަ ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމު ް
 02 11.3ވޮލީ ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމުން
ރަށްވެހިކަމުގެ ހިދުމަތްތައް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް
ހ

މަގުބައްތިތައް ބެލެހެއްޓުން
މތު ކުރުން
 .1އިޖްތިމާޢީ ސަރަހައްދު ތަކުގައި ހަލާކުވެފައި ހުރި ބައްތިތަށް މަރާ ާ



މށްޓަކައި  60ހޮޅިދަނޑި ހަދައިނިމިފައި
 .2އިތުރު މަގުތަކުގައި ބައްތި ޖެހު ަ
ށ

އައިޑީ ކާޑް ހެއްދުމުގެ ހިދުމަތް ދިނުން

ނ

އެކިއެކި މުބާރާތްތައް ބޭއްވުން

ނ
 .1ކައުންސިލް  7ވަނަ ޤުރްއާން މުބާރާތް ބޭއްވު ް

ބއްވާ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރުން
 .2ހއ .އަތޮޅު ކައުންސިލް ޤުރްއާން މުބާރާތް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ާ
ނ
 .3ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ވޮލީ މުބާރާތް ބޭއްވު ް

ރން
 .4ކައުންސިލްގެ  1ވަނަ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް އިއުލާން ކު ު

ކުރެވިފައި




ނ
 .1ޙިދުމަތް ދެމުންގެންދާ ކަ ް



މަސައްކަތް ކޮންޓެރެކްޓް







ހާސިލް ކުރެވިފައި
މި ހުރިހާ
މުބާރާތްތައްވެސް ވަނީ
ހާސިލް ކުރެވިފައި



9

ރބުރީ ކެލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ކެލާ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ތިލަދުންމަތީ އުތު ު
ޓެލެފޯން 6500027 :ފެކްސް 6500027 :އީމެއިލްinfo@kelaa.gov.mv :

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
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ރ

ރ
ދ ާ
ސލްގެ އި ާ
ނ ި
ރބުރީ ކެލާ ކައު ް
ތ ު
ތިލަދުންމަތީ އު ު

މުނިސިޕަލް ގާވާއިދު ތައް
ނ
 .1މުނިސިޕަލް ޤަވާއިދުތައް ގެޒެޓް ކުރުމަށް ފޮނުވު ް

މި ހުރިހާ ކަމެއްވަނީ




ތކުގެ ތެރެއިން  04ޤަވާއިދެއް ގެޒެޓްވެ އުޞޫލް ފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް
 .2ގެޒެޓްކުރަން ފޮނުވުނު ޤަވާއިދު ަ

ހާސިލް ކުރެވިފައި

ކުރުން
ބ

ދިރިއުޅުމަށް ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުން
ނ
 .1ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅު ް
ނ
ތމަށް އިޢުލާންކުރު ް
ތތައް ދެނެގަ ު
 .2ގޯތި ބޭނުންވާ ފަރާ ް

ޅ

މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
 .1ފޮގް ކުރުމާއި ކަނޑޫފާ ،އަލަ ކޯރު ފަދަ މަދި އުފެދޭ ތަންތަނަށް ބޭސް އެޅުން
 .2ކަނޑޫ ފަލުގައި މަދިރިފަނިކާ ވައްތަރުގެ މަސް ދިރުވައި އާލަކުރުމަށް ރަށުގެ ޖަމިއްޔާ ތަކާއި ގުޅިގެން
ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

ކ

އެކިއެކި މުނާސަބާތައް ފާހަގަކުރުން
 .1ސިއްޙަތު ދުވަސް ރަށުފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުން


















ހާސިލް ކުރެވުނު.

ހާސިލް ކުރެވުނު.

ހާސިލް ކުރެވިފައި،

 .2ތިމާވެށި ދުވަސް ރަށުފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުން
ރގައި ފާހަގަކުރުން
 .3އަންހެނުންގެ ދުވަސް ރަށުފެންވަ ު
 .4ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
 .5ޕްރީސްކޫލްގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
އ

ރަމަޟާން މަސް
ނ
 .1މާހެފު ް
ނ
 .2ތަރާވީހު ނަމާދު ކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ޙާފިޡް ގެނައު ް




ހާސިލް ކުރެވިފައި،

10

ރބުރީ ކެލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ކެލާ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ތިލަދުންމަތީ އުތު ު
ޓެލެފޯން 6500027 :ފެކްސް 6500027 :އީމެއިލްinfo@kelaa.gov.mv :

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2017ވަނަ އަހަ ު

ވ

ރ
ދ ާ
ސލްގެ އި ާ
ނ ި
ރބުރީ ކެލާ ކައު ް
ތ ު
ތިލަދުންމަތީ އު ު

ކާރިޘާތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުން
ނ
 .1ޑިސާސްޓަރ އާއި ގުޅިގެން  07ދުވަހުގެ ވޯކްޝޮޕްއެއް ބާއްވާ ޕްލޭން އެކުލަވާލު ް
މގެ މަސައްކަތް ކުރުން
 .2ވިއްސާރައިގެ ރަށުގެ ގިނަ ހިސާބެއްގައި ފެންބޮޑުވުމުން ފެންހިއްކު ު

މ





ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް ޑިޒައިންކުރުން

ހާސިލް ކުރެވިފައި،

ހާސިލް ކުރެވިފައި،

އ
ގނެވިފަ ި
 .1އިޢުލާންކޮށް ބިޑް ބަލައި ަ

11

ރބުރީ ކެލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ކެލާ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ތިލަދުންމަތީ އުތު ު
ޓެލެފޯން 6500027 :ފެކްސް 6500027 :އީމެއިލްinfo@kelaa.gov.mv :

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2017ވަނަ އަހަ ު

ރ
ދ ާ
ސލްގެ އި ާ
ނ ި
ރބުރީ ކެލާ ކައު ް
ތ ު
ތިލަދުންމަތީ އު ު

 2017ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް
ނުގެންދެވުނު ހަރަކާތްތައް
-

ތ
ނެ ް

12

ރބުރީ ކެލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ކެލާ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ތިލަދުންމަތީ އުތު ު
ޓެލެފޯން 6500027 :ފެކްސް 6500027 :އީމެއިލްinfo@kelaa.gov.mv :

ރ
ދ ާ
ސލްގެ އި ާ
ނ ި
ރބުރީ ކެލާ ކައު ް
ތ ު
ތިލަދުންމަތީ އު ު

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2017ވަނަ އަހަ ު

ކައުންސިލުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ މާލީ ހިސާބު
 2017ގެ

ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު
ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ
ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ
ބަޖެޓް މުޅި ޖުމްލަ

ފުރަތަމަ 6
މަހުގެ ޚަރަދު
3561684.95
3561684.95

 2017ގެ
ލިބުނު ބަޖެޓް

 2017ގެ
ބަޖެޓްގައި ބާކީ
ހުރި ފައިސާ

2710381.00
-

985086.26
-

2710381.00

985086.26

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

1022508.49

213

ދމަތަކަށް
ފންނަށާއި އަދި ވަކި ޚި ު
އޒަ ު
މވަ ް
އވާ ު
ކރަ ް
މސްކުޅި ު
ޕެންޝަނާއިު ،
ސ
ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައި ާ

40398.79

210

1623332.00
85949.00

600823.51
45551.21

221

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

53321.68

10000.00

-

222

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

62359.60

50500.00

-

223

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

768657.59

910600.00

141942.41

225

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

-

-

-

226

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

-

12833.14

-

228

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ އަދި އިސްތިރާކީ އާއި ސަބްސިޑީ

-

30000.00

-

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެސުމަށްދޭ

-

281

ފައިސާ
1947246.15

1486108.62

-

4209322.76

788317.13

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
-

-

-

-

-

-

421

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު

210

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

211

މުސާރައާއި އުޖޫރަ

805358.05

212

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް

217150.44
1022508.49

1260732.00

455373.95

444863.00
1705595

227712.56
683086.51

13

ރބުރީ ކެލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ކެލާ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ތިލަދުންމަތީ އުތު ު
ޓެލެފޯން 6500027 :ފެކްސް 6500027 :އީމެއިލްinfo@kelaa.gov.mv :

ރ
ދ ާ
ބރީ ކެލާ ކައުންސިލްގެ އި ާ
ތރު ު
ތިލަދުންމަތީ އު ު

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2017ވަނަ އަހަ ު

ކުރިއަށް ރޭވިފައިހުރި ކަންކަން

މވެ
 2017ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިނުވާ ޙަރަކާތެއް ނެތް ކަމުގައި ދަންނަވަ ެ

 2017ވަނަ އަހަރުގެ ފަހު  02ކުއަރޓަރގައި ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ ހަރަކާތްތައް
ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް

#

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް

މުއްދަތު

ލަފާކުރާ ބަޖެޓް

Q1

1



ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމް ފޯރުކޮށްދިނުން
-

2

Q2

Q3

Q4

125000/-

ޕްރީސްކޫލް ކުޅޭބިމުގެ ކުޅިވަރުކުޅޭ ސާމާނު ހަމަކުކުރުން


ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީގޮތުން އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުން



އށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދުން
 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ ަ3

ރަށުފެންވަރުގައި ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން





-

ތރުކުރުން
ހނުންގެ ބައިވެރިވުން  55%އި ު
 އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމުގައި އަން ެ4

ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުން



35000/- 

ނ
ދ ް
ލބޭނެގޮތް ހެ ު
 -ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޙިދުމަތްތައް ރަށުގެ އެންމެހާ ގޭބީސީތަކަށް ި

14

ރބުރީ ކެލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ކެލާ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ތިލަދުންމަތީ އުތު ު
ޓެލެފޯން 6500027 :ފެކްސް 6500027 :އީމެއިލްinfo@kelaa.gov.mv :

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2017ވަނަ އަހަ ު

5

ރ
ދ ާ
ސލްގެ އި ާ
ނ ި
ރބުރީ ކެލާ ކައު ް
ތ ު
ތިލަދުންމަތީ އު ު

1050000/- 



ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުން
އ ޤާއިމްކުރުން
 -މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ކުނިކޮށި ބަދަލުކޮށް އައު ކުނިކޮށްޓެ ް

6

ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުން
-

7

ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން
މަގުދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން



9

12
13

4000000/9850000/- 

ކަރަންޓް ވިއުގަ އަޕްގްރޭޑް ކުރުން



-

ނ
މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ރަށްވެހިކަމުގެ ޤަވާއިދުތައް ތަންފީޒްކުރު ް

-

ނ
މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މިހާރު އެކުލަވާލާފައިވާ ބިނާވެށި ޕްލޭން އަށް އަމަލުކުރަން ފެށު ް

- 





ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން

7560000/- 

ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި މާލެދަތުރުކުރާ ބޯޓެއް ގެނެސް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން


ކުދިއަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުން
-

65000/- 

ހޅުވާލުން
ނވާ ފަރާތްތަކަށް  90ފުރުޞަތު ު
ރަށުގައި އިންވެސްޓްކުރަން ބޭނު ް

ކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ،ޤަވާއިދުތަކާއި ،ބިނާވެށި ޕްލޭން އެކުލަވާލުން

-

6000/-

ނ
ރަށުގެ އަލަށް އާބާދުވެފައިވާ ސަރަހައްދުގެ މަގުތަކުގައި ބައްތި ޖެހު ް

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އިތުރުކުރުން
-

11

ނ
ރަށުގެ ވެއްޓަކީ ރީތި ހިއްގައިމު މަންޒިލަކަށް ހެދު ް



ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓު އަތްފޯރާ އަގެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުން
-

10

އޞޫލަށް އަމަލުކުރަން ފެށުން
ދރު ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ޤަވާއިދާއި ު
މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ބަނ ަ


8



-

2000/-

ރން
ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ  95%މީހުން ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކު ު
15

ރބުރީ ކެލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ކެލާ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ތިލަދުންމަތީ އުތު ު
ޓެލެފޯން 6500027 :ފެކްސް 6500027 :އީމެއިލްinfo@kelaa.gov.mv :

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2017ވަނަ އަހަ ު

14



65000/-

ނ
ށ ކޮރަޕްޝަނާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނު ް
ރައްޔިތުންގެ  100%މީހުންނަ ް



ބިމާއި ކަނޑާއި ފަޅު
-

25000/-

ނ
ރަށުގެ  100%ކުޑަކުދިން ދިރިއުޅެމުންދަނީ ރައްކާތެރި މާހައުލެއްގައިތޯ ބަލައި ކަށަވަރުކުރު ް

ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ މިންވަރު ކުޑަކުރުން
-

16



ކުޑަކުދިން ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި އެކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ އަނިޔާވެރިކަން ނައްތާލުން
-

15

ރ
ދ ާ
ސލްގެ އި ާ
ނ ި
ރބުރީ ކެލާ ކައު ް
ތ ު
ތިލަދުންމަތީ އު ު

10000/- 

ތކާއި
ކަނޑާއި ފަޅުގެ ތެރެއިން ކައުންސިލްގެ އިޙްތިޞާސް ހިނގާ ސަރަހައްދު ބޭނުންކުރާނެ ޤަވާއިދު ަ
ނ
ށ ް
އުޞޫލްހަދާ ތަންފީޒުކުރަން ފެ ު

17

18

-

ނ
މަހަކު އެއްފަހަރު ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވު ް

-

މުއައްސަސާތަކުގެ އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރ އެކުލަވާލުމުގައި ހުރިހާ މުއައްސަސާއެއްގެ މަޝްވަރާ ހޯދުން

21





25000/- 

ރން
ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ދިރޭތަކެތި ހިފާފަރާތްތަކުގެ ޢަދަދު މަދު ކު ު

ރައްޔިތުންނަށް މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ކަންކަން ނިންމުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން
-

20000/-

އެންމެ ޙިދުމަތްތެރި ޖަމްޢިއްޔާގެ އެވޯޑް ދިނުން

ދިރޭތަކެތީގެ ނަޞްލު ހިމާޔަތްކުރުން
-

74000/-

ނ
ހއްޓު ް
އހުރި ކެލާގެ ޗާޓެއް  /ޕްލޭނެއް ރަށުގެ ކަނޑައާޅާ ތަންތަނުގައި ބެ ެ
ވނެގޮތަ ް
އާޘާރީ ތަންތަން ފާހަގަ ާ

ޖަމުއިއްޔާ ޖަމިއްޔާތައް
-

20



އާޘާރީ އަދި ތާރީޙީ ތަރިކަ
-

19



މުއައްސަސާތައް

45000/- 



12000/-

ނ
ރައްޔިތުންނާއި ކައުންސިލުން ގުޅިގެން ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާ ޓްރަސްޓް ފަންޑް ހިންގަން ފެށު ް

16

ރބުރީ ކެލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ކެލާ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ތިލަދުންމަތީ އުތު ު
ޓެލެފޯން 6500027 :ފެކްސް 6500027 :އީމެއިލްinfo@kelaa.gov.mv :

ރ
ދ ާ
ސލްގެ އި ާ
ނ ި
ރބުރީ ކެލާ ކައު ް
ތ ު
ތިލަދުންމަތީ އު ު

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2017ވަނަ އަހަ ު

ނިންމުން
ލ
ރބުރީ ކެލާ ކައުންސިލުން  2017ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  06މަސްދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީ ު
ތިލަދުންމަތީ އުތު ު
މށްޓަކައި ﷲ سبحانه وتعاىل އަށް ޙަމްދާއި ،ޝުކުރުކުރަމެވެ.
ނމާލުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤު ދެއްވިކަ ަ
ރިޕޯރޓް ލިޔެ ފުރިހަމަކޮށް ނި ް
ޞތެރި
އހީތެރިވެދެއްވި އެންމެހާ ފަރާތްތަ ކަށް ހިތުގެ އިޚްލާ ް
ތން ެ
ނނާއި ،އިދާރީގޮ ު
ފންނީގޮތު ް
އަދި ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލުމުގައި ަ
ނ
ތ ް
ޝުކުރު އަރިސްކުރަމެވެ .ހަމަ މިއާއެކު ކައުންސިލުގެ އެންމެހާ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކޮށް ހިންގުމުގައި ޢަމަލީގޮ ު
ށ
ބައިވެރިވެލެއްވި ހުރިހާ ފަރާތްތައްވެސް މި ޝުކުރުގައި ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ޝާމިލްކުރަމެވެ .މި ލޮބުވެތި ޤައުމާއި ،ރަށަ ް
ހ
ތ ލަހައްޓަވާށިއެވެ .ހއ.ކެލާ ގެ ކުރިމަގަށް އަދަށްވުރެ ފަ ި
ޞުލްޙަމަސަލަސްކަން ތާއަބަދުމެ ދެއްވައި ،އަމާންކަން މަ ީ
މާދަމާއެއް ދައްކަވައި ،ކުރިއެރުމާއި ކާމިޔާބު މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ .آمــــــــــين

_______________
 02ޖުލައި 2017
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ރބުރީ ކެލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ކެލާ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ތިލަދުންމަތީ އުތު ު
ޓެލެފޯން 6500027 :ފެކްސް 6500027 :އީމެއިލްinfo@kelaa.gov.mv :

