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____________________________________________________________________________________________

`
ތަޢާރަފު
މި ރިޕޯރޓަކީ ދިވެހިރާޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަމްބަރ

 )07/2010ގެ

 109ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން  2013ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ 06
މަސްދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯރޓެވެ.
މި ރިޕޯޓުގައި  ،އޭދަފުށީ ކައުންސިލުގެ ތަޞައްވުރާއި ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ލަނޑުދަނޑިތަކަށް ވާޞިލުކުރުމަށް ހިންގި
ޙަރަކާތްތަކާއި ،ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކާއި ،ކައުންސިލުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުގެ މައުލޫމާތު ހިމަނާފައި ވާނެއެވެ .މީގެއިތުރުން  2012ވަނަ
އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހު އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލާއި މާލީ ތަފްޞީލު އަދި ކައުންސިލު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް
ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި މަސައްކަތްކުރުމުގައި ދިމާވި ދަތިތަކަށް ބަލައިލެވިފައިވާނެއެވެ.

__________________________________________________________________________________

ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރު
ދީނީ ،އިޖްތިމާޢީ ،ޞިއްޙީ ތަޢުލީމީ ،ޡަޤާފީ ،އިޤްތިޞާދީ ،އަދި ޢުމްރާނީ ގޮތުންނާ ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ތަރައްޤީއަށް ލޯބިކުރާ
އެކުވެރި ރަޙުމަތްތެރި އެކަކު އަނެކަކަށް އަޅާލާ އުފާވެރި ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ މި ސަރަޙައްދުގެ ނާރެހަކަށް ހެދުން

___________________________________________________________________________________

ކައުންސިލްގެ ވިޝަން


އިސްލާމީ އުޞޫލުތަކާއި ،އިޖްތިމާޢީ ރިވެތި އާދަތަކާއި ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް ރައްޔިތުން އަހުލުވެރިކުރުވުން .



ޞިއްޙީގޮތުން ހޭލުންތެރި ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ އަދި ޞިއްހީ ޚިދުމަތަކީ ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ލިބިފައިވާ އެއްޗަކަށް

ހެދުމާއި ،ޚިދުމަތުގައި

ދެމިތިބި މުއައްޒަފުންނާއި  ،އެދާއިރާއަށް އަލަށްވަންނަ މުއައްޒަފުންނަށް ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދައިދިނުން .


ޒަމާނުއްސުރެ ރަށުގައި އޮންނަ ޘަޤާފަތް ދިރުވައި އާލާކޮށް ދެމެހެއްޓުން.



ކުޑަކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީމީހުންނާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ލިއްބައިދޭ ބަދަހި ޢާއިލާ ތަކެއް ދިރިއުޅޭ
ރަށަކަށް ހެދުން.



ޒާމާނީ ވަޞީލަތްތައް ބޭ ނުންކޮށްގެން ޤައުމާއި ރަށަށް ބޭނުންތެރި ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން

އެންމެފުރިހަމަ ތަޢުލީމުދޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމާއި ،

އުފެއްދުންތެރިކަމާއިއެކު ތަފާތު ހުނަރުތައް އުގަންނައި ދިނުމުގެ ފެންވަރު މަތިވެގެންދާނެ މާޙައުލެއް ޤާއިމްކުރުން.


ކަސްރަތާއި ތަފާތު ކުޅިވަރު ކުޅެވޭނެ ނިޒާމްތައް ޤާއިމްކޮށް އަދި މި ދާއިރާތަކަށް ފަންނީމީހުން ތަމްރީނުކުރުމާއި ،ތަމްރީނުކުރެވޭ މީހުންނަކީ
ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ބަޔަކަށްހެދުން.



ޤުދުރަތީ ވަ ޞީލަތްތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓު މާއި ،ފެހި އަދި ހިޔާ ލިއްބައިދޭ ދިރިއުޅެން ހިތްފަސޭހަ ރަށަކަށް ހެދު މާއި ،ތިމާވެށިދެކެ
ލޯބިވާ ޙިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ތަންތަނާއި ތަކެތި އެގޮތުގައި ދަމަހައްޓާ ރައްޔިތުންތަކެއް ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ހެދުން.
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ

ޒަމާނީ މަސްވެރިކަމަށް މަގުފަހިކޮށް  ،ދެމެހެއްޓެނެވި މަސްވެރިކަން އާލާކުރުމާއި ،ދަނޑުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމާއި ،ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ
ތަރައްޤީކުރުމަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމާއި ،ބަނދަރުމަތީގައި ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު މުދާ ލިބޭންގޮތް

ވިޔަފާރި ކުރިއަރުވައި
ހެދުން.

____________________________________________________________________________________________

ކައުންސިލް ރައީސްގެ ބަޔާން
ތަރައްޤީއާއި ތަމައްދުނުގެ ހެޔޮވިސްނުން އިންސާނުންނަށްދެއްވި ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުކޮށް އެކަލާނގެ
މުޅި އިންސާނިއްޔަތަށް ޙައްޤުތެދުމަގައިގެން ފޮނުއްވި މި އުއްމަތުގެ މާތްސާހިބާ މުޙައްމަދުން ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށާއި ،އެމާތް ނަބިއްޔާގެ
އިތުރު އާލުންނާ މިތުރު ޞަޙާބީންނަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުންއެދި ދުޢާ ކުރަމެވެ.
 109ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން

އާދެ! މި ރިޕޯރޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

ކައުންސިލަށް ލާޒިމްކުރާ ޤާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން  2013ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހު މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް
ހިނގާ ދިޔަގޮތުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލެވޭ ޚުލާޞާ ރިޕޯރޓެކެވެ.
ނިމިދިޔަ

 2012ވަނަ އަހަރެކޭ އެއްފަދައިން

 2013ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު ވެސް ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތަށް ގިނަ

ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރިކަން ފާހަނގަ ކުރަމެވެ .ނަމަވެސް ކައުންސިލްގެ އަމާޒަކަށްހެދީ އެ ގޮންޖެހުންތައް ގިރާކޮށް ކައުންސިލުން ފަށާފައިވާ ރަށުތަރައްޤީގެ
ދުވެލި އޭގެ މެކުހަށްޖަހައި ދަތުރަށް ފެށުމަށެވެ .ތަރައްޤީގެ އާ އުސްމިންތަކެއް ޙާޞިލް ކުރުމުގެ ފޮނި އުއްމީދުތަކާއެކުގައެވެ .މާތް ﷲގެ ވާގިފުޅާއެކު
ކުރެވުނު މަސައްކަތުން ވޭތުވެދިޔާ  06މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި މި ކައުންސލުން ވަނީ ތަރައްޤީގެ ކާމިޔާބުތަކެއް ޙާޞިލްކޮށްފައެވެ.
 2013ވަނަ އަހަރު

ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު ކައުންސިލްތަކަށް ލާޒިމްކުރާ ރަށުތަރައްޤީގެ ގިނަ ޕޮރޮގްރާމްތަކެއް

މި ކައުންސިލުން ޕްލޭން ކުރިނަމަވެސް މިއިން އެއްވެސް ޕްރޮގްރާމަކަށް ބަޖެޓް ލިބިފައިނުވާކަން ހިތާމައާއިއެކު ފާހަނަގަ ކުރަމެވެ .އަދި ލާމަރުކަޒީ
ޤާނޫނުގައި ކައުންސިލްތަކަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ވަޞީލަތްތައް ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައި ވީހިނދު މިކަންކަންވެސް ފަހިކޮށްދެއްވާފައި ނުވާކަމީ ނުހަނު
ހިތާމައާއެކީ ފާހަނގަކުރާކަމެކެވެ .ކަންމިހެން އޮތްނަމަވެސް ރަށުގެ ތަރައްޤީއާ ރައްޔިތުންގެ ލާބައަށްޓަކައި ،މި ކައުންސިލުން ފެށި ދަތުރު އޭގެ މަޒިލަށް
ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކުރެވެންހުރި ހުރިހައި މަސައްކަތެއް ކުރާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އަރުވަމެވެ.
އާދެ! މިހާތަނަށް މި ކައުންސިލުގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލް ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގައި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން
ދެއްވި އެއްބާރުލެއްވުމާއި ،އަދި އިދާރީ ހުރިހާ މުވައްޡަފުން ދެއްވި އެއްބާރު ލެއްވުމަށްޓައި އެފަރާތްތަކަށް ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރި ކަމާއެކު ޝުކުރު
ދަންނަވަމެވެ .އަދި މީގެއިތުރުން ވެސް ކައުންސިލަށް އެކިގޮތްގޮތުން އެހީތެރިވެދެއްވި އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު
ދަންނަވަމެވެ.
އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ފެށި ދަތުރު އޭގެއެންމެ ފުރިހަމަ ދުވެލީގައި ކާމިޔާބުކަމާއެކެ ނިންމާލުމުގެ
މަގު ތަނަވަސްވެގެން ދިއުމެވެ .ކައުންސިލްގެ ކުރިއެރުމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ލާބައަށްޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި މާތް ﷲ ބަރަކާތް ލެއްވުމެވެ.
 10ޖުލައި 2013

ޢަލީ ވަޙީދު
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ފޯނު ނަންބަރު 6608303 :ފެކްސް ނަންބަރު6608503 :

އީމެއިލް eydhafushi@baa.gov.mv :ވެބްސައިޓް www.eydhafushi.gov.mv

ޞަފުޙާ 4

 2013ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯރ ޓް

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ

ރަށުގެ ވަނަވަރު
ބ އޭދަފުށި:
އޭދަފުއްޓަކީ މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މެދުތެރޭގައި ކާށިދޫ ބޮޑު ކަނޑާއި ގުޅިފައިވާ އަތޮޅޮގެ އިރުމަތީބިތުގައި އޮންނަ ރަށެކެވެ .މި
ރަށް އޮންނަނީ ހުޅަގު އިރުން
ސާނިޔާ ،އުތުރުން

 73ދަގީގު

 05ދަގީގު

0

 0ސާނިޔާ

އިރުގައެވެ .އަދި މިއީ އަތޮޅު ގެ އިރުމަތީ ފަރާތު ގައި
އޮންނަރަށެކެވެ .މިރަށަކީ

އަތޮޅުގެ މެދެތެރޭގައި

ޤުދުރަތީ ގޮތުން އެކުލެވިގެންވާ މާޅޮސްމަޑުލު
ދެކުނުބުރިއަށް ނިސްބަތްވާ ރަށެކެވެ .މިރަށާ މާލެއާ
ދެމެދު ހުންނަ

ދުރުމިނަކީ  63މޭލެވެ .މިރަށުގެ

ދިގުމިނަކީ  812މީޓަރެވެ .ފުޅާމިނަކީ

410

މީޓަރެވެ .އިދާރީގޮތުން މިއަތޮޅުގެ ވެރިރަށަކީ
އޭދަފުއްޓެވެ .މިރަށަށް ސިޔާސީގޮތުން ދީފައިވާ
ނަންބަރަކީ  F 10އެވެ.
 2013ވަނަ އަހަރު ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް މިރަށުގެ އާބާދީއަކީ
1647ފިރިހެނުންނެވެ .އަދި

 3142އެވެ .މީގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ

 437ގޭގައި މީހުން ދިރިއުޅެމުންދެއެވެ .މިރަށުގައި ވިޔަފާރި ކުރާ

 1495އަންހެނުންނާ

 78ފިހާރަ ހުރިއިރު މަސްވެރިކަމަށް

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ  42އުޅަނދު އޮވެއެވެ .އަދި މިރަށުގައި  12ހޮޓަލާއި  05ކެފޭ ހުރެއެވެ.
ބ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާއި އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ވެސް ހުންނަނީ މިރަށުގައެވެ .އަދި މަތީ ތަޢުލީމް ބޭނުންވާފަރާތްތަކަށް އެ
ފުރުޞަތު ހޯދައި ދިނުނުގެ ގޮތުން ވިލާ ކޮލެޖްގެ ފަރާތުން އޭދަފުށީގައި ކެމްޕަހެއް ޤާއިމްކޮށް ،އެފުރުޞަތު ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.
ރަށުންބޭރުން ކިޔަވަން އަންނަ ކުދީންނަށާ އެކުދިންގެ ޢާއިލާތަކަށް ފަސޭހައިން ތިބެވޭގޮތަށް އިންތިޒާމް ކުރެވިފައިވާ ދަނާލްގެ
ޚިދުމަތް ވެސް މިރަށުން ލިބެމުން ދެއެވެ .އަދި މިތަނުގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ރަށުންބޭރު ޢާއިލާތައް އުޅެމުންދާކަން ވެސް ފާހަނގަކޮށްލެވެއެވެ.
ކޭބަލް ޓީ ވީގެ ޚިދުމަތާއި އަދި ބްޜޯޑް ބޭންޑްގެ އިންޓަރނެޓާއި ލޭންޑްލައިން ފޯނުގެ ޚިދުމަތް ވެސް އޭގެ ފުރިހަމަ ގޮޔުގައި
ލިބެމުން ދާކަން ފާހަނގަ ކުރަމެވެ.
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____________________________________________________________________________

ކައުންސިލްގެ އިޙްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދު
ޤާނޫނު ނަމްބަރ  07/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  61ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) އިން
ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ އިޙްތިޞާސްކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދަކީ ރަށާއި ރަށުގެ ރާޅުޖަހާ ހިސާބު
ހިމެނޭގޮތުން ރަށުގެ ފަސްގަނޑާއި ރަށްއޮތް ފަޅާއި ފަރެވެ .

ކައުންސިލްގެ އިޙްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދު

urutua

ugwLuh
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ

 ދެވަނަ ބައި :ލިބުނު ކާމިޔާބުގެ ޚުލާޞާ
______________________________________________________________________
ޙާޞިލް ކުރެވުނު ނަތީޖާ
ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޘަފުން ހިންގި ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރުގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ޙާޞިލް ކުރުމަށްޓަކައި އޭދަފުއްޓަކީ ފެހި އަދި ހިޔާ ލިއްބައިދޭ ދިރިއުޅެން
ހިތްފަސޭހަ ރަށަކަށް ހެދު

މާއި ،ތިމާވެށިދެކެ ލޯބިވާ

ޙިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ތަންތަ ނާއި ތަކެތި

އެގޮތުގައި ދަމަހައްޓާ ރައްޔިތުން ތަކެއް ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ހެދު
އިސްނަގައިގެން ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޘަފުން

މުގެ މަޤްޞަދުގައި ކައުންސިލުން

 2013ވަނަ އަހަރު ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތޭރަގައި

ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގާފައިވެއެވެ .މި ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމްގައި ކައިރި ރަށްރަށުން ގިނަ
ޢަދަދެއްގެ ކިނބިގަސް ގެނަސް މިރަށު ބަނދަރުމަތީ ސަރަޙައްދުގައި ޖެހުމަށްޓަކައިވަނީ އިންދާފައެވެ.
މި މަސައްކަތަށް ކައުންސިލް އިދާރާގެ ހުރިހާ މުވައްޘަފުންގެ އެއްބާރުލުމާ އެހީތެރިކަންވަނީ ލިބިފައެވެ.

އަންހެނުންނަށް ދީނީ ނަޞޭޙަތް ދިނުމަށް ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމް
އަންހެންބޭކަނަބަލުންނަށް އިސްލާމް ދީނުގައި ދެވިފައިވާ ޤަދަރާއި މަތިވެރިކަން ހާމަކޮށް އިސްލާމް ދީނަށް ލޯބިޖެއްސުމާއި ،ދީނުގެ
މަތިވެރިއުޞޫލްތައް ހިފެހެއްޓުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ބޭއްވުނު ދީނީ ދަރުސެއް މިއަހަރު ޖެނުއަރީމަހުގެ ތެރޭގައި
ބޭއްވުނެވެ .މި ދަރުސުގައި އިސްލާމްދީނުގައި އަންހެނުނަށް ދެވިފައިވާ މަޤާމާއި އަދި އެބޭކަނބަލުންގެ ކަންތައްތައް ބަހައްޓަންވީ ގޮތާބެހޭ ގޮތުން
ނަޞޭޙަތްދެއްވެވިއެވެ .އަދި ބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެރިންކުރި

ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދިނުން ވެސް އޮތެވެ .މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގިފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ

އިސްނެގުމުގެ މަތިންނެވެ .މި ޕްރޮގްރާމްގައި ދީނީ ނަޞޭޙަތް ދެއްވާފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރޫ އަންހެން ދީނީ ޢިލްމުވެރިއެއް ކަމުގައިވާ އަލްއުސްތާޛާ
އަނާރާ ނަޢީމެވެ.

އެންސްޕާރގެ ބޭފުޅުން ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
މިއަހަރުޖެނުއަރީމަހުގެ ތެރޭގައި އެންސްޕާރގެ ބޭފުޅުން މިރަށަށްވަޑައިގެން ކައުންސިލާ ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ .މި
ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އެންސްޕާރގެ ފަރާތުން ހަތަރު ބޭފުޅަކު ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ .އަދި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ތިން ކައުންސިލަރުންނާއި ކައުންސިލް
އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާވެސް ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.
މި ބައްދަލުވުމުގައި ނުކުޅެދޭ މީހުން ދެނެގަންނާނޭ ގޮތްތަކާ ބެހޭގޮތުންނާއި ،މުޖުތަމަޢުގައި އެބައިމީހުންނާ މެދު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ
ގޮތާއި އަދި މިރަށުގައި ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ މިފަދަ ފަރާތްތަކާ މެދު ކަންތައްތައް ބަހައްޓަންވީގޮތާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދެއްވެވިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓްމްސް ސަރވިސްގެ މަސައްކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ދިނުން
މި އަހަރު މާރޗް މަހުގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ޓީމެއް މިރަށަށް ދުރެވެ ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ
މަސައްކަތްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް މަލްޓިޕަރޕަސް ޖަލްސާކުރާ މާލަމްގައި ބޭއްވުނެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ
ތެރެއިން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބައިވެރިވެފައިއެވެ.
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ
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މި ބައްދަލުވުމުގައި ކަސްޓަމުން ކުރަމުންގެންގާ މަސައްކަތްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ އިތުރުން ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނުން
ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބެދޭ ބާރުތަކާ ،އަދި ބައިނަލް އަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުގެ ދަށުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތުވެސް ދެއްވެވިއެވެ .އަދި މި
ބައްދަލުވުމުގައި ކަސްޓަމްސްގެ މަސައްކަތާބެހޭގޮތުން ބައިވެރިން ކުރި ސުވާލުތަކަށް އެފަރާތުންވަނީ ޖަވާބު ވެސް ދެއްވާފައެވެ.

އޭދަފުށީ ބިންހިއްކުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށްދިނުން
މިރަށުގެ ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫ ޢު  2013ވަނަ
އަހަރު

ބަޖެޓް ކުރެވިފައިވާތީ އެ

ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ

މަޝްރޫއު ފެށުމުގެ ކުރިން އެކަމާ

ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ

ބައްދަލުވުމެއް

މިއަހަރުގެ

މޭމަހުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.
އޭދަފުށީ މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލުގައި ބޭއްވު

ނު މި

ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ
އިންޖިނިއަރު އަލްފާޟިލާ ބަރިއްޔާ ވިދާޅުވީ މިފަދަ ބައްދަލުވުމެއް މި
ބާއްވަނީ މި ރަށުގެ ބިންހިއްކުމުގެ ކުރިން ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލާ އެއްގޮތަށް
ކުރިއަށް ގެންދުމަށް ކަމަށެވެ.
"މި ޕްރޮޖެކްޓް މިހާރު މިވަނީ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރި

ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލުމުގެ މަރުހަލާގައި .ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރީމަ

ބިޑަށް ހުޅުވާލާނީ .އަދި އޮތީ މިރަށުގެ އިރުދެކުނު ފަރާތުން ބާރަ ހެކްޓަރު ގެ ސަރަ ޙައްދެއް ހިއްކާގޮތަށް ،މުޅިން ޔަގީން ވާނީ އީއަ އިއޭ ހެދުމަށްފަހު"
ބަރިއްޔާ ވިދާޅުވީ އެންވަޔަރމަންޓް އެސެސްމަންޓް (އީ .އައި.އޭ) ރިޕޯޓް ހެދުމަށް މިހާރު ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ކަމަށެ ވެ .އަދި
އެބޭފުޅުން މިރަށަށް ވަޑައިގެން އެކަމުގެ ދިރާސާތައް ވެސް ކުރައްވަން ފައްޓަވާނެ ކަމަށެވެ.
ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ޕްލޭނާ ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވި

ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވީ އޭދަފުށީ ފަޅުން

ހިއްކުމަށް ނިންމާފައިވަނީ  12ހެކްޓަރު ނަމަވެސް އެއަށްވުރެ އިތުރުކުރެވޭތޯ ބެލުމަށް އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓް ހައްދަވާ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާފައިވާނެ ކަމަށެވެ.
އަދި މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ހަމައެކަނި ބިންހިއްކުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކަމުން މި ޕްރޮޖެކްގެ ދަށުން ބަނދަރެއް ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައި
ނުވާކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ބިން ހިއްކުމަށްފަހު އެ ސަރަ ޙައްދު ދޫކޮށްލާފައި އޮންނާނީ ކަމަށާއި ،އެހެން ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ދަށުން ބަނދަރެއް ހެދުމުގެ
ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުން ވަނީ ވިދާލުވެފައެވެ .ނަމަވެސް ފަޅު ހިއްކުމަށްފަހު ހިއްކާ ސަރަޙައްދުގައި މޫދަށް
އެރިއުޅުމަށް ވަކި ސަރަޙައްދެއް ދޫކޮށް ،މި ޕްރޮޖެކްގެ ދަށުން ރިވެޓްމަންޓް ޖަހާނެކަމަށް އެ ބޭފުޅުން މަ ޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.
މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ މި ބައްދަލުވުމުގައި އޭދަފުށީ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އެދިފައި ވަނީ ހައުސިން މިނިސްޓަރު މިރަށަށް ވަޑައިގެން
މި މަޝްރޫއާބެހޭ ގޮތުން ސީދާ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަ އި މައުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރެއްވުމަށެވެ.

ވިލާ ކޮލެޖް އޭދަފުށީ ކެމްޕަސް ހުޅުވުން
ކައުންސިލުން  2011ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލި އޭދަފުށީގެ  05އަހަރުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނުގައި އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދީފާއިވާނެ
އެއް ދާއިރާއަކީ ތަޢުލީމީ ދާއިރާއެވެ .މިގޮތުން މިރަށާއި މިއަތޮޅުގައި ތިބި މަތީތަޢުލީމްގެ ފުރުޞަތު ލިބިގަތުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އަތްފޯރާފަށުގައި
މި ފުރުޞަތު ލިބޭނެމަގު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލުންވަނީ ވިލާ ކޮލެޖާއެކު މިރަށުގައި ވިލާ ކޮލެޖްގެ ކެމްޕަހެއް ހުޅުވުމާ ބެހޭގޮތުން

2012

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ގިނަ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވިފައެވެ .މިގޮތުން ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކަށް ފަހު ކައުންސިލުން ނިންމީ މިރަށުގައި މި ޚިދުމަތްދޭނެ
ފަރާތެއް ހޯއްދުމަށް ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާނުކުރުމަށެވެ .މި ގޮތުން ދެފަހަރު އިޢުލާނު ކުރުމުން ވެސް އެކަމަށް ކުރިމަތިލީ ހަމައެކަނި ފަރާތަކީ ވިލާ ކޮލްޖެ
ކަމަށްވާތީ އެފަރާތާ އެކަން ޙަވާލުކޮށް އެފަރާތާއެކު ވެވުނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން މި މަސައްކަތް ފެށުނެވެ.

ފޯނު ނަންބަރު 6608303 :ފެކްސް ނަންބަރު6608503 :

އީމެއިލް eydhafushi@baa.gov.mv :ވެބްސައިޓް www.eydhafushi.gov.mv
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 2013ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯރ ޓް

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ

 70ދަރިވަރުންނާއެކު ވިލާކޮލެޖްގެ ކެމްޕަސް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުނީ  04ފެބުރުއަރީ  2013ވަނަ ދުވަހުއެވެ .ކެމްޕަހުގައި ފުރަތަމަ
ހިންގަން ފެށުނު ކޯސްތަކަކީ ފައުންޑޭޝަން އިން ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން،
ފައުންޑޭޝަން އިން އިންފޮރމޭޝަން ޓެކޮނޮލޮޖީ ،ސެޓްފިކެޓް

 3އިން ބިޒްނަސް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ،އަދި ސެޓްފިކެޓް  3އިން އިންފޮމޭޝަން ޓެކޮނޮލޮޖީ އެވެ.
މީގެ އިތުރުން  2013ވަނަ އަހަރު މެއި މަހު ވަނީ ބެޗެލަރސްއޮފް
ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ (ޑިގްރީކޯސް) ވެސް ފެށިފައެވެ .މިހާރު މިކެމްޕަހުގައި
 76ދަރިވަރުން ތަޢުލީމް ޙާޞިލް ކުރަމުން ގެންދެއެވެ.

ޕްރީސްކޫލް ހިންގުމުގައި ވިލާ ކޮލެޖުގެ އެހީތެރިކަން.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  24ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ
މަތިން ޕްރީސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަކީ ކައުންސިލްގެ ޤާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތަކަށް ވީހިނދު،
މި ޚިދުމަތްދެމުން ގެންދަނީ ސީދާ މި ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންންނެވެ .އެހެންކަމުން މި
ޚިދުމަތް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ދިނުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުންވަނީ ގިނަގުނަ
މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައެވެ .މިގޮތުން ކުރެވުނު މަސައްކަތުން ވިލާ ކޮލެޖްގެ ފަރާތުން
ކޮންމެ

މަހަކު ޕްރީސްކޫލްތަކާބެހޭ ޚާއްޞަ ދެބޭފުޅަކު ޕްރީސްކޫލަށް ޒިޔާރަތްކޮށް

ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ ސްކީމްތައް ތައްޔާރުކޮށްދެއްވައި ،އަދި ކުލާސްތައް
އޮބްޒާރވްކުރައްވައި ،ލެސަންޕްލޭންތައް ބަލައި ޗެކްކޮށް ބޭނުންވާ ލަފަޔާ
މަޝްވަރާދެއްވަވައެވެ.
މީގެ އިތުރުން ޓީޗަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށް ތަފާތު ވޯރކްޝޮޕްތައް
ހިންގަވައި ،އަދި ތުއްތު ކުދިންނާއި ކުޑަކުދިންގެ ހުނަރު އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން މި ކުދިންގެ
ޕީ.އީ ގަޑިތައް ނަންގަވައިދެއްވައި ،މިކަންރާވައި ހިންގާނެގޮތް ޓީޗަރުންނަށް ދަސްކޮށްދެއްވާފައި ވެއެވެ.

ރަށުފެންވަރުގައި ޤުރުއާން މުބާރާތެއް ބޭއްވުން.
 2013ވަނަ އަހަރު އޭޕްރީލް  5ން އޭޕްރީލް  6އަށް ބ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާ ގުޅިގެން ސްކޫލްތަކާއި ޤުރުއާން ކުލާސްތަކަށް
ހުޅުވާލައިގެން ރަށުފެންވަރުގެ ޤުރުއާން މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް މި ކައުންސިލުން ޤަޞްދުކޮށް
އިޢުލާނު ކުރުމުން މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް

 45ފަރާތަކުން ފޯމް ހުށަހެޅިއެވެ .އަދި

މި މުބާރާތް ބޭއްވުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ކީރިތި ޤުރުއާނަށް ލޯބިޖެއްސުމާއި ކީރިތި
ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ރޫޙު ކުދިންގެ މެދުގައި އަށަގެންނެވުމާއި ،އަތޮޅު މުބާރާތަށާއި
ޤައުމީފެންވަރުގައި ބާއްވާ މުބާރާތްތަކަށް ކުދިން ތައްޔާރުކުރުމެވެ.
މި މުބާރާތް ބަހާލެވުނީ ދެބަޔަކަށެވެ .އެއީ ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ
ބަޔާއި ،ނުބަލައި ކިޔެވުމުގެ ބައެވެ .ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ބައިގާ
ވާދަކުރިއިރު ،ނުބަލާކިޔެވުމުގެ ބައިގާ

 30ދަރިވަރަކު

 15ދަރިވަރަކު ވާދަކޮށްފައިވެއެވެ .މި މުބާރާތް

ހިންގާފައިވަނީ ބ .އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައެވެ .އަދި މުބާރާތަށް އިންޞާފުކޮށްދެއްވާފައި ވަނީ މިކަމަށް ޤާބިލް ތަޖުރިބާ ލިބިލައްވާފައިވާ
ފަޑިޔާރުންނެވެ.
މި މުބާރާތަކީ މިކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ބޭއްވި މުބާރާތަކަށް ވުމުން މުބާރާތުގެ އެކިއެކި ކަންކަމަށް މި ކައުންސިލުގެ
އާމްދަނީން ( 8403އަށްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ތިންރުފިޔާ) ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.

ފޯނު ނަންބަރު 6608303 :ފެކްސް ނަންބަރު6608503 :
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 2013ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯރ ޓް

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ

ރައްޔިތުންނަށް ސާފުބޯފެން ފޫރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ފެންއަޅާ ތާނގީ ބެހެއްޓުން
މިރަށަކީ ތިންހާހަށްވުރެ ބޮޑު އާބާދީއެއް އޮންނަ ރަށަކަށްވެފައި ،ޚާއްޞަކޮށް އިރުވައި މޫސުމަކީ މަދުން ވާރޭވެހޭ މޫސުމަކަށްވާތީވެ،
ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް އަންނަނީ ކުރިމަތިވަމުންނެވެ .މިކަމަށް
ޙައްލެއްހޯދުމަށްޓަކައި ،ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލުންނިންމީ
މިކަމުގައި އެހީތެރިކަމެއް ބ .އަތޮޅުކައުންސިލުން ހޯދުމަށެވެ .މި ގޮތުން މިކަމުގައި ބ.
އަތޮޅުކައުންސިލާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އެ ކައުންސިލުން ދެއްވި ލަފަޔާ އެއްގޮތަށް
މިކަމަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮޕޯސަލް ހެދުމަށްފަހު އަތޮޅުކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމުން
ޕްރޮޕޯސަލްގައި މިކަމަށް ހިނގާނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ /-

35000

(ތިރީސްފަސްހާސްރުފިޔާ) ދެއްވެވިއެވެ .އަދި މި މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާނުކުރުމުން ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިކަމަށް ހޮވުނު ފަރާތާ މި
މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށް މި މަސައްކަތް ނިންމާލެވި ،އަދި ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން
ބޯފެން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ވަނީ ހަމަޖެއްސިފައެވެ .އަދި މިކަމަށް ޚަރަދުވެފައިވަނީ
( 31280.75އެއްތިރީސްހާސް ދުއިސައްތަ އަށްޑިހަރުފިޔާ/ހަތްދިހަފަސްލާރި) އެވެ.

އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ކައުންސިލަށް އެކްސްކަވޭޓަރެއް ހަދިޔާކުރުން.
މި ކައުންސިލުން މިރަށުގައި ހިންގާ ތަފާތު ޢުމްރާނީ މަސައްކަތްތަކާއި ،އަދި ޚާއްޞަކޮށް މިރަށުގެ މަގުތަކުގެ ޙާލަތު
ރަގަނޅުކުރުމަށްޓަކައި ،މިކައުންސިލުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކަށް މިފަދަ
ވެހިކަލެއްގެ ބޭނުން ވަރަށްބޮޑުވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅިގައި މިކަމަށް މި ކައުންސިލުން ކުރި
ބުރަމަސައްކަތުގެ ނާތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ހެޔޮއެދޭ ފަރާތަކުން މި ކައުންސިލަށްވަނީ
(U$65000ފަސްދޮޅަސްފަސްހާސް ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރ) ގެ އަގުހުރި އެކުސްކަވޭޓަރެއް
ހަދިޔާ ކުރައްވާފައެވެ.
މީގެ ސަބަބުން މި ކައުންސިލުން މިރަށުގައި ހިންގާ ތަފާތު މަސައްކަތްތަކުގައި ވަރަށްބޮޑު
ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.
މިރަށަކީ ދުއްވާތަކެތި ގިނަޢަދަދަކަށް ގެންގުޅޭ ރަށަކަށްވުމުން
މަގުތަށްވަނީ ވަރަށްބޮޑަށް ހަލާކުވެފައެވެ .ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ވިއްސާރު މޫސުމެއްގައި ނަމަ
ހިނގާ މީހުންނަށާއި ދުއްވާ ތަކެއްޗަށްވަނީ ވަރަށްބޮޑެތި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހިފައެވެ .ކަންމިހެން އޮތުމުން އެކުސްކަވޭޓަރ ލިބުމާއެކު މިރަށުގެ ބޮޑެތި
މަގުތައް އެއްވަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުނެވެ .މިގޮތުން ރަށުގެ ބޮޑެތިމަގުތައް އެއްވަރުކޮށް އަދި ވެލިއަޅަންޖެހޭ މަގުތަކަށް ވެލިއަޅައި ހެދިފައިވެއެވެ.
މީގެ އިތުރުން ކުނިގޮނޑު އެއްވަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ،ގޮނޑުދޮށް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި މި މަސައްކަތްތައް
ދާއިމީކޮށް ކުރުމަށް ވެސް ކައުންސިލުންވަނީ ނިންމާފައެވެ.
އަދި މި ކައުންސިލުން ޤަޞްދުކޮށްފައި ވަނީ ރަށުގެ ޢާއްމު ފަރުދުންގެ ތެރެއިން އެކުސްކަވޭޓަރގެ ބޭނުންކުރަން ބޭނުންވާ
ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކުގެދަށުން ދޫކުރާގޮތަށެވެ.

ކައުންސިލް އިދާރާގައި އެއަރ ކޯންހަރުކުރުން
ކުރީގެ އޭދަފުށީ އޮފީސް މިހާރު އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ އަކީ

 1993ވަނަ އަހަރު ނޮވެމްބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި ޢިމާރާތް

ކޮށްފައިވާ ތަނެކެވެ .މިތަން ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ކުރިން އޭރުގެ އޭދަފުށީ އޮފީހާއި އޭދަފުށީ ކޯރޓް ހިންގާފައިވަނީ އެއް ޢިމާރާތެއްގެ ތެރޭގައެވެ .ނަމަވެސް
ޒަމާނަށް އައި ބަދަލުތަކާއެކު ކުރިން މިދެންނެވި ތާރީޚުގައި އޭދަފުށީ އޮފީސް މިހާރުނަމަ އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އައު ޢިމާރާތަކަށް ބަދަލުވެ
ހިންގަންފަށާފައި ވެއެވެ.

ފޯނު ނަންބަރު 6608303 :ފެކްސް ނަންބަރު6608503 :
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ

 26ފެބުރުއަރީ  2011ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް އައި ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ކައުންސިލްތައް އުފެދުމާއެކު ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް
ފުޅާވެ ،މުވައްޘަފުން އިތުރުވެ ،ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ޢަދަދު އިތުރުވެގެންދިޔައެވެ.
ކަން މިހެންހުރުމާއިއެކު މި އިދާރާގައި ޖާގައިގެ ދަތިކަމާއި މަސައްކަތް
ކުރެވޭނެ ރަގަނޅު މާޙައުލެއް ޤާއިމްވެފައި ނެތުމާއި އަދި ޢިމާރާތަކީ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް
ހެދިފައިވާ ޢިމާރާތަކަށް ނުވުމުގެ ސަބަބުން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގައި ވާނީ އެތައް
ފަހަރަކު ދެންނެވިފައެވެ .ނަމަވެސް މިހާތަނަށް ވެސް ވަނީ މިކަމަށް ޙައްލެއް ލިބޭގޮތް
ނުވެފައެވެ.
 2013ވަނަ އަހަރު މޭ  08ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ

8

ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލް އިދާރާގައި އެއަރކޯން
ހަރުކުރުމަށެވެ .އަދި މިކަމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހަމަޖެހިފައިވާ އޫޞޫލުގެ ތެރެއިން
ހޯދުމަށްފަހު މިކަން ކޮށްދެނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރެވުނެވެ .އަދި މިކަމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިކަމަށް ހޮވުނު ފަރާތާ
މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށް ވަނީ ނިންމާލެވިފައެވެ .އަދި މިސައްކަތަށް

( 66389.00ފަސްދޮޅަސް ހަހާސް ތިންސަތޭކަ އަށްޑިހަ ނުވަރުފިޔާ)

ޚަރަދުކުރެވިފައި ވެއެވެ.

ކައުންސިލަރުން މާލެއަށް ކުރި ދަތުރު
ދިރާގުގެ އިސްބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުން
ދިރާގުން އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ އެޅުމަށް އޭދަފުށީން ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ އެގްރިމެންޓް މި ކައުންސިލްގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށް އަދި
މީގެ ދަށުން ނެގޭ ކުލި ބޮޑުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ދިރާގުގެ އިސްވެރިންނާއެކު ބޭއްވުނު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް

 16ޖޫން  2013ވަނަ ދުވަހު ދިރާގުގެ

ހެޑްއޮފީހުގައި ޖަލްސާކުރާ މާލަމްގައި ބޭއްވުނެވެ.
މި ބައްދަލުވުމުގައި ދިރާގުގެ ފަރާތުން ވާހަކަދެއްކެވި މެނޭޖަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ޕްރޮޕަރޓީސް ޢަބްދުﷲ މުޝްރިފު
ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އެގްރިމެންޓްތައް ރަށުކައުންސިލްގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށް އަދި ކުލި ބޮޑުކުރުމަށް ހުއްދަދެއްވާފައި ވާކަމަށާއި،
އަދި މިކަން ބަދަލުކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައި ވާނެކަމަށެވެ .ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ވާހަކަ ދެއްކެވި ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު ރިޟާ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މިހާރު އެގްރިމެންޓްތަކަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ ބަދަލަކީ ،ކުރީގެ އޭދަފުށީ އޮފީހުގެ ނަމުގައި އޮތްއޮތުން ކައުންސިލްގެ
ނަމަށް ބަދަލުކުރުން ކަމަށާއި އަދި ކުލީގެގޮތުގައި އޮތް  -/10ލާރީގެ ބަދަލުގައި ( 1.50އެއްރުފިޔާ ފަންސާސްލާރި) އަށް ބަދަލުކުރުން ކަމަށެވެ.
މި ވާހަކައަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ޢަބްދުﷲ މުޝްރިފް ވިދާޅުވީ މިކަން މިގޮތަށް ކުރުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ލަފާ ހޯދިފަވާ
ކަމަށާއި ،އެފަރާތުން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެފަރާތުން ވަކިއެއްޗެއް އަންގަވަންދެން މިކަން މަޑުކުރެއްވުމަށް ކަމަށެވެ.
ދެވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް ފާހަނގަ ކުރެއްވީ ދިރާގަކީ އަބަދު ވެސް ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށް
މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަކަށްވާތީވެ ދިރާގުގެ ފަރާތުން އޭދަފުއްޓަށް ވަޑައިގަންނަވާ ،އެކިއެކި ބޭބޭފުލުންގެ އެކަމަޑޭޝަން މީގެކުރިން ހަމަޖައްސަވަމުން
ގެންގޮސްފައި ވަނީ ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ހުންނަރޯޝަންހިޔާއިން ކަމަށާއި ،މިކަން މިގޮތަށް ވުމުން އޭގެފައިދާ ސީދާ ރައްޔިތުންނަށް ކުރަމުން
ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މިހާރު އެކަން އެގޮތަށް ނުހިނގާ ކަމަމަށެވެ.
މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެލައްވާފައި ވަނީ ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް މުޙައްމަދު ރިޟާއާއި ،ކައުންސިލަރ ޢަބްދުލް ވާޙިދު
އާއި ،ކައުންސިލަރ ޢަލީ ޔަޙުޔާގެ އިތުރުން ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާ ދާރުވެރިޔާ ނިޢުމާ އަޙްމަދެވެ.

ފޯނު ނަންބަރު 6608303 :ފެކްސް ނަންބަރު6608503 :
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ

މިނިސްޓަރއޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރއާ ބައްދަލުކުރުން
މިރަށުގެ ބިންހިއްކުމާއި އިރުމަތީ ފަރާތު ތޮށިގަނޑުގެ މަތިއެޅުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެއް
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ޖޫން  2013ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމްގައި ބޭއްވުނެވެ.
މި ބައްދަލުވުމުގައި ހައުސިންގ މިނިސްޓަރގެ އަރިހުން ކައުންސިލުން އެދިފައިވާނީ މި މަސައްކަތް މިހާރުގޮސްފައިވާ ހިސާބު
ސާފުކޮށްދެއްވުމަށެވެ.
މިނިސްޓަރ ވިދާލުވީ ބިންހިއްކުމަށް ކުރި އިޢުލާނަށް ބިޑް ހުށަހެޅި ދެފަރާތުގެ ބިޑްތައް މިހާރު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް
ފޮނުވާފައި ވާކަމަށާއި ،އެފަރާތުން އެކަން ނިމުމުން އިތުރު މަސްއަލައެއް ދިމާނުވާ ނަމަ ޖުލައި މަހުތެރޭގައި ބިންހިއްކަން ފެށޭނެ ކަމަށެވެ.
އަދި އިރުމަތީކޮޅު ހުރަސްތޮށީގެ މަތިއެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވަނީ ވަރަށް އެޑްވާންސް ސްޓޭޖެއްގައި ކަމަށާއި އަދި މި
މަސައްކަތް ކުރާނީ ޕަބްލިކް ވޯރކްސްގެ މުވައްޘަފުން ކަމަށާއި ،ވަރަށް އަވަހަށް ކުރިން ޝީޓްޕައިލް ކޮށްފައިވާގޮތް ބެލުމަށް ސާރވޭޓީމެއް ފޮނުވާނެ
ކަމަށާއި ،އެކަން ނިމުމުން މި މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެކަމަށެވެ.
މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެލައްވާފައި ވަނީ ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް މުޙައްމަދު ރިޟާ އާއި ،ކައުންސިލަރ ޢަބްދުލް
ވާޙިދު އާއި ،ކައުންސިލަރ ޢަލީ ޔަޙުޔާ އާއި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ނިޢުމާ އަޙްމަދުގެ އިތުރުން ރައްޔިތުން މަޖްލިސްގެ އޭދަފުށީ
ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަޙްމަދު ސަލީމެވެ.

އެފް .އޭ .އެމް .ގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުން
މިރަށަކީ ފުޓްބޯޅައިގެ ދިގުތާރިޚެއް އޮތް ރަށެއްކަމުން މިރަށުގައި ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑެއް އޮތުމަކީ މިރަށުގެ
އެންމެހައި ރައްޔިތުން ދެކެމުންއަންނަ ހުވަފެނެއްކަމަމަށެވެ .އަދި މިހުވަފެން ޙަޤީޤަތަކަށް ހެދޭތޯ މި ކައުންސިލުން ވާނީ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް
ކޮށްފައެވެ .މި މަސައްކަތުގެ ދަށުން  17ޖޫން  2013ވަނަ ދުވަހު އެފް .އޭ .އެމް .ގެ އިސްބޭފުޅުންނާ އެފް .އޭ .އެމް .ގެ ޖަލްސާކުރާކުރާ މާލަމްގައި
ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި މިރަށަށް ރަގަނޅު ފެންވަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑެއްގެ މުހިއްމުކަން ބަޔާންކޮށް ކައުންސިލަރ ޢަބްދުލް ވާޙިދު
ވަނީ ވާހަކަދައްކަވާފައެވެ .އަދި މިވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެފް .އޭ .އެމް .ގެ ރައީސް ވިދާލުވެފައި ވަނީ އޭދަފުއްޓަކީ ފުޓްބޯޅައިގެ ވަރަށް
ޚާޢްޞަ ރަށެއް ކަމަށާއި ،އޭދަފުއްޓަށް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑެއް ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަށެވެ .އަދި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން މިކަން ކުރުމަށް ދަތިތަކެއް
ހުރިކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ފީފާ ގޯލް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ ދެ ދަނޑުގެ ތެރެއިން އެއްދަނޑު މި އަހަރު ހުސްވުމުގެ ކުރިން އަޅައިދޭނެ
ކަމަށެވެ .އަދި މީގެ އިތުން އެފް .އޭ .އެމް .ގެ ފަރާތުން އެޅުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ފުޓްސަލް ދަނޑުތަކުގެ ތެރެއިން ދަނޑެއް ވެސް އަޅައިދޭނެ ކަމަށާއި
އަދި މިދަނޑުގެ މަސައްކަތް ވެސް މިއަހަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ކޮށްދެއްވާނޭ ކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.
މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެލައްވާފައި ވަނީ ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް މުޙައްމަދު ރިޟާ އާއި ،ކައުންސިލަރ ޢަބްދުލް ވާޙިދު
އާއި ،ކައުންސިލަރ ޢަލީ ޔަޙުޔާ ގެއިތުރުން ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ނިޢުމާ އަޙްމަދެވެ.

މިނިސްޓަރ އޮފް ހިއުމަންރިސޯސަސް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސްއާ ބައްދަލުކުރުން
 17ޖެނުއަރީ  2013ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓަރ އޮފް ހިއުމަންސިރޯސަސް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް އޮނަރަބުލް އަލްފާޟިލް
މުޙައްމަދު ޙުސައިން ޝަރީފާ އަދި އެމިނިސްޓްރީގެ ނާއިބާ އެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ .މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ މިނސްޓްރީގެ ޖަލްސާކުރާ
މާލަމްގައެވެ.

ފޯނު ނަންބަރު 6608303 :ފެކްސް ނަންބަރު6608503 :
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 2013ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯރ ޓް

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ

މި ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ފާހަގަ ކުރި ކަންތައްތައް ތަކުގެ ތެރޭގައި އޭދަފުށީގައި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑެއް އެޅުމަށް
މިއަހަރު ބަޖެޓްގައި އެއްމިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވުމުން މިކަންކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިނިސްޓްރީއިން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ގޮތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު
އޮޅުން ފިލުވިއެވެ .މިކަމުގައި މިނިސްޓްރީގެ ސިޔާސަތު ހާމަކުރައްވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާލުވީ މި ދަނޑު އެޅުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ސާރވޭކުރުމަށް
މިނިސްޓްރީގެ ޓީމެއް އޭދަފުއްޓަށް ފޮނުވާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި ވާކަމަށާއި ،އަދި މިކަން ނިމުމުން މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނު
ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.
ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ދެވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެއްވީ އޭދަފުށީގައި ހުންނަ ބ .އަތޮޅު ޔޫތުސެންޓަރގެ ޢިމާރާތް މަރާމާތު
ނުކުރެވިހުރުމުގެ ސަބަބުން އެތަނަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން ތަކެއް ލިބެމުންދާކަމުގެ ވާހަކައާއި ،އަދި އެތަނުގެ ގޯތިތެރޭގައި ޖަހާފައިވާ ފެންސްވެއްޓި ގިނަ
ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާކަމުގެ ވާހަކައެވެ .މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މިކަން ބައްލަވައި މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.
މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެލައްވާފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް މުޙައްމަދު ރިޟާ އާއި ،ކައުންސިލަރ ޢަބްދުލް ވާޙިދު
އާއި ،ކައުންސިލަރ ޢަލީ ޔަޙުޔާ ގެއިތުރުން ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ނިޢުމާ އަޙްމަދެވެ.

ވަތަނިއްޔާގެ އިސްބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުން
ވަތަނިއްޔާގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށްޓަކައި އެންޓަނާއެއް ޖެހުމަށް އޭދަފުށީން ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ އެގްރިމެންޓް މި ކައުންސިލްގެ
ނަމަށް ބަދަލުކޮށް އަދި މީގެ ދަށުން ނެގޭ ކުލި ބޮޑުކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ވަތަނިއްޔާގެ އިސްވެރިންނާއެކު ބޭއްވުނު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް

 16ޖޫން

 2013ވަނަ ދުވަހުވަނީ ވަތަނިއްޔާގެ ހެޑް އޮފީހުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމްގައި ބޭއްވިފައެވެ.
މި ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ފާހަގަ ކުރެއްވި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އެންޓަނާ ޖެހުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ
އެގްރިމެންޓް އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރުމާއި އަދި އެ އެގްރިމެންޓްގައި ބުނެފައިވާ ބިމުގެ އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު  /-10ލާރި ކަމަށް ބުނާބުނުން
 1.50އަށް ބަދަލުކުރުމާއި ،އަދި އެންޓަނާ މަރާމާތު ނުކުރާތާ ގިނަދުވަސް ވުމުގެ ސަބަބުން މި ކަމުގެ ގެއްލުން އެސަރަޙައްދުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށާއި
ގެތަކަށް ވެދާނެތީ އެކަމުގެ މައްޗަށެވެ.
ވަތަނިއްޔާގެ ފަރާތުން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެގްރިމެންޓާއި އަދި އަގުގެ ކަންތައް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ލަފާގެ މަތިން ކުރިއަށް
ގެންދަވާނެ ކަމަށާއި ،އަދި އެންޓަނާ މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފައްޓަވާނޭ ކަމަށެވެ.
މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެލައްވާފައި ވަނީ ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް މުޙައްމަދު ރިޟާ އާއި ،ކައުންސިލަރ ޢަބްދުލް ވާޙިދު
އާއި ،ކައުންސިލަރ ޢަލީ ޔަޙުޔާ ގެއިތުރުން ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ނިޢުމާ އަޙްމަދެވެ.

މޯލްޑިވްސް ބްރޯރޑް ކާރސްޓިން ކޯޕަރޭޝަންގެ އިސްބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުން
 18ޖެނުއަރީ  2013ވަނަ ދުވަހު އެމް .ބީ .ސީ .ގެ ޗެއަރމަނާއި އަދި މެނެޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ބައްދަލުކުރުން އެމް .ބީ .ސީ .ގެ
ޖަލްސާކުރާ މާލަމްގައި ބޭއްވުނެވެ.
މި ބައްދަލުކުރުމުގައި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވި ކަންތައްތަކުގެތެރޭގައި ،ކުރީގެ ދިވެހިރާޢްޖޭގެ އަޑުގެ ނަމުގައި
ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ބ .އަތޮޅު މީޑިއާ ޕްރޮޑަކްޝަން ސެންޓަރ ސާފުނުކޮށް ގިނަދުވަސް ވުމުގެ ސަބަބުން މިކަމުގެ އުދަނގޫ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކަށް
ވަމުންދާތީވެ ،އެކަމުގެ ޝަކުވާތައް ބޮޑުވެފައިވުމާއި ،އަދި މީޑިއާ ސެންޓަރަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމަކީ މިކަމަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ބޮޑުބިމެއްކަމަށް
ކައުންސިލަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީވެ މި ބިމުގެ އެއްބައި ކައުންސިލަށް ދޫކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުން ހިމެނެއެވެ.

ފޯނު ނަންބަރު 6608303 :ފެކްސް ނަންބަރު6608503 :

އީމެއިލް eydhafushi@baa.gov.mv :ވެބްސައިޓް www.eydhafushi.gov.mv
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 2013ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯރ ޓް

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ

މި ކަމުގައި އެ ފަރާތުން ވިދާޅުވަފައި ވަނީ އެތަން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ނުވަތަ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް
މަސައްކަތް ކުރާކޮމެޓީން ދެފަރާތް އެއްބަސްވާގޮތަކަށް ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް އިސްކަންދެއްވާނޭކަމަށާއި ،އަދި ބިމުގެ މަސްއަލަ އެމް .ބީ .ސީ .ބޯޑަށް
ހުށަހަޅައި ،އެކަން ކައުންސިލުން އެދިލެއްވި ގޮތަށް ކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނޭ ކަމަށެވެ .އަދި މީގެ އިތުރަށް ވެސް މިކަމުގައި ދެފަރާތުން ގިނަ
ޚިޔާލުތަކާއި މަޝްވަރާތައް ކުރެވިފައި ވެއެވެ .
މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެލައްވާފައި ވަނީ ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް މުޙައްމަދު ރިޟާ އާއި ،ކައުންސިލަރ ޢަބްދުލް ވާޙިދު
އާއި ،ކައުންސިލަރ ޢަލީ ޔަޙުޔާ ގެ އިތުރުން ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ނިޢުމާ އަޙްމަދެވެ.

ފެނަކަ ކޯރޕަރޭޝަންގެ އިސްބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުން
 18ޖޫން  2013ވަނަ ދުވަހު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަދި އެތަނުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރުން ފެނަކަ
ކޯރޕަރޭޝަންގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމްގައި ބޭއްވުނެވެ.
މި ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލް ގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އޭދަފުށީގެ ކަރަންޓްގެ ޙާލަތު މިހާރު އޮތް
ޙާލަތުން ރަގަނޅު ޙާލަތަކަށް ގެނައުމަށް އޭދަފުއްޓަށް އެކަށީގެންވާ ޖަނަރޭޓަރ ސެޓެއް ބޭނުންވާކަމަށާއި ،އަދި ތަފާތު ސަބަބުތައް މެދުވެރިވެގެން ކަރަންޓް
ކަނޑާލާ ޙާލަތްތަކުގައި ކަރަންޓް ކަނޑާލުމުގެ ކުރިން ޢާއްމުންނަށް އެކަން އެންގޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުވޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖައްސަވައި
ދެއްވުމަށްވެސް ދެންނެވުނެވެ.
ފެނަކައިގެ ފަރާތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ނިމާލު ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ޖަނަރޭޓަރ ސެޓެއް ހޯދުމުގެ
މަސައްކަތް ހަލުއިކަމާއެކު ކުރިއަށް އެބަގެންދަވާކަމަށާއި ،އަދި ކަރަންޓް ކަނޑާލުމުގެ ކުރިން އެކަން ޢާއްމުންނަށް އެންގޭނެ ރަގަނޅު ނިޒާމެއް ވަރަށް
އަވަހަށް ޤާއިމްކުރައްވާނޭ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ވެސް ކަރަންޓްގެ މަސްއަލާގައި ދެފަރާތުން ވެސް ވަނީ ގިނަ ޚިޔާލުތައް
ފައުޅުކޮށް މަޝްވަރާތައް ކުރެވުނެވެ.
މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެލައްވާފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް މުޙައްމަދު ރިޟާ އާއި ،ކައުންސިލަރ ޢަބްދުލް ވާޙިދު
އާއި ،ކައުންސިލަރ ޢަލީ ޔަޙުޔާ ގެ އިތުރުން ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ނިޢުމާ އަޙްމަދެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމެލީގެ އިސްބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުން
 19ޖޫން

 2013ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމެލީގެ އިސްބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުން މިނިސްޓްރީގެ

ޖަލްސާކުރާ މާލަމްގައި ބޭއްވުނެވެ.
2008

މި ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ފާހަގަ ކުރެއްވި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ،އޭދަފުށީގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން
ވަނަ އަހަރު ޢިމާރާތް ކުރައްވާފައިވާ ފެމެލީ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން ސެންޓަރުގެ އޮފީސް ޢިމާރާތާއި އަދި އެކޮމަޑޭޝަން ބޮލޮކްގެ ޢިމާރާތުގެ ވަށާފާރު
ނުރާނާ ހުރުމުގެ މަސްއަލައާއި ،އަދި އެތަން ސާފުކޮށް ނުބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއަލަ ހިމެނެއެވެ.

މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އެތަނުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ތެރޭގައި
ފެށޭތޯ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެނދަވާނޭ ކަމަށާއި ،އަދި އެތަން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް އޭދަފުށީގައި ހުންނަ ފެމެލީ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން
ސެންޓަރ މެދުވެރިކޮށް ކުރައްވާނޭ ކަމަށެވެ.
މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެލައްވާފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް މުޙައްމަދު ރިޟާ އާއި ،ކައުންސިލަރ ޢަބްދުލް ވާޙިދު
އާއި ،ކައުންސިލަރ ޢަލީ ޔަޙުޔާ ގެއިތުރުން ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ނިޢުމާ އަޙްމަދެވެ.

ފޯނު ނަންބަރު 6608303 :ފެކްސް ނަންބަރު6608503 :

އީމެއިލް eydhafushi@baa.gov.mv :ވެބްސައިޓް www.eydhafushi.gov.mv
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 2013ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯރ ޓް

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ

އާސަންދަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އިސްބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުން
 19ޖޫން  2013ވަނަ ދުވަހު އާސަންދަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އިސްބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުން އާސަންދަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ
ޖަލްސާކުރާ މާލަމްގައި ބޭއްވުނެވެ.
މި ބައްދަލުވުމުގައި އޭދަފުށިން އާސަންދައިގެ ބޭހުގެ ޚިދުމަތް ލިބެމުން ނުދާތާ ދޮޅު އަހަރު ވެފައިވާކަމާއި ،އަދި އޭދަފުށީގައި
އަމިއްލަ ދެފަރާތަކުން ހިންގަމުންގެންދާ ބޭސްފިހާރައިން އާސަންދައިގެ ބޭހުގެ ޚިދުމަތް ވީހާ އަވަހަކަށް ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖައްސައިދެއްވުމަށް
ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ދެންނެވުނެވެ.
އާސަންދަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން އަލްފާޟިލް ޠާރިޤް ޢަލި ލުޠުފީ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މިތަނަށް މަޢުލޫމާތު
ލިބިފައި ވަނީ އޭދަފުށިން އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް ލިބެމުންދާކަމަށާއި ،އަދި އަމިއްލަ ދެ ބޭސްފިހާރައިން ވެސް މި ޚިދުމަތް ލިބެމުން ދާކަމަށެވެ .ނަމަވެސް
މިހާރު ކަން ހިގަމުންދާގޮތް ސާފުވެއްޖެ ކަމަށާއި ،އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް އޭދަފުށިން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ވަރަށް އަވަހަށް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށެވެ .އަދި
މީގެ އިތުރުން ވެސް މި މަސްއަލާގައި ދެފަރާތުން ވެސް ގިނަ ޚިޔާލުތަކާއެކު މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.
މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެލައްވާފައި ވަނީ ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް މުޙައްމަދު ރިޟާ އާއި ،ކައުންސިލަރ ޢަބްދުލް ވާޙިދު
އާއި ،ކައުންސިލަރ ޢަލީ ޔަޙުޔާ ގެއިތުރުން ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ނިޢުމާ އަޙްމަދެވެ.

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯރގަނައިޒޭޝަންގެ އިސްބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުން
 20ޖޫން  2013ވަނަ ދުވަހު އެސް .ޓީ .އޯ .ގެ އިސްބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުން އެސް.ޓީ .އޯ .ހެޑް އޮފީހުގެ ޖަލްސާކުރާ
މާލަމްގައި ބޭއްވުނެވެ.
މި ބައްދަލުކުރުމުގައި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އެސް .ޓީ .އޯ .ގެ ބޭސް ފިހާރައެއް އޭދަފުށީގައި
ހުޅުވައި ،އެ ފިހާރައިން އާސަންދައިގެ ބޭހުގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެގޮތް ހައްދަވައިދެއްވުމުގެ މުހިއްމުކަމާއި ،އަދި މިރަށުގައި ހުންނަ އެސް .ޓީ .އޯ132 .
ނަމްބަރ ފިހާރައިން ލިބެންހުންނަ މުދަލުގެ ޢަދަދު އިތުރު ކޮށްދެއްވުމަށް ދެންނެވުން ވެސް ހިމެނެއެވެ.
އެސް .ޓ .އޯ .ގެ ފަރާތުން ވާހަކަދެއްކެވި އެތަނުގެ މެނެޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޝާހިދު ޢަލީ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ
ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީގައި ދަންނަވައިގެން ބ .އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ހުންނަ ބޭސްފިހާރަ އެސް .ޓީ .އޯ .އަށް ހިންގަން ލިބޭނެ ގޮތް
ހަމަޖައްސައި ދެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށާއި ،އަދި އެކަން ހަމަޖެހި ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ހުއްދަދެއްވައި ،އަދި އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގައި ހުރި
ބޭސްފިހާރަ ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖައްސައި ދެއްވައިފި ނަމަ ،ބޭސް ފިހާރަ ހުޅުވައި ބޭހުގެ ޚިދުމަތް އެސް .ޓީ .އޯ .ގެ ފަރާތުން ވަރަށް އަވަހަށް ފައްޓަވައި
ދެއްވާނޭ ކަމަށެވެ .އަދި އެސް .ޓީ .އޯ 132 .ނަމްބަރ ފިހާރައިން ލިބެންހުންނަ މުދަލަކީ ހަމައެކަނި އެސް .ޓީ .އޯ .އިން އެތެރެކުރާ މުދާ ކަމަށާއި،
ނަމަވެސް އަތޮޅުތަކުގައި ހުންނަ އެސް .ޓީ .އޯ .ގެ ފިހާރަތަކަށް އިތުރު ބާވަތްތަކުގެ މުދާ ކައިރި މުސްތަޤުބަލެއްގައި ގެނައުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުއްވާ
ކަމަށް ވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.
މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެލައްވާފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރ ޢަބްދުލް ވާޙިދު އާއި ،ކައުންސިލަރ ޢަލީ ޔަޙުޔާ އާއި،
ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ނިޢުމާ އަހްމަދުގެ އިތުރުން މިރަށު ސޯސަންގޭ ޢަބްދުލްބާރީ މުޙައްމަދެވެ.

ފޯނު ނަންބަރު 6608303 :ފެކްސް ނަންބަރު6608503 :
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 2013ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯރ ޓް

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ

ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީގެ އިސްބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުން
 20ޖޫން  2013ވަނަ ދުވަހު ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީގެ އިސްބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުން ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީގެ ޖަލްސާކުރާ
މާލަމްގައި ބޭއްވުނެވެ.
މި ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންތައްތަކުގެތެރޭގައި ބ .އަތޮޅުގެ ފެރީގެ ޚިދުމަތް މިހާރު ހުއްޓިފައި
ވާކަމާއި ،އަދި މި ނިޒާމްގެ ދަށުން މިރަށުގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފެރީޓާރމިނަލް ނޭޅުމުގެ ސަބަބުން މި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް
ކުރިމަތިވަމުންދާ ދަތިތަކާއި ،އަދި އެދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި މި ކައުންސިލުން ފެރީޓާރމިނަލް އެޅުމަށް މިހާރު ވެފައިވާ ތައްޔާރީތައް ހިމެނެއެވެ.
ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އަތޮޅު ފެރީގެ ޚިދުމަތް މިހާރު އަތޮޅުކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް
ގެންދާގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައި ވާކަމަށާއި ،މިޚިދުމަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށިގެންދާނެކަމަށާއި ،އަދި ފެރީޓާރމިނަލްގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން
އިސްނަގައިގެން ކުރާގޮތަށް ހަމޖެއްސެވިކަމީ އުފާކުރާކަމެއްކަމަށާއި ،މިކަމަށް ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީގެ އެއްބާލުމާއި އެހީތެރިކަން ދެއްވާނޭކަމަށެވެ.

މާލީ ޚުލާޞާ
 2013ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލް އިދާރާ ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅުއްވާފައި ވަނީ ( 4,223,976ހަތަރު މިލިއަން ދެލައްކަ
ތޭވީސްހާސް ނުވަސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަރުފިޔާ) އެވެ .މީގެ ތެރެއިން

 2013ވަނައަހަރު ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ކައުންސިލަށް

ލިބިފައިވަނީ ) 2,080,690/98ދެމިލިއަން އަށްލައްކަ ހަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ރުފިޔާ/ނުވަދިހަ އަށްލާރި) އެވެ .މީގެތެރެއިން

( 1,422,984/-އެއްމިލިއަން

ހަތަރުލައްކަ ބާވީސްހާސް ނުވަސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަތަރު ރުފިޔާ) ވަނީ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެތެރޭގައި ޚަރަދު ކުރެވިފައެވެ.
 2013ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހު މި ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި

( 436,108/83ހަތަރުލައްކަ ތިރީސް ހަހާސް

އެއްސަތޭކަ އަށްރުފިޔާ/އަށްޑިހަތިންލާރި) ވަނީ ލިބިފައެވެ .އަދި މި ކައުންސިލަށް އެކިފަރާތްތަކުންދޭ އެހީގެ ގޮތުގައި

( 6,418/-ހަހާސްހަތަރުސަތޭކަ

އަށާރަ ރުފިޔާ) ވެސް ވަނީ ލިބިފައެވެ.
 26ފެބުރުއަރީ  2011ގައި މި ކައުންސިލް އުފެދުނުއިރު މިރަށު ރައްޔިތުންނަށް އާމްދަނީ ލިބެންހުރި ވަޞީލަތްތައް ދެނެގަނެ
ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށްފަހު މިހާރު އެ ވަޞީލަތްތަކުން ނަފާ ހޯދަން ފެށިފައިވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަނގަ ކުރަމެވެ .މި ގޮތުން އެސް .ޓީ .އޯ.
 132ނަމްބަރ ފިހާރައިގެ ކުއްޔާއި ،ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ ކުއްޔާއި ،އަދި އެކި ފަރާތްތަކުން ކައުންސިލަށް
ދައްކަންޖެހިފައިވާ ފައިސާ ވަނީ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ޖަމާކުރެވިފައެވެ.



ތިންވަނަބައި :ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ޙަރަކާތްތައް

___________________________________________________________________________________

ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި ކައުންސިލުން
މިހިނދުން މިހިނދަށް ތަރައްޤީއަށް ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތަކަށް މަގުފަހިކުރުމަށާއި ،ސަރުކާރުން ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސިޔާސަތުތައް
ހިންގުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން އެއްބާލުން ދިނުމަށާއި ،ކައުންސިލްގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުކޮށް ދިމިޤްރާތީ ހަމަތަކުގެ މައްޗަށް ކައުންސިލް މަސައްކަތްތައް
ބައްޓަންކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވެންހުރި ކަންކަން ކުރުމަށް އަމާޒުކޮށް މިއަހަރު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް އެކުލަވާލެވުނެވެ .ނަމަވެސް

ފޯނު ނަންބަރު 6608303 :ފެކްސް ނަންބަރު6608503 :

 2013ވަނަ އަހަރު މި
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 2013ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯރ ޓް

ކައުންސިލުން ރާވާ ހިންގުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެއްވެސް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ

 2013ވަނަ އަހަރު ރައްޔިތުން މަޖުލީހުން ފާސްކުރެއްވި ބަޖެޓްގައި

ފައިސާ ހިމެނިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
އަތޮޅުތަކާއި ރަށްތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ނިޒާމް އުފެދި

 26ފެބުރުއަރީ އިންފެށިގެން ކައުންސިލްތަކާ

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ޙަވާލުވި ނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ހަމަޖައްސައި ދޭންޖެހޭ ކަންކަން މިހާތަނަށް އައިއިރު ވެސް ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވާފައިވާ ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ .މިގޮތުން ބަލާއިރު ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ދެއްވުމަށް މަޖުލީހުން
ފާސްކުރެއްވި  200މިލިއަން ރުފިޔާގެތެރެއިން އެކި ކައުންސިލްތަކަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޢަދަދުތަކުގެ ތެރެއިން މި ކައުންސިލަށް ލިބެންޖެހޭ އެއްވެސް
މިންވަރެއް  2013ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ވެގެން ދިޔައިރު ވެސް ލިބިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .ނަމަވެސް އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް މި
ކައުންސިލުން އެތައް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާކަން މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.
ކައުންސިލުން  2013ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާގެ ކުޑަމިންވަރެއް ވެސް
ސަރުކާރުން ދެއްވާފައި ނުވިނަމަވެސް ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކޮށްގެން ވެސް މިގެންދަނީ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަމުންނެވެ.
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ކައުންސިލްގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތަކުގެ ޚުލާޞާ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
މާޅޮސް މަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ އަކީ  1993ވަނަ އަހަރު ފެބުރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ
ތަނެކެވެ .މިތަން ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ކުރިން އޭރުގެ އޭދަފުށީ އޮފީހާ އޭދަފުށީ ކޯރޓް
ހިންގާފައިވަނީ އެއް ޢިމާރާތެއްގެ ތެރޭގައެވެ .ނަމަވެސް ޒަމާނަށް އައި ބަދަލުތަކާއެކު
ދެންނެވުނު ތާރީޚުގައި ޢިމާރާތް ކޮށްފައިވާ އޭދަފުށީ އޮފީސް މިހާރު ނަމަ އޭދަފުށީ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އައު ޢިމާރާތަކަށް ބަދަލުވެފައިވަނީ

 1993ވަނަ އަހަރު އޮކްޓޯބަރ

މަހު  20ވަނަ ދުވަހުއެވެ .ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރުލައްކަ ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން ކޮށްފައިވާ މި
ޢިމާރާތުގެ ބޮޑުމިނަކީ  2510.73އަކަފޫޓެވެ.

ރޯޝަންހިޔާ
މި ޢިމާރާތަކީ ކުރީގެ ރައްޔިންގެ ފިހާރައާއި ގުދަން ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރަމުން އައި ޢިމާރާތެކެވެ .ޒަމާނަށް އައި ބަދަލުތަކާއެކު
މިތަނުން ރައްޔިތުންނަށް އެކަށީގެންވާ އާމްދަނީއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި
ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރުލައްކަ ރުފިޔާ ޚަރަދޮކޮށްގެން  1998ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައިވަނީ ކުއްޔަށް
ކޮޓަރި ދޫކުރާތަނެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކޮށް ރަގަނޅުފެންވަރަކަށް ހަދައި ކުއްޔަށް ދޫކުރަން
ފަށާފައެވެ .މިތަނުގެ ބޮޑުމިނަކީ  1287.05އަކަފޫޓެވެ.

ފޯނު ނަންބަރު 6608303 :ފެކްސް ނަންބަރު6608503 :

އީމެއިލް eydhafushi@baa.gov.mv :ވެބްސައިޓް www.eydhafushi.gov.mv
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 2013ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯރ ޓް

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ

ބަހިއްޔާ ޕްރީސްކޫލް
 4ޛިލްޙިއްޖާ 1368ހ ވީ ހޯމަ ވިލޭރޭ މަދްރަސަތުލް ބަހިއްޔާގެ ނަމުގައި މި މަދްރަސާ ހުޅުވުނެވެ .އޭރު މަދްރަސާ ހިންގުމަށް
ޚަރަދު ކުރަން ހަމަޖެއްސެވީ މަސްވެރިން "މަދްރަސާގެ މަސްބައި" ގެ ނަމުގައި މަސްބައެއް
އަޅައިގެން އަދި ރައިވެރިން ވަކި މިންވަރަކަށް ދިޔާހަކުރު ދީގެން އެއިންލިބޭ އާމްދަނީން
ޚަރަދު ކުރާގޮތަށެވެ .މިކަން މިގޮތަށް ހަމަޖެއްސީ ސަރުކާރުގެ އެންގެވުމަކަށް ރާއްޖޭގައި
މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި މަދްރަސާއެއް ހިންގުމަށް އަންގަވައިގެންނެވެ.
 1967ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ސިޔާސަތަށް
ގެންނެވި ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން ގެންދިޔަ
މަދްރަސާތައް އުވާލައްވައި މަސްއޫލް ވެރިފަރާތެއް ހަމަޖައްސާގޮތަށް މަދްރަސާތަކުގެ
ރަޖިސްޓްރީ ބަދަލުކުރުމަށް ހަމަޖެއްސުނެވެ .މިގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުމުން އޭރުގެ އޭދަފުށީ
އޮފީހުގެ މަސްއޫލުވެރިކަމުގެ ދަށަށް ރަޖިސްޓްރީ ބަދަލުކޮށް ހިންގަން ފެށުނެވެ .އަދި  1979ވަނައަހަރުން ފެށިގެން ސަރުކާރުގެ އެހީ މި ސްކޫލަށް ދަނީ
ލިބެމުންނެވެ.
އޭދަފުށީ ރައްޔިތުންގެ އަލްމަދަރުސަތުލް ބަހިއްޔާ މެދުނުކެޑި

 51އަހަރު ހިންގުމަށްފަހު ،އެސްކޫލްގެ ކިޔަވައި ދިނުމުގެ ފެންވަރު

ޕްރީސްކޫލް ފެންވަރަށް ބަދަލުކޮށް  24އޮކްޓޯބަރ  2000ގައި ސްކޫލްގެ ނަން ބަހިއްޔާ ޕްރީ ސްކޫލްގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރެވުނެވެ .އަދި މިތަން މިޒަމާނުގެ
ފެންވަރަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިރަށުގެ އަމިއްލަ ޖަމުއްޔާއެއްކަމަށްވާ ފައުންޑޭޝަން އޮފް އޭދަފުށީ ޔޫތު ލިންކޭޖް (ފޭޅިން) ފެށީ
 2007ގައެވެ .ގާތްގަނޑަކަށް  3.7މިލިއަންރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން މިޒަމާނުގެ ފެންވަރަށް މިތަން ދެބުރިއަށް ޢިމާރާތްކޮށް ނިމުނީ

 15މާރޗް

 9ޖެނުއަރީ 2009

ގައެވެ .މިތަނުގެ ބޮޑުމިނަކީ  6487.33އަކަފޫޓެވެ.

މަސްޖިދުއްޞުލްތާނު މުޙައްމަދު މުޢީނުއްދީނު
ބ.އޭދަފުށީ ހުކުރުމިސްކިތަކީ އައްޞުލްޠާން މުޙައްމަދު މުޢީނުއްދީނުލް އައްވަލްގެ ރަސްކަމުގައި ބިނާކުރެވިފައިވާ މިސްކިތެކެވެ .މި
މިސްކިތުގެ ބެރިއެއްގައި ބިންވަޅުނަގައި ލިޔެފައިވާ ލިޔުމުން އެގޭގޮތުގައި މި މިސްކިތަކީ
އެރަދުން ބެހެއްޓެވި މިސްކިތެކެވެ.
މިސްކިތުގެ ތަރާގަޑުގެ ދިގުމިނަކީ

ހިރިގަލުން ފަތޮޅުކަޑައި ގަލުވަޑާމުން ހަދާފައިވާ
 20.6 1/2ފޫޓެވެ .ފުޅައުމިނަކީ  7.16 1/2ފޫޓެވެ.

މިތަރާގަޑު ހަދާފައިވަނީ ،ބިމުން ފެށިގެން

 3.40ފޫޓް އުސްކޮށް މިސްކިތުގެ ތަޅުންގަޑުގެ

ގޮތުގައެވެ .ތަރާގަޑުގެ ބިމުން މައްޗަށް ފެންނަ ހިސާބުގައި ވަށައިގެން ހަތަރު ފަށަލައަށް
ވަނާލައި ،ތަޅުމުގެ މަތީކައިރި ވަނީ ބަރަފޯސް ލެވިފައެވެ .ތަރާގަޑު އޮތް ސަރަޙައްދުގައި
ބިމުގެ އަޑިއަށް  1 1/2ފޫޓްގެ ފުންމިނަށްވަނީ ،ހިލައާނުން ތަރާގަޑު ހަދައި ،ހިރިގަލުގެ
ތަރާގަޑާ ގުޅާލެވިފައެވެ.
މިސްކިތުގެ އިރުމަތީ ބިތުގެ މެދުން މިސްކިތަށް ވަންނަ ދޮރާ ގުޅިގެން
ހުރި  3ހަރުފަތުގެ ދާލައިގައި މިސްކިތަށް ވަންނައިރު ވައަތްފަރާތު ގަލުގައި ބިންވަޅުނަގައި މުޙައްމަދު މުޢީނުއްދީން ރަދުންގެ ސިއްކަފުޅު
ކުރަހާފައިވެއެވެ.
 1995ވަނަ މާރޗް މަހު  14ވަނަދުވަހު ހުޅުވުނު މި މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރެވިފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމާއި ރައްޔިތުންގެ
ބުރަމަސައްކަތުން ގާތްގަނޑަކަށް  3.2މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެންނެވެ .އަދި މި މިސްކިތުގެ ބޮޑުމިނަކީ  14،743.94އަކަފޫޓެވެ.
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މަސްޖިދު ޔޫސުފު
މިރަށުގައި ދެމިސްކިތް ހުރުމުގެ މުހިއްމުކަން ނުހަނު ބޮޑުވެފައި ވީހިނދު މިރަށުގެ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އިސްނަގައިގެން މަސްޖިދު
ޔޫސުފުގެ ނަމުގައި މިސްކިތެއް ބިނާކޮށް

 1986ވަނަ އަހަރު ޖޫންމަހު

 01ވަނަ ދުވަހު

ހުޅުވުނެވެ ގާތްގަނޑަކަށް  1.5މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން ޢިމާރާތް ކޮށްފައިވާ މި
މިސްކިތަކީ

މިރަށު އަލްމަރުޙޫމް ޔޫސުފު ކަލޭފާނުގެ ހަނދާނުގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ

މިސްކިތެކެވެ .އެއްފަހަރާ ގާތްގަނޑަކަށް ސަތޭކަފަންސާސް މީހުންނަށް ނަމާދުކުރެވޭވަރުގެ
މި މިސްކިތުގެ ބޮޑުމިނަކީ  2730.37އަކަފޫޓެވެ.

މަސްޖިދުލް ޚައިރާތު
މި މިސްކަތަކީ އޭދަފުށީގެ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އޭދަފުށީ ހުޅނަގު އަވަށު އަންހެނުން ނަމާދުކުރުމަށްޓަކައި ޢިމާރާތް ކޮށްދެއްވާފައިވާ
މިސްކިތެކެވެ .ގާތްގަނޑަކަށް ދެލައްކަ ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން
ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ މި މިސްކިތް ހުޅުވިފައިވަނީ

 1979ވަނަ އަހަރު އޮކްޓޯބަރ  26ވަނަ

ދުވަހުއެވެ .އަދި މި މިސްކިތުގެ ބޮޑުމިނަކީ  2872.91އަކަފޫޓެވެ.

މެދުއަވަށު އަންހެނުންގެ މިސްކިތް
މި މިސްކިތަކީ މިރަށުގެ މެދު އަވަށު އަންހެނުން ނަމާދުކުރުމަށްޓަކައި
އޭދަފުށީ ރައްޔިތުން އަމިއްލައަށް ޚަރަދުކޮށްގެން ގާތްގަނޑަކަށް ތިންލައްކަ
ފަންސާސްހާސްރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ މިސްކިތެކެވެ .މި މިސްކިތް
ހުޅުވިފައިވަނީ  1980ވަނަ އަހަރު މެއި  16ވަނަ ދުވަހުއެވެ .މި މިސްކިތަކީ އެއްފަހަރާ
ސަތޭކަ މީހުންނަށް ނަމާދުކުރެވޭވަރުގެ ޖާގައިގެ މިސްކިތެކެވެ .އަދި މި މިސްކިތުގެ
ބޮޑުމިނަކީ  2103.55އަކަފޫޓެވެ
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އިރުމަތީ އަވަށު އަންހެނުން މިސްކިތް
މި މިސްކިތަކީ މިރަށުގެ ރައްޔިތުން އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ޢިމާރާތްކުރި މިސްކިތެކެވެ މި މިސްކިތް ހުޅުވިފައިވަނީ

 02މެއި 1980

ގައެވެ .ނަމަވެސް ރަށުގެ އާބާދީ ބޮޑުވެ މިސްކިތަށްދާ މީހުންގެ ޢަދަދު ގިނަވެ މިސްކިތް
ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން މިރަށުގެ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ގާތްގަނޑަކަށް ފަސްލައްކަ ރުފިޔާ
ޚަރަދުކޮށްގެން މިޒަމާނުގެ ފެންވަރަށް ހަދާފައިވާ މި މިސްކިތަކީ ސަތޭކަވިހި މީހުންގެ
ޖާގައިގެ މިސްކިތެކެވެ .މި މިސްކިތުގެ ބޮޑުމިނަކީ  2401.98އަކަފޫޓެވެ.

މާރަނަ 2
މި ޢިމާރާތަކީ މިރަށުގެ ކުރީގެ ރައްވެހިގޭގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުން
އައިތަނެކެވެ .ނަމަވެސް ޒަމާނަށްއައި ބަދަލުތަކާއެކު ،މިތަނުގެ ބޭނުން މިހާރު
ކުރަމުންގެންދަނީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށެވެ .ގާތް ގަނޑަކަށް އެއްލައްކަ
ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން ކޮށްފައިވާ މި ޢިމާރާތުގެ ބޮޑުމިނަކީ  1989.09އަކަފޫޓެވެ.

ތެޔޮގެ
މިތަނަކީ މިރަށުގެ ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށާއި އަދިވެސް އެހެނިހެން
ފަރާތްތަކަށް ޕްޓްރޯލާއި ޑީސަލްގެ ޚިދުމަތް ރައްކާތެރި އަދި ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބޭނެމަގު
ތަނަވަސް ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ގާތްގަނޑަކަށް ފަނަރަހާސް ރުފިޔާ ޚަރުކޮށްގެން
ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ތަނެކެވެ .މިތަނުގައި ޑީސަލާއި ޕްޓްރޯލް ރައްކާކުރާ ދެ ތާނގީ ވަނީ
ބެހެއްޓިފައެވެ .އަދި މިތަނުންދޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށްޓަކައި މިތަންވަނީ ފިއުލް ސަޕްލައި
މޯލްޑިވްސްއަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައެވެ .މިތަނުގެ ބޮޑުމިނަކީ  1069.08އަކަފޫޓެވެ.

ގުދަން
މިއީ ކައުންސިލް އިދާރާގައި ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ
ތަކެތި ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓުމަށާއި ،އަދި ކައުންސިލުން ނީލަންކިޔާ ބައުތަކެތި
ނީލަން ކިޔުމުގެ ކުރިން ރައްކާތެރިކޮށް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޢިމާރާތް ކުރެވިފައިވާ ތަނެކެވެ.
މިތަން ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ގާތްގަނޑަކަށް ތިރީސްހާސް ރުފިޔާ ޚަރަދު ވެފައިވެއެވެ .އަދި
މިތަނުގެ ބޮޑުމިނަކީ  1069.08އަކަފޫޓެވެ.
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ

މަލްޓި ޕަރޕަސް
މި ޢިމާރާތަކީ  2006ވަނަ އަހަރު ވޯލްޑްބޭންކާއި ދިވެހި ސަރުކާރު ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ތިން ސަރަޙައްދެއްގައި ހިންގުނު އިންޓަރ
ގްރޭޓެޑް ހިއުމަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ގާތްގަނޑަކަށް ހަމިލިއަން ރުފިޔާ
ޚަރަދުކޮށްގެން ޢިމާރާތް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ތަނެކެވެ .މިޒަމާނުގެ ފެންވަރަށް ޢިމާރާތް ކޮށްފައިވާ
މިތަނުގައި ތަފާތު ބޭނުންތައް ކުރެވޭގޮތަށް ތަންތަން ވަނީ ޤާއިމް ކުރެވިފައެވެ.
 2009ވަނަ އަހަރު މިތަނުގެ ބޭނުންކުރަން ފެށުމާއެކު

,ތަފާތު

ބޭނުންތަކަށް އެކިފަރާތްތަކަށް މިތަނުގެ ތަންތަން ކުއްޔަށް ދޫކުރާނެ އުޞޫލުތައް ކަނޑައަޅައި،
ކުއްޔަށް ވަނީ ދޫކުރެވިފައެވެ .އަދި މިތަނުގެ ބޮޑުމިނަކީ  4748.92އަކަފޫޓެވެ.

ސްޓޭޖް
މިރަށުގައި އިޖްތިމާޢީ ތަފާތު ކަންކަން ހިންގުމަށާއި ،އަދި މުނިފޫހި
ފިލުވުމުގެ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތައް ބޭއްވުމަށް މިފަދަ ތަނެއްގެ ބޭނުންތެރިކަން ނުހަނު ބޮޑުވެފައި
ވަނިކޮށް މިރަށުގެ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާއަކާއި ސަރުކާރާއި އަދި ރަށުގެ ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ
އެހީތެރިކަމާ އެކު ގާތްގަނޑަކަށް  6ލައްކަރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން ޢިމާރާތް ކޮށްފައިވާ މިތަނަކީ
މިރަށުގައި ދެންނެވިފައިވާ ކަންކަން ބޭއްވުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދެއްކެވެ .އަދި މި
ސަރަޙައްދުގެ ބޮޑުމިނަކީ  32942އަކަފޫޓެވެ.

ބާއިންޖީނުގެ
މި ޢިމާރާތަކީ  1973ވަނައަހަރު މިރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އިންޖީނުގެއްގެ
ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުން އައި ޢިމާރާތެކެވެ .މިތަން އިމާރާތްކޮށްފައި ވަނީ ރައްޔިތުންގެ
އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ގާތްގަނޑަކަށް ދިހަހާސް ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެންނެވެ .މިތަނުގެ
ބޮޑުމިނަކީ  2889.25އަކަފޫޓެވެ.

ޕޯސްޓް އޮފީސް (މާރަނަ )1
މި ޢިމާރާތަކީ މިރަށުގައި ކުރިން ރަށްވެހިގޭގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރަމުން
އައި ޢިމާރާތެކެވެ .ސަރުކާރުން އަތޮޅުތަކަށް ޕޯސްޓްގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފު ކުރުމާއި ގުޅިގެން މި
އަތޮޅަށް މި ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި މިތަނުގައި އޭރުގެ ރަށުއޮފީހާ ދެމެދު ވެވުނު
އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ޕޯސްޓް އޮފީހެއް ޢިމާރާތްކޮށް މި ޚިދުމަތްދޭން ފެށުނެވެ .މިހާރު
ވެސް މިތަނުގައި މި ޚިދުމަތް އަންނަނީ ދެމުންނެވެ .
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ދޮޅިދާންގެ
މިތަނަކީ ކުރީގެ މިރަށުގެ ކުޑަމިސްކިތް ހުރި ތަނެވެ .އަދި މިތަނަކީ ވަރަށް ތާރީޚީ ތަނެއްކަމުން މިތަން ޢިމާރާތްކުރެވިފައި ވަނީ
ޤަބުރުސްތާނުގެ ތެރޭގައެވެ .ނަމަވެސް މިރަށުގައި މީހުން ހިނެވުމަށްޓަކައި މިކަމަށް ޚާއްޞަ
ތަނެއް ނުވަތަ ދޮޅިދާންގެއެއްގެ ބޭނުން ނުހަނު ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް ގާތްގަނޑަކަށް އެއްލައްކަ
ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން މިރަށުގެ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން މިތަނުގައި ވަނީ އެންމެ
މިޒަމާނުގެ ފެންވަރަށް ދޮޅިދާންގެއެއް ޢިމާރާތްކޮށްދެއްވާފައެވެ .މިތަނުގެ ބޮޑުމިނަކީ
 1081.15އަކަފޫޓެވެ.

ވެހިކަލްސް
 2013ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު މި ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އެއްވެސް ވެހިކަލެއްނެތެވެ .ނަމަވެސް
ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން މި ކައުންސިލަށްވަނީ

 1.3މިލިއަން ރުފިޔާގެ

އެކްސްކަވޭޓަރެއް ހަދިޔާކުރައްވާފައެވެ .މިއެކްސްކަވޭޓަރގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރަކީ
 2011އެވެ .ވުމާއެކު މިކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެދަށުގައި

 2013ވަނަ އަހަރު

V1A

 2013ވަނަ އަހަރު ޖޫން މަހުގެ

ނިޔަލަށް ވަނީ މި އެކުސްކަވޭޓަރެވެ.

ކައުންސިލްގައިހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތަކުގެ ބޭނުންހިފުނު ގޮތް
މި ކައުންސިލްގެ ދަށުގައި ހުރި ހަރުމުދަލާއި އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތަކުގެ ތެރެއިން މިވަގުތު ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް ހުރިތަކެތި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (  )7/2010އާއި ،ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
މަތިން އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތުގައި ދަނީ ބޭނުންހިފެމުންނެވެ.
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ފަސްވަނަބައި :ކައުންސިލާއި ކައުންސިލް ހިންގުން

_______________________________________________________________________
ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތް
ކައުންސިލްގެ އޮނިގަނޑު
މި ކައުންސިލް އިދާރާ ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑުގެ އަޞްލު ބިނާކޮށްފައި ވަނީ ކައުންސިލުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތަކާއި ،ދައުރުގެ
މައްޗަށެވެ .މިގޮތުން ކައުންސިލުން އަދާކުރާނީ ސިޔާސަތު އެކުލަވާލައި ދެމެހެއްޓުމުގެ ދައުރާއި ،ވިލަރެސްކުރުމާއި ،އިރުޝާދު ދިނުމުގެ ދައުރެވެ .ސިވިލް
ސަރވަންޓުން އަދާކުރާނީ ތަންފީޒީ ދައުރާއި ،ޢަމަލީ މަސައްކަތުގެ ދައުރާއި ،ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ދައުރެވެ.
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ކައުންސިލް މެމްބަރުން
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު
(ޤާނޫނު ނަމްބަރ  07 )7/2010މެއި  2010ގެދަށުން އުފެދިފައިވާ ކައުންސިލެކެވެ .ޤާނޫނު ބުނާގޮތުން ކައުންސިލްގައި ހިމެނެނީ

ޖުމްލަ 05

މެމްބަރުންނެވެ.

މުޙައްމަދު ރިޟާ

ޢަލީ ވަޙީދު

ކައުންސިލްގެ ނާއިބު

ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ރައީސް

ޢަބްދުލް ވާޙިދު ޙުސައިން

މުޙައްމަދު ޝަކީލު

ޢަލީ ޔަޙުޔާ

ކައުންސިލަރ

ކައުންސިލަރ

ކައުންސިލަރ
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އީމެއިލް eydhafushi@baa.gov.mv :ވެބްސައިޓް www.eydhafushi.gov.mv
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ

ކައުންސިލަރުންގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް:
1

އަލްފާޟިލް ޢަލީ ވަޙީދު

ކައުންސިލްގެ ރައީސް  /ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

2

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރިޟާ

ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް  /މޮނިޓަރިންގ  /އިވެލުއޭޝަން

3

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަކީލު

ކައުންސިލަރ  /ވިޔަފާރިއާއި އިޤްތިޞާދު އަދި އިދާރީ އެންމެހައި ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން

4

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ވާޙިދު

ކައުންސލަރ  /ފައިސާގެ އެންމެހައި ކަންކަމާއަދި އަދި ތަރައްޤީގެ އެންމެހައި މަޝްރޫޢޫ ތަކާބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން

5

އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޔަޙުޔާ

ކައުންސިލަރ  /ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ޢާއްމުޚިދުމަތްތަކާއި ،އަދި ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގެ
ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން

ކައުންސިލްގައި އެކުލެވިފައިވާ ކޮމެޓީތަކާއި އެ ކޮމެޓީތަކުގެ މަސައްކަތް
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ
މިއީ 2012 ،ވަނަ އަހަރު ނޮވެމްބަރ މަހު  07ވަނަ ދުވަހު ދިމިޤްރާތީ އުޞޫލުން އެރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ އަންހެނުންގެ މެދުގައި
ބޭއްވުނު އިންތިޚާބުން އުފެދިފައިވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއެކެވެ .އަދި މިކޮމެޓީ އިންތިޚާބު ކުރެވިފައި ވަނީ ޤާނޫނު ނަމްބަރ
 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 35ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ .އަދި މި

ކޮމެޓީގައި ހިމެނިގެންވަނީ ހަތް މެމްބަރުންނެވެ.
މި ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގަމުންދަނީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ މި ކޮމެޓީ ހިންގުމުގެ ޤާވާޢިދުގައި
ކަނޑައެޅި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ޓްރަސްޓް ކޮމެޓީ
މި ކޮމެޓީއަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނުގެ

 26ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރަށު ތަރައްޤީގެ ފަންޑުގެ ނަމުގައި ޓްރަސްޓް އެކައުންޓެއް ޤާއިމްކުރުމާ ގުޅޭ ޓްރަސްޓް ސްޓޭޓްމަންޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް
ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީން ތަފާތު ކަންކަމަށް ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތަކުގެ ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ
ކޮމެޓީއެކެވެ .މި ކޮމެޓީގައި ހިމެނެނީ ޖުމްލަ  7މެމްބަރުންނެވެ.

ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީ
މިކޮމެޓީ އަކީ ކައުންސިލުން އެސްޓިމޭޓް އުޞޫލުން ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ މަސައްކަތްތައް ކުރުވާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި
އިންޞާފުވެރިކަމާއި ،ދެފުށްފެންނަ އުޞޫލެއްގެ ދަށުން ކަންކަން ގެންދިއުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އުފައްދާފައިވާ ކޮމެޓީއެކެވެ .މިކޮމެޓީގައި ހިމެނެނީ ޖުމް

5

މެމްބަރުންނެވެ.

ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޡަފުން
1

ނިޢުމާ އަޙްމަދު

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

2

އިބްރާހީމް ޝިފާޢު

އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓް އޮފިސަރ

3

އައިމިނަތު މުޙުސިޔާ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

4

ވަޙީދާ އަޙްމަދު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

5

ޢައިޝަތު ރީޠާ

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ފޯނު ނަންބަރު 6608303 :ފެކްސް ނަންބަރު6608503 :

އީމެއިލް eydhafushi@baa.gov.mv :ވެބްސައިޓް www.eydhafushi.gov.mv

ޞަފުޙާ 25

 2013ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯރ ޓް

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ

6

ސިރާޖު އާދަމް

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

7

ފަރުޙާނާ ޢަލީ

އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

8

އާނިސާ ޢަލީ

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

9

މަމްނޫނާ ޢަބްދުﷲ

އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

10

މަރިޔަމް މުޙައްމަދު

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

11

މުޙައްމަދު އަޙްމަދު

ފޯމަން

12

މުޙައްމަދު ޙަލީމް

މަސައްކަތު

13

ޒަކިއްޔާ އަޙްމަދު

މަސައްކަތު

14

ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަލީ

އިމާމް

15

އިބްރާހީމް ނިޔާޒު

އިމާމް

16

ޖަމީލާ ޙުސައިން

މުދިމް

17

ޙަސަން ޙަމީދު

މިސްކިތު މަސައްކަތު

18

ފަޚްރިއްޔާ މުޙައްމަދު

މިސްކިތު މަސައްކަތު

19

ޢަބްދުލް ޣަފޫރު ޙުސައިން

މިސްކިތު މަސައްކަތު

20

އަޙްމަދު ޝާކިރު

މިސްކިތު މަސައްކަތު

21

ޔޫސުފު ޙަސަން

މިސްކިތު މަސައްކަތު

ކައުންސިލް ހިންގުން
ކައުންސިލް ހިނގާގޮތް
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އެންމެހައި ކަންކަންހިންގާނީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.
ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރަށުގައި ނެތް ޙާލަތެއްގައި ކައުންސިލްގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަވާނީ ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސްގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން
ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ،އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނާއި އަދި ކައުންސިލް
ހިންގުމުގެ ޢާއްމުޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

މުވައްޡަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު
މި ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޡަފުންގެ އެންމެހައި ކަންކަން ހިނގަމުންދާނީ ދިވެހި ސިވިލްސަރވިސްއިން އެކުލަވާލާފައިވާ
އެންމެހައި ޤަވާޢިދުތަކާއި ،އުޞޫލުތަކާއި ،މި ކައުންސްސިލުން އެކުލާލަވާލާފައިވާ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޢާއްމު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށެވެ .މި ގޮތުން
 2013ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ހަ މަހަށް ބަލާއިރު ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ހުރިހާ މުވައްޡަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ރަގަނޅުކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.

ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޡަފުންގެ ޙާޟިރީ
މި ކައުންސިލްގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދަކީ  05އެވެ .އަދި ކައުންސިލް ހުރިހާ މެމްބަރުންނާއި ،ސިވިލްސަރވިސް ހުރިހާ މުވައްޡަފުން ވެސް
ޤަވާޢިދުން މަސައްކަތަށް ޙާޞިރުވެފައިވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަނގަ ކުރަމެވެ.
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލަށް ސިވިލްސަރވިސުން ފާސްކޮށްދެއްވި

އޮނިގަނޑުގައި  6މަޤާމް ހިމެނިފައި ވީނަމަ

ވެސް  2013ވަނައަހަރު ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަސް ނިމުނުއިރު ވެސް ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަޤާމްތަކުގައި ތިއްބެވީ

ފޯނު ނަންބަރު 6608303 :ފެކްސް ނަންބަރު6608503 :

 22މުވައްޡަފުންނެވެ .މީގެތެރެއިން

އީމެއިލް eydhafushi@baa.gov.mv :ވެބްސައިޓް www.eydhafushi.gov.mv
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ

 2013ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯރ ޓް

 65އަހަރުވުމުގެ ސަބަބުން

އިރުމަތީ އަވަށު އަންހެނުން މިސްކިތު މުދިމުގެ މަޤާމްގައި ހުންނެވި ޚަދީޖާ މުޙައްމަދު މި އަހަރު ޖެނުއަރީމަހު ވަނީ

ވަޡީފާއިން މުސްކުޅިކުރައްވާފައެވެ .މިހާރު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސިވިލްސަރވިސް މަޤާމްތަކުގައި ތިއްބެވީ  21މުވައްޡަފުންނެވެ.

 2013ވަނަ އަހަރު ޖެނުއަރީ އިން ޖޫންގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލަރުންގެ ޙާޟިރީ ރިޕޯރޓް
ރެކޯޑް ކާޑް ނަންބަރ

ޙާޟިރުވާންވީ

ޙާޟިރުވި

ޙާޟިރުނުވާ

ސަލާމް

01

ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ވަހީދު

-

123

50

-

-

9

48

-

7

-

9

-

02

ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ރިޟާ

-

123

117

-

-

1

-

-

-

-

5

-

03

ކައުންސިލް މެމްބަރ މުޙައްމަދު ޝަކީލް

-

123

77

44

-

2

-

-

-

-

#

ބޭނުމަށް

ރަށުންބޭރުގައި

ރާއްޖޭންބޭރުގައި

މަގާމާއި ނަން

ގަޑިޖެހުނު

އަހަރީ ޗުއްޓީ

ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން ދެވޭ ޗުއްޓީ

އާއިލީޒިންމާގެ ޗުއްޓީ

ކަންކަމުވީއްލިފައި

ސަރުކާރުގެ

-

04

ކައުންސިލް މެމްބަރ ޢަބުދުލްވާހިދު ހުސައިން

-

123

109

3

-

6

-

-

-

-

5

-

05

ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލީ ޔަޙްޔާ

-

123

88

-

-

5

25

-

-

-

5

-

 2013ވަނަ އަހަރު ޖެނުއަރީ އިން ޖޫންގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޡަފުންގެ ޙާޟިރީ ރިޕޯރޓް
ރެކޯޑް ކާޑް ނަންބަރ

ޙާޟިރުވާންވީ

ޙާޟިރުވި

ޙާޟިރުނުވާ

ގަޑިޖެހުނު

ސަލާމް

އަހަރީ ޗުއްޓީ

ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން ދެވޭ ޗުއްޓީ

އާއިލީޒިންމާގެ ޗުއްޓީ

ކަންކަމުވީއްލިފައި

އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އިބްރާހިމް ޝިފާއު

59839

123

82

-

-

6

5

-

1

29

ރަށުންބޭރުގައި

02

ނިއުމާ މުޙައްމަދު ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

11492

123

84

-

-

3

23

-

3

5

ބޭނުމަށް

ރާއްޖޭންބޭރުގައި

#

01

މަގާމާއި ނަން

ސަރުކާރުގެ

5

-

-

03

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އާމިނަތު މުޙުސިޔާ

63504

123

122

-

-

-

-

-

1

-

-

-

04

އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓް އޮފިސަރ ވަޙީދާ އަޙްމަދު

3348

123

97

-

-

3

15

-

8

-

-

-

05

އ.މުނިސިޕަލްސަރވިސް އޮފިސަރ ޢާއިޝަތު ރީޠާ

26941

123

99

-

-

13

9

-

2

-

-

-

06

އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ސިރާޖް އާދަމް

37555

123

116

-

-

7

-

-

-

-

-

-

07

އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ފަރުހާނާ ޢަލީ

16980

123

81

-

-

1

30

-

11

-

-

-

08

އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ މަމްނޫނާ ޢަބްދުﷲ

27149

123

98

-

-

7

18

-

-

-

-

-

09

އ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަރިޔަމް މުޙައްމަދު

20562

123

113

-

-

1

6

-

3

-

-

-

10

އ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އާނިސާ އަލީ

12260

123

104

-

-

4

7

-

8

-

-

-

11

ފޯމަން މުޙައްމަދު އަޙްމަދު

39292

123

119

-

-

4

-

-

-

-

-

-

12

މަސައްކަތު މުޙައްމަދު ޙަލީމް

65301

123

84

-

-

2

30

-

7

-

-

-

ފޯނު ނަންބަރު 6608303 :ފެކްސް ނަންބަރު6608503 :

އީމެއިލް eydhafushi@baa.gov.mv :ވެބްސައިޓް www.eydhafushi.gov.mv
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ

 2013ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯރ ޓް

13

މަސައްކަތު ޒަކިއްޔާ އަޙްމަދު

20869

123

95

-

-

8

15

-

5

-

-

-

14

އިމާމް ޢަބްދުއްރަހީމް ޢަލީ

25780

123

107

-

-

1

15

-

-

-

-

-

15

އިމާމް އިބްރާޙިމް ނިޔާޒް

70680

123

112

1

-

2

-

-

8

-

-

-

16

އިމާމް ޚަދީޖާ މަޙަމޫދު (މަޤާމުން މުސްކުޅި ކުރައްވާފައި)

19419

123

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

އިމާމް ޖަމީލާ ޙުސައިން

19421

123

105

-

-

-

18

-

-

-

-

-

18

މިސްކިތު މަސައްކަތު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ޙުސައިން

58467

123

95

-

-

-

28

-

-

-

-

-

19

މިސްކިތު މަސައްކަތު އަޙްމަދު ޝާކިރު

14724

123

102

-

-

-

21

-

-

-

-

-

20

މިސްކިތު މަސައްކަތު ޙަސަން ޙަމީދު

66905

123

113

-

-

4

5

-

1

-

-

-

21

މިސްކިތު މަސައްކަތު ފަޚްރިއްޔާ މުޙައްމަދު

66938

123

113

-

-

-

10

-

-

-

-

-

22

މިސްކިތު މަސައްކަތު ޔޫސުފް ޙަސަން

69189

123

112

-

-

1

10

-

-

-

-

-

ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް
މާރަނަ  2އާދައިގެ ފެންވަރަށް ހެދުމަށްފަހު ކުއްޔަށް ދޫކުރުން
ރަށަށް އަންނަ ބިދޭސީޓީޗަރުން ތިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ދިމާވަމުންދާތީވެ މިކަމަށް ޙައްލެއްހޯދުމުގެ ގޮތުން ބ .އަތޮޅު ތަޢުލީމީ
މަރުކަޒުން ކައުންސިލްގައި އެދިލައްވާފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މާރަނަ

 02އެކަށީގެންވާ ފެންވަރަކަށް މަރާމާތުކުރުމަށްފަހު ބޭރުގެ

ތީޗަރުން ބޭތިއްބުމަށް ދޭގޮތަށް ކައުންސލުން ނިންމައި ދިނުމަށެވެ .މި ކަމަށް ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު  02ޖަނަވަރީ  2013ވަނަ ދުވަހު
ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ  1ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެލެއްވި  05ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންވަނީ އެކަން އެގޮތަށް ފާސްކޮށްފައެވެ.

ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރާ ގޮތަށް ނިންމުން
މިރަށު ހުކުރު މިސްކިތުގެ ސީލިންގ ވަރަށްބޮޑަށް ހަލާކުވެވަފއިވާތީއާއި ،ވިލާ ކޮލެޖާ މި ކައުންސިލާ ގުޅިގެން މިރަށުގައި މަތީ
ތަޢުލީމްގެ ފުރުޞަތަށް ހުޅުވާލުމުގެ ގޮތުން އެ ކޮލެޖްގެ ކެމްޕަހެއް މިރަށުގައި ޤާއިމް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވާތީއާއި ،މިރަށުގައި ރަސްމީ ފުޓްބޯޅަ
ދަނޑުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާ ދަނޑުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމާބެހޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް ކައުންސިލުން ބޭނުންވާތީވެ،
 03ޖެނުއަރީ  2013ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް ނިންމުމަށް

 02ޖަނަވަރީ  2013ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ

 1ވަނަ

ޢާއްމު ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެލެއްވި  05ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

ފެރީޓާރމިނަލް އެޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިން ވަކިކުރުން
މިއަތޮޅުގެ ފެރީގެ ޚިދުމަތް ދެމުންއައި ފަރާތްކަމުގައިވާ ދީބާޖާ މޯލްޑިވްސް އަށް ފެރީޓާރމިނަލެއް އެޅުމަށް

 2010ވަނަ އަހަރު

މިރަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގައި މިހާތަނަށް އައިއިރު ވެސް މިކަމަށްޓަކައި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވާތީއާއި ،އަދި  2012ވަނަ އަހަރު ފަހުކޮޅު
ބ .އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ،ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީއާއި ،އަދި މި ކައުންސިލާ މިކަމާބެހޭގޮތުން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެއްގައި ދިބާޖާގެ ފަރާތުން ވިދާޅުވެފައި
ވަނީ  2012ވަނަ އަހަރު ނޮވެމްބަރު މަހުގެތެރޭގައި ފެރީޓާރމިނަލްގެ މަސައްކަތް ފަށާނެ ކަމަށެވެ .ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އައިއިރު ވެސް މި މަސައްކަތް
ފެށިފައިނުވާތީ މި ކައުންސިލުން ޤަޞްދުކުރީ މި މަސައްކަތް ސީދާ މި ކައުންސިލުން ކުރާގޮތަށެވެ .މިހެން ކަމުން މިކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިމަކީ
ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްދީފައިވާ ބިމަކަށްވާތީވެ ،އެފަރާތާ ވާހަކަދެއްކުމަށްފަހު ،އެ ބިން އެ ފަރާތުން ވަކިކުރުމަށް ކައުންސިލުން
ޤަރާރެއް ފާސްކޮށް މި ޤަރާޜު ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް

 02ޖަނަވަރީ

 2013ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު

ކައުންސިލްގެ  01ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެލެއްވި  05ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

ފޯނު ނަންބަރު 6608303 :ފެކްސް ނަންބަރު6608503 :

އީމެއިލް eydhafushi@baa.gov.mv :ވެބްސައިޓް www.eydhafushi.gov.mv

ޞަފުޙާ 28

 2013ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯރ ޓް

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ

 2013ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  96ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި ކައުންސިލްގެ
 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ފާސްކުރެވުނެވެ .ކައުންސިލްގެ  2013ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ  2013ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ
 16ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ  2ވަނަ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެލެއްވި  5ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް އިޝްތިހާރު ބޯރޑް ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 151ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ
 24އޯގަސްޓް

މަގުމަތީގައި އިޢުލާނާއި ،އިޝްތިހާރު ހަރުކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދަށް އަދި ޢަމަލުކުރަމުން ނުދާތީވެ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒުން

 1999ގައި ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ ޢާއްމުތަންތާގައި އިޝްތިހާރު ބަހައްޓާ ހިއްޕުމާބެހޭ ޤަވާޢިދަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މިކަމަށް
އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ ހުއްދަ ދޭގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ

 2013ވަނަ އަހަރު ފެބުރުއަރީ މަހުގެ

 20ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ

 03ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެލެއްވި  5ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.

އޭދަފުށީ ބެޑްމިންގޓަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ކޮމެޓީއަށް ފައިސާގެ އެހީ ދިނުން

 2013ވަނަ އަހަރު މާލޭގައި ބޭއްވުނު އަތޮޅު ތަކުގެ ބެޑްމިންގޓަން މުބާރާތުގައި މި ރަށުށުގެ ބެޑްމިންގޓަން ކުރިއަރުވަން
މަސައްކަތްކުރާ (އޭދަފުށީ ބެޑްމިންގޓަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީގެ) ޓީމެއްބައިވެރިވެ ،ރަށަށް ރީތިނަމާއި ޝަރަފު ހޯދައިދީފައި ވާތީއާއި ،ރަގަނޅު
ކާމިޔާބެއް ހޯދާފައި ވާތީ އެފަރާތުން އެދިލައްވާފައިވާ ފަދައިން ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީގެ ތެރެއިން ( 3000 /-ތިންހާސްރުފިޔާ) ދިނުމަށާއި ،އަދި ރަށަށް
ލިބުނު ރީތިނަމާއި ،ހޯދި ކާމިޔާބީގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ( 2000 /-ދެހާސްރުފިޔާ) ދޭގޮތަށް ނިންމުނެވެ .މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ
އަހަރުގެ ފެބުރުއަރީ މަހުގެ

 20ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ

 03ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެލެއްވި

 2013ވަނަ

 4ކައުންސިލަރުންގެ

އިއްތިފާޤުންނެވެ.

ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ނިންމުން
ވިޔަފާރިއާއި ،އިޤްތިޞާދު ފުޅާކޮށް އަދި މިކަމުގައި ގިނަފަރާތްތަކެއްގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން މިރަށުގެ އަތިރިމަތި
ސަރަޙައްދުގައިވާ އެޓޯލް މީޑިޔާ ޕްރަޑަކްޝަން ސެންޓަރ ކުރިމަތިން އޮތް ހުސްބިން ދެބަޔަށް ބަހާލައި މި ދެބައި ކުއްޔަށް ދޫކުރާގޮތަށް ނިންމުމަށް
 2013ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުއަރީ މަހުގެ  20ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލް  03ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއަށް ޙާޞިރުވެ ލެއްވި  04ކައުންސިލަރުންގެ
އިއްތިފާޤުންވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

ކުރީގެ ބ .އަތޮޅު ކޮމެޓީއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިން ވަކިކުރުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގަންވާނީ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ކަމަށްބުނެ މިކަމުގެ އަސާސްތައް ޤާނޫނު އަސާސީގެ

 8ވަނަ

ބާބުގައި ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައި ވީހިނދު އާއި ،އަދި ޤާނޫނު ނަމްބަރ  07/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ
ޤާނޫނާއި ،އަދި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ އެންމެހައި ޤަވާޢިދުތަކާއި ،އަދި ކައުންސިލްގެ އިޙްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދު ކަނޑާއަޅާ ޤަވާޢިދާއި
އަދި ދައުލަތުގެ އެންމެހައި ބިންތައް ކައުންސިލްތަކާ ޙަވާލުކުރުމުގެ ޤަވާޢިދަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު މިރަށުން ބިމެއް ބ .އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އޮންނަން
ވާނެކަމަށް މި ކައުންސިލަށް ޤަބޫލު ނުކުރެވޭތީވެ ،ދެންނެވުނު ބިން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ވަކިކުރުމަށް މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން

ފޯނު ނަންބަރު 6608303 :ފެކްސް ނަންބަރު6608503 :

އީމެއިލް eydhafushi@baa.gov.mv :ވެބްސައިޓް www.eydhafushi.gov.mv
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ

 2013ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯރ ޓް

ޤަރާރެއްފާސްކޮށް ،މި ޤަރާރު ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އެންމެހާފަރާތްތްކަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް

 2013ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުއަރީ މަހުގެ

 20ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ  03ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެލެއްވި  04ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

އޭދަފުށީ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމުން
މި ބިމަކީ  1980ވަނަ އަހަރު މި ޖަމްޢިއްޔާއަށް ދޫކޮށްފައިވަ ބިމަކަށް ވެފައި އަދި މިހާތަނަށް އައިއިރުވެސް މި ބިމުގައި
ޢިމާރާތުގެ ފައުންޑޭޝަން އެޅުންފިޔަވައި އިތުރު އެއްވެސް ކަމެއްކޮށްފައި ނުވާތީއާއި ،އަދި މިތަން މިގޮތަށް ބޭއްވުމުގެ ސަބަބުން އެތަން ވަރަށްބޮޑަށް
ހަޑިވެ އަދި އެހިސާބުގަނޑުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ އެތަށްބައެއްގެ ޝަކުވާ ކައުންސިލަށް ލިބެމުންގޮސްފައި ވާތީއާއި ،އަދި މިތަން ސާފުކޮށް މިތަނުގެ
މަސައްކަތް ފެށުމަށް ވެރިފަރާތަށް އެތަށް ފަހަރަކު އެންގިފައި ވާތީއާއި ،އަދި އެފަރާތުން މިކަމަށް އެއްވެސް އިޖާބައެއް ދީފައިނުވުމުން ބިންދޫކޮށްފައިވާ
މަޤްޞަދު ޙާޞިލްވަމުންދާ ކަމަށް މި ކައުންސިލަށް ޤަބޫލު ނުކެރެވޭތީ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއި އަދި އޭގެދަށުން ހެދިފައިވާ އެންމެހައި ޤަވާޢިދުތަކަށް
ރިޢާޔަތްކޮށް ކައުންސިލުން ބިން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ވަކިކުރުމަށް ޤަރާރެއް ފާސްކޮށް ،މި ޤަރާރުގެ ކޮޕީ އެފަރާތަށާއި އަދި ސަރުކާރުގެ
ކަމަބެހޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމަށް

 2013ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުއަރީ މަހުގެ

 20ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ

 03ވަނަ ޢާއްމު

ޖަލްސާއަށް ޙާޞިރުވެލެއްވި  4ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީފާސްކޮށްފައެވެ.

ރޯޝަން ހިޔާގެ  2ކޮޓަރި އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް ނިންމުން
ކައުންސިލްގެ އެސެޓެއްގެގޮތުގައި ހުރި ރޯޝަންހިޔާ އަކީ މިޒަމާނަށްބަލާއިރު އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފެންވަރަށް ހުރިތަނަކަށްނުވާތީއާ،
އަދި މިހާރު މި ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދާ އެހެންތަންތަނުގެ ފެންވަރު ރަނަގނޅުވެފައިވާތީ ،މިތަނުން ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ހިފާފަރާތްތައް މަދުވަމުން ދިއުމުގެ
ސަބަބަނުން އެކަށީގެންވާ އާމްދަނީއެއް ލިބެމުން ނުދާތީވެ ،މިތަނުގެ ފެންވަރު ރަގަނޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން މިތަނުގެ ދެ ކޮޓަރި މި ޒަމާނުގެ ފެންވަރަށް
ހެދުމަށް  20ފެބުރުއަރީ  2013ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލް  03ވަނަ ޢާއްމު ޖްލަސާއަށް ޙަޟިރުވެލެއްވި  4ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންވަނީ
ފާސްކޮށްފައެވެ.

މަލްޓިޕަރޕަސް އިން ކުއްޔަށްދޫކޮށްފައިވާ ހޮޓަލުގެ މަގުމަތީ ފާރުގަޔާ އަދި ޢިމާރާތުގެ ފާރުގައި ކުލަލުމަށް ނިންމުން.
މަލްޓިޕަރޕަސް ހޮޓާ ހިންގަމުންގެންދާ ފަރާތުން ހޮޓަލުގެ ފާރުގައި ކުލަލުމަށް އެދިފައިވާތީ ،މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މިކަމަށް
މަޝަވަރާ ކުރުމަށްފަހު ،މެމްބަރުންނަށް ފެނިލައްވާފައި ވަނީ ހޮޓަލާއި އަދި މަލްޓިޕަރޕަސްގެ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކަކީ އެއްކޮށްހުރި ތަންތަން ކަމަށްވާތީ،
މަލްޓިޕަރޕަސް އެކައުންޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން މިކަންކުރުމަށެވެ .މި ގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ

 06މާރޗް  2013ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ 04

ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެލެއްވި  04ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.

ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ މަސްއަލަ ނިންމުން
ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްއަށް ތެޔޮ ވިއްކުމަށްޓަކައި މިރަށުން ދޫކޮށްފައިވާ  1069.68އަކަފޫޓްގެ ބިމުގެ އެގްރިމެންޓްގެ މުއްދަތު
ހަމަވުމުން ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްއާއި މި ކައުންސިލާ ދެމެދު ވާހަކަދެކެވި ،އެފަރާތުން ކުރިން ހަދާފައިވާ އެގްރިމެންޓްގެ މުއްދަތު

 10އަހަރަށް

އިތުރުކޮށް ،އަދި ބިމުގެ އަކަފޫޓަކަށް ( 1 /-އެއްރުފިޔާ) ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމުމާ ގުޅިގެން އެފަރާތުން މިކަން އަވަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުވާފައިވާ
ސިޓީއާ ގުޅިގެން  06މާރްޗް  2013ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ  5ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވަނީ ބިމުގެ އެގްރިމެންޓް
ދުވަހަށް އިތުރުކޮށް ދިނުމަށާއި ،އަދި ބިމުގެ އަކަފޫޓަކަށް /-

 10އަހަރު

( 1އެއްރުފިޔާ) ނެގުމަށެވެ .މިގޮތަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެލެއްވި

4

ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.

ފޯނު ނަންބަރު 6608303 :ފެކްސް ނަންބަރު6608503 :

އީމެއިލް eydhafushi@baa.gov.mv :ވެބްސައިޓް www.eydhafushi.gov.mv
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 2013ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯރ ޓް

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ

ރަށުފެންވަރުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމު ޕްލޭނާ ބެހޭގޮތުން އެންވައަރމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ހުށަހެޅުއްވި
މަސްއަލަ
މިރަށުގައި ކުނިކޮށި އެޅުމަށް ބޭނުން ބިން ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި އެންވައަރމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ފޮނުއްވާފައިވާ
ސިޓީގައި އެދި ވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތަށް މިހާރު ވެސް މިރަށުގައި ކުނި އަޅަމުން ގެންދާ ސަރަޙައްދަކީ މިކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަޙައްދުކަމުގައި
ނިންމައި އެކަން އެފަރާތަށް އެންގުމަށް

 06މާރޗް  2013ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ

 5ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެލެއްވި

4

ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މަތީ ތަޢުލީމަށް ޚަރަދު ކުރުން
 2010ވަނަ އަހަރު އޭދަފުށީގެ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް އޭރުގެ ބ .އަތޮޅު ކޮމެޓީން ދެއްވާފައިވާ -
( 30،000/ތިރީސްހާސް ރުފިޔާ) ގެ ތެރެއިން  2013ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު ބާކީހުރި ( 21،000 -/އެކާވީސްހާސް ރުފިޔާ) މިރަށުގައި މަތީ ތަޢުލީމް
ޤާއިމްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ޚަރަދުތައްކުރުން
މިފައިސާއަކީ ކައުންސިލްތައް އުފެދުމުގެ ކުރިން ލިބިފައިވާ ފައިސާކަމަށްވާތީވެ ،މިފައިސާ ދެންނެވިފައިވާ ގޮތޮގެ މަތިން
ޚަރަދުކުރުމަށް  06މާރޗް  2013ވަނަ އަހަރު މާރޗް

 13ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ

 05ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއަށް ހާޟިރުވެލެއްވި

04

ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންވަނީ ފާސްކުރައްވާފައެވެ.

ތަރައްޤީގެ ކަންކަމަށް ފައިސާ ޚަރަދުކުރުން
 2008ވަނަ އަހަރު ބައިނަލް އަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަނގަކުރުމަށް އޭރުގެ ރ.ކ ކޮމެޓީން ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުން
ޚަރަދުކުރުމަށް  13މާރޗް  2008ގައި ނެގި ( 50،000 /-ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ) ގެތެރެއިން ޚަރަދު ކުރުމަށް ފަހު ކައުންސިލް އުފެދުނުއިރު ހުރި
( 19،961.50ނަވާރަހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސްއެއްރުފިޔާ/ފަންސާސްލާފި) ކައުންސިލުން ހިންގާ ތަރައްޤީގެ ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް
 06މާރޗް

 2013ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ

 05ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ ލެއްވި

 4ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންވަނީ

ފާސްވެފައެވެ.

މަލްޓި ޕާރޕަސް ބަޖެޓް ފާސްކުރުން
މި ޢިމާރާތަކީ  2005ވަނަ އަހަރު މި ރަށުގައި ދިވެހިސަރުކާރާއި ވާރޅްޑް ބޭންކާ ގުޅިގެން ހިންގި އިންޓަރގްރޭޓެޑް ހިއުމަން
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ޢިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ތަނެކެވެ .އަދި މިތަނަކީ ތަފާތު ބޭނުން ކުރެވޭގޮތަށް އެންމެ މިޒަމާނުގެ ފެންވަރަށް ވަޞީލަތްތައް
ޤާއިމްކޮށް ޢިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ތަނެއްކަމުން މިތަނުގެ ތަންތަން ވަނީ ތަފާތު ފަރާތްތަކަށް އާމްދަނީ ލިބޭއުޞޫލުން ކުއްޔަށްދޫކުރެވިފައެވެ .މިތަން
މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް

 2013ވަނަ އަހަރު މަލްޓިޕަރޕަސް ބަޖެޓް ( 453،700 /-ހަތަރުލައްކަ

ފަންސާސްތިންހާސް ހަތްސަތޭކަރުފިޔާ )/ވަނީ  06މާރޗް  2013ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ  05ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެލެއްވި 4
ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރައްވާފައެވެ.

ފޯނު ނަންބަރު 6608303 :ފެކްސް ނަންބަރު6608503 :

އީމެއިލް eydhafushi@baa.gov.mv :ވެބްސައިޓް www.eydhafushi.gov.mv
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ

 2013ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯރ ޓް

އޭދަފުށީ ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމަށް ނިންމުން
މިރަށަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ފުޓްބޯޅައިގެ ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިން އެފެދެމުން ގޮސްފައިވާ އަދި މިހާރު ވެސް އުފެދެމުންދާ ރަށަކަށް
ވެފައި ،އަދި މިރަށުގައިވާ ފުޓްބޯޅަދަނޑަކީ ،އެންމެ އެކަށީގެންވާ ދަޑަކަށް ނުވާތީވެ ،ދަނޑުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމަށްޓަކައި ،ސަރުކާރުގެ ކަމަބެހޭ
ފަރާތްތަކުގައި އެތަކެއްފަހަރު ދަންނަވައިގެން ( 230،000 /-ދެލައްކަ ތިރީސްހާސް ރުފިޔާ) ދެއްވާނޭކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ .ނަމަވެސް ކައުންސިލަށް
މިހާތަނަށް ދެއްވާފައިވަނީ ( 115،000 /އެއްލައްކަ ފަނަރަހާސް ރުފިޔާ) އެވެ .މަސައްކަތުގެ ފަންސާސްއިންސައްތަ ނިމުމުން އަނެއްބައި ދެއްވާނޭކަމަށް
ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ .އެހެން ކަމުން މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
ޢާއްމުޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެލެއްވި

 27މާރޗް  2013ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ

 06ވަނަ

 4ކައުންސިލަރުން ގެ އިއްތިފާޤުންވަނީ މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއްހޯދުމަށް ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާނުކުރުމަށް

ފާސްކޮށްފައެވެ.

ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގެ އިރުމަތީކޮޅުން ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ނިންމުން
މިރަށު އިރުމަތީކޮޅު ބަނދަރުން ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުން މިހާރު ދޫކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ދެ ބިން
އެ ބިންތައް ދޫކުރާ މަޤްޞަދު ޙާޞިލްވާ ގޮތަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން މިކަން ކުރުމަށް ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލުމަށް

 27މާރޗް 2013

ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ  06ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެލެއްވި  3ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

ބަހިއްޔާ ޕްރީސްކޫލްގެ މަސައްކަތު މީހާގެ މުސާރަ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުގެ ތެރެއިން ބޮޑުކުރުން
ބަހިއްޔާޕްރީސްކޫލްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ ދެ މަސައްކަތު މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކަށް ދެމުންއަންނަ މުސާރައަކީ /

2200

(ދެހާސްދުއިސައްތަ ރުފިޔާ) އެވެ .އަނެކެއްގެ މުސާރައަކީ ( 1200 /-ބާރަސަތޭކަ ރުފިޔާ) އެވެ.
އެއް މަސައްކަތެއްކުރާ ދެމީހެއްގެ މުސާރައިގެ މިހާބޮޑު ތަފާތެއް ހުރުމަކީ ހަމަހަމަކަމުގެ އުޞޫލުތަކާ ވެސް ޚިލާފުކަމަކަށް ވާތީވެ،
 25އޭޕްރީލް  2013ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ

 07ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާ އަށް ޙާޟިރުވެލެއްވި ހަތަރު ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން

ފާސްކޮށްފައިވަނީ ދެމީހުންނަށްވެސް ހަމަހަމަ މުސާރަ ދޭގޮތަށް ނިންމުމަށެވެ.

ބަހިއްޔާ ޕްރީސްކޫލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން
ބަހިއްޔާ ޕްރީސްކޫލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމާށާއި ،މުޅި ސްކޫލްގެ

 2013ވަނަ އަހަރުގެ ޚަރަދުތަކަށް

 2013ވަނަ އަހަރު

ބަހިއްޔާ ޕްރީސްކޫލް ބަޖެޓްގެ ގޮތުގައި ( 193،500 /-އެއްލައްކަ ނުވަދިހަ ތިންހާސް ފައްސަތޭކަ ރުފިޔާ) ޚަރަދުކުރުމަށް ފާސްކުރުމަށް  08މެއި 2013
ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ  08ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެލެއްވި  5ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  151ވަނަ މާއްދާގެ (ޒ) ގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ " މަގުފާރު އަދި އިންފާރު ތަޅާލުމާބެހޭ
ޤަވާޢިދަށް" މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން.
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މާއްދާގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ދެންނެވިފައިވާ ޤަވާޢިދުގެ

 7ވަނަ މާއްދާގެ ތިރިއަށް

މާއްދާއެއް އިތުރުކޮށް މި މާއްދާގެ އަރިމަތީ ސުރުޚީއަކީ ކަންވައްކުރުން ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި ،އަދި މި މާއްދާއަކީ މި ޤަވާޢިދުގެ

 8ވަނަ މާއްދާކަމުގައި

ހަމަޖެއްސުމަށް ޖެހޭ ސަބަބެއްކަމުގައި މަސްއަލަ ހުށަހެޅުއްވި މެމްބަރު ފާހަގަކުރައްވާފައި ވަނީ މިކަމަކީ ޢާއްމުގޮތެއްގައި މަސްއަލަ ދިމާވަމުން އަންނަ

ފޯނު ނަންބަރު 6608303 :ފެކްސް ނަންބަރު6608503 :

އީމެއިލް eydhafushi@baa.gov.mv :ވެބްސައިޓް www.eydhafushi.gov.mv

ޞަފުޙާ 32

 2013ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯރ ޓް

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ

ކަމަކަށްވެފައި ،މި ޤަވާޢިދުގައި މިކަން ހިމެނިފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން މިފަދަ މަސްއަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރުމާއި ،އަދި ކުރީގެ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ހަދާފައިވާ ޤަވާޢިދެއްގައި މިކަން ފާހަގަކޮށްފައި ވާތީ ،ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދަކުން
މިފަދަ ކަމަކަށް ބާރު ލިބިއްޖެނަމަ މިފަދަ ކަންކަމުގައި ދިމާވަމުން އަންނަ މަސްއަލަތަކަށް ދާއިމީ ޙައްލެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމެއްކަމަށްވުމުން .،މަސްއަލަ
ހުށަހެޅުއްވި މެމްބަރު ހުށައެޅުއްވި ގޮތަށް

 08މެއި  2013ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ

 8ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެލެއްވި

5

ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންވަނީ ފާސްކުރައްވާފައެވެ.

ރަށުގެ މަގުތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަނގަކޮށްލެވޭ މަގުތަކުގައި ހޮޅިދަނޑި ޖެހުމަށް ނިންމުން
މިރަށުގެ ބައެއްމަގުތަކުގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އަލިކަން ނެތުމުގެ ސަބަބުން މިފަދަ ސަރަޙައްދުތަކުގައި
ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އުދަނގޫވަމުން ދާތީ ،ކައުންސިލުން ހިންގާ ތަރައްޤީގެ ތަފާތު ޕޮރޮގްރާމްތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން
ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްގެން ދެންނެވިފައިވާ ފަދަ ތަންތަނުގައި ބައްތި ޖެހުމަށްޓަކައި ،ހޮޅިދަނޑި ހެދުމަށް

 08މެއި

 2013ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު

ކައުންސިލްގެ  8ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެލެއްވި  5ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

ކައުންސިލް އިދާރާ އެއަރކޯން ކުރުމަށް ނިންމުން
މި ޢިމާރާތަކީ އެންމެ މިޒަމާނުގެ ފެންވަރަށް ހަދާފައިވާ ޢިމާރާތަކަށް ނުވާތީއާ ،އަދި ޢިމާރާތް ހުރިގޮތުން ތަނުގެ ހޫނުގަދަވުމުގެ
ސަބަބަން ތަނުގައި ބޭނުންކުރާ ކޮމްޕިއުޓަރ ފަދަތަކެތި ހަލާކުވަމުންދިއުމާ ،މިފަދަ ޒަނާނެއްގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ މާޙައުލެއް
ޤާއިމްވެފައި އޮންނަތަނެއްގައި ކަމަށް ފެންނާތީ ،ކައުންސިލް އިދާރާ އެއަރކޯން ކުރުމަށް  08މެއި  2013ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ  8ވަނަ
ޢާއްމުޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެލެއްވި  05ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ މަސްއަލަތައް ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ނިންމުން
މިރަށު ފުއްކަފަގޭ އިދްރީސް މަޙްމޫދާއި ،ފަސްމީރު މުޙައްމަދު ޝާކިރާއި ،ފަހިވައި ޒާކިރު ޙުސައިނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތައް
ދޫކޮށްފައި ވަނީ އޭރުގެ ބ .އަތޮޅު އޮފީހާއި އެފަރާތްތަކާ ދެމެދު ހެދިފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ކަމަށް ވާތީވެ ،ޤާނޫނު ނަމްބަރ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ
ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ބާޠިލް ކުރުމަށް ހުށަހެޅުމަށް

07/2010

 145ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އެފަރާތްތަކާ ދެމެދު
 06ޖޫން  2013ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ 9ވަނަ ޢާއްމު

ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެލެއްވި  05ކައުންސިލަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

ވިލާ ކޮލެޖް އޭދަފުށީ ކެމްޕަސްގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބް ހެދުމަށް މަލްޓިޕަރޕަސްގެ ލައިބްރައީ ދޫކުރުމަށް ނިންމުން
ވިލާ ކޮލެޖްގެ ފަރާތުން މިރަށުގައި ހިންގަމުންގެންދާ ކެމްޕަހުގެ ކޮމްޕިއުޓަރލެބްގެ ގޮތުގައި ވަގުތީގޮތުން ބޭނުން
ކުރަމުންއައި ބ .އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ކޮމްޕިއުޓަރލެބް ކެމްޕަހަށް ދޫކުރުމުގައި ސްކޫލަށް ދަތިތަކެއް ދިމާވުމުގެ ސަބަބުން އެ
ކެމްޕަހުން ދާއިމީކޮށް މިފަދަ ތަނެއް ހެދުމަށް ބޭނުންވާތީވެ ،ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މަލްޓި ޕަރޕަސް ގެ ލައިބްރަރީ  2013ވަނަ
އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރގެ ނިޔަލަށް ތަނަށްބޭނުންވާ ހުރިހާ ޚަރަދެއް އެފަރާތުން ކުރާގޮތަށް ކެމްޕަހުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބް ހިންގަން ދިނުމަށް 07
މާރޗް  2013ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ  03ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެލެއްވި  4ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންވަނީ
ފާސްކޮށްފައެވެ.

ފޯނު ނަންބަރު 6608303 :ފެކްސް ނަންބަރު6608503 :
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ޞަފުޙާ 33

 2013ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯރ ޓް

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ

ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީއަށް ކައުންސިލް އިދާރާގެ  5މެމްބަރުން ހަމަޖެއްސުން
އެސްޓިމޭޓް އުޞޫލުން މަސައްކަތްތައް އެކި ފަރާތްތަކާ ޙަވާލު ކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮކިއުމަންޓާ އެއްގޮތަށް ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކޮމެޓީއެއް
އޮންނަން ޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވުމާއި ،އަދި މިގޮތަށް ކޮމެޓީއެއް އޮތުމުން މިފަދަ މަސައްކަތްތައް އެކި ފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކުރުމުގައި ދެފުށްފެންނަ
ހާމަކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި މިކަން ކުރުމަށް ފަސޭހަވާނެތީވެ ،ކައުންސިލް އިދާރާގެ
އޭޕްރީލް  2013ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ

 5މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ބިޑް ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލުމަށް

 04ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެލެއްވި

17

 03ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންވަނީ

ފާސްކޮށްފައެވެ.

އޯޑިޓް
އިންޓަރނަލް އޯޑިޓް
އިންޓަރނަލް އޯޑިޓް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

މާލީ އޯޑިޓް
މާލީ އޯޑިޓް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

އިދާރީ އޯޑިޓް
އިދާރީ އޯޑިޓް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

އެކްސްޓަރނަލް އޯޑިޓް
އެކުސްޓަރނަލް އޯޑިޓް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ އަޑުއެހުމާއި ،ޖަވާބުދާރީވުން
 2013ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ކައުންސިލުން ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ އަޑުއެހުމަށާއި ،ކައުންސިލްގެ
ކަންކަން ހިންގަމުންދާގޮތް ރައްޔިރުންނަށް ހާމަކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ،ވަނީ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށް ކައުންސިލުން ހިންގަމުންގެންދާ އެކިއެކި
ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ،އަދި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރެވިފައެވެ .އަދި ހަމަ ރައްޔިތުން ކުރި ސުވާލުތަކަށް ވަނީ
ޖަވާބު ވެސް ދެވިފައެވެ.

ފޯނު ނަންބަރު 6608303 :ފެކްސް ނަންބަރު6608503 :

އީމެއިލް eydhafushi@baa.gov.mv :ވެބްސައިޓް www.eydhafushi.gov.mv
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 2013ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯރ ޓް

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ

ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް
ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަގަނޅުކޮށް އިދާރީ ހިންގުމުގެ ފޭރާން ހެޔޮކޮށް
ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ،ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ .މި ގޮތުން  2012ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލެވުނު ކައުންސިލް އިދާރާ
ހިންގުމުގެ ޢާއްމު ޤަވާޢިދުގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް ހުރިކަމަށް ފާހަނގަކުރެވޭ ތަންތަން އިޞްލާޙުކޮށް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ ކުރެވިފައެވެ .މިކަން
ކުރުމުގައި އަމާޒެއްކަމަށް ބަލާފައިވަނީ ކައުންސިލުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ގޮތަކަށް މި ޤަވާޢިދުތައް ބައްޓަންކުރުމެވެ .މި
ޤަވާޢިދުތައް މުރާޖަޢާ ކުރުމުގައި ކައުންސިލް އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޡަފުންގެ ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ދެވިފައި ވާނެއެވެ .ކައުންސިލް
އިދާރާ ހިންގުމަށް މިފަދަ ޤަވާޢިދެއް ހެދިފައި އޮތުމަކީ މުހިއްމުކަމަކަށް ވާތީ މި ޤަވާޢިދުތަކާ މެދު ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހު މިހާރު ދަނީ
މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަމުންނެވެ.
އަދި މިއާއެކު

 2012ވަނަ އަހަރު ތައްޔާރުކޮށް ބޭނުންކުރަންފެށި ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް އަޕްޑޭޓްކޮށް ކައުންސިލްގެ

މަސައްކަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން އެގެން ހުންނާނޭފަދަ ގޮތަކަށް ވަނީ އިންތިޒާމް ކުރެވިފައެވެ .މިކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓަކީ
 www.eydhafushi.gov.mvއެވެ .އަދި ހަމައެއާއެކު ވެބްސައިޓްގެ ސަބަބުން ކައުންސިލުން ކުރާ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފުޅާދާއިރާއެއްގައި
ހާމަކުރުމުގެ މަގު ތަނަވަސްވެ ދެފުށްފެންނަ ގޮތަކަށް ކަންކަން ކުރުމުގައި އެހީތެރިކަން ލިބިގެން ދާނެއެވެ.

ހަވަނަބައި :ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު



______________________________________________________________________
ކައުންސިލްގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބަޔާން
ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ
ފާއިތުވި  2013ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  06މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބިފައިވަނީ މައިގަނޑު ތިންގޮތަކަށެވެ .އެއީ:
.1

ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ދެއްވި ހިލޭއެހީ

.2

އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައްޔިތުންގެ ރަށުތަރައްޤީގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑަށް ލިބޭފައިސާ

.3

މަލްޓި ޕަރޕަހުން ކުލީގެ ގޮތުގައިލިބޭ ފައިސާ

ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ދެއްވާ ހިލޭ އެހީ
ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ހިލޭ އެހީގެގޮތުގައި  2013ވަނަ އަހަރަށް ( 4,223,976/-ހަތަރު މިލިއަން ދެލައްކަ
ތޭވީސްހާސް ނުވަސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަރުފިޔާ) ވަނީ ދެއްވާފައެވެ .އެއީ ކައުންސިލަރުންނާއި ،މުވައްޡަފުންގެ މުސާރައާއި ،އުޖޫރަ އަދި ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ
ގޮތުގައި ( 4,198,576/-ހަތަރު މިލިއަން އެއްލައްކަ ނުވަދިހައަށްހާސް ފައްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަރުފިޔާ) އާއި ،ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި
(ފަންސަވީސްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ރުފިޔާ) އެވެ .އޭގެ ތެރެއިން

 2013ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ

މުވައްޡަފުންގެ މުސާރައާއި އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި އާއި ،ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި
ފައްސަތޭކަ ތިރީސް ނުވަރުފިޔާ/ސާޅިސް ދެލާރި) އާއި ،އަދި

25,400/-

 6މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލަރުންނާއި،

( 1,888,539/42އެއްމިލިއަން އަށްލައްކަ އަށްޑިހައަށްހާސް

( 7,314/-ހަތްހާސް ތިންސަތޭކަ ސާދަރުފިޔާ) ގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުއާއި އެކު ޖުމްލަ

( 1,895,853/42އެއްމިލިއަން އަށްލައްކަ ނުވަދިހަފަސްހާސް އަށްސަތޭކަ ފަންސާސްތިންރުފިޔާ/ސާޅީސް ދެލާރި) ވަނީ ޚަރަދުކުރެވިފައެވެ.
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ

ނިންމުން
މި ކައުންސިލްގެ ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑަށް  2013ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކިގޮތްގޮތުން
(ހަތަރުލައްކަ ތިރީސް ހަހާސް އެއްސަތޭކަ އަށްރުފިޔާ/އަށްޑިހަ ތިންލާރި)

436,108/83

ވަނީ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ޖަމާކުރެވިފައެވެ .އަދި ހަމަ މިއާއެކު

ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ކައުންސިލުން ކުއްޔަށް ދީފައިވާ މަލްޓިޕަރޕަސް ޢިމާރާތުން ކުލީގެ ގޮތުގައި

 2013ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ހަ

މަސްދުވަހުގެތޭގައި ( 117,500 /-އެއްލައްކަ ސަތާރަހާސް ފައްސަތޭކަރުފިޔާ )/ވަނީ ލިބިފައެވެ.
 26ފެބުރުއަރީ  2011ގައި މި ކައުންސިލް އުފެދުނު އިރު މިރަށު ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހުރި ރައްޔިތުންނަށް އެއިން ލާބައާ މަންފާ ނެރެވޭނެ
އެންމެހައި ތަންތަނާއި ތަކެތި ބަލައި ޙާލަތު ދެނެގަނެ ގެންނަންޖެހޭ އެންމެހައި ބަދަލުތައް ގެނައުމަށްފަހު މިހާރު ކައުންސިލަށް އެކަށީގެންވާ ނަފާ
ލިބެމުންދާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

ކައުންސިލުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަހުގެ މާލީ ހިސާބު
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ

 2013ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯރ ޓް

(ކައުންސިލުގެ ފައިސާ ބެލެހެއްޓިގޮތާއި މާލީ ހިސާބުގެ ކުރު ތައާރަފެއް ލިޔުމަށް)
 2013ގެ
ފުރަތަމަ  6މަހުގެ

2013ވަނަ އަހަރު

ވަނަ 2012

ޚަރަދު

ލިބުނު ބަޖެޓް

އަހަރުގެ ޚަރަދު

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

2080690.98

4198576.00

6426876.84

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

7314.00

25400.00

76525.60

ބަޖެޓް މުޅި ޖުމްލަ

2088004.98

4223976.00

6503402.44

ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
 210މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

1479217.42

3089041.00

3282715.16

72556.97

208585.00

282006.95

 221ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

14874.00

29750.00

66007.33

 222އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

28805.00

68600.00

503109.00

 223އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

271639.39

425300.00

1373933.52

 225ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

1166.66

14000.00

-

 226މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

1398.00

2800.00

338387.16

 228ސަރުކާރުންދޭ އެހީ ،އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް

211033.54

360500.00

570717.72

-

-

10000.00

2080690.98

4198576.00

6426876.84

213

281

ޕެންޝަނާއި ،މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި
ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް
ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
 421އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު

7314.00
7314.00

210

25000.00

76525.60

25000.00

76525.60

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

 211މުސާރައާއި އުޖޫރަ

1182855.20

2386872.00

2313533.21

 212މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް

296362.22

702169.00

969181.95

1479217.42

3089041.00

3282715.16

ރިޕޯރޓް ނިންމުން
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 2013ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯރ ޓް

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ  2013ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ
ތަފްޞީޅް ރިޕޯރޓް ލިޔެ ނިންމާލުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު ދެއްވި ކަމަށްޓަކައި ،ﷲ ގެ ޙަޟްރަތަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަމެވެ .އަދި މި ރިޕޯރޓް
އެކުލަވާލުމުގައި ފަންނީ ގޮތުންނާއި އިދާރީ ގޮތުން އެހީތެރިވެދެއްވި އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
ހަމައެއާއެކު ކައުންސިލްގެ އެންމެހައި ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކޮށް ހިންގުމުގައި އެހީތެރިކަން ދެއްވި އެންމެހައި ފަރާތްތައް ވެސް މި ޝުކުރުގައި ޝާމިލް
ކުރަމެވެ.
މި ލޮބުވެތި ޤައުމާއި މިރަށުގެ ޞުލްޙަ މަސަލަސްކަން ތާއަބަދަށްމެ ލަހައްޓަވައި ކާމިޔާބު މިންވަރުކުރައްވައި މިރަށަށް ފާގަތި
ދުވަސްތަކެއް ދޭއްވާށިއެވެ.
(އާމީން)
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