ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ކއުންސި ް
ބ މާޅޮހު ަ

ތމަ  :މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 102:ވަނަ އަހަ ު

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާޅޮހުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ބ މާޅޮސް،ދިވެހިރާއްޖެ
 3122ވ
ަަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ
 3126ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހު މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާޅޮހުކައުންސިލް
 21ޖުލައި 3126

ހިނގި ގޮތުގެ ރިޕޯރޓް

c
ރައީސްގެ ބަޔާން
ލމް ހުރީ
އ ސަ ާ
ވތަޢާލާއަށް .ޞަލަވާތާ ި
ރކަ ަ
ރތި ވަންތަ ﷲ ތަބާ ަ
ދކީ ި
އވި ގަ ަ
ގއި އިންސާނުން ލެ ް
ދނިޔޭގެ ޚަލީފާއިން ކަމު ަ
ޙަމް ދާއި ޝުކުރު ކުރަނީ ު
ވތާއި ސަލާމްގައި އިތުރު
ސއްލަމައަށް މިޞަލަ ާ
ލއިހި ވަ ަ
އޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަ ަ
އޅަމެންގެ މާތްނަބި ް
އވުމަށް ކީރިތި ﷲ ފޮނުއްވި ަ
ވކިކޮށްދެ ް
އިންސާނުންނަށް ހެޔޮނުބައި ަ
ބން ޝާމިލު ކުރަން.
ލގެ ފާނުގެ އާލު ޢަޞްޙާ ު
އެކަ ޭ
ގއިދިޔަ ގޮތުގެ މަޢްލޫމާތު
އކަތްތައް ހިނ ަ
ސ ް
ރ މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ މަ ަ
ނ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހު މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބު ީ
އާދެ! މިރިޕޯޓަކީ  102:ވަ ަ
ޓކެވެ.
ފއިވާ ރިޕޯ ެ
މައްޗަށް ބަލާ ތައްޔާރު ކުރެވި ަ
ތތަކާއި،
ރވިފައިހުރި ހަރަކާ ް
ވޞިލުވުމަށް ހިންގި ހަރަކާތްތަކާއިޭ ،
ޑތަކާއި ލަނޑުދަނޑިތަކަށް ާ
ރއި ލަނޑުދަނ ި
ގ ތަޞައްވު ާ
ލ ެ
ކއުންސި ު
މި ރިޕޯޓުގައިަ ،
ތރުން  102:ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހު ބ މާޅޮހު ކައުންސިލުން ކުރެވުނު
މގެއި ު
މތު ހިމަނާފައިވާނެއެވެީ .
ނ ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުގެ މައުލޫ ާ
ލގެ އިދާރީ ހިންގު ް
ކައުންސި ު
އވެ .މިފަދަ
އވާނެ ެ
ތކުރުމުގައި ދިމާވި ދަތިތަކަށް ބަލައިލެވިފަ ި
އކަ ް
ކގެ ތަފްސީލާއި މާލީ ތަފްސީލު އަދި ކައުންސިލް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި މަސަ ް
މަސައްކަތްތަ ު
އ
ޅ ި
ވގިފު ާ
ތﷲގެ ާ
އކުވެސް މާ ް
ވރު ދެނެގަތުމެވެ .މާލީ އެތައް ބައިވަރު ގޮންޖެހުންތަކަކާއި ެ
ކތް ކުރިއަރަމުން އަންނަ މިން ަ
ލގެ މަސައް ަ
ރިޕޯޓެއްގެ އެންމެ މުހިންމު ބޭނުމަކީ ކައުންސި ް
ށގެންނެވެ.
ލބައާއި މަންފާއަށް ރިޢާޔަތް ކޮ ް
ކއުންސިލް ހިންގަމުންދާނީ ރައްޔިތުންގެ ާ
އެކު ބ މާޅޮހުގެ ަ

ޢ
ޢަބްދުﷲ ޝުޖާ ު
ބ މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ތަޢާރަފު
ކައުންސިލުގެ ތަޞައްވުރު
މާތްﷲގެ ވާގިފުޅާއި އެކު ބ މާޅޮހަކީ އިސްލާމް ދީނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދަށް ޙުރުމަތް ތެރިކޮށްހިތާ ،ޒަމާނީ ތަޢުލީމަށް ހޭލުންތެރި ސިއްޙީގޮތުން
ދުޅަހެޔޮ ފުއްދުންތެރި ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށްވުން.
ކައުންސިލުގެ މިޝަން
އިސްލާމީ އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރި ވެއްޓެއް ޤާއިމް ކުރުން.
ރަށުގެ ވަނަވަރު
1

ރަށުގެ ބޮޑުމިން

ހެކްޓަރ 23.2

2

އާބާދުވެފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ބޮޑުމިން

ހެކްޓަރ 9.31

3

އާބާދީ

=<:

4

ގޭބިސީގެ ޢަދަދު

92

5

މިސްކިތްތަކުގެ ޢަދަދު

02

ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާ

ކުނި ކޮށްޓެއް ޢިމާރާތް ކޮށް އެއްތަނަކަށް ކުނި ޖަމާކުރެވޭ ،ނައްތާނުލެވޭ  .ނަމަވެސް

ގޮތް

ފަނާވެ ދާކުނި ބޭނުންކޮށްގެން ކާދުހެދުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވޭ .ޕިކަޕެއްގެ ބޭނުން

6

 51އަހަރުންދަށް

<10

51 – 51

<89

 51އަހަރުން މަތި

23

ހިފައިގެން ރަށުގެ ކޮންމެ ގެއަކުން ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުނިނެގުމުގެ
މަސައްކަތްކުރެވެމުންދޭ.
7

ބަނދަރުގެ ހާލަތު
ބަނދަރުގެ ބޮޑުމިން (ބަނދަރު

8

ހަދާފައިވާނަމަ)

9

ޕްރީސްކޫލްގެ ޢަދަދު

ހަލާކުވެފައި
ފޫޓް 190*337
1

 10ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ ޢަދަދު

1

 11ޕްރީސްކޫލްގައި ކިޔަވާކުދިންގެ ޢަދަދު

;7

12

13

ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރއާއި ބެހޭ
މަޢުލޫމާތު
ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރ ހިދުމަތުގައި
މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު

 14ޒުވާނުންގެ ހިޔާ

15

ކުޅިވަރުކުޅޭ ދަނޑު ތަކުގެ ޢަދަދު
(ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ)

 16ރަށުގައި ހިންގާ ފިހާރައިގެ އަދަދު

17

ރަށުގައި ހިންގާ ސައިހޮޓާ،ރެސްޓޯރަންޓް
ފަދަ ތަންތަނުގެ އަދަދު

 18ރަށުގައި ހިންގާ ކުންފުނީގެ އަދަދު

ބ މާޅޮހު ޞިއްޙީ މަރްކަޒްގައި ހެލްތް ޔުނިޓެއްޤާއިމް ކުރެވައި

1

2

3
22

2

4

ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު މިންވަރު
 1026ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހު މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް.

ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް

#

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ

ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު

މުއްދަތު

މިންވަރު

Q1
2

ދޮޅިދާންގެ އެއް ޢިމާރާތްކުރުން

1

ޕްލާންޓްގެއެއް ޢިމާރާތްކުރުން.

3

ހުކުރުމިސްކިތުގައި ކާޕެޓް އެޅުން

4

ރަށްގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން

5

ރަށުގެ ފެންބޮޑުވާ ސަރަޙައްދަށް ވެލިއެޅުން.

6

ބަދަރު ސަރަޙައްދުގައި ހިޔަލެއް ހެދުން.

7

ކުނިނަތއްތާލުމަށް ކުނި ގޮޑަށް ކުނި ޖަމާކުރުމަށް ޕިކަޕެއްހޯދުން

Q2

Q4

Q3

85%
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200%











00



50%
00



200%



8

ބަދަރު ވާޓަރތަކުގެ  290ފޫޓް ޝީޓް އެޅުން

9

 65ފޫޓް ވާޓަރ ޝީޓް އެޅުން



20

ހުރަވީމަގު ބޮޑު ދަޑާ ހަމައަށް ސާފުކރުން







00%
200%
200%

ތމަ  :މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 1029ވަނަ އަހަ ު

 1026ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނު ހަރަކާތްތައް


ޙަރަކާތް 2
 oކަޑުތޮށި މަރާމާތުކުރުން
 oދަތިތައް :ފައިސާގެ މަސްއަލަ



ޙަރަކާތް 1
ށ ރާނާ ސިމެންތި ޖެހުން
 oގަބްރުސްތާނު ވަށާފާރު  6ފޫޓަ ް
 oދަތިތައް :ފައިސާގެ މަސްއަލަ



ޙަރަކާތް 7
ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއްހެދުން

o

 oދަތިތައް :ފައިސާގެ މަސްއަލަ


ޙަރަކާތް 8
 oފެންބޮޑުވެ މަދިރި އުފެދޭ މަގުތަކަށް ވެލިއެޅުން
 oދަތިތައް :ފައިސާގެ މަސްއަލަ



ޙަރަކާތް 9
ނ
 290 oވާޓާރ ޝީޓް ހެދު ް
ދަތިތައް :ފައިސާގެ ދަތިކަން



ޙަރަކާތް :
 oދޮޅިދާންގެ އެއް ޢިމާރާތް ކުރުން
ތތައް.
 oދަތިތައް :ތަކެތި  ،ފައިސާގެ ދަ ި



ޙަރަކާތް ;
 oބަދަރު ސަރަޙައްދުގައި ހިޔަލެއްހެދުން
ތކަން
 oދަތިތައް :ތަކެތި  ،ފައިސާގެ ދަ ި

ލ
ކއުންސި ް
ބ މާޅޮހު ަ

ކައުންސިލުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ މާލީ ހިސާބު
 3126ގެ

ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު

ފުރަތަމަ  6މަހުގެ
ޚަރަދު

 3126ގެ
ލިބުނު ބަޖެޓް

 1026ގެ
ބަޖެޓްގައި ބާކީ
ހުރި ފައިސާ

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

684785.09

2820000.00

12791281=2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

-

24000.00

24000.00

ބަޖެޓް މުޅި ޖުމްލަ

684785.09

2844000.00

129=1281=2

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
 210މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު
213

ޕެންޝަނާއި ،މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި

98;721127

2::;809100

;<22100=11

29216.25

ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

<2;::100

9198=1;9

 221ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

4850.00

70000100

19290100

 222އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

8479.85

9;900100

8=010129

ނވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
 223އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނު ް

81916.86

;77:00100

:90:;7128

 228ސަރުކާރުންދޭ އެހީ އިސްތިހާރު ސަބްސިޑީ
 226މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

21000.00
---684785.09

120000100

2=<000100

7=;1=100

7=;1=100

1<10000100

12791281=2

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
 421އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު

-

18000100

18000100

210

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

 211މުސާރައާއި އުޖޫރަ

416311.23

;<;==2:91

ސ
 212މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަން ް

210990.00

710=1;100

547321.23

;<22100=11

ކުރިއަށް ރޭވިފައިހުރި ކަންކަން
ށ ރޭވިފައިވާ ގޮތް
ވފައި ނުވާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަ ް
 1026ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދެ ި

ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް

#

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް

މުއްދަތު

ލަފާކުރާ ބަޖެޓް

Q1
2
1
3

ރައްޔިތު އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަ ކޮށްގެން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން
ރަށްގިރާ ސަރަޙައްދު ޙިމާޔަތް ކުރުން
ސަމާރަރާޙަތްއްކުދުރުގަނ
ލާންއާޓްބާގެދުއެވާއް ޢި
އިް .މަގުމަތީ ލައިޓް ޖެހުން
ޕްށް
އަލަ
ގަބުރުސްތާނު ފާރު  6ފޫޓަށް ރާނާ ސިމެންތި ޖެހުން
ރަށްގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ރަށުގެ ފެންބޮޑުވާ ސަރަޙައްދަށް ވެލިއެޅުން.

Q2

Q4

Q3




1000.00





85000.00





50000

4

ގަބުރުސްތާނު ވަށާފާރު  6ފޫޓަށް ރާނާ ސިމެންތި ޖެހުން

5

ބަދަރު ސަރަޙައްދުގައި ލަފާފުރާ މީހުންނާއި ފެރީން ދަތުރު ކުރާފަރާތްތަކުގެ ފަސޭހައަކަށް ބަދަރު ހިޔަލެއް ޢިމާރާތްކުރުން

6

ފެންބޮޑުވެ މަދިރި އުފެދޭ މަގުތަކަށް ވެލިއެޅުން



7

ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއްހެދުން



15000.00

8

ހުކުރު މިސްކިތް މަރާމާތުކުރުން



260000.00

9

ފުޓްސަލް ދަނޑެއް ހެދުން



130000.00

20

އިޖްތިމާޢި މަރުކަޒެއް ޢިމާރާތް ކުރުން



500000.00

22

ރޯޑްލައިޣްތަކަށް މީޓަރ ހަރުކުރުން



28000.00

21

ގެސްޓްހައުސް ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބިންދޫކުރުން



23

މަގާ ގޯޅިއަށް އަރާ ރުއްގަހަށް ބަދަލުދީ  5މަގުގެ ބިންގަޑު އެއްވަރުކުރުން.



25000.00

24

ބަދަރުގެ ވާޓަރތަކުގެ މަތީ ޝީޓް  297ފޫޓް ކޮންކްޜީޓް ކުރުން އިރުމަތީ ކޮޅު ހުރަސްޖެޓީ



295000.00







135000.00



35000.00
28000.00

އިދާރީ ހިންގުން

ބ .މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ރޭވިފައިވަނީ ދޭއް ޔުނިޓުގެ މައްޗަށް އެކުލެވުނު އިދާރީ އޮނިގަޑުގެ ބޭނުން ހިފައިގެންނެވެ .އެއީ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޔުނިޓަކާއި
އިކޮނޮމިކް ސޯޝިއަލް އެންޑް މުނިސިޕަލް ސަރވިސް ޔުނިޓެވެ .ދޭއް ޔުނިޓްގެ މައްޗަށް އިދާރީ ހިންގުން ރޭވިފައި އޮތް ނަމަވެސް ޕިކަޕް ޑްރައިވަރެއް ނެތުމުގެ
ދަތިކަން މިފުރުޞަތުގައި ފާހަނގަ ކުރަމެވެ .އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވަނީ  5އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި  3މަސައްކަތު މީހުންނެވެ.

ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ކއުންސި ް
ބ މާޅޮހު ަ

ތމަ  :މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 1029ވަނަ އަހަ ު

ނިންމުން
މިރިޕޯޓުގައި  102:ވަނައަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހު މިއިދާރާއިން ކުރެވިފައިވާ
ކުރިއަށް

އޮތްތާގައި

ފއި
ކުރަންވެ ަ

ހުރިކަންތަކުގެ

މައްޗަށް

ދ
މަސައްކަތަކާއި ،ލިބިފައިވާ ކުރިއެރުންތަކާއި ،ޙާސިލްކުރެވިފައިވާ ލަ ނޑުދަޑިތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި އަ ި

ބަލައިލެވިފައިވާނެއެވެ.

އަދި

އެކަންކަން

ހައްލުކުރުމަށް

ރވިދާނެ
ކު ެ

މަސައްކަތްތަކަކީ

ބއިތޯއާއި
ކޮ ަ

ހުރިދަތިތަކަށްވެސް

ތއްގައި ބަޖެޓް ސެކްޝަންގައި މުސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި ،އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް
އަލިއަޅުވާލެވިފައިވާނެއެވެ .މިރިޕޯޓް ހެދުމުގައި އެހީތެރިވެލެއްވި ކައުންސިލަރުންނަށާއި ،ޚާއްޞަގޮ ެ
ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ.
ށ ޙަމްދުކުރަމެވެ .އަޅުގަޑުގެ ދުޢާއަކީ އަދަށްވުރެ ފަހި މާދަމާއެއް މިރަށަށާއި ދިވެހި
މިރިޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ނިންމުމުގެ ހެޔޮތައުފީޤު ދެއްވި ގަދަކީރިތިވަންތަ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަ ް
އުންމަތަށް މިންވަރު ކޮށްދެއްވުމެވެ.

_______________
 09ޝައްޥާލު ;287
 20ޖުލައި

102:

_______________

