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ތަޢާރަފު
ތގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ރިޕޯޓެވެ.
ސއްކަތްތައް ހިނގައިދިޔަ ގޮ ު
ލގެ މަ ަ
މިރިޕޯޓަކީ  2016ވަނަ އަހަރުގެ ކަމަދޫ ކައުންސި ު
ރކާތްތަކާއި،
ކށް ވާޞިލުވުމަށް ހިންގި ހަރަކާތްތަކާއި ،ރޭވިފައިހުރި ހަ ަ
ކއި ލަނޑުދަނޑިތަ ަ
ޑދަނޑިތަ ާ
އވުރާއި ލަނ ު
ނސިލުގެ ތަޞަ ް
ކއު ް
މި ރިޕޯޓުގައި ،ކަމަދޫ ަ
އ
ކގެ ތަފްސީލާ ި
ތރުން  2016ވަނަ އަހަރު ކަމަދޫ ކައުންސިލުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަ ު
ގއި ު
ތގެ މައުލޫމާތު ހިމަނާފައިވާނެއެވެ .މީ ެ
ލގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަމަޖެހިފައިވާގޮ ު
ކައުންސި ު
އގެ އެންމެ
އވެ .މިފަދަ ރިޕޯޓެ ް
ނ ެ
ފއިވާ ެ
އ ދިމާވި ދަތިތަކަށް ބަލައިލެވި ަ
މގަ ި
އ މަސައްކަތްކުރު ު
ތކާ ި
ނ މަސައްކަތް ަ
ށ ކުރެވު ު
މާލީ ތަފްސީލު އަދި ކަމަދޫ ކައުންސިލު ހަރުދަނާ ކުރުމަ ް
އ
ޅއެކު ބ .ކަމަދޫ ކައުންސިލް ހިންގަމުންދާނީ ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާ ި
ވގިފު ާ
ނ އަންނަ މިންވަރު ދެނެގަތުމެވެ .މާތް ﷲ ާ
މުހިއްމު ބޭނުމަކީ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް ކުރި އަރަމު ް
ނވެ.
މަންފާއަށް ރިޢާއަތް ކޮށްގެން ެ

2

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 6102ވަނަ އަހަ ު

ނސިލް
މދޫ ކައު ް
ބރީ ކަ ަ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

ކައުންސިލުގެ ތަޞައްވުރު

ޤވާޢިދު ތަކަށް
އ ަ
ނނާ ި
ހތިރާމްކުރާ ޤާ ޫ
""" މިރަށަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ޙުކުމްތަކަށް އި ު

ނ
އޙީ ގޮތު ް
އވާ ޞި ް
ރފަ ި
އ ާ
ނ ކުރި ަ
ބޯލަނބާ ތަޢުލީމީ ގޮތު ް

ށކަށްވުން".
ރއުޅޭ ރަ ަ
އއް ދި ި
ތމަޢު ެ
އނެކަކަށް އިޙުތިރާމްކުރާ މުޖު ަ
ދުޅަހެޔޮ އެކަކު ަ

ކައުންސިލުގެ މިޝަން

ތމާޢީ ރައްކާތެރި ވެއްޓެއް ޤާއިމު ކުރުން"
"އިސްލާމީ އިޖް ި
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ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ ބަޔާން
ޙަމްދާއި ޝުކުރުހުރީ އިންސާނަގެ ބުއްދިން ހެޔޮނުބައި ވަކިކޮށް ދެނެގަތުމުގެ ބާރު ދެއްވާ ދުނިޔެ އާރާސްތު ކުރުމަށް އިންސާނުން ބިންމަތީގެ ޚަލީފާއިން ކަމުގައި ލެއްވި ﷲ
ވސައްލަމައަށް! އާދެ މިރިޕޯޓަކީ
ނބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ަ
ވވި އަޅަމެންގެ މާތް ަ
ފނުއް ެ
ށ ތެދުމަގު ދެއްކެވުމަށް ޮ
ތއި ސަލާމްހުރީ އިންސާނުންނަ ް
ޞލަވާ ާ
ަ
އށް،
ތަބާރަކަ ވަތަޢާލާ ަ
މރިޕޯޓް ހެދުމުގެ އަސްލެއް ކަމުގައި ބެލިފައިވާނީ މިއިދާރާ ހިނގި ގޮތުގެ ޙަޤީގަތެވެ .އަޅުގަނޑު
ނއަހަރު ހިނގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓެވެި .
ކއުންސިލްގެ އިދާރާ  2016ވަ ަ
ވަރަށް ކުރުގޮތަކަށް ބ .ކަމަދޫ ަ
ތ އެއްކުރެވިފައި ވުމެވެ .ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަކީ ހަމައެކަނި  4އިދާރީ މުވައްޒަފުން
މިރިޕޯޓާއި އެންމެ ބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހޭކަމަކީ ދުވަހުން ދުވަހަށް މިރިޕޯޓް ހެދުމަށް ބޭނުންވި މައުލޫމާ ު
އ
ރންވެސް ފޫހިކަމެއްނެތި އަޅުގަނޑަށް ދެއްވާ އެއްބާރުލުމަށްޓަ ި
ލބިފައިވެއެވެ .އަދި ކައުންސިލަ ު
ހމަ އެއްބާރުލުން އަޅުގަނޑަށް ި
ގ އިދާރާއެއްނަމަވެސް މުވައްޒަފުންގެ ފުރި ަ
ގން ހިން ޭ
ބޭނުންކޮށް ެ
ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .އަޅުގަނޑު މިކުރު ބަޔާން ނިންމާލާނީ ބ .ކަމަދޫ އަށާއި ދިވެހި ޤައުމަށް ހެޔޮ ނަޞީބާއި ކާމިޔާބަށްއެދި މިސަރުކާރުގެ ވަޢުދުތައް ފުއްދުމުގެ ނިއުމަތް ކީރިތި ﷲ
ޢމީން.
ދެއްވުންއެދި ދުޢާކުރަމުންނެވެާ .

އަޙްމަދު ރިޟްވާން
ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
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ރަށުގެ ވަނަވަރު
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކަމަދޫ އަކީ ބ .އަތޮޅުގެ އެންމެ އުތުރުބިތުގައި ބަރަވެލިކަނޑު މޫނަށްވާގޮތައް އޮތް ހަމައެކަނިރަށެވެ .ރަށުގެ ބޮޑުމިނަކީ  16.20ހެކްޓަރ އެވެ.
ތރި ރަށެއްގެ ގޮތުގައެވެ .އާބާދީއަކީ  65އަހަރުން މަތީގެ 29
ވނީ ރަށުގެ މަލައުސް ހަތަރުބިތައް ގާތްގަނޑަކަށް އެއްވަރަށް ،ރަށުގެ ދެކުނުފަރާތަށް ބިންގަނޑު ި
ތަބީޢީ ގޮތުން ރަށް އުފެދިފައި ަ
ނނެވެ.
ގ  298ކުދިންނާއި  18އަހަރާއި  65އަހަރާއި ދެމެދު  193މީހުންނެވެ .ރަށުގެ އާބާދީގެ  259މީހުނަކީ ފިރިހެނުންނެވެ 261 ،މީހުންނަކީ އަންހެނު ް
މީހުންނާއި  18އަހަރުން ދަށު ެ
ޖުމްލަ  515މީހުން ދިރިއުޅޭ މިރަށުގެ މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ކުރާމައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ ފަންގެ ވިނުމާއި ރޯނުވެށުމާއި ދަނޑުވެރިކަންކުރުމާއި އަދި ޓްވަރިޒަމް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ
ނތެރިކުރުވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ޙަރަކާތް ތެރިވާ ދެ ޖަމްޢިއްޔާ
އިތުރުން ކޮންޓްރެކްޓް މަސައްކަތް ކުރުމެވެ .ރަށުގައި އިޖުތިމާޢީ ރޫޙު އާލާކޮށްދިރުވުމަށާއި އަދި ދީނީ ގޮތުން މުޖުތަމަޢު ހޭލު ް
ރ
ރވާ ސޮސައިޓީއެއް އޮވެއެވެ.ރަށުގެ ޢުމްރާނީ ޙާލަތަށް ބަލާއި ު
ކތްތެ ި
އޮވެއެވެ .އަދި ރަށުގައި ދަނޑުވެރިކަމާއި އެފަދަ އެހެން ކަންކަން ކުރިއެރުވުމަށް ރަށުގެ ނިސްބަތުން ގިނަ އަންހެނުން ހަރަ ާ
ނ ވަނީ ޤާއިމްކުރެވިފައެވެ .މީގެ އިތުރުން ރަށުގެ ބަނދަރާއި
ރަށުގައި ޙުކުރުމިސްކިތަކާއި މަދަރުސާއެއް އަދި ހެލްތް ސެންޓަރަކާއި ރަށުކައުންސިލް އިދާރާ މެޖިސްޓްރޭޓްކޯޓް ހިމެނޭގޮތު ް
ނ
ޢމާރާތްކޮށް ނިމި ޚިދުމަތްދޭ ް
ރތްކުރި އިންޖީނުގެއެއް މިހާރުވަނީ ި
ވރެއްގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި ފެނެކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ރަށުގައި އަލަށް ޢިމާ ާ
ޤަބުރުސްތާނުވަނީ ރަނގަޅުފެން ަ
ފެށިފައެވެ .ރަށުގެ އެހެނިހެން ޙާލަތަށް ބަލާއިރު ރަށުގެ ފެން ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި މިހާރުވަނީ ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް ތަޣައްޔަރުވެފައެވެ .އާދައިގެ ފެންވަރަކަށް ކަރަންޓް ނެޓްވޯކްއެޅި ކަރަންޓްގެ
ޚިދުމަތް  24ގަޑިއިރު ލިބެއެވެ .މުވާސަލާތީ ގޮތުން ޚިދުމަތް އެންމެ ރަނގަޅުގޮތުގައި ލިބިދޭނެ ދިރާގު އެންޓަނާއަކާއި އަދި ވަތަނިއްޔާ އެންޓަނާއެއް ރަށުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވެއެވެ .އާބާދީގެ
ތން ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާމީހުންގެ ޢަދަދަކީ  45އެވެ .ރަށުގައި ކިޔަވައިދޭ އެންމެމަތީ ގްރޭޑަކީ ގްރޭޑް  10އެވެ .އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް
ނިޞްބަ ު
ލިބިދެއެވެ.

5

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 6102ވަނަ އަހަ ު

ނސިލް
މދޫ ކައު ް
ބރީ ކަ ަ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

ފިހުރިސްތު
 -01ރިޕޯޓްގެ ބޭރުކަވަރު
 -02ތަޢާރަފް
 -03ކައުންސިލްގެ ތަސައްވަރު
 -04ކައުންސިލްގެ މިޝަން
 -05ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ބަޔާން
 -06ރަށުގެ ވަނަވަރު
 -07ފިހުރިސްތު
 -08ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު
 -09ރަށްވެހި ކަމުގެ ޚިދުމަތް
 -10ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމް
ޞ
 -11ކައުންސިލްގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ޚުލާ ާ
ތ
ހފުނުގޮ ް
ބނުން ި
 -12ކައުންސިލްގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ޭ
 -13ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް ރެވިފައިވާގޮތް
 -14ކައުންސިލްގެ އޮނިގަނޑު
 -15ކައުންސިލް މެމްބަރުން
 -16ކައުންސިލަރުންގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު
 -17ކައުންސިލްގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް
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ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 6102ވަނަ އަހަ ު

ނސިލް
މދޫ ކައު ް
ބރީ ކަ ަ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

 -18ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން
ތ
 -19ކައުންސިލް ހިންގާނެގޮ ް
 -20މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަޑު
 -21މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ކަންކަމުގައި އަމަލް ކުރާނެގޮތް.
 -22މުވައްޒަފުންގެ ޚާޒިރީ
އ
 -23ކައުންސިލުން ނިންމުންތަ ް
 -24އޯޑިޓް ރިޕޯޓް.
 -25ރައްޔިތުންގެ އަޑުއެހުމާއި ޖަވާބްދާރީވުން
އ
 -26މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަ ް
 -27ކައުންސިލްގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބަޔާން
 -28ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބް
ނ
 -29ނިންމު ް
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ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 6102ވަނަ އަހަ ު

ނސިލް
މދޫ ކައު ް
ބރީ ކަ ަ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު
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ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 6102ވަނަ އަހަ ު

ނސިލް
މދޫ ކައު ް
ބރީ ކަ ަ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު
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ނސިލް
މދޫ ކައު ް
ބރީ ކަ ަ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 6102ވަނަ އަހަ ު

ފުރަތަމަ ބައި :ލިބުނު ކާމިޔާބުގެ ޚުލާޞާ
 oހާސިލުކުރެވުނު ނަތީޖާ


ލާމަރުކަޒީ

ޤާނޫނާ

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ

މަތީން

ކައުންސިލް

އިދާރާއިން

ރައްޔިތުންނަށް

ދެވޭ

ޚިދުމަތްތައް

ވީހާވެސްއަވަހަށް

ގާތުން

ހރިގޮތެއްގައި
އިތުބާރު ު

ދިނުމަށް

ރއްޔިތުންގެ އިމާރާތް
ޔފާރި އަދި ތެޔޮ ބިމުން ނާއި ަ
ތން ދޫކުރެވިފައިވާ ސިނާއީ ،ވި ަ
ގ ގޮ ު
މަސައްކަތްތަކެއްވަނީކުރެވިފައެވެ .ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތުން ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ހޯދުމު ެ
ށޓަކައި
ދ ކުނިނައްތާލުމަ ް
މންނެވެ .އަދި ރަށުގައި އުފެ ޭ
ލބެ ު
ރއްގެ އާމްދަނީ އެއް ދަނީ ި
ރއްޔިތުންގެ މާލިއްޔާއަށް ފުދޭ ވަ ެ
ނ ކޮންމެ މަހަކުވެސް މިކަމުން ަ
ކުއްޔަށް ދެވިފައިވުމުގެ ސަބަބަ ް
ދ
ގ ކުނިކެހުން މެ ު
ފބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ރަށު ެ
އމަސައްކަތް ދަނީ މެދުނުކެނޑި ކުރެވެމުންނެވެ .އަދި ެ 2015
ގ ނޑު ސާފުކުރާނެ ފަރާތެއްހޯދާ ެ
ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ކުނި ޮ
ކެނޑުމަކަށް އައިސް މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ނެތުމުން ކައުންސިލުން ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތުން ރަށްތެރެ ސާފުކޮށް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުން

ބިދޭސީން

ނ
ކއިން ބޭފުޅަކު ވަ ީ
ތރާވީހް ނަމާދުކުރުމަށް ސްރީލަން ާ
ހފްތްކޮށް ަ
ހރެކޭ ވެސް އެއްފަދައިން ރަމަޟާން މަހު ކަމަދޫގައި ި
ގނެވިފައެވެ .އަދި އަދި ކުރީ އަ ަ
ދށުން ެ
ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ަ
ނށް އަމާޒުކޮށްގެން ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރެވި ވަނީ ރަށު ފެންވަރުގައި ކައުންސިލްގެ
ގެނެވި ރަމަޟާންމަހު ހިފްތްކޮށް ތަރާވީސް ނަމާދުކުރެވިފައެވެ.އަދި މީގެ އިތުރުން ރަށުގެ ޒުވާނުން ަ
 3ވަނަ ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް ބޭއްވިފައެވެ.އަދި ޚާއްޞަ އަހަންމިއްޔަތު ކަމެއް ދެވިގެން ކައުންސިލްގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން އަޟްޙާ ޢީދުވަނީ ރަށުގެ ވީހާވެސް ގިނަފަރާތްތަކަކާއި
ގުޅިގެން

ށ
ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ .ރަށުގެ އަންހެނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ވޮލީ މުބާރާތެއްވެސް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ .މީގެ އިތުރުން މަގުމަތީ ބައްތިތައް މަރާމާތުކޮ ް

މ
ތރުން ރަށުގެ ޢާއް ު
ތތަކެއްވަނީ ކުރެވިފައެވެ .މީގެ އި ު
ޓކައި ތަފާތު ގިނަ މަސައްކަ ް
ލހެއްޓުމަށް ަ
ރ ހަލާކުވިޔަނުދީ ބެ ެ
ދ ބަނދަ ު
ވސް ބެލެހެއްޓި ،އަ ި
ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި އަބަދު ެ
ކއި ކައުންސިލް އިސްވެއޮވެ ،ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ތަކާއި ސިއްޙީ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި މަދިރި މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ،މީދާ
ސާފުތާޙިރުކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަ ަ
ރޓްސް ޕްރީސްކޫލް ގެ ކިޔެވުން  2016ޖުލައި 18
ދ ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގަމުންދިޔަ ކަމަދޫ ޫ
މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހުއްޓުމެއްނެތި ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.އަ ި
ދވި އެކުދިންނަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް ކައުންސިލްއިން ދޭ އެހީ ފޯރުކޮށްދެވިފައެވެ.
މދަރުސާގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެން ެ
ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކަމަދޫ ަ

 oފާހަގަ ކުރެވޭ ކާމިޔާބުތައް
ކން ފާހަގަ
އތުބާރުހުރިގޮތެއްގައި ދެވިފައިވާ ަ
ތތައް ވީހާވެސްއަވަހަށް ގާތުން ި
ތގެ މަތީން ކައުންސިލް އިދާރާއިން ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަ ް
 oލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާގޮ ު
ހކުވެސް ލިބޭކަން ފާހަކުރެވެއެވެ.އަދި މިއަހަރުތެރޭގައިވެސް ވަނީ އިތުރު
ކުރެވެއެވެ .އަދި ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތުން ކައުންސިލަށް ރަނގަޅު އާމްދަނީ އެއް ކޮންމެ މަ ަ
ޓރެކްޓް އުސޫލުން ކުނިގޮނޑު ސާފުކުރާނެ
ދޔަ އާމްދަނީ ވަރަށް ބޮޑުތަން އިތުރުކުރެވިފައެވެ .އަދި ރަށުގައި އުފެދޭ ކުނިނައްތާލުމަށްޓަކައި ކޮން ް
ބިންތަކެއް ކުއްޠަށްދެވި ލިބެމުން ި
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ނސިލް
މދޫ ކައު ް
ބރީ ކަ ަ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

މން ދިޔުމާއި ،މަގުތަކަށް
ފކޮށް ބަލަހައްޓަ ު
ތބި ބިދޭސީން ރަށުތެރެ ކުނިކަހާ ސާ ު
ފަރާތެއްހޯދާ އެމަސައްކަތް ދަނީ މެދުނުކެނޑި ކުރެވެމުންނެވެ .ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ި
ހ ކަމަދޫގައި
ޓފައެވެ .އަދި އަދި ކުރީ އަހަރެކޭ ވެސް އެއްފަދައިން ރަމަޟާން މަ ު
ކުނިއެޅުން މަދުކުރުމަށް ރަށުގެ އެކިއެކި ސަރަހައްދު ތަކުގައި ޑަސްޕިން ތައް ވަނީބެހެއް ި
ށ
ނ ް
ނން ަ
ހފްތްކޮށް ތަރާވީސް ނަމާދުކުރެވިފައެވެ.އަދި އަދި މީގެ އިތުރުން ރަށުގެ ޒުވާ ު
ށ ސްރީލަންކާއިން ބޭފުޅަކު ވަނީ ގެނެވި ރަމަޟާންމަހު ި
ހ ނަމާދުކުރުމަ ް
ހިފްތްކޮށް ތަރާވީ ް
އަމާޒުކޮށްގެން ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރެވި ވަނީ ރަށު ފެންވަރުގައި ކައުންސިލްގެ  3ވަނަ ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް ބޭއްވިފައެވެ .އަދި ހަމަ މިމުބާރާތާއި އެކު ރަށުގެ
ފއެވެ.
ވލީ މުބާރާތެއްވެސް ވަނީ ބޭއްވި ަ
ނށް އަމާޒުކޮށްގެން ޮ
އަންހެނުން ަ

 oމާލީ ޚުލާޞާ
ރތަމަ 6
ޞބަތަކީ  432435.83ރުފިޔާއެވެ.މިފައިސާގެ ތެޜޭގައި  2017ވަނަ އަހަރުގެ ފު ަ
އމްދަނީގެ ނި ް
ބފައިވާ ާ
ރގައި ކައުންސިލަށް ލި ި
 oވޭތުވެދިޔަ  1އަހަރު ދުވަހުގެތެ ޭ
މަހަށް ދަހޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ބިމުކުލީގެ  36004.20ރުފިޔާ ހިމެނެއެވެ .މިފައިސާ ލިބިފައިވަނީ ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ބިން ކުއްޔަށް
ބ
ގއި ލި ޭ
ގ ހިޔާ ،ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދީގެންނާއި ރައްޔިތުންގެ ރުއް ގަހުގެ ވަރުވާ އަށް ލިބޭ ފައިސާގެ އިތުރުން އިމްޕޯޓްކުލީގެ ގޮތު ަ
ދޫކޮށްގެންނާއި އަދި ރައްޔިތުން ެ
ނނާއި ،ކައުންސިލުގެ ބިދޭސީންގެ މަސައްކަތުންލިބޭފައިސާއިންނާއި
ފައިސާއިންނާއި ،ޔަމަކްގެ ބެރުޓީމަށް ލިބޭބައި ް

ކުނިނައްތާލުމަށް ނެގޭ ފީގެ ފައިސާއިން ނެވެ .މީގެ

ބލުމުގެދަށުގައެވެ .ވޭތުވެދިޔަ  1އަހަރު
ހރު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ެ
އިތުރުން މާލިއްޔަތުގައި ހުރި  189166/31ރުފިޔާ ހިމެނެއެވެ ( .މި ފައިސާ ވަނީ މި ާ
ދުވަހުގެތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔާއިން ޖުމްލަ ޚަރަދުކުރެވިފައިވަނީ 277108.18ރުފިޔާއެވެ .މިފައިސާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔާއަށް 2016ވަނަ
އަހަރު ލިބުނު ފައިސާއިންނާއި

ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔާގެ ފައިސާގެ ތެރެއިން ކުރީއަހަރުތަކުގައި ލިބިފައިހުރިފައިސާގެ ތެރެއިން އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވިފައިހުރި ފައިސާ ވެސް

ވރިއެއްގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކު ކައުންސިލުން
މދޫ ހުކުރު މިސްކިތުގައި ފަރުތު ެ
މސައްކަތް ތަކުގެ ތެރެއިން ކަ ަ
ނ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވުނު އެކި ަ
ހިމަނައިގެންނެވެ.އަދި އުމްރާ ީ
ދ ހުކުރު
ޚަރަދުކޮށްގެން ވުޟޫކުރާ އިސްކޫރު ބަރިއެއް ހެދުމަށާއި ،ޕްރީސްކޫލް ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށާއި އިމާރާތަށް އަދި އެތެރެއަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކަށާއި ކަމަ ޫ
ގ ވިސާ ފީ
ބދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ .ބިދޭސީންނަށާއި ޕްރީސްކޫލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ރަމަޟާން އެލަވަންސް ދިނުމަށާއި ބިދޭސީން ެ
މިސްކިތުގެ ކަރަންޓް ނެތްވޯކް ަ
ދެއްކުމަށާއި މަދަރުސާޢަށް އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް އެހީދެއްވުމަށާއި ،ކައުންސިލުން ބޭއްވި ފުޓްސަލް އަދި ވޮލީ މުބާރާތުގެ ހުރިހާ ޚަރަދަކަށާއި ރަމަޟާންމަހު ދީނީ ދަރުސް
ދގެ އެކިއެކި ހަރަކާތްތަކަށާއި ބިދޭސީންގެ
ވޙްނަމާދުކުރުމަށް ހާފިޒް ގެނައުމަށް މީގެ އިތުރުން އަޟްހާ ޢީ ު
ކށް ތަރާ ީ
ހންގެނައުމަށާއި ހިފްތް ޮ
ދިނުމުގެ މަސައްކަތަށް ޝައި ު
މުސާރައަށްވެސް ޚަރަދު ކުރެވިފައި ވެއެވެ.
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ރަށްވެހި ކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް
ށ
މރުކަޒީ ޤާނޫން ތަންފީޒުކުރުމަ ް
ކއުންސިލް ތަކުން ދިނުމަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތްތަކެކެވެ .ލަ ަ
ލމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ޤާނޫންގައި ަ
ރަށްވެހި ކަމުހެ ޚިދުމަތްތަކަކީ ާ
އކުލަވަލެވިފައިވެއެވެ.
ހަމައެކަނި ދަތިވާ ކަމަކީ ފައިސާގެ ދަތިކަމެވެ .ނަމަވެސް އެޤާނޫންގެ  62ވަނަ މާޢްދާ ކުރެވެމުންދެއެވެ .އަދި ބިމާބެހޭ ދަފްތަރެއް ެ
-1

ނ
ޓ ް
މަގުމަތި ދިއްލާބެލެހެއް ު

ނ
ޓ ް
 -2ރަށުގެ އިޖުތިމާއި ސަރަޙައްދު ކުނިކަހާ ބެލެހެއް ު
އ ހިންގުން.
 -3މަދިރި ނައްތާލުމަށް ހަރަކާތްތަކެ ް
 -4އޮޑި ދޯނި ފަހަރު އެހެލުމަށްޓަކައި ހަރުގެ ވަޅު ދޫކުރުން.
ޓން.
ބށި ކޯޓް ބެލެހެއް ު
 -5ފުޓްބޯޅަ ދަނޑާއި ވޮލީ ކޯޓާއި ަ
 -6ބޯހިޔަވަހިކަން ހޯދައި ދިނުމަށް  08ގެވަޅު ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވެމުންދޭ.

 -7ލަނޑުދަނޑިތައް
މއެކަނި ރިކަރަންޓް ޚަރަދުވެސް ސަލާމަތް ނުކުރެވޭތީ ތަރައްޤީގެ މަސްރޫޢުއެއް ހިންގި ލަނޑު ދަނޑިއެއް އެންމެ އެދެވޭ
ޓން ހަ ަ
ނ ބަޖެ ު
މިއަހަރަށް ލިބު ު
ގޮތެއްގައި ހާސިލް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
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ނސިލް
މދޫ ކައު ް
ބރީ ކަ ަ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 6102ވަނަ އަހަ ު

ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް
ޕްރޮގްރާމް

ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން

ލަނޑުދަނޑިތައް

ކޯޑު

ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް

ނަތިޖާ ހާސިލްވި

ހިންގި ހަރަކާތްތައް

މިންވަރު

ޖުމްލަ ޚަރަދު

އަސާސީ އަމާޒުތައް
1.01

1.02

ރައްޔިތުންނަށް ބޭސްފަރުވާއަށް

ފަސޭހައިން ރަށުން ބޭސްލިބޭނޭ

ކަމަދޫ ހެލްތު ޕޯސްޓްގައި އަންހެނުންގެ

ރަށުގެ ރަޢްޔިތުންނަށް

ވިޔަފާރީގެ

ނ
ލުއިފަސޭހަގޮތްތައް ހޯދައިދިނު ް

އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ

ބޭނުންވާ ޢާއްމު ބޭސްތައް

އ
މުޢާމާލަތެ ް

ފަރާތުން ބޭސް ވިއްކުން.

ނ
ލބު ް
ރަށުން ގަންނަން ި

ބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަހަމަގޮތެއްގައި

ކށް
ތބި ފަރާތްތަ ަ
ގެވަޅު ބޭނުންވެފައި ި

ގެވަޅު ދޫކުރަން އިއުލާން ކުރެވުނު

ހުއްދަ ލިބުނު  8ގޯއްޗަށް

އިދާރީ ހިންގުމުގެ

ފޯމް ލީ ފަރާތްތަކުގެ

ޚަރަދު

ނ
ހޯދައިދިނު ް

ގެވަޅު ހޯދައިދިނުން

ފޯމްތައް ބަލައިގަނެ
އިވެލުއޭޓް ކުރެވުނު
1.03

ރާއްޖޭގައި ދަތުރުފަތުގެ ވިއުގައެއް
ޤާއިމްކުރުން

ގ
ދތުރު ފަތުރު ެ
ހުއްޓުމެތި ލިބިދޭ ަ

އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ވާހަކަ

އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް ހާސިލެއް

އިދާރީ ހިންގުމުގެ

ނން
ޚިދުމަތް ރަޢްޔިތުނަށް ހޯދައި ދި ު

ނ
ދައްކައިގެން ހައްލެއް ހޯދު ް

ނުވޭ.އިތބާރު ހުރިގޮތެއްގައި

ޚަރަދު

ދަތުރުތަކެއް ނުކުރެވޭ.
1.04

ތމަޢު
މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން މުޖު ަ
ސަލާމަތްކުރުން

މަސްތުވާ ތަކެތި އެތެރެވުން

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި

ޕޮލިހުން އެކިފަހަރުމަތިން

އިދާރީ ހިންގުމުގެ

ހުއްޓުވުން.

ގުޅިގެން ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތައް ހޯދާ،

އޮޕަރޭޝަން ތައް ހިންގާ،

ޚަރަދު

ހިފާ ހައްޔަރުކުރުން.

ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތްތައް
ނ
ގެންދެވު ު

1.05

ދިރިއުޅުމުގެ އަގު ތިރިކުރުން

-

-

-
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ނސިލް
މދޫ ކައު ް
ބރީ ކަ ަ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 6102ވަނަ އަހަ ު

ހެޔޮވެރިކަން
2.01

އަދުލް އިންސާފް

-

-

-

-

2.02

ސަރުކާރު ހިންގުން އިސްލާހުކުރުން

-

-

-

-

2.03

ސަރަޙައްދީ ތަރައްޤީއާއި އަތޮޅުތައް

-

-

-

-

ގން
ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ދަށުން ހިން ު
2.04

ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުން

-

-

-

-

2.05

ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު

-

-

-

-

އިޖުތިމާއީ އިންސާފް
3.01

ނ
އިސްލާމްދީން ދެމެހެއްޓު ް

3.02

އޯގާތެރި ސަރުކާރު

-އިސްލާމީ ޢަޤީދާ ވަރުގަދަ ކުރުމާއެކު

-މުޖުތަމަޢުގައިހުރި ދީނީ ޚިލާފް

މެދުމިނުގެ އިސްލާމީ އުޞޫލުތަކާއެކު

މައްސަލަތައް ބަލާ ދިރާސާކުރުމާއެކު

އެހެންމީހުންގެ ޚިޔާލާއި ޙައްޤުތައް

އެކަން ދީނުގައި އޮތްގޮތް އަންގާދިނުމުގެ

ރައްކާތެރިކުރުވުމުގެ މައްޗަށް ބާރުއެޅޭފަދަ
ގޮތަކަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން

ގޮތުން ތަފާތު މައުލޫތަކުގައި ދީނީ
ޢިލްމުވެރިން މެދުވެރިކޮށް ދަރުސްތައް
ދިނުން.

ވހް
ކށް ތަރާ ީ
ރަމަޟާންމަހު ހިފްތު ޮނަމާދް ކުރުމައްޓަކައި ސްރީލަންކާއިން

ގއި ދީނީ
މދު ަ
ނގެ ެ
ރއްޔިތު ް
ޢާއްމު ަ
ކށް
ކން އިތުރު ޮ
އވަންތަ ަ
އބަ ި
އެ ް
ނގޮތުން މީހުން
ދީ ީ
ރމަށް ތަފާތު
ހޭލުންތެރިކު ު
ވރިން
ދނީ ޢިލްމު ެ
ކގައި ީ
މައުލޫތަ ު
ރސްތައް ދެވި
ދވެރިކޮށް ދަ ު
މެ ު
ބދަލު
އގެ ހެޔޮ ަ
އަދި ޭ
އވެ.
ދ ެ
ނމުން ެ
ތމަޢުން ފެން ަ
މުޖު ަ

ޤާރީ އެއް ގެނައުން.
ޖވާބް
ނނަށް ަ
ރއްޔިތު ް
-ފަސޭހައިން ަ

ނ
އދަލު ކުރު ް
ބ ް
ނނާއި ަ
-ރައްޔިތު ް

ނސިލްގެ
ނނަށް ކައު ް
-ރައްޔިތު ް

ރވުން،
ދާ ީ

ގ
މ ެ
ހތެރިކަ ު
ށދޭ އެ ީ
 -ސަރުކާރުން ފޯރުކޮ ް

އން
ފސޭހަ ި
ސއްކަތްތައް ަ
މަ ަ

މހުންނަށް އަދި
 65-އަހަރުން މަތީގެ ީ

ނނާއި
ނވެރި މައި ް
ތބި އެކަ ި
ގއި ި
ތެރެއިން ރަށު ަ

ނ
ދއު ް
ގގެން ި
އެ ި

ތއް
އނާޔަށް ަ
ބދޭ ި
މއިންނަށް ލި ި
ވރި ަ
އެކަނި ެ

ނނަށް
ތމު ކުދި ް
ހންނާއި ޔަ ީ
 65އަހަރުވީ މީ ު

ރން ފޯރުކޮށްދޭ
-ސަރުކާ ު

އދިނުން.
ހޯދަ ި

އންސިލް
ފއިސާ ކަ ު
ދއްވާ އެހީގެ ަ
ރން ެ
ސަރުކާ ު

އން
ތރެ ި
ކމުގެ ެ
އެހީތެރި ަ
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ރން.
މގުފަހިކު ު
ދމަށް ަ
ރވެ ހޯ ު
ދވެ ި
މެ ު

ނވެރި
ތބި އެކަ ި
ގއި ި
ރަށު ަ
ރވީ
ނނާއި  65އަހަ ު
މައި ް
ދންނަށް
ނއި ޔަތީމު ކު ި
މީހުން ާ
ފއިސާ
ދއްވާ އެހީގެ ަ
ރން ެ
ސަރުކާ ު
ދވެރިކޮށް
މ ު
ކައުންސިލް ެ
ވއެވެ.
އ ެ
ދވިފަ ި
ބއި ެ
ލިއް ަ

3.03

މ
ތަޢުލީ ް

3.04

ޒުވާނުން ކުރިއެރުވުން

3.05

ކުޅިވަރު

3.06

ނ
އާއިލާ ބަދަހިކުރު ް

3.07

މަޢުލޫމާތާއި ސަޤާފަތާއި އާރޓްސް

ރންނަކީ
ރވަ ު
ޕްރީސްކޫލް ނިމޭ ދަ ި

އސުން،
ޖ ް
ހމަ ެ
ދއިމީ ޓީޗަރަކު ަ
ޕްރީސްކޫލަށް ާ

މޖެހި
އމީ ޓީޗަރަކު ހަ ަ
ދާ ި

އލީމް
ވރަކަށް ތަ ު
ގޅު ފެން ަ
ރ ަ
ދއިރު ަ
ޑށް ާ
ގްރޭ ަ

ހން ކަންތައް
މއި އެހެނި ެ
ޔވު ާ
ޕްރީސްކޫލް ގެ ކި ެ

މގެ
ވ ު
ގޅަށް ސްކޫލް ކިޔެ ު
ރަނ ަ

ނ
ހދު ް
ވރުންނަށް ެ
ރ ަ
އވާ ދަ ި
ލިބިފަ ި

ނ
ހއްޓު ް
ހިންގާ ބެލެ ެ

ޔ
ހގެން ދި ަ
މޖެ ި
ކަންތައް ހަ ަ

ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

ކައިރި ރިސޯޓްތަކާއި ވާހަކަ ދެކެވި

ފޯސީޒަނުން ހިންގަ

ހޯދައިދީ ޒުވާނުންނަށް
ބައިވެރިވެވޭފަދަ ކޯސްތައް
ނ
ހޯދައިދިނު ް

ރިސޯޓްތަކުން ބޭއްވޭ އެކިއެކި ކުދި
ކޯސްތަކުގައި ޒުވާނުން ބައިވެރިކުރުމަށް
މަސައްކަތް ކުރުން.

ތއް
މބާރާ ެ
ގއި ފުޓްސަލް ު
ވރު ަ
ރަށު ފެން ަ

ރވެ
އވެ ި
ބ ި
ޒވާނުން ަ
ރަށުގެ ގިނަ ު

ވނު
އވާ ދެ ު
ބ ް
ނންނަށް ާ
ޒވާ ު
ކައުންސިލުން ު

ނ
ލވު ު
ބރާތް ނިންމާ ެ
މ ާ
ކމާއެކީ ު
އޮމާން ަ

އވުނު.
ބ ް
ތއް ޭ
މބާރާ ެ
ނންނަށް ވޮލީ ު
އަންހެ ު

އެޕްރެންޓިސް ޕްރޮގްރާމްގައި
ނ
ކުދިން ބައިވެރިވު ް
ރަށުގެ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި

-

އެކުވެރިކަން އާލާވެގެން
ދިޔުން.

ނ
ދވު ު
ހދައި ެ
ބަށި ކުޅޭނެ ކޯޓެއް ަ

ކުށްކުރާ ކުދިން އަނބުރާ މުޖުތަމަޢުއަށް

ކުޑަކުދިން ކުއްކުރުމުން

ގެނެވޭނެފަދަ ޝަރުޢީ ނިޒާމެއް

ދުރުހެލިކުރުމަށްޓަކައި ހަރުދަނާ

ގާއިމްކުރުން

ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.

-

-

ވގެން
ދ ެ
ދން މަ ު
ކުއްކުރާ ކުޑަކު ި
ދިއުން.

-

-

-

އިޤުތިޞާދީ ތަރައްޤީ
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ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 6102ވަނަ އަހަ ު

4.01

ފަތުރުވެރިކަން

ނސިލް
މދޫ ކައު ް
ބރީ ކަ ަ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަރުވާ ރަށުގެ

އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް އެއްބާރުލުން

ރަށުގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން

ގތް
ގިނަ ބަޔަކަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ޮ

ދިނުން ،ކަންކަން ކުރުމަށް މަގު

ގެސްޓް ހައުސްތައް

ނ
ހަމަޖެހު ް

ނ
ފަހިކޮށްދިނު ް

-

ހެދުމުގެމަސައްކަތް ކުރުން

4.02

މަސްވެރިކަން

-

-

-

-

4.03

ދަނޑުވެރިކަން

ދަނޑުވެރިންނަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރާ

އ
ދަ ނޑުބިންތައް ވަނީ ދޫކުރެވިފަ ި

އެފޯމްތަކަށް އަދި ސަބްސިޑީ

-

4.04

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި

ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތައް އިތުރުކުރުން

4.05

ވަޒީފާއާއި އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް

ސއްކަތް
އއިލާ އާއި އެކީ މަ ަ
ގއި ާ
-ރަށު ަ

ލިބިފައެއްނުވޭ.

ސަބްސިޑީ ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް
ކުރުން .ދަނޑުބިން ދޫކުރާ
ސަރަހައްދުން އިތުރު ދަނޑުތައް
ދޫކުރެވުނު
ނައިފަރު ބިޒްނަސް ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން
ވޯކްޝޮޕެއް ހިންގުން

ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު ވޯކް

-

ޝޮޕްގައި ބައިވެރި
އެމައުލޫމާތުތައް އޮޅުނަ
ނ
ފިލުވު ު

ތަރައްޤީކުރުން

ކުރުން.
ރމުގެ
އޤީކު ު
ތރަ ް
އިންސާނީ ވަސީލަތް ަލމާތު
ކމުގެ މައު ޫ
ޑވެރި ަ
ގޮތުން ދަނ ު
ނ
އސާކުރު ް
ނނާ ހި ް
ރައްޔިތު ް

ހން
ރަށުގައި ވަޒީފާ ނެތިފައިތިބި މީ ު
ބަލާ އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ކައިރި
ރިސޯޓްތަކުން ވަޒީފާ ލިބޭނެގޮތް

ކދިން
ވރިކަން ހުރި ު
އގު ެ
ޝަ ު
ބނުން
ތތަކުގެ ޭ
މިފަދަ ފުރުސސަ ު

-

ހިފުން.

ހޯދައިދެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރުން .އެކި
އެކި ގޮތްގޮތުން އިއުލާންކުރެވޭ
ކޯސްފަދަ ތަމްރީމް ޕްރޮގްރާމްތައް
އާއްމުކޮށް އިއުލާން ކޮށް އެދަފަ
ނން.
ކުދިންނަށް އެފުރުސަތު ހޯދައިދި ު

4.06

ތިމާވެށި

4.07

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް

-

-

-
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ނސިލް
މދޫ ކައު ް
ބރީ ކަ ަ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 6102ވަނަ އަހަ ު

4.08

ހަކަތަ

-

4.09

ނ
ބި ް

ލާމަރުކަޒީ ގޮތުން ބިމުގެ ކަންތައްތައް

4.10

ކޮމިއުނިކޭޝަން ،ސައިންސާއި

އިދާރީގޮތުން ހިންގުމާއި ބެލެހެއްޓުން،

ރަށުގައި ބިން ހެޔޮ ގޮތުގައި
ނ
ބޭނުންކުރު ް

-

-

ބޯހިޔާވަހިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން

ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ގެވަޅުތައް

-

ރތްތަކަށް ގެވަޅު
ގޯތިބޭނުން ފަ ާ

އަލުން އިއުލާން ކުރުމަށް

ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް

ސަރުކާރުން އެނެގެވުމުން

މށް
ބޭނުންވާ ހުއްދަ ހޯދު ަ

ގޯތި ދިނުމަށް ދޫކުރާ

އެކިފަހަރުމަތިން މަސައްކަތް ކުރުން.

ފޯމްފގައިވާ އުޞޫލްތަކަށް
ބަދަލުގެނައުމަށް ކޮމިޓީއެއް
އެކުލަވާލާ ގޯތި ދޫކުރުމުގެ
އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުނު.

-

-

ޓެކްނޮލޮޖީ
އެހެނިހެން ދާއިރާތައް
5.01

ޖެންޑަރ

5.02

ވިޔަފާރިއާއި އިންވެސްޓްމަންޓް

-ލިބެން ހުރި ފުރުޞަތުތައް

-ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ލިބިދިނުމަށްޓަކައި

ލިބިގަތުމަށާއި އެކަމުން ފިރިހެނުންނާއި

މަސައްކަތުގެ ބާޒާރުގެ ބޭނުންތަކަށް

އެއް ދަރަޖައެއްގެ ނަތީޖާ

ރިޢާޔަތްކޮށް މީހުން ބިނާކުރުމަށް

ނެރުވުމަށްޓަކައި އަންހެނުން

މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރުތައް ތަރައްޤީކުރުން

ބާރުވެރިކުރުވުން

-ގިނަ އަންހެނުންތަކެއް ސޮސައިތީގެ

ރަށުގެ ގިނަ އަންހެނުންތަކެއް

މެންބަރުންނަށްވެ ދަނޑުވެރިކަމާއި އެފަދަ

އިސްނަގައި ކޯޕްރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް

އަންހެނުންނަށް ޙާއްސަ ދާއިރާތައް

އުފެއްދުން.

ކުރިއެރުން.

ނން
-ރަށުގެ ގިނަ އަންހެ ު

-

ވަޒީފަގައި ހަރަކަތްތެރިވުން.
ޓން
 އަންހެނުން ކޮމި ީއިސްނަގައިގެން އަންހުން
ކޮމިޓީއަށް ފައިދާވާ ގޮތަށް
ސަޤާފީ ކުޅިވަރު
ކުޅެދިނުމަށް ކައިރި
ރިސޯޓަކުން ކޮންޓްރެކްޓެއް
ނ
ހޯދު ް

-

-

-

-
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5.03

ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް

-

-

-

-

5.04

ޤައުމީ ސަލާމަތް

-

-

-

-

އޮފީސް ހިންގުން
6.01

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

-

-

-

6.02

މުވައްޒަފުނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

-

-

-

18

ތިންވަނަ ބައި :ކައުންސިލުގެ މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުންހިފުން
ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ޚުލާޞާ
ކައުންސިލުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ތިރީގައިމިވާ އެސެޓްތައް ބޭނުން ހިފައިފައިވެއެވެ.
 -1ހުކުރު މިސްކިތް
 -2ގުދަން
ޓ
 -3ވޮލީ ކޯޓް ބަށި ކޯ ް
 -4މަދަރުސާ
 -5ކައުންސިލް އިދާރާ
ތ
 -6މަގުމަތި ބައް ި
 -7ޕްރީ ސްކޫލް
 -8އަހަރެމެންގެ ހިޔާ
ނ
 -9ޤަބުރުސްތާ ް
ޓނާ
 -10ދިރާގު އެންޓަނާ ،ވަތަނިޔާ އެން ަ
 -11ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު
 -12ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ

ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުން ހިފުނުގޮތް
 -1މިސްކިތް  -ނަމާދު ކުރުމަށް
 -2ގުދަން  -ތަކެތި ރައްކާތެރި ކުރުމަށް
ޓ -ކުޅިވަރު ކުޅުމަށް
 -3ވޮލީ ކޯޓް ބަށި ކޯ ް
ށ
 -4މަދަރުސާ – ތަޢުލީމް ދިނުމަ ް

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 6102ވަނަ އަހަ ު

ނސިލް
މދޫ ކައު ް
ބރީ ކަ ަ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

 -5ކައުންސިލް އިދާރާ –-ލަމަރުކަޒީ ޤާނޫން ލާޒިމްކުރާ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް
ނ
 -6މަގުމަތި ބައްތި – މަގުމަތި ދިއްލާ ބެލެހެއްޓު ް
ށ
ށ ތަޢުލީމް ދިނުމަ ް
 -7ޕްރިސްކޫލް – ތުއްތު ކުދިންނަ ް
ށ
 -8އަހަރެމެންގެ ހިޔާ – ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހި ފުލުވުމަ ް
 -9ގަބުރުސްތާން – މަރުވާ މީހުން ވަޅުލުން
ށ
 -10ދިރާގު ،ވަތަނިއްޔާ އެންޓަނާ – މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތް ޚިދުމަތް ދިނުމަ ް
 -11ފުޓްބޯލަ ދަނޑު – ފުޓްބޯޅަ ކުޅުމަށް
 -12ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ – ކުނި ނައްތާލުމަށް.
މށް.
 -13ޔަމަކް އޮފީސް – ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ބޭއްތިއްބު ަ
 -14ބައު އިންޖީނުގެ – ޔޫތު ސެންޓަރެއް އެޅުމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީއާއި ހަވާލުކުރެވިފައި
 -15ނެޕީ ހަޓް  :ކުނިދޯންޏަށް ނެޕީ އެރުވުމަށްޓަކައި ހުރިހާ ނެޕީތަކެއް އެއްތަން ކުރުމަށް
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ހަތަރުވަނަ ބައި :ކައުންސިލާއި ކައުންސިލުގެ ހިންގުން
ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތް
ކައުންސިލުގެ އޮނިގަނޑު
 -0ކައުންސިލްގެ ރައިސް
 -6ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް
 -3ކައުންސިލް މެންބަރ 3
 -2ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް
 -5ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް
 -2އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް
-7

އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އިކޮނޮމިކް ޝޯޝަލް މުނިސިޕަލް ސަރވިސް

 -8މަސައްކަތު  16ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒު
 -9އިމާމް
 -01މިސްކިތު މަސައްކަތު  3މުނިސިޕަލް ސާރވިސް

ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ޢަލީ އިސްމާޢީލް

ޙަސަން ޒަރީރު

އަޙްމަދު ސަމީރު

ޢަލީ މަޢުސޫމް

އަޙްމަދު ރިޟްވާން

ކައުންސިލްގެ ރައީސް  -ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް  -ކައުންސިލް މެންބަރ - ،ކައުންސިލް މެންބަރ - ،ކައުންސިލް މެންބަރ

ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް

ކައުންސިލްގެ ރައީސް
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ރގެ އަ ަ
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 37ޖޫން 3127ގައި ޢަލީ އިސްމާޢީލް އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި.
 1:އޮކްޓޯބަރ 3127ގައި ހަސަން ޒަރީރު އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި.
 24ޖުލައި 3127ގައި އަހްމަދު ރިޟްވާން ރައީސް ކަމަށް ހޮވިފައި.
 23އޮކްޓޯބަރ  3127އަލީ މައުޞޫމް ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ހޮވިފައި.
ކައުންސިލަރުންގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ އެންމެހައި ކަންކަން ހިންގުން

ކައުންސިލުގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް
ކައުންސިލްގެ

މަސައްކަތްތައް

ކައުންސިލަރުންނަށް

ރައްޔިތުންނާ

ބަހާލެވުނެވެ.

މިގޮތުން

ގާތުން
މުޅި

އވަހަށް
ަ

ކައުންސިލްގެ

ހިދުމަތް
ހުރިހާ

މަސައްކަތްތައް

ނމަށްޓަކައި
ށދި ު
ފޯރުކޮ ް

މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކޮށް

ބެލެހެއްޓުން

ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ އިސްމާޢީލަށް ބަޖެޓް އަދި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް ޙަސަން ޒަރީރަށް
މުނިސްޕަލް ސާރވިސް ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ރިޟްވާނަށް ،ޕްލޭނިންގް އެންޑް ޕްރެޖެކްޓް ކައުންސިލަރ ޢަލީ މަޢުސޫމަށް،
ނ
ސޯސަލް ސާރވިސް ކައުންސިލަރ އަޙުމަދު ސަމީރުއަށް ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއިންވަނީ ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ .މީގެ އިތުރު ް
މން
ޓ އެއް ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގެ ު
ޓ އެންޑް ޑިވިލޮޕްމަންޓް ކޮމި ީ
ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަން ް
ދެއެވެ.ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން
ހިމެނޭގޮތަށް

ށ
ލ ް
ކައުންސި ަ

ހުށަހެޅޭ

ރން
ހަރަކާތްތެރިވަމުންދެއެވެ.މީގެއިތު ު

ބިޑްތައް

ބހޭ
ބިމާއި ެ

ވލިއުއޭޓް
އެ ި

ހ
އެންމެ ާ

ނކަން
ކަ ް

ކުރުމަށް

ބިޑް

ށޓަކައި
ނިންމުމަ ް

އެވިއުލިއޭޝަން
ސަރުކާރުގެ

ކޮމިޓީއެއް

މުއައްސަސާތަކުގެ

މުވައްޒަފުންނާއި ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ ބޭފުޅުންނާއި އާއްމުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅުންނާއި ހުރިހާ ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ އިތުރުން
ނނާއި ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނަށް
ބހޭ ގޮތު ް
ކލަވާލާ ގޯތި ދޫކުރުމާ ެ
މޓީއެއް އެ ު
މިއިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ހިމެނޭގޮތަށް ބިމާބެހޭ ކޮ ި
ހތަކާމެދު ކޮމިޓީތެރޭގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ.
ބނުންވާ އިޞްލާ ް
ގެންނަން ޭ

ކައުންސިލު އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން
ޢަލީ ޝަރީފް ޢާދަމް ސީނާވިލާ ބ .ކަމަދު (އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ)
ޝަފްރާޒް އަބްދުލް ހަންނާން ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ (އ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ)
ސަޒްމީނާ ޢަލީ ޗާންދަނީގެ ބ .ކަމަދު (ފައިނޭންސް އޮފިސަރ)
މަރިޔަމް ރިފްލާ ފިނިހިޔާގެ ބ .ކަމަދޫ (އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ) ( 6102ޖަނަވަރީ މަހު ވަޒީފާ މިނިސްޓްރީ އޮފް
އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް ބަދަލުވެފައި)
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އައިޝަތު ނާޖިޔާ (އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ)  6102މާރޗް  69ގައި ވަޒީފާއަށް ނުކުމެފައި
އައިޝަތު ސުނައިނާ ނެޔޮ ބ .ކަމަދޫ (މަސައްކަތު) ( 6102މެއި  69ގައި ކަމަދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ބަދަލުވެފައި)
އާމިނަތު ސުޒުމާ (މަސައްކަތު)  6102ޖުލައި 65ގައި ވަޒީފާއަށް ނުކުމެފައި
އާޝިޔަތު ޝަފީޤާ ވިލުދޮޅި ބ .ކަމަދޫ (މަސައްކަތު)
ހުސައިން ފައިސަލް ހުވަނދުމާގެ ބ .ކަމަދޫ (މިސްކިތު މުދިމު)
އަބްދުލް ހަމީދު އަޙުމަދު ދޫރެސް ބ .ކަމަދޫ (މަސައްކަތު)
އައިމިނަތު ސީމާ ޝުޢާއު ބ .ކަމަދޫ (މިސްކިތު މަސައްކަތު)
ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުއްރަހީމް (މިސްކިތު މަސައްކަތު)

ކައުންސިލުގެ ހިންގުން
ކައުންސިލު ހިންގާނެގޮތް
ލ
ކައުންސިލް އިދާރާ ބެހެފައިވަނީ މައިގަނޑު  2ބައެއްގެ މައްޗަށެވެ .އެއީ ބަޖެޓް އެންޑް އެޑްމިސްޓްރޭޝަން ،ޝޯޝަ ް
ބއިގެ ޚިދުމަތްތައް ޢާއްމު
ސާރވިސް ،މުނިސިޕަލް ސަރވިސް ،ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓް،ސެކްޝަނެވެ .މި ަ 2
ތއްބަވައިގެންނެވެ .ހެނދުނު  8:11ން މެންދުރުފަހު 6:00
ކއުންސިލް މެންބަރުން އިސްވެ ި
ނ ަ
ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވެ ީ
ނ ވަގުތު ތަކުގައި ކައުންސިލަރުން ތިއްބަވާނީ އޮން ކޯލްގައެވެ.
އަށް އިދާރީ އޮފީހުންނެވެ .އެނޫ ް

މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު
ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓަރ އެއްގޮތަށެވެ.
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މަޞްލަހަތު ފުށުއަރާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭގޮތް
އޯގާތެރި ސަރުކާރުގެ އޯގާތެރި ކަމާއިއެކު މުޢާމަލާތު ކުރުން.

ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ
 -2ޢަލީ އިސްމާޢީލް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހާޟިރުވާންވީ  97ދުވަސް ހާޟިރުވި  61ދުވަސް
ގަޑިޖެހުނު  00ދުވަސް .ސަލާމް  12ދުވަސް އަހަރީ ޗުއްޓީ 14ދުވަސް އާއިލީ ޒިންމާޗުއްޓީ
01ދުވަސް .
 -3ޙަސަން ޒަރީރު ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް ޙާޟިރުވާންވީ  185ދުވަސް ޙާޟިރުވި  112ދުވަސް
ސަލާމް  30ދުވަސް .އަހަރީ ޗުއްޓީ  42ދުވަސް އާއިލީ ޒިންމާޗުއްޓީ  10ދުވަސް .
 -4އަޙްމަދު ސަމީރު ކައުންސިލް މެމްބަރ ޙާޟިރުވާންވީ  234ދުވަސް ޙާޟިރުވި  052ދުވަސް
ނާންނަ  60ދުވަސް .ގަޑިޖެހުނު  16ދުވަސް .ސަލާމް  68ދުވަސް .އަހަރީ ޗުއްޓީ  60ދުވަސް
އާއިލީ ޒިންމާ ޗުއްޓީ 01ދުވަސް.
 -5ޢަލީ މައުޞޫމް ކައުންސިލް މެމްބަރ ޙާޟިރުވާންވީ  626ދުވަސް ޙާޟިރުވި  075ދުވަސް.
ގަޑިޖެހުނު  16ދުވަސް .ސަލާމް  67ދުވަސް .އަހަރީ ޗުއްޓީ  30ދުވަސް .އާޢިލީ ޒިންމާޗުއްޓީ 19
ދުވަސް.
 -6އަޙްމަދު ރިޟްވާން ކައުންސިލް މެންބަރ ޙާޟިރުވާންވީ  623ދުވަސް ޙާޟިރުވި  055ދުވަސް
ގަޑިޖެހުނު  11ދުވަސް .ސަލާމް  31ދުވަސް އަހަރީޗުއްޓީ  33ދުވަސް އާޢިލީޒިންމާ ޗުއްޓީ 01
ދުވަސް ނާންނަ  15ދުވަސް
 -7އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢަލީޝަރީފް އާދަމް ޙާޟިރުވާންވީ  666ދުވަސް ޙާޟިރުވި  081ދުވަސް
ސަލާމް  66ދުވަސް އަހަރީ ޗުއްޓީ  2ދުވަސް އާއިލީ ޒިންމާ ޗުއްޓީ  02ދުވަސް
 -8އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަރިޔަމް ރިފްލާ ޙާޟިރުވާންވީ  9ދުވަސް ޙާޟިރުވި  9ދުވަސް
-9

ފައިނޭންސް

އޮފިސަރ

ސަޒްމީނާ

ޢަލީ

ޙާޟިރުވާންވީ

639

ދުވަސް

ޙާޟިރުވި

058

ދުވަސް.ގަޑިޖެހުނު  0ދުވަސް ސަލާމް  32ދުވަސް އަހަރީ ޗުއްޓީ  20ދުވަސް އާއިލީ ޒިންމާ ޗުއްޓީ
 2ދުވަސް
ނނާން ހާޟިރުވާންވީ 632
 -9އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޝަފްރާޒް ޢަބްދުލްހަ ް
ދުވަސް ހާޟިރުވި  095ދުވަސް ސަލާމް  60ދުވަސް.އަހަރީ ޗުއްޓީ  08ދުވަސް .ގަޑިޖެހުނު 0
ދުވަސް
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 -21މަސައްކަތު އައިޝަތު ސުނައިނާ ޙާޟިރުވާންވީ  016ދުވަސް ޙާޟިރުވި  77ދުވަސް ސަލާމް 16
ދުވަސް އަހަރީ ޗުއްޓީ  09ދުވަސް އާޢިލީ ޒިންމާ ޗުއްޓީ  2ދުވަސް
ޟރުވި  095ދުވަސް .ސަލާމް 62
 -22މަސައްކަތު އާސިޔަތު ޝަފީޤާ ހާޟިރުވާންޖެހޭ  631ޙާ ި
ދުވަސް އަހަރީ ޗުއްޓީ  08ދުވަސް އާއިލީ ޒިންމާ ޗުއްޓީ  00ދުވަސް.
 -23މިސްކިތު މަސައްކަތު އަބްދުލް ހަމީދު އަޙުމަދު ޙާޟިރުވާންވީ  309ދުވަސް ޙާޟިރުވި  676ދުވަސް
ޙާޟިރުނުވާ  10ދުވަސް .ސަލާމް  30ދުވަސް އަހަރީ ޗުއްޓީ  63ދުވަސް އާޢިލީ ޒިންމާޗުއްޓީ 06
ދުވަސް
 -24މިސްކިތު މަސައްކަތު އައިމިނަތު ސީމާ ޙާޟިރުވާންވީ  65ދުވަސް ޙާޟިރުވި  60ދުވަސް ސަލާމް
 12ދުވަސް.
 -25މިސްކިތު މުދިމު ޙުސައިން ފައިޞަލް ޙާޟިރުވާންވީ  33ދުވަސް ޙާޟިރުވި  67ދުވަސް ސަލާމް
 12ދުވަސް އަހަރީ ޗުއްޓީ  12ދުވަސް.
 -26މިސްކިތު މަސައްކަތު ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުއްރަހީމް ޙާޟިރުވާންވީ  325ދުވަސް ޙާޟިރުވި
 312ދުވަސް .ސަލާމް  68ދުވަސް .އާއިލީ ޒިންމާ ޗުއްޓީ  13ދުވަސް އަހަރީ ޗުއްޓީ  67ދުވަސް
 -27އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އައިޝަތު ނާޖިޔާ ޙާޟިރުވާންވީ  080ދުވަސް ޙާޟިރުވި 053
ދުވަސް ގަޑިޖެހުނު  5ދުވަސް ސަލާމް  60ދުވަސް ޢާއިލީ ޒިންމާ ޗުއްޓީ  7ދުވަސް.
 -28މަސައްކަތު އައިމިނަތު ސުޒުމާ ޙާޟިރުވާންވީ  012ދުވަސް ޙާޟިރުވި  011ދުވަސް ސަލާމުގައި 2
ދުވަސް

ކައުންސިލުގެ ނިންމުންތައް
ވޭތުވެދިޔަ  2އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތައް
 13ވަނަ ދައުރުގެ  78ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ކަންތައް  17( :ޖަނަވަރީ )3127
 ބަޖެޓު ސެކްޝަނުން ހުށަހެޅި ކައުންސިލްގެ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް ފާސްކުރެވުނު. ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަކީ ނިސްބަތުން ކުޑަ ބަޖެޓަކަށް ވީނަމަވެސް މިއަހަރުގެ ޚަރަދުތައް ކުރެވޭނީ ބަޖެޓު ފާސްކޮށްގެންކަމުގައިވާތީކައުންސިލްގެ  6102ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރެވުނު.
 ކައުންސިލުން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިންތައް  65އަހަރަށް ދޫކުރުމާއިމެދު ލޯކަލްގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ލަފަޔަކަށް އެދުމަށްފަހު 65އަހަރަށް ބިން ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބޭކަމުގައިވާނަމަ ކުލީބިން ދޫކުރުމަށް އާއްމުކޮށް އިޢުލާންކުރުމަށް ނިންމުނު.
 އެފަދަ އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކައުންސިލަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ބަޖެޓުކޮށްފައި ނުވާތީ މާލީ އެހީތެރިކަން ފިޔަވައިކައުންސިލުން އިތުރަށް ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަމާއި ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭނެކަމަށް ނިންމުނު.
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6102ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ސްޓޭޖް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ،މަގުބައްތި މަރާމާތުކުރުން ،ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ފެންސް ޖެހުން،ބަނދަރުގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކެއް ހެދުން ،ދޯނި ފަހަރު އެހެލާ ސަރަޙައްދު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ އިތުރުން އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަޙައްދުގައި
މަގު ބައްތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނުމަށް ނިންމުނު.

 13ވަނަ ދައުރުގެ  7:ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާއިން ނިންމި ކަންތައް  25( :ޖަނަވަރީ )3127
ތތަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެތީ  16ބަނދަރު ބައްތިއާއި 0
ނތުމުން ދަ ި
ނށް ބަނދަރު ލައިޓް ެ
 ދަތުރުވެރިންނަށާއި އާއްމުން ަޓައިމަރު ގަތުމަށް ނިންމުނު.
 ކައުންސިލްގެ އާމްދާނީ ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން ބަނދަރުގައި ދޯނިފަހަރު ވާއައްސާ މޫޓް ހެދުމަށް ނިންމުނު. ކައުންސިލްގެ އާމްދާނީ ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން ފޮގްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޑީސަލާއި ޕެޓްރޯލް ގަތުމަށް ނިންމުނު.ނތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމަށް ދުރުވާ ޕޮލިސް ބޭފުޅުންގެ އެކަމަޑޭޝަން ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސާ
 ޕޮލިހުން ހިންގާ ހޭލު ްދިނުމަށް ނިންމުނު.
ށ ނިންމުނު.
ބމުގެ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރުމަ ް
 ތެޔޮ ވިއްކުމަށް ދަހޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ި 13ވަނަ ދައުރުގެ  81ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ކަންތައް  31( :ޖެނުއަރީ )3127

މން  7250އަކަފޫޓްގެ އެއް
ވތް ވިއްކުމަށް ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ބި ު
ފރާތުން ތެލާއި ހަކަތައިގެ ބާ ަ
 ކަމަދޫ ބަނދަރުގެ އިރުމަތީ ަބިން  25އަހަރުދުވަހަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ނިންމުނު.
މނު.
އތަކެތި ގަތުމަށް އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި މާލެ ފޮނުވުމަށްނިން ު
 އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ބައެ ްފއިވާ ސަރަޙައްދުން  1200އަކަފޫޓްގެ  7ބިން ހުއްދަ
ލބި ަ
 ކަމަދޫ ސިނާއީ މަސައްކަތްކުރުމަށް ބިންދޫކުރުމަށް ހުއްދަ ިހޯދުމަށްފަހު  10އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ދޫކުރުމަށް ނިންމުނު.
ނ ޢާންމު ވިޔަފާރިކުރުމަށް  600އަކަފޫޓްގެ  ( 1އެކެއް ) ބިން  10އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް
 ކަމަދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދު ްދޫކުރުމަށް ނިންމުނު.

 13ވަނަ ދައުރުގެ  82ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ކަންތައް  38( :ޖެނުއަރީ )3127
ހ ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދާއި ކޮމިޓީގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ކައުންސިލުން -
ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ބިމާބެ ޭ
ފާސްކުރުން.އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވުމަށް ނިންމުނު.
 -.ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރުމަށް  02ސްކޭނަރ ގަތުމަށް ނިންމުނު.
 އިދާރާގެ ދެކުނު ފަރާތު ބޮޑުދޮރު މަރާމާތުކުރުމަށް ނިންމުނު. އިދާރާގެ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ބޭނުންކުރުމަށް  1އޮފީސްމޭޒް ގަތުމަށް ނިންމުނު. އަހަރެމެން ހިޔާ އިމާރާތުން އާއްމު ފަރާތްތަކުން ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ މައްސަލަ.މިމަސްއަލައާއިއ ގުޅިގެން އި ތުރަށް މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އެލްޖީއޭއަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވުމަށްފަހު އަލުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ނިންމުނު.
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް މިސްކިތް ބަދަލުވުމާއި ގުޅިގެން މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ހުރި ދަތިތަކަށް
ކައުންސިލުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވުމަށް ނިންމުނު.

26

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 6102ވަނަ އަހަ ު

ނސިލް
މދޫ ކައު ް
ބރީ ކަ ަ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

ބަލްކް އެސްއެމްއެސް ޙިދުމަތް ފަސްކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ  2ވަނަ ދަޢުރުގެ  63ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާތީ  2016ވަނަ އަހަރު
ފެށުމާއެކީ ބަލްކް އެސްއެމްއެސް ޙިދުމަތް ހޯދުމަށް ނިންމުނު
 ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރުމަށް  02ސްކޭނަރ ގަތުމަށް ނިންމުނު. އިދާރާގެ ދެކުނު ފަރާތު ބޮޑުދޮރު މަރާމާތުކުރުމަށް ނިންމުނު. އިދާރާގެ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ބޭނުންކުރުމަށް  1އޮފީސްމޭޒް ގަތުމަށް ނިންމުނު.-

 13ވަނަ ދައުރުގެ  83ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ކަންތައް  14( :ފެބްރުއަރީ )3127

ޕއިންޓް ދޭނޭ ޢުޞޫލުތައް ފާސްކުރުން.
ދކުރުމުގައި ޮ
ނ އަހަރު  06ބަންޑާރަ ގޯތި ޫ
1.ކަމަދޫގެ ބިމުން  6105ވަ ަ
އޞޫލް ފާސްކުރެވުނު.
އކު އެ ު
ކ ެ
އޞޫލަށް ގެނެވުނު އިޞްލާހަ ާ
 ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ުށ ގޮތެއް ނިންމުން.
 -6ކަމަދޫ ހެލްތު ޕޯސްޓްގެ އެހީގެ ފޯމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮ ް
ދނުމަށް ނިންމުނު.
އ ކަމަދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް ި
އ ް
 މީދާ މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމަށް  0511/-ރުފިޔާގެ އެހީ ެ 13ވަނަ ދައުރުގެ  84ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ކަންތައް  21( :ފެބްރުއަރީ )3127
ނސިލް މެންބަރ
ޞލަށް ކައު ް
ތ ބެހެއްޓުމާބެހޭ އު ޫ
 1މަގުމަތީގައި ބިމުގެ އަޑީގައި ޖަންކްޝަނާއި ،ވަޅު ފަދަ ތަކެ ި
އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ސަމީރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިސްލާޙު ފާސްކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.
 23 -2ޖެނުއަރީ  2013ގައި ކަމަދޫ އުއްމީދު ސޮސައިޓީއަށް ދަނޑު ގޮވާން ކުރުމަށް  5އަހަރު ދުވަހަށް ދޫކުރެވިފައިވާ
ނ ނުދާތީ އެބިމާއި ދޭތެރޭ
ބސްވުމުގެ ދަށުން ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް ޢަމަލު ކުރަމު ް
 5000އަކަފޫޓްގެ ބިމުގައި އެއް ަ
ގޮތެއް ނިންމުން.
ތން
 ކަމަދޫ އުންމީދު ސޮސައިޓީއަށް ދޫކޮށްފައިވާ  5000އަކަފޫޓްގެ ބިން ވަކިމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ސާފުކޮށް،އެބިން އެފަރާ ުވަކިކުރުމަށް ނިންމުނު.
-3ކަމަދޫ ވޮލީ ކޯޓްގައި ލައިޓް ޖެހުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްއިން  1000ވޯޓްގެ  4މާކަރީ ލައިޓް
މން.
ޓތައް ވޮލީ ކޯޓުގައި ހަރުކުރުމަށް ގޮތެއް ނިން ު
ލިބިފައިވާތީ އެލައި ް
ލނިވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ
މގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި،ކައުންސިލްގެ ބެ ެ
 ކަމަދޫ ވޮލީކޯޓްގައި ލައިޓްޖެހު ުމށް ނިންމުނު.
ބިދޭސީން ބައިވެރިކޮށްގެން ކުރު ަ
ށ ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ އުސޫލު ފާސްކުރެވުނު.
ކރަންޓްގެ ޙިދުމަތް ރައްޔިތުންނަ ް
.4ކަމަދޫ ބަނދަރުން ފެނާއި ަ
އސްލާހުތަކާއިއެކު އުސޫލު ފާސްކޮށް އާންމުކުރުމަށް ނިންމުނު.
 ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ި 13ވަނަ ދައުރުގެ  85ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ކަންތައް  28( :ފެބްރުއަރީ )3127
ދ ނާސަރީ ކުދިންގެ
 -0ކަމަދޫ މަދަރުސާއާއި ކައުންސިލާއި ދެމެދުވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާތިލުކޮށް ބޭބީނާސަރީ އަ ި
ކިޔެވުން ޕްރީސްކޫލަށް ބަދަލުކޮށް ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކިޔަވައިދިނުމަށް ނިންމުނު.
ސިޓީން ނާސަރީ ދަރިވަރުންގެ ކިޔަވައި ދިނުމުގެ GS133/LT/2016/05ކަމަދޫ މަދަރުސާގެ ނަންބަރ

-

މޖެއްސުމަށް އަންގަވާފައިވާތީ ކަމަދޫ މަދަރުސާއާއި މިކައުންސިލާ ދެމެދު ވެފައިވާ
އިންތިޒާމްތައް ކައުންސިލުން ހަ ަ
އެއްބަސްވުމަށް ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތެއް ނިންމުމާއި ،ނާސަރީ ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވައިދިނުމުގެ އިންތިޒާމް ތައް ހަމަޖެއްސުމާމެދު
ގޮތެއް ނިންމުން.
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ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 6102ވަނަ އަހަ ު

ހ
ތފްސީލް ކައުންސިލަށް ހިއްސާކުރުން 2016 .ޖެނުއަރީ މަ ު
 - 6ޖެނުއަރީ މަހުގެ ކައުންސިލްށަ ނިސްބަތްވާ ފައިސާގެ ަކައުންސިލަށް ނިސްބަތްވާ ފައިސާގެ ތަފްސީލް ކައުންސިލަށް ހިއްސާކުރެވުނު.
ނންމުން.
ނސިލުން ގޮތެއް ި
ދ ކައު ް
ދފައިވާތީ ޗުއްޓީ ދިނުމާމެ ު
 - 3ކައުންސިލްގެ ރައީސް  8ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއަށް އެ ި
ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ އިސްމާޢީލްއަށް  8ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ދިނުމަށް ނިންމުނު.

 13ވަނަ ދައުރުގެ  87ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ކަންތައް  13( :މާރޗް )3127
( .1ރައްޔިތުންގެ ރުއްތައް މަތީ ކުއްޔެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްލުމަށް) ކުރި

 -01IUL)314/INDIV/2016/15ނަންބަރ (

ވތީ އަލުން އިޢުލާން ކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.
ހށަހަޅާފައި ނު ާ
އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބީލަން ު
ށ ނިންމުނު.
ދކޮށްލުމަށް އަލުން އިއުލާންކުރުމަ ް
 -6ރައްޔިތުންގެ ރުއްތައް އެންމެ މަތީއަގެއް ހުށަހަޅާފަރާތަކަށް ޫ
(ޢާންމު ވިޔަފާރި ކުރުމަށާއި ސިނާއީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބިން IUL)314/INDIV/2016/12ނަންބަރ (
ކރެއްވި ފަރާތްތަކަށް ބިން ޙަވާލު ކުރުމާމެދު ގޮތެއް
ދޫކުރުމަށް) ކުރި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ގުރުއަތުން ބިން ކާމިޔާބު ު
(ތެޔޮ ވިއްކުމަށް ބިން ދޫކުރުމަށް) ކުރި އިއުލާނާއި ގުޅިގެން IUL)314/INDIV/2016/13ނިންމުން  -3 .ނަންބަރ (
ނ އެންމެ މަތީ މާރކްސް ދެއްވާފައިވާ ދަހޯރކްސް
ޕްރޮޕޯޝަލް ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެވިއުލޭޓް ކޮމެޓީ ް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބިން ޙަވާލު ކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.
.
ދ ފޮނުވުމަށްފަހު
 -3އެއްބަސްވުންތަކުގެ ޑްރާފްޓް އެލްޖީއޭ މެދުވެރިކޮށް އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ލަފާފުޅަކަށްއެ ި
ވލުކުރުމަށް ނިންމުނު.
ޖަވާބުލިބުމުން ބިންތައް ހަ ާ
 އެއްބަސްވުންތަކުގެ ޑްރާފްޓް އެލްޖީއޭ މެދުވެރިކޮށް އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ލަފާފުޅަކަށްއެދި ފޮނުވުމަށްފަހުށ ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމުނު.
ޖަވާބުލިބުމުން ބިން  25އަހަރަ ް
5ނާސަރީ ،ބޭބީ ނާސަރީގެ ދަރިވަރުންނަށް ކަމަދޫ މަދަރުސާގައި ކިޔަވައި ދެއްވި ދުވަސްތަކަށް ޓީޗަރުންނަށް
ދެއްވާނެ މުސާރަ އަދި ރޫޓްސް ޕްރީސްކޫލަށް މުވައްޒަފުން އައްޔަން ކުރުމާއި ހަމައަށް ވަގުތީ ގޮތުން ކިޔަވައި ދެއްވި ޓީޗަރަށް
މުސާރަ އެއް ކަނޑައެޅުން.
 ނާސަރީ އަދި ބޭބީ ނާސަރީ ދަރިވަރުންނަށް ކަމަދޫ މަދަރުސާގައި ކިޔަވާދެއްވި ޓީޗަރަކަށް މަހަކު  ( 1500/-ފަނަރަސަތޭކަ) ރުފިޔާގެ އިތުރުން ޕްރީސްކޫލް ކޮންޓްރެކްޓް ޓީޗަރަށް މަހަކު  ( 2500/-ދެހާސް ފަސްސަތޭކަ ) ރުފިޔާ ދިނުމަށް
ނިންމުނު.
6މަދީހާ އާދަމްއަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބަންޑާރަ ގޯތީގެ އިންފާރު ރޭނުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރުމުން ގޯތި ރަޖިސްޓްރީ
މށް
ލމަށްފަހު ގޮތެއް ނިންމު ަ
ނުކުރެވިފައިވާ މައްސަލައަށް ގޮތެއް ނިންމުން  - .މިމަސްއަލައާއިއ ގުޅިގެން އިތުރަށް އެގޯތި ބެ ު
ނިންމުނު.
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ނސިލް
މދޫ ކައު ް
ބރީ ކަ ަ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

 13ވަނަ ދައުރުގެ  88ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ކަންތައް  1:( :މާރޗް )3127
ބޔާން ކުރެވިފައިވާ "ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓްގައި ހިމެނޭ ފައިސާ
.ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫންގެ  10ވަނަ ބާބުގެ  104ވނަ މާއްދާގައި ަ
ނ
އަހަރު ނިމުނުއިރު ޚަރަދު ނުކުރެވެ ބާކީ ހުރި ފައިސާ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ޖަމާކުރުމަށް ޤަރާރު ހުށަހެޅު ް
މގައި އަމަލުކޮށްފައިވާގޮތް އޮޅުންފިލުވުމަށް ނިންމުނެވެ.
 ޤަރާރު ފާސްކުރުމުގެ ކުރިން އެހެނިހެން ކައުންސިލްތަކުން އެކަ ުކައުންސިލް އިދާރާގެ ބިދޭސީން ޢާންމު ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލްގެ  4ވަނަ މާޢްދާގެ (ނ) އިސްލާހު ކުރުމާމެދު ގޮތެއް
ނިންމުން.
ވ ޖަލްސާއެއްގައި އުސޫލު އިސްލާޙުކުރުމަށް ނިންމުނު.
 ކައުންސިލް މެންބަރުން ހަމަ ާ-މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ  8.18ވަނަ މާޢްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލާ ކޮމެޓީ އަލުން އެކުލަވާލުމާމެދުގޮތެއް ނިންމުން.
މނު.
 އަންދާސީ ހިސާބުބަލާ ކޮމެޓީ އަލުން އެކުލަވާލުމަށް ނިން ުރޫޓްސް ޕްރީސްކޫލަށް ބޭނުންވާ  1ފައިލް ރެކް ،އަދި ފޮތް ކަބަނޑު ގަތުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.
ނމުނ.
މ އަގުހެޔޮތަނަކުން ގަތުމަށް ނި ް
މށްފަހު އެން ެ
-މިތަކެތި އަގުބެލު ަ

 13ވަނަ ދައުރުގެ  89ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ކަންތައް  27( :މާރޗް )3127
ބޔާން ކުރެވިފައިވާ "ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓްގައި ހިމެނޭ
 1ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫންގެ  10ވަނަ ބާބުގެ  104ވަނަ މާއްދާގައި ަ
ފައިސާ އަހަރު ނިމުނުއިރު ޚަރަދު ނުކުރެވެ ބާކީ ހުރި ފައިސާ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ޖަމާކުރުމަށް ޤަރާރު
ހުށަހެޅުން.
އސާ  ( 38098/30ތިރީސްއަށްހާސް ނުވަދިހަ އަށެއް /ތިރީސް ) ރުފިޔާ ބިލްތަށް
 ބަޖެޓް ބާކީގެ ގޮތުގައި ހުރިފަ ިދައްކާޚަލާސްކުރުމަށް ނިންމުނު-
 2ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބިދޭސީން ޢާންމު ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލްގެ  4ވަނަ މާޢްދާގެ (ނ) އިސްލާހު ކުރުމާމެދު
ގޮތެއް ނިންމުން.
 އުސޫލުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ "ނ" "ރ" އިސްލާހުކުރެވުނު. 3މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ  8.18ވަނަ މާޢްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލާ ކޮމެޓީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު
ފާސްކުރުން.
ހންގާ ގަވައިދު ފާސްކުރެވުނު.
އަންދާސީ ހިސާބުބަލާ ކޮމެޓީގެ ި
 1437ވަނަ އަހަރު މިސްކިތުގައި ޙިފްޘްކޮށް އިމާމުވެ ތަރާވީޙް ނަމާދު ކުރާނެ ޙާފިޘުން ހޯދުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.
އތުރަށް މަޝްވަރާކުރުމަށް އެހެން ޖަލްސާއަކަށް އެޖެންޑާކުރުމަށް ނިންމުނު.
މެންބަރުން ހަމަވުމުން މިކަމަށް ި
ނމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.
ކަރަންޓް ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އެދި ދަނޑުވެރިން ހުށަހެޅި ޕެޓީޝަ ާ
 5ޕެޓިޝަނުގައިވާ އިސްދެފަރާތް ހާޟިރުކުރުމަށްފަހު އެދެފަރާތާއި ވާހަކަ ދެއްކުމަށްފަހު ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން
ފހު އެދިޔަޚަރަދު އެފަރާތުން ހޯދުމަށާއި
ނސިލްގެ ފަރާތުން ދަނޑުތަކަށް ކަރަންޓްލައިދިނުމަށް ަ
އެފަރާތުން ގަބޫލުކުރާނަމަ ކައު ް
ގން ކަރަންޓް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ނިންމުނު.
މީޓަރަށް އަރާ ފައިސާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ބަހާލައި ެ
-6ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ކައުންސިލްގެ މާލީ ރިޕޯޓް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން.
 -ފެބްރުއަރީ  2016މަހުގެ ކައުންސިލްގެ މާލީ ރިޕޯޓް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުނު.
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ވޮލީ ކޯޓް ލައިޓް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރި ބިދޭސީންނަށް އުޖޫރައެއް ދިނުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން .ބިދޭސީންނަށް މީހަކަށް -
 ( 200/ދުއިސައްތަ ރުފިޔާ ) ދިނުމަށް ނިންމުނު. .
.

 13ވަނަ ދައުރުގެ  8:ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ކަންތައް  34( :މާރޗް )3127

އަންދާސީ ހިސާބު ބަލާ ކޮމެޓީއަށް މެންބަރުން އައްޔަންކުރުން.
އަންދާސީ ހިސާބުބަލާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން ހަމަޖެއްސުނު.
 1437ވަނަ އަހަރު މިސްކިތުގައި ޙިފްޘްކޮށް އިމާމުވެ ތަރާވީޙް ނަމާދު ކުރާނެ ޙާފިޘުން ހޯދުމާމެދު ގޮތެއް
ނިންމުން.
 1437ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު މިސްކިތުގައި ޙިފްޘްކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރުމަށް ލަންކާއިން މީހަކު
ބެލުމަށްފަހު ގެނައުމަށް ނިންމުނު.
އަންދާސީ ހިސާބުބަލާ ކޮމެޓީގެ މުޤައްރިރަކަށް ކައުންސިލް މެންބަރ އަޙުމަދު ސަމީރު އަދި ނައިބު
މުޤައްރިރަކަށް ކައުންސިލް މެންބަރ ޢަލީ މައުޞޫމް ހަމަޖެއްސުނު.
 ( 300/ތިންސަތޭކަ ) ރުފިޔާއަށްވުރެ އަގުދަށް ނުވާގޮތަށް އަލުން އިއުލާންކުރުމަށް ނިންމުނު.އަންދާސީ ހިސާބު ބަލާ ކޮމެޓީގެ މުޤައްރިރު އަދި ނައިބް މުޤައްރިރު އިންތިޙާބު ކުރުން.
ކަމަދޫ ބަނަދަރުގައިހ ހުރި ރައްޔިތުންގެ ރުއްތައް މަތީ ކުއްޔެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްލުމަށް ކުރި
) އިޢުލާނަށް އިޖާބަދީ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝައުގުވެރިކަން IUL)314/INDIV/2016/26ނަންބަރ (
ފާޅުކޮށްފައި ނުވާތީ އަލުން ރުއްތައް ދޫކުރާނެ ގޮތެއް ނިންމުން.
.

 13ވަނަ ދައުރުގެ  93ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ކަންތައް 34( :މާރޗް)3127
އށް މެންބަރުން އައްޔަންކުރުން.
އަންދާސީ ހިސާބު ބަލާ ކޮމެޓީ ަ
މންބަރުން ހަމަޖެއްސުނު.
އަންދާސީ ހިސާބުބަލާ ކޮމެޓީގެ ެ
 1437ވަނަ އަހަރު މިސްކިތުގައި ޙިފްޘްކޮށް އިމާމުވެ ތަރާވީޙް ނަމާދު ކުރާނެ ޙާފިޘުން ހޯދުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.
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 1437ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު މިސްކިތުގައި ޙިފްޘްކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރުމަށް ލަންކާއިން މީހަކު ބެލުމަށްފަހު
ގެނައުމަށް ނިންމުނު.
ކރި ނަންބަރ
ކަމަދޫ ބަނަދަރުގައިހ ހުރި ރައްޔިތުންގެ ރުއްތައް މަތީ ކުއްޔެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްލުމަށް ު
އިޢުލާނަށް އިޖާބަދީ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައި ނުވާތީ އަލުން (IUL)314/INDIV/2016/26
ރުއްތައް ދޫކުރާނެ ގޮތެއް ނިންމުން.
ލން އިއުލާންކުރުމަށް ނިންމުނު.
 ( 300/ތިންސަތޭކަ ) ރުފިޔާއަށްވުރެ އަގުދަށް ނުވާގޮތަށް އަ ުއަންދާސީ ހިސާބު ބަލާ ކޮމެޓީގެ މުޤައްރިރު އަދި ނައިބް މުޤައްރިރު އިންތިޙާބު ކުރުން .އަންދާސީ ހިސާބުބަލާ ކޮމެޓީގެ
މުޤައްރިރަކަށް ކައުންސިލް މެންބަރ އަޙުމަދު ސަމީރު އަދި ނައިބު މުޤައްރިރަކަށް ކައުންސިލް މެންބަރ ޢަލީ މައުޞޫމް
ހަމަޖެއްސުނު.
.

ވަނަ ދައުރުގެ  94ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ކަންތައް  31( :އޭޕްރީލް .)3127
0ކައުންސިލުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވަމުން އަންނަ ފުޓްސެލް މުބާރާތް މިއަހަރުވެސް ބޭއްވުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް
ވނެ ތާރީޙެއް ކަނޑައެޅުން.
ނިންމުން އަދި ބާއްވާނަމަ ބާއް ާ
މިކަމާ އިތުރަށް މަޝްވަރާކުރުމަށް އެހެން ޖަލްސާއަކަށް އެޖެންޑާ ކުރުމަށް ނިންމުނު.
ވ ،މި އަހަރު ރަމަޟާން މަސް އައުމުގެ
ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ހުރި ލައިޓް ޕޯސްޓްތައް މިހާރުހުރި ހާލަތުން ބޭނުން ނުކުރެވޭތީ ެ
ކުރިން އެ ލައިޓް ޕޯސްޓްތައް މަރާމާތުކުރާނެ ގޮތެއް ނިންމުން.
އއް މަސައްކަތްތައް ޒުވާނުންނާއި ބ.ލަނޑާގިރާވަރާއި ވާހަކަދައްކައިގެންކުރުމަށްފަހު
އިއުލާން ނުކޮށްކުރެވެންހުރި ބަ ެ
އިއުލާންކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
ބލެވޭ އަންދާސީ ހިސާބެއް ހެދުމަށްފަހު އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
ހިނގާނެކަމަށް ެ
ރވޭ ވަރަށް ހަލާކުވަމުން ދާތީވެ ،އެމަސައްކަތް ކުރާނެ ގޮތެއްނިންމުން.
ބނުން ނުކު ެ
މަގުމަތީ ބައްތިތައް ޭ
ބަޖެޓްގައި ފައިސާ ހުރިނަމަ  40ލެޑްލައިޓް ގަތުމަށް އޯޑަރ ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
ވަލުން ކާށިހޮވުމުގެ އުސޫލެއް ކަނޑައެޅުމާ ދޭތެރޭ ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން.
ވަލުންކާށި ހޮވުމުގެ ޢާއްމު އުސޫލެއްހެދުމަށްފަހު އިއުލާންކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
ގތައް ޕްރައިވެޓް ބީޗެއް ކަނޑަ އަޅާނެ
މިރަށުގައި ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ފެށުމުގެ ކުރިން ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ ަ
ލއް ކަނޑައެޅުން.
ޓވަރިސްޓުން ބޭނުންކުރާނެ އުޞޫ ެ
ސަރަހައްދެއް ނިންމާ އެސަރަހައްދާއި ރަށުގެ އެންމެހާ ތަންތަން ު
ނމުނެވެ.
ނނަ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅުމަށް ނި ް
 އުސޫލު ހެދުމަށްފަހު ދެންއޮ ްއމިއްލައަށް ކައްކާ ކެވޭނެ
ބސްވުން ހަމަވެފައިވާތީވެ ،އެކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން ބިދޭސީން ަ
ދނުމުގެ އެއް ަ
ބިދޭސީންނަށް ކާން ި
މނެވެ.
އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ނިން ު
ވތީއާއި ހަންތަކަށް ފެން އެޅުމަށް
އހުރި ބައެއް ފެން ހަންތަކުން ލީކު ާ
ވާރޭފެން ރައްކާކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން ބަހައްޓާފަ ި
ބޭނުންކުރާ ފުރާޅުން އެކަށީގެން ވާވަރަށް ފެން އެޅެމުން ނުދާތީވެ ،ދިޔަދޮތްވަށް ބަދަލެއް ގެނެސް ހަންތައް މާރާމާތު ކުރާނެ
ގޮތެއް ނިންމުން.
 13ވަނަ ދައުރުގެ  84ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ކަންތައް  38( :އޭޕްރީލް )3127
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ނސިލް
މދޫ ކައު ް
ބރީ ކަ ަ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 6102ވަނަ އަހަ ު

ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ވުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރި ކުދިންގެ އަދަދު މަދުކަމުން ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުމާމެދު
ގޮތެއް ނިންމުން.
ދލުކޮށް މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
 ބެލެނިވެރިންނާއި ބައް ަކައުންސިލްތަށް އިންތިޙާބުވުމުގެ ކުރިން ރަށު އޮފީހުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި އެކައުންޓްތަކުގައި ހުރި ފައިސާ ސްޓޭޖް ހިޔާ ކުރުމުގެ
މަސައްކަތަށް ބޭނުން ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރަށް ގޮތެއް ނިންމުން.

 ޤަރާރު ހިއްސާކޮށް ފާސްކުރެވުނެވެ.ނމުނެވެ.
ނނަކަމަށް ނި ް
ލއް ގެންނަން ނުފެ ް
 މިހާރު ކަމަދޫ މަދަރުސާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމަށް އެއްވެސް ބަދަ ެރމުން މަގު ބެދޭތީ
ކަމަދޫ މަދަރުސާގެ ކުޅިވަރު ކުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމާއި އިންވެގެންވާ އާބަހާރުމަގު ބިން ބޮޑުކު ު
ދތީ އެކަމާމެދު ގޮތެއް
ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާ ކައުންސިލަށް ލިބެމުން ާ

ނިންމުން.

 13ވަނަ ދައުރުގެ  96ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ކަންތައް  15( :މެއި )3127
އ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލު
މގައި ހެދިފައިވާ އުޞޫލަށް ބައެ ް
ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ހުރި އިސްކޫރުތަކުން ފެން ބޭނުން ކުރު ު
ހރު އަމަލުކުރަމުންދާ އުޞޫލް އިތުރަށް މުރާޖާކުރުމަށްފަހު
ނ -މި ާ
ކުރަމުން ނުދާތީ އެއްބަސްވުމެއް ހެދުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމު ް
މނެވެ.
ގޮތެއް ނިންމުމަށް ނިން ު
އޮޑިހަރުގެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ނޫރު ދޯނި އެނދުމުގެ ސަބަބުން އެސަރަޙައްދު ހަޑިވެފައިވާތީ އެތަން ސާފުކުރުމާމެދު ގޮތެއް
ނިންމުން.
ނންމުނެވެ.
ވރިފަރާތަށް ލިޔުމެއް ފޮނުވުމަށް ި
 ސަބަބު ބަޔާންކޮށް އެދޯނީގެ ެ 13ވަނަ ދައުރުގެ  97ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ކަންތައް  22( :މެއި )3127
.
މަންޒިލްގޭގެ އިރުމަތި ފަރާތުގައިވާ ކައުންސިލްގެ ބިމުގައިހުރި ރުކުން އެގޭގެ ފުރާޅަށް ކާށި ވެއްޓޭތީ ހުށަހަޅާފައިވާ
ނ -ކައުންސިލް މާލިއްޔާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން އެރުއް ކެނޑުމަށް ނިންމުނެވެ.
މައްސަލައަށް ގޮތެއް ނިންމު ް
.
މގައި ހެދިފައިވާ އުޞޫލްގެ  2.2އަދި  2.3ވަނަ މާއްދާ
ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ހުރި އިސްކޫރުތަކުން ފެން ބޭނުން ކުރު ު
ށ ލީޓަރަކަށް 0.20/-
ށ މަހަކަށް  ( 50 /-ފަންސާސް) ރުފިޔާ އަދި ރަށުން ބޭރުމީހުނަ ް
އިސްލާހުކުރުން ރަށު މީހުންނަ ް
ށ
ނިންމުނެވެ( .ވިހި ލާރި) ކަމަ ް
 16ވަނަ ދައުރުގެ  99ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ކަންތައް  36( :މެއި )3127

.
ކައުންސިލް އިދާރާގެ  28ވަނަ އަހަރީދުވަސް  04އޮގަސްޓް  2016ގައި ފުރޭތީވެ ،އެދުވަހުގެ މުނާސަބަތް ފާހަގަކުރާނެ
ފެންވަރެއް ކަނޑައަޅާ ގޮތެއް ނިންމުން .އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
މއް ހޯދުމަށް ފޮނުވާފއިވާ
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ފިއުލް ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ކަމަދޫ ބަނދަރުން ބި ެ

ސިޓީއަށް ގޮތެއް ނިންމުން  -އެބިން ދޫކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ސަރަޙައްދެއް ކަނޑަ އެޅުމަށް ނިންމުނެވެެ
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ނސިލް
މދޫ ކައު ް
ބރީ ކަ ަ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

 13ވަނަ ދައުރުގެ  9:ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ކަންތައް  12( :ޖޫން )3127
ނސް ދިނުމާމެދު ގޮތެއް
ވ ބިދޭސީންނަށާއި ޕްރީސްކޫލް މުވައްޒަފުނަނަށް ރަމަޟާން އެލަވަ ް
ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ާ
ވރެއް ކަނޑައެޅުން.
މން ަ
ނިންމުން އަދި ދޭނަމަ ދޭނެ ި
ކޮންމެ ބިދޭސީއަކަށް ( 1000/-އެއްހާސް) ރުފިޔާ ދިނުމަށެވެ .އަދި ޕްރީސްކޫލް މުވައްޒިފުންނަށް އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި -
( 3000/ތިންހާސް) ރުފިޔާ ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.
މާތް މިސްކިތައް ވަންނަ ދޮރުމަތީގައި އޮތް ކާޕެޓް ހަލާކުވެފައިވާތީވެ ،ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީން ކާޕެޓް ގަތުމާމެދު ގޮތެއް
މން.
ނިންމުމަށް ގޮތެއް ނިން ު
ބއްޖެ ނަމަ ކައުންސިލުންގެ ޢާމްދަނީއިން ޚަރަދު ކޮށްގެން
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވައިގެން އެހީއެއް ނުލި ި
މިސްކިތް ކާޕެޓް ގަތުމަށް ނިންމުނެވެ.
ށ
ގތެއް ނިންމުމަ ް
ދފައިވާތީވެ ،ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީން ލައިޓްތައް ގަތުމާމެދު ޮ
ކަމަދޫ ބަނދަރު ދެ ލައިޓް އަނ ާ
ނންމުނެވެ.
ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން ގަތުމަށް ި
ނމުން .ކައުންސިލްގެ
ކަމަދޫ ކުޅިވަރު ކުޅޭ ސަރަޙައްދުގެ ކަރަންޓް ނެޓްވޯކް ރަނގަޅުކުރުމަށް ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނި ް
މާލިއްޔާއިން ( 5000/-ފަސްހާސް) ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން ނިންމުމަށް
ލބޯލް މުބާރާތެއް
ކައުންސިލާ ޔަކީސް ޖަމިއްޔާ އާއި ގުޅިގެން މިއަހަރު ރަމަޟާން މަހު ދެޖިންސުގެ ޒުވާނުނަނަށް ވޮ ީ
ނވެ .އަދި ޙަރަދުތައް ބެލުމަށް ކައުންސިލާއި ޔަކީސް
ނ -ޖޫން  10ގައި ފަށާގޮތައް ނިންމު ެ
ބޭއްވުމާމެދު ގަތެއް ނިންމު ް
އެއްކޮށް ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
 13ވަނަ ދައުރުގެ  :1ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ކަންތައް  19( :ޖޫން )3127
ނ
ޖހުމާއި ދެމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމު ް
ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ލައިޓްތައް ެ
ށވެ.
ޔަމަކް ކޯޑުގެ ފައިސާއިން ދަނޑުގައި ލައިޓް ޖަހަން ފެންނަ ކަމަ ެ
ހުކުރު ދުވަހު ދީނީ ދަރުސް ދިނުމަށް ގެނެވޭ ޝައިޙްގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސާދޭނެ ގޮތަކާއިމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް
ނިންމުން.
ޝޭޙަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ކުރާނީ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އެކައުންޓް ކަމަށް ނިންމުނެވެ.
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ނސިލް
މދޫ ކައު ް
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

ނ
ގތެއް ނިންމު ް
ބަނދަރު ލައިޓް ޖެހުމާއި މެދު ޮ
ވ
ބ ކަމަދޫ ސަންރައިޒް މުޙައްމަދު ނަޒީރު މެދުވެރި ކޮށް އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް ނިންމުނެ ެ
ނމުނެވެ.
ތއް އިޢުލާން ކޮށްގެން އަވަސްގޮތެއްގައި ހޯދާ ކްލާސްފެށުމަށް ނި ް
ތ ަ
ބައިވެރި ވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާ ް
ނ ކުރާނެ ގޮތަކާމެދު
ނންވާތީ،އެކަ ް
ރަމަޟާންމަހު ތަރާވީޙު ނަމާދުކުރަން ގެނެވުނު ހާފިޒް ޤުރުއާން ކްލާހެއް ނަގަން ބޭ ު
ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން.

ކައުންސިލް މެމްބަރ ޢަލީ މައުޞޫމް އަމިއްލަ ބޭނުމަކު ރަށުން ބޭރަށް ދާންޖެހޭތީ އޮފީސް ހިންގުމާއި
ހަވާލުވާނެ ފަރާތެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމުނު -އަޙުމަދު ރިޟްވާން ހުށަހަޅުއްވަނީ އަޙުމަދު ސަމީރުގެ
ނަމެވެ.
 13ވަނަ ދައުރުގެ  :2ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ކަންތައް  33( :ޖޫން )3127

ކއުންސިލް އިދާރާގައި ބޭނުންކުރަމުންގެންދާ އައިސް އަލަމާރި ހަލާކުވެފައިވާތީ އައު އައިސް އަލަމާރިއެއް
ގަތުމަށް ގޮތެއެއް ނިންމުން .ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ފައިސާ ޙަރަދު ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ
 24.06.2016ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ދީނީ ދަރުސް ދިނުމަށް ގެނެވޭ ހާފިޒުމީހާ ގެނައުމަށާއި ހުރުމަށް ހިނގާނޭ
ޚަރަދުތައް ކުރަނޭ ގޮތަކާއިމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން -ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ފައިސާ ޙަރަދު
ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
 13ވަނަ ދައުރުގެ  :3ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ކަންތައް  69( :ޖޫން )6102
 1437ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާންމަހު ޙިފުތުކޮށް ތަރާވީޚް ނަމާދު ކުރުމަށް ގެނެވުނު ޚާފިޒުމީހާއަށް މިނިސްޓްރީން ދެއްވާ
އެލަވަންސްގެ އިތުރުން ކައުންސިލުން ފައިސާގެ އިނާޔަތެއް ދެއްވުމަށާއި ،އަދި ދެއްވާނެ ފައސާގެ މިންވަރަކާއިމެދު
ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
އސާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް އިން ޙަރަދުކުރުމަށްށެވެ.
 )3084/-( $200ދިވެހި ފަ ި
 1437ވަނަ އަހަރު ޙިފުތުކޮށް ތަރާވީޚް ނަމާދުކުރުމަށް ގެނެވުނު ޚާފިޒު މީހާގެ ޓިކެޓް ފައިސާގެ ގޮތުގައި އިސްލާމިކް
މިނިސްޓްރީއަށް ދައްކަންޖެހޭ  4500.00ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރާނެ ގޮތަކާއިމެދު ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
ޓރީ އަށް  4500.00ރުފިޔާ ޖަމާކުރުމަށެވެ.
ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން މިނިސް ް
ނމަންޓް ގައި ޓީމްތަކަށް
 2016ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް  06ގައި ކައުންސިލުން ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ފުޓްސަލް ޓާރ ަ
އވާ މުއްދަތު ހަމަވެފައި ވީއިރުވެސް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ
ޓީމްލިސްޓް ހުށަހެޅުމަށް ދެވިފަ ި
އަމަލުކުރާނެ ގޮތަކާއިމެދު ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށެވެ.
ކަމަދޫގައި އަލަށް އާބާދުވަމުންދާ ސަރަޙައްދު ތަކުގައި މަގުބައްތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ތަކެތީގެ
ޚަރަދާއި މަސައްކަތުގެ ޚަރަދުތައް ކުރާނެ ގޮތަކާއިމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން.
ކައުންސިލް މެންބަރުން އަމަލީ ގޮތުން މަސައްކަތްކޮށް އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.
ކން އިސްތިޢުފާ
ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަލީ އިސްމާޢީލް އެބޭފުޅާގެ މަޤާމުންނާއި ކައުންސިލް މެންބަރުމަ ު
ދެއްވާފައިވާތީ އެބޭފުޅާގެ އިސްތިޢުފާއާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.
ގ އިސްތިއުފާ
ވމަށް ނިންމުނެވެ .އަދި އެބޭފުޅާ ެ
ޢަލީ އިސްމާޢިލް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ ލޯކަލް ގަވާރމެންޓްއަށް ފޮނު ު
ނންމުނެވެ.
ގަބޫލްކުރެއްވި ކަމުގެ ސިޓީއެއް އެބޭފުޅާއަށް ފޮނުވުމަށް ި
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ނ ކުރުމަށުމަށް ނިންމުނެވެ.
އަލުން ޓީޗަރަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާ ް
ފއިވާ ސިޓީއާއިމެދެ ގޮތެއް
ރޫޓްސް ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޓީޗަރ ކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވުމަށްއެދި އަލްފާޟިލާ ނަދީމާ އަޙުމަދު ފޮނުވާ ަ
ނިންމުން.

 13ވަނަ ދައުރުގެ  :4ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ކަންތައް  03( :ޖުލައި )6102

 0ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމު ހުސެވެފައި ވާތީ ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤާވާއިދުގެ  6ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތަށް ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިންތިޙާބު ކުރުން.
ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތި ލުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުން ކުރިމަތި ލެއްވީ ހަމައެކަނި މެމްބަރ އަޙުމަދު ރިޟްވާން ކަމަށްވާތީ އެފަރާތް
ރައީސް ކަމުގައި ހުންނަވަން ފެނޭތޯ ބެލުމަށް ނެގި ސިއްރު ވޯޓުން އިއްތިފާގުވެ ހޮވުނެވެ.
ކޮންޓްރެކްޓް އުޟޫލުން ކުނިކޮށި ބަލަހައްޓަމުންދާ ފަރާތް އެއްބަސްވުމުގައި ވާގޮތައް ކުނި ކޮށި ބަލަހައްޓަމުން ނުދާތީވެ ،އެކަމާމެދު

މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
 12ޖުލައި  2016އިން ފެށިގެން ވަކި ކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށާއި އަލުން ކުނި ކޮށި ބަލަހައްޓަދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރުމަށް
ނިންމުނެވެ.
ކައުންސިލްގެ ފުޓްސެލް މުބާރާތައް ސްޕޮންސާރ ހޯދުމަށް އުސޫލެއް ހެދުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.
އުސޫލް ކައުންސިލް ނިމެފައި ނެތުމުން އުސޫލް އެކުލަވާލައި ބްރީފންއަކަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
ކައުންސިލްގެ އެވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް އަލުން އާ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.
 އޭދަފުއްޓަށް މެޝިން ހެދުމަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމުނެވެ.ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި މިހާރަކަށް އައިސް ބޭނުން ނުކުރާ ސާމާނު ގިނަވެ ،ގޮނޑުވަމުންދާތީވެ ،އެކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.
 ބަނދަރު ސިނާއީ މަސައްކަތް ކުރާ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ތަކެތީގެ ވެރިންނާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން އެތަކެތި ނުނަގައިފިނަމަ ދެވަނަވިސްނުމަކަށް ދިޔުމަށް ނިންމުނެވެ.
ބޯޅަ ދަނޑު ވިނަ ކޮށާ މެޝިން ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް ހަލާކުވެފައި ވާތީވެ ،މެޝިން ހެދުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.
ކައުންސިލްގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒިފުންނާއި ކައުންސިލަރުންހިމެނޭހެން ކޮމެޓީ އެއް އެކުލަވާލުމަށް ނިންމުނެވެ.
 ރުށް ގަހުގެ އަދަދު ބެލުމަށްފަހު ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ބަޖެޓުން ރުށްގަހުގެ ބަދަލު ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ. ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ބަޖެޓުން ގަންނަން ނިންމުނެވެ.ކައުންސިލުން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސިނާއީ ބިންތަކުގައި ހުރި ރުއްގަހުގެ ބަދަލުކަންތައްތައް ނިންމުމާމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް
ނިންމުން.
މި ދުވަސްކޮޅު ޑެންގޫ ހުން ފެތުރެމުން ދާތީވެ ،ފޮގްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޑީސަލާއި ޕެޓްރޯލް ގަތުމާމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން.

 13ވަނަ ދައުރުގެ  :5ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ކަންތައް  61( :ޖުލައި )6102
އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަހައްދުގައި ހޮޅިދަނޑިތައް ޖެހުމާމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން.
ދމަށް ކައުންސިލް
ތކެތި ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ބަޖެޓުން ހޯދުމާއި އަދި އެތަކެތި ހޯ ު
މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުރިހަ ަ
ނމުނެވެ.
މުވައްޒިފަކު މާލެ ފޮނުވުމަށް ނި ް
ވފައިވާ ސިޓީއާ މެދު ގޮތެއްނިންމުން.
ކަމަދޫ ސްކޫލުގެ ޤުރުއާން މުބާރާތަށް އިނާމް ހޯދުމަށް އެދި ފޮނު ާ
 1000/ރުފިޔާ ދޭން ނިންމުނެވެ.ތ ބްރީފިން އަކުން ގޮތެއް
ނނާ ީ
ކަމަދޫސްކޫލް ސްޕޯޓްސް އޭރިޔާ އެޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމަށް އިތުރު ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ފެ ް
ފގުން ނިންމުނެވެ.
ނިންމުން  -މެމްބަރުންގެ އިއްތި ާ
.
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ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 6102ވަނަ އަހަ ު

ނސިލް
މދޫ ކައު ް
ބރީ ކަ ަ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

ޓ  2016އަށް ދާނެކަމަށް ލަފާކުރާނެ ބަޖެޓެއް ކަނޑައެޅުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން23970/- .
ކައުންސިލް ފުޓްސެލް ޓޯނަމެން ް
ރުފިޔާ ކަމުގައި ނިންމުނެވެ.
.
 13ވަނަ ދައުރުގެ  :6ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ކަންތައް  67( :ޖުލައި )6102
ހއް ކަނޑައެޅުން.
0ކައުންސިލުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވަމުން އަންނަ ފުޓްސެލް މުބާރާތް މިއަހަރު ބާއްވާނެ ތާރީ ެ
  2016އޯގަސްޓް  06ން  13ށް ބޭއްވުމަށް ނިންމުނެވެ.ފންސްޖަހާނަމަ ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރާނެ މިންވަރެއް
ކަމަދޫ ވޮލީކޯޓްގައި ފެންސުޖެހުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން އަދި ެ
ކަނޑައެޅުން-.
ނސިލް އާމްދަނީ ފައިސާ އިން ހަރަދު ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
ފންނަ ކަމަށާއި ،އެކަމަށް ކައު ް
ވޮލީ ކޯޓުގައި ފެންސް ޖެހުމަށް ެ
ށ - -ކައުންސިލް މާލިއްޔާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން
ބޯޅަދަނޑު ވިނަ ކޮށަން ގެންގުޅޭ މެޝިން މަރާމާތުކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަ ް
މަރާމާތު ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
ރނަމަ ބޮޑުކުރާނެ މިންވަރެއް
ވ ބިދޭސީންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމާމެދު ގަތެއްނިންމުން އަދި ބޮޑުކު ާ
ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ާ
ކށް
ކަނޑައެޅުން2016-މެއި މަހުން ފެށިގެން ކޮންމެ ބޭރު މުވައްޒިފަ ަ
މނެވެ. .
 2700/ރުފިޔާ ދިނުމަށް ނިން ުގސްޓް )6102
 13ވަނަ ދައުރުގެ  :7ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ކަންތައް  01( :އޮ ަ
 2016ވަނަ އަހަރު މިސްކިތުގެ އާބަތުރަ ފިލުވުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ދެއްވާފައިވާ

 41900ރުފިޔާ ބޭނުން

ކުރާނެ ގޮތަކާމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއްނިމުން.
ބކުން އެމަސައްކަތް
އާބާތުރަ ފިލުވުމަށްޓަކައި ފައިސާ ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވި ލިސްޓް ބަލާ އިސްކަންދޭ ތަރުތީ ަ
ކުރަން ނިންމުނެވެ.
އއި ފިފްޓީފްލާވާރ އަހުމަދު ސާޖިދު އަދި ގުލްއަލަމާގެ އިބްރާހިމް ޝައިކަތު އަށް ސިނާއީ
ފިފްޓީފްލާވާ އަބްދުﷲ ޝިފާއު ާ
ބމުގެ އެގްރިމެންޓް ގައި ސޮއިކުރުން ލަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުވާފއިވާ ސިޓީ އާމެދު
މަސައްކަތް ކުރުމަށް ލިބިފައިވާ ި
ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން.
 15ދުވަހުގެ ތެރޭ އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއި ނުކުރާނަމަ އެފަރާތްތަކުގެ އަތުން އެބިން ވަކިވެފައިވާނެ ކަމަށް ނިންމުނެވެ.
މން.
އމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއްނިން ު
ކޯޓް އެޅުމަށް ކަމަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ ާ
ބންދޫކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
މަދަރުސާއަށް ދޫކުރި ބިމާ އިންވެގެން އޮތް ހުސްބިމުގައި ކޯޓަށް ި
ސިޓީއާމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއްނިންމުންHF.ދަ ހޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ފޮނުވާފައިވާ /2016/365
މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ފިޔަވާ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ކުރާ އެހެން މަސައްކަތްތަކަށް ކުރުމަށް  11ވަނަ މާއްދާ ބަދަލުކުރުމަށް
ނިންމުނެވެ.
ށ ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ  13ވަނަ މާއްދާގައިވާ ބަދަލުގެ ކަންތައް
ކަމަދޫ ބަނދަރުން ދަ ހޯކްސްއަ ް
ސލުން ގޮތެއްނިމުން.
ބހޭ ގޮތުން ކައުން ި
ނިންމާދިނުމާ ެ
ނތީ
ގ މަތިން ހަދާނުދެވޭ ެ
ނޖެހުމާއި އެބިމުގެ ރަޖެސްޓްރީ ކުރިން އެލް.ޖީ.އޭ އިން ދިން ލަފާ ެ
ލދޭން ު
އެރުށްތަކަށް އިތުރަށް ބަދަ ު
މނެވެ.
އެގޮތައް ޖަވާބުދޭން ނިން ު
ނ  35×35ގެ ޖާގައެއް ދޫކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
އަޙުމަދު ޝަފީޤަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ ދެކުނުން އޮތް ހުސްބިމު ް
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ނސިލް
މދޫ ކައު ް
ބރީ ކަ ަ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ފިއުލް ސްޓޯރޭޖް ޓެންކް ޤާއިމު ކުރުމަށް ބަނދަރު ސަރަހައްދުން  35×35ބިމެއްހޯދުމަށް އެދިފައިވާތީ
ނސިލުން ގޮތެއްނިމުން.
އެބިން ދޫކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ކައު ް

ގސްޓް )6102
 13ވަނަ ދައުރުގެ  :8ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ކަންތައް  07( :އޮ ަ
 6107ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން.
 ފާސްކުރެވުނެވެ.ކަމަދޫ ސުކޫލުން ގްރޭޑް  10ގެ ދަރިވަރުން ނަށް އިސްލާމް އަދި ޤުރުއާން އިތުރު ކުލާސްތަކެއް ނިގުމަށް އޭދަފުށިން
މން --ދެދަތުރުގެ ޚަރަދު
ނން ު
ހގޮތުން ކައުންސިލުންގޮތެއް ި
ލންޗު ދަތުރުގެ ހަރަދު ދިނުމާ ބެ ޭ
ޓީޗަރަކު ގެނައުމަށް ބޭނުންވާތީ ޯ
ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.
ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ  4އެކައުންޓްގެ ޗެކްތަކުގަޔާއި ،އަދި އެންމެހާ ފައިސާގެ
ލ އިސްމާއީލްގެ ނަން އުނިކޮށް އެ ލިސްޓަށް އަޙުމްދު
މުއާމަލާތްތައް ކުރުމުގެ ހުއްދަދެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އަ ީ
ރިޟްވާންގެ ނަން އިތުރު ކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ކައުންސިލުން ފާސްކުރަން ޖެހޭ ޤަރާރު ފާސްކުރުން  --ޤަރާރު ފާސްކުރެވުނެވެ.

ގސްޓް )6102
 13ވަނަ ދައުރުގެ  :9ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ކަންތައް  62( :އޮ ަ

 1437ވަނަ އަހަރު ޢީދު ސްޓޭޖު އެޅުމަށާ ކުޅިވަރުތަކަށް ދާނެ ޙަރަދުތަށް ކުރާނެ ގޮތަކާމެދު ކައުންސިލުން
ގޮތެއް ނިންމުން.
 އުސޫލެއްގެ މަތިން އެކަން ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.ގސްޓް )6102
 13ވަނަ ދައުރުގެ  ::ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ކަންތައް  30( :އޮ ަ
އންސިލުން ގޮތެއް
ގތުން ކަ ު
ކަމަދޫގައި ހިންގާ ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމާއިބެހޭ ޢުޞޫލާއި ބެހޭ ޮ
ނިންމުން.
އުޞޫލް ފާސްކުރެވުނެވެ.
ސޕްޓެމްބަރ 2016ށް ހަމަވާތީ އެރުށްތައް އަލުން ކުއްޔަށް
ކައުންސިލުން ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ދަނބުރުށްތަކުގެ މުއްދަތު ެ 30
ލން ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
ލން އިޢު ާ
ރކޮށްގެން ނިންމުން .އަ ު
ދިނުމަށް ކައުންސިލުން މަޝްވަ ާ
މށް ކައުންސިލުން ގޮތެއް
ތ އަނދާފައިވާތީ ދެ ލައިޓް ގަތު ަ
ރމުން ގެންދިޔަ ދެ ބަނދަރު ބައް ި
ބނުން ކު ަ
ބަނދަރު ދިއްލުމަށް ޭ
މނެވެ.
އތި ގަތުމަށް ނިން ު
ނިންމުން ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން ބަނދަރަށް ބަ ް
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ނސިލް
މދޫ ކައު ް
ބރީ ކަ ަ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

 13ވަނަ ދައުރުގެ  212ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ކަންތައް  60( :ސެޕްޓެމްބަރ )6102
މިހާރު އޮޑިދޯނި ފަހަރު އެހެލާ ސަރަޙައްދުގައި ވިންޗެއް ބެހެއްޓުމުގެ ޙުއްދަ ލިބޭނޭގޮތް ހައްދަވައި ދެއްވުމުށާ އަދި ވިންޗާ ގުޅުންހުރި
ތަކެތި ރަށްކާކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާތީ  12×15ފޫޓްގެ ބިމެއްހޯދުމަށް އެދި އައިފުޅުއިންވެސްޓްމެންޓުން ފުނުވާފައިވާ ސިޓީއާއި
މެދު ކައުންސިލުން މަސްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން.

ނދޫކުރުމުގެ އުޞޫލް
ވިންޗް އެފަރާތަށް ކަނޑަ އެޅޭ ސަރަޙައްދެއްގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމުނެވެ .އަދި ކައުންސިލުން ބި ް
މނެވެ.
ނން ު
ފާސްވުމުން އަންގާނެ ކަމަށް ސިޓީގެ ޖަވާބުގައި ފޮނުވުމަށް ި
މދު ކައުންސިލުން
ސ މީހުންނަށް މުސާރަދޭނެ ގޮތަކާ ެ
ސލުން ގެނެސްފައިވާ ބަނގުލްދޭ ް
އޯގަސްޓްމަހުންފެށިގެން ކައުން ި
މަސްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން .ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔާއިން ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.
ދކުރެވިފައިވާ ބިން ދަހޯކްސް އިން އެ ވިޔަފާރި އިތުރަށް
ވތްވިއްކުމަށް ދަ ހޯކްސްއަށް ކަމަދޫ ބަނދަރުން ޫ
ތެލާހަކަތާގެ ބާ ަ
ދލުކޮށްދިނުމަށް އެދި
ށ ހެދިފައިވާ އެއްބަސްވުން މަފްހާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމަށް ބަ ަ
ފުޅާކުރަންބޭނުންވާތީ ދަހޯކްސްއަ ް
ނންމުން .އެލް.ޖީ.އޭ ގެ ލަފާއެއް ހޯދުމަށް ފަހު ގޮތެއް
ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާއި މެދު ކައުންސިލުން މަޝްވާރާކޮށް ގޮތެއް ި
މނެވެ.
ނިންމުމަށް ނިން ު
ޕެޓްރޯލްސެޑް ހެދުމުގެ ހުއްދައާއި އެކޮމްޑޭޝަން ބްލޮކެއް ހެދުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާމެދު ގޮތެއްނިންމުން.
އަދި ޝެޑް އެޅުމަށް ބިން ދޫކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

 13ވަނަ ދައުރުގެ  213ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ކަންތައް  68( :ސެޕްޓެމްބަރ )6102

އގުތަކެއް ކަނޑައެޅުމަށް ކައުންސިލުން މަސްވަރާކޮށް
ރަށުގެ ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ޔަމަކު ބޮޑުބެރު ޓީމުން ބެރުޖަހާދޭނެ ަ
ނ -ރަށުގައި ބެރު ޖަހާ ދިނުމަށް  1200/-ރުފިޔާ ،ރަށުން ބޭރުގައި ޖަހާ ދިނުމަށް  1500/-ރުފިޔާ ކަމުގައި
ގޮތެއްނިންމު ް
ނިންމުނެވެ.
ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ ޢުސޫލަށް އިސްލާހުކުރުން  -ގެސްޓް ހައުސްގެ އުޞޫލަށް އިސްލާޙު
މނެވެ.
ގެނައުމަށް ކައުންސިލުން ނިން ު
 13ވަނަ ދައުރުގެ  215ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ކަންތައް  06( :އޮކްޓޯބަރ )6102

ކަމަދޫއިން އޮޑިހަރުގެވަޅު ދޫކުރުމުގެ ޢުޞޫލު ފާސްކުރުން.
އުޞޫލް ފާސްކުރެވުނެވެ.
ގއި އަމަލުކުރާ ފަރާތްތަކާއިމެދު އަމަލުކުރާނޭ ގޮތަކާއިމެދު ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކޮށް
ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުނިނައްތާލުމު ަ
ނއްތާލުމާއި
އ،ކުނި ަ
ކަމަދޫ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް ޢާއްމުކޮށްފައިވާ ކުނިއުކާލުމާއި ކުނިނައްތާލުމާއިބެހޭ ޤަވާއިދާ ި
ކންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ކައުންސިލުން އަމަލުކުރާނެ
ކުނިއުކާލުމުގައި އަމަލުކުރާނޭ ޢާއްމު ޢުޞޫލު ތަންފީޛު ކުރުމުގެ ަ
ގޮތްތަކަކާއިމެދު ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
އުޞޫލަށް އިސްލާހު ކުރުމަށްފަހު ފާސްކުރެވުނެވެ.
ބހޭ
ނހެދުމަށް ބިންދޫކުރުމާ ެ
ކަމަދޫ އޮޑި ދޯނިފަހަރު އެހެލާ ސަރަޙައްދުން ދިގުމުއްދަތަކަށް އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ ވެރިންނަށް ގުދަ ް
ޝވަރާކޮށް ޢުޞޫލު ފާސްކުރުން.
ޢުޞޫލަށް ކައުންސިލްގައި މަ ް
ބައެއް އިސްލާހުތަކާއިއެކު ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
ނެގުނު ސިއްރު ވޯޓުގެ އިއްތިފާޤުން ޢަލީ މައުޞޫމް ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ކަމުގައި ހުރުމަށް ފެންނަކަމަށް
ހޮވުނެވެ.
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މނެވެ.
ހ ގޮތެއް ނިންމުމަށް ނިން ު
ހދުމަށްފަ ު
ކަމާބެހޭ ފަރާތުން ލަފާ ޯ
ކަމަދޫ ކައުންސިލުންގެ ނައިބުރައީސްގެ މަޤާމު ހުސްވެފައިވާތީ އެމަގާމާމަށް މެންބަރަކު އައްޔަންކުރުން.
ގމަށާއި ބޭރުކުރުމަށް
ނނެ ު
އ ބެހެއްޓުމާއި އުރަފަށުން ފެ ް
ދަ ހޯކްސްއަށް ތެޔޮވިއްކުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމުގައި ފެންޕްލާންޓެ ް
ހޮޅިއެއް އެޅުމަށާއި އަދި ސައިޓް މުވައްޒަފުންގެ އެކޮމޮޑޭޝަންގެ ނަޖިސް އުރަފަށައް ބޭރުކުރުމަށްޓަކައި ހޮޅިއެއް އަޅަން
ވފައިވާ ސިޓީއާމެދު ކައުންސިލުން މަޝްވަރާކޮށް ގެތެއްނިންމުން.
ބޭނުންވެ ފޮނު ާ
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.
ބ.ކަމަދޫ  /ފަށަން ގޯތީގައި ގެސްޓް ހައުސްއެއް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތައް ގެނެވޭ ތަކެތި ޖަމައު ،ކޮށްފައި
ށޓަކައި ބަނދަރާއި ކައިރި ސަރަޙައްދަކުން  600އަކަފޫޓްގެ ވަގުތީ ބިމެއް ހޯދުމަށް އެދި ޒަރީނާ އަބުދުއްރަހީމް
ބެހެއްޓުމަ ް
ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީއާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުން.
ޖާގައޮތް ނަމަ ބަލާފަ  06މަސް ދުވަހަށް ވަގުތީ ބިމެއް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.
ނން
އޮޑި ހަރުގެ ވަޅު ދޫކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ކުރިން ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް ޢާންމުކޮށްފައިވާ އުޞޫލަށް ބައެއް ބަދަލު ގެން ަ
ނތީ އެކަމާމެދު މަސްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
ޖެހޭ ކަމަށް ކައުންސިލަށް ފެން ާ
ކރެވުނެވެ.
އުޞޫލަށް ބަދަލު ގެނެސް ފާސް ު
ގ އޮޑި ހަރުގެ ވަޅެއް
ކަމަދޫ އިރުމަތީ ފަރާތު ގޮނޑުދޮށާކައިރި ސަރަޙައްދުން ފައިބަރު ލޯންޗެއް ބަނުމަށްޓަކައި  30ފޫޓް ެ
ޓއާ މެދު ގޮތެއްނިންމުން  -އެކަމަށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ
ޞލް ރ.އަލިފުށި ފޮނުވާފައިވާ ސި ީ
ހޯދުމަށް އެދި އިބުރާހިމް އަފް ަ
ނމުނެވެ.
ފޯމުގައި އޮޑި ނަންބަރާއިއެކު ހުށަހެޅުމުން އެހުއްދަ ދިނުމަށް ނި ް
ގ ބާވަތްތައް ފިޔަވާ އެހެން
އަޙުމަދު ޝަފީގުއަށް ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން ތެޔޮވިއްކުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގައި ތެލާ ހަކަތައި ެ
ދ އިސްލާހް ކޮށްދިނުމަށް އެދި އަހުމަދު ޝަފީޤު ފޮނުވާފައިވާ
އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އެއްޗެއް ނުވިއްކޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާ މާއް ާ
ނ -ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ތަކެތި ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.
ސިޓީއާމެދު ގޮތެއް ނިންމު ް
.

.

އޯޑިޓް
އިންޓަރނަލް އޯޑިޓް
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އވެ.
ބލެހެއްޓެވެ ެ
ނގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ެ
ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު ބަޖެޓް ބެލެންސް ކައުންސިލް މެންބަރު ް
އަދި ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަށް ބަޖެޓް ރިޕޯޓް ކައުންސިލްގެ ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅައެވެ.

މާލީ އޯޑިޓް
އޗަކާއި ކުރެވޭ ޚަރަދު ވަކި އެކައުންޓް
 2201ވަނަ އަހަރުގެ ރިޕޯޓްތަކުން އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އެ ް
އޓިފައިވެއެވެ.
ތަކުން ވަކިން ބެލެހެ ް

އިދާރީ އޯޑިޓް
އިދާރީ މަސައްކަތް ތައް ފައިސާއާއި ބެހޭ ސެކްޝަނަށާއި މުނިސިޕަލް ސަރވިސް ޚިދުމަތްތަކަށް
ގ ދަށުންނެވެ.
ނގެ މަސައްކަތްތައްވެސް ހިނގަމުންދަނީ ކައުންސިލަރުންގެ ބެލުމު ެ
ބަހާލެވިފައިވެއެވެ .މިދެސެކްޝަ ް

އެކްސްޓަރނަލް އޯޑިޓް
 6102ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާޢަކުން މިކައުންސިލް އިދާރާ އޯޑިޓް ކުރެވިފައެއްނުވެއެވެ.
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ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
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ރައްޔިތުންގެ އަޑުއެހުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން
ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ޚަރަދު
ގޮތުން މަސްވަރާ ކުރުމަށް  6102ވަނަ އަހަރު

ހ
ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލް ހޯދުމަށާއި ތަރައްޤީގެ މަސްރޫޢު ތަކާބެ ޭ
ފެބްރުއަރީ މަހު އެކިފަހަރުމަތިން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް

ރައްޔިތުންނަށް ގޮވުނު ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ރައްޔިތުން ހާޟިރު ނުވުމުގެ ސަބަބުން ފެބްރުއަރީ އަދި ޖުލައިމަހު
ބއްވިއެވެ .އަދީ މީގެ އިތުރުންވެސް އެކިއެކި ކަންކަމަށް
މށް ލާޒިމްކުރާ ދެ ބައްދަލުވުންވެސް ވަނީނު ޭ
ގާނޫނުންބޭއްވު ަ
ނ ބައްދަލުނުކުރެވިއެވެ.
ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ވަނީ ގޮވާލެވި ނަމަވެސް މީހުން ހާޟިރު ނުވުމުގެ ސަބަބުން ވަ ީ

ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް
ވއެވެ .ފަސޭހަކަމާއެކު ރައްޔިތުނަނަށް
ކައުންސިލަރުން މަސައްކަތްކުރާނެ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކޮށްދެވިފަ ެ
ޖަވާބް ދާރި ވުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވިފައިވާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާކޮށް ،ސެކްޝަންގެ
އންސިލަރުނާއި ސެކްޝަންތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން
މށްޓައި ދުވަހުގެ ބްރީފިންގައި ކަ ު
މަސައްކަތްތައް ހިނގާގޮތް ބެލު ަ
ސުވާލުކުރެވެއެވެ.
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ނސިލް
މދޫ ކައު ް
ބރީ ކަ ަ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 6102ވަނަ އަހަ ު

ފަސްވަނަ ބައި :ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު
ކައުންސިލުގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބަޔާން
ރ
މިރިޕޯޓްގައި ލިޔެފައިވާ ފައިސާގެ ތަފްސީލް ތަކަކީ އެކަމަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދު ތަކެކެވެ .ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ލާޒިމްކު ާ
ނ
ދތިކަ ް
ނނެވެ.ބަޖެޓްގެ ަ
ގިނަކަންކަން ކާމިޔާބު ކުރެފައިނުވަނީ ރިކަރަންޓް ޚަރަދަށް ލިބުނު ފައިސާގެ ޢަދަދު މަދުވުމުގެ ސަބަބު ް
ހުރުމާއެކުވެސް

މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ގިނަ

ކަންތައްތަކެއް

ﷲގެ

ވާގިފުޅާ މިންވަރުފުޅާއެކު

އިދާރީ

ބުރަމަސައްކަތް ތަކަކާއި ކައުންސިލަރުން ދެއްވި ފުރިހަމަ އެއްބާރުމާއެކު ހާޞިލް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އަޅުގަނޑު
ނ
ނންމާލަ ީ
ވއެވެ .މިބަޔާން ި
އޤާނޫން ލާޒިމްކުރާ ކަންކަން ކުރުމަށް ރޭވިފައި ެ
ށ އޮތްތަނުގައި ެ
ލ ކުރިއަ ް
ގަބޫލުކުރަމެވެ .ހާޞި ް
ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުސްތަޤްބަލަށް އަދަށްވުރެ ފެހި މާދަމާއަކަށް އެދެމުންނެވެ.

ސޮއި:

ސޮއި:
ޢަލީ އިސްމާޢީލް
ފަ

ޝަޒްމީނާ ޢަލީ

މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ
ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ
ފަ

ފަ (
އިސާއާއި ހިސާބުތަކާއި ހަވާލުވެ ހުންނަ އިދާރީ
މުވައްޒަފު
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 6102ވަނަ އަހަ ު

ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު

ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު
ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ
ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

 2016ވަނަ

 6102ގެ

އަހަރުގެ ޖުމްލަ

ފުރަތަމަ 2

 6102ގެ

ޚަރަދު

މަހުގެ ޚަރަދު

ލިބުނު ބަޖެޓް

1583642.57

935313.97

9625.00

1005.00

6329111411
22111411

1593267.57

ބަޖެޓް މުޅި ޖުމްލަ

 6105ވަނަ
އަހަރުގެ ޚަރަދު
2592032.27
27354.92
2619387.19

:474299:8

34:4111911

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
 210މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު
213

ޕެންޝަނާއި ،މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި

1169956.84

63875.73

59296.73

32007.24

ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

0259751411

1705890.96
77952.09

80375411

 221ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

8000.00

8000.00

18111.00

 222އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

21689.00

19689.00

30111411

30500.00

ނވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
 223އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނު ް

215000.00

144000.00

231933411

634901.32

 225ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
 226މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

9700.00

8700.00

05926411

16550.00

1483642.57

4019870.73

332:111911

2483905.37

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
421

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ

9625.00

22111411

9625.00
210

1005.00

ޚަރަދު

27354.92

27354.92 55111911 1005.00

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

 211މުސާރައާއި އުޖޫރަ

890581.84

ސ
 212މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަން ް

279375.00
1169956.84

1300726.18 0661551411 474582.73
164175.00
405164.78 239611411
638757.73

276:861911

1705890.96
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ނިންމުން
ކރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި
މިރިޕޯޓްގައި މިއަހަރުގެ ވޭތުވެދިޔަ  0އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިއިދާރާއިން ު
ދ
ބލައި އަ ި
ދ ކުރިއަށް އޮތްތާގައި ަ
ޙސިލްކުރެވިފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި އަ ި
ލިބިފައިވާ ކުރިއެރުންތަކާއިާ ،
ކުރިއަށް އޮތްތާގައި ކުރަންވެފައި ހުރި ކަންތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައިލެވިފައިވާނެއެވެ .މިރިޕޯޓް ހެދުމުގައި އެހީތެރިވެލެއްވި
ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ.
ދއްވި ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދުކުރަމެވެ.
މިރިޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ނިންމުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤް ެ

_______________
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