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 .2ތަޢާރަފު
މި ރިޕޯރޓަކ ދިވެހިރާޖޭގެ އިދާރ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަމްބަރ
 )2010/07ގެ  109ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މާޅޮސްމަދުލު ދެކުނުބުރ އޭދަފުށ
ކައުންސިލުން  2017ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  06މަސްދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞލް ރިޕޯރޓެވެ.
މި ރިޕޯޓުގައި ،އޭދަފުށ ކައުންސިލުގެ ތަޞައްވުރާއި ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ލަނޑުދަނޑިތަކަށް ވާޞިލުކުރުމަށް
ހިންގި

ހަރަކާތްތަކާއި،

ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
މަސައްކަތްތަކުގެ

ރޭވިފައިވާ

މގެއިތުރުން
ތަފްސލާއި

ހަރަކާތްތަކާއި،

2017
މާލ

ވަނަ

ތަފްސލު

ކައުންސިލުގެ

އަހަރުގެ
އަދި

އިދާރ

ފުރަތަމަ

ކައުންސިލު

ހިންގުން

ހަމަސްދުވަހު
ހަރުދަނާ

ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުގެ
އޭދަފުށ

ކުރުމަށް

މައުލޫމާތު

ކައުންސިލުން
ކުރެވުނު

ކުރެވުނު

މަސައްކަތްތަކާއި

މަސައްކަތްކުރުމުގައި ދިމާވި ދަތިތަކަށް ބަލައިލެވިފައިވާނެއެވެ’.

 .3ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވަރު
ދނ ،އިޖްތިމާޢ ،ޞިއްޙ ތަޢުލމ ،ޡަޤާފ ،އިޤްތިޞާދ ،އަދި ޢުމްރާނ ގޮތުންނާ ތިމާވެށގެ ގޮތުން
ތަރައްޤއަށް ލޯބިކުރާ އެކުވެރި ރަޙުމަތްތެރި އެކަކު އަނެކަކަށް އަޅާލާ އުފާވެރި ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ މި ސަރަޙައްދުގެ ނާރެހަކަށް
ހެދުން

 .4ކައުންސިލްގެ މިޝަން
އިސްލާމ އުޞޫލްތަކާއި ،އިޖްތިމާޢ ރިވެތި އާދަތަކަށާއި ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް ރައްޔިތުން އަހުލުވެރިކުރުވުން.
ޞިއްޙގޮތުން

ހޭލުންތެރި

ދިރިއުޅޭ

ރައްޔިތަކު

އަދި

ޞިއްހ

ޚިދުމަތަކ

ރައްޔިތުންގެ

އިތުބާރު

ލިބިފައިވާ

އެއްޗަކަށްހެދުމާއި ،ޚިދުމަތުގައި ދެމިތިބި މުއައްޒަފުންނާއި ،އެދާއިރާއަށް އަލަށްވަންނަ މުއައްޒަފުންނަށް ތަޢުލމާއި ތަމްރނު
ހޯދައިދިނުން.
ޒަމާނުއްސުރެ ރަށުގައި އޮންނަ ޘަޤާފަތް ދިރުވައި އާލާކޮށް ދެމެހެއްޓުން.
ކުޑަކުދިންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވމހުންނާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މހުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ލިއްބައިދޭ ބަދަހި
އާއިލާ ތަކެއް ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ހެދުން.
ޒާމާނ ވަޞލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޤައުމާއި ރަށަށް ބޭނުންތެރި ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން އެންމެފުރިހަމަ ތަޢުލމުދޭ ނިޒާމެއް
ޤާއިމްކުރުމާއި ،އުފެއްދުންތެރިކަމާއިއެކު ތަފާތު ހުނަރުތައް އުގަންނައިދިނުމުގެ ފެންވަރު މަތިވެގެންދާނެ މާޙައުލެއް
ޤާއިމްކުރުން.
ކަސްރަތާއި ތަފާތު ކުޅިވަރު ކުޅެވޭނެ ނިޒާމްތައް ޤާއިމްކޮށް އަދި މި ދާއިރާތަކަށް ފަންނމހުން ތަމްރނުކުރުމާއި،
ތަމްރނުކުރެވޭ މހުންނަކ ޤައުމ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ބަޔަކަށްހެދުން.
ޤުދުރަތ ވަސލަތްތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއި ،ފެހި އަދި ހިޔާ ލިއްބައިދޭ ދިރިއުޅެން ހިތްފަސޭހަ

ރަށަކަށް

ހެދުމާއި ،ތިމާވެށިދެކެ ލޯބިވާ ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ތަންތަނާއި ތަކެތި އެގޮތުގައި ދަމަހައްޓާ ރައްޔިތުންތަކެއް ދިރިއުޅޭ
ރަށަކަށް ހެދުން.
ޒަމާނ މަސްވެރިކަމަށް މަގުފަހިކޮށް ،ދެމެހެއްޓެނެވި މަސްވެރިކަން އާލާކުރުމާއި ،ދަނޑުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމާއި ،ކުދި އަދި
މެދުފަންތގެ ވިޔަފާރި ކުރިއަރުވައި

ތަރައްޤކުރުމަށް ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމާއި ،ބަނދަރުމަތގައި ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް

ރައްކާތެރިކަމާއެކު މުދާ ލިބޭނެގޮތް ހެދުން.

ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

މއިލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އ ެ
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 .5ރަށުގެ ވަނަވަރު


އޭދަފުއްޓަކ މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ މެދުތެރޭގައި ކާށިދޫ ބޮޑު ކަނޑާއި ގުޅިފައިވާ އަތޮޅޮގެ އިރުމަތބިތުގައި އޮންނަ
ރަށެކެވެ .މި ރަށް އޮންނަނ ހުޅަގު އިރުން  73ދަގގު  0ސާނިޔާ ،އުތުރުން  05ދަގގު  0ސާނިޔާއިރުގައެވެ .އަދި
މިއ އަތޮޅު އިރުމަތ ފަރާތު އަތޮޅު މެދެތެރޭގައި އޮންނަރަށެކެވެ .މިރަށަކ ޤުދުރަތ ގޮތުން އެކުލެވިގެންވާ މާޅޮސްމަޑުލު
ދެކުނުބުރިއަށް ނިސްބަތްވާ ރަށެކެވެ.
މިރަށާ

މާލެއާ

ހުންނަދުރުމިނަކ

ދެމެދު
މޭލެވެ.

63

މިރަށުގެ ބޮޑުމިނަކ  57ހެކްޓަރެވެ.
އިދާރގޮތުން

މިއަތޮޅުގެ

ވެރިރަށަކ

އޭދަފުއްޓެވެ .މިރަށަށް ސިޔާސގޮތުން
ދފައިވާ ނަމްބަރަކ  F 10އެވެ.


2017

ވަނަ

އަހަރު

ޖޫންމަހުގެ

ނިޔަލަށް މިރަށުގެ އާބާދއަކ 3307
އެވެ .މގެތެރޭގައި ހިމެނެނ  1598އަންހެނުންނާ  1709ފިރިހެނުންނެވެ .އަދި  520ގޭގައި މހުން ދިރިއުޅެމުންދެއެވެ.
މިރަށުގައި ވިޔަފާރި ކުރާ  91ފިހާރަ ހުރެއެވެ .އަދި މަސްވެރިކަމަށް ރަޖިސްޓްރކޮށްފައިވާ  20އުޅަނދު އޮވެއެވެ.
މިރަށުގައި  12ހޮޓާ ހުރެއެވެ.


ބ އަތޮޅު ތަޢުލމ މަރުކަޒާ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްވެސް ހުންނަނ މިރަށުގައެވެ .މަތ ތަޢުލމް ބޭނުންވާފަރާތްތަކަށް
ވިލާކޮލެޖްގެ އައުކޯސްތަކެއް މިއަހަރު މެއިމަހުގެ ތެރޭގައި މިރަށުގައި ފަށައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވެއެވެ .މގެއިތުރުންވެސް
މަތ ތައުލމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައި ދިނުމުގެ ގޮތުން މިދިޔައަހަރު ހުޅުވި މައިކޮލެޖްގެ ގޮތްޕެއް ހުޅުވައިގެން އެފުރުސަތުވެސް
ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

ވަނ

ކރިތި

ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒާއި ގުޅިގެން
އޭދަފުށ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން
މިއަހަރު

މާރޗްމަހުގެ

ތެރޭގައި

މިރަށުގައި ޤާރކޯސް ލެވެލް  1ގެ
ފައްޓައިގެން

ކޯހެއް

ކުރިއަށް

ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.


އަންނަކުދންނަށާ

އެކުދިންގެ

ޢާއިލާތަކަށް

ފަސޭހައިން

ތިބެވޭގޮތަށް

އިންތިޒާމް

ވަނި

ބޭރުން

ކިޔަވަން

ރަށުން

ހަމަޖެހިފައެވެ.

މިގޮތުން

ރެސިޑެންސަލް ލާރނިންގެ ސެންޓަރ (ދަނާލު) ގެ ޚިދުމަތްވެސް މިރަށުން ލިބެމުން ދެއެވެ .އަދި މިތަނުގައި ގިނަ
ޢަދަދެއްގެ ރަށުންބޭރު ޢައިލާތައް އުޅެމުންދާކަންވެސް ފާހަނގަކޮށްލެވެއެވެ.


ކޭބަލް ޓ ވގެ ޚިދުމަތާ އަދި ބްޜޯޑް ބޭންޑްގެ އިންޓަރނެޓާ ލޭންޑްލައިން ފޯނުގެ ޚިދުމަތްވެސް އޭގެ ފުރިހަމަ ގޮޔުގައި
ލިބެމުން ދާކަން ފާހަނގަކުރަމެވެ.

ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

މއިލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އ ެ
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 .6ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިނުވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހާސިލުކުރެވުނު ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ
#

މުއްދަތު

ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް
Q1

Q2

ރ
ނަތޖާ ހާސިލްކުރެވުނު މިންވަ ު

Q3

Q4

01

ކރިތި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒާއި ،އޭދަފުށ ކައުންސިލް އިދާރާއާއި ގުޅިގެން ޖަމާއަތްތެރިކަމުގެ ކޯހެއް ހިންގުން

02

ކރިތި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ އޭދަފުށ ގޮފގެ ފަރާތުން ޤާރކޯސް ލެވެލް  1ހިންގުން

03

 2017ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ ޤުރުއާން މުބާރާތް

04

ކުނިމެނޭޖް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ގޭގެއިން އުކާލެވޭ ކުނި އުކާލުމަށްޓަކައި ޕިކަޕެއް ގަތުން

05

ޤަބުރުސްތާނު ސާފުކުރުން

06

މަސްޖިދުއްސުލްތާން މުހައްމަދު މުޢނުއްދން މިސްކިތް ސލިންގ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް



07

މަސްޖިދުއްސުލްތާން މުހައްމަދު މުޢނުއްދންގައި އެއަރކޯން ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް



ނިމިފައި

08

އޭދަފުށ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑާއި ސްޕޯރޓްސް އެރނާގެ ދަށުން ގާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހުނު ކޯޓްތަކުގެ މަސައްކަތް



ނިމިފައި

ނިމިފައި



ކުރިއަށްދަނ




ނިމިފައި
ނިމިފައި



ނިމިފައި




ކުރިއަށްދަނ

09

ފުޓްބޯޅަދަނޑު ލެވެލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނު



ނިމިފައި

10

ރަސްމފާލަން މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނު



ނިމިފައި

11

އޭދަފުށ ދެކުނުފަރާތުގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކެއް ތަރައްޤކުރެވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު

12

އޭދަފުށ ދިގަލިގޭގެ އުތުރުން އޮތް ހުސްބިމުގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކެއް ތަރައްޤކުރުން

ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :



އމެއިލްinfo@eydhfushi.gov.mv :







ކުރިއަށްދަނ







ކުރިއަށްދަނ
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 .7ހާސިލްކުރެވުނު ނަތޖާގެ ތަފްޞލް
ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ނުކުމެ ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން
އޭދަފުށ

ކައުންސިލާއި

މިރަށު

މެއިމަހުގެ

ތެރޭގައި

މިއަހަރުގެ

ޖަމްއިއްޔަތުލްވަފާއާއި
ވަނ

ރަށުގެ

ގުޅިގެން

ވަށައިގެންވާ

ސަރަހައްދުތަކާއި ގޮނޑުދޮށްތައް ސާފުކުރެވިފައެވެ .މިމަސައްކަތުގައި
ސަރުކާރުގެ
ބައިވެރިވިއެވެ.

ގިނައަދަދެއްގެ
ސާފުކުރުމުގެ

މުވައްޒަފުންނާއި
މަސައްކަތުން

ރަށުގެ

ޢާއްމުން

ގިނަ

އަދަދެއްގެ

ހުސްފުޅިއާއި ދަޅު ހޮވައި އެއްކުރެވުނެވެ.

މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި އޭދަފުށގެ މަގުތަކުގައި ހުރި ބޮޑެތި ގަސްތައް ނެގުން
ސަރުކާރުން އޭދަފުށގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު ފެށުމާއި ގުޅިގެން
މިރަށުގައި ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަގުތަކުގައި ހުރި ބޮޑެތި ގަސްތައް
ކެނޑުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ކުރިއެވެ.
މިކަމުގައި

ރޯޑްކޯޕަރޭޝަން

ބޭފުޅުންގެ

އެހތެރިކަން

ކައުންސިލަށް

ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

ބައިނަލްއަގްވާމ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރެވުނު
މިއަހަރުގެ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެގޮތުން އަންހެން
ބޭކަބަލުންނަށް

ހާއްސަކުރެވިގެން

ކުޅިވަރު

ހަވރެއް

މިރަށު

ދެކުނުފަރާތު ހިއްކި ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވުނެވެ .މިހަވރުގައި އަންހެން
ބޭކަބަލުންނަށް އަމާޒުކުރެވިގެން ޘަޤާފ އެކިއެކި ކުޅިވަރުތައް ކުޅުން
އޮތެވެ .މިކުޅިވަރު ހަވރުގައި ރަށުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެން
ބޭކަބަލުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ބޭއްވުން
ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް
އިންތިޚާބު  2017މެއިމަހުގެ  6ވަނަދުވަހު އޭދަފުށގައި ބޭއްވުނެވެ .މިގޮތުން
ރަށުގެ  3ސަރަހައްދެއްގައި ވޯޓް ފޮށި ބެހެއްޓި ވޯޓް ލުމުގެ މަސައްކަތް
ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.

ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

މއިލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އ ެ

ޞަފްޚާ6 / 22 :

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޓ
ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯ ް
ރގެ ފުރަ ަ
 2017ވަނަ އަހަ ު

ރަމަޟާންމަހު ދަނޑު ހެއްދުމަށްޓަކައި ހިއްކި ސަރަހައްދުން ބިންދޫކުރެވުނު
އޭދަފުށގެ ހިއްކި ސަރަހައްދުން ރަމަޟާންމަހަށް ބޭނުންވާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ
ގަސް

ހެއްދުމަށްޓަކައި

ބިން

ބޭނުންވާ

ފަރާތްތަކަށް

ބިން

ދޫކުރުމުގެ

މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ .މިކަމަކ ރަށުގެ މަގުތަކުގައި ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ
އެކަން

ގަސްއިންދަމުންގެންދާތ،

ހުއްޓުވުމުގެ

އަމާޒުގައި

ކުރެވުނު

ކައުންސިލުން ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމެކެވެ.

އުރދޫ ސަބްމެރިން އޭދަފުއްޓާ ގުޅާލުން
އޭދަފުއްޓަކ އުރދޫން ރާއްޖޭގެ ދެކުނުން އުތުރަށް އަޅަމުންދާ ނޭޝަން
ވައިޑް ސަބްމެރިން ކޭބަލް ،ބ .އޭދަފުށގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ލޭންޑިން
ސްޓޭޝަނާ

1

ޖެނުއަރ

2017

ވަނަ

ދުވަހު

ހެނދުނު

ގުޅާލައިފިއެވެ .އުރދޫން އޭދަފުށގައި ސްބްމެރިން ގުޅާލާ ލޭންޑން
ސްޓޭޝަން ގާއިމުކޮށްފައިވަނ މިރަށު ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތުގައި
ދިރާގުންވެސް ސަބްމެރިން ކޭބަލް ލޭންޑް ކުރި ސަރަހައްދުގަ އެވެ.
އޭދަފުށ ލޭންޑިން ސްޓޭޝަނާ ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނ 1
ޖެނުއަރ  2017ދުވަހު ފަތިހުއެވެ.

ސައޫދ ރަސްގެފާނު ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރެއްވި ކަދުރު ބެހުން
އޭދަފުއްޓަކ

ސައޫދ

ރަސްގެފާނު

ރާއްޖެއަށް

ހަދިޔާކުރެއްވި

ކަދުރުތަކުގެ ތެރެއިން އޭދަފުއްޓަށް ލިބުނު  576ފެކެޓް ކަދުރު
މިރަށު ގޭގެއަށް ބެހުމުގެ މަސައްކަތް  17ޖޫން  2017ދުވަހު
ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބޭއްވުނެވެ.

ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ނުކުމެ ކުނިގޮނޑު ސާފުކުރުން
މިރަށު ކުނިގޮނޑު ސަރަހައްދު ސާފުކުރުމުގެ ގޮތުން އޭދަފުށ ކައުންސިލްގެ
މުވައްޒަފުން ނުކުމެ ކުނިގޮނޑު ސަރަހައްދު ވަނ ސާފުކުރެވިފައެވެ .އެގޮތުން
އެސަރަހައްދުގައި ހުރި ދަޅާއި ފުޅި ނަގައި އެއްތަނަކަށް ޖަމާކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ކުރެވުނެވެ .މިމަސައްކަތުގައި ކުނިގޮނޑު މުވައްޒަފުންނާއި ކައުންސިލަރުންނާއި
އިދާރ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ.

ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

މއިލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އ ެ
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ބޭންކްއޮފް މޯލްޑިވްސް އޭދަފުށ ބްރާންޗް އެޅުމަށްޓަކައި ހިލޭ ބިމެއް ދޫކުރުން
އަތޮޅުގެ

ގިނަ

ރަށްރަށުންނާއި

ބޭންކްގެ

ރިސޯޓްތަކުން

ޚިދުމަތް

ހޯދުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ގިނަ ބަޔަކު އޭދަފުއްޓަށް ޒިޔާރަތް
ކުރަމުންގެންދެއެވެ .އެހެންކަމުން މިހާރު ބޭންކްގެ ޚިދުމަތްދެމުންގެންދާ
ޢިމާރާތުގެ

ޖާގަކުޑަވެ

ދިނުމަށްޓަކައި

ގިނަބަޔަކަށް

އެފަރާތުން

ބިމެއް

އެއްފަހަރާ
ހޯދުމަށް

ބޭންކްގެ

ޚިދުމަތް

އެދިލައްވާފައިވުމާއެކު،

ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ އަސާސ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ކުރާކަމަކަށްވާތ
އެގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އައު ބްރާންޗެއް އެޅުމަށްޓަކައި މިރަށު
އުތުރު ފަރާތު ސަރަހައްދުން ވަނ  2854އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ދޫކުރެވިފައެވެ .އެބިމަށް ކުއްޔެއް ނުނަގާގޮތަށް ކައުންސިލުން ވަނ
ނިންމާފައެވެ.

އިޤްރާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރސްކޫލާއި ގުޅިގެން ބަހިއްޔާޕްރސްކޫލް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން
އޭދަފުށގައި ޕްރސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ރަގަޅު ފެންވަރެއްގައި ދިނުމަށްޓަކައި
އޭދަފުށ ކައުންސިލާއި އައިލެންޑާސް އެޑިޔުކޭޝަންއާއި ގުޅިގެން ބަހިއްޔާ
ޕްރސްކޫލް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކުރާގޮތަށް  1މާރޗް  2017ދުވަހު
ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ  9ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ވަނ ނިންމާފައެވެ.
ބަހިއްޔާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކުރުމަށް ހަމަޖެހުމާއި ގުޅިގެން ސްކޫލްގެ
ނަން ބަދަލުކޮށް މިހާރު ކުދިންއަތުން ނަގަމުންގެންދާ ފ ބޮޑުކޮށް 500/-
ރުފިޔާގެ ފއެއް ނަގާގޮތަށްވެސް ހަމަޖެހުނެވެ .އަދި ސްކޫލަށް ޓޗަރުން
ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކޮށް ޓޗަރުން ތަމްރނުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.

މަތތަޢުލމް ޤާއިމްކުރުމަށް މިއާންޒް އިންޓަރނޭޝަނަލް އަށް ބަހިއްޔާ ޕްރ-ސްކޫލްގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ ކުއްޔަށް
ދޫކުރުން
މަތތަޢުލމް

ގާއިމްކުރުމުގެ

ގޮތުން

މައިކޮލެޖްގެ

ބްރާންޗެއް

މިރަށުގައި ހުޅުވި ގިނަ ބަޔަކަށް ދަނ އެޚިދުމަތް ލިބެމުންނެވެ.
އެގޮތުން އެބޭފުޅުން ކިޔަވައި ދެއްވުމަށްޓަކައި ތަނެއް ހޯދުމަށް
އެދިލެއްވުމާއި
މައިކޮލެޖްގެ

ގުޅިގެން
ފަރާތުން

ބަހިއްޔާޕްރސްކޫލްގެ

މަތބައި

ހުށަހަޅާފައިވާ

5000/-

މަހަކަށް

(ފަސްހާސްރުފިޔާ) އަށް  5އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް
ދޭގޮތަށް މިއަހަރު ޖެނުއަރމަހުގެ ތެރޭގައި ވަނ ކައުންސިލުން
ނިންމާފައެވެ.

ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

މއިލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އ ެ
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އޭދަފުށ ރަސްމފާލަން މަރާމާތު ކުރުން
މިރަށު

ރަސްމފާލަން

މަރާމާތުކުރުމުގެ

އެސްޓިމޭޓް

މަސައްކަތް

އުސޫލުން ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށް އެމަސައްކަތްކޮށް ރަގަޅު ފެންވަރަކަށް
ފާލަން

މަރާމާތު

ކުރެވުނެވެ.

މިގޮތުން

ކުރެވުނު

މަސައްކަތުން

ފާލަންވަނ މިޒަމާނުގެ ފެންވަރަށް ތަރައްގކޮށް ޒނަތްތެރިކުރެވިއެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކް ތަރައްޤ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން
ކުޅިވަރުކުޅެލާ މަޖާކޮށް
ގަޑގައި

ކުދިންކުޅެ

އެއްވެ އުޅުމުގެ
އެއްވެ

މަގުސަދުގައި

އުޅުމަށްޓަކައި

ހަވރު
މިރަށުގެ

ދެސަރަހައްދަކުން އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ބިން ދޫކުރެވި ޕާރކް ހެދުމުގެ
މަސައްކަތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.
މިގޮތުން މިހާތަނަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުން ޕާރކްތަކުގެ ބޮޑު ބައެއް
ނިމި މަސައްކަތް ވަނ ނިމުމަކާއި ހަމައަށް އައިސްފައެވެ .މިތަނަށް
ކުޅިވަރު ކުޅޭ ސާމާނު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްވެސް އެފަރާތްތަކުން
ދަނ ކުރަމުންނެވެ .ޕާރކްތަކުގައި ހިޔާލިބޭގޮތަށް ވަނ އެކިބާވަތްތަކުގެ ގަސްއިންދައި އިތުރަށް ރތިކުރެވިފައެވެ.

ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމން މިރަށަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ހަމަޖެހުމާއި ގުޅިގެން ރަށުތެރެ
ޒނަތްތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން
މިއަހަރު

އޭޕްރލްމަހުގެ

ތެރޭގައި

ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އަލްފާޟިލް

ޢަބްދުﷲ ޔާމން މިރަށަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ހަމަޖެހުމާއި ގުޅިގެން
ރަށުތެރެ ޒނަތްތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވި ،ސްޓޭޖް ސަރަހައްދު
ރަގަޅު ފެންވަރަކަށް ތައްޔާރު ކުރެވުނެވެ .މގެ އިތުރުން ސްޓޭޖް އިތުރަށް
މަރާމާތުކުރެވި މުޅި ސަރަހައްދު ޒނަތްތެރިކުރެވުނެވެ .އަދި މިކަމަށް
ޚަރަދު ކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ އާމްދަނން  ( 50,000/-ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ ) ޚަރަދު ކުރުމަށް ބަޖެޓެއް ފާސްކުރެވުނެވެ.

ކައުންސިލަރުން ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
 3ވަނަ ދައުރަކަށް ކައުންސިލަރުން އިންތިޚާބު ކުރެވި އައުދައުރަކަށް
ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު  3ޖޫން  2017ވަނަ ދުވަހު
ބޭއްވުނެވެ.

މަލްޓިޕާޕަސް

ހޯލުގައި

ބޭއްވުނު

މިރަސްމިއްޔާތުގައި

ކައުންސިލަރުންނަށް ހުވާ ލައިދެއްވ ބ .އަތޮޅު ޖުޑޝަލް ދާއިރާ ހިންގުމާ
ހަވާލުވެ ހުންނެވި ،ބ .މާޅޮހު ކޯޓްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަބްދުއްރަޝދު
ޔޫސުފެވެ .މެއި މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް އިންތިޚާބުގައި އޭދަފުށ
ކައުންސިލަށް  5ކައުންސިލަރުން އިންތިހާބުކުރިއިރު ،އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އިންތިހާބުކުރ  3ކައުންސިލަރުންނެވެ.
ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

މއިލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އ ެ
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ޓ
ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯ ް
ރގެ ފުރަ ަ
 2017ވަނަ އަހަ ު

 1438ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާންމަހު މިރަށު މިސްކިތުގައި ހިފްޡުކޮށް ތަރާވސް ނަމާދު ކުރުން މިރަށު ޖަންބުމާގޭ
އަލްހާފިޒު މުހައްމަދު މުޞްތަފާއާއި ޙަވާލު ކުރުން
 1438ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާންމަހު މިރަށު މިސްކިތުގައި ހިފްޡުކޮށް ތަރާވސް
ނަމާދު ކުރުމަށްޓަކައި މިރަށު ޖަންބުމާގޭ އަލްހާފިޒު މުހައްމަދު މުޞަތަފާ
(އުމުރު  11އަހަރު) ގެނެވި އޭނާއާއި ތަރާވސް ނަމާދުކުރުން ހަވާލު
ކުރެވުނެވެ .މިކަމަކ މިހާތަނަށް މިރަށުގައި އަލަށް ކުރެވުނު ކަމެކެވެ .މިހާ
އުމުރުން ހަގު ކުއްޖަކު މިގޮތަށް އިމާމުވެ ތަރާވސް ނަމާދުކުރުންވ ގިނަބަޔަކު
ވަރަށް ހައިރާން ކުރުވަނިވި ކަމަކަށެވެ .މުސްތަފާ ވަނ މިރަށުގެ އިތުރުން މިއަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްރަށުގައާއި ރ .އަތޮޅުގެ
ރަށްރަށުގައިވެސް އިމާމުވެ ތަރާވސް ނަމާދު ކުރައްވާފައެވެ.

ރަށުފެންވަރުގައި އޭދަފުށ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ބޭއްވުނު ޤުރުއާން މުބާރާތް
އަތޮޅު ގުރުއާން މުބާރާތަށް ކުދިން ހޮވުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ކޮންމެ
އަހަރަކު މުޅިރަށަށް

ހުޅުވާލައިގެން ރަށުފެންވަރުގައި ކައުންސިލުން

ބާއްވަމުންގެންދާ ޤުރުއާން މުބާރާތް މިއަހަރު ޖޫންމަހުގެ  17ވަނަ
ދުވަހު ބޭއްވިފައިވެއެވެ .މގެ ތެރެއިން  6ދަރިވަރަކު ވަނ އަތޮޅު
ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ހޮވިފައެވެ.

އަލްޙާފިޒު މުހައްމަދު މުސްތަފާގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެގޮތުން ކައުންސިލުން ހަނދާނ ފިލައާއި އެހ ދިނުން
 1438ވަނަ ރަމަޟާންމަހު މިރަށު ހުކުރުމިސްކިތުގައި އިމާމުވެ
ތަރާވސްނަމާދު ،ދަމުނަމާދު އަދި ބައެއް ފަރުޟު ނަމާދުތައްވެސް
އިމާމުވެ ކުރައްވާފައިވާތއާއި ،އަދި ޢުމުރުން މިހާ ކުޑަކުއްޖަކު ޤުރުއާން
ހިތުދަސްކުރުމާއި ގުޅިގެން އޭދަފުއްޓަށް ހޯދައިދިން ރތި ނަމަށްޓަކައި
މނާގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލުން މނާއަށް ހަނދާނ
ފިލައާއި އެހ އެއް ދެއްވިއެވެ.

އޭދަފުށގެ ކްލަބެއް ކަމުގައިވާ ދަބިގިނާސްއަށް ބިން ދޫކުރުން
ދަބިގިނާސްގެ އިދާރ އޮފސް އެޅުމަށާއި ތަކެތި ރައްކާކުރާނެ ތަނެއް
ހެދުމަށް އޭދަފުށިން އެކްލަބަށް މިރަށު ފުއްޓަރުގެއާއި ދިމާލުން 17
ޖެނުއަރ  2017ގައި އެކްލަށް  1400އަކަފުޓްގެ ބިމެއް ދޫކޮށް
ކަންމުޑިވެސް ވަނ އަޅާދެވިފައެވެ .ދަ ބިގިނާސް އަށް މިރަށުގެ އިރުމަތ
ކޮޅު ފުއްޓަރުގެއާ ދިމާލުން ބިން ހަމަޖައްސައިދިނ ،އެ ޖަމިއްޔާގެ
އިދާރ އޮފސް އެޅުމަށާއި މުދާ ރައްކާ ކުރާނެ ތަނެއް ހެދުމަށް އެ
ޖަމިއްޔާއިން އެދުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

މއިލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އ ެ
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ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯ ް
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 2017ވަނަ އަހަ ު

މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސްގައި ހޮވި ރާއްޖޭގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ހޯދި
އަލ ފާސިރު (ސެންޓޭ) އަށް ހަނދާނ ފިލާ ހަވާލުކުރުން.
މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސްގައި ހޮވި ރާއްޖޭގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ
މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް އޭދަފުށ ވާރިޔާ އަލ ފާސިރު
(ސެންޓޭ) އަށް ލިބުމާއި ގުޅިގެން އެކަމުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެގޮތުން
އޭދަފުށ

ރައްޔިތުންގެ

ނަމުގައި

އޭނާއަށް

ހަނދާނ

ފިލައެއް

ހަވާލުކުރެވުނެވެ .މިކަން އޮތ  3ފެބްރުއަރ  2017ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ
ބ.އަތޮޅުތަޢުލމމަރުކަޒުގައެވެ.

މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް  2017އަތޮޅު މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރުން
އެސް.ޓ.އޯ މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް  2017ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ބ.އަތޮޅު
ޗެމްޕިއަންކަން އޭދަފުށިވަނ ހޯދާފައެވެ .ބ.އޭދަފުށި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި
ކުޅުނު މި މެޗް  1-0ގެ ނަތޖާއަކުން ކާމިޔާބުކުރި އޭދަފުށި ފުޓްބޯޅަ
ޓމުންނެވެ .އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ދަރަވަންދޫއާއި ދެކޮޅަށް ނުކުތް
އޭދަފުށި

ޓމުން

މި

މެޗްގައި

ކާމިޔާބުކުރި

ހަމައެކަނި

ލަނޑު

ކާމިޔާބުކޮށްދިނ ދެވަނަ ހާފުގައި ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން
ނިކުތް ހައިޝަމް ހަސަންއެވެ .މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރަށުން ބައިވެރިވެފައިވާ ޓމަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް
ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށާއި މުބާރާތްތައް ރާވާ ހިންގުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓުން  ( 50,000/-ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ ) ގެ
ބަޖެޓެއް ފާސްކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވެއެވެ.

މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް  2017ޒޯން މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރުމާއި ،ޓމަށް މަރުހަބާ ކިޔުން
މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޒޯން  3ގެ ފައިނަލް
މެޗްގައި  27އޭޕްރލް  2017ބައްދަލުކުރ އޭދަފުއްޓާއި އޮޅުވެލިފުއްޓެވެ.
އޮޅުވެލިފުށި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗް  3-1ގެ ނަތޖާއަކުން
ކާމިޔާބުކުރ އޭދަފުށި ފުޓްބޯޅަ ޓމުންނެވެ .އޭދަފުށ ޓމުން  1ލަނޑު
ކެޕްޓަން މަޖދު ކާމިޔާބުކޮށްދިން އިރު އަނެއް  2ގޯލުވެސް ފްރ ކިކަކުން
ބޯޅަ ގޯލްގެ އަރިމަތ ކަނަށް ފޮނުވާލައިގެން ކާމިޔާބުކޮށްދިނ އިޝާން
އިބްރާހިމް (ސައްޓު) އެވެ .މިއ އޭދަފުށި ޖެހިޖެހިގެން ޒޯން މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި  3ވަނަ ފަހަރެވެ.

ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

މއިލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އ ެ
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ޓ
ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯ ް
ރގެ ފުރަ ަ
 2017ވަނަ އަހަ ު

 2017 .8ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން
ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނު ހަރަކާތްތައް


ހަރަކާތް  :1ޖުމްހޫރ ޕާރކެއް ތަރައްޤކުރުން
 ސަބަބު/ދަތިތައް 2017 :ވަނަ އަހަރު ލަފާކުރި ބަޖެޓްގައި މިޕްރޮޖެކްޓަށް ފައިސާ ހަމަޖެހިފައި ނެތުމުގެ
ސަބަބުން ޕްރޮޖެކްޓް ނުފެށިފައި.



ހަރަކާތް  :2ބާއިންޖނުގޭގައި އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކެއް ހެދުން
 ސަބަބު/ދަތިތައް :ބާއިންޖނުގޭގެ ބިމުގެ މިލްކިއްޔާތު ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓް މަރުހަލާއެއްގައި އެމައްސަލަ
ވާތވެ ،ވަކިގޮތަކަށް ނުނިމިފައި.



ހަރަކާތް  :3މިރަށު މަގުމަތ ބައްތި އިތުރުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު
 ސަބަބު/ދަތިތައް 2017 :ވަނަ އަހަރު ލަފާކުރި ބަޖެޓްގައި މިޕްރޮޖެކްޓަށް ފައިސާ ހަމަޖެހިފައި ނެތުމުގެ
ސަބަބުން އެމަޝްރޫއު ނުފެށިފައި.




ހަރަކާތް  :3މަސްމާރުކޭޓް އެޅުން
 ސަބަބު/ދަތިތައް 2017 :ވަނަ އަހަރު ލަފާކުރި ބަޖެޓްގައި މިޕްރޮޖެކްޓަށް ފައިސާ ހަމަޖެހިފައި ނެތުމުގެ
ސަބަބުން ޕްރޮޖެކްޓް ނުފެށިފައި.

ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

މއިލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އ ެ
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ޓ
ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯ ް
ރގެ ފުރަ ަ
 2017ވަނަ އަހަ ު

 2017 .9ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ މާލ ހިސާބު
 2017ގެ ލިބުނު

 2017ގެ ފުރަތަމަ 6

 2017ވަނަ ބަޖެޓުގެ

ބަޖެޓް

މަހުގެ ޚަރަދު

ބާކ ފައިސާ

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

3,217,863.00

1,560,371.39

1,657,491.61

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

49,661.00

-

49,661.00

3,267,524.00

1,560,371.39

1,707,152.61

ބަޖެޓުގެ ތަފްޞލު

ބަޖެޓް މުޅި ޖުމްލަ

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
 210މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

1,820,664.00

1,118,616.00

702,047.52

100,267.00

49,821.91

50,445.09

 221ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

10,000.00

2,500.00

7,500.00

 222އޮފސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތގެ އަގު

52,000.00

15,875.00

36,125.00

ނވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
 223އޮފސް ހިންގުމަށް ބޭނު ް

691,800.00

190,750.00

501,050.00

 225ތަމްރން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

-

-

-

 226މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

107,700.00

77,700.00

30,000.00

 228ސަރުކާރުންދޭ އެހ,އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑޒް

420,432.00

150,108.00

315,324.00

15,000.00

-

15,000.00

3,217,863.00

1,560,371.39

1,657,491.61

213

281

ޕެންޝަނާއި ,މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި
ދ ފައިސާ
ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ޭ

ބދާނެ ގެއްލުމެއް
ލ ި
ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ި
ހަމަޖެއްސުމަށް

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
421

210

އޮފސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ
ޚަރަދު

49,661.00

-

49,661.00

49,661.00

-

49,661.00

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

 211މުސާރައާއި އުޖޫރަ

1,474,479.00

836,890.13

637,588.87

ސ
 212މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަން ް

346,185.00

281,726.35

64,458.65

1,820,664.00

1,118,616.48

702,047.52

ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

މއިލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އ ެ
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`
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށި ކައުންސިލް އިދާރ ާ
ބ.އޭދަފުށި ،ދިވެހިރާއްޖެ
 2017ވަނަ އަހަރު ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލް އާމްދަނީއަށް ލިބުނު ފައިސާ އާއި ކުރެވުނު ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްޟީލ ް
(  01ޖެނުއަރީ  217ން  30ޖޫން  2016ށް )
 2017ވަނަ އަހަރު ލިބުނު ފައިސާ
އައިޓަމް

ތަފްޞީލ ް

ނަމްބަރ

ފައިސާގެ އަދަދު

1

ހޮޓާ ،ރެސްޓޯރަންޓް ،ކެންޓީނުތަކުގެ ވިޔަފާރި ފީ

35,590.00

2

ރޯޝަންހިޔާ ކުލި

90,000.00

3

ބިމު ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ

40,444.98

4

އިމާރާތުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ

18,000.00

5

ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަހުގެ ވަރުވާ

324.00

6

އިޝްތިހާރު ބޯޑު ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ

1,800.00

7

ކައުންސިލްގެ ތަކެތި ނީލަމުގައި ވިއްކައިގެން ލިބޭ

50.00

8

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބޭފައިސާ

9

މަލްޓިޕާރޕަސްއަށް ލިބޭފައިސާ

139,212.90

10

ހައިމާކު ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ލިބުނު ފައިސާ

112,500.00

11

ކުނީފީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ

393,305.00

12

އެފް.އޭ .އެމް އަދި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތައް ޖަމާކުރި ފައިސާ

100,000.00

13

ކުނި މެނޭޖް ކުރުމުގެ މަސައްކަތައް ސަރުކާރުން ދެއްވި ފައިސާ

14

 2017ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުން ދެއްވި ބަޖެޓުން ބާކީވި ފައިސާ

-

ޖުމްލަ 931,226.88

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީން ކުރެވުނު ޚަރަދ ު
އައިޓަމް

ތަފްޞީލ ް

ނަމްބަރ

ފައިސާގެ އަދަދު

1

ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް

-

2

އިޖުތިމާޢި އަދި އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމް ތަކަށް

-

3

ތަޢުލީމު ކުރިއެރުވުމަށް

-

4

ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ( ޤުރުއާން މުބާރާތާއި ،ޤުރުއާނާއި ބެހޭ ކަންކަމަށް )

-

5

ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމާއި ،މުބާރާތްތައް ރާވާ ހިންގުމަށް

6

އެކިގޮތްގޮތުން ރަށަށް ރީތިނަން ހޯދައިދޭ ފަރާތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަށް

-

7

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމެއް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް

-

110,419.65

-

8

ރައްޔިތުންގެ އިމާރާތްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް

9

ޖަމުއިއްޔާ ތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދެވޭފައިސާ

8,000.00

10

ކުނިމެނޭޖް ކުރުމަށް ގަތް ޕިކަޕަށް ދެއްކުނުފައިސާ

279,026.67

11

މަލްޓިޕާރޕަސް އިމާރާތަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

80,351.42

12

ހައިމާކަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

41,482.09

13

ކުނި މެނޭޖް ކުރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު

389,700.00

14

އިދާރީ ޚަރަދު (ޗެކްފޮތް ހެއްދުމަށް)

15

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދަތުރު ފުޅަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ފައިސާ

21,300.00
ޖުމްލަ 930,279.83

 2016ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބާކީ

4,621,055.68

 2017ވަނަ އަހަރު ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ލިބުނު ފައިސާ ގެ ޖުމްލަ

931,226.88

 2016ވަނަ އަހަރު ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދު ކުރެވުނު ފައިސާ

930,279.83

ޚަރަދު ކެ ނޑުމަށްފަހު ކައުންސިލް އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ ބާކީ

4,622,002.73

`
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ބ.އޭދަފުށި ،ދިވެހިރާއްޖެ

ބަހިއްޔާ ޕްރީ-ސްކޫލް ލިބުނު ފައިސާއާއި ޚަރަދު ރިޕޯޓ ް
(  01ޖެނުއަރީ  2017ން  30ޖޫން  2017ށް )
ލިބުނު ފައިސާ
އައިޓަމް

ތަފްޞީލ ް

ނަމްބަރ

ފައިސާގެ އަދަދު

1

ޕްރީ-ސްކޫލް ފީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ

23,090.00

2

ޕްރީ -ސްކޫލް ކްލާސްރޫމް ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު

550.00

3

ޕްރީ -ސްކޫލް ރުއްގަނޑު ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު

300.00

4

މައި.ކޮލެޖް ފީ

23,000.00

5

 2016ވަނަ އަހަރު ބޭންކް އިންޓްރަސްޓްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ

17,937.70
ޖުމްލަ 64,877.70

ކުރެވުނު ޚަރަދ ު
އައިޓަމް

ތަފްޞީލ ް

ނަމްބަރ

ފައިސާގެ އަދަދު

1

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އުޖޫރަދިނުމަށް

62,077.26

2

ކަރަންޓް ޚަރަދު

6,168.51

3

އިންޓަރނެޓް

11,963.16

4

އިވެންޓް ތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު

12,040.02

5

ޓްރެއިނިންގ

20,500.00

6

އިގްރާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރީ ފީ

11,510.00
ޖުމްލަ 124,258.95

 2016ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބާކީ

1,006,715.04

 2017ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ލިބުނު ފައިސާ ގެ ޖުމްލަ

64,877.70

 2017ޖޫން މަހު ޚަރަދު ކުރެވުނު ފައިސާ

124,258.95

ޚަރަދު ކެ ނޑުމަށްފަހު ޖުމްލަ ބާކީ

947,333.79

`
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ބ.އޭދަފުށި ،ދިވެހިރާއްޖެ

ހައިމާކަށް ލިބުނު ފައިސާ އާއި ހިނގި ޚަރަދުގެ ހިސާބ ު
(  01ޖެނުއަރީ  2017ން  30ޖޫން  2017ށް )
ލިބުނު ފައިސާ
އައިޓަމް

ތަފްޞީލ ް

ނަމްބަރ
1

ހައިމާކު ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ލިބުނު ފައިސާ

ފައިސާގެ އަދަދު
123,500.00
ޖުމްލަ 123,500.00

ކުރެވުނު ޚަރަދ ު
އައިޓަމް

ތަފްޞީލ ް

ނަމްބަރ

ފައިސާގެ އަދަދު
12,200.00

1

ޑްރައިވަރގެ މުސާރައާއި އުޖޫރަދިނުމަށް

2

ތެޔޮ އެޅުމުގެ ޚަރަދު

3

މެއިންޓަނަންސް ޚަރަދާއި ހައިމާކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުން

4

އިދާރީ ޚަރަދު ( އަހަރީ ފީ/އިންޝިއުރަންސް/ރޯޑްވާދިނަސް )

-

5

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

-

6

މާލިއްޔަތު އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް ނެގި

29,282.09

152,433.56
ޖުމްލަ 193,915.65

 2016ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބާކީ

135,933.56

 2017ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ލިބުނު ފައިސާ ގެ ޖުމްލަ

123,500.00

 2017ޖޫން މަހު ނިޔަލަށް ޚަރަދު ކުރެވުނު ފައިސާ

193,915.65

ޚަރަދު ކެ ނޑުމަށްފަހު ޖުމްލަ ބާކީ

65,517.91

`
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ބ.އޭދަފުށި ،ދިވެހިރާއްޖެ

މަލްޓިޕާރޕަސް އިމާރާތަށް ލިބުނު ފައިސާއާއި ޚަރަދު ރިޕޯޓ ް
(  01ޖެނުއަރީ  2017ން  30ޖޫން  2017ށް )
ލިބުނު ފައިސާ
އައިޓަމް

ތަފްޞީލ ް

ނަމްބަރ

ފައިސާގެ އަދަދު

1

މަލްޓިޕާރޕަސް ހޮޓާ ކުލި

90,000.00

2

ކޮޓަރިގެ ކުލި

30,700.00

3

ޖިމް ފީ

4,400.00

4

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ފީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ

14,112.90
ޖުމްލަ 139,212.90

ކުރެވުނު ޚަރަދ ު
އައިޓަމް

ތަފްޞީލ ް

ނަމްބަރ

ފައިސާގެ އަދަދު

1

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އުޖޫރަދިނުމަށް

53,940.55

2

ކަރަންޓް ޚަރަދު

11,472.37

3

އިންޓަރނެޓް

4

މެއިންޓަނަންސް ޚަރަދާއި ގަތް ތަކެތި

5,790.00

5

މަރާމާތުކުރުމަށް

9,148.50

6

މާލިއްޔަތު އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް ނެގި

136,135.23

-

ޖުމްލަ 216,486.65
 2016ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބާކީ

136,135.23

 2017ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ލިބުނު ފައިސާ ގެ ޖުމްލަ

139,212.90

 2017ޖޫން މަހު ނިޔަލަށް ޚަރަދު ކުރެވުނު ފައިސާ

216,486.65

ޚަރަދު ކެ ނޑުމަށްފަހު ޖުމްލަ ބާކީ

58,861.48

`
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ބ.އޭދަފުށި ،ދިވެހިރާއްޖެ

ކުނި މެނޭޖް ކުރުމަށް ލިބުނު ފައިސާ އާއި ހިނގި ޚަރަދުގެ ހިސާބ ު
(  01ޖެނުއަރީ  2017ން  30ޖޫން  2017ށް )
ލިބުނު ފައިސާ
އައިޓަމް

ތަފްޞީލ ް

ނަމްބަރ
1

ކުނީފީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާގެ ތަފްޟީލް

ފައިސާގެ އަދަދު
388,685.00
ޖުމްލަ 388,685.00

ކުރެވުނު ޚަރަދ ު
އައިޓަމް

ތަފްޞީލ ް

ނަމްބަރ

ފައިސާގެ އަދަދު
389,700.00

1

ޕިކަޕްތަކުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ދެއްކުމަށް

2

ކަރަންޓް ޚަރަދު

-

3

ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް

ޖުމްލަ 389,700.00

 2016ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބާކީ

272,434.00

 2017ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ލިބުނު ފައިސާ ގެ ޖުމްލަ

388,685.00

 2017ޖޫން މަހު ނިޔަލަށް ޚަރަދު ކުރެވުނު ފައިސާ

389,700.00

ޚަރަދު ކެ ނޑުމަށްފަހު ޖުމްލަ ބާކީ

271,419.00

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޓ
ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯ ް
ރގެ ފުރަ ަ
 2017ވަނަ އަހަ ު

 .10ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ނުވާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ގޮތް
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ
#

މުއްދަތު

ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް
Q1

Q3

Q4

01

ޖުމްހޫރ ޕާރކެއް ތަރައްޤކުރުން





250,000.00

02

ބާއިންޖނުގޭގައި އެކަމިޑޭޝަން ބްލޮކެއް ހެދުން





5,500,000.00

03

މިރަށު މަގުމަތ ބައްތި އިތުރުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު





6,500,000.00

04

މަސްމާރުކޭޓް އެޅުން





400,000.00

ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :
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Q2

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޓ
ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯ ް
ރގެ ފުރަ ަ
 2017ވަނަ އަހަ ު

 .11ނިންމުން
އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން ދިވެހިޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސ އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރ ދާއިރާތައް ،ލާމަރުކަޒ އުސޫލުން
ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ކައުންސިލްތަކަށް މަތިކުރައްވާފައިވާ އެންމެބޮޑު ޤާނޫނ އެއް ޒިންމާއަކ އެ އިދާރދާއިރާއެއް ހިންގައި،އެ
އިދާރ ދާއިރާ ތަރައްޤކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމެވެ .ކަންމިހެން އޮތްނަމަވެސް ކައުންސިލްތަކަށް އޮތް އެންމެބޮޑު ގޮންޖެހުމަކ
މިޤާނޫނުން

ކައުންސިލްތަކަށް

ލާޒިމްކުރާ

ކަންކަންކުރެވޭނެ

މަގު

ފަހިކޮށްދެވިފައިނުވާކަމެވެ

.ތަރައްޤގެ

ޙަރަކާތްތައް

ހިންގުމަށްބޭނުންވާ ފައިސާހޯދުމަށް ޤާނޫނުނުގައި ކަ ނޑައަޅާފައިވާ ޙުދޫދުގެ ތެރެއިން ކުޑަފުރުޞަތެއްވެސް ފަހިވެފައިނުވާކަމެވެ.
ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއި އެކު މުޅި އިދާރދާއިރާގެ ތަރައްޤގެ ޙަރަކާތްތައް ރޭވުމުގެ މަގުތަނަވަސް ވެފައި ނެތްކަމެވެ .އާދެ!
އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން ކުޑަކުރެވިގެން މެނުވ މިނިޒާމު އޭގެފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިނގައިގަތުމަކ ނާދިރުކަމެއްކަމުގައި
ދެކެމެވެ .މިކައުންސިލުގެ  2017ވަނައަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހަކވެސް ޙަރަކާތު ތާވަލްގެ ގިނަކަންކަން ފަށައިގަނެވި
އެކަންކަމުގެ ނަތޖާ ޙާޞިލްކުރެވިފައިވާ  6މަސްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .މިމަސައްކަތްތައް ކާމިޔާބުކުރެވިފައިވަނ ކައުންސިލްގެ
މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ހވާގިމަސައްކަތުންކަމުގައި ޤަބޫލުކުރަމެވެ .އެހެންނަމަވެސް ވޭތުވެދިޔަ ހަމަހުގެ ތަޖުރިބާގެ އަލގައި
މިއަހަރުގެ ފަހު ހަމަސްދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ސްޕޑްހަލުވިކޮށް މިއަހަރަށް ކަ ނޑައެޅިފައިވާ އަމާޒަށް ވާޞިލްވުމަށް އިތުރު
ވިސްނުންތަކެއް ގެންގުޅެން ޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ .ކައުންސިލްތަކުގެ ބަލަދުވެރި ފަރާތްތަކުގެ އެއްބާރުލުން ނިހާޔަތަށް ބޭނުންވާ
ކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ .އަޅުގަ ނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި ދުޢާ އަކ އަތޮޅާއި ޤައުމަށް ވަފާތެރި ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިތިބެ
ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ .ކރިތިهللا
އަޅަމެންގެ މަސައްކަތުގައި ބަރާކާތްލައްވައި ކާމިޔާބު މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ .آمــــين

_______________
 09ޖުލައި 2017
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