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ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 1027ވަނަ އަހަ ު

c
ރައީސްގެ ބަޔާން

ރ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ  2017ވަނަ އަހަރުގެ
ރބުރީ ވަށަފަ ު
ތިލަދުންމަތީ އުތު ު
ސލް ހިނގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ކައުންސިލްގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން
ފުރަތަމަ  06މަހުގެ ކައުން ި
ށޓަކައި ﷲ ތަޢާލާއަށް ޙަމްދު ތަޢުރީފާއި ޘަނާ ދަންނަވަމެވެ.
މގެ ފުރުޞަތު ލިބުނު ކަމަ ް
ކުރިނަމަވެސް ބަހެއް ދަންނަވާލު ު
ނ
މބަރ  )07/2010ގެ ދަށު ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ (ޤާނޫނު ނަ ް
ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ހިންގަން ފެށުމާއި އެކު އެރަށެއް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ގޮތުން ރަށުކައުންސިލްތަކާއި ސަރުކާރުން އެކަންކަން
ނނާއި ގާތުން ޚިދުމަތް ދިނުމެވެ .ކަންއޮތުމާއި ގުޅިގެން،
ޙަވާލުކުރުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަޤްޞަދަކަށް ވާނީ ރައްޔިތު ް
އަޅުގަނޑުގެ ވިސްނުން އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ މިވަގުތު ވަށަފަރުގައި ތިބި މިކަމުގެ ހުނަރާއި ފަންނީ
އހީތެރިކަން ކައުންސިލަށް ހޯދުމެވެ .މިކަމުގައި އެފާރާތްތަކުގެ
ބފުޅުންގެ ެ
ނނާއި ކަމުވޮށިގެންވާ ޭ
ނ ް
ތަޖުރިބާ ހޯއްދަވާފައިވާ ޒުވާ ު
ތން
ޓންކޮށްފައިވާނީ މާލީ ގޮ ު
އންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ބައް ަ
ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް އަޅުގަނޑަށް ލިބިފައިވެއެވެ .ރަށުކަ ު
ހރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ އަދި
ކއި އެގޮންޖެހުންތައް ޙައްލުކުރެވޭނެ އައު ހޯދުންތައް ހޯދައި ދިވެ ި
ކައުންސިލަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަ ާ
މާލީ ސިޔާސަތުތައް އިސްކަންދީގެން ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ނަފާވާނެ ގޮތަކަށް ޕްލޭންތަކެއް ތައްޔާރުކޮށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށެވެ.
އވާނީ އެގޮތަށެވެ.
މިގޮތުން ފާއިތުވެ ދިޔަ  06މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޢަމަލުކޮށްފަ ި
ގ
ވޭތުދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ރަށުކައުންސިލަށް ހޯދިފައިވާ ހަމަ ކޮންމެ ކާމިޔާބެއް ލިބިފއިވަނީ ރަށުކައުންސިލް ެ
ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ ހަރުދަނާ ލީޑަރޝިޕާއި އެބޭފުޅުން ކައުންސިލަށް ދެއްވާފައިވާ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލެއްވުމާއި އެހީތެރިކަމުގެ
ގ
ތތަކު ެ
ދރާގެ ހުރިހާ ފަން ި
ވ ތަޖުރިބާކާރު ވެރިންނާއި އި ާ
ނނެވެ .އަދި ކައުންސިލް އިދާރާގައި ތިއްބެ ި
ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތު ް
ކ
ނސިލުން ރާވާ ހިންގި އެ ި
ވން ޖެހެއެވެ .މީގެއިތުރުން ކައު ް
ދންނަ ަ
މުވައްޒަފުންގެ އިޚްލާސްތެރި ޚިދުމަތުގެ ސަބަބުންކަމުގައި ަ
ގ
އ ރަށު ެ
މހައި ފަރާތްތަކަށާ ި
ރކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާފައިވާ އެން ެ
ނ އެހީތެ ި
ރމުގައި އެކި ގޮތްގޮތު ް
އެކި ހަރަކާތްތައް ކާމިޔާބު ކު ު
ގ
ބރުންނަށާއި ،ކައުންސިލް ެ
ވމާއެކު ،ރަށުކައުންސިލްގެ މެމް ަ
ބފައިވާ މަދަދުވެރިކަމުގެ ސަބަބުންނެވެު .
ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލި ި
ރތްތަކަށް ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު އަޅުގަނޑު ޝުކުރު
އިދާރާގެ ވެރިންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް އަދި އެންމެހައި ފަ ާ
ދަންނަވެމެވެ.
ލ ނޑުދަނޑިތައް ޙާސިލްކުރުމަށް ކައުންސިލުން
އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ ރަށުކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދުތަކާއި ަ
އ
އންސިލްގެ މެމްބަރުންނާ ި
ނ ކަ ު
ނވެސް ތިއްބެވި ފަދައި ް
ލ ބާރުކޮށްދެއްވުމުގައި ،ކުރި ް
ވ ި
ކުރިއަށްގެންދާ ދަތުރުގެ ދު ެ
ގ
ނ ެ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުން ސާބިތުވެ ދެމި ތިއްބަވާނެކަމުގައެވެ .އަދި ރަށުގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތު ް
ގ
ގންދާނެކަމަށެވެ .އަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާޞްތެރިދުޢާއަކީ ރަށު ެ
އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލެއްވުން އަބަދުވެސް ކައުންސިލަށް ލިބި ެ
ނ
ކ ް
ށ ދެދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރި ަ
ދންތެރި އަދި އުފާ ފާގަތި ޙަޔާތެއް މާތްﷲ ދެއްކެވުމެވެ .އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަ ް
ރައްޔިތުންނަށް ފު ު
މިންވަރުކޮށްދެއްވުމެވެ.

މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
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c

ތަޢާރަފު

ނ
މ ޭ
މިރިޕޯޓަކީ  2017ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ހަމަހު މަސައްކަތްތައް ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހި ެ
ގ
ނ ި
ރިޕޯޓެކެވެ .މި ރިޕޯޓުގައި ،ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ލަނޑުދަނޑިތަކަށް ވާޞިލުވުމަށް ހި ް
ތގެ މައުލޫމާތު ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
ހަރަކާތްތަކާއި ،ރޭވިފައިހުރި ހަރަކާތްތަކާއި ،ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަމަޖެހިފައިވާގޮ ު
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ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 1027ވަނަ އަހަ ު

ކައުންސިލުގެ ތަޞައްވުރު

އ
ގ ި
އގޮތު ަ
ވށަފަރަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ސާފުތާހިރު ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ ރަށެއްކަމުންެ ،
"ހއަ .
ގއި ހއ.ވަށަފަރު
އގެ ގޮތު ަ
ރަށް ތާ އަބަދު ބޭއްވު މަށާއި ،އިޖުތިމާޢީ ގޮތުންނާއި ޢުމްރާނީ ގޮތުން ކުރިއަރާފައިވާ ރަށެ ް
ނ
މއްލަ ރަށުގައި ތިބެ ޢާމްދަ ީ
އމްދަނީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ރައްޔިތުންނަށް އަ ި
ގއި ާ
ހެދުމާއި ،ރަށުން ބޭރު ަ
ކއް
ރމުގެ މަގުފަހިކުރުމުގެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދީ ގޮތްތަ ެ
ތކު ު
ހޯދުމާއި އެކު އަނބި ދަރިންގެ ގާތުގައި ދިރިއުޅުން ވޭ ު
އދިނުން".
ކއް ހޯދަ ި
ހޯދުމަށް ދެވަނަ  03އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް ގޮތްތަ ެ

ކައުންސިލުގެ މިޝަން

ރށުން ޢާމްދަނީ ލިބިގެން އަމިއްލަ ރަށުގައި ދިރިއުޅުން
ތއް ދިރިއުޅޭ ،އަމިއްލަ ަ
"ފުދުންތެރި ރައްޔި ެ
ނނާއި ޢުމްރާނީ ގޮތުން އަދި އަޚްލާޤީ ގޮތުން ނަމޫނާ
ޅ ރަށެއް ،އިޖްތިމާޢީ ގޮތު ް
އ ޭ
ތއް ދިރި ު
ރއްޔި ެ
ވޭތުކުރާ ަ
ޔވާ ކުދިންނަށް އަމިއްލަ ރަށުން ރަނގަޅު ތަޢުލީމު ލިބޭނެ މަގު ތަނަވަސްވެ،
އޅޭ ރަށެއް ،ކި ަ
ރައްޔިތެއް ދިރި ު
ރ
ގ ގޮތުގައި ހއ.ވަށަފަ ު
އގައި ލިބޭނޭ ރަށެއް ެ
ސސީ ޚިދުމަތްތައް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރެ ް
ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އަ ާ
ހެދުން"

4

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 1027ވަނަ އަހަ ު

ރަށުގެ ވަނަވަރު
ރބުރީ ވަށަފަރު
ތިލަދުންމަތީ އުތު ު
އާބާދީ:

893

އަންހެން452 :
ފިރިހެން441 :
މިސްކިތުގެ ޢަދަދު( 04 :އަންހެން މިސްކިތާއި އެކު)
ސްކޫލް01 :
ޕްރީސްކޫލް01 :
ޞިއްޙީމަރުކަޒު01 :
ވިޔަފާރި ކުރާ ފިހާރަ05 :
ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް 24 :ގަޑި އިރު( ،ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން)

5

ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
އންސި ް
ވަށަފަރު ކަ ު

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 1025ވަނަ އަހަ ު

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

01

އިސްލާމް ދީން ދެމެހެއްޓުން (ދީނީ ދަރުސް ދިނުމާއި ،ދީނީ މެސެޖްތައް ފެންނާނެހެން ބެހެއްޓުން)

Q2

Q3

Q4



02

ހިތްފަސޭހަކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދު ކުރުން



200%

03

ޤުރުޢާން މުބާރާތް (ކައުންސިލް އަދި އަތޮޅު މުބާރާތް)



200%

04

ނާސަރީ އަދި ޕްރީސްކޫލް ހިނގާ ގޮތް ބެލެހެއްޓުން

05

ވޮލީ މުބާރާތް ހިންގުން

06

ބަނދަރު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

07

ރަށުތެރެ ސާފުކޮށް މަދިރި ނައްތާލުން

08

ސިޓީ ހޮޓާ މަސްރޫއު ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބެލެހެއްޓުން

200%


200%



80%



75%



100%

09

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ހާލުބެލުން



85%

10

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން



100%





6

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 1025ވަނަ އަހަ ު

ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
އންސި ް
ވަށަފަރު ކަ ު

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


ޙަރަކާތް  2ދީނީ ދަރުސް ދިނުން
އ
 oސަބަބު/ދަތިތަ ް
ތވުން
 oވާއިޒުން  /ޝޭޚުން ލިބުން ދަ ި



ނ
ޙަރަކާތް  1ރަށުތެރެ ސާފު ކޮށް މަދިރި ނައްތާލު ް
އ
 oސަބަބު/ދަތިތަ ް
ނ
 oމޫސުން ގޯސްވުމުން ޝެޑިއުލްކުރި ދުވަސް ނުލިބު ް

7

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 1027ވަނަ އަހަ ު

ކައުންސިލުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ މާލީ ހިސާބު
 3127ގެ

ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު
ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ
ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ
ބަޖެޓް މުޅި ޖުމްލަ

ފުރަތަމަ 6
މަހުގެ ޚަރަދު

 3127ގެ
ލިބުނު ބަޖެޓް

 2017ގެ
ބަޖެޓްގައި ބާކީ
ހުރި ފައިސާ

759858.58

2917508800

2287619811

-

19196800

19196

759858858

2996801800

2166915811

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
 210މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

508283.53

2116651800

728070817

26387.55

61101800

66026815

 221ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

5000.00

5000800

-

 222އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

35500.00

11000800

8500800

ނވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
 223އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނު ް

175937.50

661750800

288821850

-

-

-

8750.00

65000800

16150800

759858.58

2767508800

977619811

213

ޕެންޝަނާއި ،މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި
ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

 225ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
 226މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
 421އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު

210

-

19196800

19196800

-

19196800

19196800

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

 211މުސާރައާއި އުޖޫރަ

369786.56

925951800

516267817

ސ
 212މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަން ް

138496.97

620100800

272906800

508283.53

2116651800

728070817

8

ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
އންސި ް
ވަށަފަރު ކަ ު

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 1025ވަނަ އަހަ ު

ކުރިއަށް ރޭވިފައިހުރި ކަންކަން
ށ ރޭވިފައިވާ ގޮތް
ވފައި ނުވާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަ ް
 2017ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދެ ި

ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް

#

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް

މުއްދަތު

ލަފާކުރާ ބަޖެޓް

Q1

Q2

Q3

Q4

01

ވަށަފަރު ކައުންސިލާއި ރައްޔި ތުން ގުޅިގެން ވޮލެންޓިއަރ އުޞޫލުން އަދި ބިޑް އުޞޫލުން ފެރީ ޓާރމިނަލް އެޅުން



345235.00

02

ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ވިނަ ޖެހުން



108335.00

03

ވޮލީ ކޯޓުގައި ފެންސް ޖެހުން



239000.00

04

ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް އެޅުން



250514.00

05
06
07
08

9

ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
އންސި ް
ވަށަފަރު ކަ ު

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 1025ވަނަ އަހަ ު

ނިންމުން

މ އެންމެ
މިރިޕޯރޓް ނިންމާލުމުގެ ފިޔަވަޅުމަތިން ވަކިވާ ހިނދުގައި ފާހަގަކޮށްލާހިތްވަނީ ވަރަށް މުހިންމު ހަ ަ
ކއުންސިލުން އުއްމީދުކުރަނީ ރަށުކައުންސިލްތައް ހިންގުމަށް މެދުވެރިވެފައިވާ ދަތިތަކާއި
ނުކުތާއެކެވެ .މިގޮތުން ރަށު ަ
ށ
އދާރީ ޚިދުމަތް ހަލުވިކަމާއެކު ޒަމާނާއި އެއްގޮތަށް ދިނުމަ ް
ހުރަސްތައް ،އެއީ އިންސާނީ ވަޞީލަތްކަމުގައި ވީނަމަވެސްި ،
ތއް ކަމުގައިވިއަސް މިހުރިހާ
ތތައް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އަދި މާލީގޮތުން ހުރި ގޮންޖެހުން ަ
ލތްތަކާއި އާލާ ް
ބޭނުންވާ ވަޞީ ަ
ގޮންޖެހުންތަކެއް

ތލެވި،
ނައް ާ

ކުރިމަގުގައި

ކައުންސިލްތައް

މިހާރަށްވުރެ

މިނިވަންކަމާއިއެކު

ހިންގޭނެ

އ
ގޮތްހައްދަވަ ި

ދެއްވުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ އިދާރާއެއްގެ ފެންވަރެއްގެ މަސައްކަތްޕުޅު ކޮށްދެއްވާނެ ކަމުގައެވެ .މިހެނީ ރައްޔިތުން
ނ
ލ ޖެހިގެ ް
ގއި ހަޤީޤީ ކު ަ
އ އުއްމީދުތަކު ަ
ނގެ ހުވަފެންތަކާ ި
ލއްވައިގެންނެވެ .އާދެ! ރައްޔިތު ް
ކށް ފާރަ ަ
ތިއްބެވީ ކައުންސިލްތަ ަ
ދިއުމަށް ކުރައްވާ ފޮނި އުއްމީދު ތަކުގެ ދިގު އިންތިޒާރުގައެވެ.
ށ އުފާފާގަތިކަން ދެއްވާ ،ދުޅަހެޔޮމަކާއި
ހށް ދިވެހި ޤައުމާއި ރައްޔިތުންނަ ް
އެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަ ަ
ފރިހަމަ އުޞޫލުތައް މާތްﷲ
ބާއްޖަވެރިކަން ދެއްވަވާ ،އަދި ކައުންސިލްތައް ހެޔޮގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރި ވެވޭނޭ ހަރުދަނާ ު
ނމާލަމެވެ.
މިންވަރުކޮށް ދެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވާ ޙާލުގައި ،މިރިޕޯޓް ނި ް

_______________
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