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c
ތަޢާރަފު
ގ
މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު ެ 7/2010
ޑލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ
ޅސްމަ ު
ގ މަތީން ލިޔެވޭ މާ ޮ
ތ ެ
އވާ ގޮ ު
އ ބަޔާންކޮށްފަ ި
ގ (ހ) ގަ ި
ނ މާއްދާ ެ
 109ވަ ަ
އ ދިޔަ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ރިޕޯޓެވެ.
ތއް ހިނގަ ި
އހަރުގެ މަސައްކަތް ަ
ކައުންސިލުން  2016ވަނަ ަ
މި

ރިޕޯޓްގައި

ގ
ލ ެ
ކައުންސި ް

ތަޞައްވުރާއި،

އވެ.
ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައިވާނެ ެ

ސލްގެ
ކައުން ި

ސލްގެ
މިޝަންއާއި ،ކައުން ި

އިދާރީ

ހިންގުން

ނ
ލ ް
ކއުންސި ު
ގއި ަ
ރގެ ތެރޭ ަ
މީގެ އިތުރުން  2016ވަނަ އަހަ ު

ނ
ރވު ު
އންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ކު ެ
ނިންމި ނިންމުންތަކާއި ،މާލީ ތަފްޞީލުގެ އިތުރުން ކަ ު
ނއެވެ.
ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައިވާ ެ
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ކައުންސިލުގެ ތަޞައްވުރު
ރގުން އަރާހުރި ،އިސްލާމީ
ޮ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫއަކީ ދިރިއުޅެން އުފާވެރި ،ތަރައްޤީއާއި ތަހުޒީބުގެ
މުޖުތަމަޢަކަށް ވުމެވެ.
ދަށުން

ހެދިފައިވާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނާއި އަދި އެ ޤާނޫނުގެ
އެންމެހާ

ޤަވާޢިދުތަކާއި،

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޤާނޫނު

އަސާސީއާއި

އެންމެހާ

ޤާނޫނާ

އ
ތ ް
ޤަވާޢިދު ަ

ދނާއި
އ ލިއްބައިދިނުމާއިީ ،
މއެކު ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތަ ް
މ ކަ ާ
ތއާއި ފަންތިއަކަށް ހަމަހަ ަ
ތަންފީޒުކުރުމާއި ،ހުރިހާ ގިން ި
ޘަޤާފަތް ދިރުވައި ޑިމޮކްރެޓިކް ވެއްޓެއްގައި ޤައުމިއްޔަތު ދިރުވުން.

ކައުންސިލުގެ މިޝަން
ށ ހެދުމާއި ،ދިމިޤްރާޠީ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ އަކީ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ފުރުޞަތުތައް ގިނަ ރަށަކަ ް
އުޞޫލުތަކާއި ޞުލްޙަ މަސަލަސްކަމަށް ލޯބިކުރާ ކުށް މަދު މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމާއެކު މާލީ ތަނަވަސްކަމާއިއެކު އުނގެނުމާއި
ނ
ޤބިލުކަ ް
ނނަށް ހުނަރާއި ާ
ނށް ލުއިފަސޭހަކޮށް ދިނުމާއި ،ޒުވާނު ް
ބޭސްފަރުވާއަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ވާޞިލުވުމުގެ މަގު އެންމެން ަ
ތރި އަޅާލާ ވެއްޓެއް ހޯދައި ދިނުމާއެކު ރަށުގެ ތަރައްޤީގައި
އިތުރު ކުރުމުގެ މަގު ފަހިކުރުމާއި ،ދުވަސްވީ މީހުންނަށް އޯގާ ެ
ގ
ތބާރު އުފެއްދުން .ރައްޔިތުން ެ
ރައްޔިތުންނާއި ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކޮށް ،ރައްޔިތުންގެ ކިބާގައި ޔަޤީންކަމާއި އި ު
ހޞިލު ކުރުމެވެ.
ހމަ ގޮތެއްގައި އިތުރުކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއާއެކެ ނަތީޖާ ާ
އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން ހަމަ ަ
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ރަށުގެ ވަނަވަރު
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫއަކީ އާބާދީގައި  1115މީހުން ދިރިއުޅޭ މިއަތޮޅުގެ އިރުމަތީ ބިތުގައިވާ ރަށެކެވެ.

ގ
ރަށު ެ

ކ
ދިގުމިނުގައި  1330މީޓަރު ހުރިއިރު ފުޅާމިނުގައި  480މީޓަރު ހުރެއެވެ .ބޮޑުމިނުގައި  57ހެކްޓަރު ހުންނައިރު ،މިރަށަ ީ
މި އަތޮޅަށް ބަލާއިރު ބިމުގެ ސައިޒްގެގޮތުން ދެވަނައަށް އެންމެ ބިން ބޮޑު ރަށެވެ.

މި ރަށާއި ވެރިކަން ކުރާ ރަށް

އޭދަފުއްޓާއި ހުރި ދުރުމިނަކީ  6މޭލެވެ .ވެރިރަށް މާލެއާއި ދެމެދު ހުރި ދުރުމިނަކީ  117.74ކިލޯމީޓަރެވެ.
މސަރަޙައްދުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ނާރެހެއްގެ ގޮތުގައި މިރަށް
ދަރަވަންދޫ ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯރޓްގެ ޚިދުމަތް ފެށުމުން ި
ނ
ބެލެވޭއިރު ،މިއަތޮޅުގައިވާ ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ  10ރިސޯޓަށް ފަތުރުވެރިން ގެންދިއުމުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވެ ީ
ދަރަވަންދޫ ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯރޓެވެ.
މިރަށަށް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ "ހަނިފަރު ބޭ"" ،ދަރަވަންދޫ ކަން" އަދި

"ދަރަވަންދޫ ތިލަ" ފާހަގަކުރެވެނީ ގުދުރަތީ

އވެ.
ގޮތުން ޚާއްޞަ ތަންތަން ގޮތުގަ ެ
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ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ ބަޔާން
ގ
ގތުގައި އުފައްދަވާ އެއިންސާނިއްޔަ ދަރިފަސްކޮޅު ދިރިއުޅުމުގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ނިޒާމެއް ެ
އިންސާނުން އެންމެ ފުރިހަމަ ޮ

ތެރެއިން ލައްވަވާ ދިރިއުޅުން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އާރާސްތުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ބުއްދި އިންސާނާއަށް ހިބަކޮށްދެއްވި اهلل
މ
ފޡުކޮށްދެއްވި މިއުއްމަތުގެ އިމާ ު
މ ހަރުދަނާކަން މަތީ ތަން ީ
تبارك وتعاىل އަށް ޙަމްދުކުރަމެވެ .އަދި މި ނިޒާމު އެން ެ
ލވާތާއި ސަލާމު ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ.
ބއްޔާގެ އަހުލު ބައިތުންނަށް ޞަ ަ
މުޙައްމަދު ޙަބީބަށާއި އެމާތް ނަ ި
ނިމިގެން މިދިޔަ  2016ވަނަ އަހަރަކީ ބ .ދަރަވަންދޫ ގެ ތަރައްޤީއަށް ވަރަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތް ތަކެއް ކުރެވުނު
އަހަރެކެވެ .މި ގޮތުން ދަތުރުވެރިންގެ ފަސޭހައަށްޓަކައި ފެރީ ގިމަތައެއްގެ ބިނާކޮށް "މެހުމާނީ ހިޔާ" ނަމުގައި ހުޅުވުނެވެ.
މެހުމާނީ ހިޔާ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާއާއި ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ފެރީ ގިމަތަ އާއި އިންވެގެން
ޅ
ކެފޭ އެއް ހިންގުމަށް ބަޔަކާ ޙަވާލު ކުރެވުނެވެ .ޒަމާނީ ބަށި ބޯޅަ ތަޢާރަފުކުރުމުގެ ގޮތުން ޒަމާނީ ބަށި ބޯ ަ
ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ތިމާވެށީގެ

އެސޯސިއޭޝަންއާއި ގުޅިގެން ދަރަވަންދޫގެ ޒުވާނުނަށް ވޯރކްޝޮޕެއް ބޭއްވިފައިވެ އެވެ.

ދުވަސް ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން  2016ވަނަ އަހަރުގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހުވެސް ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް
ގެންދެވިފައިވެ އެވެ.

ރަމަޟާންމަހަށް މަރުޙަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން ރަށުގެ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވައިލައިގެން މާހެފުމެއް

ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކުރެވިފައިވެ އެވެ.

ނ
ކައުންސިލްގެ އާމުދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ބަނދަރު ސަރަހައްދު ް

ފަސް ބިމެއް ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހުޅުވާލެވުނެވެ.

ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުނެވެ .އަދި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި

ރ
ބސީތަކުންނާއި މުވައްސަސާތަކުން ކުނި ނަގާދިނުމުގެ ޚިދުމަށް  2016ވަނަ އަހަރު ނޮވެންބަ ު
ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ގޮތުން ގޭ ި
ނ
އޓުމާއި ކު ި
ރސްތާނު ބެލެހެ ް
ގބު ު
ނގި ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމާއި ަ
ނސިޕަލް ޚިދުމަތްތަކަށް މީހުން ެ
މަހު ފެށިގެން ދިޔަ އެވެ .މު ި
ކޮށި ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް މި ދިޔަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.
ހނު ކަން މި ފުރުސަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.
ހިސާބަކުން ހުއްޓާލަންޖެ ު

ޓން ވަކި
މީގެ ތެރެއިން ބަނދަރު ބެލެހެއް ު

މ
ކށް ފޯ ު
އައިޓީކާޑު ހެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަ ަ

ރ
ތ  2016ވަނަ އަހަ ު
ރމުގެ ގޮތުން އައިޑީކާޑު ކަލެކްޓިންގ ސެންޓަރެއްގެ ޚިދުމަ ް
ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކު ު
ޤާއިމުކުރެވުނެވެ.

ބ ކިޔުމުގެ ގޮތުން ޚާއްޞަ
ދލް ޣަފޫރު (ގައްބެ)އަށް މަރުޙަ ާ
ޢބް ު
ގއި ރާއްޖެ ވަށާ ބުރެޖެހި ަ
ކަތަމާރާނެއް ަ

ހަރަކާތެއް  2016ވަނަ އަހަރު ބޭއްވިފައިވެ އެވެ.
ދ
ހ ާ
ރަށަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޒަރީ އޮނަރަބްލް ޢަބްދުﷲ ޖި ާ
ބައްދަލުކުރެވި މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެ އެވެ.

ފ
އ ް
ދަރަވަންދޫގެ ނަރުދަމާއާއި ފެނުގެ ޚިދުމަތާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރ ޮ

އ ބައްދަލުކުރެވިފައިވެ އެވެ.
އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނާޖީ އޮނަރަބަލް ޠާރިޤު އިބްރާހީމްއާ ި

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް

އެފެއާޒް ޑޮކްޓަރ ޒިޔާދު ބާގިރު ދަރަވަންދޫއަށް ވަޑައިގެން ދަރަވަންދޫގެ މިސްކިތްތަކުގެ ހާލަތު ބައްލަވާފައިވެ އެވެ.
ހލަތާއި ގުޅޭގޮތުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އިސްވެރިންނާއި ފާއިތުވި އަހަރު ބައްދަލުކުރެވިފައިވެ އެވެ.
ދަރަވަންދޫގެ ކަރަންޓްގެ ާ
ދަރަވަންދޫގައި

ޕޮލިސް

މަޝްވަރާކުރިވިފައިވެ އެވެ.

ސްޓޭޝަނެއް

ޤާއިމުކުރުމާއި

ގުޅޭ

ގޮތުން

ކޮމިޝަނަރ

ފ
އޮ ް

ޕޮލީސްއާއި

ބައްދަލުކުރެވި

އ
ށނާ ި
މީގެ އިތުރުން ދަރަވަންދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވި ސަރުކާރުގެ ވެރިން ފެންވަރުގެ ބޭބޭފުޅުނަ ް

ހޅިފައިވާނެ އެވެ.
ށ ެ
ބައްދަލުކޮށް ރަށުގެ ތަރައްޤީއާއި ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހެޅުންތައް ހު ަ
މ
ކއުންސިލްގެ ޤާނޫނީ ޒިން ާ
ގ ޤާނޫން  7/2010ންރަށު ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުންހިންގުމު ެ
އަދާކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރެވޭތޯ މި ކައުންސިލުން ގިނަ ވިސްނުން ތަކެއް ވިސްނާ އެތައް
މަސައްކަތް ތަކެއް ފާއިތުވީ އަހަރު ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.
ތކެއް ކުރިމަތިވި އަހަރެކެވެ.
ގންޖެހުން ަ
ނހަނުގިނަ ޮ
ކ ވެސް ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ު
ފާއިތުވި  2016ވަނަ އަހަރަ ީ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ދައުލަތުގެ މާލީ އެހީ އަހަރުން އަހަރަށް ދަށްވެ  2016ވަނަ އަހަރަށް ރިކަރަންޓް
ކ
ނމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމަ ީ
ލ އެ ް
މ މިއާއެކު ފާހަގަ ކޮށް ާ
ނ ވަރަށް ކުޑަމިންވަރެކެވެ .ހަ ަ
ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަ ީ
5

ރގެ ރިޕޯޓް
 2016ވަނަ އަހަ ު

ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ނދޫ ކައު ް
ރވަ ް
ބރީ ދަ ަ
ނ ު
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކު ު

ހ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު އެންމެ ފުރިހަމަޔަށް ނުލިބުމެވެ.
ދން ޖެ ޭ
ކައުންސިލްތަކަށް ލިބި ޭ

ގ
ގ އިތުރުން މުއައްޒަފުން ެ
މީ ެ

ދަތިކަންވެސް ފާހަގަ ކޮށްލަމެވެ.
 2016ވަނަ އަހަރަކީ ކައުންސިލް ހިންގުމަށް ތަފާތު ދަތި ތަކާއި ގޮންޖެހުން ތަކެއް ކުރިމަތިވި އަހަރެއްކަމުގައި ވިޔަސް،
ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަށް އެންމެ އެކަށޭނަ ގޮތަށް ފޯރުކޮށްދެވުނު އަހަރެކެވެ .އަޅުގަނޑުގެ އިލްތިމާސްއަކީ 2017
ރ
ދއްވާ 2016 ،ވަނަ އަހަ ު
ށ ެ
އއްބާރުލުން އަޅުގަނޑުމެންނަ ް
އަހަރު ،ސަރުކާރާއި ކަމާބެހޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ ފުރިހަމަ ެ
ވސް ޙައްލެއް ހޯއްދަވާދެއްވުމެވެ.
ކުރިމަތިވި ގޮންޖެހުންތަކަށް އަ ަ
ނ
އަޅުގަޑުގެ ދުޢާ އަކީ މި ކައުންސިލުން ކުރަމުންމިދާ މަސައްކަތުގައި ސާބިތުވެތިބުމުގެ ތަޢުފީޤު ލިބި ،މަގު ތަނަވަސްވު ް
ރ ކޮށްދެއްވުމެވެ.
މއި ފާގަތިކަން ތާއަބަދުމެ މިންވަ ު
ﷲ މިންވަރުކޮށް ދެއްވުމެވެ .އަދި ދަރަވަންދޫކައުންސިލަށް ފަހިކަ ާ

ޙުސައިން ނާޡިމް
ކައުންސިލްގެ ރައީސް
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ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ނދޫ ކައު ް
ރވަ ް
ބރީ ދަ ަ
ނ ު
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކު ު

ފިހުރިސްތު
ފ 2 ...........................................................................................................................................
ތަޢާރަ ު
ކައުންސިލުގެ ތަޞައްވުރު 3 ......................................................................................................................
ކައުންސިލުގެ މިޝަން 3 ..........................................................................................................................
ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ ބަޔާން5 ................................................................................................................
ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު 8 ............................................................................................
ފުރަތަމަ ބައި :ލިބުނު ކާމިޔާބުގެ ޚުލާޞާ 9 ...................................................................................................
ޖ 9 ..........................................................................................................................
ހާސިލުކުރެވުނު ނަތީ ާ
ނ 14 ......................................................................................
ދެވަނަ ބައި :ކައުންސިލާއި ކައުންސިލުގެ ހިންގު ް
ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތް 14 ...................................................................................................
ކައުންސިލަރުންގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު 15 ...........................................................................................
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ރގެ ރިޕޯޓް
 2016ވަނަ އަހަ ު

ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ނދޫ ކައު ް
ރވަ ް
ބރީ ދަ ަ
ނ ު
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކު ު

ފުރަތަމަ ބައި :ލިބުނު ކާމިޔާބުގެ ޚުލާޞާ
ހާސިލުކުރެވުނު ނަތީޖާ
މުވައްޒަފުންގެ އައިޑީކާޑު ބޭނުންކުރަން ފެށުން
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން މުވައްޒަފުންގެ އައިޑީކާޑު ބޭނުންކުރަން ފެށުނީ މި އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ.
އިޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދުތަކުގައި ޖަހާފައިވާ ބައްތި ދަނޑިތައް ބެލެހެއްޓުން
އޓުމުގެ މަސައްކަތް މި އަހަރުވެސް ކުރިއަށް
ރމާތުކޮށް ބެލެހެ ް
އިޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދުތަކުގައި ޖަހާފައިވާ ބައްތި ދަނޑިތައް މަ ާ
ގެންދެވިފައިވެ އެވެ.
އިޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދުތަ ކުނިކަހައި ބެލެހެއްޓުން
 2016ވަނަ އަހަރުވެސް އިޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދުތައް ކުނިކަހައި ބެލެހެއްޓިފައިވެ އެވެ.
މެހުމާނީ ހިޔާ ހުޅުވުން

ޙިފްޡުކޮށް ތަރާވީސްނަމާދުކުރުމަށް ޙާފިޡުން ގެނައުން
ވސް ނަމާދުކުރުމަށް  4ޙާފިޡުން ގެނެވިފައިވެ އެވެ.
ރަމަޟާންމަހު ޙިފްޡުކޮށް ތަރާ ީ
ދީނީ ނަޞޭހަތްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމު
ވ
ދނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް މި އަހަރު ބޭއްވިފައި ެ
ނ ނަޞޭހަތް ި
މގެ ގޮތުން މިސްކިތްތަކުގައި ދީ ީ
ނތެރިކަން އިތުރުކުރު ު
ދީނީ ހޭލު ް
އެވެ.
ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ޤައުމީ ވަޢުދުގައި ސޮއިކުރުން
އ
ގއި ބ .ދަރަވަންދޫގެ މުވައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ސޮއިކުރުން  2016އޭޕްރީލް  21ގަ ި
ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ޤައުމީ ވަޢުދު ަ
ބޭއްވިފައިވެ އެވެ.

9
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ހުކުރު މިސްކިތުގެ އެތެރެ ސީލިންގ ކުރުން
ހުކުރު މިސްކިތުގެ އެތެރޭގެ ސީލިންގ ބަދަލުކޮށް އަލުން ސީލިންގ ކުރެވިފައިވެ އެވެ.
މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
 2016ވަނަ އަހަރުގެ ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވިފައިވެ އެވެ.

ބަށި ބޯޅަ ކޭމްޕެއް ބޭއްވުން
އ
ނ ތަމްރީންކުރުމަށް ޒަމާނީ ބަށި ބޯލް އެސޯސިއޭޝަންއާ ި
ޝލުންނާއި ކޯޗު ް
ގ ގޮތުން އޮފި ަ
ށބޯޅަ ތަޢާރަފުކުރުމު ެ
ޒަމާނީ ބަ ި
ގުޅިގެން  2016އޭޕްރީލް  21ން  23ށް ވާރކްޝޮޕެއް ހިންގިފައިވެ އެވެ.
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އައިޑީކާޑު ކަލެކްޓިންގ ސެންޓަރެއް ޤާއިމުކުރުން
ވ
އއިޑީކާޑު ކަލެކްޓިންގ ސެންޓަރެއް މި އަހަރު ޤާއިމުކުރެ ި
ނލް ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ފަރާތުން ަ
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަ ަ
ޚިދުމަތްދޭން ފެށިފައިވެ އެވެ.

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ގޯތިތެރެ ޒީނަތްތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ގޯތިތެރެ ޒީނަތްތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް މި އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެ އެވެ.

ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން
ބއްދަލުވުމެއް ދުސިތް ތާނީ
ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ކަނޑުގެ ދިރުންތަކާއި ވެލާ ކަނހަބާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ަ
މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓާއި ގުޅިގެން މި އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެ އެވެ.
ވޭސްޓް ކަލެކްޝަން ސާރވިސަސް ފެށުން
ވ
ށފައި ެ
ދނުމުގެ ޚިދުމަތް ފެ ި
ނނާއި އެކިއެކި މުވައްސަސާތަކުން ކުނި ނަގާ ި
ނ ދުވަހު ގޭބިސީތަކު ް
ރ  03ވަ ަ
 2016ނޮވެންބަ ު
އެވެ.
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އިޖުތިމާޢީ ފޭރާން ޕްރޮގްރާމް
އ
އ މަގުމަތީ ރައްކާތެރިކަމާ ި
ޢ ފޭރާން  2016ގެ ނަމުގަ ި
ދަރަވަންދޫ ޕޮލިސް ،ރަށުގެ ޒުވާނުންނާއި ގުޅިގެން އިޖުތިމާ ީ
އ ވޮލީ ކޯޗިންގ ކޭމްޕެއް މި އަހަރު ހިންގިފައިވެ އެވެ.
ރޯޑްވާދިނަސް އާކޮށްދިނުމާއި ،މަގުތަކުގައި ޑަސްބިން ބެހެއްޓުމާ ި

ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
 2016ވަނަ އަހަރުގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ގަސްއިދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެ އެވެ.
މި ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ދުސިތް ތާނީ ރިސޯޓުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެފައިވެ އެވެ.
ރުއް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް

ބ އަތޮޅުގެ ތާރީޚާއި ސަގާފަތާ އާދަކާދައާ އަދަބީ ތަރިކަ ހޯދުން
ށ
ބހުގެ އެކަޑެމީގެ ވަފުދެއް ދަރަވަންދޫއަ ް
ތއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ދިވެހި ަ
ބ .އަތޮޅުގެ ތާރީޚާއި ޘަޤާފަ ާ
ޒިޔާރަތްކުރެއްވި އެވެ.

12

ރގެ ރިޕޯޓް
 2016ވަނަ އަހަ ު

ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ނދޫ ކައު ް
ރވަ ް
ބރީ ދަ ަ
ނ ު
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކު ު

ބިދޭސީ ލޭބަރުންގެ އިންސްޕެކްޝަން
ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ހޯދުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލީސް ސަރވިސްއާއި އަތޮޅު
ކައންސިލް ގުޅިގެން ދަރަވަންދޫގައި އިންސްޕެކްޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގިފައިވެ އެވެ.

"ގައްބެ"ގެ ދަތުރު
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކު ު

ރގެ ރިޕޯޓް
 2016ވަނަ އަހަ ު

ދެވަނަ ބައި :ކައުންސިލާއި ކައުންސިލުގެ ހިންގުން
ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތް
ކައުންސިލުގެ އޮނިގަނޑު

ކައުންސިލް މެމްބަރުން
އބެހޭ
ޖގެ އިދާރާ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާ ި
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލަކީ ދިވެހިރާއް ޭ
ފއިވާ ކައުންސިލެކެވެ.
ނބަރު 07( 7/2010 :މެއި  )2010ދަށުން އުފެދި ަ
ޤާނޫނު ނަ ް

އ
ބނާ ގޮތުން ކައުންސިލްގަ ި
ޤާނޫނު ު

ހިމެނެނީ ޖުމުލަ  05ކައުންސިލަރުންނެވެ.

ޙުސައިން ނާޡިމް

ޢަލީ މާޖިދު

ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސް
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ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
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ރގެ ރިޕޯޓް
 2016ވަނަ އަހަ ު

ފޤު
ކައުންސިލް މެންބަރު ޢަލީ ޝަ ީ

ކައުންސިލް މެންބަރު މުޚްތާރު ޔޫސުފް

މ
ކައުންސިލް މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡި ް

ކައުންސިލަރުންގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން:

ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޙުސެއިން ނާޡިމް

.1

ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ ތަރައްޤީ ގެނައުމާއި ،ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުން.

.2

ބއްވުމަށް ،ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން.
ޖަލްސާތަކާއި ބައްދަލުވުންތައް ޭ

.3

ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ޒިންމާދާރު ކުރުވުން.

.4

ހ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުމާއި ،އިދާރި ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ،އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ގެންނަންޖެ ޭ
އެންމެހާ އިސްލާޙުތަކެއް ގެނައުން.

.5

ފޒު ކުރުމާއި ،ޢާއްމުކުރުން.
ނ ީ
ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ތަ ް

.6

އންސިލްގެ މަޝްވަރާގެމަތިން ރާވާ ކުރިއަށްގެންދިއުން.
ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުންތައް ކަ ު

.7

ތ
ގ ް
ކައުންސިލް ދައުރުގެ  3އަހަރުގެ ތާވަލް އެކުލަވާ މަސައްކަތުގެ ޕްލޭން ފުރިހަމަކޮށް މަސައްކަތް ހިނގާ ނުހިގާ ޮ
ބަލަމުން ގެންދިއުން.

.8

ވނުކަން ޔަޤީންކުރުން.
ކައުންސިލްގެ އެންމެހާ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކުރުވާ ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނު ު

.9

ނމާދާރުގެ ވެރިޔާއާއި
ގތަށް ،ޒި ް
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ހަލުވި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޮ
ގުޅިގެން މަސައްކަތުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތައް ހަމަޖެއްސުން.
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ރގެ ރިޕޯޓް
 2016ވަނަ އަހަ ު

ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަލީ މާޖިދު

ބަޖެޓް އެންޑް ސްޓެޓިސްޓިކް:
.1

ޖލައި  31ގެ ކުރިން ނިންމާ ފާސްކޮށް ފޮނުވުން.
ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ހިނގާ އަހަރުގެ ު

.2

ކައުންސިލްގެ  3އަހަރުގެ ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން.

.3

މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ ފައިސާގެ ޚަރަދު ތަކާއި ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުން.

.4

އދި ވިޔަފާރި އާއި އިޤްތުޞާދު ގެ ދާއިރާތަކާއި ގުޅޭ ތަފާސް ހިސާބުތައް ހޯދުމާއި
އާބާދީ ،ސިއްޙަތު ،ތަޢުލީމީަ ،
ކރުން.
ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމާއި އާންމު ު

.5

އޓުން.
ތއް މަހުން މަހަށް ބަލެހެ ް
ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީގެ ހިސާބު ަ

.6

ތތަކާއި ހަވާލުކުރުން.
ތށް ،އެފަރާ ް
ބިޑް އަދި އެސްޓިމޭޓްތައް ކައުންސިލްގެ ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީން ނިންމާގޮ ަ

.7

އކަތްކުރާ ކޮމެޓީތައް ވިލަރެސްކުރުމާއި ،އެހީތެރިވެ ދިނުމާއި ،އަދި ކައުންސިލްގެ
އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސަ ް
ނން.
މަޝްވަރާއާއި އެކު ކޮމެޓީއަށް ބޭނުންވާ ލަފާދި ު

.8

ބލެހެއްޓުން.
ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ލިސްޓް ބެލެހެއްޓުމާއި ،މުދަލުޒަކާތާއި އަދި ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ކަންކަން ެ

މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާޡިމް

ޕްރޮޖެކްޓްސް އެންޑް ޕްލޭނިންގް:
.1

ބދަލުތައް ގެނައުން.
ތަރައްޤިގެ ޕްލޭ އެކުލަވާލުމާއި އަދި ކޮންމެ އަހަރެއްގައި ޕްލޭން ގެންނަންޖެހޭ ަ

.2

ހ
ރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންތައްޔާރު ކުރުމާއި އާންމު ކުރުމާއި އަދި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންއަށް ގެންނަންޖެހޭ އެންމެ ާ
ބަދަލުތައް ގެނައުން.

.3

ސިއްޙީ ،ތަޢުލީމީ ،އިޤްތުޞާދީ ،އަދި އިޖުތިމާޢީ ދާއިރާތަކުން ތަފާތު ތަރައްޤީގެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ލިޔެ ތައްޔާރުކޮށް
ކައުންސިލްއަށް ފޮނުވުން.

.4

ނ
ރމަށް އިންވެސްޓަރު ް
ކންތައްތައް ކު ު
ޤއަށް ބޭނުންވާ ަ
ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި ރަށުގެ ތަރައް ީ
ނންވާ ކަންތައްތައް ކުރުން.
ހޯދުމާއި އަދި ރަށުގެ ޝަޢުޤުވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކުރަން ބޭ ު

.5

ޕުރީސްކޫލް ހިންގުމާއި ހަރުދަނާކުރުން.

އިކޮނޮމިކް އެންޑް ސޯޝަލް ސާރވިސަސް:
.1

މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަފީޤު

ފރިވެރިން ރަށުގައި ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވާ
ރަށުގައި ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ހުރި ފުރުޞަތުތައް ހޯދާ ވިޔަ ާ
ގ އެހީގައި މަސައްކަތް ކުރުން.
ކަންތައްތައް ހޯދާ އެކިފަރާތްތަކު ެ

.2

ތއް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާއާއި ލޯނުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދާދެވޭގެ ގޮތްތައް
ކުދިއަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ަ
ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

.3

ތރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.
ރަށުގައި އުފެއްދުންތެރިކަން އި ު

.4

ސިއްޙީ ،ތަޢުލީމީ ،އިޤްތިޞާދީ ،އަދި އިޖުތިމާޢީ ދާއިރާތަކުން ،އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ
އެފަދަ ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތުތައް އާންމުކުރުން.

.5
.6

ޖހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
ކން ދެމެހެއްޓުމަށް އިތުރުކުރަން ެ
ޢާންމު އިޖުތިމާޢީ އެއްބައިވަންތަ ަ
ކުޅިވަރުޕާކުތަކާއި

ކުޅިވަރު

ކުޅޭބިންތައް

އގައި
ޓނިވިގޮތެ ް
ދެމެހެއް ެ

ބެލެހެއްޓުމާއި،

ޤކުރުމަށް
ތަރައް ީ

ވ
ބޭނުން ާ

މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
.7

ތކާއި އަދި ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރުމަށް ފާސްކުރާ މުނާސަބާތައް ފާހަގަކުރުން.
އާންމުކޮށް ފާހަގަކުރާ މުނާސަބާ ަ

.8

ތރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުން.
ލން ެ
ރައްޔިތުންނަށް ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއް ހޯދައިދިނުމަށް ހިންގޭ ހޭ ު
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.9

ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ނދޫ ކައު ް
ރވަ ް
ބރީ ދަ ަ
ނ ު
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކު ު

އ
ގ ި
ކުލަބް ޖަމުއިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުމާއި ،އެފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން ،ކައުންސިލުން ހިންގާހަރަކާތްތަކު ަ
އިތުރުކުރުވުމާއި ،އަދި ކުލަބް ޖަމުއިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދިނުން.

މުނިސިޕަލް ސާރވިސަސް:

މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޚްތާރު ޔޫސުފް

.1

އިޖުތިމާޢީ ސަރައްދުތަކުގެ ސާފުތާޙިރުކަމާއި ،ރައްކާތެރިކަން ބެލެހެއްޓުން.

.2

ބތުރަ ފިލުވުން.
އޓާ އެތަންތަނުގެ އާ ާ
ނގެއާއި ،މިސްކިތްތަށް ބަލަހަ ް
ރަށުގެ ޤަބުރުސްތާނާއި ،ދޮޅިދާ ް

.3

މތީގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދިނުން.
ތކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން މަގު ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނުނާއި ޤަވާޢިދު ަ

.4

ގޯތި ދޫކުރުމާއި ،ކަނޑާއި އެއްގަމު އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީކޮށް ދިނުމާއި ،ހުއްދަތަށް ދޫކުރުން.

.5

މީހުން ދިރުއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ރުއްގަސް އިންދުމާއި ބެހޭ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތަށް ރުއްގަހުގެ މައްސަލަތައް ބެލެހެއްޓުން.

.6

ޓން.
ރަށުގައި އެކަށީގެންވާގޮތަށް ކުނި މެނޭޖުކޮށް ބެލެހެއް ު

.7

ނން.
ރށް ސާފުބޯފެން ފޯރުކޮށްދި ު
ރަށުގެ ރަށްޔިތުންނަށާއި ،ބަނދަ ަ

.8

ޢާއްމު ޤަވައިދު ތަކުގައިވާ ފީ ނުވަތަ ކުލި ނެގުމާއި ތަންފީޒުކުރުން.

ކައުންސިލުގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް
މިކޮމެޓީތައް މަސައްކަތް ކުރާނީ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ މަސަލަތައް ދިރާސާކުރުމަށެވެ .ކޮމެޓީތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިއުމުން
ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީ
މުޤައްރިރު :ނައިބުރައީސް އަލީ މާޖިދު،
އިތުރު މެންބަރުން :ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހުސެއިން ނާޡިމް
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ނަޒީފް
ސީނިއަރ އެޑްމިން އޮފިސަރ އިބްރާހީމް ހުސާމިން
އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އާމިނަތު ނަޛީރާ
މަސްޢޫލިއްޔަތު:
.1

ބަޖެޓް ތައްޔާރު ކުރުން.

.2

ބަޖެޓް ޚަރަދުތައް ދިރާސާކުރުމާއި ތަފާސް ހިސާބު ބެލެހެއްޓުން.

.3

އިވެލުއޭޓްކުރުން.

.4

ރކުރުން.
ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތު އިތުރުކުރުމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ކުރުމާއި ،ފީޒިބިލިޓީ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާ ު

.5

އޮޑިޓްކުރުމާއި ،ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކުރުން.

ޤާނޫނީ ކޮމެޓީ
މުޤައްރިރު :މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް
އސް ޢަލީ މާޖިދު
އިތުރު މެންބަރުން :ނައިބު ރަ ީ
ޤ
މެންބަރު ޢަލީ ޝަފީ ު
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ނަޒީފް
އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ފަތުޙީ
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މަސްޢޫލިއްޔަތު:
.1

ޔރުކުރުމާއި ،ދިރާސާކުރުން.
ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ހަދަންޖެހޭ އެގްރިމެންޓްތައް ތައް ާ

.2

ލފާހޯދުން.
ޤނޫނީ ަ
ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ ާ

.3

ދަޢުވާކުރުމާ ދަޢުވާ ލިބިގަތުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

.4

ވކާލާތުކުރުމާއި ،މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރުން.
ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއިަ ،

ޢާންމު ކޮމެޓީ
މުޤައްރިރު :މެންބަރު މުޚްތާރު ޔޫސުފް
މޙައްމަދު ނާޡިމް
އިތުރު މެންބަރުން :މެންބަރު ު
ސީނިއަރ އެޑްމިން އޮފިސަރ އިބްރާހީމް ހުސާމިން
އެސިސްޓެންޓް މުނިސިޕަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ސަލީމް
އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިން އޮފިސަރ ފާޠިމަތު ސިޔާމާ
މަސްޢޫލިއްޔަތު:
.1

އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތައް ހަލުވިކުރުވުމާއި ،އާންމު މައްސަލަތަކާއި ޝަކުވާތައް ދިރާސާކޮށް ޖަވާބު ދާރީވުން.

.2

ކރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން އިތުރު ު

.3

ނ އެމައްސަތްތައް ވިލަރެސްކުރުން.
އިޢުތިޞާދީ ޙަރަކާތްތައް ދެނެގަ ެ

.4

ކުޅިވަރު އާލާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

.5

ގޯތިގެދޮރާއި ބިންބިމާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ބަލާ އެމަސައްކަތުގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރުން.

.6

އެކިއެކި މުނާސަބާތައް ފާހަގަކުރުން.

ކައުންސިލު އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން
#

މަޤާމު

ނަން

1

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

މުޙައްމަދު ނަޡީފް

2

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އިބްރާހިމް ހުސާމިން

3

އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

މުޙައްމަދު ފަތުޙީ

4

އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

ރ
އާމިނަތު ނަޛީ ާ

5

އެސިސްޓެންޓް މުނިސިޕަލް އޮފިސަރ

މުޙައްމަދު ސަލީމް

6

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ފާތިމަތު ސިޔާމާ

7

މަސައްކަތު

މުޙައްމަދު ޝަފީޤު

8

މަސައްކަތު

ޅ
ޢާއިޝަތު އަބޫބަކުރުފު ު
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ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ނދޫ ކައު ް
ރވަ ް
ބރީ ދަ ަ
ނ ު
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކު ު

ކައުންސިލުގެ ހިންގުން

ކައުންސިލު ހިންގާނެގޮތް
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގާނީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ބެއްލެވުމުގެ
ދަށުންނެވެ.

ގއި ކައުންސިލްގެ ކަންކަން
ރށުން ބޭރުގައި އުޅުއްވާ ޙާލަތެއް ަ
އސް ނެތް ޙާލަތެއްގައި ނުވަތަ ަ
ކައުންސިލްގެ ރަ ީ

ކުރިއަށް ގެންދާނީ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސްގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  7/2010އާއި މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ
ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު
މންދާނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއިން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ
މިކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހިނގަ ު
އެންމެހާ ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި ،މިކައުންސިލުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ އިދާރީ ހިންގުމުގެ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ.
މިގޮތުން  2016ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކު ރަނގަޅުކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  49ވަނަ ޖަލްސާ
ރ
ބޖެޓް ފާސްކުރުމުގެ ޤަރާ ު
ލގެ  2016ވަނަ އަހަރުގެ ަ
ހުށަހެޅުން :މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސި ު
ފާސްކުރުން.
ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް :ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށަހަޅާ ކަންކަން
ލގެ  2016ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމުގެ ޤަރާރު
ނިމުނު ގޮތް :މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސި ު
ފާސްކުރުން
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  50ވަނަ ޖަލްސާ
ވ
އ ާ
ވރީ  6ގައި ފޮނުއްވާފަ ި
ހުށަހެޅުން :ހ .ބްލޫސްކައި ޢަބްދުﷲ ނަޢީމް ،ދޭލިޔާމަގު ތެދުކޮށްދެއްވުން އެދި  2016ޖަނަ ަ
މން.
ސިޓީ ގުޅޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިން ު
ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް :ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށަހަޅާ ކަންކަން
ނތް ކަމަށް
ފއިވާގޮތަށް މަގު ތެދުކޮށްދެވެން ެ
ނިމުނު ގޮތް :ޢާންމު މަސްލަހަތު ފުށުއަރާކަމަށްވާތީވެ ،އެދިލައްވާ ަ

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  51ވަނަ ޖަލްސާ
ނ
ހުށަހެޅުން :ހަޓުގެ ޖާގަ އިތުރުކޮށް ދިނުމަށް އެދި ސްވިމްސޯލްއިން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމު ް
ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް :މެންބަރު ޢަލީ ޝަފީޤު
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ށ
ނިމުނު ގޮތް :ހަޓުގެ ފުޅާމިނަށް  5ފޫޓު އުތުރަށް އިތުރުކޮށް ދިނުމަށާއި ފަހުން ޖާގަ އިތުރުކުރަންވެއްޖެނަމަ އިތުރުކޮ ް
ށ
ދެވޭނީ ބިމުކުލި ކަނޑައެޅިގެންކަމަށް އެންގުމަ ް
އޅާ ސަރަހައްދު ސާފުކޮށް
ަ
ހުށަހެޅުން :ދަރަވަންދޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ފެށެން ދެން މިހާރު ކުނި
ކުނިނައްތާލުމަށް ބަޔަކާއި ޙަވާލުކުރުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުން.
ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް :މެންބަރު ޢަލީ ޝަފީޤު
ނިމުނު ގޮތް 3 :މަސްދުވަހަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ބަޔަކާއި ޙަވާލުކުރުމަށާއި 10000/-
ށ
ރުފިޔާއަށް ވުރެ ދަށުން އެކަން ކޮންދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަ ް
ހުށަހެޅުން :މެހުމާނީ ހިޔާގައި ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކުރުމަށް ނިންމުން
ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް :މެންބަރު ޢަލީ ޝަފީޤު
ނިމުނު ގޮތް :ކައުންސިލުން  30000/-ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ކަނޑައެޅުމަށާއި އަދި މިއަށްވުރެ އިތުރަށް ޚަރަދުކުރަންޖެހޭނަމަ
އެކަމެއް ޖަލްސާއަކަށް ހުށަހެޅުމަށް
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  52ވަނަ ޖަލްސާ
ލ އިން ޚަރަދުކުރުން
ހުށަހެޅުން :ކައުންސިލްގައިވާ ބައެއް ކޮމެޓީތަކަށް ފައިސާ ހަމަޖެއްސުމާއެކު ބަޖެޓް ބާކީ ކޮންޓްރޯ ް
ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް :ނައިބު ރައީސް ޢަލީ މާޖިދު
ނިމުނު ގޮތް :ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ ،ގެވަޅު ކޮމިޓީ އަދި ދަރަވަންދޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކައުންސިލްގެ ޗެއަރ އަށް
ށ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި -
ދލުވުމަކަ ް
ނށް ބައް ަ
ވންސްގެ ގޮތުގައި  70/-ރުފިޔާ އަދި އެހެން މެންބަރުން ަ
ބައްދަލުވުމަކަށް އެލަ ަ
 50/ރުފިޔާ ހަމަޖެއްސުމަށް އަދި މި ފަދަ އެހެން ކޮމިޓީއެއް އުފައްދައިފިނަމަ ،ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާއާއި އެކު އެލަވަންސް
ކަނޑައެޅުމަށް.
ހުށަހެޅުން :ގެވަޅަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އަޕްޑޭޓްކުރާނެ ތާރީޚް ކަނޑައެޅުމާއެކު އެ ތާރީޚަށް ހުރިހާ
ނ
ފޯމްތައް ރިވައިސްކޮށް ގެވަޅުދިނުމަށްކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފަހިކޮށް ދިނު ް
ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް :ނައިބު ރައީސް ޢަލީ މާޖިދު
ނިމުނު ގޮތް :ފަހުގެ ޖަލްސާއަކަށް މައްސަލަ އެޖެންޑާކުރުމަށް
އ
ޢލާންގަ ި
ނންވާ ފައިސާއާއި ކައުންސިލްގެ މަރާމާތަށް ކުރެވުނު އި ު
ތ ގަތުމަށް ބޭ ު
ނންވާ ތަކެ ި
ހުށަހެޅުން :ގަބުރުސްތާނަށް ބޭ ު
ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުންކުރެ އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން އެ ޚަރަދުކުރުމަށް
ފައިސާ އިތުރުކުރުން
ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް :ނައިބު ރައީސް ޢަލީ މާޖިދު
ހށަހެޅި ލިސްޓަށްވާ ފައިސާ  24234/-އާއި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ
ގތުމަށް ު
ބނުންވާ ތަކެތި ަ
ނިމުނު ގޮތް :ގަބުރުސްތާނަށް ޭ
ނ
އތުރުކުރަންޖެހޭ  99300/-ރުފިޔާ އިތުރުކޮށް ދިނުމާއި މި ފައިސާ ބަޖެޓް ބާކީއި ް
ގޯތިތެރެ ޒީނަތްތެރިކުރުމަށް ި
ޚަރަދުކުރުމަށް
ނ
ހުށަހެޅުން :އަތަ  3ދޯނީގެ މައްސަލަ ނިންމު ް
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ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް :ނައިބު ރައީސް ޢަލީ މާޖިދު
ވ ބ .ދަރަވަންދޫ ،ރޯސްގާޑަން ،ޙުސައިން ވާޙިދަށް ފައިސާ
ނިމުނު ގޮތް :އަތަ  3އެހެލުމުގައި ޒިންމާނެގުމަށް އެއްބަސްވެފައި ާ
ށ
ދެއްކުމަށް އެންގުމަ ް
ފއިވާ ސިޓީއާއި ގުޅޭގޮތުން
ހުށަހެޅުން :ބ .ދަރަވަންދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ަ
ނ
ގޮތެއް ނިންމު ް
ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް :މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް
ތ
ރ ު
ށ ހުޅުވައިލައިގެން ބާއްވާ ކަސް ަ
ނިމުނު ގޮތް :ދަރަވަންދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ދަރަވަންދޫ ރައްޔިތުންނަ ް
ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ފައިސާގެ އެހީއަށް އެދިފައިވާ ސިޓީއަށް  4600/-ރުފިޔާ ހަމަޖައްސައި ދިނުން
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  53ވަނަ ޖަލްސާ
ށ
ހުށަހެޅުން :މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯރޓްސްއާއި ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ހިންގުމަ ް
ލންޑާރސް ސޮސައިޓީ އިން ހިންގާ ސީ އެން އެލް ސީ ޢިމާރާތް ކައުންސިލާއި ޙަވާލުކުރުމަށް
ވ ،ދަރަވަންދޫ އައި ެ
ބޭނުންވާތީ ެ
ދަރަވަންދޫ އައިލެންޑާރސް ސޮސައިޓީއަށް އެންގުން
ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް :މެންބަރު ޢަލީ ޝަފީޤު
ނިމުނު ގޮތް :ޢިމާރާތުގެ ހުޅަނގު ދެކުނުން ހުރި ގުދަންބައި ކައުންސިލާއެކުވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ޑީއައިއެސްއަށް
ދނުމަށްފަހު ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ބާކީ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއް ކައުންސިލާއި ޙަވާލުކުރުން
ނންކުރުމަށް ި
ވަގުތީ ގޮތުން ބޭ ު
ހުށަހެޅުން :އޭކޭޑީއޭ ގެ އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެންގުމާއެކު  2016މެއި  31ގެ ނިޔަލަށް އެ ބިން
ހުސްކޮށް ކައުންސިލާއި ޙަވާލުކުރުމަށް އޭކޭޑީއޭއަށް އެންގުން
ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް :މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް
ނ ތާރީޚުން ފެށިގެން 2016
އސާ ދައްކައިގެންކަމަށް އެންގު ު
ތބެވޭނީ ފަ ި
ނިމުނު ގޮތް :އޭކޭޑީއޭއަށް ދަރަވަންދޫ ބިމުގައި ި
ނ
ބ ް
ށ  10000/-ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ފައިސާ ދެއްކުމަށް  2016މެއި  31ގެ ނިޔަލަށް އެ ި
އެޕްރިލް މަހުގެ ނިޔަލަށް މަހަކަ ް
ހުސްކޮށް ކައުންސިލާއި ޙަވާލުކުރުމަށް އޭކޭޑީއޭއަށް ގެންގުމަށް
ހުށަހެޅުން :ދަރަވަންދޫގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ޚިދުމަތްދޭ އިންޖީނުގެ ޢިމާރާތުގެ ކުލި ދެއްކުމަށް ސިޓީއަކުން އެންގުން
ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް :ނައިބު ރައީސް ޢަލީ މާޖިދު
ށ
ގ ތެރޭގައި ކައުންސިލަ ް
ހ ފައިސާގެ އަދަދު  10ދުވަހު ެ
ޖ ޭ
ނިމުނު ގޮތް 2016 :އެޕްރީލް މަހުގެ ނިޔަލަށް ދެއްކުމަށް ެ
ނ
ދެއްކުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ސިޓީއަކުން އެންގުމާއެކު ،ޢިމާރާތުގެ މަރާމާތުކުރުމަށް ހަނދުމަކޮށް ދިނު ް
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  54ވަނަ ޖަލްސާ
ތ
ވތީވެ ،ހަރުގެވަޅުގެ މުއްދަ ު
ހުށަހެޅުން :ބ .ދަރަވަންދޫ ،މުސާފާ ،މުޙައްމަދު އިބްރާހިމްފުޅު ،ދޯނި މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުން ާ
ގން ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީއާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުން.
އިތުރުކުރުމާއި ބައެއް އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވެ ެ
ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް :މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ނދޫ ކައު ް
ރވަ ް
ބރީ ދަ ަ
ނ ު
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކު ު

ޤ
ހުށަހެޅުން ފާސްކުރުމަށް ތާއިދުކުރެއްވީ :މެންބަރު ޢަލީ ޝަފީ ު
ށ
ޖގަ އިތުރުކޮށް ދިނުމަ ް
ނިމުނު ގޮތް :ހަރުގެވަޅުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށާއި އިތުރު ާ
ލލަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހަރުގެވަޅު ގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް
ހުށަހެޅުން :ބ .ދަރަވަންދޫ ،ހިޔަލީޤުލްޝަން ،މުޙައްމަދު ޖަ ީ
ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީއާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުން.
ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް :މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ހުށަހެޅުން ފާސްކުރުމަށް ތާއިދުކުރެއްވީ :މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް
ށ
ނިމުނު ގޮތް :އެއް އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ދިނުމަ ް
ދކުރުން
ދނުމަށް ޫ
ނށް ތަޢުލީމް އުގަންނައި ި
ހުށަހެޅުން :ދަރަވަންދޫ ޕްރީސްކޫލް ހިންގި ޢިމާރާތް ތުއްތު ކުދިން ަ
ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް :މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް
ހުށަހެޅުން ފާސްކުރުމަށް ތާއިދުކުރެއްވީ :މެންބަރު ޢަލީ ޝަފީޤު
އދިނުމަށް  2އަހަރުދުވަހަށް
ނިމުނު ގޮތް :ދަރަވަންދޫ ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގި ޢިމާރާތް ތުއްތު ކުދިންނަށް ތަޢުލީމު އުގަންނަ ި
ބަޔަކާއި ޙަވާލުކުރުމަށް
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  55ވަނަ ޖަލްސާ
ގ
މ ެ
ހުށަހެޅުން :ޒަމާނީ ބަށިބޯލް އެސޯސިއޭޝަނާއި ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ބާއްވާ ޒަމާނީ ބަށިބޯޅަ ތަޢާރަފްކުރު ު
ފއިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ފާސްކުރުން
ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ަ
ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް :މެންބަރު ޢަލީ ޝަފީޤު
ޅ
ނ ބާއްވާ ޒަމާނީ ބަށިބޯ ަ
ރވަންދޫ ކައުންސިލާއި ގުޅިގެ ް
ނިމުނު ގޮތް :ކ ޒަމާނީ ބަށިބޯލް އެސޯސިއޭޝަނާއި ދަ ަ
ތަޢާރަފްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ  4500/-ރުފިޔާ ކައުންސިލް އާމުދަނީން ޚަރަދުކުރުމަށް
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  56ވަނަ ޖަލްސާ
ށ
ތތަކަ ް
ހުށަހެޅުން :މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީއާއި ބައްދަލުކުރުމަށާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާ ް
ށ
ކށް މާލެ ދިއުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަފްދުގެ ދަތުރު ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ އާމުދަނީން ކުރުމަ ް
ޓތަ ަ
ފޮނުވާފައިވާ އެޕޮއިންޓްމަން ް
ފާސްކުރުން
ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް :ނައިބު ރައީސް ޢަލީ މާޖިދު
މނޭ ވަފުދެއް ކަނޑައަޅައި ދަތުރު ޚަރަދާއި ހުރުމާއި ކެއުމަށް
ނބަރުން ހި ެ
ނިމުނު ގޮތް :ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން  4މެ ް
 4ދުވަހަށް  15160/-ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ކައުންސިލް އާމުދަނީން ޚަރަދުކުރުމަށް
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  57ވަނަ ޖަލްސާ
ށ
ތތަކަ ް
ހުށަހެޅުން :މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީއާއި ބައްދަލުކުރުމަށާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާ ް
ށ
ކށް މާލެ ދިއުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަފްދުގެ ދަތުރު ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ އާމުދަނީން ކުރުމަ ް
ޓތަ ަ
ފޮނުވާފައިވާ އެޕޮއިންޓްމަން ް
ފާސްކުރުން
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ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް :ނައިބު ރައީސް ޢަލީ މާޖިދު
މނޭ ވަފުދެއް ކަނޑައަޅައި ދަތުރު ޚަރަދާއި ހުރުމާއި ކެއުމަށް
ނބަރުން ހި ެ
ނިމުނު ގޮތް :ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން  4މެ ް
 4ދުވަހަށް  15160/-ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ކައުންސިލް އާމުދަނީން ޚަރަދުކުރުމަށް
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  58ވަނަ ޖަލްސާ
ހުށަހެޅުން :ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް  10ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދިނުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.
ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް :ނައިބު ރައީސް ޢަލީ މާޖިދު
ނ
ދނު ް
ނިމުނު ގޮތް :ކައުންސިލްގެ ރައީސްއަށް  10ދުވަހުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ  2016ޖޫން  09ފެށިގެން ި
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  60ވަނަ ޖަލްސާ
ނ
ނސިލްގެ އާމްދަނީން ޚަރަދުކޮށް ބަދަލު ނިންމު ް
ހުށަހެޅުން :މަގުތަކަށް އަރާ ރުއްގަހުގެ ބަދަލުގެ ކަންތައް ކައު ް
ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް :މެންބަރު މުޚްތާރު ޔޫސުފް
ގ
ފޔާގެ ބަޖެޓެއް ކައުންސިލް ެ
ށ ( 10000/-ދިހަހާސް) ރު ި
މ ް
ނތައް ނިންމު ަ
ނިމުނު ގޮތް :މަގުތަކުގެ ރުއްގަހުގެ ބަދަލުކަ ް
އާމްދަނީން ޚަރަދުކުރުމަށް
ހުށަހެޅުން :ޕްރައިވެޓް ބީޗް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދު ވަކިކުރުމަށް ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީން ޚަރަދުކުރުމަށް
ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް :މެންބަރު މުޚްތާރު ޔޫސުފް
ގ
ނިމުނު ގޮތް :ޕްރައިވެޓް ބީޗްގައި ފެންސްޖެހުމާ ބޯޑުތައް ހެދުމަށް ( 5000/-ފަސްހާސް) ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ކައުންސިލް ެ
އާމްދަނީން ޚަރަދުކުރުމަށް
ގ
ނންވާ ފައިސާ ކައުންސިލް ެ
ށ ބޭ ު
މ ހޯދުމަ ް
ހުށަހެޅުން :ކައުންސިލްގެ މުނިސިޕަލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޔުނީފޯ ް
އާމްދަނީން ޚަރަދުކުރުމަށް
ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް :މެންބަރު މުޚްތާރު ޔޫސުފް
ރދު އާމްދަނީން 10000/-
ނިމުނު ގޮތް :ކައުންސިލްގެ މުނިސިޕަލް ސާރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ޔުނިފޯމް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ޚަ ަ
(ދިހަހާސް) ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުމަށް
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  61ވަނަ ޖަލްސާ
ހުށަހެޅުން :ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް  15ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދިނުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.
ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް :ނައިބްރައީސް ޢަލީ މާޖިދު
ނ
ނިމުނު ގޮތް :އެދިލައްވާފައިވާ ގޮތަށް ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިދިނު ް
ވ
ހުށަހެޅުން :ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ނެގިފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ކައުންސިލުން ބޭނުން ާ
މަޤުޞަދު ހާސިލްވަމުން ނުދާތީ ،މިހާރު ތިބި މުވައްޒަފުން ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ،އަލުން މުރާޖާކުރުމަށް ފަހު ބަނދަރު
ނތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް.
ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަ ް
ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް :މެންބަރު މުޚްތާރު ޔޫސުފް
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ނިމުނު ގޮތް :ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ނެގުފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ބަރާބަރަށް އަދާކުރެވިފައި ވާކަމަށް
މވައްޒަފުން ދޫކޮށްލުން.
ކައުންސިލަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭތީ  2016ޖުލައި  1ން ފެށިގެން ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުންނެގިފައިވާ ު
ހުށަހެޅުން 1437 :ވަނަ އަހަރު ފިޠުރު ޢީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް ޚަރަދުކުރާނެ ބަޖެޓެއް ފާސްކުރުން.
ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް :މެންބަރު ޢަލީ ޝަފީޤު
ނިމުނު ގޮތް :މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީން ދިހަހާސް ރުފިޔާ ފިޠުރު ޢީދު ފާގަހަ ކުރުމަށް
ޚަރަދުކުރުމަށް
ހުށަހެޅުން 1437 :ވަނަ އަހަރު ހިފްޡްކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރުމަށް ގެނެވުނު އިމާމުންގެ ފުޑް އެކަމަޑޭޝަން ،ޓިކެޓްފަދަ
ކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް މަދުވާ ފައިސާ ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދު ކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.
ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް :މެންބަރު ޢަލީ ޝަފީޤު
ނިމުނު ގޮތް :އިމާމުންގެ ޚަރަދުތަކަށް މަދުވާ ދިހަހާސް ރުފިޔާ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީން ޚަރަދުކުރުމަށް
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  62ވަނަ ޖަލްސާ
ތ
ހުށަހެޅުން" :ބީސީ ރަމަޟާން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް  "1437އަށް ފައިސާގެ އެހީއެއް ހޯދުމަށް އެދި ބީސީ ޔޫ ް
ވފައިވާ ސިޓީއާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުން.
ރިކްރިއޭޝަންގެ ފަރާތުން ފޮނު ާ
ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް :ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
ނިމުނު ގޮތް :އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން އިސްނަގައިގެން ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށް ހިންގާ މުބާރާތްތަކަށް ރަމްޒީ އެހީއެއްގެ ގޮތުގައި -
 3000/ރުފިޔާ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ޚަރަދުކުރުމަށް
ހުށަހެޅުން 2016 :ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަހު ކައުންސިލް ހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން
ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް :ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
ނިމުނު ގޮތް :ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމަށް
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  63ވަނަ ޖަލްސާ
ޔ
ހުށަހެޅުން :ވަންތަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ދުއްވަމުންގެންދާ އުދަނޅު ފަހަރަށް ދަރަވަންދޫ ބަނދަރުން ފައްތި ާ
ވފައިވާ ސިޓީއާއި ގުޅޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން.
ނންވާތީވެ ހުށަހަޅުއް ާ
ނެގުމަށް ބޭ ު
ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް :ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ނިމުނު ގޮތް :ފަހުގެ ޖަލްސާއަކަށް އުސޫލާއެކު ހުށަހެޅުމަށް
ހުށަހެޅުން :އައުޓްލެޓް ޝޮޕްތައް ހެދުމަށް ބިންދޫކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ މުހިންމު  2ބަދަލު
ފާސްކުރުން
ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް :މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް
ދ
ދލުކުރުން އަ ި
ގއި އޮތް  30ދުވަސް 6 ،މަސްދުވަހަށް ބަ ަ
ގ ގޮތު ަ
ށ އަގު ނުދައްކާ މުއްދަތު ެ
ނިމުނު ގޮތް :މަސައްކަތް ފެށުމަ ް
ކުލި ދައްކާނެ އަގު ހުށައަޅާއިރު ފުރަތަމަ  3އަހަރުދުވަހުގެ އަގު މަތި ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ބޭއްވުން.
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ހުށަހެޅުން :ޕްރީ ސްކޫލަށް ގެނަސްފައިވާ އައިސްއަލަމާރި ޑީޑަޕްލިއުއެމްޕީއަށް ބަދަލުކުރުން
ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް :މެންބަރު ޢަލީ ޝަފީޤު
ށ
ނނަކަމަ ް
ނިމުނު ގޮތް :ޕްރީ ސްކޫލަށް ގެނަސްފައިވާ އައިސްއަލަމާރި ޑީޑަޕްލިއުއެމްޕީއަށް ބަދަލުކުރުމަށް ފެން ަ
ހުށަހެޅުން :ސީއެންއެލްސީ ބިލްޑިންގ ޔޫތް މިނިސްޓްރީއާއި ޙަވާލުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރު ހުށަހެޅުން
ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް :މެންބަރު ޢަލީ ޝަފީޤު
ނިމުނު ގޮތް :ހުށަހެޅުނު ޤަރާރު އެއްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  64ވަނަ ޖަލްސާ
ހުށަހެޅުން :ފައްތިޔާ ދޫކުރުމުގެ އުސޫލު ފާސްކުރުން
ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް :ނައިބް ރައީސް ޢަލީ މާޖިދު
ނިމުނު ގޮތް :އުސޫލު ފާސްކުރުމަށް
ނ
ބރާތަށް ޚަރަދުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމު ް
ހުށަހެޅުން :މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވެފައިވާތީ މު ާ
ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް :ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ނިމުނު ގޮތް 30000/- :ރުފިޔާގެ ބަޖެޓް ކަނޑައެޅުމަށް
ހުށަހެޅުން :މިނިވަންދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުމަށް ޚަރަދު ފާސްކުރުން
ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް :ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ނިމުނު ގޮތް 7000/- :ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ކަނޑައެޅުން
ނ
ހުށަހެޅުން :ޑީޑަޕްލިއުއެމްޕީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ  3މަސްދުވަހަށް ދިނު ް
ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް :މެންބަރު ޢަލީ ޝަފީޤު
ށ
ނިމުނު ގޮތް :ޑީޑަޕްލިއުއެމްޕީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ  3މަސްދުވަހަށް ދިނުމަ ް
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  65ވަނަ ޖަލްސާ
އެއްވެސް މައްސަލައެއް އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި ނުވާތީވެ ،މި އަދުގެ ޖަލްސާގައި އެއްވެސް ނިންމުމެއް ނިންމާފައެއް ނުވެ އެވެ.
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  66ވަނަ ޖަލްސާ
ހުށަހެޅުން :ކުނިއުކާލުމާއި ކުނިނައްތާލުވުމާ ބެހޭ އުޞޫލު ފާސްކުރުން
ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް :ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ނިމުނު ގޮތް :ފަހުގެ ޖަލްސާއަކަށް ފަސްކުރެވިފައި
ސފުކުރުމާއި އެ މަގުތަކަށް އަރާ ރުއްގަހުގެ ބަދަލު ނިންމުމާ،
ހުށަހެޅުން :އަލަށް ދީފައިވާ ގެވަޅުތަކަށް ދާން އޮންނަ މަގުތައް ާ
ނންވާ ބަޖެޓެއް ފާސްކުރުން
އެ ސަރަހައްދުގައިވާ ދަގަނޑު ފެންސްނެގުމަށް ބޭ ު
ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް :މެންބަރު މުޚްތާރު ޔޫސުފް
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ސ
ނިމުނު ގޮތް :އަލަށްދީފައިވާ ގެވަޅުތަކަށް ދާން އޮންނަ މަގުތައް ސާފުކުރުމާ ރުއްގަހުގެ ބަދަލު ނިންމުމާ ދަގަނޑު ފެން ް
ނ  5000/-ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުމަށް
ނެގުމަށް ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ް
ނ
ހުށަހެޅުން :އޭވައިޑީއީ ގެ ސިޓީއާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމު ް
ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް :މެންބަރު ޢަލީ ޝަފީޤު
ނ
އ އަދި ޕާކް ހެދުމަށް ކައުންސިލްގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލު ް
ނިމުނު ގޮތް :ސިޓީގައި ހުށައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ބިންދޫ ކުރުމަށާ ި
ށ
ދިނުމަ ް
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  67ވަނަ ޖަލްސާ
އެއްވެސް މައްސަލައެއް އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި ނުވާތީވެ ،މި އަދުގެ ޖަލްސާގައި އެއްވެސް ނިންމުމެއް ނިންމާފައެއް ނުވެ އެވެ.
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  68ވަނަ ޖަލްސާ
ހުށަހެޅުން :ކުނިއުކާލުމާއި ކުނިނައްތާލުވުމާ ބެހޭ އުޞޫލު ފާސްކުރުން
ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް :ނައިބްރައީސް ޢަލީ މާޖިދު
ނ
ށ ް
ނިމުނު ގޮތް :ހުށަހެޅިފައިވާ އުޞޫލް ފާސްކުރުމާއެކު އިޢުލާންކޮށް އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެ ު
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  69ވަނަ ޖަލްސާ
އެއްވެސް މައްސަލައެއް އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި ނުވާތީވެ ،މި އަދުގެ ޖަލްސާގައި އެއްވެސް ނިންމުމެއް ނިންމާފައެއް ނުވެ އެވެ.
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  70ވަނަ ޖަލްސާ
ހުށަހެޅުން :ފުލުހުންނާއި ކައުންސިލް ގުޅިގެން ހިންގާ އިޖްތިމާޢީ ފޭރާން ޕްރޮގްރާމެގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކުރުން.
ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް :ނައިބްރައީސް ޢަލީ މާޖިދު
ނިމުނު ގޮތް :އިޖްތިމާޢީ ފޭރާން  2016އަށް ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީން 2500/-ރ ޚަރަދުކުރުމަށް
ހުށަހެޅުން :ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބޭނުންކުރާ ކެނޮން ކުޑަ ޕްރިންޓަރަށް ކާޓްރިޖެއް ގަތުން.
ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް :މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް
ޚރަދު ކުރުން.
ނިމުނު ގޮތް :ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބޭނުންކުރާ ކުޑަޕްރިންޓަރަށް ކާޓްރިޖެއް ގަތުމަށް ބަޖެޓުން ަ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  71ވަނަ ޖަލްސާ
ފއެއް ނުވެ އެވެ.
ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން މި އަދުގެ ޖަލްސާ ބޭއްވި ަ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  72ވަނަ ޖަލްސާ
ހުށަހެޅުން 1437 :ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާޢީދު ފާހަގަކުރުމަށް ރައްޔިތުންނާއި ކައުންސިލް ގުޅިގެން ހިންގޭ ޙަރަކާތްތަކަށް
ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ބަޖެޓް ފާސްކުރުން.
ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް :ނައިބްރައީސް ޢަލީ މާޖިދު
ނިމުނު ގޮތް 1437 :ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާޢީދަށް ކައުންސިލް އާމްދަނީއިން  20000/-ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުމަށް
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ހުށަހެޅުން :ސްޓޭޖް މަރާމާތުކުރުމަށް  10000/-ރުފިޔާ އާމްދަނީން ޚަރަދުކުރުމަށް ފާސްކުރުން.
ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް :ނައިބްރައީސް ޢަލީ މާޖިދު
ނިމުނު ގޮތް :ސްޓޭޖް މަރާމާތަށް ކައުންސިލް އާމްދަނީންއިން  10000/-ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުމަށް

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  73ވަނަ ޖަލްސާ
ހުށަހެޅުން :ސިޓީ ހޮޓަލެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ދަރަވަންދޫގެ ބިމުން  2ބިމެއް ކަނޑައަޅައި ކައުންސިލުން ފާސްކުރުން
ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް :މެންބަރު މުޚްތާރު ޔޫސުފް
ނިމުނު ގޮތް :ހުށަހެޅުމަށް ތާއިދުލިބިފައި ނުވާތީ ،މައްސަލަ ބޭރުކުރެވިފައި
ހުށަހެޅުން :ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށް އަދި ކޮމިޝަނަ އޮފް ޕޮލީސްއާއި ބައްދަލުކުރުމަށްޓަކައި މާލެ ދިއުމުގެ ޚަރަދުތައް
ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީން ޚަރަދުކުރުން
ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް :މެންބަރު މުޚްތާރު ޔޫސުފް
ކއުންސިލްގެ އާމްދަނީން -
ށ ަ
ނިމުނު ގޮތް :ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއާއި ސަރުކާރުގެ އިސް ވަޒީރުންނާ ބައްދަލުކުރުމަ ް
 5000/ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ހަމަޖެއްސުމަށް
ހުށަހެޅުން :ބ .ދަރަވަންދޫ ،ޕިއަރ އިބްރާހިމް ފަޔާޒް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ދަރަވަންދޫ ބިމުން  50×100ފޫޓް ބިމެއް ދޯނި
މން
ނވާކަމަށް އެދިލައްވާފައިވާތީ މި ކަމަށް ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިން ު
ބަނުމަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ބޭނު ް
ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް :މެންބަރު މުޚްތާރު ޔޫސުފް
ށ
ބން ކުއްޔަ ް
ނިމުނު ގޮތް :އޮޑި ދޯނި ފަހަރު ބަނުމަށް އަޅާ ހަރުގެވަޅު ކުއްޔަށްދޫކުރުމާ މުއްދަތު ކަނޑައެޅިފައިވާ އޮތަށް ި
ށ
ދިނުމަ ް
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  74ވަނަ ޖަލްސާ
ުުށަހެޅުން :އޭކޭޑީއޭއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ ކުލި ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން
ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް :ނައިބު ރައީސް ޢަލީ މާޖިދު
ނިމުނު ގޮތް :އޭކޭޑީއޭ ކުންފުނިން ބޭނުންކުރަމުންދާ ބިން ހުސްކުރުމަށް ކައުންސިލުން އަންގާފައިވާ މުއްދަތުގައި އެ ބިން
އތުވީ މުއްދަތަށް މަހަކަށް  20000/-ރުފިޔާގެ ކުއްޔެއް
ހުސްކޮށް ޙަވާލުކޮށްފައި ނުވާތީވެ ،އެ މުއްދަތުން ފެށިގެން ފާ ި
ނބަރު މަހަށް  50000/-ރުފިޔާ
ހސްނުކޮށްފި ނަމަ ނޮވެ ް
ކަނޑައެޅުމާއި  2016ނޮވެންބަރު  30ގެ ނިޔަލަށް ބިން ު
ށ
ޗާޖުކުރާނެކަމުގައި އޭކޭޑީއޭއަށް އެންގުމަ ް

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  75ވަނަ ޖަލްސާ
އެއްވެސް މައްސަލައެއް އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި ނުވާތީވެ ،މި އަދުގެ ޖަލްސާގައި އެއްވެސް ނިންމުމެއް ނިންމާފައެއް ނުވެ އެވެ.
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  76ވަނަ ޖަލްސާ
ހުށަހެޅުން :ކައުންސިލް އިދާރާގައި އައިޑީކާޑު ކަލެކްޓިންގ ސެންޓަރގެ ސިސްޓަމް އިންސްޓޯލްކުރުމާއި ސެޓަޕް ހެދުމަށާއި
ތަމްރީނު ދިނުމަށް ޑީއެންއާރ އިން ވަޑައިގަންނަވާ  2ބޭފުޅުންގެ ޚަރަދު ހަމަޖެއްސުން
ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް :މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް
ދތުރު ޚަރަދަށް އާމުދަނީން -
ނގެ ކެއުމާއި ނިދުން އަދި ަ
ނިމުނު ގޮތް :ޑީއެންއާރްގެ ފަރާތުން ވަޑައިގަންނަވާ  2ބޭފުޅު ް
 5000/ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުން
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  77ވަނަ ޖަލްސާ
ވ
ނން ާ
ހުށަހެޅުން :ކުރިއަށް އޮތް  5އަހަރަށް ތައްޔާރުކުރާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމަށް ބޭ ު
ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް ބަޖެޓެއް ފާސްކުރުން
ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް :މެންބަރު ޢަލީ ޝަފީޤު
ނިމުނު ގޮތް :ކުރިއަށް އޮތް  5އަހަރަށް ތައްޔާރުކުރާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންވާ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް -
 2000/ރުފިޔާގެ ކައުންސިލްގެ އާމުދަނީން ކުރުމަށް
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  78ވަނަ ޖަލްސާ
އެއްވެސް މައްސަލައެއް އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި ނުވާތީވެ ،މި އަދުގެ ޖަލްސާގައި އެއްވެސް ނިންމުމެއް ނިންމާފައެއް ނުވެ އެވެ.
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  79ވަނަ ޖަލްސާ
ނ
ތތަކަށް އުނދަގޫތަކާއި ދިމާވާތީވެ ،ކުނި އެންދުމަށް އެހެ ް
ހުށަހެޅުން :ކުނި އެންދުމުން އަރާ ދުމުގެ ސަބަބުން ޢާންމު ފަރާ ް
ސަރަހައްދެއް ކަނޑައަޅައި އެ ތަން ތައްޔާރުކުރުމަށް ބަޖެޓެއް ފާސްކުރުން
ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް :މެންބަރު ޢަލީ ޝަފީޤު
ނިމުނު ގޮތް :ކުނި އެންދުމަށް ވަގުތީ ތަނެއް ސާފުކޮށް ތައްޔާރުކުރުމަށް  4000/-ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުމަށް
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  80ވަނަ ޖަލްސާ
ކޯރަމް ހަމަނުވާތީ ޖަލްސާ ބޭއްވިފައެއް ނުވޭ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  81ވަނަ ޖަލްސާ
ލ
އ ް
ހުށަހެޅުން :މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ  2ވަނަ ފަސްއަހަރުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝި ަ
ޕްލޭން ފާސްކުރުން
ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް :މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ނިމުނު ގޮތް :ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭން ފާސްކުރުމަށް
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  82ވަނަ ޖަލްސާ
ހުށަހެޅުން :އޭކޭޑީއޭ އިން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް :މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ރގެ ރިޕޯޓް
 2016ވަނަ އަހަ ު

ނިމުނު ގޮތް 2016 :ޑިސެންބަރު ނިޔަލަށް  20000/-ރުފިޔާގެ މަހު ކުއްޔެއް ހަމަޖައްސާ އެންގުމަށާއި  2016ޑިސެންބަރު
 31ފަހުން މަހަކަށް  50000/-ރުފިޔާއަށް ކުލި ކަނޑައެޅުން

އޯޑިޓް
އިންޓަރނަލް އޯޑިޓް
މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ޗެކުކޮށް އަދި މަސްދުވަހުގެ މާލީ ހިސާބު
ށ ދަނީ ގަވާއިދުން ފޮނުވެމުންނެވެ.
ތައްޔާރުކޮށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަ ް

މާލީ އޯޑިޓް
މާލީ އޯޑިޓްކުރެވިފައެއް ނުވޭ.

އިދާރީ އޯޑިޓް
އިދާރީ އޯޑިޓްކުރެވިފައެއް ނުވޭ.

އެކްސްޓަރނަލް އޯޑިޓް
އެކްސްޓަރނަލް އޯޑިޓްކުރެވިފައެއް ނުވޭ.

ރައްޔިތުންގެ އަޑުއެހުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން
 2016ވަނައަހަރު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން  02ބައްދަލުވުމެއް ރައްޔިތުންނާއެކު ބޭއްވިފައިވެ އެވެ.

މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި

ތ
ތކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާ ު
ދ ކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ މަސައްކަތް ަ
ދމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތަކާއި އަ ި
ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށް ެ
ފޯރުކޮށްދެވިފައިވެ އެވެ.

އކި ޙަރަކާތްތަކާއި އިޖްތިމާޢީ
ނ ރަށުގެ ތަޢުލީމާ ،ޞިއްޙީ ޙާލަތާއި ޒުވާނުންނާއި ގުޅުންހުރި ެ
އޮތު ް

އވެ.
ޙާލަތާއި ޢުމުރާނީ ތަރައްޤީއާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވެ ެ
ބއިވެރިވާ ރައްޔިތުންގެ އަދުދު މަދުކަން މި ފުރުސަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.
ވންތަކުގައި ަ
ޢާންމުކޮށް ބައްދަލު ު

ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް
ސްޓާފް މީޓީންގ
މިކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ސްޓާފް މީޓިންގ ބޭއްވެ އެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި ކުރިއަށް އޮތް
މ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން ކުރިއަށް ގެންދެވެ އެވެ.
ހަފުތާގައި ނިންމަންޖެހޭ މުހިން ު
ނނާއި އިދާރީ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރެވެ އެވެ.
ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މެންބަރު ް

މި ބައްދަލުވުމުގައި

މި ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު

އސެވެ.
ބަލަހައްޓަވަނީ ކައުންސިލުގެ ރަ ީ
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ތިންވަނަ ބައި :ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު
ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދު
ވނީ މައިގަނޑު ދެ ގޮތަކަށެވެ .އެއީ:
ފާއިތުވި  2016ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބިފައި ަ
 .1ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ދެއްވި ހިލޭ އެހީ
 .2އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ދެއްވާ ހިލޭ އެހީ
ސ
ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ހިލޭ އެހީގޮތުގައި  2016ވަނަ އަހަރަށް (3,706,862.79ތިން މިލިޔަން ފަ ް
ލރި) ރުފިޔާ ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.
ސަތޭކަ ހަހާސް އަށްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ދެރުފިޔާ ހަތްދިހަ ނުވަ ާ

އެއީ ކައުންސިލަރުންނާއި

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  ( 2,378,720.22ދެ މިލިޔަން ތިންސަތޭކަ ހަތްދިހަ އަށްހާސް ހަތްސަތޭކަ

ވިހިރުފިޔާ ބާވިސްލާރި) ރުފިޔާއާއި ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ( 1,328,142.57އެއްމިލިޔަން ތިންސަތޭކަ އަށާވިސް ހާސް
އެއްސަތޭކަ ސާޅިސް ދެރުފިޔާ ފަންސާސް ހަތްލާރި) ރުފިޔާއެވެ.

އ
އޭގެ ތެރެއިން  2016ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލަރުންނާ ި

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އުޖޫރަ އަދި އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި (2,234,692.70ދެ މިލިޔަން ދުއިސައްތަ ތިރިސް ހަތަރުހާސް
ހަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ދެރުފިޔާ ހަތްދިހަ ލާރި) އާއި ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ( 2,122,776.20ދެމިލިޔަން އެއްސަތޭކަ
ހ ހަރުފިޔާ ވިހިލާރި (އާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ( 19,000.00ނަވާރަހާސް ރުފިޔާ)
ބާވިސްހާސް ހަތްސަތޭކަ ހަތްދި ަ
ރުފިޔާއާ އެކު ޖުމުލަ  (4,376,468.90ހަތަރު މިލިޔަން ތިންސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އަށްރުފިޔާ ނުވަދިހަ

ލާރި) ވަނީ ޚަރަދުވެފައެވެ.

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ
 2016ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބުނު އާމުދަނީގެ ޖުމްލައަކީ ( 147,533.87އެއްލައްކަ
ސާޅިސްހަތްހާސް ފަސްސަތޭކަ ތިރިސް ތިންރުފިޔާ އަށްޑިހަ ހަތްލާރި) އެވެ.

ނ
އެއީ އިމްޕޯޓް ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބު ު

ކތި ވިއްކައިގެން ލިބުފައިސާއާއި ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަކެތީގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާއާއި
ފައިސާއާއި ރުއްގަހުން ލިބޭ ތަ ެ
ގ
ދލު ެ
ގއި ލިބިފައިވާ ފައިސާއާއި ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަހުގެ ބަ ަ
ކން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ގޮތު ަ
ކައުންސިލަށް އާންމު ފަރާތްތަ ު
ގޮތުން ލިބިފައިވާ ފައިސާއާއި އަދި ރުއްގަސް ނީލަން ކިޔައިގެން ލިބިފައިވާ ފައިސާއެވެ.

ބ.ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ދަރަވަންދޫ ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ފަންޑް
( 1,257,582.11އެއްމިލިޔަން ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ހަތްހާސް ފަސްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ދެރުފިޔާ އެގާރަލާރި) ވަނީ
ނމުގައި ޓްރަސްޓް ފަންޑު ޤާއިމް ކުރެވިފައެވެ.
ބ.ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ދަރަވަންދޫ ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ފަންޑު ަ

30

ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ނދޫ ކައު ް
ރވަ ް
ބރީ ދަ ަ
ނ ު
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކު ު

ރގެ ރިޕޯޓް
 2016ވަނަ އަހަ ު

ނިންމުން
އންސިލްގެ އިދާރާއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
 2016ވަނަ އަހަރަށް މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކަ ު

3,852,284.00

(ތިން މިލިޔަން އަށްސަތޭކަ ފަންސާސް ދެހާސް ދުއިސައްތަ އަށްޑިހަ ހަތަރުރުފިޔާ) ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަކީ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނީ
ޒިންމާތައް

ވހުން
އަދާކުރުމަށާއި ،ދު ަ

ށ
ދުވަހަ ް

ށ
ރައްޔިތުންނަ ް

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ

އ
ތތަ ް
ޚިދުމަ ް

ބަޖެޓަކަށްވާތީ ،އެކަމުގެ ކަން ބޮޑުވުން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާތަކުގައި ދެންނެވިފައިވެއެވެ.

ފޯރުކޮށް

ގ
ނުދެވޭވަރު ެ

މި ގޮތުން ކުރެވުނު

އއި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ
މަސައްކަތުން ކުރީ އަހަރުތަކުގައި ފައިސާ ނުލިބިގެން ނުދެއްކި ހުރި ބިލުތަކަށް ލިބުނު ފައިސާ ާ
ބނަސް ދިނުމަށްޓަކައި ފައިސާ ދެއްވާފައިވެއެވެ.
މަރާމާތަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް ޯ

ޙުސައިން ނާޡިމް

ރ
އާމިނަތު ނަޛީ ާ

ބަޖެޓް ތަންފީޒުކުރުމުގެ އިސްވެރިޔާ

ފައިސާއާއި ހިސާބުތަކާއި ޙަވާލުވެ ހުންނަ އިދާރީ މުވައްޒަފު

ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު

ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓް
1360
2016
ތަފްސީލް

ޖުމްލަ އާމުދަނީ

2015

ނ
ލިބު ު

ނިޔަލަށް ލަފާކުރާ
3,706,862.79

1,324,919.08

1,324,919.08

209,289.55

2,105,354.22

3,706,862.79

1,258,373.12

1,258,373.12

1,258,373.12

ނ
މދަ ީ
ތގައި ލިބޭ އާ ު
ފީގެ ގޮ ު

209,289.55

147,533.87

1,324,919.08

1,324,919.08

1,324,919.08

1,324,919.08

ކެޕިޓަލް ރިލީޒް

-

-

-

-

-

-

ހިލޭ އެހީ

-

-

-

-

-

-

ކެނޑުމަށްފަހު)

2,105,354.22

2018

1,324,919.08

ނެޓް އާމްދަނީ (ރިޒާވް

209,289.55

ޖޫންގެ ނިޔަލަށް

ރގެ
މބަ ު
ޑިސެ ް

2017

2019

ދ
އ ާ
ތގޮތުން ލިބޭ ފަ ި
އެކި ގޮ ް
2016

ތަފްސީލް
ޖުމްލަ ޚަރަދު

2015

3,956,747.70

ޖޫންގެ ނިޔަލަށް

ޖޫންގެ ނިޔަލަށް

ދ
ޚރަ ު
ހިނގި ަ

ކ
ނވާ ބާ ީ
ރދު ު
ޚަ ަ

2,746,477.5

)(641,123.28

2017

2,494,278.00

2018

2,531,848.00

2019

2,551,573.00

31

ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ނދޫ ކައު ް
ރވަ ް
ބރީ ދަ ަ
ނ ު
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކު ު

ރގެ ރިޕޯޓް
 2016ވަނަ އަހަ ު

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

3,902,845.65

2,727,477.5

)(622,123.28

2,464,278.00

2,501,848.00

2,521,573.00

ދ
ރ ު
ނނަށް ހިގާ ޚަ ަ
ވއްޒިފު ް
މު ަ

2,194,591.32

1,190,925.92

136,414.30

1,287,116.00

1,287,116.00

1,287,116.00

ސ
ބސިޑީ ް
ސަ ް

462,642.84

80,000.00

39,856.00

239,028.00

239,029.00

239,028.00

ދ
ޚރަ ު
މގެ ަ
ނގު ު
އޮފީސް ހި ް

944,438.76

854,000.41

)(298,100.41

860,800.00

897,870.00

917,332.00

-

-

މއް ނުވަތަ
ގއްލު ެ
އވާ ެ
ލިބިފަ ި
ނ
ޖއްސު ް
ހމަ ެ
ލމެއް ަ
ލިބިދާނެ ގެއް ު
ދ
ކެޕިޓަލް ޚަރަ ު
ނވާ
ނގުމަށް ބޭނު ް
އޮފީސް ހި ް
ދ
ޚރަ ު
ދމަށް ކުރާ ަ
މދާ ހޯ ު
ހަރު ު

53,902.05

19,000.00

)(19,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

53,902.05

19,000.00

)(19,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

ދއަށްޓަކައި
ފއި ާ
ތސާދީ ަ
އިގް ި
ދ
ރ ު
ކުރާ ޚަ ަ
މއި ލޯނު
ކރު ާ
ދަރަނި އަދާ ު
ނ
ދޫކުރު ް
ނ
ކ ް
ލޯނު އަބުރާ ދެއް ު
ނ
ލޯނު ދޫކުރު ް
ލގެ ސާޕްލަސް /
ކައުންސި ް
ޓ
ޑެފިސި ް
-

ވ
ޒ ް
ރި ާ
އޅާ
ޑ ަ
ގއި ކަނ ަ
ޒވުގެ ގޮތު ަ
ރި ާ
ދނޫން)
ޕަސަންޓޭޖް ( 5%މަ ު
ލގެ ޑެފިސިޓް
ކައުންސި ް
ނ
އ ް
ސއްތަ ި
އން ަ
ނގެ ި
މދަ ީ
އާން ު

-

-

195,464.55

194,206.05

-

5%

5%

5%

5%

5%

5%

-49%

-44%

-411%

94%

22%

-34%

ސ
ކޮމިޓްމަންޓް ް
2016
ތަފްސީލް

ޖޫންގެ ނިޔަލަށް

ރގެ
މބަ ު
ޑިސެ ް

ނ
ލިބު ު

ނިޔަލަށް ލަފާކުރާ

ދ
ޚރަ ު
އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ަ

2017

214,596.00

ކތްތަކަށް އެހީގެ
މސައް ަ
ކއި ކުރާ ަ
އދާއަށްޓަ ަ
ތގެ ފަ ި
ޖަމާޢަ ު

240,000.00

ސ
ފއި ާ
ގއި ދޭ ަ
ގޮތު ަ
ސ
ޓެލެފޯން ،ފެކްސް އަދި ޓެލެކް ް

64,932.00

ދ
ރ ު
މގެ ޚަ ަ
ހއްޓު ު
ކއުރިޓީ ބެލެ ެ
ތއި ތަންތާނގެ ސެ ި
ޢިމާރާ ާ

107,400.00

ލ
ޖުމް ަ

ތަފްސީލް

2018

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

2016
ޖޫންގެ ނިޔަލަށް ލިބުނު

-

ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް

2017

2019

-

2018

2019

ލަފާކުރާ

32

ރގެ ރިޕޯޓް
 2016ވަނަ އަހަ ު
މށް
ނގު ަ
ޝރޫއު ހި ް
ގގެ މަ ް
އ ީ
ތަރަ ް
ދ
ޚރަ ު
ހިގާ ަ

ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
ނދޫ ކައު ް
ރވަ ް
ބރީ ދަ ަ
ނ ު
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކު ު

-

-

-

-

-

-

ނ
ރ ކަންކަ ް
ޤާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމްކު ާ
2016
2015

ތަފްސީލް
އ
ރދުތަ ް
ޚ ަ
މުނިސިޕަލް ަ

ލ
ޖުމް ަ

ޖޫންގެ ނިޔަލަށް ލިބުނު

ޑިސެމްބަރުގެ

2017

2018

2019

ރ
ކ ާ
ނިޔަލަށް ލަފާ ު

180,000.00

119,856.00

219,028.00

239,028.00

239,028.00

239,028.00

180,000.00

119,856.00

219,028.00

239,028.00

239,028.00

239,028.00

އ
ލނުތަ ް
ކައުންސިލްގެ ޯ
ހ
ތާރީ ް

ދ
އދަ ު
ލޯނުގެ ަ

ތ
އދަ ު
މު ް

-

-

ތ
ދއްކާ ގޮ ް
ލޯނުގެ އަނބުރާ ދެއްކި ަ /
2011

2012

2013

2014

-

-

-

-

ށފަހު،
ހންގުމަ ް
ފރި އުޞޫލުން ި
ރދުގައި ހަދައި ،ވިޔަ ާ
ޚ ަ
މއްލަ ަ
ފރާތްތަކުގެ އަ ި
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން އެ ަ
ތފްޞީލު
ތންތަނާބެހޭ ަ
އވާ ަ
ޙވާލުކުރަން ދޫކޮށްފަ ި
އންސިލާ ަ
ބރާ ކަ ު
އ އަނ ު
އގަ ި
މއްދަތެ ް
ކަނޑައެޅޭ ު
ބރާ
އަނ ު
ތަން

ތ
ބވަ ް
ރގެ ާ
ވިޔަފާ ީ

ނ
ތެޔޮ ބި ް

ރ
ފ ި
ތެލުގެ ވިޔަ ާ

ކުއްޔަށް ދިން

ލއި
ކައުންސި ާ

މންޓުގެ
ނވެސްޓް ަ
އި ް

ކައުންސިލަށް

ހ
ތާރީ ް

ހަވާލުކުރި  /ކުރާނެ

ގ
އަ ު

ލ
ނަގާ މަހު ކު ި

ހ
ތާރީ ް
 1ޖުލައި 2014

 31ޑިސެންބަރު
2029

ވިޔަފާރިން
ކައުންސިލަށް ލިބޭ
ސ
އ ާ
ނގެ ހި ް
މދަ ީ
އާ ް

17,838,640.00

10,010.00

100%

17,838,640.00

10,010.00

100%

ނިންމުން
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލުން  2016ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް ލިޔެ

ދއްވިކަމަށްޓަކައި اهلل سبحانه وتعاىل އަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަމެވެ.
ނިންމާލުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤު ެ

އަދި ރިޕޯޓް

ގ އިޚްލާސްތެރި ޝުކުރު
ނއި އިދާރީ ގޮތުން އެހީތެރިވެދެއްވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ހިތު ެ
ނ ާ
އެކުލަވާލުމުގައި ފަންނީ ގޮތު ް
އަރިސްކުރަމެވެ.

ހ
ތތައް ވިލަރެސްކޮށް ހިންގުމުގައި އެހީތެރިކަން ދެއްވި ހުރި ާ
ހަމަ މިއާއެކު ކައުންސިލުގެ އެންމެހާ ޙަރަކާ ް

ފަރާތްތައްވެސް މިޝުކުރުގައި ޝާމިލުކުރަމެވެ.

މިލޮބުވެތި ޤައުމާއި ރަށަށް ޞުލްޙަމަސަލަސްކަން ތާއަބަދުމެ ދެއްވައި

އަމާންކަން މަތީ ލަހައްޓަވާށިއެވެ .ބ .ދަރަވަންދޫއަށް ކުރިއެރުމާއި ކާމިޔާބު މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ .آمني
_______________
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