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c

ރައީސްގެ ބަޔާން

ހިކްމަތްތެރިކަމާއިއެކު

ވެރިކަން

އަޅުތަކުންނާއި

ހަވާލުކުރައްވައި،

މުޖްތަމައުތަކުގައި

ހަމަޖެހުން

އުފައްދަވާ،

އިޚްލާސްތެރިކަމާއިއެކު މަސައްކަތްކުރާ އަޅުންނަށް ފުރިހަމަ އުޖޫރަދެއްވާ ،އެންމެހާ ތައުރީފާއި ޘަނާ ހައްޤުވެގެންވާ
ގަދަކީރިތިވަންތަ މާތްﷲ .ސުބްހާނަހޫ ވަތައާލާއަށް ހަމްދާއި ޝުކުރުކުރަމެވެ .ސުލްހަވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާއި އެ ކ ު
މޢުތަކުގެ ހެވާއި ލާބަޔަށް މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް ދަސްކޮށްދެއްވި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ މުޙައްމަދުއް ރަސޫލުﷲ
މުޖްތަ ަ
ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމްލެއްވުން އެދި ދަންނަވަމެވެ .އަދި މިޞަލަވާތާސަލާމްގައި

އިތުރު

އާލުންނާ ސަހާބީން ޝާމިލްކުރަމެވެ.
 01ޖެނުއަރީ  2014ން  30ޖޫން  2014ގެ ނިޔަލަށް މިކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ގާތުން ޚިދުމަތްތަކެއް
ފޯރުކޮށްދެވޭތޯ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި ވޭތުވެދިޔަ  6މަސްދުވަހުގެ ތެރެގައި ރައްޔިތުންގެ ހެވާއި
ލާބަޔަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވި އެދެވޭ ނަތީޖާތަކެއް ހާސިލްކުރެވިފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ބަޖެޓްގެ ދަތިކަން ވަރަށް
ބޮޑަށް ކުރިމަތިވަމުންދާކަން ވަރަށް ހިތާމަޔާއެކު ފާހަގަކޮށްލަމެވެ  .ނަމަވެސް ރައްޔިތު ފެންވަރުގައި މިރަށުގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު
އިންފާރު ރާނާ ސިމެންތިޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާއިރު ދީނީ ނަޞާހަތް ދިނުމާއި،އަތޮޅު ޤްރުއާން މުބާރަތްތުގައި
ބައިވެރިވުމާއި ވޯރކްޝޮޕްތައް ހިންގިފައިވާ ކަން ފާހަގަކުރެވިފައި ވެއެވެ .އަދި ރަށުގައި ޤްރުއާން ކުލާހެއް ނެތުމުން
ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ގްރުއާންކުލާހެއް ހަދާ

ރަށުގެ ދަރިންނަށް ތަޖުއީދުމަގުން ޤުރުއާން ކިޔަވަން ދަސްކޮށްދިނުމަށް

ކުލާސްތަކެއް ހިންގަމުން ގެންދިއުމާއި ރައްޔިތުންގެ ހާލުބައްލަވާ ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލާ މަޝްވަރާ ވީހާވެސް ގާތުން ހޯދުމަށް
ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކުރުމާއި މިސްކިތްތައް ޒީނަތްތެރިކުރުމާ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާއިރު މިރަށު ކަލޭފާނު
ޕްރީސްކޫލް ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ .އަދި މިކައުންސިލުން ހިންގާ ބޭސްފިހާރައިން
އާސަންދަގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ މަސައްކަތްތައްވެސް މިދަނީ ކުރަމުންނެވެ  .ﷲ ގެ ރަޙުމަތުން 2014
އޯގަސްޓްމަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޚިދުމަތް މިރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަމެވެ .އަދި އެކިއެކި
ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހަދާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް މިގެންދަނީ ފޮނުވަމުންނެވެ .މީގެ އިތުރުން ރަށުގެ
ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް މިކައުންސިލުން މިގެންދަނީ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންނެވެ  .އެގޮތުން
މިކައުންސިލްގެ ޓީމެއް މާލެ ދުރުވެ ކަމަބެހޭ މިނިސްޓްރީތަކުގެ މިނިސްޓަރުންނާއި މިނިސްޓްރީގެ އިސްފަރާތްތަކާއި
މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ .ޒުވާނުންނަށް ކުޅިވަރު ކުޅެވޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމުގެ އިތުރުން އެމީހުންނަކީ ޤައުމާއި ރަށް
ފައިދާހުރި ބަޔަކަށް ހެދުމަށްވެސް ގިނަގުނަމަސައްކަތްތަކެއް މިކައުންސިލުން މިގެންދަނީ ކުރަމުންނެވެ .މިގޮތުން މިހާތަނަށް
ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ  02ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގިފައިވެއެވެ.
ތަރައްޤީ އަށް އެންމެ މުހިއްމު އެކަށްޗަކީ ފައިސާ ކަމުގައި އެންމެންވެސް ދެކެއެވެ 2014 .ވަނަ އަހަރަށް
މިކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ އިދާރީ ބަޖެޓަކީ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް މާގިނަ ކަންކަން ކުރެވޭވަރަށްވުރެ ކުޑަބަޖެޓަކަށްވާތީ ރަށުގެ
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ތަރައްޤީއަށް ކުރާމަސައްކަތްތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރެވޭނޭ ގޮތްތަކަކީ ކޮބައިތޯބަލައި އެކަންކަންމިގެންދަނީ
ކުރަމުންނެވެ.
އަޅުގަނޑުގެ ދުއާއަކީ މާރަންދޫގެ ރައްޔިތުންނާއި މި ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް މިރޫޚްގައި އަބަދުވެ ސް
ކުރެވުމުގެ ހެޔޮތައުފީޤް ދެއްވާ ،އަމަންއަމާން ސުލްހަވެރި މި ސާފު ވެށި ދެން އޮތް ޖީލަށް ވާސިލްކުރުމުގެ ހެޔޮތައުފީޤް ލިބި
އިޚްލާސްތެރިންނަށް ކާމިޔާބު ދެއްވާ މިރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް އަދަށްވުރެ ފެހި މާދަމާއެއް މިންވަރުކޮށްދިނުމެވެ.

ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޙަސަން
ހއ .މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
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ތަޢާރަފު
މިރިޕޯޓަކީ  2014ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  06މަސްދުވަހު ހއ .މާރަންދޫ ކައުންސިލް ގ ެ
މަސައްކަތްތައް ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ މަޢްލޫމާތު ހިމެނޭ ރިޕޯޓެވެ.
މި ރިޕޯޓުގައި ،ކައުންސިލުގެ ތަޞައްވުރާއި ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ލަނޑުދަނޑިތަކަށް ވާޞިލުވުމަ ށް
ހިންގި ހަރަކާތްތަކާއި ،ރޭވިފައިހުރި ހަރަކާތްތަކާއި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ .މީގެއިތުރުން  2014ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ
 06މަސްދުވަހު ހއ .މާރަންދޫ ކައުންސިލުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލް އަދި ހއ .މާރަންދޫ
ކައުންސިލް

ހަރުދަނާ

ކުރުމަށް

ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި

މަސައްކަތްކުރުމުގައި

ދިމާވި

ދަތިތަކަށްވެ ސ ް

ބަލައިލެވިފައިވާނެއެވެ.
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ހއ .މާރަންދޫ ކައުންސިލް

ކައުންސިލުގެ ތަޞައްވުރު
ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ގާތުން ޚިދުމަތް ލިބި ،ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރާ ކަންތައްތަ އް
ރައްޔިތުން ބޭނުންވާގޮތަށް ކުރެވި ،ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކޮށް ،ރަށު ފެންވަރުގައި ރައްޔިތުންނާއި ގުޅިގެން ލިބިފައި ވާ
މަދު ވަސީލ ްަތތައް ބޭނުންކޮށްގެން އިޖްތިމާއީ ރޫޚްގައި ރައްޔިތު ފެންވަރުގައި ޚިދުމަތް އުފެއްދުމާއި ރަށުފެންވަރު ގ ެ
ގަވާއިދު ހެދި އަމަލުކޮށް ،ރައްޔިތުންނަށް ފައިސާލިބޭނެ ވަސީލަތް އިތުރަށް އުފެއްދި ،އިންސާނީ ތަރައްޤީ އާއި
އުމްރާނީ ަތރައްޤީ އާއި އިޖްތިމާއި ތަރައްޤީގެ ކުރިއެރުންތައް ލިބި ފަސޭހަ ވަނިވި މާހައުލެއް ޤާއިމްކުރެވިފައިވުން.

ކައުންސިލުގެ މިޝަން
ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތައް ހޯދައިދީ ސުލްހަވެރިކަމާއެކު އުޅެވޭނެ މާހައުލެއް ޤާއިމްކޮށް
ރައް ިޔތުންގެ މެދުގައި ސުލްހަވެރިކަން ގާއިމްކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އެންމެހައި ޚިދުމަތްތައް އަތްފޯރ ާ
އަގެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުން.
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ރަށުގެ ވަނަވަރު
މިރަށަކީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީގެ ރަށްތަކު ގެ ތެރޭން ހުޅަނގު ބިތުގެ ރަށެކެވެ .ރަށުގެ އާބާދީގެ ފިރިހެނުންގެ
އަދަދަކީ  ،514އަންހެނުންގެ އަދަދަކީ  470އެވެ .ރަށުގައި  1ޕްރީސުކޫލާއި  1މަދަރުސާ ތަޢުލީމް ދިނުމަށްޓަކަ އ ި
ހުރެއެވެ .ކިޔަވައިދޭ އެންމެ މަތީ މިންވަރަކީ ގްރޭޑް  11އެވެ .ފިރިހެނުން ނަމާދުކުރުމަށް ހުރި ހުކުރު މިސްކި ތ ް
ޖާގައިގެ ގޮތުން ދަތިވުމާއެކު އެމިސްކިތް ތަޅާލާ އެތަނުގައި ” 55'4"×71'10ގެ މިސްކިތެއް ބިނާކުރެވި އެމިސްކި ތ ް
ބޭނުންކުރަން

ފަށާފައިވެއެވެ.

މިރަށުގައި

އަންހެނުން

ނަމާދުކުރަމުންގެންދިޔަ

02

މިސްކިތުގެ

ތެރެއިން

މަސްޖިދުލްފަލާޙް ފިރިހެނުންނާ އަންހެނުން ނަމާދުކުރާ މިސްކިތަކަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި މަސްޖިދުލް
ނަޖާޙްގައި ވަގުތީގޮތުން ފިރިހެނުންނާ އަންހެނުން ނަމާދުކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހި ކުރިން ދެންނެވި އަލަށް އިމާރާތްކުރާ
މިސްކިތުގައި ނަމާދުކުރަން ފެށުމުން މަސްޖިދުލްނަޖާޙް އުވާލާފައިވެއެވެ .މިރަށު މަދަރުސާގައި އިތުރު 04
ކުލާސްރޫމް އިމާރާތެއް ކުރެވި  2014ވަނަ އަހަރު ބޭނުންކުރަންފަށާފައިވެއެވެ .އަދި ރަށުގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ
ވަށާފޫޓްފާރުވަނީ ރާނާ ސިމެންތިޖަހާ ނިމިފައެވެ .ރަށުގައި އުފެދިފައިވާ ޖަމުޢިއްޔާ ތަކުގެ ތެރޭގައި މާރަންދޫ
ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާއާއި މާރަންދޫ ޔޫތު ސޮސައިޓީ ހިމެނެއެވެ .ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި  25ނޮވެމްބަރ
 2006ގައި ޚިދުމަތް ލިބެންފެށި ޞިއްޙީމަރުކަޒެއް ހުރެއެވެ .މިރަށަކީ  2008އޮކްޓޯބަރ  05ގައި ބަނދަރުހެ ދ ި
ރައްޔިތުންނަށް މިކަމުގެ ލުއިފަސޭހަކަން ލިބެމުންދާ ރަށެކެވެ 1999 .ފެބުރުއަރީ  10އިން ފެށިގެން ދިރާގު ގ ެ
ޚިދުމަތް ލިބެމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި  2010މާރޗް  16ގައި ވަތަނިއްޔާގެ ޚިދުމަތްފެށި ޚިދުމަތް
ލިބެމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ފިދާ އިންޓަނޭޝަނަލްގެ ފަރާތުން މިރަށުގައި ޢިމާރާތްކުރެއްވި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒ ު
 19މެއި  2012ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީކޮށްހުޅުވި މިރަށުގެ ޒުވާނުންނަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަ ތ ް
ލިބެމުންދެއެވެ .އަދި ހިނަވާގެ އިމާރާތްކުރެވި ޚިދުމަތްދެމުންދެއެވެ .ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރައެއް އިމާރާތްކުރެ ވ ި
ބޭސްފިހާރައިގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވެމުން ދެއެވެ .ކުރިއަށް އޮތް  02މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގަ އި
ބޭސްފިހާރައިން އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނޭކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ .ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިނގަމުންދާތަނަކީ
 1986ވަނައަހަރު ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ޖާގައިގެގޮތުން ދަތިކަން ބޮޑު ތަނަކަށްވުމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ
ޚިދުމަތްތަކަށް ދަތިތަކެއް ލިބެމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ހަމައެއާކު އިދާރާގައި މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ވަރަށްބޮޑަށް
ކުރިމަތިވަމުންދާކަންވެސް

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު މިންވަރު
 2014ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހާސިލުވީ މިންވަރު

ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައ ް

#

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ

ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު

މުއްދަތު

މިންވަރު

Q1

Q2

Q3

Q4

01

• ކޮންމެ މަހަކު  1ފަހަރ ު ރައްޔިތުންނ ާ ބައްދަލުކޮށ ް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު









02

މުވައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނ ާ ކޮންމ ެ މަހަކ ު  1ފަހަރު ބައްދަލުކުރުން









 100%ހާސިލް ކުރެވިފައ ި

03

އެއްގަމުގައި ދުއްވ ާ އުޅަނދުފަހަރު ޗެކުކުރުން









 100%ހާސިލް ކުރެވިފައ ި

04

• އިންސާފު ހޯދުމަށ ް ބޭނުންވ ާ ފަރާތްތަކަށް ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ކައުންސިލާއ ި އިދާރ ީ އިސް މުވައްޒަފުންނ ާ ބައްދަލުކުރެވޭނ ެ އިންތިޒާމ ް ހަމަޖެހި









 100%ހާސިލް ކުރެވިފައ ި

ކޮންމެ މަހަކ ު  1ފަހަރު ބައްދަލު
ނުކުރެވުނު ކަމުގައިވިއަސ ް 03
މަހުނ ް  01މަހ ު ރައްޔިތުންނ ާ
ބައްދަލުކުރެވެމުންދ ޭ

ބައްދަލުކުރެވެމުންދ ޭ
05

ރައްޔިތުންނަށ ް ލިބެންޖެހ ޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް ކަމާބެހ ޭ މުވައްސަސާތަކުގައި ދަންނަވައިގެން މަސައްކަތް ކުރުނ ް









 100%ހާސިލް ކުރެވިފައ ި

06

މުވައްޒަފުންގެ ބްރީފިންގ ހަފްތާއަކ ު އެއްފަހަރު ބޭއްވުނ ް









ކޮންމެ ހަފްތާއަކ ު  1ފަހަރު
ބައްދަލު ނުކުރެވުނ ު ކަމުގައިވިއަސ ް
ކޮންމެ މަހަކ ު  01ފަހަރު
މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުނ ް
ބޭއްވެއެވެ
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 2014ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް

ހއ .މާރަންދޫ ކައުންސިލް

07

ކައުންސިލްގެ ހަމަސްދުވަހުގ ެ ރިޕޯރޓ ް ފޮނުވުނ ް









 100%ހާސިލް ކުރެވިފައ ި

08

ކައުންސިލްގެ އަހަރ ީ ރިޕޯޓް ފޮނުވުނ ް









 100%ހާސިލް ކުރެވިފައ ި

09

ކައުންސިލް ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުން









 100%ހާސިލް ކުރެވިފައ ި

10

މަސައްކަތްތައ ް އެސްޓިމޭޓ ް އުސޫލުނ ް ކުރުން









 100%ހާސިލް ކުރެވިފައ ި

11

ހުށަހެޅ ޭ ބިޑްތައް ބިޑ ް އިވެލުއޭޓ ް ކޮމެޓީއަށ ް ފޮނުވުނ ް









 100%ހާސިލް ކުރެވިފައ ި

12

ކަރަޕްޝަނާމެދ ު މުވައްޒަފުންނ ާ ރައްޔިތުނ ް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމ ް ހިންގުނ ް



 100%ހާސިލް ކުރެވިފައ ި

13

ދީނީ ދަރުސް ދިނުނ ް





 100%ހާސިލް ކުރެވިފައ ި

14

ހިނަވާގޭގެ ޚިދުމަތް ދޭނ ް ފެށުނ ް



15

މިސްކިތުގެ ބައެއ ް މަރާމާތުކުރުނ ް



16

ކައުންސިލްގެ ގުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުނ ް



 100%ހާސިލް ކުރެވިފައ ި

17

ކައުންސިލްގެ ޤުރުއާނ ް ކުލާސް ހިންގުނ ް



 100%ހާސިލް ކުރެވިފައ ި

18

ކައުންސިލްގެ ހަމަސްދުވަހުގ ެ ރިޕޯޓާއި އެނުއަލ ް ރިޕޯރޓް ރައްޔިތުންނ ާ ހިއްސަކުރުނ ް








 100%ހާސިލް ކުރެވިފައ ި



 100%ހާސިލް ކުރެވިފައ ި



 100%ހާސިލް ކުރެވިފައ ި

19

ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބެއްލެވުމަށ ް ގޭގެއަށ ް ޒިޔާރަތްކުރުނ ް









 100%ހާސިލް ކުރެވިފައ ި

20

ލައިބުރަރީގެ ޚީދުމަތ ް ދިނުނ ް









 100%ހާސިލް ކުރެވިފައ ި

21

ވިޔަފާރިތައް ޗެކްކުރުން









 100%ހާސިލް ކުރެވިފައ ި
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 2014ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް

ހއ .މާރަންދޫ ކައުންސިލް





22

ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގ ެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުނ ް

23

ރަށާއި ފަޅުތެރެ ސާފުކުރުން



24

ގަސްއިންދުނ ް



25

ރައްޔިތު ފެންތާގީތައ ް މަރާމާތުކުރުނ ް



26

ގާވައިދުތަކަށް ރައްޔިތުނ ް އަހުވެލިކުރުމުގ ެ ޕްރޮގްރާމ ް ހިންގުނ ް



 100%ހާސިލް ކުރެވިފައ ި



 100%ހާސިލް ކުރެވިފައ ި
 100%ހާސިލް ކުރެވިފައ ި
 100%ހާސިލް ކުރެވިފައ ި





 100%ހާސިލް ކުރެވިފައ ި

27

ގޯޅިމަގުތައ ް ސާފުކުރުނ ް





 100%ހާސިލް ކުރެވިފައ ި

28

ފެންހެދި ،ޗަކަވާ މަގުތަކަށ ް ވެލިއެޅުނ ް





 100%ހާސިލް ކުރެވިފައ ި

29

ކުނިކޮށި ތަރައްޤީކުރުނ ް



30

އެއްގަމުތޮއްޓާއ ި ކަނޑުތޮށ ި މަރާމާތުކުރުނ ް

31

ޕެސްޓ ް ކޮންޓްރޯލ ް ކުރުން

32

މިސްކިތުގެ ބައެއ ް މަރާމާތުތައ ް ކުރުނ ް



 100%ހާސިލް ކުރެވިފައ ި











33

މަގުމަތ ީ ލައިޓް ޖެހުނ ް





34

ވިޔަފާރި /ހޮޓ ާ ޗެކްކުރުން





 100%ހާސިލް ކުރެވިފައ ި



 100%ހާސިލް ކުރެވިފައ ި



 100%ހާސިލް ކުރެވިފައ ި
 100%ހާސިލް ކުރެވިފައ ި





 100%ހާސިލް ކުރެވިފައ ި
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 2014ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް

ހއ .މާރަންދޫ ކައުންސިލް

 2014ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު ގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް
ނުގެންދެވުނު ހަރަކާތްތައް


ޙަރަކާތް  : 1ރައްޔިތުންނަށް ރަށުގައި ތިބެގެން އައިޑީކާޑު ހެއްދުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައި ދިނުމުގެ ގޮތުން
އައިޑީކާޑު ހެއްދުމަށް ރަށަށް ޓީމެއް ގެނައުން
 oސަބަބު/ދަތިތައް :ބަޖެޓްގެ ދަތިކަން އޮތުމުން



ޙަރަކާތް  : 2ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރައިން އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތ ް ދިނުން
 oސަބަބު/ދަތިތައް :ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ،ބަޖެޓް ދަތިކަން ،ކޭޝިއަރ ޓްރޭނިންގ ކުރުން،
ބޭސްގެންނާނެ ފައިސާ ނެތުމުގެ ސަބަބުން ޚިދުމަތް ދެވުން ލަސްވެފައި ވީނަމަވެސް މިއަހަރުގެ
އޯގަސްޓްމަހުގެ ކުރިން އެކަންކަން ހައްލުކުރެވި ޚިދުމަތް ދެވޭނެކަމަށް އުއްމީދުކުރެވޭ



ޙަރަކާތް  : 3ދިރިއުޅުމަށް ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުން
 oސަބަބު/ދަތިތައް :ކުރިން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމަށް
ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ އެކަން ކަން ރަނަގަޅުކުރުމަށް ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލަންޖެހުމާއި މިނިސްޓްރީން
ބިމާބެހޭ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމަށް އެންގުމުގެ ސަބަބުންނެވެ .ނަމަވެސް ކުރިން ދިމާވި
މައްސަލަތައް ހައްލުކުރެވި މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާ އިދާރީ ގޮތުން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ
ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވެއެވެ.



ޙަރަކާތް  : 4މަސްތުވާ ތަކެއްޗާމެދު ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
 oސަބަބު/ދަތިތައް :މިރަށަކީ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ ނެތް ރަށަކަށް ވުމާއެކު އައު ކައުންސިލް
އިންތިޚާބުވެ މުހިއްމު އެހެނިހެން ކަންކަމުގައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހުން



ޙަރަކާތް  : 5ބައުވެފައި/ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެތި ނީލަންކިއުން
 oސަބަބު/ދަތިތައް :އައު ކައުންސިލް އިންތިޚާބުވެ މުހިއްމު އެހެނިހެން ކަންކަމުގައި މަސައްކަތް
ކުރަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން އެމަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައިވީނަމަވެސް އަންނަމަހުގެ ކުރީކޮޅުގައި ނީލަން
ކިޔުމަށް މިހާރު ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ .



ޙަރަކާތް  :6ގަބުރަސްތާނު ފޫޓްފާރު ރޭނުން
 oސަބަބު/ދަތިތައް :ބަޖެޓްގެ ދަތިކަން އޮތުމުން



ޙަރަކާތް  :7ތަޖުއީދުމަގުން ޤުރުއާން ކިޔަވަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯސް ހިންގުން
 oސަބަބު/ދަތިތައް :ބަޖެޓްގެ ދަތިކަން އޮތުމުން



ޙަރަކާތް  :8މުވައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި މާހެފުން ބޭއްވުން
 oސަބަބު/ދަތިތައް :ފައިސާގެ ގޮތުން ދަތިކަން ހުރުމުން



ޙަރަކާތް  :9ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ފަސްގަނޑު އެއްވަރުކުރުން
 oސަބަބު/ދަތިތައް :މިކަން އަދި ކާމިޔާބުވެފައި ނުވި ނަމަވެސް އެމަސައްކަތް މިހާރު
ކުރެވެމުންދެއެވެ.



ޙަރަކާތް  :10ޕާކް/ފިނިމައިޒާން ހެދުން
 oސަބަބު/ދަތިތައް :އެމަސައްކަތް މިހާރު ކުރެވެމުންދެއެވެ.



ޙަރަކާތް  :11ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ކުލީ ބިން ދުކުރުން

10
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ހއ .މާރަންދޫ ކައުންސިލް

 oސަބަބު/ދަތިތައް :ކުރިން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމަށް
ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ އެކަން ކަން ރަނަގަޅުކުރުމަށް ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލަންޖެހުމާއި މިނިސްޓްރީން
ބިމާބެހޭ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމަށް އެންގުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.


ޙަރަކާތް  :12ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ވިޔަފާރިއާބެހޭ މައުލޫމަތު ދިނުމުގެ ސެމިނަރތައް ބޭއްވުން
 oސަބަބު/ދަތިތައް :އައު ކައުންސިލް އިންތިޚާބުވެ މުހިއްމު އެހެނިހެން ކަންކަން ނިންމުގައި
ކައުންސިލް ބިޒީވުމު ން



ޙަރަކާތް  :13ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ބިން ދޫކުރުން
 oސަބަބު/ދަތިތައް :ކުރިން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމަށް
ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ އެކަން ކަން ރަނަގަޅުކުރުމަށް ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލަންޖެހުމާއި މިނިސްޓްރީން
ބިމާބެހޭ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމަށް އެންގުމުގެ ސަބަބުންނެވެ .ނަމަވެސް ކުރިން ދިމާވި
މައްސަލަތައް ހައްލުކުރެވި މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާ އިދާރީ ގޮތުން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ
ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވެއެވެ.



ޙަރަކާތް  :14އީ-ސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތްދޭން ފެށުން
 oސަބަބު/ދަތިތައް :ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގެ  98%މަސައްކަތް
ނިމިފައިވެއެވެ.



ޙަރަކާތް  :15އައިޓީއާ ގުޅޭ ކޯސްތައް ރަށުގައި ހިންގުން
 oސަބަބު/ދަތިތައް :ރަށުގައި އެޚިދުމަތް އެހެންފަރާތަކުން ދެމުންދާތީއެވެ.



ޙަރަކާތް  :16ބަދަރުގައި ތިލަކޮށް ހުންނަ ތަންތަން ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން
 oސަބަބު/ދަތިތައް :ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަންވާނީ ހުށަހެޅިފައެވެ .ނަމަވެސް އަދި އެމަސައްކަތް
ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
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ކައުންސިލުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ މާލީ ހިސާބު
 2014ގެ

ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު
ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

ފުރަތަމަ  6މަހުގެ
ޚަރަދު

 2014ގެ ލިބުނު
ބަޖެޓް

 2014ގެ
ބަޖެޓްގައި ބާކީ
ހުރި ފައިސ ާ

1,706,470.08 3,461,095.00 1,564,624.92

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

3,3814.00

ބަޖެޓް މުޅި ޖުމްލަ

1,800,956.08 3,589,395.00 1,598,438.92

128,300.00

94,486.00

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
210

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

884,295.75 1,928,717.00 1,044,421.25

ޕެންޝަނާއި ،މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި

213

ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

50,828.67

97,222.00

46,393.33

221

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

14,100.00

59,800.00

28,700.00

222

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

72,800.00

359,058.00

212,162.00

223

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

183,400.00

480,180.00

301,280.00

226

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

47,500.00

181,160.00

140,660.00

228

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ ،އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް

151,575.00

354,958.00

92,979.00

1,564624.92

3,461,095

1,706,470.08

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
421

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު

210

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

33,814.00

128,300.00

94,486.00

33,814.00

128,300.00

94,486.00

211

މުސާރައާއި އުޖޫރަ

752,186.26

677,037.74 1,429,224.00

212

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް

292,234.99

207,258.01

499,493.00

884,295.75 1,928,717.00 1,044,421.25
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ކުރިއަށް ރޭވިފައިހުރި ކަންކަން
 2014ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ނުވާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ގޮތް

ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައ ް

#

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް

މުއްދަތު

ލަފާކުރާ ބަޖެޓް

Q1

Q2

Q3

Q4



01

ރައްޔިތުންނަށ ް ރަށުގައި ތިބެގެން އައިޑީކާޑު ހެއްދުމުގ ެ ފުރުސަތ ު ހޯދައ ި ދިނުމުގ ެ ގޮތުނ ް އައިޑީކާޑ ު ހެއްދުމަށ ް ރަށަށ ް ޓީމެއް ގެނައުނ ް



02

ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރައިނ ް އާސަންދައިގ ެ ޚިދުމަތ ް ދިނުނ ް



100000.00

03

ދިރިއުޅުމަށް ބަންޑާރ ަ ގޯތ ި ދޫކުރުނ ް



150000.00

04

މަސްތުވާތަކެއްޗާމެދ ު ހޭލުންތެރިކުރުމުގ ެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުނ ް



05

ބައުވެފައި /ހަލާކުވެފައިވ ާ ތަކެތ ި ނީލަންކިއުނ ް



50000.00








06

ގަބުރަސްތާނު ފޫޓްފާރު ރޭނުނ ް



280000.00

07

ތަޖުއީދުމަގުނ ް ޤުރުއާނ ް ކިޔަވަނ ް ދަސްކޮށްދ ޭ ކޯސް ހިންގުނ ް



45000.00

08

މުވައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގ ެ މެދުގައ ި މާހެފުނ ް ބޭއްވުނ ް



09

ފުޓްބޯޅ ަ ދަނޑުގ ެ ފަސްގަނޑ ު އެއްވަރުކުރުނ ް

10

ޕާކް /ފިނިމައިޒާން ހެދުނ ް





50000.00


13
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11

ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށ ް ކުލީ ބިނ ް ދުކުރުނ ް

12

ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ވިޔަފާރިއާބެހ ޭ މައުލޫމަތު ދިނުމުގެ ސެމިނަރތައ ް ބޭއްވުނ ް

ހއ .މާރަންދޫ ކައުންސިލް






13

ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށ ް ބިން ދޫކުރުނ ް





14

އީ-ސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތްދޭން ފެށުނ ް





15

އައިޓީއާ ގުޅޭ ކޯސްތައ ް ރަށުގައ ި ހިންގުނ ް



16

ބަދަރުގައި ތިލަކޮށ ް ހުންނަ ތަންތަނ ް ފުންކުރުމުގ ެ މަސައްކަތް ކުރުނ ް
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ނިންމުން
މިރިޕޯރޓް ނިންމުމުގެ ކުރީން ރާއްޖޭގެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އަށް ޝުކުރު
ދަންނަވަމެވެ .އ ިަދ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ތިއްބެވި އެކި ފެންވަރުގެ ވެރިންނަށް ހެޔޮވިސްނުން ދެއްވުން
ﷲ ތަބާރަކަ ވަތަޢާލާގެ ހަޟްރަތުގައި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ .އަދި ދިވެހިން ހިތްފަސޭހަ ،މިނިވަން ރާއްޖެ އިސްލާމްދީނުގެ
ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކުގެމަތީ ދިވެހިންނަށް އުފާ ފާގަތިކަން ލަހައްޓަވާށި "އާމީން"

_______________
 14ޖުލައި 2014
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