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c

ތަޢާރަފު
ތގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ރިޕޯޓެވެ.
ސއްކަތްތައް ހިނގައިދިޔަ ގޮ ު
ލގެ މަ ަ
މިރިޕޯޓަކީ  2014ވަނަ އަހަރުގެ ކަމަދޫ ކައުންސި ު
ރކާތްތަކާއި،
އ ،ރޭވިފައިހުރި ހަ ަ
ކށް ވާޞިލުވުމަށް ހިންގި ހަރަކާތްތަކާ ި
ކއި ލަނޑުދަނޑިތަ ަ
ޑދަނޑިތަ ާ
އވުރާއި ލަނ ު
ނސިލުގެ ތަޞަ ް
ކއު ް
މި ރިޕޯޓުގައި ،ކަމަދޫ ަ
އ
ކގެ ތަފްސީލާ ި
ތރުން  2014ވަނަ 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 ެ
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ކައުންސިލުގެ ތަޞައްވުރު

ޤވާޢިދުތަކަށް
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  2014ވަ ަ
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 .

އަޙުމަދު ސަމީރު
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  301ކުދިންނާއި  18އަހަރާއި  65އަހަރާއި ދެމެދު  179މީހުންނެވެ .ރަށުގެ އާބާދީގެ  262މީހުނަކީ ފިރިހެނުންނެވެ 247 ،މީހުންނަކީ އަންހެނު ް
މީހުންނާއި  18އަހަރުން ދަށު ެ
ޖުމްލަ  509މީހުން 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 ކަނކަން ކުރިއެރުވުމަށް ރަށުގެ ނިސްބަތުން ގިނަ އަންހެނުން ހަރަ ާ
ނ ވަނީ ޤާއިމްކުރެވިފައެވެ .މީގެ އިތުރުން ރަށުގެ ބަނދަރާއި
ރަށުގައި ޙުކުރުމިސްކިތަކާއި މަދަރުސާއެއް އަދި ހެލްތް ސެންޓަރަކާއި ރަށުކައުންސިލް އިދާރާ މެޖިސްޓްރޭޓްކޯޓް ހިމެނޭގޮތު ް
ވރެއްގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި ނޯދަން ޔުޓިލިޓީޒްގެ ފަރާތުން ރަށުގައި އަލަށް ޢިމާރާތްކުރާ އިންޖީނުގެއެއް މިހާރުވަނީ ޢިމާރާތްކޮށް ނިމިފައެވެ .ރަށުގެ
ޤަބުރުސްތާނުވަނީ ރަނގަޅުފެން ަ
އެހެނިހެން ޙާލަތަށް ބަލާއިރު ރަށުގެ ފެން ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި މިހާރުވަނީ ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް ތަޣައްޔަރުވެފައެވެ .އާދައިގެ ފެންވަރަކަށް ކަރަންޓް ނެޓްވޯކްއެޅި ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް 24
ތން
ޓނާއަކާއި އަދި ވަތަނިއްޔާ އެންޓަނާއެއް ރަށުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވެއެވެ .އާބާދީގެ ނިޞްބަ ު
ގަޑިއިރު ލިބެއެވެ .މުވާސަލާތީ ގޮތުން ޚިދުމަތް އެންމެ ރަނގަޅުގޮތުގައި ލިބިދޭނެ ދިރާގު އެން ަ
ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާމީހުންގެ ޢަދަދަކީ  35އެވެ .ރަށުގައި ކިޔަވައިދޭ އެންމެމަތީ ގްރޭޑަކީ ގްރޭޑް  10އެވެ .އެންމެ އާދައިގެ ގޮތެއްގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދެއެވެ.
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ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 4102ވަނަ 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
 -18ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން
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ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 4102ވަނަ އަހަ ު

ނސިލް
މދޫ ކައު ް
ބރީ ކަ ަ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

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 ަ
 4102ވަނަ އަހަ ު

ނސިލް
މދޫ ކައު ް
ބރީ ކަ ަ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު
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ނސިލް
މދޫ ކައު ް
ބރީ ކަ ަ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 4102ވަނަ އަހަ ު

ފުރަތަމަ ބައި :ލިބުނު ކާމިޔާބުގެ ޚުލާޞާ
 oހާސިލުކުރެވުނު ނަތީޖާ


ލާމަރުކަޒީ

ޤާނޫނާ

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ

މަތީން

ކައުންސިލް

އިދާރާއިން

ރައްޔިތުންނަށް

ދެވޭ

ޚިދުމަތްތައް

ވީހާވެސްއަވަހަށް

ގާތުން

ހރިގޮތެއްގައި
އިތުބާރު ު

ދިނުމަށް

މަސައްކަތްތަކެއްވަނީކުރެވިފައެވެ.އެގޮތުން ރަށްވެހި ޚިދުމަޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުވައްސަސާ (ކައުންސިލް އިދާރާ) ވަނީ ރައްޔިތުންގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން އެއަރ ކޯން
ށ
ނނާއި ރައްޔިތުންގެ އިމާރާތް ކުއްޔަށް ދެވިފައިވުމުގެ ސަބަބަން ކޮންމެ މަހަކުވެސް މިކަމުން ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔާއަ ް
ކުރެވިފައެވެ .މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލުން ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކު ް
ގތުން ރަށުގެ ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ތެޔޮ ވިއްކުމަށްވެސް ވަނީ އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކކުރެވިފައެވެ .އަދި ރަށުގައި
ފުދޭ ވަރެއްގެ އާމްދަނީ އެއް ދަނީ ލިބެމުންނެވެ.އެ ޮ
ށޓަކައި ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ކުނިގޮނޑު ސާފުކުރާނެ ފަރާތެއްހޯދާ އެމަސައްކަތް ދަނީ މެދުނުކެނޑި ކުރެވެމުންނެވެ .ރަށުގެ މެދުގައި އޮންނަ ކުޑަކުދިންގެ
އުފެދޭ ކުނިނައްތާލުމަ ް
ތ
ހޅާފައިވަނިކޮށް ތަކެ ި
އވެ .ކަމަދޫ ހުކުރު މިސްކިތުގެ ކުލަ ކަހާ ކުލަ އާ ކުރުމަށް އިއުލާން ކުރެވި އެސްޓިމޭޓް ހުށަ ަ
ޕާކްވެސް ވަނީ ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން މީހަކާ ހަވާލުކުރެވިފަ ެ
ދިނުމުން ހިލޭ އެމަސައްކަތް ކޮށްދޭން ބުނި ފަރާތަކުންވަނީ މިސްކިތުގެ ކުލަކަހާ ތަކެތި ދިނުމުން ކުލަ އާ ކޮށްދެއްވާފައެވެ .އަދި ކުރީ އަހަރެކޭ ވެސް އެއްފަދައިން ރަމަޟާން މަހު
ވފައެވެ.އަދި 1435ވަނަ އަހަރު ގައުމީ ފެންވަރުގައި
ފޅަކު ވަނީ ގެނެވި ރަމަޟާންމަހު ހިފްތްކޮށް ތަރާވީސް ނަމާދުކުރެ ި
ނމާދުކުރުމަށް ސްރީލަންކާއިން ބޭ ު
ކަމަދޫގައި ހިފްތްކޮށް ތަރާވީހް ަ
ށގެ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ވަނީ ކައުންސިލުން
ފއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ރަ ު
ފންވަރުގައިވަނީ ޤުރުއާން މުބާރާތެއް ބޭއްވި ަ
ދން ހޮވުމަށް ރަށު ެ
ތށް ކު ި
ބޭއްވޭ ޤުރުއާން މުބާރާ ަ
ޚަރަދުކުރެވި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރަށު ފެންވަރުގައި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ރަމަޟާންމަހުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވިފައެވެ .މިމުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކަމަދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ވަނީ ލެގަ
ލައިޓް ގެ  7ލައިޓް ކައުންސިލުން ޚަރަދުކޮށްގެން ޖެހިފައެވެ .ކަމަދޫ ބަނދަރު ހިއްކި ސަރަހައްދުގައި ވަނީ ލައިޓް ޖެހިފައެވެ .ރަށުގެ ދަނޑުބިންތައް ދޫކުރެވު ސަރަހައްދުންކުރީގައި
ހޅުވާލެވިގެން ރަށުގެ މައިމަގުގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކުން ވަނީ ދަނޑު ދޫކުރެވިފައެވެ .އަދި ކައުންސިލް މެންބަރ އަޙްމަދު
ދޫކުރެވިފައިވާ ދަނޑުބިންތަކުގެ އިތުރުން އެފުރުޞަތު އަލުން ު
ވނު
ތން ކޮންޕޯސްޓް ހެދުމަށް ދަސްކޮށްދިނުމަށް ބޭއް ު
ގ ވެލިގަމާގައި ކުނިވާޒާތުގެ ތަކެ ި
ލންކާ ެ
އފް އެންވަޔަމަންޓް އެންޑް އެނާރޖިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ަ
ރިޟްވާން ވަނީ މިނިސްޓްރީ ޮ
ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެފައެވެ .މީގެ އިތުރުން މަގުމަތީ ބައްތިތައް މަރާމާތުކޮށް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި އަބަދުވެސް ބެލެހެއްޓި ،އަދި ބަނދަރު
އޔާތަކާއި ގުޅިގެން
ބ ޖަމްޢި ް
ރށުގެ ސްކޫލާއި ،ކްލަ ް
މޢީ ފޭރާން ހެޔޮކުރުމަށްޓަކައި ަ
ވނީ ކުރެވިފައެވެ .ރަށުގެ އިޖުތި ާ
ގނަ މަސައްކަތްތަކެއް ަ
އ ތަފާތު ި
އޓުމަށްޓަކަ ި
ހަލާކުވިޔަނުދީ ބެލެހެ ް
ނ ހިންގިފައެވެ .މީގެ އިތުރުން ރަށުގެ ޢާއްމު ސާފުތާޙިރުކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކައުންސިލް އިސްވެއޮވެ ،ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ތަކާއި
ތަފާތު ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ވަ ީ
ސިއްޙީ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި މަދިރި މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ،މީދާ މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހުއްޓުމެއްނެތި ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.އދި ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން
ގ
ތ ރަނޣަލުކުރުމު ެ
ރބައް ި
ކއުންސިލްގެ ފަރާތުން ނެ ު
މން ވަނީ ަ
ދ ރަށުގެ ނެރުބައްތި ހަލާކުވު ު
ބލެހެއްޓެމުންނެވެ .އަ ި
ކަމަދޫ ރޫޓްސް ޕްރީސްކޫލް ދަނީ ހިންގާ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ެ
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ނސިލް
މދޫ ކައު ް
ބރީ ކަ ަ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

ކވެ އެކަން ކައުންސިލްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެވި ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔާއިން ބޮޑު
މަސައްކަތް ކުރެވިފައެވެ .އަދި އަހަރު ނިމުމާއި ކައިރިވެފައި ވަނިކޮށް ރަށުގެ ކަނޑުތޮށި ހަލާ ު
ޚަރަދުތަކެއްކުރެވި ވަނީ ކަނޑު ތޮށީގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްފެށި ގާތްކަނޑަކަށް މަސައްކަތުގެ 80އިންސައްތަ ނިންމާލެވިފައެވެ.

 oފާހަގަ ކުރެވޭ ކާމިޔާބުތައް


ރަށްވެހި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުވައްސަސާ (ކައުންސިލް އިދާރާ) ވަނީ ރައްޔިތުންގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން އެއަރ ކޯން ކުރެވިފައެވެ .މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލުން
ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުންނާއި ރައްޔިތުންގެ އިމާރާތް ކުއްޔަށް ދެވިފައިވުމުގެ ސަބަބަން ކޮންމެ މަހަކުވެސް މިކަމުން ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔާއަށް ފުދޭ ވަރެއްގެ އާމްދަނީ އެއް ދަނީ
ކމަދޫ ހުކުރު މިސްކިތުގެ ކުލަ ކަހާ ކުލަ އާ ކުރުމަށް
ށ ބިން ކުއްޔަށް ދޫކކުރެވިފައެވ ަ
ގތުން ރަށުގެ ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ތެޔޮ ވިއްކުމަށްވެސް ވަނީ އަމިއްލަ ފަރާތަކަ ް
ލިބެމުންނެވެ .އެ ޮ
ކށްދެއްވާފައެވެ .އަދި
ކލަ އާ ޮ
ލކަހާ ތަކެތި ދިނުމުން ު
ނ ފަރާތަކުންވަނީ މިސްކިތުގެ ކު ަ
ބ ި
ދނުމުން ހިލޭ އެމަސައްކަތް ކޮށްދޭން ު
ށހަޅާފައިވަނިކޮށް ތަކެތި ި
އިއުލާން ކުރެވި އެސްޓިމޭޓް ހު ަ
ހފްތްކޮށް ތަރާވީސް
ރމަށް ސްރީލަންކާއިން ބޭފުޅަކު ވަނީ ގެނެވި ރަމަޟާންމަހު ި
ކުރީ އަހަރެކޭ ވެސް އެއްފަދައިން ރަމަޟާން މަހު ކަމަދޫގައި ހިފްތްކޮށް ތަރާވީހް ނަމާދުކު ު
ޤރުއާން މުބާރާތެއް ބޭއްވިފައެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން
ފންވަރުގައިވަނީ ު
ށ ކުދިން ހޮވުމަށް ރަށު ެ
ބއްވޭ ޤުރުއާން މުބާރާތަ ް
ނަމާދުކުރެވިފައެވެ.އަދި 1435ވަނަ އަހަރު ގައުމީ ފެންވަރުގައި ޭ
ށ
ރަށުގެ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ވަނީ ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރެވި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރަށު ފެންވަރުގައި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ރަމަޟާންމަހުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވިފައެވެ .މިމުބާރާތަ ް
އދުގައި ވަނީ ލައިޓް
ކމަދޫ ބަނދަރު ހިއްކި ސަރަހަ ް
ލން ޚަރަދުކޮށްގެން ޖެހިފައެވެަ .
ލއިޓް ގެ  7ލައިޓް ކައުންސި ު
ފޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ވަނީ ލެގަ ަ
ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކަމަދޫ ު
ބޑު ސަރަހައްދަކުން
ހޅުވާލެވިގެން ރަށުގެ މައިމަގުގެ ޮ
އ ދޫކުރެވު ސަރަހައްދުންކުރީގައި ދޫކުރެވިފައިވާ ދަނޑުބިންތަކުގެ އިތުރުން އެފުރުޞަތު އަލުން ު
ޖެހިފައެވެ .ރަށުގެ ދަނޑުބިންތަ ް
ލންކާގެ ވެލިގަމާގައި
ވަނީ ދަނޑު ދޫކުރެވިފައެވެ .އަދި ކައުންސިލް މެންބަރ އަޙްމަދު ރިޟްވާން ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ަ
ތތައް
ނ މަގުމަތީ ބައް ި
ނންގ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެފައެވެ .މީގެ އިތުރު ް
ދނުމަށް ބޭއްވުނު ޓްރެއި ި
ނ ކޮންޕޯސްޓް ހެދުމަށް ދަސްކޮށް ި
ކުނިވާޒާތުގެ ތަކެތި ް
ފތު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއްވަނީ ކުރެވިފައެވެ .ރަށުގެ އިޖުތިމާޢީ
ލހެއްޓުމަށްޓަކައި ތަ ާ
އދި ބަނދަރު ހަލާކުވިޔަނުދީ ބެ ެ
މަރާމާތުކޮށް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި އަބަދުވެސް ބެލެހެއްޓިަ ،
ފޭރާން ހެޔޮކުރުމަށްޓަކައި ރަށުގެ ސްކޫލާއި ،ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން ތަފާތު ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ވަނީ ހިންގިފައެވެ .މީގެ އިތުރުން ރަށުގއަދި އަހަރު ނިމުމާއި ކައިރިވެފައި
ތގެ މަސައްކަތްފެށި
މލިއްޔާއިން ބޮޑު ޚަރަދުތަކެއްކުރެވި ވަނީ ކަނޑު ތޮށީގެ މަރާމާ ު
ލކުވެ އެކަން ކައުންސިލްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެވި ކައުންސިލްގެ ާ
ވަނިކޮށް ރަށުގެ ކަނޑުތޮށި ހަ ާ
ގާތްކަ ނޑަކަށް މަސައްކަތުގެ 80އިންސައްތަ ނިންމާލެވިފައެވެ.

 oމާލީ ޚުލާޞާ
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ނސިލް
މދޫ ކައު ް
ބރީ ކަ ަ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

ނ ކުއްޔަށް
ފއިވަނީ ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ބި ް
ޞބަތަކީ  189040.33ރުފިޔާއެވެ .މިފައިސާ ލިބި ަ
އމްދަނީގެ ނި ް
ބފައިވާ ާ
ރގައި ކައުންސިލަށް ލި ި
 oވޭތުވެދިޔަ  1އަހަރު ދުވަހުގެތެ ޭ
ބ
ގއި ލި ޭ
ގ ހިޔާ ،ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދީގެންނާއި ރައްޔިތުންގެ ރުއް ގަހުގެ ވަރުވާ އަށް ލިބޭ ފައިސާގެ އިތުރުން އިމްޕޯޓްކުލީގެ ގޮތު ަ
ދޫކޮށްގެންނާއި އަދި ރައްޔިތުން ެ
ކމަދޫ އޮފީހުގެ
ނ އޭރު އިންޖީނުގޭ ފައިސާއިން ަ
ފައިސާއިންނެވެ .މީގެ އިތުރު ް

އކައުންޓް
ނއެވެ ( .މިފައިސާވެސް ވަނީ ެ
ހރި  47729/50ރުފިޔާ ހިމެ ެ
ނޓްގައި ު
އެކައު ް

ދށުގައެވެ.
ފްރީޒްކޮށް ހިފަހައްޓަވާފައެވެ ) .މީގެ އިތުރުން މާލިއްޔަތުގައި ހުރި  189166/31ރުފިޔާ ހިމެނެއެވެ ( .މި ފައިސާ ވަނީ މިހާރު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ަ
ގތުގައިހުރި  184587.31ރުފިޔާވަނީ ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތަށް ގަރާރެއް ފާސްކުރުމަށްފަހު
ނއިރު  2012ގެ އަދި 2013ގެ ބަޖެޓް ބާކީގެ ޮ
އަދި  2013ވަނަ އަހަރު ނިމު ު
ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ  1އަހަރު ދުވަހުގެތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔާއިން ޖުމްލަ ޚަރަދުކުރެވިފައިވަނީ  367053.90ރުފިޔާއެވެ .މިފައިސާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވަނީ

ށ
ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔާއަށް 2014ވަނަ އަހަރު ލިބުނު ފައިސާއިންނާއި 2012އަދި 2013ގެ ބަޖެޓް ބާކީން ނާއި ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔާގެ ފައިސާގެ ތެރެއިން އެކައުންޓަ ް
ޖަމާކުރެވިފައިހުރި ފައިސާ ވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ .މިފައިސާ ޚަރަދުކުރެވިފައި ޕްރީސްކޫލްގެ ކުލައާއި ދަވާދުބަދަލުކުރުމަށާއި ޕްރީސްކޫލްގެ އުކުޅުހިކޮޅުގައި ސީލިންގް ގައި
ދއްވުމަށާއި،
ބޑް ހެދުމަށާއި ޕްރީސްކޫލްގެ އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް އެހީ ެ
މށާއި ޕްރީސްކޫލޮގެ ކްލާސް ރޫމަސް އޭސީ އެއް ގަތުމަށާއި ޕްރީސްކޫލްގެ ނަން ޯ
ނަލަފިލާ ޖެހު ަ
ރ
ބއްތި މަރާމާތުކުރުމަށާއި ކައުންސިލް އިދާ ާ
ރައްޔިތުންގެ ހިޔާ އޮފީސްބައި މަރާމާތުކުރުމަށާއި ގަބުރުސްތާނު ސާފުކުރުމަށާއި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ކުނިކެހުމަށާއި ކަމަދޫގެ ނެރު ަ
ތގެ ހުރިހާ
ރ ު
އވި ފުޓްބޯޅަ އަދި ވޮލީ މުބާ ާ
ބލްގެފައިސާދެއްކުމަށާއި  ،ރަމަޟާންމަހަށް ކައުންސިލުން ބޭ ް
އެއަރ ކޯންކުރުމަށާއި ،ސްޓޭޖް ހިޔާކުރުމުގެ ކުރެހުންތަކުގެ ި
ޓބޯޅަ ދަނޑުގައި ލައިޓް
ގނައުމަށް އަދި ފު ް
ށ ތަރާވީޙްނަމާދުކުރުމަށް ހާފިޒް ެ
ހފްތްކޮ ް
ނ ދަރުސް ދިނުމުގެ މަސައްކަތަށް ޝައިހުންގެނައުމަށާއި ި
ޚަރަދަކަށާއި ރަމަޟާންމަހު ދީ ީ
އޟްޙާ ޢީދުގެ އެކިއެކި ޚަރަދުތަކަށް އަދި
ޖެހުމަށް އަދި ރަމަޟާންމަހަށް މިސްކިތުގެ ކުލަ ބަދަލުކުރުމަށާއި ކަމަދޫ މަދަރުސާގެ ވޯކްވޭ ހެދުމަށް އެހީއެއްގެ ގޮތުންނާއި ަ
ބަނދަރު ހިއްކި ސަރަހައްދުގައި ލައިޓް ޖެހުމަށާއި އަދި ބަނދަރު ކަނޑުތޮށި ހަލާކުވެފައިވާތީ ކަނޑުތޮށި މަރާމާތުކުރުމުގެ އެކިއެކި މަސައްކަތަށެވެ.

ދެވަނަ ބައި :ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ހަރަކާތްތައް
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  42ވަނަ މާޢްދާ ކުރެވެމުންދެއެވެ .އަދި ބިމާބެހޭ ދަފްތަރެއް ެ
-1

ނ
ޓ ް
މަގުމަތި ދިއްލާބެލެހެއް ު

11

ނސިލް
މދޫ ކައު ް
ބރީ ކަ ަ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 4102ވަނަ އަހަ ު

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 ހުއްދައަށް އެދިފައިވޭ.

 -7ލަނޑުދަނޑިތައް
މއެކަނި ރިކަރަންޓް ކަރަދުވެސް ސަލާމަތް ނުކުރެވޭތީ ތަރައްޤީގެ މަސްރޫޢުއެއް ހިންގި ލަނޑު ދަނޑިއެއް އެންމެ އެދެވޭ
ޓން ހަ ަ
ނ ބަޖެ ު
މިއަހަރަށް ލިބު ު
ގޮތެއްގައި ހާސިލް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް
ޕްރޮގްރާމް

ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން

ލަނޑުދަނޑިތައް

ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް

ނަތިޖާ ހާސިލްވި

ޖުމްލަ ޚަރަދު

12

ނސިލް
މދޫ ކައު ް
ބރީ ކަ ަ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 4102ވަނަ އަހަ ު

ހިންގި ހަރަކާތްތައް

ކޯޑު

މިންވަރު

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 ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްޓަކައި

ރަށުގެ ރަޢްޔިތުންނަށް

އިދާރީ ހިންގުމުގެ

ގެވަޅު ހޯދައިދިނުން

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ވާހަކަދައްކާ،

ގެވަޅު ދޫކުރުމަށްޓަކައި 8

ޚަރަދު

ނ
ލިޔެކިޔުންތައް ބަދަލްކުރު ް

ނ
ގެވަޅުގެ ހުއްދަ ލިބު ް

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

ނ
ހޯދައިދިނު ް
1.03

ރާއްޖޭގައި ދަތުރުފަތުގެ ވިއުގައެއް
ޤާއިމްކުރުން

ދަތުރުތަކެއް ނުކުރެވޭ.
1.04

ތމަޢު
މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން މުޖު ަ
ސަލާމަތްކުރުން

މަސްދުވާ ތަކެތި އެތެރެވުން

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި

ފާއިތުވި އަހަރު ދުވަހުގެ

އިދާރީ ހިންގުމުގެ

ހުއްޓުވުން.

ގުޅިގެން ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތައް ހޯދާ،

ތެރޭގައި  4ފަރާތެއް ޕޮލިސް

ޚަރަދު

ހިފާ ހައްޔަރުކުރުން.

ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
ގެންދެވުނު.

1.05

ދިރިއުޅުމުގެ އަގު ތިރިކުރުން

-

-

-

-

ހެޔޮވެރިކަން
2.01

އަދުލް އިންސާފް

-

-

-

-

2.02

ސަރުކާރު ހިންގުން އިސްލާހުކުރުން

-

-

-

-

2.03

ސަރަޙައްދީ ތަރައްޤީއާއި އަތޮޅުތައް

-

-

-

-

ގން
ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ދަށުން ހިން ު
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ނސިލް
މދޫ ކައު ް
ބރީ ކަ ަ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 4102ވަނަ އަހަ ު

2.04

ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުން

-

-

-

-

2.05

ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު

-

-

-

-

އިޖުތިމާއީ އިންސާފް
3.01

ނ
އިސްލާމްދީން ދެމެހެއްޓު ް

3.02

އޯގާތެރި ސަރުކާރު

3.03

މ
ތަޢުލީ ް

-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 ަ

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 ަ

ރންނަކީ
ރވަ ު
ޕްރީސްކޫލް ނިމޭ ދަ ި
އލީމް
ވރަކަށް ތަ ު
ގޅު ފެން ަ
ރ ަ
ދއިރު ަ
ޑށް ާ
ގްރޭ ަ

ނ
އސު ް
ޖ ް
ހމަ ެ
ދއިމީ ޓީޗަރަކު ަ
ޕްރީސްކޫލަށް ާ

މޖެހި
އމީ ޓީޗަރަކު ހަ ަ
ދާ ި
މގެ
ވ ު
ގޅަށް ސްކޫލް ކިޔެ ު
ރަނ ަ
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ނސިލް
މދޫ ކައު ް
ބރީ ކަ ަ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 4102ވަނަ އަހަ ު
ނ
ހދު ް
ވރުންނަށް ެ
ރ ަ
އވާ ދަ ި
ލިބިފަ ި

3.04

ޒުވާނުން ކުރިއެރުވުން

3.05

ކުޅިވަރު

3.06

ނ
އާއިލާ ބަދަހިކުރު ް

3.07

މަޢުލޫމާތާއި ސަޤާފަތާއި އާރޓްސް

ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު
ހޯދައިދީ ޒުވާނުންނަށް
ބައިވެރިވެވޭފަދަ ކޯސްތައް
ނ
ހޯދައިދިނު ް

ޔ
ހގެން ދި ަ
މޖެ ި
ކަންތައް ހަ ަ

ކައިރި ރިސޯޓްތަކާއި ވާހަކަ ދެކެވި
ރިސޯޓްތަކުން ބޭއްވޭ އެކިއެކި ކުދި
ކޯސްތަކުގައި ޒުވާނުން ބައިވެރިކުރުމަށް
މަސައްކަތް ކުރުން.

ތއް
ބރާ ެ
ބޅަ މު ާ
ގއި ފުޓު ޯ
ވރު ަ
ރަށު ފެން ަ

ރވެ
އވެ ި
ބ ި
ޒވާނުން ަ
ރަށުގެ ގިނަ ު

ވނު
އވާ ދެ ު
ބ ް
ނންނަށް ާ
ޒވާ ު
ކައުންސިލުން ު

ނ
ލވު ު
ބރާތް ނިންމާ ެ
މ ާ
ކމާއެކީ ު
އޮމާން ަ

ފޯސީޒަނުން ހިންގަ
އެޕްރެންޓިސް ޕްރޮގްރާމްގައި
ނ
ކުދިން ބައިވެރިވު ް
ރަށުގެ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި

-

އެކުވެރިކަން އާލާވެގެން
ދިޔުން.

ކުށްކުރާ ކުދިން އަނބުރާ މުޖުތަމަޢުއަށް

ކުޑަކުދިން ކުއްކުރުމުން

ގެނެވޭނެފަދަ ޝަރުޢީ ނިޒާމެއް

ދުރުހެލިކުރުމަށްޓަކައި ހަރުދަނާ

ގާއިމްކުރުން

ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.

-

-

ވގެން
ދ ެ
ދން މަ ު
ކުއްކުރާ ކުޑަކު ި
ދިއުން.

-

-

-

އިޤުތިޞާދީ ތަރައްޤީ
4.01

ފަތުރުވެރިކަން

-

4.02

މަސްވެރިކަން

-

-

-

-

4.03

ދަނޑުވެރިކަން

ދަނޑުވެރިންނަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރާ

ނންވާ ފަރާތްތަކަށް
ދަނޑުބިންބޭ ު

އެފޯމްތަކަށް އަދި ސަބްސިޑީ

-

ސަބްސިޑީ ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް

އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވި ރަށުގެ

ލިބިފައެއްނުވޭ.

ކުރުން .ދަނޑުބިން ދޫކުރާ

މައިމަގުގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކުން

4.04

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި

ސަރަހައްދުން އިތުރު ދަނޑުތައް

ނ
ދނަޑުބިން ދޫކުރެވު ު

ދޫކުރެވުނު
-
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ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 4102ވަނަ އަހަ ު

4.05

ވަޒީފާއާއި އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް
ތަރައްޤީކުރުން

ނސިލް
މދޫ ކައު ް
ބރީ ކަ ަ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

ސއްކަތް
އއިލާ އާއި އެކީ މަ ަ
ގއި ާ
ރަށު ަ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

-

-

-

-

4.08

ހަކަތަ

-

-

-

-

4.09

ނ
ބި ް

ލާމަރުކަޒީ ގޮތުން ބިމުގެ ކަންތައްތައް

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

4.10

ކޮމިއުނިކޭޝަން ،ސައިންސާއި

އިދާރީގޮތުން ހިންގުމާއި ބެލެހެއްޓުން،

ރަށުގައި ބިން ހެޔޮ ގޮތުގައި
ނ
ބޭނުންކުރު ް

ބަދަލުގެނައުމަށް ކޮމިޓީއެއް
އެކުލަވާލާ ގޯތި ދޫކުރުމުގެ
އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުނު.
-

-

ޓެކްނޮލޮޖީ
އެހެނިހެން ދާއިރާތައް
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ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 4102ވަނަ އަހަ ު

5.01

ޖެންޑަރ

ނސިލް
މދޫ ކައު ް
ބރީ ކަ ަ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

-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.
 ސޮސައިޓީގެ މެންބަރުންގެގޮތުގައި ތިބީ މީހުން
އިތުރުވުން.
ސޮސައިޓީގެ ނަމުގައިދަނޑެއް ހައްދާ
އެދަނޑުގައި ކެޔޮހެއްދުމުގެ
މަސައްކަތް ވަރަށް
ފުރިހަމައަށް ކުރެވުން.
ސޮސައިޓީއަށް ފަންޑްހޯދުމުގެ ގޮތުން ގިނަ
މެންބަރުން އެކިމަސައްކަތް
ކޮށް ފައިސާ ހޯދުން.

5.02

ވިޔަފާރިއާއި އިންވެސްޓްމަންޓް

-

-

-

-

5.03

ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް

-

-

-

-

5.04

ޤައުމީ ސަލާމަތް

-

-

-

-

އޮފީސް ހިންގުން
6.01

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

-

-

-

6.02

މުވައްޒަފުނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

-

-

-
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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 ަ
 4102ވަނަ 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 ،ވަތަނިޔާ އެންޓަނާ – މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތް ޚިދުމަތް ދިނުމަ ް
 -11ފުޓްބޯލަ ދަނޑު – ފުޓްބޯޅަ ކުޅުމަށް
 -12ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ – ކުނި ނައްތާލުމަށް.
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ނސިލް
މދޫ ކައު ް
ބރީ ކަ ަ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 4102ވަނަ އަހަ ު

ހަތަރުވަނަ ބައި :ކައުންސިލާއި ކައުންސިލުގެ ހިންގުން
ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތް
ކައުންސިލުގެ އޮނިގަނޑު
 -0ކައުންސިލްގެ ރައިސް
 -4ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް
 -3ކައުންސިލް މެންބަރ 3
 -2ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް
 -5ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް
 -6އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް
-7

އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އިކޮނޮމިކް ޝޯޝަލް މުނިސިޕަލް ސަރވިސް

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

ކައުންސިލް މެމްބަރުން

އަޙުމަދު ސަމީރު

ޢަލީ އިސްމާޢީލް

އަޙްމަދު ރިޟްވާން

ޢަލީ މަޢުސޫމް

ކައުންސިލްގެ ރައީސް  -ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް  -ކައުންސިލް މެންބަރ،

ހަސަން ޒަރީރު

 -ކައުންސިލް މެންބަރ - ،ކައުންސިލް މެންބަރ

ކައުންސިލަރުންގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު
20

ނސިލް
މދޫ ކައު ް
ބރީ ކަ ަ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 4102ވަނަ އަހަ ު

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ އެންމެހައި ކަންކަން ހިންގުން

ކައުންސިލުގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް
ކައުންސިލްގެ

މަސައްކަތްތައް

ކައުންސިލަރުންނަށް

ބަހާލެވުނެވެ.

ރައްޔިތުންނާ
މިގޮތުން

ގާތުން
މުޅި

އވަހަށް
ަ

ކައުންސިލްގެ

ހިދުމަތް
ހުރިހާ

ނމަށްޓަކައި
ށދި ު
ފޯރުކޮ ް

މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކޮށް

މަސައްކަތްތައް
ބެލެހެއްޓުން

ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙުމަދު ސަމީރަށް ،ބަޖެޓް އަދި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް ޢަލީ
ނންގް އެންޑް ޕްރެޖެކްޓް ކައުންސިލަރ ޢަލީ
އިސްމާޢީލަށް .މުނިސްޕަލް ސާރވިސް ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ރިޟްވާނަށް ،ޕްލޭ ި
މަޢުސޫމަށް ،ސޯސަލް ސާރވިސް ކައުންސިލަރ ހަސަން ޒަރީރަށް ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއިންވަނީ ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ .މީގެ
ނ
އިތުރުން ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވިލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ އެއް ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގެމު ް
ދެއެވެ.

ކައުންސިލު އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން
ޢަލީ ޝަރީފް ޢާދަމް ސީނާވިލާ ބ .ކަމަދު (އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ)
ޝަފްރާޒް އަބްދުލް ހަންނާން ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ (އ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ)
ސަޒުމީނާ ޢަލީ ޗާންދަނީގެ ބ .ކަމަދު (ފައިނޭންސް އޮފިސަރ)
މަރިޔަމް ރިފްލާ ފިނިހިޔާގެ ބ .ކަމަދޫ (އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ)
އައިޝަތު ސުނައިނާ ނެޔޮ ބ .ކަމަދޫ (މަސައްކަތު)
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 (މަސައްކަތު)
ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުއްރަހީމް (މިސްކިތު މަސައްކަތު)
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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 3:11
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.

މަޞްލަހަތު ފުށުއަރާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭގޮތް
އޯގާތެރި ސަރުކާރުގެ އޯގާތެރި ކަމާއިއެކު މުޢާމަލާތު ކުރުން.

ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ
 -2އަޙުމަދު ސަމީރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހާޟިރުވާންވީ  241ދުވަސް ހާޟިރުވި  145ދުވަސް
ސަލާމް  31ދުވަސް އަހަރީ ޗުއްޓީ 30ދުވަސް އާއިލީ ޒިންމާޗުއްޓީ  00ދުވަސް ސަރުކާރުގެ
ބޭނުމަށް ރަށުން ބޭރުގައި  17ދުވަސް ރަސްމީ ކަންކަމަށް ވީއްލާފައި  8ދުވަސް
 -3ޢަލީ އިސްމާޢީލް ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް ޙާޟިރުވާންވީ  420ދުވަސް ޙާޟިރުވި 064
ދުވަސް ސަލާމް  08އަހަރީ ޗުއްޓީ  34ދުވަސް އާއިލީ ޒިންމާޗުއްޓީ  01ދުވަސް ސަރުކާރުގެ
ބޭނުމަށް ރަށުން ބޭރުގައި  8ދުވަސް ރަސްމީ ކަންކަމަށް ވީއްލާފައި  8ދުވަސް އަނބިމީހާ
ވިހެއުމާއި ގުޅިގެންދެވޭ ޗުއްޓީ  13ދުވަސް
 -4ޢަލީ މައުޞޫމް ކައުންސިލް މެމްބަރ ޙާޟިރުވާންވީ  420ދުވަސް ޙާޟިރުވި  056ދުވަސް
ސަލާމް  33ދުވަސް އަހަރީ ޗުއްޓީ  38ދުވަސް އާއިލީ ޒިންމާ ޗުއްޓީ  01ދުވަސް ރަސްމީ
ކަންކަމަށް ރަށުން ބޭރުގައި 12
 -5އަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ކައުންސިލް މެމްބަރ ޙާޟިރުވާންވީ  36ދުވަސް ޙާޟިރުވި  02ދުވަސް
ސަލާމް  14ދުވަސް އަހަރީ ޗުއްޓީ  03ދުވަސް އާޢިލީ ޒިންމާޗުއްޓީ  17ދުވަސް
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 -6ޢަލީ ނާއިޛް ކައުންސިލް މެމްބަރ ޙާޟިރުވާންވީ  36ދުވަސް ޙާޟިރުވި  07ދުވަސް އަހަރީ
ޗުއްޓީ  06އާޢިލީ ޒިންމާ ޗުއްޓީ  10ނާންނަ 4ދުވަސް
 -7އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢަލީޝަރީފް އާދަމް ޙާޟިރުވާންވީ  420ދުވަސް ޙާޟިރުވި 074
ދުވަސް ސަލާމް  02ދުވަސް އަހަރީ ޗުއްޓީ 47ދުވަސް އާއިލީ ޒިންމާ ޗުއްޓީ  05ސަރުކާރުގެ
ބޭނުމަށް  3ދުވަސް ކަންކަމަށް ވީއްލާފައި  01ދުވަސް
 -8އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަރިޔަމް ރިފްލާ ޙާޟިރުވާންވީ  420ދުވަސް ޙާޟިރުވި 045
ދުވަސް ސަލާމް  04ދުވަސް އަހަރީ ޗުއްޓީ  08ދުވަސް އާއިލީ ޒިންމާ ޗުއްޓީ  5ދުވަސް
ކަންކަމަށް ވީއްލާފައި  80ދުވަސް
-9

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ސަޒްމީނާ ޢަލީ ޙާޟިރުވާންވީ  420ދުވަސް ޙާޟިރުވި  083ދުވަސް
ސަލާމް  00ދުވަސް އަހަރީ ޗުއްޓީ  43ދުވަސް އާއިލީ ޒިންމާ ޗުއްޓީ  00ދުވަސް ކަންކަމަށް
ނބޭރުގައި  3ދުވަސް
ވީއްލާފައި  01ދުވަސް ސަރުކާރުބޭނުމަށް ރަށު ް

 -9އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޝަފްރާޒް ޢަބްދުލްހަންނާން ހާޟިރުވާންވީ 420
ދުވަސް ހާޟިރުވި  402ދުވަސް ސަލާމް  02ދުވަސް އާޢިލި ޒިންމާޗުއްޓީ  17ދުވަސް
ރަސްމީބޭނުމަށް ރަށުންބޭރުގައި  5ދުވަސް .ވީއްލާފައި  0ދުވަސް
 -21މަސައްކަތު އައިޝަތު ސުނައިނާ ޙާޟިރުވާންވީ  420ދުވަސް ޙާޟިރުވި  091ދުވަސް ސަލާމް
 17ދުވަސް އަހަރީ ޗުއްޓީ  36ދުވަސް އާޢިލީ ޒިންމާ ޗުއްޓީ  7ދުވަސް ރަސްމީ ކަންކަމަށް
ވީއްލާފައި  0ދުވަސް.
 -22މަސައްކަތު އާސިޔަތު ޝަފީޤާ ހާޟިރުވާންޖެހޭ  420ޙާޟިރުވި  081ދުވަސް ސަލާމް 03
ދުވަސްއަހަރީ ޗުއްޓީ  36ދުވަސް އާއިލީ ޒިންމާ ޗުއްޓީ  04ދުވަސް.
 -23މިސްކިތު މަސައްކަތު އަބްދުލް ހަމީދު އަޙުމަދު ޙާޟިރުވާންވީ  420ދުވަސް ޙާޟިރުވި 089
ދުވަސް ސަލާމް  08ދުވަސް އަހަރީ ޗުއްޓީ  42ދުވަސް އާޢިލީ ޒިންމާޗުއްޓީ  01ދުވަސް
ދވަސް ޙާޟިރުވި  052ދުވަސް
ތ ސީމާ ޙާޟިރުވާންވީ ު 420
 -24މިސްކިތު މަސައްކަތު އައިމިނަ ު
ސަލާމް  41ދުވަސް އަހަރީ ޗުއްޓީ  51ދުވަސް އާއިލީ ޒިންމާ ޗުއްޓީ  07ދުވަސް
 -25މިސްކިތު މުދިމު ޙުސައިން ފައިޞަލް ޙާޟިރުވާންވީ  420ދުވަސް ޙާޟިރުވި  092ދުވަސް
ސަލާމް  12ދުވަސް އަހަރީ ޗުއްޓީ 30އާއިލީ ޒިންމާޗުއްޓީ  04ދުވަސް
 -26މިސްކިތު މަސައްކަތު ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުއްރަހީމް ޙާޟިރުވާންވީ  12ދުވަސް ޙާޟިރުވި
 12ދުވަސް.

ކައުންސިލުގެ ނިންމުންތައް
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ވޭތުވެދިޔަ  2އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން ނިންމަފައިވާ ކަންތައްތައް
 3125ވަނަ އަހަރުގެ  2ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމިކަންތައްތައް
ލ ރިޕޯޓް ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ކައުންސިލާއި ހަވާލުކުރެވުނު
 އިންތިގާލީ ކޮމެޓީން އެކުލަވާ ިބއްޔަތުން ކައުންސިލްގެ ރައީސްއަށް ހޮވިވަޑައިގަތީ އަޙްމަދު ސަމީރު .ނައިބުރައީސްއަށް
 ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ އަޣުލަ ިހޮވިވަޑައިގަތީ ޢަލީ އިސްމާޢީލް.

ނސިލާ މުޚާޠަބުކުރެއްވި.
ލގެ ރައީސް ކައު ް
 ކައުންސި ްވަނަ އަހަރުގެ ކުއްލި ޖަލްސާއިން ނިންމި ކަންތައް ( )2131433125

އ
ގ ި
ނ ދެފަރާތެއްގެ ގޮތު ަ
ސއި ކުރާ ެ
ޮ
ގއި
ފއިސާގެ ލިޔުންތަކު ަ
ޔއި ަ
ކގަ ާ
ކައުންސިލް އިދާރާ ޗެކް ތަ ު
ރ
ރ ު
ލގެ ނައިބްރައީސް ޢަލީ އިސްމާޢީލްކަން ކަނޑައަޅާ ޤަ ާ
މދު ސަމީރާ ކައުންސި ް
ސ އަޙް ަ
ލގެ ރައީ ް
ކައުންސި ް
ފާސްކުރެވުނު.
ވ ބިލްތަކުގެ ފައިސާ  2012ވަނައަހާރާއި 2013
 4104ވަނަ އަހަރާއި  2013ވަނަ އަހަރު ނުދެއްކި ާ
ފއިސާ ދެއްކުމަށް ނިންމާ ޤަރާރު ފާސްކުރެވުނު.
ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް ބާކީން ަ
 13ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ކަންތައް  23( :މާރޗް )3125

ކގެ
އއްތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމާއި އެބިންތަ ު
ވ އެބިންތައް ެ
ބއް ާ
ބއްދަލުވުމެއް ާ
ނނާއި އެކު ަ
ކގެ ވެރި ް
 -0ވިޔަފާރި ބިންތަ ު
އންސިލުން އިތުރު
އވާނަމަ ކަ ު
ރ ނުރާނައިފިކަމުގަ ި
ރގައި ވަށާފާ ު
ވަށާފާރު ރޭނުމަށް މުއްދަތެއްދީ އެ މުއްދަތުގެތެ ޭ
ވިސްނުމަކަށް ދިއުމަށް ނިންމުނު.
އވާތީ ބިންދޫނުކުރުމަށް ނިންމުނު.
ވސް މުއާމަލާތެއް ނުކުރުމަށް ސަރުކާރުން އަންގާފަ ި
 މި ދުވަސްވަރު ބިމުގެ އެއް ެއއް ގަތުމަށް ނިންމުނު.
އއަރ ކޮންޑިޝަނަރ ެ
 ރޫޓްސްޕްރީސްކޫލަށް ެދވާދު ލުމަށް
އ ކުލައާއި ަ
ތގަ ި
ރޓީމް ކުދިންލައްވާ އިމާރާ ު
ދގަނެ ޔަމަކް ބެ ު
ކލައާއި ދަވާ ު
ފއިސާއިން ު
 ރައްޔިތުންގެ ަނިންމުނު.
 4ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ކަންތައް  2:( :މާރޗް )3125
 .ސިއްޙަތު ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކަށް  0111/-ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އެހީތެރިކަމެއް ދިނުމަށް ނިންމުނު1 .
ސޮއި ކުރުމުގެ ނިޒާމް ޑިޖިޓަލް ފިންގާ ޕްރިންޓް،ކާޑު ބޭނުން ކުރެވޭ ސިސްޓަމަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމާ ސިސްޓަމް ގަތުމަށް ނިންމުނު.
 2014ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާ ސިސްޓަމް ހަރުކުރުމަށް ނިންމާ މިކަން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އާއްމުކޮށް
އިޢުލާން ކުރުމަށް ނިންމުނު.
ޕްރީސްކޫލް ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ހޯލްތެރޭގައި ކަށިވެލި ލުމަށް ނިންމުނު.
ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ބަނދަރުގައި ހުރި ތަކެތި ނެގުމަށް އަންގާ އޮޑިވެރިންނަށް ސިޓީ ފޮނުވުމަށް ނިންމާ އެމުއްދަތުގެތެރޭގައި
ނުނަގައިފިނަމަ އެތަކެއްޗަކީ ކުނީގެ ގޮތުގައި ބަލާ ނައްތާލުމަށް ނިންމުނު.
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ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 4102ވަނަ އަހަ ު

 .5ކަމަދޫ ހުކުރު މިސްކިތުގެ ސައުންޑް ސިސްޓަމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށާއި ،ހުކުރު މިސްކިތުގެ މިހުރާބް
ގޭގެ ދެކުޑަދޮރުގައި އިރުގެ އަލި ނިވާކުރާ ސްޓިއަރ ހަރުކުރުމަށާއި އަދި މިސްކިތުގެ  4އެމެޖަންސީ ލައިޓް ހަލާކުވެފައިވާތީ
މން .ހުކުރު މިސްކިތުގެ
 4އެމަޖަންސީ ލައިޓްގަނެ މިމަސައްކަތްތައް ކުރުމާއިމެދު ކައުންސިލުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިން ު
ސައުންޑްގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށާއި މިހުރާބްގޭ ކުޑަ ދޮރުފަތުގައި ސްޓިކަރ ހަރުކުރުމާއި  14އެމެޖެންސީ ލައިޓް
ހަރުކުރުމަށް ނިންމުނު.
 .6ކައުންސިލްގެ ޤާނޫނީ ރަސްމީ ޖަލްސާ ބާއްވާ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި މިހާރު ހަމަޖައްސާފައިވާ ދުވަހަކީ ބުރާސްފަތި ދުވަސް
މވާއިއެކު ،އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ދަތިތަކަކާއި
ވހަކީ ހަފްތާގެ ފަހު ދުވަސްކަމަށް ު
ކަމަށްވާތީ ،އަދި ބުރާސްފަތި ދު ަ
ނމުމާއިމެދު ކައުންސިލުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
ކުރިމަތިވަމުން ދާތީ ޖަލްސާ ބާއްވާ ދުވަހަހާއި ގަޑިއަށް ބަދަލްގެ ަ
މނު.
ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ބުދަ ދުވަހުގެ  00:11ށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިން ު
 15ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ކަންތައް  1:( :އޭޕްރީލް )3125

ގއިހުރި
ޖޓް ބާކީގެ ގޮތު ަ
ކއި  4103ވަނަ އަހަރުގެ ބަ ެ
 ކަމަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ އެއަރކޮންޑިޝަން ކުރުމަށްޓަ ަޝވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
ގއި މަ ް
ރމާއިމެދު ކައުންސިލް ަ
ސއްކަތް ކު ު
ފައިސާއިން އެމަ ަ
ށ ނިންމުނު
ނޑިޝަނަރ ކުރުމަ ް
  4103ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ބާކީން ކައުންސިލް އިދާރާ އެއަރ ކޮ ްގއި ތަނުގެ ބޭނުން ހިފެމުންނުދާތީ،
ބބުން އެދެވޭ ގޮތު ަ
ދގެ ސަ ަ
ނގެ ޕާކު ބިން އޮތް ސަރަޙައް ު
 ކަމަދޫ ކުޑަކުދި ްއ
ގ ި
ގއި ބިނާކުރުމާއިމެދު ކައުންސިލް ަ
ނގެ ޕާރކެއް އެހެން ސަރަޙައްދެއް ަ
ކުޑަކުދިންނަށް ޙާއްސަކޮށް ކުޑަކުދި ް
ށ
އދު އެހެން ސަރަޙައްދަކަ ް
ޙ ް
ޕކުއޮތް ސަރަ ަ
ޑއަޅާ ާ
ދއް ކަނ ަ
ށގެންވާ ސަރަޙައް ެ
މ އެކަ ި
މަޝްވަރާކޮށް އެކަމަށް އެން ެ
ބަދަލުކޮށް،

ޑކުދިންގެ
ކު ަ

ޕކެއް
ާ

އެހެން

ގއި
އ ަ
ސަރަޙައްދެ ް

ބިނާކުރުމާމެދު

ނސިލްގައި
ކައު ް

ށ
ޝވަރާކޮ ް
މަ ް

ގޮތެއްނިންމުން.
އޅުމަށް ނިންމުނު.
ނގެ ޕާރކް ެ
ކޑަކުދި ް
ގންއޮތް ހުސްބިމުގައި ު
 -އަހަރެމެންގެ ހިޔާގެ ހުޅަނ ު
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ލއޭޓް ކޮމިޓީއަށް
ތށް އިވެ ު
އއުލާންކޮށް ހުށަހެޅި އަގު ަ
ކއި ި
 ކަމަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ އެއަރކޮންޑިޝަން ކުރުމަށްޓަ ަތއް ނިންމުން .ފޮނުވުމަށް
މަޝްވަރާކޮށް ގޮ ެ
ލއޭޓް ކޮމިޓީއަށް
ތށް އިވެ ު
އއުލާންކޮށް ހުށަހެޅި އަގު ަ
ކއި ި
 ކަމަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ އެއަރކޮންޑިޝަން ކުރުމަށްޓަ ަފޮނުވުމަށް ނިންމުނު
ތއް
ލށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮ ެ
 ކަމަދޫ ރޫޓްސް ޕްރީސްކޫލަށް ކަށިވެލިލުމަށް ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކައުންސި ަނިންމުން.
ނވާ
ކށް ބަލާ އެކަށީގެ ް
އގުތަ ަ
 ކަމަދޫ ރޫޓްސް ޕްރީސްކޫލަށް ކަށިވެލިލުމަށް ކައުންސިލުން އިއުލާން ކޮށް ހުށަހަޅާ ަށ ޚަރަދުކުރުމަށް ނިންމުން.
ފއިސާއިން އެކަމަ ް
ތކެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ރައްޔިތުންގެ ަ
އަގު ަ
ތއް
ފޚާނާ ފެންލައިޓް ހަރުމުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮ ެ
ޅއަފިކޮޅު ސީލިންގް ކުރުމާއި ާ
ކކު ު
 ރޫޓްސް ޕްރީސްކޫލްގެ ުނިންމުން.
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ނސިލް
މދޫ ކައު ް
ބރީ ކަ ަ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

އއުލާންކޮށް
މއި ފާޚާނާ ފެންލައިޓް ހަރުކުރުމަށް ކުރިންވެސް ި
އފިކޮޅު ސީލިންގް ކުރު ާ
ޅ ަ
ރޫޓްސް ޕްރީސްކޫލްގެ ކުކު ު
ބޔާކާއި
ބޑުކަމަށް ފެންނާތީ ކައުންސިލް މެންބަރުން ނުކުމެ އެމަސައްކަތް ކުރާ ަ
ހުށަހަޅާ އަގުތައް ޮ
ގތަށް ކުރުމަށް ނިންމުން.
ސއިން ޚަރަދުކުރާ ޮ
ޔތުންގެފައި ާ
އކަތް ރައް ި
އކުމަށްފަހު ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެމަސަ ް
ވާހަކަދެ ް
އޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް ދެކޮޅުނުޖެހޭތީ
ކަމަދޫ ރޫޓްސް ޕްރީސްކޫލަށް ލިބޭފައިސާއިން މުވަ ް
ށ ނިންމުނު.
އއް ނެގުމަ ް
ނގެ އަތުން ( 75.11ހަތްދިހަފަސް) ރުފިޔާގެ ފީ ެ
އގޮތަށް ކުދި ް
ކވެސް އެ ް
ކުރިއެ ޭ
ފންގެ މުސާރަ އާއި އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް ދެކޮޅުނުޖެހޭތީ
އޒަ ު
 ކަމަދޫ ރޫޓްސް ޕްރީސްކޫލަށް ލިބޭފައިސާއިން މުވަ ްއ
މދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެ ް
އއް ނެގުމާ ެ
ގ ފީ ެ
ނގެ އަތުން ( 75.11ހަތްދިހަފަސް) ރުފިޔާ ެ
ށ ކުދި ް
އއްގޮތަ ް
ސ ެ
ކވެ ް
ކުރިއެ ޭ
ނިންމުން.
ޔގެ
މދާރުވެރި ާ
ގ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ޢަލީޝަރީފް އާދަމް ވަގުތީ ގޮތުން ޒިން ާ
ރ ެ
 ކަ މަދޫ ކައުންސިލް އިދާ ާއލަވަންސް ހޯދުމަށް
ވއިދުގެ ދަށުން ލިބޭ ެ
ސގެ ޤަ ަ
ވ ް
ސވިލްސަރ ި
ނ ގެންދަވާތީ ި
ރއްވަމު ް
މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކު ަ
ރކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
ފއިވާތީ އެކަމަށް މަޝްވަ ާ
އެފަރާތުން ސިޓީއެއް ހުށަހަޅާ ަ
ޔގެ
ޒންމާދާރުވެރިޔާ ޢަލީޝަރީފް އާދަމް ވަގުތީ ގޮތުން ޒިންމާދާރުވެރި ާ
ރގެ ި
ކަމަދޫ ކައުންސިލް އިދާ ާ
އހުރެފައި ސިވިލްސަރވިސް ގެ ޤަވާއިދުތަންދޭނަމަ
ގ ި
ފއިސާ ބަޖެޓް ަ
ނގެންދަވާތީ އެ ަ
ރއްވަމު ް
ތއަދާކު ަ
މަސްއޫލިއްޔަ ު
އެފައިސާ ދިނުމަށް ނިންމުނު.
.
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ޑވޮލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީއަށް މިއިދާރާއިން 3
ލގެ ި
ސ އެސްކޫ ް
ދއްވުމަށް އެދިފައި ާ
 ކަމަދޫ މަދަރުސާއިން ހަމަޖައްސަވާ ެވއްޒަފުން ހަމަޖެއްސުން.
އޒަފުން ހަމަޖެއްސުމަށް މަޝްވަރާ ކޮށް މު ަ
މުވަ ް
ޑވޮލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީއަށް މިއިދާރާއިން 3
ލގެ ި
ސ އެސްކޫ ް
ދއްވުމަށް އެދިފައި ާ
 ކަމަދޫ މަދަރުސާއިން ހަމަޖައްސަވާ ެއސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
ރއީސް އަހްމަދު ސަމީރާއިެ ،
ކއުންސިލްގެ ަ
އޒަފުން ހަމަޖެއްސުމަށް މަޝްވަރާ ކޮށް ަ
މުވަ ް
ނންސް އޮފިސަރ ޝަޒްމީނާ ޢަލީ ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމުނު.
އަލީޝަރީފް އާދަމް އަދި ފައި ޭ
ފއިވާތީ
މށް އެދިލައްވާ ަ
ދވަހަށް ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއް ހަމަޖެއްސު ަ
ގވާމީ ތިމާވެށީގެ ު
ނލްއަ ް
ކއުންސިލުން ބައި ަ
 އަތޮޅު ައެކަމަށް ފޯކަލް ޕޮއިންޓ
ފއިވާތީ
މށް އެދިލައްވާ ަ
ދވަހަށް ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއް ހަމަޖެއްސު ަ
ގވާމީ ތިމާވެށީގެ ު
ނލްއަ ް
ކއުންސިލުން ބައި ަ
 އަތޮޅު ަކރުމަށްފަހު ފޯކަލް ޕޮއިންޓަކަށް ކައުންސިލް މެންބަރ
ޓއް ހަމަޖެއްސުން.މިކަމަށް މަޝްވަރާ ު
އެކަމަ ށް ފޯކަލް ޕޮއިން ެ
ހަސަން ޒަރީރު ހަމަޖެއްސުނު.
ނމުމާމެދު މެންބަރުން
 3ކަމަދޫ ހުކުރު މިސްކިތުގައި ރަމަޟާން މަހަށް އިސްކޫރު ބަރިއެއް ހެދުމާމެދު ގޮތެއް ނި ް
މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް

ނ
ށގެ ް
އވަހަށް އިއުލާން ކޮ ް
މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ މިކަމަކީ މުހިއްމު ކަމަކަށްވާތީ ަ

ގެންދިއުމަށް ނިންމުނު.
ރމަޟާން މަހަށް މުށި ބަދަލުކޮށް މުށި ޖެހުމަށް ނިންމުމާމެދު މެންބަރުން މަޝްވަރާކޮށް
ކަމަދޫ ހުކުރު މިސްކިތުގައި ަ
ގޮތެއް ނިންމުން .މިކަމަށް މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމީ މިސްކިތުގައި ބޮޑުމުށި ބަދަލުކޮށް މިމަސައްކަތް
ކުރުމަށް އިއުލާން ކުރުމަށް.
ނމުން.
 ކަމަދޫ ހުކުރު މިސްކިތުގައި ރަމަޟާން މަހަށް އިސްކޫރު ބަރިއެއް ހެދުމާމެދު ގޮތެއް ނި ް26
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ނސިލް
މދޫ ކައު ް
ބރީ ކަ ަ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

 ކަމަދޫ ހުކުރު މިސްކިތުގައި ރަމަޟާން މަހަށް މުށި ބަދަލުކޮށް މުށި ޖެހުމަށް ނިންމުމާމެދު މެންބަރުންތއް ނިންމުން .މިކަމަށް މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ގޮތެއް ނިންމުން.
މަޝްވަރާކޮށް ގޮ ެ
އސަލަތައް
ގއި ސީސީ ކެމެރާ ހަރުކުރުމަށް ހުށަހެޅި އަންދާސީ ހިސާބުތަކުގައި އެކިމަ ް
ރ ަ
 ކަމަދޫ ކައުންސިލް އިދާ ާއވާތީ މިކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުން.
ބތައް ބާތިލްކޮށްފަ ި
ހުރުމުން އިވެލުއޭޝަން އަށް ނުފޮނުވާ އެ އަންދާސީ ހިސާ ު
މއްސަލަތައް
ގއި އެކި ަ
ރގައި ސީސީ ކެމެރާ ހަރުކުރުމަށް ހުށަހެޅި އަންދާސީ ހިސާބުތަކު ަ
ކަމަދޫ ކައުންސިލް އިދާ ާ
އވަހަށް ކޮށް
އވާތީ މިކަމަކީ ވަރަށް ަ
ބތައް ބާތިލްކޮށްފަ ި
ހުރުމުން އިވެލުއޭޝަން އަށް ނުފޮނުވާ އެ އަންދާސީ ހިސާ ު
އގެން
ގއިވެސް ހިމަނަ ި
އއުލާން ަ
ކއް ި
ވކީ އުޞޫލް ތަ ެ
ނިންމަން ޖެހޭ ކަމަކަށްވާތީ އިއުލާން ވެސް އިސްލާހްކޮށް ަ
ނމުނު.
އަލުން އިއުލާން ކުރުމަށް ނި ް

 18ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ކަންތައް 25( :މެއި )3125
ނ ކަމަދޫ ހުކުރު މިސްކިތުގެ
  0235ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހަށް ކަމަދޫ ހުކުރު މިސްކިތުގެ އާބަތުރަ ފިލުވުމުގެ ގޮތު ްވަށާފާރުގެ އެތެރެއާއި ބޭރުގައި އަދި މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރޭގައި އަތުރާފައިވާ ގައު ތަކުގައި ދަވާދު ލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް
ނސިލްގެ އާމްދަނީގެ ފައިސާއިން ކުރުމާމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން.
ބޭނުންވާތީ އެމަސައްކަތް ކައު ް

އންސިލްގެ އާމްދަނީ
ކ ު
 ރަމަޟާން މަހަށް މިސްކިތު އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތަކަށް ދާނެ ޚަރަދު ަކއުންޓުން ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމުނު.
އެ ަ
ނންވާ
ޓތައް ގަތުމަށް ބޭ ު
 ކަމަދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި  0111ވޯޓްގެ އިތުރު  7ހެލެގަން ލައިންޓް ހަރުކުރުމަށްޓަކައި ލައި ްފައިސާ ހޯދާނެ ގޮތަކާއިމެދު ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކޮށް އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުން.

ގ ފައިސާއިން 0111
ކން ނުލިބިއްޖެނަމަ ރައްޔިތުން ެ
ކގެ އެހީތެރި ަ
އގެން އެފަރާތްތަ ު
އކަ ި
 ރިސޯޓްތަކާއި ވާހަކަ ދަ ްގތުމަށް ނިންމުނު.
ވޯޓްގެ  17ހެލަގަން ލައިޓް ަ
ގ ފައިސާއިން ޚަރަދުކުރާ
ނ ެ
ޅގެން ރައްޔިތު ް
ޔއާއި ގު ި
އއް ާ
ޓވްސް ޖަމް ި
ސއޭޝަން އޮފް ކަމަދޫ އިނިޝިއޭ ި
 ޔޫތު އެސޯ ިއވުމަށް ނިންމުނު.
ގޮތަށް މުބާރާތެއް ބޭ ް
އމާޒުކޮށް ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށް
  0235ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ކަމަދޫގެ ޒުވާނުންނަށް ަރތުގެ އިނާމުގެ މިންވަރެއް
ނނަމަ ބާއްވާނެ ފެންވަރަކާއި މުބާ ާ
ތއް ނިންމާ އަދި މުބާރާތް ބާއްވާ ެ
ބޭއްވުމާއިމެދު ކައުންސިލުން ގޮ ެ
ކަނޑައެޅުން.
 19ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ކަންތައް 32( :މެއި )3125
 0235 -ވަނަ އަހަރު ރަމަޞާންމަހު ކައުންސިލް އިދާރާއާއި ޔަކީސް ޖަމްޢިއްޔާ ގުޅިގެން ބާއްވާ ފުޓްސަލް ޓަރނަމެންޓަށް 1

ކައުންސިލް އިދާރާއިން ޚަރަދުކުރާނެ މިންވަރެއް ކަނޑައެޅުން.
ސލް މުބާރާތުގެ ޚަރަދުގެ ދެބައިކޮށްފައި އެއްބަޔަށްވާ  8688/-ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުމަށް
 ރަމަޟާން މަހު ބާއްވާ ފުޓް ަނިންމުނު.
ށފާރު ރޭނުމަށް ނިންމުނު.
 އެސަރަޙައްދުގައި ހުރި ހިރުދުގަސްތައް ނީލަން ކިޔުމަށްފަހު ވަ ާ ކޯޓޭޝަން ހޯދައި ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމެއް ގަތުމަށް ނިންމުނު.އވުމާއިމެދު ކައުންސިލުން 3
ނށް ޚާއްސަކޮށްގެން ވޮލީ މުބާރާތެއް ބޭ ް
ހނުން ަ
  0235ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހަށް އަން ެގޮތެއް ނިންމުން.
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ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 4102ވަނަ އަހަ ު

ނސިލް
މދޫ ކައު ް
ބރީ ކަ ަ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

އވުމަށް ނިންމުނު.
ރތެއް ބޭ ް
  0111/-ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ކަނޑައަޅައި އަންހެނުންނަށް ޙާއްޞަކޮށް ވޮލީބޯލް މުބާ ާނސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން.
ނކުރާ ފެންމޯޓަރ ހަލާކުވެފައިވާތީ ފެންމޯޓަރެއް ގަތުމާއިމެދު ކައު ް
 ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބޭނު ްނ
ނ މޯޓަރެއް ގަތުމަށް ނިންމު ު
 ބަޖެޓްގައި ފައިސާހުރިނަމަ ފެ ް ކަމަދޫގެ އިރުމަތި ފަރާތުން މަންޒިލް ގެއާއި ކައިރީގައިހުރި ބޮޑު ނިކަގަސް ހުރި ބިމުގެ މައި ދެމަގަށްވާ ވަށާފާރު  4ފޫޓްގެއުސްމިނަށް ރާނާ ސިމެންތި ޖަހާ އެސަރަޙައްދުގެ އިންވަކި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ފައިސާއިން
ކުރުމާމެދު ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
 ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ހަލާކުވެފައިވާތީ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމެއްގަތުމާމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން.

 09ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ކަންތައް  14( :ޖުލައި )3125
ދއިގެން އުޅެންޖެހުމުގެ ސަބަބުން ތަފާތު ދަތިތަކާއި
ހ ަ
ތތެރޭގައި ފެންހިންދާ ޖަންކްޝަން ަ
 -0ރަށުގެ ނަރުދަމާނެތި ގޯ ި
ކއި ކުރިމަތިލާން ޖެހުމުގެ
ތކަން ތަހަމައްލުކުރަން ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް މިކަމުގެ އުނދަގޫތަ ާ
ކުރިމަތިލާންޖެހި އަދި ބިމުގެ ދަ ި
ކޝަން ހެދުމުގެ ހުއްދަ
ސަބަބުން ކައުންސިލުން އެކުލަވާ ޢާއްމުކުރާ އުޞޫލަކާއި އެއްގޮތަށް މަގުމަތީގައި ފެންހިންދާ ޖަން ް
ދިނުމާއިމެދު ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.
ރޞަތު ހުޅުވާލުމަށް
ޝން ހެދުމުގެ ފު ު
 ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާ އުޞޫލެއްގެ ދަށުން މަގުމަތީގައި ފެން ހިންދާ،ޖަންކް ަނިންމުނު.
 ކަމަދޫ ރޫޓްސް ޕްރީ ސްކޫލްގެ އެއަރ ކޮންޑިޝަން ގަތުމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު ޕްރީސްކޫލް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުންދެއްވާފައިސާގެ ތެރެއިން ކުރެވެން ނެތުމުން ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔާއިން ކުރުމާމެދު ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކޮށް
ގޮތެއްނިންމުން.
 ރޫޓްސް ޕްރީސްކޫލަށް ގެނެވިފައިވާ އެއަރ ކޮންޑިޝަނާރ އަކީ ގަނެވިފައިވާ އެއްޗަކަށް ވީހިނދު ސަރުކާރުން އެއަށްފައިސާ ނުދިންކަމުގައިވީނަމަވެސް އެއަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭނެތީ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން އެބިލްގެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް
ނިންމުނު.
 އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެހީއަށްއެދޭ ފޯމް ފުރައި ހުށަހެޅުމުން އެހީ ހޯދައި ދިނުމަށް ކައުންސިލުން މަސައްކަތްނގުމަށް ނިންމުނު.
ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ސްކޫލަށް އެ ް
ނ ޝޭހްގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ޚަރަދުކުރުމަށް ނިންމުނު.
 ދީނީ ދަރުސް ދިނުމަށް ގެން ަށހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާ ކަމަދޫ ސްކޫލުން
ހ ަ
 .ކަމަދޫ ސްކޫލުން އިންތިޒާމްކުރާ ޤްރުޢާން މުބާރާތަށް އިނާމް ު
ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީއާއިމެދު ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން.
 ކަމަދޫ ސްކޫލުން ބާއްވާ ޤުރުއާން މުބާރާތަށް  0111/-ރުފިޔާ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ދިނުމަށް ނިންމުނު.ނމަށްޓަކައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ދީލަތި
ދ ު
 .ކަމަދޫ ސްކޫލުން އިންތިޒާމްކުރާ ޤްރުޢާން މުބާރާތަށް އިނާމް ި
އެހީފުޅެއްހޯއްދަވާދެއްވުމަށްއެދި ކަމަދޫ ސްކޫލުން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީގައިވާ މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ގޮތެއް
ނިންމުން.
ށ ކުރަންޖެހޭ ދަތުރު
  0235ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާންމަހު ދިނީ ދަރުސް ދިނުމަށްޓަކައި ކަމަދޫއަށް ގެނެވޭ ޝައިޙުންނަ ްފަތުރުގެ ޚަރަދާއި އެހެނިހެން ޚަރަދު ހަމަޖައްސާނޭ ގޮތަކާއިމެދު ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
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ނސިލް
މދޫ ކައު ް
ބރީ ކަ ަ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

 00ކައުންސިލް އިދާރާގައި ހުރި ބޭނުންނުކުރާ ބައެއްތަކެތި ނީލަން ކިޔުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމާ އެގޮތުން ނީލަން ލިޔާނެ ތަކެތި
ކަނޑައަޅާ  ،އެތަކެތި ނީލަން ކިޔާނެ ދުވަހެއް ނިންމުމަށް ކައުންސިލް ނައިބް ރައީސް އަލީ އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅާ މައްސަލައާއިމެދު
ކައުންސިލްގައި ގޮތެއް ނިންމުން.
ގުދަނުގައި ހުރި ބޭނުންނުކުރާ ތަކެތި  42ޖުލައި  4102ދުވަހު ނީލަން ކިޔުމަށް މިއަދު އިޢުލާން ކުރުމަށް ނިންމުނު.
 ކަމަދޫ މަގުތަކުގެ ނަންތައް އެނގޭނޭގޮތަށް ނަންބޯޑު ތައްޔާރުކޮށް އައު ނަންބޯޑުތައް ކަމަދޫގެ މަގުތަކުގައި ހަރުކުރުމަށްޓަކައިކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް އަލީ އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅާ މައްސަލައާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.
ބޭނުންވާ ނަންބޯޑް ތަކުގެ އަދަދާއި ،ބޯޑް ހުންނަންވާ ސައިޒާއި ،ފޮންޑް ހުންނަންވާ ސައިޒް ބެލުމަށްފަހު އަންނަ ހަފްތާގެތެރޭގައި
ނަންބޯޑްތައް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރުމަށް ނިންމުނު.
 ރަށުގެ އަލަށް އުފެދިފައިވާ މަގުތަކަށް ނަން ދިނުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތަކާއިމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއްނިންމުން.ދިވެހިންނާއި އިގިރޭސި ފޮންޑުން ނަން އިންނަ ގޮތަށް ރޫޓްސް ޕްރީސްކޫލްގެ ނަންބޯޑް ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން
ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުނު
 ކަމަދޫގެ މަގުތަކުގައި ޖަންކްޝަންހެދުމުގެ ހުއްދަ ޢާއްމު ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމުމާއި ގުޅިގެން އެހުއްދަ ދޫކުރާނެގޮތުގެ ޢުޞޫލުތައް ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާ ފާސްކުރުން.
ކަމަދޫގެ މަގުތަކުގައި ޖަންކްޝަންހެދުމުގެ ހުއްދަ ޢާއްމު ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމުމާއި ގުޅިގެން އެހުއްދަ ދޫކުރާނެ
ގޮތުގެ ޢުޞޫލުތައް ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާ ފާސްކުރެވުނު.
 ކަމަދޫ ރޫޓްސް ޕްރީ ސްކޫލްގެ ނަންބޯޑު އައު ނަންބޯޑަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް އަލީ އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅާމައްސަލައާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން  -ހަސްތީ ގޯތީގެ ދެކުނުން އޮންނަ މަގަށް އެދުރުބެ ހިނގުން ،ސިއްހީމަރުކަޒުގެ ދެކުނުން އިންނަށް
މަގަށް އަބްދުލްޣާނީ ހިންގުން ،ވައިޓް ހައުސް ގޯތީގެ އުތުރަށް އިން ގޯޅިއަށް ފިނިގޯޅި ކިޔުމަށާއި މިހާރުގެ މިސްކިތް މަގަށް ސީނާމަގު
އަދި ސީނާމަގަށް މިސްކިތް މަގު ކިޔުމަށް ނިންމުނު
.

 22ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ކަންތައް  34( :ޖުލައި )3125
ނމިފައިވާތީ
 0235ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހަށް ފުޓްބޯޅަދަނޑުގައި ހަރުކުރުމަށް ގެނައި  7ލައިޓް ހަރުކޮށް ި
އެމަސައްކަތްކޮށްދެއްވި ބ.ކަމަދޫ އުދަރެސް މުޙައްމަދު ނަޒީރުއަށް ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ އިނާޔަތެއްދިނުމަށްއެދި ކައުންސިލް
މެންބަރު ހަސަން ޒަރީރު ހުށަހަޅާ މައްސަލައާއިމެދު ގޮތެއްނިންމުން.
މނު.
ކޮންމެ ލައިޓަކަށް  011/-ރުފިޔާގެ ރޭޓުން  711/-ރުފިޔާ ބ.ކަމަދޫ އުދަރެސް މުޙައްމަދު ނަޒީރުއަށް ދިނުމަށް ނިން ު
ނސިލުން އިތުރަށް  2981/-ރުފިޔާ ދިނުމަށް ނިންމުނު.
ރަމަޟާންމަހު ތަރާވީޚް ނަމާދު ކުރުމަށް ގެނެވުނު ހާފިޡުއަށް ކައު ް
މނު.
ޔަމަކް ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން އެތަކެތި ގަތުމަށް ނިން ު
ވނު ޙާފިޒަށް ސަރުކާރުން
 0235ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ޙިފްތުކޮށް ތަރާވީޚު ނަމާކުރުމަށްޓަކައި ސްރީލަންކާއިން ގެނެ ު
ވރެއް ކަނޑައެޅުން.
ދެއްވާ ފައިސާ ( 5811.11ފަސްހާސް އަށްސަތޭކަ) ރުފިޔާގެ އިތުރުން ކައުންސިލުން ދޭނޭ މިން ަ
މތު ކުރުމަށްޓަކައި
 ޔަމަކް ބެރު ގްރޫޕުގެ ބައެއް ބެރުތައް ފަޅައިގެންގޮސް މަރާމާތު ކުރަންޖެހިފައިވާތީ ބެރުތައް މަރާ ާނބަރު ހަސަން ޒަރީރު
ބެރުގައަޅާ  01ހަމާއި 10،ދަޅު ޑަންލޮޕް ޔަމަކަށް ލިބޭ ފައިސާއިން ގަތުމަށްއެދި ކައުންސިލް މެ ް
ރތަކަށާއި ވަކިން ޙާއްސަކޮށް އަރާފުރާގެ ކުދިންނަށް
ހުށަހަޅާ މައްސަލައާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުން .ރަށުގެ އެންމެހާ ފަ ާ
ޤރުއާން ކިޔަވަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ކައުންސިލް އިސްވެއޮވެ ޤްރުޢާން ކިޔަވަން
ތން ް
ރީތިކޮށްބަލައިގެން އަދި ހި ު
އދި ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލާގައި ކައުންސިލުން ގޮތެއް
ދަސްކޮށްދޭނޭ މީހަކުގެނެސް ޤްރުޢާން ކްލާސް ތަކެއް ހިންގުމަށް ެ
ނިންމުން.
ރންގެ ކިހާވަރެއްގެ ތާއީދެއް އޮތްކަމެއްތޯ ބެލުމަށްފަހު ވަކި
ނނާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ބެލެނިވެ ި
ސްކޫލް މެދުވެރިކޮށް ބެލެނިވެރި ް
މނު.
ގޮތެއް ނިންމުމަށް ނިން ު
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ގ ކަންކަން ނިންމާ ،އެރުއްތައް ކަނޑާ ސާފުކުރުމަށް
ރަށުގެ އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައިހުރި ރުއްގަހުގެ ބަދަލު ެ
ތޅު ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމާމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް
ބޭނުންވާ ފައިސާގެ މިންވަރެއް އެހީގެ ގޮތުގައި ހޯދުމަށްއެދި އަ ޮ
ނިންމުން.
އެރުއްތަކުގެ ބަދަލުކަންތަކަށާއި ކެނޑުމަށް  31111/-ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އެހީއަކަށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށާއި،
ޓން ފައިސާ ދިނުމަށް
ބލާ މިހާރުން މިހާރަށް ކަނޑަންޖެހޭ ރުއްތަކަށް ރައްޔިތުންގެ ބަޖެ ު
ގެދޮރަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ަ
ނިންމުނު.

 12ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ކަންތައް  17( :އޯގަސްޓް )3125
.
ތތަކެއް ހުރިތޯ ބެލުމަށް އާއްމުކޮށް
ބން ބޭނުންވާ ފަރާ ް
މިހާރު ދަނޑުބިމުގެ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށާއި އިތުރަށް ދަނޑު ި
ރމަށާއި މިހާރު
ކށް ހަވާލުކު ު
ނ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަ ަ
އިޢުލާން ކުރުމަށްފަހު  15އަހަރަށް އެއްބަސްވުން ހަދާ ދަނޑުބި ް
ދަނޑުބިމުގައި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ދަނޑުބިންތައް ނެގުމަށް ނިންމުނު.
ބނޭ ގޮތަށް ވަޅެއް ބެހެއްޓުމަށާއި ،އަދި ޤަބުރުސްތާނަށް ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާއިމެދު
ކަމަދޫ ޤަބުރުސްތާނުގައި ފެންލި ޭ
ހޅާ މައްސަލައާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.
ލ މެންބަރު އަލީ މަޢުޞޫމް ހުށަ ަ
ގޮތެއް ނިންމާދިނުމަށް ކައުންސި ް
ވޅެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރުމަށާއި
ލބޭނެ ަ
ޤަބުރުސްތާނުގައި ފެން ި
މނު.
ކަރަންޓްލުމަށް ނިން ު
ތއް ހަލާކުވެފައި ހުރުމާއި ،ބައެއް ކައުންސިލަރުންގެ މޭޒުގައި
ނ ަ
 ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކައުންސިލަރުން ބޭނުންކުރާ ބައެއް ފޯ ުމށްއެދި ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް އަލީ އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅާ
ށ ބޭނުންވާ ފޯނު ގަތު ަ
ބން އިތުރަ ް
ފޯނު ނެތުމުގެ ސަބަ ު
މނު.
ނން ު
ޖޓުން  15ފޯން ލައިން ގަތުމަށް ި
މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ބަ ެ
ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށްޓަކައި ޢާއްމު ރަޢްޔިތުންނަށް ކަމަދޫގެ ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ބިންދޫކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ
އދަތު  12ސެޕްޓެމްބަރ  4102އަށް ހަމަވާނެތީ ،ބިންތައް
ސަރަޙައްދުން ޢާއްމު ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިންތަކުގެ މު ް
ބސްވުން ބާތިލް ކުރުމަށާއި،
ލހައްޓާ ފަރާތްތަކުގެ ދަނޑުތަކުގެ އެއް ަ
ދޫކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް ދަނޑުތައް ނުބަ ަ
އކުލަވާލުމަށާއި ،ޖުމްލަކޮށް
ފރާތްތަކަށް ދޫކުރާނެ ޢުޞޫލެއް ެ
ނންވާ އެހެން ަ
ތއް ދަނޑުބިންބޭ ު
މިގޮތުން ވަކިކުރެވޭ ދަ ނޑުބިން ަ
ކއުންސިލް މެންބަރު އަލީ
ހުރިހާ ދަނޑުބިމަކާއި ދޭތެރޭ އަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއިން ނިންމާ ދިނުމަށްއެދި ަ
ނ
މަޢުޞޫމް ހުށަހަޅާ މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް ނިންމު ް
ކަމަދޫ ރޫޓްސް ޕްރީ ސްކޫލުގެ ބޭރު ލައިޓްތައް ދިއްލުމަށް ބޭނުންކުރި ޓައިމަރު ހަލާކުވެގެން ޓައިމަރެއް ގަތުމަށްކުރި ޚަރަދު952/= ،
(ނުވަސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތަރެއް) ރުފިޔާ ކައުންސިލްގެ ޢާމުދަނީ ފައިސާއިން ހޯދާދިނުމަށްއެދި ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް އަލީ
އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅާ
ޕްރީސްކޫލްއަށް ގެނެވިފައިވާ ޓައިމަރުގެ އަގަށްވާ  952/-ރުފިޔާ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ފައިސާއިން ޚަރަދު ކުރުމަށް ނިންމުނު.
 ކަމަދޫގެ ސިނާއި މަސައްކަތްކުރާ ސަރަޙައްދުގެ ދެކުނުން  0411އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ހޯދުމަށްއެދި އިބްރާހިމް އިސްމާޢީލް /ވިލުދޮޅި/ބ.ކަމަދޫ އެދިލައްވާފައިވާތީ ބިން ދޫކުރުމާއެމު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން.
ސިނާއީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އިބްރާޙިމް އިސްމާޢީލަށް ސިނާއީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބިން ދޫކުރާ ސަރަޙައްދުން ބިން ދިނުމަށް ނިންމުނު.
ކަމަދޫގެ އަލަށް އާބާދުވެފައިވާ ސަރަޙައްދު ތަކުގެ މަގުތަކުގައި ހުރި ރުއްގަސް ކެނޑުމަށްޓަކައި އެރުއްގަހުގެ ބަދަލަށްވާ ފައިސާ
= 6511/ރުފިޔާ ކައުންސިލްގެ އާއްމުދަނީ ފައިސާއިން ޚަރަދު ކުރުމާދު ކައުންސިލުން ގޮތެއްނިންމުން.
އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބަދަލުގެ ފައިސާ ޖަމާވަންދެން ރައްޔިތުންގެ އާމްދަނީ ފައިސާއިން ބަދަލު ކަންތައް ނިންމާ އަތޮޅު ކައުންސިލުން
ފައިސާ ޖަމާކުރުމުން އެފައިސާ އާމްދަނީ އެކައުންޓަށް ލުމަށް ނިންމުނު.
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ނސިލް
މދޫ ކައު ް
ބރީ ކަ ަ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 4102ވަނަ އަހަ ު

ކަމަދޫގެ ސިނާއީ މަސައްކަތްކުރާ ސަރަޙައްދުން  0411އަކަފޫޓްގެ  4ބިން ހޯދުމަށްއެދި ބ.ކަމަދޫ /ރޯޝަނީގެ އައިޝަތު ނައީމާ
އެދިލައްވާފައިވާތީ ދެންނެވުނު ބިންތައް އެފަރާތަށްދޫކުރުމާމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން.
ސިނާއީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބ.ކަމަދޫ ރޯޝަނީގެ އައިޝަތު ނައީމާ އަށް  0411އަކަފޫޓްގެ  14ބިން ދިނުމަށް ނިންމުނު.
އިސްރާއީލްގެ ޔަހޫދީން ފަލަސްތީނަށް ދެމުންގެންދާ ލާއިންސާނީ އަނިޔާތަކުން އަނިޔާ ލިބެމުންދާ ޤައްޒާގެ ރަޢްޔިތުންނަށް އެހީއެއް
ހޯދުމަށްޓަކައި ޤައްޒާ ފަންޑުގެ ނަމުގައި ފަންޑު ފޮއްޓެއް ބަހައްޓާ އަދި ފަންޑު ފޮށިން ލިބޭ ފައިސާ އެފަރާތަށް ފޯރުކޮށްދޭނޭ ގޮތަކާއިމެދު
ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
ހުކުރު ނަމާދަށްފަހު ކަމަދޫ ހުކުރު މިސްކިތުގައި ފަންޑް ފޮށި ބެހެއްޓުމަށާއި މުވައްޒަފުންގެ  10ދުވަހުގެ މުސާރަ ހަދިޔާކުރުމަށް
ނިންމުނު.
  4102ވަނައަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 01ން 00ށް ފޯރސީޒަންސް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ރ .މީދޫގައި ބާއްވާ ފޯރސީޒަންސްސަޤާފީ ވާދަ މުބާރާތުގައި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ ޔަމަކް ޓީމް ބައިވެރި ކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށާއި ،އަދި
ބައިވެރިވާނަމަ މުބާރާތުގެ  0ވަނަ ޓީމަކަށް ދެއްވާ ( 011111.11އެއްލައްކަ) ރުފިޔާގެ ކޮމިޔުނިޓީ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަކާމެދު
ގޮތެއް ނިންމާ ދިނުމަށްއެދި ކައުންސިލް މެންބަރ ހަސަން ޒަރީރު ހުށަހަޅާ މައްސަލައާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުނ
ސަޤާފީ ވާދަ މުބާރާތުގައި ކަމަދޫ ޔަމަކް ޓީމް ބައިވެރި ކުރުވުމަށާއި ،މުބާރާތް ކާމިޔާބް ކުރެވިއްޖެނަމަ ސްޓޭޖްގެ ނުނިމިހުރި
މަސައްކަތްތައް ފޯސީޒަނުންދޭ އެއްލައްކަ ރުފިޔާއިން ކުރުމަށް ނިންމުނު.
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ލ
0އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރެޖިސްޓްރީ ހަދައިދިނުމުގައި މިހާރަށްވުރެ ލުއި ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށްއެދި ބ.ކަމަދޫ މެޓްރޯވި ާ
ށ ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީއާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
ފާތިމަތު އަމްޖިދާ މިކައުންސިލަ ް
އިމާރާތް ރާނާ ހިޔާ ކުރުމުން އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހައްދާ ދިނުމަށް ނިންމުނު.
ނރުފައިކަށްޓާއި ދިމާލުން އުތުރަށް ހިއްކާފައިވާ ބައިގައި ގަސްހެދި ބޯވެ ،އެސަރަޙައްދަކީ މީހުން
ކަމަދޫގެ ބަނދަރުގެ ހުޅަނގު ެ
ހފަމުންދާ ސަރަޙައްދަކަށްވުމުން އެސަރަޙައްދަށް އަލި ކުރުމަށްޓަކައި ބައްތިއެއް ޖެހުމަށާއި،
ނތައް ި
ޒިޔާރަތްކޮށް ތަފާތު ބޭނު ް
ސތައްކޮށުމާއިމެދު ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް
އެސަރަޙައްދުގައި އިންދާ ހައްދާ ބައެއްގަސްތައް ބޯވަމުންދާތީ ގަ ް
ނިންމުމަށް ކައުންސިލް މެންބަރު އަޙުމަދު ރިޟުވާން ހުށަހަޅާ މައްސަލައާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
އ
ގއި ބައްތިއެއް ޖެހުމަށާ ި
ނ އުތުރަށް ހިއްކާފައިވާ ބައި ަ
ލ ް
 ކަމަދޫގެ ބަނދަރުގެ ހުޅަނގު ނެރުފައިކަށްޓާއި ދިމާ ުއެސަރަޙައްދުގައި ހުރި ގަސްތައް ބޯވެފައިވާތީ އެގަސްތައް ކޮށުމަށް ނިންމުނު.
ގ.ދ ގައްދޫ މިރުސްމާގެ އަލީ ފަޙުމީ ކަމަދޫގެ ސިނާއީ މަސައްކަތްކުރާ ސަރަޙައްދުން  0411އަކަފޫޓްގެ  14ބިން ހޯދުމަށް
އެދި މިއިދާރައަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
ތ ބެލުމަށްފަހު އަލުން
ގދ،ގައްދޫ މިރުސްމާގެ ޢަލީ ފަހުމީ ސިނާއީ ބިމުގައި ކުރަން ބޭނުންވަނީ ކޮންކަހަލަ މަސައްކަތެއް ޯ
މިމައްސަލަ އެހެން ޖަލްސާއަކަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމުނު.
ވ
ތ ނައީމާ ،ކަމަދޫ ސިނާއީ މަސައްކަތްކުރާ ސަރަޙައްދުން ބިމެއް ހޯދުމަށް ކުރިން އެދިފައި ާ
ބ.ކަމަދޫ ،ރޯޝަނީގެ އާއިޝަ ު
ހއްދަވާދެއްވުމަށްއެދި މިއިދާރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާއިމެދު
ބިން އެސަރަޙައްދުގެ ވީހާވެސް މޫދާކައިރިން ލިބޭނޭގޮތެއް ަ
ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން.
 މޫދާއި ކައިރި ސަރަޙައްދަކުން ބިން ދޫކުރެވެން ހުރިނަމަ މިރަށު ރޯޝަނީގޭ އައިޝަތު ނައީމާއަށް މަސް އާލާކޮށް ދިރުވައިމނު.
ވިއްކުމަށް ބިން ދޫކުރުމަށް ނިން ު
 މޫދަށް ހޮޅި އެޅުމާމެދު އީޕީއޭގެ ލަފައެއް ހޯދާ ފާހާނާ ހޮޅި ކަނޑަށް އެޅުމާމެދު އުޞޫލުތަކެއް ހެދުމަށް ފަހު ނޫނީ ހުއްދަމނު.
ނުދިނުމަށް ނިން ު
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ނސިލް
މދޫ ކައު ް
ބރީ ކަ ަ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 4102ވަނަ އަހަ ު

ކން ޚަރަދުކޮށްގެން މިއިދާރާގައި ބޭނުންކުރުމަށް އެންޕާއި ލޯޑް ސްޕީކަރ އެއް ގަތުމަށް
 4103ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ބާ ީ
ނިންމުނު.
ފޅުކޮށް  018ރަޢްޔިތުން ސޮއިކޮށް ކައުންސިލަށް
ކަމަދޫ ސްކޫލަށް އަލަށް ބޮޑުކޮށްދީފައިވާ ބިމާއިމެދު ކަންބޮޑުވުން ާ
ގތެއްނިންމުން.
ހުށަހަޅާފައިވާ ޕެޓިޝަނާއިމެދު ޮ
އދަދެއްގެ ރައްޔިތުންތަކެއް ޕެޓިޝަން ހުށަހަޅާފައިވާތީ
ބން އެފަރާތުން އަތުލުމަށް ގިނަ ަ
 ސްކޫލަށް އިތުރަށް ދީފައިވާ ިދލުކުރުމަށް ނިންމުނު.
ޝވަރާ ކުރުމަށް ސްކޫލް މެނޭޖްމަންޓަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ބައް ަ
އެކަމާބެހޭ ގޮތުން އިތުރަށް މަ ް
ކަނޑުގެ އުރަފަށަށް ފާހާނާ ހޮޅިއެއް އެޅުމުގެ ހުއްދައަށްއެދި ބ .ކަމަދޫ ވިލުދޮޅި އިބްރާހިމް އިސްމާޢީލް ފޮނުއްވާފައިވާ
ސިޓީއާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.
މށް ބޭނުންކުރި އެމްޕާއި
ނތައް އެންގުމަށާއި ،ޢިޢުލާންފަދަ ތަކެތި ޢާއްމުކުރު ަ
 ކަމަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ތަފާތު އެންގު ްލޯޑު މައްސަލަ ޖެހިފައިވާތީ އަދި އެމްޕު މުޅިން ހަލާކުވެފައިވާތީ އައު ލޯޑުސްޕީކަރާއި ،އެމްޕެއް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން
ނމުން.
ޚަރަދުކޮށްގެން ގަނެ ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމާއިމެދު ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނި ް

 25ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ކަންތައް  14( :ސެޕްޓެމްބަރ )3125
މލު ކުރާނެ ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކައުންސިލް މެންބަރ ޢަލީ
ބޮޑު ނިކަގަސް ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ދަނބުރުއްތަކާމެދު ޢަ ަ
މަޢުސޫމަ ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

ވ މުއްދަތު ސެޕްޓެމްބަރ
އ ާ
ރއްތަކެއް މިހާރު ދޫކުރެވިފަ ި
ގއިހުރި ރައްޔިތުންގެ ދަނބު ު
ދ ަ
 ބޮޑުނިކަގަސް ސަރަހައް ުލ މެންބަރ
މން ކައުންސި ް
އޔަށް ދިނުމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރަ ު
ތއް ކު ް
މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާތީ އަލުން ރުއް ަ
ށ
ޔ ް
ގން އެންމެ މަތީބިޑެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް ކުއް ަ
އަލްފާޟިލް ޢަލީ މައުޞޫމް ހުށަހަޅުއްވަނީ އިޢުލާން ކޮށް ެ
ލންކުރުމަށް ނިންމުނު
ރގައިހުރި  10ދަނބުރުއް ހިމަނައިގެން އިޢު ާ
ދޫކޮށްލުމަށެވެ .އަދި އިޢުލާން ކުރާއިރު ޕާކްތެ ޭ
ބިމާއި ޕްރޮޖެކްޓް އަދި ރުއްގަސް ފަދަ ތަކެތިން އެޑްވާންސަށް ފައިސާ ނެގުމަށް ކައުންސިލް މެންބަރ ޢަލީ މަޢުސޫމް
ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

އންސިލް މެންބަރު ޢަލީ
ނގުމަށް ކަ ު
ސ އަށް ފައިސާ ެ
އޑްވާން ް
އގަސްފަދަ ތަކެތިން ެ
 ބިމާއި،ޕްރޮޖެކްޓް އަދި ރު ްމައުޞޫމް

ހުށަހަޅާ

މަސްއަލަ

ރިޔާސަތުން

އސާކޮށްމަޝްވަރާކުރުމުން
ކައުންސިލްމެންބަރުންނާއިހި ް

ހުށަހެޅުމުން
އންސިލް
ކަ ު

މެންބަރ

އެތަފްސީލް
އަލްފާޟިލް

އަލީ

މ
މައުޞޫ ް

އަޙުމަދު

ރިޟްވާން

ގން ނިންމުނު.
ނސިލް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާ ު
ފއިސާ ނެގުމަށް ހުރިހާ ކައު ް
ޑވާންސަށް ަ
ތާއީދުކުރަށްވާ އެ ް
ނޓްގެ ސިސްޓަމް ގަތުމާމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން.
 ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިންޓަރނެޓް ޙިދުމަތް ހޯދުމަށް ބަޑީސް ެނސިލް މެންބަރުން
 ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިންޓަރނެޓް ސިސްޓަމްތަކާއިމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކައު ްނ ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް
ވވަރަށް ބަޑީސް އިންޓަރނެޓުން ޚިދުމަތް ލިބޭކަމުގައިވަނީނަމަ،އެކަ ް
މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އެކަށީގެން ާ
ރންގެ އިއްތިފާގުން
ހުށަހެޅުމުން ކައުންސިލް މެންބަރ އަޙްމަދު ރިޟްވާން ތާއީދުކުރަށްވާ އެކަންކުރުމަށް ހުރިހާ މެންބަ ު
ނިންމުނު.
 ކައުންސިލްގެ ފައިސާ ނުދައްކާހުރި ބިލްތަކުގެ ތަފްސީލް ކޮންމެ މަހެއްގެ 01ގެ ކުރިން ބަޖެޓާ ޙަވާލުވެހުންނެވިކައުންސިލަރަކަށް ޙަވާލުކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.
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ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 4102ވަނަ އަހަ ު

ނސިލް
މދޫ ކައު ް
ބރީ ކަ ަ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

 ކަމަދޫ ހުކުރު މިސްކިތުގައި އިސްކުރުބަރި އެއް ހެދުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން ( އިސްކުރު ބަރިއެއް ހެދުމަށް ކަމަދޫއަށްޒިޔާރްތްކުރި ފަތުރުވެރިޔަކުވަނީ ( 3111ތިންހާސް) ޑޮލަރ ކައުންސިލަށް ހަދިޔާކުރެވިފައެވެ).
 ކަމަދޫ ހުކުރު މިސްކިތުގައި އިސްކުރުބަރިއެއް ހެދުމަށް ކަމަދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވި ފަތުރުވެރިޔަކު ފައިސާގެ އެހީއެއްގެވހަށް މިސްކިތުގައި ވުޟޫކުރުމަށް އިތުރު  01އިސްކުރު
ގޮތުގައި  3111/-ޔޫއެސް ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފައިވާތީ،ވީއެންމެ އަ ަ
ޚރަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ
ހިމެނޭގޮތަށް އިސްކުރުބަރިއެއް ހެދުމަށް ފައިސާގެ އެހީދެއްވި ފަރާތުން އެދިފައިވާތީ،މަސައްކަތަށް ަ
ފރާތެއް ހޯދުމަށް
ލންކޮށްގެން މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ަ
އ ާ
އަންދާސީ ހިސާބެއް ކައުންސިލުން ހެދުމަށްފަހު އާންމުކޮށް ޢި ު
ހށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ކައުންސިލް މެންބަރ އަލްފާޟިލް
ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލް މެންބަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ މައުޞޫމް ު
ނމުނު.
ނ ް
އަޙުމަދު ރިޟްވާން ތާއީދު ކުރުމާއިއެކު ޖަލްސާއަށް ހާޟިރުވި ހުރިހާ މެންބަރުގެ އިއްތިފާގުން ި

 26ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ކަންތައް  28( :ސެޕްޓެމްބަރ )3125
0ރަށުގެ ބޮޑު ނިކަގަސްހުރި ސަރަޙައްދުގައިހުރި ދަނބުރުއްތައް ނެގުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުތަކާއިމެދު
ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން.
މށްފަހު
ސ ހިސާބުތަކަށް ބެލު ަ
 ރަށުގެ ބޮޑު ނިކަގަސްހުރި ސަރަޙައްދުގައިހުރި ދަނބުރުއްތައް ނެގުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާ ީނންމުނެވެ.
އެންމެ ބޮޑުއަގެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށް ރުއްތައް ދޫކޮށްލުމަށް ި
ޓކައި ކަމަދޫ މަދަރުސާއިން
 ކަމަދޫ މަދަރުސާގެ  4103ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް ފަންޑު ހޯދުމަށް ަފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީއާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.
ޓކައި ކަމަދޫ މަދަރުސާއިން
 ކަމަދޫ މަދަރުސާގެ  4103ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް ފަންޑު ހޯދުމަށް ައެދިފައިވާތީ  0111/-ރުފިޔާ ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.
 އާބަހާރުމަގުގެ އިރުމަތި ކޮޅު ނިމޭ ސަރަޙައްދުގައި މަގުބައްތިއެއް ޖެހުމުގެ ހުއްދައަށްއެދި ބ.ކަމަދޫ އުދަރެސް މުޙައްމަދުނަޒީރު އެދިފައިވާތީ އެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.
 އާބަހާރުމަގުގެ އިރުމަތި ކޮޅު ނިމޭ ސަރަޙައްދުގައި މަގުބައްތިއެއް ޖެހުމުގެ ހުއްދައަށްއެދި ބ.ކަމަދޫ އުދަރެސް މުޙައްމަދުނަޒީރު ފޮނުވާފައި ސިޓީއާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.
ދ ބ.ކަމަދޫ އުދަރެސް
ސިނާއީ މަސައްކަތްކުރާ ސަރަޙައްދުގެ ހުޅަނގު ދެކުނުކަނުން  0411އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ހޯދުމަށްއެ ި
މުޙައްމަދު ނަޒީރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ސިޓީއާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.
އދި ބ.ކަމަދޫ އުދަރެސް
 ސިނާއީ މަސައްކަތްކުރާ ސަރަޙައްދުގެ ހުޅަނގު ދެކުނުކަނުން  0411އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ހޯދުމަށް ެށ އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ.
މުޙައްމަދު ނަޒީރު އެދިފައިވާތީ އަލުން ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް އެފަރާތަ ް
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 0235 .ވަނަ އަހަރުގެ ޢީދު ކުޅިވަރަށް ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔާއިން ފައިސާ ޚަރަދުކުރާނެ މިންވަރެއް ކަނޑައެޅުން.
 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔާއިން ( 5111/-ފަސްހާސް ރުފިޔާ) ޚަރަދުކުރުމަށް ނުނިމުނެވެ. ކަމަދޫ މަދަރުސާގެ ގޯތިތެރޭގައި ފެންބޮޑުވާ މަސްއަލައަށް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ސްކޫލުން ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މަސައްކަތަށްކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މާލީ އެހީތެރިކަމަކަށް އެދިފައިވާތީ ( 5111/-ފަސްހާސް ރުފިޔާ) ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.
ކަމަދޫ މަދަރުސާގައި ފެންބޮޑުވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ސްކޫލުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތަށް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން
މާލީ އެހީތެރިކަމެއް ހޯއްދެވުމަށް އެދިލައްވާފައިވާތީ އެފަރާތަށް ދެއްވާނެ އެހީއަކާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.
 ކަމަދޫގެ ހުޅަނގު އުތުރު ފާރާތުން ކާނިފާ ހިމެނޭގޮތަށް އޮތް ބިމުގެ ސަރަޙައްދަކީ ކައުންސިލްގެ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރާނެސަރަޙައްދެއް ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާ ރަށުގެ ބިންބޭނުންކުރުމުގެ ޕްލޭނަށް އިސްލާހުގެނެސް އެސަރަޙައްދުން ލިބޭ ބިމަކީ ފަތުރުވެރިކަމާއި
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 4102ވަނަ އަހަ ު

ނސިލް
މދޫ ކައު ް
ބރީ ކަ ަ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކަށް ޚާއްސަކޮށް ކައުންސިލުން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ކުށްޔަށް ދޫކުރެވޭނެ ބިމުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ ގޮތުގައި
ހަމަޖެއްސުމާއިމެދު ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
 ކަމަދޫގެ ހުޅަނގު އުތުރު ފާރާތުން ކާނިފާ ހިމެނޭގޮތަށް އޮތް ބިމުގެ ސަރަޙައްދަކީ ކައުންސިލްގެ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރާނެސަރަޙައްދެއް ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާ ރަށުގެ ބިންބޭނުންކުރުމުގެ ޕްލޭނަށް އިސްލާހުގެނައުމަށް ނިންމުނެވެ.
 ކަމަދޫ ތަރައްޤީގެ ފަންޑުގެ ނަމުގައި ކައުންސިލުން އުފައްދަން ޤަސްތުކުރާ ފަންޑުގެ ޓްރަސްޓް ސްޓޭޓްމަންޓް ކައުންސިލުންފާސްކުރުން.
 ކަމަދޫ ތަރައްޤީގެ ފަންޑުގެ ނަމުގައި ކައުންސިލުން އުފައްދަން ޤަސްތުކުރާ ފަންޑުގެ ޓްރަސްޓް ސްޓޭޓްމަންޓް އުފެއްދުމަށް ނިންމުނެވެ. އިދާރާގެ އިންޓަރނެޓްގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި އިދާރާގައި ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ކޮމްޕިއުޓަރ ތަކަކަށް އިންޓަރނެޓް ލިބޭގޮތަށްއުރީދޫ ޖަމްބޯ ޑާޓާ ޕެކޭޖެއް ގަތުމަށާއި ،އަދި ޕީސީ ތަކަށް ބޭނުންވާ ވަޔަލެސް ސެންސަރ ގަތުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.
 އިދާރާގެ އިންޓަރނެޓްގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި އިދާރާގައި ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ކޮމްޕިއުޓަރ ތަކަކަށް އިންޓަރނެޓް ލިބޭގޮތަށްއުރީދޫ ޖަމްބޯ ޑާޓާ ޕެކޭޖެ ގާއިމުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

 28ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ކަންތައް  3:( :އޮކްޓޯބަރ )3125
 ކަމަދޫ ރޫޓްސް ޕްރީ ސްކޫލުގެ އެކްޓިވިޓީ ތަކުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެހީއެއް ހޯދުމަށްއެދިސްކޫލުން ފޮނުވާފައިވާ އެހީގެ ފޯމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.
 ކަމަދޫ ރުޓްސް ޕްރީސްކޫލްގެ އެކްޓިވިޓީ ތަކުގެ އިނާމުދިނުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލްފަރާތުން އެހީއެއްހޯދުމަށް ސްކޫލުން އެދިފައިވާތީ - 0511/ރުފިޔާ ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.
  0235ވަނަ އަހަރުގެ ޢީދު ކުޅިވަރަށް އެކި ގޮތް ގޮތުން ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލާއި އަދި ހިންގުނު ހަރަކާތްތަކުން ލިބުނުފައިސާގެ ތަފްޞީލް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ،ބިލްތައް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ފައިސާ ހޯދާނެ ގޮތަކާމެދު ކައުންސިލްގައި
މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
 ބިލްތައް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ފައިސާ ހޯދާނެ ގޮތަކާމެދު ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުންޚަރަދުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ
ށ
ރ ް
ގއި ޔަމަކު އިތު ަ
އސަލާ ަ
ށހަޅާ މަ ް
ޟވާނު ހު ަ
ޙމަދު ރި ު
ނބަރު އަ ު
ނސިލް މެ ް
ކއު ް
ށއެދި ަ
ހދުމަ ް
އއް ޯ
ފމް ބަ ެ
ބރުޓީމަށް އިތުރު ޔުނީ ޯ
ޔަމަކު ެ
ނވެ.
ނމު ެ
ކރުމަށް ނި ް
އޖެންޑާ ު
ސއަކަށް ެ
ތރު ޖަލް ާ
ރކުރުމަށް އި ު
ވ ާ
މޝް ަ
ތރަށް ަ
ނޖެހޭތީ އި ު
ދނާކުރަ ް
ހަރު ަ

ކަމަދޫ ބަނދަރުގެ އިރުމަތީފަރާތު ފައިކަށި ހަލާކުވެފައިވާތީ ،ފައިކަށި މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތަކާއިމެދުރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
 ރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ އިސްލާޙުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތަކާއިމެދު ކައުންސިލްގައިމަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
ރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ އިސްލާޙުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތަކާއިމެދު ކައުންސިލްގައިމަޝްވަރާކޮށް ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލުހޯދުމަށް ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
މން.
ތއް ނިން ު
ގއި ގޮ ެ
އސަލާ ަ
ވނު ހުށަހަޅާ މަ ް
ރޟު ާ
ޙމަދު ި
ބރު އަ ު
މން ަ
ކއުންސިލް ެ
ށއެދި ަ
ހދުމަ ް
ބއެއް ޯ
ތރު ޔުނީފޯމް ަ
 -ޔަމަކު ބެރުޓީމަށް އި ު

 ކަމަދޫ ބަނދަރުގެ އިރުމަތީފަރާތު ފައިކަށި ހަލާކުވެފައިވާތީ ،ފައިކަށި މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތަކާއިމެދުކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

 29ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ކަންތައް  23( :ނޮވެމްބަރ )3125
ގ ރޭ ދަރުސްއެއް
 ކަމަދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ދީނީ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ގޮތުން  03ނޮވެމްބަރ  4102ވަނަ ދުވަހު ެބޭއްވުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.
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ނސިލް
މދޫ ކައު ް
ބރީ ކަ ަ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

 ކަމަދޫ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން  4102ނޮވެމްބަރ  03ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ކަމަދޫ މަދަރުސާގެހޯލްގައި ދީނީ ދަރުސެއް ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.
ރޫޓްސް ޕްރީސްކޫލްގެ ހެލްޕިން ޓީޗަރގެ ކޮންޓްރެކްޓް މިހިނގާ  4102ނޮވެމްބަރ  41ށް ހަމަވާތީ،އެކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތު 4105ނޮވެމްބަރ  41ށް އައުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
 -ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ޔަމަކް ބޮޑުބެރު ގްރޫޕްގެ ޔުނީފޯމް ސެޓް އައުކުރުމަށް ފާސްވިއެވެ.

 ބ .ކަމަދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުން  9ނޮވެމްބަރ  4102ގައި ފޮނުވައިފައިވާ އެހީގެ ފޯމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.-ކަމަދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުން އެހީއަކަށް ކައުންސިލްގައި އެދިފައިވުމުން އެހީދޭން ނިންމުނެވެ.

 ރޫޓްސް ޕްރީސްކޫލްގެ ހެލްޕިންގ ޓީޗަރ ޙައްވާ ސުދާގެ ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތު  41ނޮވެމްބަރ  4102އަށް ހަމަވާނެތީހައްވާ ސުދާގެ ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.
 ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ "ޔަމަކް" ބޮޑުބެރު ގްރޫޕްގެ ޔުނީފޯމް ސެޓް އައުކުރުމާމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއްނިންމުން.
 2:ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ކަންތައް  2:( :ނޮވެމްބަރ )3125
ކަމަދޫ ބަނދަރު ކަނޑުތޮށި މަރާމަތުކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.
 -ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރުމަށް ފާސްވިއެވެ.

މން  4103ވަނަ އަހަރުގެ
އިދާރާގެ އިންޓަރނެޓް އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ބިލް ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސެން ނެތު ު
ބލްގައިވާ ޖުމްލަ ދެއްކުމަމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.
ބަޖެޓް ބާކީން އެ ި
 4103 -ވަނަ އަ ހރުގެ ބަޖެޓް ބާކީގެ ގޮތުގައި ހުރި ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީފައިސާއިން ބިލްގައިވާ ޖުމްލަ ދެއްކުމަށް ފާސްވިއެވެ.

 ކަމަދޫ ރޫޓްސް ޕްރީސްކޫލް އިދާރާ ކްލާސްރޫމް ބޮޑުކުރަން އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ޖަމާކުރި ފައިސާގެ އިތުރުންކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.
ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފްސީލް/އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ފާސްވިއެވެ.-އަލުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލައި އިއުލާން ގެޒެޓް ކުރުމަށް ފާސްވިއެވެ.

 ކަމަދޫ ހުކުރު މިސްކިތުގެ އިސްކޫރުބަރި  3ފަހަރު އިޢުލާނު ކުރުމުންވެސް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅައިފައިނުވާތީ އެމަސައްކަތް ކުރާނެ ގޮތެއް ނިންމުން.
 31ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ކަންތައް  37( :ނޮވެމްބަރ )3125
ބފައިވާ  18ބަންޑާރަ ގޯއްޗާއި އަދި ކަމަދޫ ސްކޫލު ބިމުން
 4103ވަނަ އަހަރުގެ ކަމަދޫގެ ބިމުގެ ބަޖެޓުން ހުއްދަ ލި ި
ތ ބަންޑާރަ ގޯތީގެ ގޮތުގައި ދޫކުރުމާމެދު ކައުންސިލުން
އުނިކުރި ބައިން އިތުރުވި  12ގޯތި ހިމަނައިގެން ޖުމްލަ  04ގޯ ި
ގޮތެއް ނިންމުން.
 -އަލަށް އެކަށައަޅާ ގަވައިދުތަކާއިއެކު  04ބަންޑާރަގޯތި ދިނުމަށް އިއުލާންކުރުމަށް ކައުންސިލުން ފާސްވިއެވެ.

 ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ރަޢްޔިތުންގެ ހިޔާ އިމަރާތާއި ގޯތި ކުއްޔަށް ދީފައި ފަރާތުން މިހާރު ކުއްޔަށްނމަށްއެދި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.
ދުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތު އިތުރު  01އަހަރު ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްދި ު
 ޖަލްސާއަށް ހާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  12މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  14މެންބަރުންގެ ހިޔާލު ތަފާތުވާތީ ،ޖެހިގެން އޮންނަޖަލްސާއަށް މިމަސްއަލާއާއި ގުޅިގެން މަޝްވަރާކުރުމަށް އެމެންބަރަކަށް ފެންނަ އަގެއް ހުށަހެޅުމަށް ފާސްވިއެވެ.

ހންދާ ކުޑަ ޖަންކްޝަންއެއް ހެދުމުގެ ހުއްއަށްއެދި
 ބ.ކމަދޫ ނަފާ އަޙުމަދު ނަސީމު ގޭގެ ފުޅަފުން ބޭރުގައި ފެން ިނ-ހފެންހިންދާ ކުޑަ ޖަންކުޝަނެއް ހެދުމުގެ ހުއްދަ ދޭންފެންނަކަމަށް
ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމު ް
ފާސްވިއެވެ.

.
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ކަމަދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ޖަހާފައިވާ ލައިޓްތައް މޫސުން ގޯސްވެ ވައިބާރުވެދާ ދުވަސްތަކުގައި ވެއްޓި ގެއްލުމެއް ވެދާނެ
ޓތައް ދަނޑިތަކުން ތިރިކުރުމަށްއެދި ކައުންސިލް މެންބަރ ހަސަން ޒަރީރު ހުށަހަޅާފައިވާ
ކަމަށް ފެންނާތީ ލައި ް
މައްސަލައާއިމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން.
ލައިޓްތައް ދަނޑިތަކުން ތިރިކުރުމަށް ފާސްވިއެވެ.

އޯޑިޓް
އިންޓަރނަލް އޯޑިޓް
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
 4102ވަނަ 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
 4102ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާޢަކުން މިކައުންސިލް އިދާރާ އޯޑިޓް ކުރެވިފައެއްނުވެއެވެ.
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ރައްޔިތުންގެ އަޑުއެހުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން
ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލް ހޯދުމަށާއި ތަރައްޤީގެ މަސްރޫޢު ތަކާބެހޭ
ގޮތުން މަސްވަރާ ކުރުމަށް  4102ވަނަ އަހަރު ފެބްރުއަރީ މަހު އެކިފަހަރުމަތިން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް
ވނީ  0ފަހަރު އެވެ .އަދީ
ރައްޔިތުންނަށް ގޮވުނު ކަމުގައުވީ ނަމަވެސް ރައްޔިތުން ހާޟިރު ނުވުމުގެ ސަބަބުން ބައްދަލު ކުރެ ު
ރމަށް ވަނީ ގޮވާލެވި ނަމަވެސް މީހުން ހާޟިރު ނުވުމުގެ
މީގެ އިތުރުންވެސް އެކިއެކި ކަނކަމަށް ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކު ު
ދމުގެ މަޝްވަރާކުރުމަށް
އވެ .އަދި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ބަނދަރުގެ ކަނޑުތޮށި ހަލާކުވެގެން ހެ ު
ދލުނުކުރެވި ެ
ސަބަބުން ވަނީ ބައް ަ
ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ވަނީ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރެވިފައެވެ.

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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ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 4102ވަނަ އަހަ ު

ފަސްވަނަ ބައި :ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު
ކައުންސިލުގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބަޔާން
ރ
މިރިޕޯޓްގައި ލިޔެފައިވާ ފައިސާގެ ތަފްސީލް ތަކަކީ އެކަމަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދު ތަކެކެވެ .ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ލާޒިމްކު ާ
ގިނަކަންކަން ކާމިޔާބު ކުރެފައިނުވަނީ ރިކަރަންޓް ޚަރަދަށް ލިބުނު ފައިސާގެ ޢަދަދު މަދުވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ .ކުރިއަށް
އޮތްތަނުގައި

އެޤާނޫން

ލާޒިމްކުރާ

ކަންކަން

ކުރުމަށް

ރޭވިފައިވެއެވެ.

މިބަޔާން

ނިންމާލަނީ

ކައުންސިލް

އިދާރާގެ

މުސްތަޤްބަލަށް އަދަށްވުރެ ފެހި މާދަމާއަކަށް އެދެމުންނެވެ.

ސޮއި:

ސޮއި:
އަޙުމަދު ސަމީރު
ފަ

ޝަޒްމީނާ ޢަލީ

މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ
ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ
ފަ

ފަ (
އިސާއާއި ހިސާބުތަކާއި ހަވާލުވެ ހުންނަ އިދާރީ
މުވައްޒަފު
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ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު

ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު
ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ
ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

 2014ވަނަ

 4102ގެ

އަހަރުގެ ޖުމަލަ

ފުރަތަމަ 6

 4102ގެ

ޚަރަދު

މަހުގެ ޚަރަދު

ލިބުނު ބަޖެޓް

އަހަރުގެ ޚަރަދު

2255537.66

961211.67

2213197.00

1877874.21

72581.13

30496.20

37325.00

 4103ވަނަ

-

2328118.79

ބަޖެޓް މުޅި ޖުމްލަ

991707.87

2250522.00

1877874.21

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
 210މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު
213

ޕެންޝަނާއި ،މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި

1511979.19

727163.52

74105.84

36901.20

ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

1545012.00

1505144.76

79880.00

70987.93

17250.00

11200.00

15000.00

7430.00

 222އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

34800.00

12800.00

37000.00

17464.50

ނވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
 223އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނު ް

437419.51

122520.73

229380.00

143298.36

-

-

-

8000.00

5000.00

1950.00

2083554.54

915585.45

1908222.00

 221ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

 225ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
 226މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

3550.00
1747875.55

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
421

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ

72581.13

ޚަރަދު

37325.00

72581.13
210

30496.20
30496.20

-

37325.00

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

 211މުސާރައާއި އުޖޫރަ

1142337.34

565279.50

1169097.00

112890.08-

ސ
 212މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަން ް

369641.85

161884.02

375915.00

392254.68

1511979.19

727163.52

1545012.00

1505144.76
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ނިންމުން
މިރިޕޯޓްގައި މިއަހަރުގެ ވޭތުވެދިޔަ  0އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިއިދާރާއިން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ލިބިފައިވާ
ކުރިއެރުންތަކާއި ،ޙާސިލްކުރެވިފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި އަދި ކުރިއަށް އޮތްތާގައި ބަލައި އަދި ކުރިއަށް
ނއެވެ .މިރިޕޯޓް ހެދުމުގައި އެހީތެރިވެލެއްވި
އޮތްތާގައި ކުރަންވެފައި ހުރި ކަންތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައިލެވިފައިވާ ެ
ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ.
ދއްވި ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދުކުރަމެވެ.
މިރިޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ނިންމުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤް ެ

_______________
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