ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ލޯކަލް ކައުންސިލްސްެ ޕަރފޯމަންސް އިންޑެކްސް 2016
އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ސުވާލުކަރުދާސް
 2016ވަނަ އަހަރުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުން ބޭނުންކުރާ ސުވާލު ކަރުދާސް

ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
 0.01ކައުންސިލްގެ ނަން:
 0.02ކައުންސިލްގައި ތިބި މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު:
 0.03އިންތިޚާބުވެފައި ތިބި ކައުންސިލަރުންގެ ޢަދަދު:
 0.04ކައުންސިލްގެ ޖުމްލަ ބަޖެޓް (ފާސްކުރި ބަޖެޓް):
 0.05ސަރުކާރުން ދިން ބަޖެޓް
 0.06ކައުންސިލްގައި ހުރި ކޮމްޕިއުޓަރުގެ ޢަދަދު:
 0.07އަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށުގެ ޢަދަދު:
 0.08އަތޮޅުގެ އާބާދީ:

ސަބްއިންޑެކްސް

 :1ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރާ މިންވަރު

ކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން އެކުލަވާލުން
1.01
1.02
1.03

މުރާޖައާކޮށްފައި

ކައުންސިލްގެ  5އަހަރުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން މުރާޖަޢާކޮށްފައިވޭތޯ؟




މުރާޖަޢާނުކޮށް

ކައުންސިލްގެ މުރާޖަޢާކުރި  5އަހަރުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ލޯކަލް



ފޮނުވާފައި

ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވާފައިވޭތޯ؟



ފޮނުވާފައިނުވޭ

ކައުންސިލްގެ  5އަހަރުގެ ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން



މުރާޖައާކޮށްފައި

މުރާޖަޢާކޮށްފައިވޭތޯ؟



މުރާޖަޢާނުކޮށް

ޞަފްޙާ 15 :ގެ 1

އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ސުވާލުކަރުދާސް

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ޕާރފޯމަންސް އިންޑެކްސް 2017

1.04
1.05
1.06
1.07
1.08

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

ކައުންސިލްގެ މުރާޖަޢާކުރި  5އަހަރުގެ ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ލޯކަލް



ފޮނުވާފައި

ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވާފައިވޭތޯ؟



ފޮނުވާފައިނުވޭ

ކައުންސިލުގެ ކުރިއަށް އޮތް  5އަހަރުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން




އެކުލަވާލާފައި
އެކުލަވާނުލައި

ކައުންސިލުގެ ކުރިއަށް އޮތް  5އަހަރުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ލޯކަލް



ފޮނުވާފައި

ގަވަރަމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވާފައިވޭތޯ؟



ފޮނުވާފައިނުވޭ

ކައުންސިލުގެ ކުރިއަށް އޮތް  5އަހަރުގެ ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން



އެކުލަވާލާފައި

އެކުލަވާލާފައިވޭތޯ؟



އެކުލަވާނުލައި

ކައުންސިލުގެ ކުރިއަށް އޮތް  5އަހަރުގެ ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން



ފޮނުވާފައި

ލޯކަލް ގަވަރަމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވާފައިވޭތޯ؟



ފޮނުވާފައިނުވޭ

އެކުލަވާލާފައިވޭތޯ؟

ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް އެކުލަވާލުން
1.09

1.10

ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ލަފާކުރާ ބަޖެޓް



ތައްޔާރުކޮށްފައި

ތައްޔާރުކޮށްފައިވޭތޯ؟



ތައްޔާރު ނުކުރޭ

ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ލަފާކުރާ ބަޖެޓް އޮގަސްޓް



ފޮނުވާފައި

 2016ގެ ނިޔަލަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް



ފޮނުވާފައިނުވޭ

ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވާފައިވޭތޯ؟
1.11
1.12
1.13

ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ޖަނަވަރީ މަހުގެ  15ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން



ފާސްކޮށްފައި

ފާސްކޮށްފައިވޭތޯ؟



ފާސްނުކުރޭ

ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަލް



އެކުލަވާލާފާއި

އެކުލަވާލާފައިވޭތޯ؟



އެކުލަވާނުލާ

ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަލް ޖުލައި



ފޮނުވާފައި

މަހުގެ ނިޔަލަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވާފައިވޭތޯ؟



ފޮނުވާފައިނުވޭ

ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓާއި އަހަރީ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުން
1.14

ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ( 06ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް



އެކުލަވާލާފައި

އެކުލަވާލާފައިވޭތޯ؟



އެކުލަވާނުލާ

ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ( 06ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ޖުލައި



ފޮނުވާފައި

 1.15މަހުގެ  20ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް
ފޮނުވާފައިވޭތޯ؟
 1.16ކައުންސިލްގެ  2015ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް
ޞަފްޙާ 15 :ގެ 2




ފޮނުވާފައިނުވޭ
އެކުލަވާލާފައި
އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ސުވާލުކަރުދާސް

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ޕާރފޯމަންސް އިންޑެކްސް 2017

އެކުލަވާލާފައިވޭތޯ؟



އެކުލަވާނުލާ

ކައުންސިލްގެ  2015ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް  2016ވަނަ



ފޮނުވާފައި

 1.17އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ  20ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ލޯކަލް
ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވާފައިވޭތޯ؟



ފޮނުވާފައިނުވޭ

ކައުންސިލްގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް
1.18
1.19

 2016ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓެއް



އޮޑިޓްކޮށްފައި

ކޮށްފައިވޭތޯ؟



އޮޑިޓްކޮށްފައިނުވޭ

 2016ވަނައަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް



އެކުލަވާލާފައި

އެކުލަވާލާފައިވޭތޯ؟



އެކުލަވާނުލާ



އެކުލަވާލާފައި



އެކުލަވާނުލާ

 2015ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ މާލީ ބަޔާން  31މާރޗް 2016



އެކުލަވާލާފައި

ގެ ނިޔަލަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވޭތޯ؟



އެކުލަވާނުލާ

 2015 1.20ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ މާލީ ބަޔާން އެކުލަވާލާފައިވޭތޯ؟
1.21

ކައުންސިލްގެ ޢާންމު ބައްދަލުވުން
 1.22ކައުންސިލުން ބާއްވާފައިވާ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޢަދަދު:

ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތައް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވުން
އިދާރީ ދާއިރާގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ތެރެއިން ،އެ ކައުންސިލެއްގެ
 1.23އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތައް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ
ކައުންސިލްތަކުގެ ޢަދަދު:
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އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ސުވާލުކަރުދާސް

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ޕާރފޯމަންސް އިންޑެކްސް 2017

ސަބްއިންޑެކްސް  :2އިފެކްޓިވްނަސް
މީހުން ބިނާކުރުމަށް ހިންގާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުގެ ޢަދަދު
2.01
2.02
2.03

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގާފައިވާ ތަމްރީނު
ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޢަދަދު:
ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގާފައިވާ ތަމްރީނު
ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޢަދަދު:
ކައުންސިލްގެ ބައިވެރިވުމާއެކު އަތޮޅު ފެންވަރުގައި މީހުން ބިނާކުރުމަށް
ހިންގާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޢަދަދު:

މީހުން ބިނާކުރުމަށް ޚަރަދުކުރެވޭ މިންވަރު
2.04
2.05
2.06
2.07

އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުގައި
ހިމަނާފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދު:
އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން
ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު:
ރަށު

ކައުންސިލްތަކުގެ

މުވައްޒަފުން

ތަމްރީން

ކުރުމަށް

ކައުންސިލްގެ

ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދު:
ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން
ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު:
ކައުންސިލްގެ ބައިވެރިވުމާއެކު އަތޮޅު ފެންވަރުގައި މީހުން ބިނާކުރުމަށް

 2.08ހިންގާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު (ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުންނާއި
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން)

ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފަންނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދޭ މިންވަރު
2.09
2.10

ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ހިންގާފައިވާ
ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޢަދަދު:
ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ހިންގާފައިވާ
ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު:
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ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ޕާރފޯމަންސް އިންޑެކްސް 2017

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް އެހީތެރިވެދޭ މިންވަރު
2.11
2.12
2.13

ރަސްމީ ތަޢުލީމުގެ ކުރިއެރުވުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލުގެ
ބަޖެޓުން ހޭދަކޮށްފައިވާ މިންވަރު:
ނުރަސްމީ ތަޢުލީމުގެ ތެރެއިން ނަރސަރީ އަދި ބޭބީ ނާސަރީ ކްލާސްތަކަށް
އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުން ހޭދަކޮށްފައިވާ މިންވަރު:
ނުރަސްމީ ތަޢުލީމުގެ ތެރެއިން ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމު ކުރިއެރުވުމަށް
އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުން ހޭދަކޮށްފައިވާ މިންވަރު:

ސިއްޙީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް އެހީތެރިވެދޭ މިންވަރު
2.14

ސިއްޙީ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުން
ހޭދަކޮށްފައިވާ މިންވަރު:
]

ކައުންސިލްގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ހިންގާފައިވާ ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ޙަރަކާތްތަކުގެ މިންވަރު
2.15
2.16

ކައުންސިލުގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ހިންގާފައިވާ ޢާންމު ޞިއްޙަތާ ގުޅުންހުރި
ޙަރަކާތްތަކުގެ ޢަދަދު:
ކައުންސިލުގެ ޚަރަދުގެ ތެރެއިން އާންމު ޞިއްޙަތުގެ ދާއިރާއަށް ކޮށްފައިވާ
ކެޕިޓަލް އަދި ރިކަރަންޓް ޚަރަދު:

ރައްޔިތުންގެ ނިސްބަތުން ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ޚަރަދުކުރެވޭ މިންވަރު
2.17

ބަޖެޓް ކޯޑު  211އިން ކޮށްފައިވާ ޖުމްލަ ޚަރަދު

2.18

ބަޖެޓް ކޯޑު  212އިން ކޮށްފައިވާ ޖުމްލަ ޚަރަދު

2.19

ބަޖެޓް ކޯޑު  213އިން ކޮށްފައިވާ ޖުމްލަ ޚަރަދު

2.20

ބަޖެޓް ކޯޑު  423އިން ކޮށްފައިވާ ޖުމްލަ ޚަރަދު

2.21

ބަޖެޓް ކޯޑު  424އިން ކޮށްފައިވާ ޖުމްލަ ޚަރަދު

2.22

ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ކޮށްފައިވާ ޖުމްލަ ޚަރަދު

]
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ކައުންސިލަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާ ކުއްޔާއި ،ފީގެ ޢަދަދުން ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ ކުއްޔާއި ،ފީގެ
ޢަދަދުގެ އިންސައްތަ
2.23
2.24

ކައުންސިލުގެ

އާމްދަނީގެ

ގޮތުގައި

ބަލައިގަންނަ

ކައުންސިލަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރި އާމްދަނީ:

ކުއްޔާއި,

ފީތަކުން

ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެފައިވާ ކުއްޔާއި ،ފީގެ ފައިސާގެ
ޖުމްލަ:

]

ރައްޔިތުންގެ ނިސްބަތުން ،ސިނާޢަތްތައް ކުރިއެރުވުމަށް އެހީތެރިވެފައިވާ މިންވަރު
2.25
2.26
2.27
2.28

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތް ކުރިއެރުވުމަށް ކައުންސިލުން އެހީގެ ގޮތުގައި
ހޭދަކޮށްފައިވާ މިންވަރު:
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތް ކުރިއެރުވުމަށް ކައުންސިލުން އެހީގެ ގޮތުގައި
ހޭދަކޮށްފައިވާ މިންވަރު:
މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތް ކުރިއެރުވުމަށް ކައުންސިލުން އެހީގެ ގޮތުގައި
ހޭދަކޮށްފައިވާ މިންވަރު:
އެހެނިހެން ސިނާޢަތްތައް ކުރިއެރުވުމަށް ކައުންސިލުން އެހީގެ ގޮތުގައި
ހޭދަކޮށްފައިވާ މިންވަރު:

ރައްޔިތުންގެ ނިސްބަތުން ،އުމްރާނީ ތަރައްޤީއަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާ މިންވަރު
 2.29ކައުންސިލް ޝާމިލްވާގޮތަށް ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު:

އިންވެސްޓްމަންޓް ޕަރ ކެޕިޓާ
2.30
2.31
2.32
2.33
2.34

ފެނުގެ ނިޒާމަށް ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދީފައިވާ
ފައިސާގެ ޢަދަދު:
ނަރުދަމާގެ ނިޒާމަށް ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދީފައިވާ
ފައިސާގެ ޢަދަދު:
ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދީފައިވާ
ފައިސާގެ ޢަދަދު:
މުވާޞަލާތުގެ

ޚިދުމަތަށް

ރަށު

ކައުންސިލްތަކަށް

އެހީގެ

ގޮތުގައި

ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދު:
ކަރަންޓުގެ ނިޒާމަށް ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދީފައިވާ
ފައިސާގެ ޢަދަދު:

]
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އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ސުވާލުކަރުދާސް

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ޕާރފޯމަންސް އިންޑެކްސް 2017

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ އިންސައްތަ
 2.35ކައުންސިލުގެ އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ހޯދާފައިވާ އާމްދަނީ ފައިސާގެ ޢަދަދު:
 2.36ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ކައުންސިލުން ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ޢަދަދު:
]
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އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ސުވާލުކަރުދާސް

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ޕާރފޯމަންސް އިންޑެކްސް 2017

ސަބްއިންޑެކްސް  :3ޕާރޓިސިޕޭޝަން
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ހިންގާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޢަދަދު
3.01

ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ހިންގާފައިވާ
ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޢަދަދު:

ކައުންސިލުން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ހޭދަކުރާ މިންވަރު
3.02

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުން ހޭދަކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ
ޢަދަދު:

ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް އެކުލަވާލައި އަމަލުކުރަމުންގެންދާ އުޞޫލުތައް
ކައުންސިލްގެ ކަންކަން ރޭވުމުގައާއި ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމާއި ބަޖެޓް
3.03

ތައްޔާރުކުރުން ފަދަ ކަންކަމުގައި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ބައިވެރިވުން
އިތުރުކޮށް ބައިވެރިވުމަށް ހިއްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުން ޚާއްސަ އުޞޫލެއް
ތައްޔާރުކޮށްފައިވޭތޯ؟




ޚާއްޞަ އުޞޫލެއް އޮވޭ
ޚާޢްޞަ އުޞޫލެއް ނެތް

]

ރަށު ކައުންސިލުތަކުގެ ކުރިއަށް އޮތް  5އަހަރުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމަށް ރަށު
ކައުންސިލްތަކަށް އެހީތެރިވުން
ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ކުރިއަށް އޮތް  5އަހަރުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން
 3.04އެކުލަވާލުމަށް

ފަންނީ

އެހީތެރިކަން

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ހިންގާފައިވާ

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޢަދަދު:
ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ކުރިއަށް އޮތް  5އަހަރުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން
 3.05އެކުލަވާލުމަށް ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި
ރަށު ކައުންސިލުތަކުން ބައިވެރިވި މީހުންގެ ޢަދަދު:
ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ކުރިއަށް އޮތް  5އަހަރުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން
 3.06އެކުލަވާލުމަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހޭދަކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ
ޢަދަދު:

ޞަފްޙާ 15 :ގެ 8

އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ސުވާލުކަރުދާސް

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ޕާރފޯމަންސް އިންޑެކްސް 2017

ކައުންސިލުން ނިންމާ މުހިއްމު ނިންމުންތަކުގައި ތަޖުރިބާކާރުން ޙިއްޞާވާ މިންވަރު
3.07

ކައުންސިލުން ނިންމާ މުހިއްމު ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ތަޖުރިބާކާރުން
ބައިވެރިކޮށް ބާއްވާފައިވާ ބައްދަލުވުމުގެ ޢަދަދު:
ކައުންސިލުން ނިންމާ މުހިއްމު ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ތަޖުރިބާކާރުން

 3.08ބައިވެރިކޮށް

ބާއްވާފައިވާ

ބައްދަލުވުންތަކުގައި

ތަޖުރިބާކާރުން

ބައިވެރިވި

ޢަދަދު:

ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ޙިއްޞާވާ މިންވަރު
 3.09އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޢަދަދު:
3.10

އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ތެރެއިން ކައުންސިލްގެ ޕްރޮގްރާމްތައް
ރާވާ ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޢަދަދު:

]

ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޢަދަދު
3.11

އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ
ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޢަދަދު:

]

ކައުންސިލްގެ ބައިވެރިވުމާއެކު އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ މިންވަރު
3.12
3.13

ކައުންސިލްގެ ބައިވެރިވުމާއެކު އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް



އެހީތެރިވެދީފައިވޭ

އެހީތެރިވެދީފައިވޭތޯ؟



އެހީތެރިވެދީފައިނުވޭ

ކައުންސިލްގެ ބައިވެރިވުމާއެކު އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ވެދީފައިވާ
އެހީތެރިކަމުގެ ފައިސާގެ ޢަދަދު:

އިޖުތިމާޢީ ގުޅުން ހަރުދަނާ ކުރުން
3.14
3.15

އިޖުތިމާޢީގުޅުން ހަރުދަނާކުރުމަށް އަތޮޅު ލެވެލްގައި ހިންގާފައިވާ
ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އަދަދު:
އިޖުތިމާޢީގުޅުން ހަރުދަނާކުރުމަށް އަތޮޅު ލެވެލްގައި ހިންގާފައިވާ
ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު:
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ސަބްއިންޑެކްސް  :4އެކައުންޓަބިލިޓީ
]

ދެމަހުން އެއްމަހު ޕްލޭނަށް ޢަމަލީ ސިފަ އައިސްފައިވާ މިންވަރު ޙިއްސާކުރުން

އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް އަމަލީ ސިފަ އައިސްފައިވާ ގޮތުގެ
 4.01މަޢުލޫމާތު މަދުވެގެން ދެމަހުން އެއްމަހު ކައުންސިލުން އާންމުކޮށް
ހާމަކޮށްފައިވާ މިންވަރު:



ޖަނަވަރީ ،ފެބުރުވަރީ



މާރިޗު ،އެޕްރީލް



މޭ ،ޖޫން



ޖުލައި ،އޮގަސްޓް



ސެޕްޓެންބަރ ،އޮކްޓޫބަރ



ނޮވެންބަރ ،ޑިސެންބަރ

ކައުންސިލަށް ލިބުނު އާމްދަނީއާއި ކުރި ޚަރަދު ޢާންމުކުރުން
4.02

 2015ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލަށް ލިބުނު އާމްދަނީއާއި ކުރި ޚަރަދު



ޙިއްޞާކޮށްފައި

ރައްޔިތުންނާ ޙިއްޞާކޮށްފައިވޭތޯ؟



ޙިއްޞާކޮށްފައި ނުވޭ
]

ކައުންސިލަރުންގެ އާމްދަނީއާއި ހަރުމުދަލުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުން
4.03

ކައުންސިލަރުންގެ

އާމްދަނީއާއި

ހަރުމުދަލުގެ

މައުލޫމާތުތައް

ލިޔުމަކުން

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކައުންސިލަރުންގެ ޢަދަދު:

]

ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާ ބައްދަލުކުރުން
4.04
4.05
4.06

ކައުންސިލުން ހިންގާ އެކި އެކި ހަރަކާތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ
ހޯދުމަށް ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާއެކު ބާއްވާފައިވާ ބައްދަލުވުމުގެ ޢަދަދު:
ކައުންސިލުން ހިންގާ އެކި އެކި ހަރަކާތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ
ހޯދުމަށް ވިޔަފާރިވެރިންނާއެކު ބާއްވާފައިވާ ބައްދަލުވުމުގެ ޢަދަދު:
ކައުންސިލުން ހިންގާ އެކި އެކި ހަރަކާތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ލަފަޔާ މަޝްވަރާ
ހޯދުމަށް ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއެކު ބާއްވާފައިވާ ބައްދަލުވުމުގެ ޢަދަދު:
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މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރެވޭ މިންވަރު


ޙިއްޞާކޮށްފައި



ޙިއްޞާކޮށްފައި ނުވޭ



ޙިއްޞާކޮށްފައި



ޙިއްޞާކޮށްފައި ނުވޭ

ކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ،ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން



ޙިއްޞާކޮށްފައި

މުރާޖަޢާކުރުމަށްފަހު ޢާއްމުކޮށްފައިވޭތޯ؟



ޙިއްޞާކޮށްފައި ނުވޭ

ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް  5އަހަރުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި،



ޙިއްޞާކޮށްފައި

ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށްފަހު ޢާއްމުކޮށްފައިވޭތޯ؟



ޙިއްޞާކޮށްފައި ނުވޭ

ކައުންސިލުން ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރާ ޢާންމު އުޞޫލުތައް



ޙިއްޞާކޮށްފައި

ޢާއްމުކޮށްފައިވޭތޯ؟



ޙިއްޞާކޮށްފައި ނުވޭ

4.07

ކައުންސިލްގެ ފާއިތުވި އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ޢާއްމުކޮށްފައިވޭތޯ؟

4.08

ކައުންސިލްގެ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓު ޢާއްމުކޮށްފައިވޭތޯ؟

4.09
4.10
4.11

ރަށު ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކޮށްފައިވާ މިންވަރު
4.12
4.13
4.14
4.15

އަތޮޅު ކައުންސިލުން މޮނިޓަރ ކޮށްފައިވާ ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ޢަދަދު:
ފާއިތުވި އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންނާ ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ ރަށު
ކައުންސިލްތަކުގެ ޢަދަދު:
ކައުންސިލުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންނާ ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ
ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ޢަދަދު:
ކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން މުރާޖަޢާ ކުރުމަށްފަހު
ރައްޔިތުންނާ ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ޢަދަދު:
ކައުންސިލުގެ ކުރިއަށް އޮތް  5އަހަރުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް

4.16

ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށްފަހު ރައްޔިތުންނާއި ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ރަށު
ކައުންސިލްތަކުގެ ޢަދަދު:

ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކުރުން
4.17
4.18

ރަށު ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލުން



އެކުލަވާލާފައި

އެކުލަވާލަންޖެހޭ އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލާފައިވޭތޯ:



އެކުލަވާލާފައެއް ނުވޭ

ރަށު ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ތަމްރީނުކޮށްފައިވާ އަތޮޅު
ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު:
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4.19

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

ރަށު ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމަށް
ހޭދަކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދު:

ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ،ޢާންމު ފަރުދުންގެ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުން
4.20

ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ،ޢާންމު ފަރުދުންގެ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަށް
އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ޢަދަދު:
ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ،ޢާންމު ފަރުދުންގެ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަށް

4.21

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ ޙަރަކާތްތަކަށް ހޭދަކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ
ޢަދަދު:
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އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ސުވާލުކަރުދާސް

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ޕާރފޯމަންސް އިންޑެކްސް 2017

ސަބްއިންޑެކްސް  :5ސެކިއުރިޓީ
]

ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގާފައިވާ ޙަރަކާތްތައް
5.01
5.02

ތިމާވެށި

ރައްކާތެރިކުރުމަށް

ކައުންސިލުން

ހިންގާފައިވާ

ޙަރަކާތްތަކުގެ

ޢަދަދު:
ތިމާވެށި

ރައްކާތެރިކުރުމަށް

ކައުންސިލުން

ހިންގާފައިވާ

ޙަރަކާތްތަކަށް

ކައުންސިލުން ހޭދަކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދު:

ކުނި މެނޭޖުކުރުން
5.03

އިދާރީ ދާއިރާގެ ރަށްތަކުގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ފަންނީ އެހީތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ޢަދަދު:
އިދާރީ ދާއިރާގެ ރަށްތަކުގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ފަންނީ އެހީތެރިކަން

5.04

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

އަތޮޅު

ކައުންސިލުން

ހިންގާފައިވާ

ޙަރަކާތްތަކަށް

ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދު:
5.05

އިދާރީ ދާއިރާގެ ރަށްތަކުގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް މާލީގޮތުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ
ފައިސާގެ ޢަދަދު:

ބޯފެނުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް
5.06
5.07

އިދާރީ ދާއިރާގެ ރަށްރަށުގައި ފެން ރައްކާކުރުމަށް ތާނގީ ބެހެއްޓުމަށް މާލީ
އެހީގެ ގޮތުގައި ހޭދަކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދު
އިދާރީ ދާއިރާގެ ރަށްރަށުގައި ސާފު ބޯފެން އުފައްދާ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުމަށް
މާލީ އެހީގެ ގޮތުގައި ހޭދަކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދު

ކާރިޘާއެއް ދިމާވުމުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށް ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް އެހީތެރިވުން
5.08

ކާރިޘާއެއް ދިމާވުމުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށް ރަށު
ކައުންސިލްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ހޭދަކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދު:
ކާރިޘާއެއް ދިމާވުމުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށް ރަށު

5.09

ކައުންސިލްތަކަށް ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހިންގާފައިވާ
ޙަރަކާތްތަކުގެ ޢަދަދު:
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އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ސުވާލުކަރުދާސް

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ޕާރފޯމަންސް އިންޑެކްސް 2017

ކާރިޘާއެއް ދިމާވުމުން ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުން
5.10

ކާރިޘާއެއް ދިމާވުމުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް ފާއިތުވި 3



އެކުލަވާލާފައި

(ތިނެއް) އަހަރުތެރޭ އެކުލަވާލާ ނުވަތަ މުރާޖަޢާ ކޮށްފައިވޭތޯ؟



އެކުލަވާ ނުލާ

]

ކުށް މަދުކުރުމަށް ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް
ގެވެށި
5.11

އަނިޔާ

ގެވެށި

ހުއްޓުވުމަށާއި،

ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ

އަނިޔާގެ

ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ
ޙަރަކާތްތަކުގެ ޢަދަދު:

5.12
5.13

ކުށް މަދުކުރުމަށް ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ޢަދަދު:
ކުށުގެ

ސަބަބުން

ލިބޭ

އަނިޔާ

ފަރާތްތަކަށް

އެހީތެރިވުމުގެ

ގޮތުން

ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ޢަދަދު:

ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް
5.14
5.15

ދީނީ

ހޭލުންތެރިކަން

އިތުރުކުރުމަށް

ކައުންސިލުން

ހިންގާފައިވާ

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޢަދަދު:
ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު:
]]

ގަސްގަހާގެހި އާލާކުރުމާއި ،ދިރޭތަކެތީގެ ނަޞްލު ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް
5.16
5.17

ގަސްގަހާގެހި

އާލާކުރުމާއި،

ދިރޭތަކެތީގެ

ނަޞްލު

ރައްކާތެރިކުރުމަށް

ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ޢަދަދު:
ގަސްގަހާގެހި

އާލާކުރުމާއި،

ދިރޭތަކެތީގެ

ނަޞްލު

ރައްކާތެރިކުރުމަށް

ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު:
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ނޯޓް :މި ސުވާލުކަރުދާހުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް މި ކަރުދާހާއެކު ކިތާބީ ހެކި
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އަދި

ކޮންމެ

ވޭރިޔަބަލްއަކާއި

ގުޅޭގޮތުން

އެކުލަވާލަންޖެހޭ

ވޯރކިންގ

ޕޭޕަރތައް

ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ،މި ކަރުދާހުގެ ކަމާގުޅޭ ރިފަރެންސް ނަންބަރު އެޓޭޗްކުރެވޭ ޑޮކިއުމަންޓްގެ ވާތްފަރާތު މަތީ
ކަނުގައި ޖަހަންވާނެއެވެ .އަދި ކޮންމެ ޞަފްޙާއެއްގައި ކައުންސިލްގެ ތައްގަނޑު ޖަހަންވާނެއެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފޯމު ފުރިހަމަކުރި:
މަޤާމު

ނަން
……………

ކައުންސިލުގެ ތައްގަނޑު

ސޮއި
……………

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފޯމު ޗެކުކުރި:
މަޤާމު

ނަން
……………

ކައުންސިލުގެ ތައްގަނޑު

ސޮއި
……………

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ފޯމު ވެރިފައިކުރި:
ނަން

މަޤާމު
……………

ޞަފްޙާ 15 :ގެ 15

ސޮއި
……………

އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ސުވާލުކަރުދާސް

