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ޓ
ކގެ ތަފްޞލު ރިޕޯ ް
ޙރަކާތްތަ ު
ނގި ަ
 2017ވަނަ އަހަރު ހި ް

 .1ފުރަތަމަ ބައި :ކައުންސިލާބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ތަޢާރަފު
މިރިޕޯޓަކ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަމްބަރ
 ) 07/2010ގެ  109ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ އޭދަފުށ
ކައުންސިލުން  2017ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞލް ރިޕޯރޓެވެ.
މި ރިޕޯޓުގައި ،އޭދަފުށ ކައުންސިލުގެ ތަޞައްވުރާއި ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ލަނޑުދަނޑިތަކަށް ވާޞިލުކުރުމަށް
ހިންގި ޙަރަކާތްތަކާއި ،ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކާއި ،ކައުންސިލުގެ އިދާރ ހިންގުން ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައި
ވާނެއެވެ .މގެއިތުރުން  2017ވަނަ އަހަރު އޭދަފުށ ކައުންސިލުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞލާއި 2017 ،ވަނަ
އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން ނިންމި ނިންމުންތަކާއި ،މާލ ތަފްޞލް އަދި ކައުންސިލް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވުނު
މަސައްކަތްތަކާއި މަސައްކަތްކުރުމުގައި ދިމާވި ދަތިތަކަށް ބަލައިލެވިފައިވާނެއެވެ.

ކައުންސިލްގެ 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

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

ހޭލުންތެރި

ރައްޔިތަކު

ދިރިއުޅޭ

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.

ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

މއިލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އ ެ
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ޓ
ކގެ ތަފްޞލު ރިޕޯ ް
ޙރަކާތްތަ ު
ނގި ަ
 2017ވަނަ އަހަރު ހި ް

 .2ކައުންސިލް ރައސްގެ ބަޔާން
ތަރައްޤއާ ތަމައްދުނުގެ ހެޔޮވިސްނުން އިންސާނުންނަށްދެއްވި ﷲ ސުބުޙަނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުކޮށް
އެކަލާނގެ މުޅި އިންސާނިއްޔަތަށް ޙައްޤުތެދުމާގާއިގެން ފޮނުއްވި މި އުއްމަތުގެ މާތްސާހިބާ މުހައްމަދުން ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި
ވަސައްލަމައަށާއި ،އެމާތް ނަބިއްޔާގެ އިތުރު އާލުންނާ މިތުރު ޞަޙާބންނަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުންއެދި ދުޢާ ކުރަމެވެ.
އާދެ! މި ރިޕޯރޓަކ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  109ވަނަ
މާއްދާގެ (ހ) އިން ކައުންސިލަށް ލާޒިމްކުރާ ޤާނޫނ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން  2017ވަނަ އަހަރު މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ
އޭދަފުށ ކައުންސިލް ހިނގާ ދިޔަގޮތުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލެވޭ ޚުލާޞަ ރިޕޯރޓެކެވެ.
ނިމިދިޔަ  2016ވަނަ އަހަރެކޭ އެއްފަދައިން  2017ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު ވެސް ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތަށް
ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރިކަން ފާހަނގަ ކުރަމެވެ .ނަމަވެސް ކައުންސިލްގެ އަމާޒަކަށްހެދ އެ ގޮންޖެހުންތައް ގިރާކޮށް
ކައުންސިލުން ފަށާފައިވާ ރަށުތަރައްޤގެ ދުވެލި އޭގެ މެކުހައްޖަހައި ދަތުރަށް ފެށުމަށެވެ .ތަރައްޤގެ އާ އުސްމިންތަކެއް ޙާޞިލް
ކުރުމުގެ ފޮނި އުއްމދުތަކާއެކުގައެވެ .މާތް ﷲގެ ވާގިފުޅާއެކު ކުރެވުނު މަސައްކަތުން ވޭތުވެދިޔަ  2017އަހަރުގެ ތެރޭގައި މި
ކައުންސިލުން ވަނ ތަރައްޤގެ ކާމިޔާބުތަކެއް ޙާޞިލްކޮށްފައެވެ .އަދި މިއޮފހުގެ އިދާރ މުވައްޒަފުންގެ އޮނިގަޑުގައިކަޑައެޅިފައިވާ
ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައި ބައެއްމަޤާމުތަކަށް މހުން ހަމަނުޖެހި ހުރުމުގެ ސަބަބުން އޮފހުގެ އިދާރ ހިންގުމަށް ދަތިވިއެވެ .
ކުރިން މިދެންނެވި ބައެއް ގޮންޖެހުންތަކާއެކުވެސް ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޚިދުމަތްތައް
އެކަށގެންވާ ގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް ދެވިފައިވެއެވެ .އަދި ކައުންސިލުން ފާސްކުރެވުނު ޕޮރޮގުރާމް ބަޖެޓްގައި ހިމެނޭ
ގިނަކަންކަން މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ހާސިލް ކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.އަދި މިއަހަރަކ ރައްޔަތުންގެ ބައިވެރިވުމާއި އެކު ގިނަ
ހަރާކާތްތަކެއް ވަރަށް ފުރިހަމަކޮށް ހިންގިފައިވާ އަހަރެއްކަންވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ.
މިކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ބ .އަތޮޅު ކައުންސިލް އާއި މިރަށުގެ އެކިއެކި މުވައްސަސާ ތަކާއި ،ރަށުގެ
ކުލަބްޖަމްއިއްޔާ ތަކުން ލިބިފައިވާ އެހތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ފާހަގަކުރަމެވެ .އަދި އޭދަފުށ ރައްޔިތުން ކައުންސިލުގެ
މަސައްކަތްތަކަށް ދެއްވާ އެއްބާރުލުން ޝުކުރުވެރި ކަމާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
ޤާނޫނު އަސާސއާއި ލާމަރުކަޒ ޤާނޫނުން ކައުންސިލްތަކަށް ލާޒިމްކުރާ ރަށުތަރައްޤގެ ގިނަ މަސްރޫޢުތަކެއް
 2017ވަނަ އަހަރު މި ކައުންސިލުން ޕްލޭންކޮށް ބައެއް މަޝްރޫޢުތަށް ނިމި އަނެއްބައި މަޝްރޫޢުތަށް ފެށެންވަނ
ތައްޔާރުވެފައެވެ .އަދި ލާމަރުކަޒ ޤާނޫނުގައި ކައުންސިލްތަކަށް އާމްދަނ ލިބޭނެ ވަޞލަތްތައް ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައިވހިނދު
މިކަންކަންވެސް ފަހިކޮށްދެއްވާފައި ނުވާކަމ ނުހަނު ހިތާމަޔާއެކ ފާހަނގަކުރާކަމެކެވެ .ކަންމިހެން އޮތްނަމަވެސް ރަށުގެ
ތަރައްޤއާއި ރައްޔިތުންގެ ލާބައަށްޓަކައި ،މި ކައުންސިލުން ފެށިދަތުރު އޭގެ މަންޒިލަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކުރެވެންހުރި ހުރިހައި
މަސައްކަތެއް ކުރާނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤންކަން އަރުވަމެވެ.
އާދެ! މިހާތަނަށް މި ކައުންސިލުގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލް ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގައި
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ދެއްވި އެއްބާރުލެއްވުމާއި ،އަދި އިދާރ ހުރިހާ މުވައްޡަފުން ދެއްވި އެއްބާރު ލެއްވުމަށްޓައި

ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

މއިލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އ ެ
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ޓ
ކގެ ތަފްޞލު ރިޕޯ ް
ޙރަކާތްތަ ު
ނގި ަ
 2017ވަނަ އަހަރު ހި ް

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެފަރާތްތަކަށް ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރި ކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .އަދި މގެއިތުރުންވެސް ކައުންސިލަށް އެކިގޮތްގޮތުން
އެހތެރިވެދެއްވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
އަޅުގަނޑުގެ އުއްމދަކ ލާމަރުކަޒ ނިޒާމުގެ އެންމެހާ ގުނަވަންތައް ފުރާ ފުރިހަމަވެ އެނިޒާމުގެ ފޮނިމރުކަން
ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދިޔުމެވެ .މިނިޒާމުގެ ދަށުން ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަ ފަދަ ދުސްތޫރވެރިކަމެއް ހިންގާންފެށިގެން
ދިއުމެވެ.މިނިޒާމު ހަރުދަނާކަމާއެކު ހިންގުމުގެ މަގު ތަނަސްކޮށްދެއްވައި އެމަގުން ކުރިޔަށް ދިއުމުގެ ހެޔޮތައުފޤު ދެއްވާށިއެވެ.
ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތަށް ފަހިކަމާއި ފާގަތިކަން މާތްهللا މިންވަރުކުރައްވާށި!
 10ޖެނުއަރ 2018

ޠަލާލު ޢަބްދުއްރަޙްމާނު
އޭދަފުށ ކައުންސިލްގެ ރައސް

ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

މއިލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އ ެ
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ޓ
ކގެ ތަފްޞލު ރިޕޯ ް
ޙރަކާތްތަ ު
ނގި ަ
 2017ވަނަ އަހަރު ހި ް

 .3ރަށުގެ 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 ދެމެދު ހުންނަދުރުމިނަކ  63މޭލެވެ .މިރަށުގެ ބޮޑުމިނަކ 57
ހެކްޓަރެވެ .އިދާރގޮތުން މިއަތޮޅުގެ ވެރިރަށަކ އޭދަފުއްޓެވެ .މިރަށަށް ސިޔާސގޮތުން ދފައިވާ ނަމްބަރަކ  F 10އެވެ.

އާބާދ
ވަނަ އަހަރު ޑިސެމްބަރމަހުގެ ނިޔަލަށް މިރަށުގެ އާބާދއަކ  3336އެވެ .މގެތެރޭގައި ހިމެނެނ 1598
އަންހެނުންނާ  1709ފިރިހެނުންނެވެ .އަދި  520ގޭގައި މހުން ދިރިއުޅެމުންދެއެވެ.

އަދި މިއަތޮޅުގެ އެންމެ އާބާދ ބޮޑު

އެއްރަށަކ މިރަށެވެ.

އިގްތިޞާދު
އޭދަފުށގެ މހުން ދިރިއުޅުމަށްކުރާ މައިގަޑު މަސައްކަތަކ މަސްވެރިކަމާއި ،ސަރުކާރުގެ ވަޒފާގައާއި، ،ފަތުރުވެރިކަމުގެ
ދާއިރާގައިވެސް ގިނައަދަދެއްގެ މހުންހަރަކާތްތެރިވެއެވެ .މިރަށުގައި އިންޕޯޓްމުދާ ވިއްކާ  91ފިހާރައާއި  03 ،ބޭސްފިހާރަ
ހުރެއެވެ 4 .ފަހާތަނާއި  02ސެލޫން ހުރެއެވެ 02 .ވޯކްޝޮޕާއި 12 ،ހޮޓާހުރެއެވެ .އަދި  01ބޭކަރއާއި 03 ،ވަޑާންގެ
ހުރެއެވެ.

ތަޢުލމް
ބ.އޭދަފުއްޓަކ
ރަށެކެވެ.

މިގޮތުން

ތަޢުލމގޮތުން

ބ.އަތޮޅު

ތަޢުލމ

ފާހަގަ
މަރުކަޒު

ކޮށްލެވޭ
ވަނ

ވޭތުވެދިޔަ ތަނުގައި ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ވަރުގެ ކާމިޔާބއެއް
ޙާޞިލްކޮށް ފައެވެ2017 .ވަނަ އަހަރު އޯލެވެލް ނެޝަނަލް
ޓޮޕް 10ގައި ބ.އަތޮޅު ތަޢުލމމަރުކަޒުގެ  05ދަރިވަރަކު
ހިމެނިފައިވެއެވެ .ބ.އަތޮޅު ތަޢުލމ މަރުކަޒުގައި ވޭތުވެދިޔަ
އަހަރު ގްރޭޑް  01ން  12އަށް ކިޔަވައި ދފައިވެއެވެ.އަދި
ޕްރސްކޫލްގެ ތައުލމް ރަސްމތައުލމްގެ ތެރެއަށް ސަރުކާރުން
ބަދަލުކުރެއްވުމާއިގުޅިގެން އެލްކޭޖ އަދި ޔޫކޭޖގެ ކުލާސްތައް ފެށިފައިވެއެވެ .އެގޮތުން  2017ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސއަހަރު
ނިމުނުއިރު ބ.އަތޮޅު ތަޢުލމ މަރުކަޒު ގެ އާބާދއަކ  832ކުދިންނެވެ .މިސްކޫލުގައި  15ކުލާސްރޫމާއި ،ލައިބްރަރއަކާއި،
ސައިންސްލެބޯޓަރއެއް ހުރެއެވެ .އެކަށގެންވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން މިސުކޫލުގައި އިމާރާތްކުރަން ފެށި 12
ކުލާސް ރޫމް ހިމެނޭ  04ބުރގެ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިމި މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި މިއިމާރާތް ސްކޫލާއި މިއަހަރުގެ
ޑިސެމްބަރމަހު  21ގައި ވަނ ހަވާލު ކުރެވިފައެވެ .ޕްރސްކޫލްގެ ތައުލމް ރަސްމތައުލމްގެ ތެރެއަށް ބަދަލުކުރެއްވިނަމަވެސް
ގިނަ ރައްޔިތުންގެ އެދުމުގެ މަތިން ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މިއަހަރުވެސް ބަހިއްޔާ ޕްރސްކޫލް ހިންގިފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް
ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

މއިލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އ ެ
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޓ
ކގެ ތަފްޞލު ރިޕޯ ް
ޙރަކާތްތަ ު
ނގި ަ
 2017ވަނަ އަހަރު ހި ް

މިއަހަރު ބަހިއްޔާ ޕްރސްކޫލްގައި ހިންގިފައިވަނ ހަމައެކަނި ނާސަރ އަދި ބޭބ ނާސަރގެ ކުލާސްތަކެވެ .އެގޮތުން  2017ވަނަ
އަހަރު ބަހިއްޔާ ޕްރސްކޫލްގައި  54ކުދިން ތަޢުލމް ޙާސިލް

ކުރިއިރު  03ޓޗަރުންނާއި 01 ،މަސައްކަތު މހަކު މަސައްކަތް

ކުރިއެވެ .މިރަށުގެ ޕްރސްކޫލަކ  3ކުލާސްރޫމް އާއި ،އޮފސްބައެއް ހިމެނޭގޮތައް ޒަމާނކޮށް ތަރައްޤކުރެވިފައިވާ އިމާރާތެކެވެ.
މިރަށުގެ

ރައްޔިތުންނަށް

ރަށުގައިތިބެގެން

މަތތައުލމް

ހާސިލްކުރުމުގެ

ފުރުޞަތު

ހޯދައިދިނުމުގެ

ގޮތުން

މިކައުންސިލާއި މައި ކޮލެޖާއިއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެދަށުން  2016ވަނަ އަހަރު މިރަށުގައި ޤާއިމްކުރެވުނު މައިކޮލެކްގެ
ކޯސްތައް

ހިންގުމަށް

ބަހިއްޔާ

ޕްރ-ސްކޫލްގެ

މަތފަންގިފިލާ

ވަނ

ދެވިފައެވެ.

މިއަހަރު
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ދަރިވަރަކު

ތައުލމް

ހާސިލްކޮށްފައިވެއެވެ .އެގޮތުން މިކެމްޕަހުގައި މިއަހަރު ސެޓްފިކެޓްލެވެލްގެ ކޯސްތަކުގެ އިތުރުން ޑިގްރފެންވަރުގެ ކޯސްތައް
ހިންގިފައިވެއެވެ.
ކރިތި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒާއި ގުޅިގެން އޭދަފުށ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން  2016ވަނަ އަހަރު މާރޗްމަހުގެ
ތެރޭގައި މިރަށުގައި ކރިތި ޤުރުއާނާއިބެހޭ ބ.އަތޮޅު ގޮފި ވަނ ރަޖިސްޓްރކުރެވިފައެވެ .ޤާރކޯސް ލެވެލް  1ގެ ކޯހެއް މިއަހަރު
ތެރޭގައިވެސް ފައްޓައި ނިންމަވާފައިވެއެވެ .ރަށުން ބޭރުން ކިޔަވަން އަންނަކުދންނަށާ އެކުދިންގެ ޢާއިލާތަކަށް ފަސޭހައިން
ތިބެވޭގޮތަށް އިންތިޒާމް ވަނި ހަމަޖެހިފައެވެ .މިގޮތުން ރެސިޑެންސަލް ލާރނިންގެ ސެންޓަރ (ދަނާލު) ގެ ޚިދުމަތްވެސް މިރަށުން
ލިބެމުން ދެއެވެ .އަދި މިތަނުގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ރަށުންބޭރު ޢައިލާތައް އުޅެމުންދާކަންވެސް ފާހަނގަކޮށްލެވެއެވެ.

ކަރަންޓް
ބ.އޭދަފުށގައި 24ގަޑިއިރުގެ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ލިބެން
ހުރެއެވެ .މިރަށަށް ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދެމުންގެންދަނ ފެނަކަ
ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުންނެވެ .އޭދަފުއްޓަށް ކަރަންޓްގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް
މި ވަގުތު ތިން ޖަނަރޭޓަރު ބޭނުންކުރެ އެވެ .އެއ  300ކިލޯވޮޓް،
އާއި 400 ،ކިލޯވޮޓް އަދި  600ކިލޯވޮޓުގެ ޖަނަރޭޓަރެކެވެ .ނަމަވެސް
ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެ ،ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު މައްޗަށްދާތ މިހާރު އެ އިންޖނު ތަކުގެ ކެޕޭސިޓން
އުފައްދާ ކަރަންޓުން ނުފުދެ އެވެ .އަދި އިންޖނުތަކަށް މައްސަލަ ޖެހި ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ދަނ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓް
ކަނޑަމުންނެވެ .ކަރަންޓްގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ފެނަކައިން  800ކިލޯވޯޓްގެ އާ ޖަނަރޭޓަރެއް މިހާރުވަނ ފޮނުވާފައެވެ .އަދި

ބަނދަރު
އޭދަފުށގެ އުތުރު ފަރާތުގައި 1200،ފޫޓް ދިގު 350ފޫޓް ފުޅާ ބަދަރެއް ސަރުކާރުން ހައްދަވައި ދެއްވާފައި ވެއެވެ.
 2004ވަނައަހަރު ސުނާމ ކާރިސާއާއި ގުޅިގެން މިބަނދަރު ހަލާކުވުމާއި ގުޅިގެން ސްނާމރިކަވަރ ޕޮރޮގްރާމްގެ ދަށުން 2009
ވަނައަހަރު މިބަނދަރު ވަނ ޒަމާނ ފެންވަރަށް އަލުން ހައްދަވައި ދެއްވަފައެވެ.

ސިއްޙަތު
ބ.އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލް ހުންނަނ މިރަށުގައެވެ 13 .ޖެނުއަރ 1989ގައި
ހުޅުވުނު ބ.އަތޮޅު ޞިއްޙިމަރުކަޒު އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލު ކުރައްވަފައިވަނ 21
މެއި 2003ގައެވެ .މިހޮސްޕިޓަލުން އާންމު ބަލިތަކުގެ އިތުރުން އަންހެނުންގެ ޚާއްސަ
ޑޮކްޓަރެއްގެ ޚިދުމަތާ ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރެއްގެ ޚިދުމަތް ލިބެއެވެ .އަދި
އސޖ އަދި ލެބޯޓަރއާއި އެކްސްރޭއާއި އެމްބިއުލެންސްގެ ޚިދުމަތް މިހޮސްޕިޓަލުން
 24ގަޑިއިރުލިބެންހުރެއެވެ.
ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

މއިލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އ ެ
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޓ
ކގެ ތަފްޞލު ރިޕޯ ް
ޙރަކާތްތަ ު
ނގި ަ
 2017ވަނަ އަހަރު ހި ް

ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު މަރުކަޒު
ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރުމަރުކަޒު ހުންނަނ މިރަށުގައެވެ .މިމަރުކަޒުން ލިބެންހުރި ޚިދުމަތް ތަކުގެ ތެރޭގައި ބެޑްމިންޓަން،
ބިލިޔާޑް ،ޓޭބަލް ޓެނިސް ،ޑާރޓް ،ކެރަމް އަދި ޗެސް ފަދަ ކުޅިވަރު ކުޅެވޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި ހުރެއެވެ .އަދި މިރަށަކ
ސަރުކާރުން ކުޅިވަރު އެރނާ ގާއިމުކުރަން ކަޑައަޅާފައިވާ ރަށަކަށް ވުމުން ފުޓްބޯޅަ ދަނޑާއި ،ބަށި ،ވޮލ ،ނެޓްބޯޅަ ،ފަދަ
އައުޓްޑޯ ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ ކޯޓްތައް ތަރައްޤކުރެވި ވަށައިގެން ފެންސް ޖެހިފައިވެއެވެ .އަދި މގެ އިތުރުން ފުޓްސަލް ދަނޑެއް
ހެދިފައިވެއެވެ.

ގޯތި ގެދޮރު
މިރަށުން މހުން ދިރިއުޅުމަށް ޓަކައި 610ގޯތި ދޫކުރެވިފައިވައިރު މިހާރު މހުން ދިރިއުޅެނ  425ގޯތގައެވެ .މހުން
ދިރިއުޅުމަށް  2017ވަނަ އަހަރު މިރަށުން އެއްވެސް ގޯއްޗެއް ދޫކުރެވިފައެއްނުވެއެވެ.

ބޯފެނާއި ނަރުދަމާ
ރަށުގެ އެންމެންވެސް ބޯންބޭނުންކުރަނ ވާރޭފެނެވެ2009 .ވަނަ އަހަރު މިރަށުގައި ،ނަރުދަމާ ނިޒާމެއްވަނ ޤާއިމްކޮށް
ފައެވެ .އަދި ޑސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓެއް މިރަށުގައިއިހުރެއެވެ.ނަމަވެސް މިޕްލާންޓް ވަނ ބޭނުންނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައެވެ.
މިރަށުގައި ފެނާއި،ނަރުދަމާ ގެ ޚިދުމަތް މިހާރު ދެމުން ގެންދަނ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުންނެވެ.

މުވާސަލާތާއި ،ދަތުރުފަތުރު
މުވާޞަލާތާއި ،ދަތުރުފަތުރަށް ބަލާއިރު ފޯނާއި ،ކޭބަލްޓވގެ ޚިދުމަތްލިބެއެވެ .ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްތަކެކޭ އެއްގޮތަށް
ފޯނާއި،އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ލިބެއެވެ .މިރަށުގައި މާލެ ދަތުރުކުރާ

 02ލޯންޗާއި7 ،މަސްދޯއްޏާއި 68 ،އިންޖނުލ

ކުދިދޯންޏާއި 10 ،ލޯންޗާއި  02ވަދުދޯނި އޮވެއެވެ .ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ ދަށުން ފެރގެ ޚިދުމަތް ލިބެމުންދެއެވެ.

ކްލަބް ޖަމުޢިއްޔާ
މިރަށުގައި  15ޖަމްޢިއްޔާ  2017ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ރަޖިސްޓްރކޮށްފައިވެއެވެ .މގެ ތެރެއިން  7ޖަމިއްޔާއަކ
މިހާރުވެސް ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ޖަމިއްޔާ ތަކެކެވެ .ނަމަވެސް މިހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ގެ ޙަރަކާތްތަށް މިހާރުވަނ ކޮންމެވެސް
ވަރަކަށް ފަޑުވެފައެވެ

ފާހަގަކުރެވޭ ތަންތަނާއި،ކަންކަން
އަތޮޅުގެ،އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިމެނޭ އިމާރާތާއި ،ޒޯނު2ގެ ކުޅިވަރުމަރުކަޒާއި ،ޗިލްޑްރަންސާރވިސް ސެންޓަރ
ހުންނަނ މިރަށުގައެވެ .މގެއިތުރުން އޭދަފުށި ޕޮލިސްޓޭޝަނާއި ،އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ،ދިރާގު ،އުރދޫ އޮފސް އަދި ބޭންކުއޮފް
މޯލްޑިވްސްގެ ގޮތްޕެއް މިރަށުގައި ހުރެއެވެ .އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއާއި ،ރަށުކައުންސިލްއިދާރާއާއި ،އޭދަފުށި
މެޖިސްޓްރޭޓްކޯޓް ،އެސް.ޓ.އޯ  132 /ނަންބަރ ފިހާރައާއި ،މރާ އޭދަފުށ ގޮފި ،ބަޔޮސްފިޔަ ރިޒާވް އޮފސް ،ޕޯސްޓްއޮފސް،
ބ.އަތޮޅުތަޢުލމމަރުކަޒާއި ބަހިއްޔާ ޕްރސްކޫލާއި ،ވިލާކޮލެޖްގެ ކެމްޕަސް ،ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ގޮފި އަދި މައިކޮލެޖް
ކެމްޕަސް މިރަށުގައި ހުރެއެވެ .ވޭތުވެދިޔަތަނުގައި ޤައުމފެންވަރުގައި މިރަށުގައި ،އެކިއެކި ދުވަސްތައް ފާހަގަ ކުރެވިފައި ވެއެވެ.
މިގޮތުން

2007

ވަނައަހަރުގެ

މިނިވަންދުވަސް،

2002ވަނައަހަރުގެޒުވާނުންގެދުވަސް،

2005ވަނައަހަރުގެ

ދުންފަތުގެ

އިސްތިޢުމާލު ނުކުރާދުވަސް 2008 ،ވަނަ އަހަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް1423 ،ވަނައަހަރުގެ ޤައުމދުވަސް1997 ،ވަނައަހަރު
ބޭއްވުނު އަތޮޅުތައްހިންގުމުގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލްވުން ،ސ.އެމް.ޖގެ ފަރާތުން ދުނިޔޭގެ ޝެފުންގެ ދުވަސް މިއަހަރު ތެރޭގައި
މިރަށުގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ.

ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

މއިލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އ ެ
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރ ރިޕޯޓް

 .4ކައުންސިލްގެ އިޙްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދު
ޤާނޫނު ނަމްބަރ  07/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  61ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) އިން ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން
ކައުންސިލްގެ އިޙްތިޞާސްކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދަކ ރަށާއި ރަށުގެ ރާޅުޖަހާ ހިސާބު ހިމެނޭގޮތުން ރަށުގެ ފަސްގަނޑާއި ރަށްއޮތް ފަޅާއި ފަރެވެ.

ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

އމެއިލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
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 .5ދެވަނަ ބައި :ލިބުނު ކާމިޔާބުގެ ޚުލާޞާ
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.

މުވައްޒަފުންނާއި

ގިނައަދަދެއްގެ
ސާފުކުރުމުގެ

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 3
ސަރަހައްދެއްގައި ވޯޓް ފޮށި ބެހެއްޓި ވޯޓް ލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.

ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

އލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އމެ ި
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ރަމަޟާންމަހު ދަނޑު ހެއްދުމަށްޓަކައި ހިއްކި ސަރަހައްދުން ބިންދޫކުރެވުނު
އޭދަފުށގެ ހިއްކި ސަރަހައްދުން ރަމަޟާންމަހަށް ބޭނުންވާ ދަ ނޑުވެރިކަމުގެ
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
މަސައްކަތް

ކުރެވުނެވެ.

ދަޅާއި ފުޅި ނަގައި އެއްތަނަކަށް ޖަމާކުރުމުގެ
މިމަސައްކަތުގައި

ކުނިގޮނޑު

މުވައްޒަފުންނާއި

ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ.

ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

އލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އމެ ި
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ބޭންކްއޮފް މޯލްޑިވްސް އޭދަފުށ ބްރާންޗް އެޅުމަށްޓަކައި ހިލޭ ބިމެއް ދޫކުރުން
ގިނަ

އަތޮޅުގެ

ރަށްރަށުންނާއި

ބޭންކްގެ

ރިސޯޓްތަކުން

ޚިދުމަތް

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

ޢިމާރާތުގެ

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.

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.

އޭދަފުށ ރަސްމފާލަން މަރާމާތު ކުރުން
މިރަށު ރަސްމފާލަން މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެސްޓިމޭޓް 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 އެއްވެ އުޅުމުގެ މަގުސަދުގައި ހަވރު ގަޑގައި ކުދިންކުޅެ އެއްވެ
އުޅުމަށްޓަކައި
ހެދުމުގެ

މިރަށުގެ ދެސަރަހައްދަކުން އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ބިން ދޫކުރެވި ޕާރކް

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.
ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

އލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އމެ ި
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

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.

މުވައްޒަފުންގެ ''މާހެފުން ''
މިއަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަހަށް މަރްހަބާކިޔުމުގެ ގޮތުން މިރަށުގެ
ހުރިހާ މުއައްސަސާތައްގުޅިގެން ބޭއްވުނު ޚާއްސަ މާހެފުމެއް  25މެއި
 2017ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ  20.30ގައި މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލްގައި
ބޭއްވުނެވެ.

މިމާހެފުމުގައި

މިރަށުގައި

ހުންނަ

ސަރުކާރު

މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާއި ގިނައަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ.

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.

 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.
ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

އލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އމެ ި
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

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.

ރަށުގެ  02މިސްކިތެއް އޭސކުރުން
ހެޔޮއެދޭ އާންމު ފަރާތްތަކެއްގެ ދލަތި އެހއާއިއެކު މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި މިރަށު މަސްޖިދުލް ޣުފްރާންއާއި މަސްޖިދުއް ރިޟުވާން
އޭސ

ކުރެވިފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން

މަސްޖިދުއްރިޟުވާންގައި

07

އޭސ

އަދި

މަސްޖިދުލް

ޣުފްރާންގައި

04

އޭސ

ހަރުކުރެވިފައިވެއެވެ.

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 :

އލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އމެ ި
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

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 2017
ވަނަ 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.

ދޮންފަނު އިންވިޓޭޝަން ކަޕް ގެ ރަނަރ އަޕް ޓމެއް ގޮތުގައި ހޮވުން
ދޮންފަނު އިންވިޓޭޝަން ކަޕުގައި މިކައުންސިލްގެ ޓމް ބައިވެރިވެ ރަނަރއަޕް ޓމެއް
ގޮތުގައިވަނ ހޮވިފައެވެ.

ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

އލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އމެ ި
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އޭދަފުށ ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުރި ތަކެތި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް
މި ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުރި ތަކެތި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ވަނ ކުރިއަށް
ގެންގޮސްފައެވެ.

އޭދަފުއްޓަށް އާ ޖަނަރޭޓަރެއް ފޮނުވައިފި
ބ .އޭދަފުށގެ ކަރަންޓްގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ފެނަކައިން 800
ކިލޯވޯޓްގެ އާ ޖަނަރޭޓަރެއް  13ޖުލައި  2017ދުވަހުގެ ރޭ
ފޮނުވައިފި

މިރަށަށް

އެވެ.

ފެނަކަ

އޮފިޝަލަކު

ކޯޕަރޭޝަންގެ

ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިރަށަށް ފޮނުވުމަށްޓަކައި މިރޭ އިރާކޮޅު ބޯޓަށް
އެރުވ  800ކިލޯވޯޓްގެ ޖަނަރޭޓަރެކެވެ .މާދަމާގެ ވަގުތެއްގައި
ޖަނަރޭޓަރު އޭދަފުއްޓަށް ގެނެވޭވަރު ވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.
އޭދަފުއްޓަށް

ހިދުމަތް

ކަރަންޓްގެ

ދިނުމަށް

މި

ވަގުތު

ތިން

ޖަނަރޭޓަރު ބޭނުންކުރެ އެވެ .އެއ  300ކިލޯވޮޓް ،އާއި 400 ،ކިލޯވޮޓް އަދި  600ކިލޯވޮޓުގެ ޖަނަރޭޓަރެކެވެ.

މިނިވަން ދުވަސް ފާހަނގަކުރުން
ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މިނިވަންދުވަސް ފާހަނގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ރަށުތެރެއާއި
ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކުގެ ކުރިމަތގައި ރަސްމ ދިދަ ޖެހުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް
ހިންގުން

އޭދަފުށގައި ހިފްޘު ކްލާސްތަކެއް ހިންގަން ފެށުން
ދަރިވަރުންނާއެކު

ވެސް

ބެލެނިވެރިންނަށް

ރތިކޮށް

ކިޔަވަން

ގުރުއާން

ދަސްކޮށްދ ،ގުރުއާން ހިތުދަސްކުރުމަށް އޭދަފުށގައި ގުރުއާން ކްލާސްތަކެއް
 2017އޯގަސްޓް  13ގައި ގުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގެ އޭދަފުށ ގޮފިގައި ފެށި
މިކްލާހުގައި

122

ބައިވެރިވެފައިވާއިރު

ކުދިން
އެތަނުން

ގުރުއާން
ބޮޑެތި

ހިތުދަސްކުރުމުގެ

މހުންނަށް

ކްލާހުގައި

ހާއްސަކޮށްގެން

ވެސް

ގުރުއާން ގާރ ކްލާސްތައް ކްލާސްތައް ހިންގަ އެވެ .އެކަމަކު ދަރިވަރުންނަށް

ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

އލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އމެ ި
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ރތިކޮށް ގުރުއާން ދަސްކޮށްދެވޭނ ބެލެނިވެރިން ވެސް ގުރުއާނަށް އަހުލުވެރިކޮށްގެން ކަމަށް ވާތ އެމަރުކަޒުން މިރޭ ވަނ
މިރަށުގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ވެސް ގުރުއާން ހިތުދަސްކޮށްދޭ ކްލާސްތަކެއް ފަށައިފަ އެވެ.މިކްލާސްތަކުގައި ކިޔަވައިދެނ ކރިތި
ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒުން އޭދަފުއްޓަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ސޫދާންގެ ހާފިޒެކެވެ.

ބ .އަތޮޅު ގުރުއާން މުބާރާތުން ދެވަނައަށް އޭދަފުށި ކައުންސިލް ހޮވުން
 2017ވަނަ އަހަރު ބ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުން މިކައުންސިލްގެ ފަރާތުން
ބައިވެރިވެފައިވާ އިޔާން އަލ ވަހދުއަށް  2ވަނަ ލިބިފައެވެ.

ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން
ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ޖުލައިމަހު ބާއްވަން ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން ވަނ އޭދަފުށ ކައުންސިލުން
ބާއްވާފައެވެ.

އޭދަފުށި ފެހިކުރުމުގެ ކެމްޕޭން ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުން
ފޭލި

ޖަމިއްޔާއިން

އިސްނަގައިގެން

ސޮނެވާފުށ

ރަށު

ރިސޯޓާއި

ކައުންސިލު ގުޅިގެން އޭދަފުށ ފެހިކޮށް ސާފުކޮށް ބޭއްވުމުގެ (ކްލން
އެންޑް ގްރން އޭދަފުށި) ކެމްޕޭނެއް  18އޯގަސްޓް  2017ވަނ
ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ .ސްކޫލުގެ ތިމާވެށ ކްލަބާއި ގައިޑް އަދި
ސްކައުޓް

ދަރިވަރުންނާއި

ބެލެނިވެރިންގެ

އިތުރުން

ސަރުކާރު

އޮފސްތަކާއި ކުންފުނިތައް ވެސް ވަނ މިކަމުގައި ބައިވެރިވެފައެވެ.

ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރަށުގެ އެކިއެކި ހުސްބިންތައް ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
ފޭލި ޖަމިއްޔާއިން އިސްނަގައިގެން ސޮނެވާފުށ ރިސޯޓާއި ރަށު ކައުންސިލު
ގުޅިގެން އޭދަފުށ ފެހިކޮށް ސާފުކޮށް ބޭއްވުމުގެ (ކްލން އެންޑް ގްރން
އޭދަފުށި) ކެމްޕޭނެއް  18އޯގަސްޓް  2017ވަނ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ.
ސްކޫލުގެ

ތިމާވެށ

ކްލަބާއި

ގައިޑް

އަދި

ސްކައުޓް

ދަރިވަރުންނާއި

ބެލެނިވެރިންގެ އިތުރުން ސަރުކާރު އޮފސްތަކާއި ކުންފުނިތައް ވެސް ވަނ
މިކަމުގައި ބައިވެރިވެފައެވެ.
ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

އލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އމެ ި
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ބައިނަލް އަގްވާމ ކޯސްޓަލް ކްލން އަޕް ޑޭ ފާހަގަ ކުރުން
އޭދަފުށ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން އެހެން މުއައްސަސާތަކާއި
އާއްމުން

ގުޅިގެން

16

2017

ސެޕްޓެމްބަރ

ގައި

އޭދަފުށި

ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުން

އަޞުހާ އދު ނަމާދުކުރުމަށް މިސްކިތް ތައްޔާރުކުރުން
ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަށް އަލުޙާ އދު ނަމާދުކުރެވޭނޭ
އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި މިސްކިތުގެ ބޭރުގައި ސަރަތި އަޅާ
ރަނގަޅު ޓްރެފިކް އިންތިޒާމްތަކެއް ވަނ ހަމަޖެއްސިފައެވެ.

ރޮހިންޏާ މުސްލިމުންނަށް ކުރާއަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް ހިނގާލުމެއް ބޭއްވުން
ރޮހިންޏާ

މުސްލިމުން

ނަށް

ކުރާ

އަނިޔާ

ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި

ކައުންސިލުން

އިސްނަގައިގެންވަނ ހިނގާލުމެއް ބޭއްވިފައެވެ.

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހތެރިވުމަށް ފަންޑްފޮއްޓެއް ބެހެއްޓުން
ރޮހިންޏާ މުސްލިމުން ނަށް ކުރާ އެހތެރިވުމުގެ ގޮތުން ވަނ ފަންޑް ފޮއްޓެއް
ބެހެއްޓިފައެވެ .އަދި މިފަންޑްފޮއްޓަށް ޖުމްލަ  59,600.00ރުފިޔާ ވަނ
ލިބިފައެވެ އަދި މިފައިސާ ވަނ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުޅުވާފައިވާ ބޭންކް
އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވިފައެވެ.

ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

އލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އމެ ި
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ދ.ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އޭދަފުށ ކައުންސިލާއި ބައްދަކުރުން
ދ.ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ތަޖުރިބާ ދަތުރެއް ވަނ މިރަށަށް
ކުރައްވާފައެވެ .އަދި މިބައްދަލުވުމުގައި ރަށުގެ ކުނި މެނޭޖްކުރުމާއި
ގުޅޭގޮތުން ވަނ ވާހަކަ ދެކެވިފައެވެ.

ބ.އަތޮޅު ތައުލމ މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ހިންގި ކެރިއަރ ޑޭގެ ހަރަކާތުގައި ކައުންސިލް ބައިވެރިވުން
ބ.އަތޮޅު ތަޢުލމ މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ކެރިއަރ ޑޭ ފާހަނގަކުރުމަށް
ބޭއްވުނު

ސްޓޯލްގައި

އޭދަފުށ

ކައުންސިލްގެ

ސްޓޯލެއް

ވަނ

ބެހެއްޓިފައެވެ.

ރަށުގެ އެކިއެކި ސަރަހްދުތަކުގައި ހުރި ބޮޑެތި ގަސްތައް ކޮށުން
ރަށުގެ އެކިއެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުރި ބޮޑެތި ގަސްތަކުގެ އޮފިތައް ކޮށުމުގެ
ޕްރޮގްރާމެއް ކައުންސިލުން ވަނ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ފެނުގެ ނިޒާމާއި ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުންނާއި މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ބައްދަލުކުރުން
ފެނުގެ

ނިޒާމް

ޤާއިމްކުރުމާއި

ބެހޭގޮތުން

މިނިސްޓްރ

އޮފް

އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނާރޖ އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރ ސެނޮކް ގެ
ފަރާތުން ވަނ ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށް
ގެންގޮސްފައެވެ.

ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

އލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އމެ ި
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ގައުމ ގުރުއާން މުބާރާތުން ދެވަނަ އޭދަފުށގެ ދަރިވަރު ހޯދުން
ކރިތި ޤުރުއާނާ ބެހޭ ގައުމ މަރުކަޒުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ބޭއްވި  32ވަނަ
ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ގައުމ މުބާރާތުގެ މުޅި މުބާރާތުން ދެވަނަ މިރަށު
އަލިތަރި އިޔާން އަލ ވަހދު ހޯދައިފި އެވެ .މިދިޔަ މަހުގެ  25އިން 29
އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުބާރާތުން އޭދަފުށި އަލިތަރި ،އިޔާން އަށް ދެވަނަ
ވަނ

ލިބިފައި

މުޅި

20

މުބާރާތުން،

ފޮތުން

ބަލައިގެން

ކިޔެވުމުގެ

ބައިންނެވެ.

ފުޅގައި ފެން ބަންދުކުރާ ކާރުހާނާއެއް ހަދަން އޭދަފުށިން ބިމެއްދފ
ފުޅގައި ފެން ބަންދުކުރާ ކާރުހާނާއެއް ބ .އޭދަފުށިގައި ގާއިމުކުރަން މިރަށު ކައުންސިލުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް  12ނޮވެމްބަރ
ހރު ހަދަމުންދާ ފެން
 2017ގައި ހިލޭ ބިމެއް ދފި އެވެ .ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް  3000އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ހަމަޖައްސައިދިނ މި ާ
ޕްލާންޓްގެ ހުޅަގުންނެވެ.

ކަލިނަރ ޗެލެންޖް ގެ ނަމުގައި ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުން
 2017ވަނަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ ޝެފުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބ
އަތޮޅު ކަލިނަރ ޗެލެންޖްގެ ނަމުގައި ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.
ޝެފް

ގިލްޑް

މޯލްޑިވްސްއާއި

ބެސްޓް

ބައި

މޯލްޑިވްސް

ގުޅިގެން

ކުރިއަށްގެންދާ ކެއްކުމުގެ މި މުބާރާތް ޚާއްސަކޮށްފައިވަނ ދިވެހި ވަންތަ
ކާނާގެ ބާވަތްތައް އެ ބާވަތްތަކުގެ ރަހަ ނުގެއްލޭގޮތަށް ޒަމާނ ބަދަލުތަކާއިއެކު
ތައްޔާރުކުރުމަށް ކަމަށް ސޖއެމްއިން ބުނެއެވެ .އަދި މި ތަކެއްޗަކ ބޭރުގެ
ފަރާތްތަކަށް ޕްރެޒެންޓް ކުރެވޭގޮތަށް ތައްޔާރު ކުރާ ކާނާގެ ބާވަތްތައްކަން ސގއެމުން ފާހަގަކުރެއެވެ.

ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ސަރަހައްދ މަހާސިންތާ ފަށައިފި
ކުނި

ކުރުމާ

މެނޭޖު

ބެހޭ

ގޮތުން

އެންވަޔަރަމަންޓް

މިނިސްޓްރން

މި

ސަރަހައްދުގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު މަހާސިންތާ އޭދަފުށގައި  31އޮކްޓޯބަރ
 2017ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ރތިކޮށް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް އެންވަޔަރްމަންޓް
މިނިސްޓްރން ފަށާފައިވާ “ސާފު ރާއްޖެ” ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން މިރަށުގައި ދެ
ދުވަހަށް ބާއްވާ މި މަހާސިންތާގައި ނ ،ރ ،ބ އަދި ޅ އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުން
 150މަންދޫބުން ބައިވެރިވެ އެވެ .މަހާސިންތާގައި މިއިން ކޮންމެ ރަށަކުން ދެ
މަންދޫބުން

ބައިވެރިވެ

އެވެ.

އެއ

ކައުންސިލަރުންގެ

ތެރެއިން

ކުނގެ

މައްސަލަތަކުގައި އުޅޭ ކައުންސިލަރަކާއި އިދާރ މުވައްޒަފެކެވެ.
ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

އލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އމެ ި
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހައުސިން މިނިސްޓަރާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
އޭދަފުށގެ ތަރައްގއަށް މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާ ގުޅޭގޮތުން
ހުރި ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާތައް އޭދަފުށ ކައުންސިލުގެ ރައސް
ތޮލާލު އަބްދުއްރަހްމާން ،ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ .މުއިއްޒު
އިބްރާހމް އާ އިއްޔެ ހައްސާ ކުރައްވައިފި އެވެ“ .މައިގަނޑު
ގޮތެއްގައި މި ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރާ މަޝްވަރާ ކުރެވުނ
އޭދަފުށގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ މަގުހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްގައި ހުރި
ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން .އެގޮތުން ޕޭމަންޓް ފުޅާ
ވުމުގެ ސަބަބުން މަގު ހަނިވާތ އާއި ޕާކު ކުރުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވާތ އާއި ތާރު އެޅުމަށްފަހު ތާރު ނާޅާ ބައެއް މަގުތަކުގައި
ފެން ބޮޑުވުމުގެ މައްސަލަ ކުރި މަތިވާނެކަމަށް ފެންނާތ ތާރު އަޅާ ބައެއް މަގުތައް އިތުރު ކުރެވޭތޯ ވެސް މަޝްވަރާ
ކުރެވުނު”،އަދި ތާރުނާޅާ މަގުތަކުގައި މި ޕްރޮކެޖްޓުގެ ތެރެއިން ފެން ހިންދާ ޖަންކްޝަންތަކެއް ހަދައި އެ ޖަންކްޝަންތައް މައި
ލައިނާ ގުޅާލައިފިނަމަ ފެންބޮޑުވުން ކުޑަވާނެ ކަމަށް އެދުނުން .އަދި އިތުރު މަގުތަކެއްގައި ތާރުއެޅުމަށްވެސް މަޝްވަރާ
ކުރެވުނު”،

ރައސްގެ ހާއްސަ އިނާމާއި މެޑަލް އޭދަފުށގެ ހަތަރު ބޭފުޅަކަށް ލިބުން
ތަޢުލމާއި ތަމްރނުގެ ކޯހަކުން އެންމެމަތ ވަނަ ހޯއްދަވައިގެން އަދި ކރިތި ޤުރުއާން
ހިތުދަސް ކުރައްވައިގެން ހާސިލުކުރައްވައުގެން ރައސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ހާއްސަ އިނާމު
އޭދަފުށގެ ހަތަރު ފަރާތަކަށް ލިބިވަޑައިގެންފި އެވެ.މިރޭ މި އިނާމު ލިބިވަޑައިގެންނެވި
އޭދަފުއްޓަށް އުފަން  4ބޭފުޅުންނަކ އޭދަފުށ ރޯޝަނގޭ ހަސަން ނަސހު އާއި ފުނަދޫގޭ
ޝާހިދާ އަބްދުލްޣަފޫރު އާއި އަތިރގޭ އައިޝަތު އަޒުމާ އަދި އަލްހާފިޒު މުހައްމަދު މުސްތަ ފާ
އަށެވެ.ބ .އަތޮޅު ތައުލމ މަރުކަޒުގެ އެކައުންޓިން ޓޗަރެއްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ހަސަން
ނަސހަށް މި އިނާމު ލިބިވަޑައިގެންނެވ ވިލާ ކޮލެޖުން  2016ވަނަ އަހަރު މެލޭޝިޔާގެ
އޯޕަން ޔުނިވަސިޓގެ ބެޗެލާ އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ވިތް އޮނާސް ކޯސް
ފުރިހަމަ ކުރައްވައި އެ ކޯހުން އެއްވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތ އެވެ.
ޝާހިދާ އަބްދުލްޣަފޫރަށް މި އިނާމު ލިބިވަޑައިގެންނެވ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ގައުމ

ޔުނިވަސިޓން

2015

ވަނަ

އަހަރު ބެޗެލާ އޮފް އާޓްސް ޓޗިން އިންގްލިސް އޭސް
އަ ފޮރިން ލޭންގުއޭޖް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި އެ
ކޯހުން އެއްވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތ އެވެ .ޝަހިދާ މިހާރު ހުންނެވ ބ .އަތޮޅު ތައުލމ މަރުކަޒުގެ ސެކަންޑްރ އިންގްލިސް
ލ ލިބިވަޑައިގެންނެވ ތުރުކގެ އަބާން އިޒެޓް ބައިސަލް
ޓޗަރުގެ މަގާމުގަ އެވެ .އައިޝަތު އަޒުމާ އަށް މި އިނާމާއި މެޑަ ް
ޔުނިވަސިޓން  2016ވަނަ އަހަރު ބެޗެލާ އޮފް ސައިންސް އިން ބައިލޮޖން ވިތު އޮނާސް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި އެ ކޯހުން
އެއްވަނަ ހާސިލުކުރައްވާފައިވާތ އެވެ
ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

އލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އމެ ި
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އަތޮޅު ލގު ޗެމްޕިއަންކަން އޭދަފުއްޓަށް
ބެޑްމިންޓަން އަތޮޅު ލގުގެ ފިރިހެން ޓމް އިވެންޓް ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން
އޭދަފުށ ބެޑްމިންޓަން ޓމުން ހޯދައިފި އެވެ .މިރޭ ކުޅުނު (21
ނޮވެމްބަރ  ) 2017އަތޮޅު ލގުގެ ފިރިހެން ޓމު އިވެންޓް ބައިގެ
ޗެމްޕިއަންކަން އޭދަފުށި ޓމުން ހޯދ ފައިނަލުގައި އައްޑޫސިޓ ހޮރިޒޮން
އެކަޑަމ ބަލިކުރުމަށް ފަހު އެވެ .އައްޑޫ ތމުގެ މައްޗަށް އޭދަފުށ ޓމުން
ކުރި ހޯދ ޓައިގައި ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުގެ ތެރެއިން ތިން މެޗުން މޮޅުވެގެންނެވެ .އައްޑޫ މޮޅުވ ޓައިގެ އެންމެ މެޗަކުންނެވެ .މިއ
އޭދަފުށ ބެޑްމިންޓަން ޓމު އަތޮޅު ލގު ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި  4ވަނަ ފަހަރެވެ .އެ ޓމު ވަނ ޖެހިޖެހިގެން 3
އަހަރު މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށް ތަށި މިލްކް ވެސް ކޮށްފަ އެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލައިފި
އޭދަފުށ ދެނުކު ފަރާތު ހިއްކި ބިމުގައި ތަރައްގކުރި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު 24
 2017 11ގައި އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ .ގިނަ އަދަދެއްގެކުޑަކުދިންނާއެކު މިއަދު ހަވރު ޕާކު ހުޅުވައިދެއްވ މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް
ކޮމްޕެނގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އޭދަފުއްޓަށް އުފަން އާދިލް މޫސާ އެވެ.
އާދިލު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިއ ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ވަރަށްބުރަ މަސައްކަތް
ކަމަށާއި އަދި މިއ ރަށުގައި އުޅޭ ހުރިހާ ކުޑަކުދިންނަށް ލިބިގެންދާނެ
ފައިދާއެކެވެ .އަދި މިތަން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ބެލެހެއްޓުމަށް ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން އާދިލް އެދިވަޑައިގެންނެވި އެވެ .މި
ޕާކު ތަރައްގކޮށްފައިވަނ މާލޭގައި ހުންނަ ޕާކްތައްވެސް ހުންނަ ފެންވަރަށް އެންމެ ޒަމާނ ފެންވަރަށެވެ .އެތަނުގައި ކުޑަކުދިން
ކުޅޭނެ ސާމާނާއި އެކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންނަށް އިށންދެލައިގެން ތިބެވޭނެ ގޮތް ހަދާފައިވެ އެވެ .ޕާކުގައި ސސޯވް މެރގޯރައުންޑް،
އުނދޯލި ލެޑާ ސްލައިޑް ޕްލޭގްރައުންޑް ކްލައިމްބާސް ފަދަ ތަފާތު ތަކެތި ބަހައްޓާފައި ވެ އެވެ.

މެޑްޓެކުން އޭދަފުށ ބޮޑު މިސްކިތަށް ކާޕެޓް ހަދިޔާކުރުން.
ސިއްހ

ދާއިރާއަށް

ބޭނުންތަކެތި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި

ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ

މެޑްޓެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އޭދަފުށ މަސްޖިދު ސުލްތާން
މުހައްމަދު މުއނުއްދން (ބޮޑު މިސްކިތް) އަށް ކާޕެޓް ހަދިޔާ ކޮށްފި އެވެ.
މިކާޕެޓް

ހަވާލުކޮށްފައިވަނ

28

ނޮވެމްބަރ

2017

ގައެވެ.

މެޑްޓެކް

މޯލްޑިވްސްއިން އަންނަނ އޭދަފުއްޓަށް ހާއްސަކޮށް އެކި ދާއިރާތަކުން އެހތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ .އެގޮތުން އެ ކުންފުނިން  2015ގައި  3މިލިއަން ރުފިޔާގެ
ޑޖިޓަލް އެކްސްރޭ މެޝިނެއް ބ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ދިނެވެ .އަދި އެ ކުންފުނިން އަންނަތ ބ .އަތޮޅު ތައުލމ މަރުކަޒު
ޑިޖިޓަލް ކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓަށްވެސް އެހ ވަމުންނެވެ.
ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

އލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އމެ ި
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަނގަކުރުން
ޒުވާނުންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ވަނ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.
އެގޮތުން ކުޑަކުދިންގެ ހަވރެއް ،އޮފސްތަކުގެ މެދުގައި މަސްރޭސް އަދި މިއުޒިކް ޝޯ
އަކާއިއެކު ހުރިހާ މުއައްސަސާއެއްގެ މެދުގައި ބާބަކިއުއެއް ވަނ ހެދިފައެވެ.

އޭދަފުށ ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ނިންމުން ރައސް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި
ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ،މާޅޮސްމަޑުލު
ދެކުނުބުރ

25

އޭދަފުއްޓަށް

ޑިސެމްބަރ

ގައި

2017

ޒިޔާރާތްކުރައްވައި އެރަށުގެ ބިންހިއްކުމާއި ،ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ
މަޝްރޫޢުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި އެވެ.
އޭދަފުށގެ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށްދިޔަ މި ރަސްމިއްޔާތުގައި
ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާވަނ
ހިމާޔަތްކުރުމުގެ

މި

ރަށުގެ

ބިންހިއްކުމާއި،

މަޝްރޫޢުގެ

ނިމުން

ފާހަގަކުރުމުގެ

ގޮނޑުދޮށް
ގޮތުން

ހަނދާނ

ބިނާގެ

ފަރުދާ

ކައްސަވާ

ދެއްވާފައެވެ.

ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހުން ،މި މަޝްރޫޢުގެ ހަނދާނ ބިނާގެ ފަރުދާ ކައްސަވާ ދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވ މިނިސްޓަރ
އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒެވެ .ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިއްޔެ ފެއްޓެވި  3ދުވަހުގެ
މިދަތުރުފުޅަކ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރގެ ބައެއް ރަށްރަށަށާއި ،ފާދިއްޕޮޅު ހިންނަވަރާއި މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރގެ ބައެއް
ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ .އެމަނިކުފާނުގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ،ބައެއް ރަށްރަށުގައި ސަރުކާރުން ހިންގަވާ ބައެއް
މަޝްރޫޢުތަކުގެ ނިންމުން ފާހަގަކުރެއްވުމާއެކު ސަރުކާރުން ބައެއް ރަށްރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދަވާ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް
ފައްޓަވައި ދެއްވުމަށް ވަނ ހަމަޖެހިފައެވެ.އެވެ.

ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

އލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އމެ ި
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 .6ތިންވަނަ ބައި :ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ހަރަކާތްތައް
ތަރައްޤގެ ޕްރޮގްރާމްތައް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
މި ކައުންސިލުން މިހިނދުން މިހިނދަށް އޭދަފުށި ތަރައްޤއަށް ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތަކަށް މަގުފަހިކުރުމަށާއި ،ސަރުކާރުން
ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސިޔާސަތުތައް ހިންގުމައްޓަކައި ކައުންސިލުން އެއްބާރުލުން ދިނުމަށާއި ،ކައުންސިލްގެ ޤާބިލްކަން
އިތުރުކުރުމަށް ދިމިޤްރާތ ހަމަތަކުގެ މައްޗަށް ކައުންސިލް މަސައްކަތްތައް ބައްޓަންކުރުމައްޓަކައި ކުރެވެންހުރި ކަންކަން ކުރުމަށް
އަމާޒުކޮށް މިއަހަރު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް އެކުލަވާލެވުނެވެ .ނަމަވެސް  2017ވަނަ އަހަރު މިކައުންސިލުން ރާވާ ހިންގުމަށް
ހުށަހަޅާފައިވާ އެއްވެސް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް  2017ވަނަ އަހަރު ރައްޔިތުން މަޖިލހުން ފާސްކުރެއްވި ބަޖެޓްގައި ފައިސާ
ހިމެނިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
އަތޮޅުތަކާއި ރަށްތައް ލާމަރުކަޒ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ނިޒާމް އުފެދި  26ފެބުރުއަރ އިންފެށިގެން
ކައުންސިލްތަކާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ޙަވާލުވި ނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ހަމަޖައްސައި ދޭންޖެހޭ ކަންކަން މިހާތަނަށް
އައިއިރު ވެސް ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހަމަޖައްސައި ދެއްވާފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ .މިގޮތުން ބަލާއިރު
ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ ތަރައްޤގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ދެއްވުމަށް މަޖިލހުން ފާސްކުރެއްވި ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ބޮޑު އަދަދެއް
ބަޖެޓުން އުނިކުރުމާއި ގުޅިގެން ހުރިހާ މަސްރޫޢުތަކެއް ވަނ ހުއްޓާލަން ޖެހިފައެވެ.

ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

އލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އމެ ި
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 .7ހަތަރުވަނަ ބައި :ކައުންސިލުގެ މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސލަތުގެ ބޭނުންހިފުން
ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސލަތުގެ ޚުލާޞާ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ އޭދަފުށ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ އޭދަފުށ ކައުންސިލް އިދާރާ އަކ  1993ވަނަ އަހަރު ފެބުރުއަރ މަހުގެ ތެރޭގައި
ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ތަނެކެވެ .މިތަން ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ކުރިން އޭރުގެ އޭދަފުށ އޮފހާ އޭދަފުށ ކޯޓް ހިންގާފައިވަނ އެއް
ޢިމާރާތެއްގެ ތެރޭގައެވެ .ނަމަވެސް ޒަމާނަށް އައި ބަދަލުތަކާއެކު ދެންނެވުނު ތާރޚުގައި ޢިމާރާތް ކޮށްފައިވާ އޭދަފުށ އޮފސް
މިހާރު ނަމަ އޭދަފުށ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އައު ޢިމާރާތަކަށް ބަދަލުވެފައިވަނ  1993ވަނަ އަހަރު އޮކްޓޫބަރ މަހު  20ވަނަ
ދުވަހުއެވެ .ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރުލައްކަ ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮއްގެން ކޮއްފައިވާ މި ޢިމާރާތުގެ ބޮޑުމިނަކ  2510.73އަކަފޫޓެވެ.

ރޯޝަންހިޔާ
މި ޢިމާރާތަކ ކުރގެ ރައްޔިތުންގެ ފިހާރައާއި ގުދަން ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރަމުން އައި ޢިމާރާތެކެވެ .ޒަމާނަށް
އައި ބަދަލުތަކާއެކު މިތަނުން ރައްޔިތުންނަށް އެކަށގެންވާ އާމްދަނއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރުލައްކަ
ރުފިޔާ

ޚަރަދުކޮށްގެން

1998

ވަނަ

އަހަރު

ތެރޭގައިވަނ

ކުއްޔަށް

ކޮޓަރި

ދޫކުރާތަނެއްގެ

ގޮތުގައި

ތަރައްޤކޮށް

ރަގަނޅުފެންވަރަކަށް ހަދައި ކުއްޔަށް ދޫކުރަން ފަށާފައެވެ .މިތަނުގެ ބޮޑުމިނަކ  1287.05އަކަފޫޓެވެ.

ބަހިއްޔާ ޕްރސުކޫލް
 04ޛިލްޙިއްޖާ 1368ހ ވ ހޯމަ ވިލޭރޭ މަދްރަސަތުލް ބަހިއްޔާގެ ނަމުގައި މި މަދްރަސާ ހުޅުވުނެވެ .އޭރު
މަދްރަސާ ހިންގުމަށް ޚަރަދު ކުރަން ހަމަޖެއްސެވ މަސްވެރިން "މަދްރަސާގެ މަސްބައި" ގެ ނަމުގައި މަސްބައެއް އަޅައިގެން އަދި
ރައިވެރިން ވަކި މިންވަރަކަށް ދިޔާހަކުރު ދގެން އެއިންލިބޭ އާމްދަނން ޚަރަދު ކުރާގޮތަށެވެ .މިކަން މިގޮތަށް ހަމަޖެއްސ
ސަރުކާރުގެ އެންގެވުމަކަށް ރާއްޖޭގައި މހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި މަދްރަސާއެއް ހިންގުމަށް އަންގަވައިގެންނެވެ.
 1967ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު ރާއްޖޭގެ ތަޢުލމ ސިޔާސަތަށް ގެންނެވި ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ރަށްރަށުގެ
ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން ގެންދިޔަ މަދްރަސާތައް އުވާލައްވައި މަސްއޫލް ވެރިފަރާތެއް ހަމަޖައްސާގޮތަށް މަދްރަސާތަކުގެ
ރަޖިސްޓްރ ބަދަލުކުރުމަށް ހަމަޖެއްސުނެވެ .މިގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުމުން އޭރުގެ އޭދަފުށ އޮފހުގެ މަސްއޫލުވެރިކަމުގެ ދަށަށް
ރަޖިސްޓްރ ބަދަލުކޮށް ހިންގަން ފެށުނެވެ .އަދި  1979ވަނައަހަރުން ފެށިގެން ސަރުކާރުގެ އެހ މި ސުކޫލަށް ދަނ
ލިބެމުންނެވެ.
އޭދަފުށ ރައްޔިތުންގެ އަލްމަދަރުސަތުލް ބަހިއްޔާ މެދުނުކެނޑި  51އަހަރު ހިންގުމަށްފަހު ،އެސްކޫލްގެ ކިޔަވައި
ދިނުމުގެ ފެންވަރު ޕްރސްކޫލް ފެންވަރަށް ބަދަލުކޮށް  24އޮކްޓޫބަރ  2000ގައި ސްކޫލްގެ ނަން ބަހިއްޔާ ޕްރ ސްކޫލްގެ
ނަމަށް ބަދަލުކުރެވުނެވެ .އަދި މިތަން މިޒަމާނުގެ ފެންވަރަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިރަށުގެ އަމިއްލަ ޖަމުއްޔާއެއްކަމަށްވާ
ފައުންޑޭޝަން އޮފް އޭދަފުށ ޔޫތު ލިންކޭޖް (ފޭލި) އިން ފެށ  15މާރޗް  2007ގައެވެ .ގާތްގަނޑަކަށް  3.7މިލިޔަން ރުފިޔާ
ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

އލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އމެ ި
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ޚަރަދުކޮއްގެން މިޒަމާނުގެ ފެންވަރަށް މިތަން ދެބުރިއަށް ޢިމާރާތްކޮށް ނިމުނ  9ޖެނުއަރ  2009ގައެވެ .މިތަނުގެ ބޮޑުމިނަކ
 6487.33އަކަފޫޓެވެ.

މަސްޖިދުއްޞުލްތާނު މުޙައްމަދު މުޢނުއްދނު
ހުކުރުމިސްކިތަކ

ބ.އޭދަފުށި

ޟުހައްމަދު

އައްޞުލްތާނު

މުޢނުއްދނުލް

އައްވަލްގެ

ރަސްކަމުގައި

ބިނާކުރެވިފައިވާ މިސްކިތެކެވެ .މި މިސްކިތުގެ ބެރިއެއްގައި ބިންވަޅުނަގައި ލިޔެފައިވާ ލިޔުމުން އެގޭގޮތުގައި މި މިސްކިތަކ
އެރަދުން ބިނާކުރެއްވި މިސްކިތެކެވެ .ހިރިގަލުން ފަތޮޅު ފަތޮޅުކަނޑައި ގަލުވަޑާމުން ހަދާފައިވާ މިސްކިތުގެ ތަރާގަޑުގެ ދިގުމުނަކ
 20.6ފޫޓެވެ .ފުޅައުމިނަކ  7.16ފޫޓެވެ .މިތަރާގަޑު ހަދާފައިވަނ ،ބިމުން ފެށިގެން  3.40ފޫޓް އުސްކޮށް މިސްކިތު
ތަޅުންގަޑުގެ ގޮތުގައެވެ .ތަރާގަޑުގެ ބިމުން މައްޗަށް ފެންނަ ހިސާބުގައި ވަށައިގެން ހަތަރު ފަށަލައަށް ވަނާލައި ،ތަޅުމުގެ
މަތކައިރި ވަނ ބަރަފޯސް ލެވިފައެވެ .ތަރާގަޑު އޮތް ސަރަހައްދުގައި ބިމުގެ އަޑިއަށް  1.6ފޫޓްގެ ފުންމިނަށްވަނ ،ހިލައާނުން
ތަރާގަޑު ހަދައި ،ހިރިގަލުގެ ތަރާގަޑު ގުޅާލެވިފައެވެ.
މިސްކިތުގެ އިރުމަތ ބިތުގެ މެދުން މިސްކިތަށް ވަންނަ ދޮރާ ގުޅިގެން ހުރި  3ހަރުފަތުގެ ދާލައިގައި
މިސްކިތަށް ވަންނައިރު ވައަތްފަރާތު ގަލުގައި ބިންވަޅުނަގައި މުޙައްމަދު މުޢނުއްދން ރަދުންގެ ސިއްކަފުޅު ކުރަހާފައިވެއެވެ.
މިމިސްކިތް ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް އަލުން އިމާރާތް ކުރުމައްފަހު  1995މާރޗް  14ވަނަދުވަހުވަނ ހުޅުވާފައެވެ.
މިމަސައްކަތް ކުރެވިފައިވަނ ސަރުކާރުގެ އެހތެރިކަމާއި ރައްޔިތުންގެ ބުރަމަސައްކަތުން ގާތްގަނޑަކަށް  3.2މިލިއަން ރުފިޔާ
ޚަރަދުކޮށްގެންނެވެ .މިމިސްކިތުގެ ބޮޑުމިނަކ  14743.94އަކަފޫޓެވެ.

މަސްޖިދު ޔޫސުފް
މިރަށުގައި ދެމިސްކިތް ހުރުމުގެ މުހިއްމުކަން ނުހަނު ބޮޑުވެފައި ވހިނދު މިރަށުގެ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން
އިސްނަގައިގެން މަސްޖިދު ޔޫސުފްގެ ނަމުގައި މިސްކިތެއް ބިނާކޮށް  1986ވަނަ އަހަރު ޖޫންމަހު  01ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވުނެވެ.
ގާތްގަނޑަކަށް  1.5މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮއްގެން ޢިމާރާތް ކޮށްފައިވާ މި މިސްކިތަކ މިރަށު އަލްމަރުހޫމް ޔޫސުފް ކަލޭފާނުގެ
ހަނދާނުގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ މިސްކިތެކެވެ .އެއްފަހަރާ ގާތްގަނޑަކަށް  150މހުންނަށް ނަމާދުކުރެވޭވަރުގެ މި މިސްކިތުގެ
ބޮޑުމިނަކ  2730.37އަކަފޫޓެވެ.

މެދުއަވަށު އަންހެނުންގެ މިސްކިތް
މި މިސްކިތަކ މިރަށުގެ މެދު އަވަށު އަންހެނުން ނަމާދުކުރުމަށްޓަކައި އޭދަފުށ ރައްޔިތުން އަމިއްލައަށް
ޚަރަދުކޮށްގެން

ގާތްގަނޑަކަށް

350000.00

(ތިންލައްކަ

ފަންސާސްހާސް

ރުފިޔާ)

ޚަރަދުކޮށްގެން

ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ

މިސްކިތެކެވެ .މި މިސްކިތް ހުޅުވިފައިވަނ  1980ވަނަ އަހަރު މެއި  16ވަނަ ދުވަހުއެވެ .މި މިސްކިތަކ އެއްފަހަރާ 100
މހުންނަށް ނަމާދުކުރެވޭވަރުގެ ޖާގައިގެ މިސްކިތެކެވެ .އަދި މި މިސްކިތުގެ ބޮޑުމިނަކ  2103.55އަކަފޫޓެވެ.

ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

އލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އމެ ި
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އިރުމަތ އަވަށު އަންހެނުން މިސްކިތް
މި މިސްކިތަކ މިރަށުގެ ރައްޔިތުން އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ޢިމާރާތްކުރި މިސްކިތެކެވެ .މި މިސްކިތް ހުޅުވިފައިވަނ
 02މެއި  1980ގައެވެ .ނަމަވެސް ރަށުގެ އާބާދ ބޮޑުވެ މިސްކިތަށްދާ މހުންގެ ޢަދަދު ގިނަވެ މިސްކިތް ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން
މިރަށުގެ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ގާތްގަނޑަކަށް ( 500,000.00ފަސްލައްކަ ރުފިޔާ) ޚަރަދުކޮށްގެން މިޒަމާނުގެ ފެންވަރަށް
ހަދާފައިވާ މި މިސްކިތަކ ސަތޭކަވިހި މހުންގެ ޖާގައިގެ މިސްކިތެކެވެ .މި މިސްކިތުގެ ބޮޑުމިނަކ  2401.98އަކަފޫޓެވެ.

މާރަނަ 2
މި ޢިމާރާތަކ މިރަށުގެ ކުރގެ ރައްވެހިގޭގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުން އައިތަނެކެވެ .ނަމަވެސް ޒަމާނަށްއައި
ބަދަލުތަކާއެކު ،މިތަނުގެ ބޭނުން މިހާރު ކުރަމުންގެންދަނ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށެވެ .ގާތް ގަނޑަކަށް
( 100000.00އެއްލައްކަ ރުފިޔާ) ޚަރަދުކޮށްގެން ކޮށްފައިވާ މި ޢިމާރާތުގެ ބޮޑުމިނަކ  1989.09އަކަފޫޓެވެ.

ގުދަން
މިއ ކައުންސިލް އިދާރާގައި ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ތަކެތި ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށާއި،
އަދި ކައުންސިލުން ނލަންކިޔާ ބައުތަކެތި ނލަން ކިޔުމުގެ ކުރިން ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޢިމާރާތް ކުރެވިފައިވާ
ތަނެކެވެ .މިތަން ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ( 30000.00ތިރސްހާސް ރުފިޔާ) ޚަރަދު ވެފައިވެއެވެ .އަ މިތަނުގެ ބޮޑުމިނަކ 1069.08
އަކަފޫޓެވެ.

މަލްޓި ޕާރޕަސް
މި ޢިމާރާތަކ  2006ވަނަ އަހަރު ވޯލްޑްބޭންކާއި ދިވެހި ސަރުކާރު ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ތިން ސަރަޙައްދެއްގައި
ހިންގުނު އިންޓަރ ގްރޭޓެޑް ހިއުމަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ގާތްގަނޑަކަށް ( 6000000.00ހަމިލިޔަން ރުފިޔާ)
ޚަރަދުކޮއްގެން ޢިމާރާތް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ތަނެކެވެ .މިޒަމާނުގެ ފެންވަރަށް ޢިމާރާތް ކޮށްފައިވާ މިތަނުގައި ތަފާތު ބޭނުންތައް
ކުރެވޭގޮތަށް ތަންތަން ވަނ ޤާއިމް ކުރެވިފައެވެ.
 2009ވަނަ އަހަރު މިތަނުގެ ބޭނުންކުރަން ފެށުމާއެކު ތަފާތު ބޭނުންތަކަށް އެކިފަރާތްތަކަށް މިތަނުގެ ތަންތަން
ކުއްޔަށް ދޫކުރާނެ އުޞޫލުތައް ކަނޑައަޅައި ،ކުއްޔަށް ވަނ ދޫކުރެވިފައެވެ .އަދި މިތަނުގެ ބޮޑުމިނަކ  4748.92އަކަފޫޓެވެ.

ސްޓޭޖް
މިރަށުގައި އިޖްތިމާޢ ތަފާތު ކަންކަން ހިންގުމަށާއި ،އަދި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތައް ބޭއްވުމަށް
މިފަދަ ތަނެއްގެ ބޭނންތެރިކަން ނުހަނު ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް މިރަށުގެ އަމިއްލަ ޖަމްއިއްޔާއަކާއި ސަރުކާރާއި އަދި ރަށުގެ
ރައްޔިތުންގެ އެހތެރިކަމާއެކު ގާތްގަނޑަކަށް ( 600000.00ހަލައްކަރުފިޔާ) ޚަރަދުކޮށްގެން ޢިމާރާތް ކޮށްފައިވާ މިތަނަކ
މިރަށުގައި ދެންނެވިފައިވާ ކަންކަން ބޭއްވުމަށް ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދެކެވެ .މިސަރަޙައްދުގެ ބޮޑުމިނަކ  3242އަކަފޫޓެވެ.

ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

އލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އމެ ި
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ބާއިންޖނުގެ
މި އިމާރާތަކ  1973ވަނައަހަރު މިރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް
އިންޖނުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުން އައި ޢިމާރާތެވެ .މިތަން އިމާރާތް ކޮއްފައިވަނ ރައްޔިތުންގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި
ގާތްގަނޑަކަށް ( 10000.00ދިހަހާސް ރުފިޔާ) ޚަރަދުކޮށްގެންނެވެ .މިތަނުގެ ބޮޑުމިނަކ  2889.25އަކަފޫޓެވެ.

ޕޯސްޓް އޮފސް (މާރަނަ )1
މި އިމާރާތަކ މިރަށުގައި ކުރިން ރަށްވެހިގޭގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރަމުން އައި ޢިމާރާތެކެވެ .ސަރުކާރުން
އަތޮޅުތަކަށް ޕޯސްޓްގެ ޚިދުމަތް ތައާރަފް ކުރުމާއި ގުޅިގެން މި އަތޮޅަށް މި ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި މިއިމާރާތް ވަނ މޯލްޑިވްސް
ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް ގެ ފަރާތުން ކުއްޔައް ހިފާފައެވެ.

ދޮޅިދާންގެ
މިތަނަކ ކުރގެ މިރަށުގެ ކުޑަމިސްކިތް ހުރި ތަނެވެ .އަދި މިތަނަކ ވަރަށް ތާރޙ ތަނެއްކަމުން މިތަން
އިމާރާތް ކުރެވިފައިވަނ ޤަބުރުސްތާނުގެ ތެރޭގައެވެ .ނަމަވެސް މިރަށުގައި މހުން ހިނެވުމަށްޓަކައި މިކަމަށް ޚާއްޞަ ތަނެއް
ނުވަތަ ދޮޅިދާންގެއެއްގެ ބޭނުން ނުހަނު ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް ގާތްގަނޑަކަށް ( 150000.00އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ)
ޚަރަދުކޮށްގެން

މިރަށުގެ

އަމިއްލަ

ފަރާތަކުން

މިތަނުގައި

ވަނ

އެންމެ

މިޒަމާނުގެ

ފެންވަަަރަށް

ދޮޅިދާންގެއެއް

ޢިމާރާތްކޮށްދެއްވާފައެވެ .މިތަނުގެ ބޮޑުމިނަކ  1081.15އަކަފޫޓެވެ.

އެކްސްކަވޭޓަރ
ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށާ ރަށު ތަރައްޤއަށް ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން ކުރުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން
އޭދަފުށ ކައުންސިލަށް ވަނ  2013ވަނަ އަހަރު އެކްސްކަވޭޓަރ އެއް ހަދިޔާ ކޮއްފައެވެ .މގެ އަގަކ  $69,608.00ޔޫ.އެސް
ޑޮލަރެވެ.

ކައުންސިލްގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަޞލަތްތަކުގެ ބޭނުން ހިފުނު ގޮތް
މި ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ހަރުމުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސލަތްތަކުގެ ތެރެއިން މިވަގުތު
ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ހުރި ތަކެތި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ( )7/2010އާއި
މާލިއްޔަތު ޤާނޫނު ( )3/2006އަދި މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާއި ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން
އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތުގައި ދަނ ބޭނުންހިފެމުންނެވެ.

ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

އލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އމެ ި
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 .8ފަސްވަނަ ބައި :ކައުންސިލާއި ކައުންސިލުގެ ހިންގުން
ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތް
ކައުންސިލުގެ އޮނިގަނޑު
މި ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ހަރުމުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސލަތްތަކުގެ ތެރެއިން މިވަގުތު
ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ހުރި ތަކެތި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ( )7/2010އާއި
މާލިއްޔަތު ޤާނޫނު ( )3/2006އަދި މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާއި ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން
އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތުގައި ދަނ ބޭނުންހިފެމުންނެވެ.

ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

އލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އމެ ި
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކައުންސިލަރުންގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު
 1އަލްފާޟިލް ޠަލާލު ޢަބްދުއްރަޙްމާނު
 2އަލްފާޟިލާ ޙައްވާ ސަމހާ
 3އަލްފާޟިލް ނައުޝާދު އަޙްމަދު
 4އަލްފާޟިލް ޒައިދު ޢަލ
 5އަލްފާޟިލާ ޝަމްލާ ޢަބްދުﷲ

ކައުންސިލްގެ ރައސް  /ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައސް  /ވިޔަފާރިއާއި އިޤްތިޞާދު އަދި އިދާރ އެންމެހައި
ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން
ކައުންޝިލަރ  /ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ޢާއްމު ޚިދުމަތްތަކާއި ،އަދި
ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން
ކައުންޝިލަރ  /ޕްރޮޖެކްޓް އަދި ފައިސާގެ އެންމެހައި ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން
ކައުންސިލަރ  /ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ޢާއްމު ޚިދުމަތްތަކާއި ،އަދި
ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން

ކައުންސިލުގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓތަކާއި ކޮމިޓތަކުގެ މަސައްކަތް
ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓ
މިއ  2017ވަނަ އަހަރު ނޮވެމްބަރ މަހު  07ވަނަ ދުވަހު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓން އަންގަވައިގެން
އުފައްދަވާފައިވާ ކޮމިޓއެކެވެ .އަދި މިކޮމިޓގައި ހިމެނިގެންވަނ  11މެމްބަރުންނެވެ.
މި ކޮމިޓގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގަމުންދަނ ލާމަރުކަޒ

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ މި ކޮމިޓ ހިންގުމުގެ

ޤަވާޢިދުގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
1

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ރަފޢު (ބ.އަތޮޅު ތަޢުލމ މަރުކަޒު)

2

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަންވަރ (ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން)

3

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝދު ( ބ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް )

4

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝިމްހާދު ( ފޭލިޖަމުއިއްޔާ)

5

އަލްފާޟިލް ސިމާން ސައދު ( މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް)

6

ކައުންސިލް ރައސް އަލްފާޟިލް ޠަލާލް އަބްދުއްރަޙްމާނު

7

ކައުންސިލް ނާއިބުރައސް އަލްފާޟިލާ ހައްވާ ސަމހާ

8

ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޒައިދު އަލ

9

ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ނައުޝާދު އަޙްމަދު

 10ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ ސަމްލާ އަބްދުﷲ

ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓ
މިކޮމެޓ އަކ ކައުންސިލުން އެސްޓިމޭޓް އުޞޫލުން ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ މަސައްކަތްތައް ކުރުވާނެ ފަރާތެއް
ކަނޑައެޅުމުގައި އިންޞާފުވެރިކަމާއި ،ދެފުށްފެންނަ އުޞޫލެއްގެ ދަށުން ކަންކަން ގެންދިއުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އުފައްދާފައިވާ
ކޮމެޓއެކެވެ .މިކޮމެޓގައި ހިމެނެނ ޖުމުލަ  6މެމްބަރުންނެވެ.
ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

އލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އމެ ި
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1

ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޒައިދު އަލ

3

އ.މުނިސިޕަލް އަލްފާޟިލް އޮފިސަރ ސިރާޖް އާދަމް

4

އ.ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ ނިއުމާ އަޙްމަދު

5

އ.ޑިރެކްޓަރ މޫސާ ފާއިޒު (ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ)

6

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ފަޟުލޫން މުޙައްމަދު (ބ.އަތޮޅު ތައުލމ މަރުކަޒު)

7

ސނިއަ ކޮމިއުނިޓ ހެލްތް އޮފިސަރ ސިދުޤ އަބްދުﷲ (ބ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް)

ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން
1

ނިއުމާ އަޙްމަދު

އ.ޑިރެކްޓަރ

2

އިބްރާހމް ޝިފާޢު

އ.އެކައުންޓް އޮފިސަރ

3

އައިމިނަތު މުޙުސިޔާ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

4

ވަޙދާ އަޙްމަދު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

5

އައިޝަތު ރތާ

އ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

6

ސިރާޖު އާދަމް

އ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

7

ފަރުޙާނާ އަލ

އ.ޕްރޮޖެކުޓު އޮފިސަރ

8

އާނިސާ ޢަލ

އ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

9

މަމްނޫނާ ޢަބްދުﷲ

އ.ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

10

މަރިޔަމް މުޙައްމަދު

އ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

11

މުޙައްމަދު އަޙްމަދު

ފޯމަން

12

މުޙައްމަދު ޙަލމް

މަސައްކަތު

13

ޒަކިއްޔާ އަޙްމަދު

މަސައްކަތު

ކައުންސިލުގެ ހިންގުން
ކައުންސިލް ހިނގާގޮތް
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ އޭދަފުށ ކައުންސިލްގެ އެންމެހައި ކަންކަންހިންގާނ ކައުންސިލްގެ ރައސްގެ ބެލުމުގެ
ދަށުންނެވެ .ކައުންސިލްގެ ރައސް ރަށުގައި ނެތް ޙާލަތެއްގައި ކައުންސިލްގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަވާނ ކައުންސިލްގެ ނައިބު
ރައސްގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ ރައސްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ،އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ
އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނާއި އަދި ކައުންސިލް ހިންގުމުގެ ޢާއްމު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

މުވައްޡަފުންގެ ސުލޫކ މިންގަނޑު
ކައުންސިލްގެ އިދާރ މުވައްޡަފުންގެ އެންމެހައި ކަންކަން ހިނގަމުންދާނ ދިވެހި ސިވިލްސަރވިސް އިން
އެކުލަވާލާފައިވާ އެންމެހައި ޤަވާޢިދުތަކާއި ،އުޞޫލުތަކާއި ،މި ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ އޭދަފުށ ކައުންސިލް އިދާރާގެ
ޢާއްމު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށެވެ .މިގޮތުން  2016ވަނަ އަހަރަށް ބަލާއިރު ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ހުރިހާ މުވައްޡަފުންގެ ސުލޫކ
މިންގަނޑު ރަގަނޅުކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.
ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

އލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އމެ ި
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 2017ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރ
ކައުންސިލަރުންގެ ހާޟިރ ރިޕޯޓް
ރެކޯރޑް ކާރޑް ނަމްބަރ

ޙާޞިރުވާންވ

ޙާޟިރުވި

ޙާޟިރުނުވާ

ސަލާމް

ޙައްޖު ޗުއްޓ

އަހަރ ޗުއްޓ

ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓ

ބޮޑެތި ކަންތައްތަކާއި ގުޅިގެންދެވޭ

އާއިލ ޒިންމާ ޗުއްޓ

ޚިތާނުކުރުމުގެ ޗުއްޓ

ކަންކަމު ވއްލިފައި

ރަސްމ ބޭނުމުގައި ރަށުން ބޭރުގައި

ކައުންސިލް ރައސް ޠަލާލް އަބްދުއްރަޙްމާނު

136

97

-

8

-

9

-

-

-

-

-

22

ކައުންސިލް ނާއިބުރައސް ހައްވާ ސަމހާ

136

114

-

10

-

10

-

-

-

-

-

-

ކައުންސިލް މެމްބަރ ނައުޝާދު އަހްމަދު

136

109

-

21

-

4

-

-

1

-

1

-

ކައުންސިލް މެމްބަރ ޒައިދު އަލ

136

107

-

7

-

14

-

-

-

-

-

8

ކައުންސިލް މެމްބަރ ސަމްލާ އަބްދުﷲ

136

117

-

10

-

6

-

-

3

-

-

-

ނަމާއި މަޤާމް

އިދާރ މުވައްޒަފުންގެ ހާޟިރ
ސަލާމް

އަހަރ ޗުއްޓ

ފަރުހާނާ އަލ

16980

243

215

-

2

-

18

-

-

8

-

-

-

މަމްނޫނާ ޢަބްދުﷲ

27149

243

198

-

13

-

20

-

-

12

-

-

-

މަރިޔަމް މުޙައްމަދު

20562

243

203

-

-

-

36

-

-

4

-

-

-

އާނިސާ އަލ

12260

243

178

-

4

-

45

-

-

9

-

-

7

މުޙައްމަދު އަޙްމަދު

39292

243

197

-

6

-

30

-

-

10

-

-

-

މުޙައްމަދު ޙަލމް

65301

243

208

-

4

-

23

-

-

8

-

-

-

ޒަކިއްޔާ އަޙްމަދު

20869

243

208

-

11

-

14

-

-

10

-

-

-

ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

ރެކޯރޑް ކާރޑް ނަމްބަރ

ސިރާޖް އާދަމް

37555

243

196

-

8

-

30

-

-

9

-

-

-

ޙާޞިރުވާންވ

އާއިސަތު ރތާ

26941

243

159

6

23

-

41

-

-

14

-

-

-

ޙާޟިރުވި

ވަހދާ އަޙްމަދު

3348

243

221

-

4

-

16

-

-

2

-

-

-

ޙާޟިރުނުވާ

އާމިނަތު މުޙުސިޔާ

63504

243

190

-

13

-

30

-

-

10

-

-

-

ޙައްޖު ޗުއްޓ

ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓ

ބޮޑެތި ކަންތައްތަކާއި ގުޅިގެންދެވޭ

އާއިލ ޒިންމާ ޗުއްޓ

އިބްރާހިމް ޝިފާއު

59839

243

183

4

21

-

35

-

-

-

-

-

-

އލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އމެ ި

ޚިތާނުކުރުމުގެ ޗުއްޓ

ކަންކަމު ވއްލިފައި

ރަސްމ ބޭނުމުގައި ރަށުން ބޭރުގައި

ނިޢުމާ އަޙްމަދު

11492

243

188

-

17

-

21

-

-

7

-

-

10

ނަމާއި މަޤާމް
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކައުންސިލުގެ ނިންމުންތައް
 01ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާ (  04ޖަނަވަރ ) 2017


 04ޖެނުއަރ  2017ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކައުންސިލްގެ  2ވަނަ ދައުރުގެ  1ވަނަ އާއްމު
ޖަލްސާ ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ބޭއްވިފައެއް ނުވެއެވެ.

 02ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާ (  11ޖަނަވަރ ) 2017


ބަހިއްޔާ ޕްރސްކޫލް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ބިޑްތަކާއި
ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.



ބަހިއްޔާ ޕްރސްކޫލް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދި
އެންމެ މަތ ބިޑްހުށަހަޅާފައިވާ މައިކޮލެޖްގެ ފަރާތުން މަހަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ( 5000/-ފަސްހާސްރުފިޔާ)
ށ ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ކައުންސިލް
އަށް  5އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަ ް

މެމްބަރ މުޙައްމަދު ރާމިޒު ހުށަހަޅުއްވައި

ކައުންސިލް މެމްބަރ ނަޢުޝާދު އަޙްމަދު ތާޢދުކުރައްވާފައިވެއެވެ.


އދި ޒުވާނުން
ވ ސަރަޙައްދު ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް ެ
ރަސްމ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި އަޅާ ކޯޓްތައް އަޅަންހަމަޖެހިފައި ާ
ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓއާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.



ރ އަޅަން ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަޙައްދު ނޫން
ޓތައް މިހާ ު
ރަސްމ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި އަޅަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯ ް
އެހެން ސަރަޙައްދަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެދި ޒުވާނުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމާ އެއްގޮތަށް ސަރަޙައްދު
ށ ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލް
ބަދަލުކޮށްލުމަކ ރަގަޅުގޮތެއްކަމަ ް

މެމްބަރ މުޙައްމަދު ރިޟާ ހުށަހަޅުއްވައި

ކައުންސިލް މެމްބަރ ނަޢުޝާދު އަޙްމަދު ތާޢދުކުރައްވާފައިވެއެވެ.



ވރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން.
 2017ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓާމެދު މަޝް ަ
ޖޓް މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްލާޙްތައް
 2017ވަނަ އަހަރު އޭދަފުށ ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ ބަ ެ
ށ ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލް
ގެނައުމަށްފަހު ބަޖެޓް އޮތްގޮތަ ް

މެމްބަރ މުޙައްމަދު ރިޟާ

ހުށަހަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ ނަޢުޝާދު އަޙްމަދު ތާޢދުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

 03ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާ (  18ޖަނަވަރ ) 2017


ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ހެދުމަށް ބިމެއް ހޯދުމަށް އެދި އޭދަފުށ އަނޯނާގޭ އަޙްމަދު ޙަސަން ފޮނުވާފައިވާ
ސިޓގައިވާ މައްސަލަ.



ގ އަޙްމަދު ޙަސަން އެދިލައްވާފައިވާ ގޮތުގެ
ނނާ ޭ
ދފުށ އަ ޯ
ވ ގޮތުގެމަތން އޭ ަ
ވޢިދުގައި ާ
ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ޤަ ާ
މަތން ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކެއް ހެދުމަށް މިރަށު ދެކުނުފަރާތު ހިއްކި ސަރަހައްދުން  50ފޫޓް  100ފޫޓްގެ
ބިމެއް ދޫކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ މުޙައްމަދު ރިޟާ ހުށަހަޅުއްވައި ކައުންސިލް
މެމްބަރ މުހައްމަދު ރާމިޒު ތާޢދުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

އލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އމެ ި
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ



އޭދަފުށ އޮފސް ނަމުގައި ހުޅުވާފައިހުރި އެކައުންޓްތަކުގައި ހުރި ބާކ ފައިސާ ތަކުގެ ކޯޑުތައް އުވާލުމަށްފަހު
އެހުރިހާ ފައިސާ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނއަށް އިތުރުކުރުން.



އޭދަފުށ އޮފސް ނަމުގައި ހުޅުވާފައިހުރި އެކައުންޓްތަކުގައި ހުރި ބާކ ފައިސާ ތަކުގެ ކޯޑުތައް އުވާލުމަށްފަހު
އެހުރިހާ ފައިސާ އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވާގޮތަށް ކައުންސިލްގެ އާމްދަނއަށް
އންސިލް
އިތުރުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ކަ ު

މެމްބަރ މުޙައްމަދު ރިޟާ ހުށަހަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުހައްމަދު ރާމިޒު ތާޢދު ކުރައްވާފައިވެއެވެ.
 04ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާ (  25ޖެނުއަރ ) 2017


 25ޖެނުއަރ  2017ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކައުންސިލްގެ  2ވަނަ ދައުރުގެ  4ވަނަ އާއްމު
ޖަލްސާ ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ބޭއްވިފައެއް ނުވެއެވެ.
 05ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާ (  01ފެބްރުއަރ ) 2017



ށ ހޯދުމާއި
އ ކައުންސިލަ ް
ހިއްކިބިމުގައި ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް ތަރައްޤ ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިންތަ ް
ގތެއް ނިންމުން.
ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ޮ



ށ ހޯދުމަށް
ގކޮށްފައިވާ  3ބިން ކައުންސިލަ ް
ފހަ ަ
އޭދަފުށގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންގައިވާގޮތަށް ހިއްކިބިމުން ާ
ނ ކުރިއަށް
ނނާއި ގަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރގައި ދަންނަވައިގެ ް
ބިމާބެހޭ ޤާ ޫ
ނންމުމަށް
ގެންދާގޮތަށް ި

އންސިލް މެމްބަރ މުޙައްމަދު ރިޟާ ހުށަހަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ
ކަ ު

މުހައްމަދު ރާމިޒު ތާޢދު ކުރައްވާފައިވެއެވެ.


ނންމުން.
އ ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ި
ނންވާ ތަކެތި ހެއްދުމަށް ވަގުތ ބިން ދޫކުރުމާ ި
ރަމަޟާންމަހަށް ބޭ ު



ތ ހެއްދުމަށް ބިން ބޭނުންވެގެން އެދިލައްވާ ކޮންމެ ގޭބިސއަކަށް ޑިޕޮސިޓް
ކ ި
ރަމަޟާންމަހަށް ބޭނުންވާ ތަ ެ
ފައިސާގެ ގޮތުގައި  250/-ރުފިޔާ ނެގުމަށްފަހު  2500އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ދޫކުރުމަށާއި މިބިން
ޝައްވާލުމަސް ނިމުމުން ކައުންސިލަށް އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ކައުންސިލް

މެމްބަރ ނައުޝާދު އަޙްމަދު

ހުށަހަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ މުހައްމަދު ރާމިޒު ތާއދު ކުރައްވާފައިވެއެވެ.


 2016ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް އޭދަފުށ ވާރިޔާ ޢަލ ފާސިރު
ބއްވާ ހަފްލާގައި އެފަރާތަށް ކައުންސިލުން
ޝނުން ާ
ހޯދާފައިވާތ އެކަން ފާހަގަ ކުރުމަށް ކްލަބް ކޮމްބިނޭ ަ
ތއް ނިންމުން.
ހަނދާނ ފިލައެއް ދިނުމާމެދު ގޮ ެ



 2016ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް އޭދަފުށ ވާރިޔާ ޢަލ ފާސިރު
ބއްވާ ހަފްލާގައި އެފަރާތަށް ކައުންސިލުން
ޝނުން ާ
ހޯދާފައިވާތ އެކަން ފާހަގަ ކުރުމަށް ކްލަބް ކޮމްބިނޭ ަ
ހމަޖެއްސުމަށް ކައުންސިލް
ގތަށް ަ
ހަނދާނ ފިލައެއް ދޭ ޮ

ށހަޅުއްވައި
މެމްބަރ މުޙައްމަދު ރިޟާ ހު ަ

ކައުންސިލް މެމްބަރ ނައުޝާދު އަޙްމަދު ތާޢދު ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

އލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އމެ ި
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ރިސޯޓްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން އަންނަ މާރޗްމަހު ދަބިގިނާސްގެ ފަރާތުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފުޓްބޯޅަ
ދފައިވާ މައްސަލަ.
މުބާރާތަށް އެހއެއް ހޯދުމަށް އެ ި



ރިސޯޓްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން އަންނަ މާރޗްމަހު ދަބިގިނާސްގެ ފަރާތުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފުޓްބޯޅަ
މުބާރާތަށް އެހއެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ އެހ ދިނުމުގެ ބަޖެޓުން ( 8000/-އަށްހާސް ރުފިޔާ) ދޭގޮތަށް
ކައުންސިލް

ސލް ތާއދު
ނސިލް މެމްބަރ އަހްމަދު އަފް ަ
މެމްބަރ މުޙައްމަދު ރިޟާ ހުށަހަޅުއްވައި ކައު ް

ކުރައްވާފައިވެއެވެ.


ނމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.
ފޭލި ޖަމްޢިއްޔާއިން އެހއަށް އެދި ހުށައަޅާފައިވާ ފޯމަށް އެހ ދި ު



ފޭލި ޖަމްޢިއްޔާއިން އެހއަށް އެދި ހުށައަޅާފައިވާ ފޯމާއި އެކު ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލް ފުރިހަމަކޮށް
ހުށައެޅުއްވުމުން އަލުން އެޖެންޑާ ކޮށްގެން އެހ ދިނުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް ކައުންސިލް
މެމްބަރ މުޙައްމަދު ރިޟާ ހުށަހަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ މުހައްމަދު ރާމިޒު ތާއދު ކުރައްވާފައިވެއެވެ.



ހައިމާކް ޑްރައިވަރ ސޮލޮމަންގެ މަޤާމް މިއިދާރާގެ ނަންބަރ15 ( (IUL)320-FNP/320/2016/80 :
ޑިސެމްބަރ  ) 2016އިޢުލާނުން ޑްރައިވަރެއް ހޯދުމަށްކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައިވާ ޕިކަޕް ޑްރައިވަރއެއްގެ
ނންމުން.
ގ މުސާރަ ޑްރައިވަރެއްގެ މުސާރައަށް ބަދަލު ކުރުމާމެދު ގޮތެއް ި
ފހު އޭނާ ެ
މަޤާމަށް ބަދަލުކުރުމަށް ަ



ހައިމާކް ޑްރައިވަރ ސޮލޮމަންގެ މަޤާމް މިއިދާރާގެ ނަންބަރ15 ( (IUL)320-FNP/320/2016/80 :
ޑިސެމްބަރ  ) 2016އިޢުލާނުން ޑްރައިވަރެއް ހޯދުމަށްކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައިވާ ޕިކަޕް ޑްރައިވަރއެއްގެ
ނގެ މުސާރަ ޑްރައިވަރެއްގެ މުސާރައަށް  1ޖެނުއަރ  2017އިން ފެށިގެން
މަޤާމަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު އޭ ާ
ބަދަލު ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ މުޙައްމަދު ރިޟާ ހުށަހަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ
ނައުޝާދު އަޙްމަދު ތާޢދު ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

 06ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާ (  08ފެބްރުއަރ ) 2017


ލއިގަތުމަށް ސޮފްޓްވެއަރއެއް ތައްޔާރުކުރުން.
ގޭގެއިން އުކާލެވޭ ކުނގެ ފ ބަ ަ



ގޭގެއިން އުކާލެވޭ ކުނގެ ފ ،ހައިމާކްއަށް ލިބޭ ފައިސާ އަދި މާލިއްޔަތަށް ލިބޭ ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް
އއް ތައްޔާރުކޮށް ސޮފްޓްވެއަރ މެދުވެރިކޮށް
އވާގޮތުގެ މަތން ސޮފްޓްވެއަރ ެ
މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުގަ ި
ބަލައިގަނެވޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ މުޙައްމަދު ރިޟާ ހުށަހަޅުއްވައި ކައުންސިލް
މެމްބަރ ނައުޝާދު އަޙްމަދު ތާޢދު ކުރައްވާފައިވެއެވެ.



ހައިމާކް ދޫކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައެޅުން.



ހައިމާކް ދޫކުރުމަށް ހެދިފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ބައެއް އިސްލާޙް ގެނައުމަށްފަހު އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާގޮތަށް
އުސޫލުތައް ފާސްކުރުމަށް ކައުންސިލް

މެމްބަރ މުހައްމަދު ރިޟާ ހުށަހަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުހައްމަދު ރާމިޒު ތާއދު ކުރައްވާފައިވެއެވެ.


ހދުމަށް އެދިފައިވާ މައްސަލަ.
ޝނުން ބިމެއް ޯ
ކްލަބް ކޮމްބިނޭ ަ

ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

އލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އމެ ި

ޞަފްޚާ34 / 69 :

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ



ލޔެ ހުއްދަ
މތިން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރއަށް ި
އ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ ަ
ނިމުނުގޮތް :ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާ ި
ކއުންސިލް
އކްލަބަށް ބިމެއް ދޫކުރުމަށް ަ
ތށް ެ
ޝނުން އެދިލައްވާފައިވާގޮ ަ
ބނޭ ަ
ލބް ކޮމް ި
ހޯދުމަށްފަހު ކް ަ
މެމްބަރ މުޙައްމަދު ރިޟާ ހުށަހަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ ނައުޝާދު އަޙްމަދު އަދި މުހައްމަދު ރާމިޒު
ތާޢދު ކުރައްވާފައިވެއެވެ.



ޓ އޮފް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖ
ފޭލި ޖަމްޢިއްޔާއާއި ސްރލަންކާގެ އިންސައިޓް އިންސްޓިޓިއު ް
ފއިވާ " ސްޕެޝަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޓޗާސް
ގުޅިގެން އަންނަ މާރޗްމަހުގެ  25-16އަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހި ަ
ޓްރެއިނިންގ" ޕްރޮގްރާމްގައި ބަހިއްޔާ ޓޗަރަކު ބައިވެރި ކުރުމަށް އެދި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓ.



ޓ އޮފް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖ
ފޭލި ޖަމްޢިއްޔާއާއި ސްރލަންކާގެ އިންސައިޓް އިންސްޓިޓިއު ް
ފއިވާ " ސްޕެޝަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޓޗާސް
ގުޅިގެން އަންނަ މާރޗްމަހުގެ  25-16އަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހި ަ
ޓްރެއިނިންގ" ޕްރޮގްރާމްގައި ބަހިއްޔާ ޓޗަރަކު ބައިވެރި ކުރުމަށާއި އަދި އެޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމަށް ޚަރަދުވާ
މެމްބަރ

 16889/ރުފިޔާ ބަހިއްޔާ އެކައުންޓުން ޚަރަދު ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ކައުންސިލްމުޙައްމަދު ރިޟާ ހުށަހަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ މުހައްމަދު ރާމިޒު ތާއދު ކުރައްވާފައިވެއެވެ.


ނންކުރާއިރު އެކަމަށް
މޖެހިފައިވާ ބިމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ހައިމާކް ބޭ ު
ޑްރައިވިންގ ޓްރެކް ހެދުމަށް ހަ ަ
ލުއިގޮތެއް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުމަށް އެދި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓ



އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެދިލައްވާފައިވާގޮތަށް ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް ހައިމާކްގެ
ކއުންސިލް
ކުލި ކުޑަކޮށްދެވެން ނެތްކަމަށް ަ

މެމްބަރ މުޙައްމަދު ރާމިޒު ހުށަހަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުހައްމަދު ރިޟާ ތާއދު ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

 07ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާ (  15ފެބްރުއަރ ) 2017


އޭދަފުށ ސްޓްރަޓެޖިކް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުމަށް ބަޖެޓެއް ފާސްކުރުން.



އ
ކ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާ ި
އޭދަފުށ ސްޓްރަޓެޖިކް އިކޮނޮމި ް
ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތން ކައުންސިލްގެ އާމްދަނން ( 10000/-ދިހަހާސް ރުފިޔާ ) ގެ ބަޖެޓެއް
ފާސްކުރުމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ މުޙައްމަދު ރިޟާ ހުށަހަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ މުހައްމަދު ރާމިޒު
ތާޢދު ކުރައްވާފައިވެއެވެ.



ށ ފައިސާ
މއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނިންމާފައި ނުވާތ ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކަ ް
ރަސްމފާލަން އެގްރިމެންޓްގެ ު
ނންމުން.
ކެނޑުމާއި ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ި



ރަސްމފާލަން

އެގްރިމެންޓްގެ

މުއްދަތުގެ

ތެރޭގައި

ނިންމާފައި

ނުވާތ،

މަސައްކަތް

ނިންމަންޖެހޭ

މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރަށް  108ދުވަސް ހިނގާފައިވާތ އެދުވަސްތަކަށްވާ ފައިސާ އެގްރިމެންޓްގައިވާ އަގުގެ
ޢދުގައިވާގޮތުގެ މަތން ބާކވާ ފައިސާ އެސްޓިމޭޓް
އޔަތު ޤާނޫނާއި ޤަވާ ި
ތެރެއިން ކެނޑުމަށްފަހު މާލި ް
ގތަށް ކައުންސިލް
ހުށައެޅުއްވި ފަރާތާއި ހަވާލުކުރާ ޮ

އންސިލް
ހއްމަދު ރިޟާ ހުށަހަޅުއްވައި ކަ ު
މބަރ މު ަ
މެ ް

މެމްބަރ މުހައްމަދު ރާމިޒު ތާއދު ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

އލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އމެ ި

ޞަފްޚާ35 / 69 :

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ



ގޭގެއިން ނަގާ ކުނި އުކާލުމަށް ގެނެވިފައިވާ ޕިކަޕް ކުނި ނެގުމުގެ އިތުރަށް ކުރެވޭ ދަތުރުތަކަށް ކުއްޔަށް
ދޫކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.



ގޭގެއިން ނަގާ ކުނި އުކާލުމަށް ގެނެވިފައިވާ ޕިކަޕް ކުނި ނެގުމުގެ އިތުރަށް ކުރެވޭ ދަތުރުތަކަށް ދުވާލަކަށް
 300/ރުފިޔާ އަދި ދަތުރަކަށް  50/-ރުފިޔާގެ މަގުން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ މުޙައްމަދުރިޟާ ހުށަހަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ މުޙައްމަދު ރާމިޒު ތާޢދު ކުރައްވާފައިވެއެވެ.



ޓ އޮފް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖ
ފޭލި ޖަމްޢިއްޔާއާއި ސްރލަންކާގެ އިންސައިޓް އިންސްޓިޓިއު ް
ފއިވާ " ސްޕެޝަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޓޗާސް
ގުޅިގެން އަންނަ މާރޗްމަހުގެ  25-16އަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހި ަ
މއަށް އެހ
ޓްރެއިނިންގ" ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެހ ހޯދުމަށް އެދި ހުށައަޅާފައިވާ ފޯ ް
ދިނުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.



" ސްޕެޝަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޓޗާސް ޓްރެއިނިންގ" ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެހ ހޯދުމަށް
އެދި ފޭލިޖަމްއިއްޔާއިން ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ފޯމްގައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްގައިވާގޮތަށް މިރަށުން ބައިވެރިވާ 5
ބައިވެރިންނަށް ކޮންމެ ބައިވެރިއަކަށް  2000/-ރުފިޔާގެ މަގުން ޖުމްލަ  10000/-ރުފިޔާ މާލިއްޔަތު
ގތުގެ މަތން ކައުންސިލްގެ އާމްދަނން ޚަރަދުކުރާގޮތަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ
ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުގައިވާ ޮ
މުޙައްމަދު ރިޟާ ހުށަހަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ މުހައްމަދު ރާމިޒު ތާއދު ކުރައްވާފައިވެއެވެ.



ނ ގޮތެއް
އޭދަފުށ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ލިޔެކިއުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި މާލިއްޔަތުން ގަތުމާއި ބެހޭގޮތު ް
ނިންމުން.



އޭދަފުށ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ލިޔެކިއުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި މާލިއްޔަތުން ގަތުމާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް
ހުށައެޅުމެއް ހުށައެޅިފައި ނުވާތ މައްސަލަ ވަކިގޮތަކަށް ނުނިމޭ.



ލވުންތަކެއް
ނމަށް މރާއާއި ގުޅިގެން ބައްދަ ު
ޓކްސްއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދި ު
މިރަށުގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ެ
ކށް ގޮތެއް ނިންމުން.
ބޭއްވުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ޮ



ލވުންތަކެއް
ނމަށް މރާއާއި ގުޅިގެން ބައްދަ ު
ޓކްސްއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދި ު
މިރަށުގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ެ
އންސިލް
ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ކަ ު

މެމްބަރ މުޙައްމަދު ރާމިޒު ހުށަހަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުހައްމަދު ރިޟާ ތާއދު ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

 08ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާ (  22ފެބްރުއަރ ) 2017


 22ފެބްރުއަރ  2017ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކައުންސިލްގެ  2ވަނަ ދައުރުގެ  8ވަނަ
އވެ.
އާއްމު ޖަލްސާ ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ބޭއްވިފައެއް ނުވެ ެ

 09ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާ (  01މާރޗް ) 2017


ލބޭ މައްސަލަ
ބންޖެހޭ އުޖޫރަ މަހުން މަހަށް ނު ި
ޓ ފަރާތްތަކަށް ލި ެ
އ ާ
ވަގުތގޮތުން މިސްކިތް ބަލަހަ ް



ށ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރއަށް ސިޓއެއް ފޮނުވުމަށްފަހު  10ދުވަހުގެ
ނިމުނުގޮތް :ފައިސާ ހޯދުމަ ް
އންސިލްގެ
މުއްދަތުގައި ފައިސާ ޖަމާކޮށްނުދފިނަމަ ،މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތން ކަ ު

ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

އލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އމެ ި

ޞަފްޚާ36 / 69 :

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފހު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރން ފައިސާ
ފއިސާ އެފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށް ަ
އާމްދަނން ޚަރަދުކޮށްގެން މި ަ
ޖަމާވުމުން ފައިސާ ނެގި އެކައުންޓަށް އެފައިސާ ޖަމާކުރާގޮތަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ މުޙައްމަދު ރިޟާ
ހުށަހަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ ނައުޝާދު އަޙްމަދު ތާޢދު ކުރައްވާފައިވެއެވެ.


އިޤްރާ ޕްރސްކޫލް ހުޅުވުމާއި ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން.



ސލާއި އައިލެންޑާސް އެޑިޔުކޭޝަންއާއި ގުޅިގެން ބަހިއްޔާ ޕްރސްކޫލް
ނިމުނުގޮތް :އޭދަފުށ ކައުން ި
ތށް ކައުންސިލް
އިންޓަރނޭޝަނަލް ކުރާގޮ ަ

މެމްބަރ މުހައްމަދު ރިޟާ ހުށަހަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ

ނައުޝާދު އަޙްމަދު ތާއދު ކުރައްވާފައިވެއެވެ.


ފއި ނުވާތ
ނ އުކާލުމަށް ގެނެވިފައިވާ ޕިކަޕް އެގްރިމެންޓްގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ގެނަސް ަ
ގޭގެއިން ނަގާ ކު ި
ނންމުން.
ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކަށް ފައިސާ ކެނޑުމާއި ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ި



ޕކަޕް އެގްރިމެންޓްގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
ކނި އުކާލުމަށް ގެނެވިފައިވާ ި
ނިމުނުގޮތް :ގޭގެއިން ނަގާ ު
ގެނަސްފައި ނުވާތ ،ވޭތުވެދިޔަ  28ދުވަހަށްވާ 9504/06

( ނުވަހާސް ފަސްސަތޭކަ ހަތަރު ރުފިޔާ /

ހަލާރި ) ރުފިޔާ ކެނޑުމަށްފަހު ޕިކަޕްގެ މައްސަލަ ނިންމުމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ މުޙައްމަދު ރިޟާ
ހުށަހަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ ނައުޝާދު އަޙްމަދު ތާޢދު ކުރައްވާފައިވެއެވެ.


ކައުންސިލް އިދާރާއިން ބިޑް އުސޫލުން ކުރުވާ މަސައްކަތްތަކުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުނިމުމުން ލިކުއިޑޭޓަރ
ޑެމޭޖްގެ ގޮތުގައި ކަނޑަންޖެހޭ ޕަސެންޓް ކަނޑައެޅުން.



ސއްކަތްތަކުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުނިމުމުން
އން ބިޑް އުސޫލުން ކުރުވާ މަ ަ
ނިމުނުގޮތް :ކައުންސިލް އިދާރާ ި
ވގޮތުގެމަތިން
ލއްޔަތު ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުގައި ާ
ލިކުއިޑޭޓަރ ޑެމޭޖްގެ ގޮތުގައި ކަނޑަންޖެހޭ ޕަސެންޓް މާ ި
ހަމަޖެއްސުމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ މުޙައްމަދު ރިޟާ ހުށަހަޅުއްވައި ކައުންސިލް ނާއިބްރައސް މުހައްމަދު
ނައުރިފް ތާއދު ކުރައްވާފައިވެއެވެ.



މ ތޮށގައި
އޭދަފުށ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ޕޮލިސް ލޯންޗް ދާއިމ ގޮތެއްގައި އޭދަފުށ ބަނދަރުގެ އެއްގަ ު
ބޭއްވުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓ.



ބނުންކުރުމާބެހޭ ޕްލޭންއެއް ހެދުމަށްފަހު އެޕްލޭންގެ ދަށުން އޭދަފުށ ޕޮލިސް
ނިމުނުގޮތް :އޭދަފުށ ބަނދަރު ޭ
އ ހަމަޖައްސާގޮތަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ
ގއި އޭދަފުށ ބަނދަރުން ތަނެ ް
ލޯންޗް ބޭއްވުމަށް ދާއިމގޮތެއް ަ
މުޙައްމަދު ރިޟާ ހުށަހަޅުއްވައި ކައުންސިލް ނާއިބްރައސް މުހައްމަދު ނައުރިފް ތާއދު ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

 10ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާ (  08މާރޗް ) 2017



އށް އެދި ފޮނުވާފައިވާ ފޯމަށް އެހ ދިނުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.
ބ.އަތޮޅުތަޢުލމމަރުކަޒުން އެހ ަ
ނިމުނުގޮތް:

ވފައިވާ ފޯމް ފުރިހަމަވެފައި ނުވާތ ،ފޯމް
މރުކަޒުން އެހއަށް އެދި ފޮނު ާ
އތޮޅުތަޢުލމ ަ
ބަ .

ގންދާގޮތަށް
އިސްލާޙް ކުރުމަށްފަހު ހުށައެޅުމުން އަލުން އެޖެންޑާ ކޮށްގެން އެހ ދިނުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ެ
ނިންމުމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ މުޙައްމަދު ރާމިޒު ހުށަހަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ ނައުޝާދު އަޙްމަދު
ތާޢދު ކުރައްވާފައިވެއެވެ.
ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

އލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އމެ ި
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ބަހިއްޔާ ޕްރސްކޫލް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވުމާއެކު ،ކުދިން އަތުން ނަގާނެ ފއެއް
ކަނޑައެޅުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.



ތން މަހަކު
ނލް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވުމާއެކު ކުއްޖަކު އަ ު
ބހިއްޔާ ޕްރސްކޫލް އިންޓަރނޭޝަ ަ
ނިމުނުގޮތްަ :
( 500/-ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ ) ގެ ފއެއް ނަގާގޮތަށް ކައުންސިލް

މެމްބަރ މުހައްމަދު ރާމިޒު

ހުށަހަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ ނައުޝާދު އަޙްމަދު ތާއދު ކުރައްވާފައިވެއެވެ.


ކށް ގޮތެއް
ކންތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ޮ
މިނިވަންޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި އޭދަފުށިން ބައިވެރިވާ ޓމްގެ ަ
ނިންމުން.



ނިމުނުގޮތް :އެއްވެސް ހުށައެޅުމެއް ހުށައެޅިފައިނުވާތ މައްސަލަ ވަކިގޮތަކަށް ނުނިމޭ.



މިނިވަންޗެމްޕިއަންޝިޕް  2016ގައި އޭދަފުށިން ބައިވެރިވި ޓމަށް ޚަރަދު ކުރި ބިލްތަކަށް ފައިސާ
ކރުން.
ދެއްކުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ު



ށ މިހާތަނަށް
ނ ބައިވެރިވި ޓމަށް ޚަރަދުކޮ ް
ނޝިޕް  2016ގައި އޭދަފުށި ް
ނިމުނުގޮތް :މިނިވަންޗެމްޕިއަ ް
ހތްހާސް ހަސަތޭކަ ސަޔާނަވައި ރުފިޔާ /
ކށްވާ ޖުމްލަ  ( 57696/45ފަންސާސް ަ
ނުދެއްކިވާ ބިލްތަ ަ
ށ ނިންމުމަށް
އސާގެ ތެރެއިން ދައްކާގޮތަ ް
ވ ފަ ި
ސާޅސްފަސްލާރި ) އެފް.އޭ.އެމް އިން ޖަމާކޮށްފައި ާ
ކައުންސިލް ނާއިބްރައސް މުހައްމަދު ނައުރިފް ހުށަހަޅުއްވައި ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު ރާމިޒު ތާއދު
ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

 11ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާ (  15މާރޗް ) 2017


ނން ކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
ލން ބޭ ު
އޭދަފުށ ރަސްމފާލަން މަރާމާތުކޮށް ނިމިފައިވާތ ،ފާ ަ



ނމޭ.
ނިމުނުގޮތް :މައްސަލާގައި އެއްވެސް ހުށައެޅުމެއް ހުށައެޅިފައި ނުވާތ މައްސަލަ ވަކިގޮތަކަށް ނު ި



ބ.އޭދަފުށ ހުކުރުމިސްކިތް ( މަސްޖިދުލްސުލްތާން މުހައްމަދު މުއނުއްދން ) ގައި އެއަރކޯން ހަރުކުރުމާއި
ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން.



މސްކިތް ( މަސްޖިދުލްސުލްތާން މުހައްމަދު މުއނުއްދން ) ގައި ވަކި
ނިމުނުގޮތް :ބ.އޭދަފުށ ހުކުރު ި
ސޓްރއަށް
އދި އެކަން އިސްލާމިކް މިނި ް
މށާއި ަ
ހރުކުރުމަށް ފެންނަ ކަ ަ
އުސޫލެއްގެމަތން އެއަރކޯން ަ
އެންގުމާއެކު ހުކުރުދުވަހުގެ  11.00ން  13.00އަށް ،ބޮޑު ޖަމާޢަތްތަކުގައި ކުރެވޭ ނަމާދު ވަގުތުތަކުގައި
ނ ޖައްސާފައި
ނމާދު ނިމެންދެން އެއަރކޯ ް
ގން ތަރާވސް ަ
ބ ނަމާދުން ފެށި ެ
އަދި ރަމަޟާންމަހު މަޣްރި ް
ތށް ކައުންސިލް
ބަހައްޓާގޮ ަ

ހޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ ނައުޝާދު
މެމްބަރ މުހައްމަދު ރިޟާ ހުށަ ަ

އަޙްމަދު ތާއދު ކުރައްވާފައިވެއެވެ.


އޭދަފުށގައި

ޘަޤާފ

ޕާރކެއް

ހެދުމަށް

އޭދަފުށ

ނސިލަށް
ކައު ް

ބިމެއް

ހަމަޖެއްސުމާއި

ބެހޭގޮތުން

މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.


ނިމުނުގޮތް :އޭދަފުށގައި ޘަގާފ ޕާރކެއް ހެދުމަށް ރަށުގެ ހިއްކާފައިވާ ސަރަހައްދުން  5000އަކަފޫޓްގެ
ދ ރިޟާ
ކއުންސިލް މެމްބަރ މުހައްމަ ު
ނނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހަމަޖެއްސުމަށް ަ
ބހޭ ޤާ ޫ
ބިމެއް ބިމާ ެ
ހުށަހަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ ނައުޝާދު އަޙްމަދު ތާއދު ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

އލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އމެ ި
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ޓ
އޭދަފުށ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގެ އިރުމަތ ހުރަސްތޮށގެ ކަނުން ވަގުތ މަސްމާރުކޭޓެއް އެޅުމަށް  15ފޫ ް
ގތެއް ނިންމުން.
 20ފޫޓްގެ ބިމެއް ހޯދުމާމެދު ޮ



ނިމުނުގޮތް :އޭދަފުށ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގެ އިރުމަތ ހުރަސްތޮށގެ ކަނުން ވަގުތ މަސްމާރުކޭޓެއް އެޅުމަށް
ތން ހަމަޖެއްސުމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ
ނނުގައިވާ ގޮތުގެމަ ި
 15ފޫޓް  20ފޫޓްގެ ބިމެއް ،ބިމާބެހޭ ޤާ ޫ
މުހައްމަދު ރިޟާ ހުށަހަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ ނައުޝާދު އަޙްމަދު ތާއދު ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

 12ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާ (  22މާރޗް ) 2017


 22މާރޗް  2017ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކައުންސިލްގެ  2ވަނަ ދައުރުގެ  12ވަނަ އާއްމު
ޖަލްސާ ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ބޭއްވިފައެއް ނުވެއެވެ.

 13ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާ (  29މާރޗް ) 2017


 29މާރޗް  2017ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކައުންސިލްގެ  2ވަނަ ދައުރުގެ  13ވަނަ އާއްމު
ޖަލްސާ ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ބޭއްވިފައެއް ނުވެއެވެ.



 14ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާ (  05އޭޕްރލް ) 2017


 05އޭޕްރލް  2017ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކައުންސިލްގެ  2ވަނަ ދައުރުގެ  14ވަނަ
އވެ.
އާއްމު ޖަލްސާ ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ބޭއްވިފައެއް ނުވެ ެ

 15ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާ (  10އެޕްރލް ) 2017


އުރދޫގެ ފަރާތުން އޭދަފުށގައި އިތުރު ޓަވަރެއް ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާތ 35 ،މޓަރގެ ޓަވަރެއް
ބމެއް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުމަށް އެދިފައިވާ މައްސަލަ.
ޖެހުމަށްޓަކައި  582އަކަފޫޓްގެ ި



ނިމުނުގޮތް:

އުރދޫގެ ފަރާތުން އޭދަފުށގައި އިތުރު ޓަވަރެއް ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާތ 35 ،މޓަރގެ

ކށް  1/50ރުފިޔާގެ މަގުން އުރދޫއިން
ފޓަ ަ
ޓަވަރެއް ޖެހުމަށްޓަކައި  582އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް އަކަ ޫ
ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ލޮކޭޝަނުން ދިނުމަށް ކައުންސިލް ނާއިބްރައސް މުޙައްމަދު ނަޢުރިފް ހުށަހަޅުއްވައި
ކައުންސިލް މެމްބަރ އަޙްމަދު އަފްސަލް ތާއދު ކުރައްވާފައިވެއެވެ.


ނ މިއަތޮޅު ވައްކަރުގައި ރިސޯޓް ހެދުމުގެ
ސްރލަންކާގެ ނަވަލޯކާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނގެ ފަރާތު ް
މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގެންނަ ތަކެތި ރައްކާކުރުމަށްޓަކައި ތަނެއް ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ މައްސަލަ.



ލކާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނގެ ފަރާތުން މިއަތޮޅު ވައްކަރުގައި ރިސޯޓް
ނިމުނުގޮތް :ސްރލަންކާގެ ނަވަ ޯ
ޓކައި މިރަށު ހުޅަގު ދެކުނުން ފެށިގެން
ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގެންނަ ތަކެތި ރައްކާކުރުމަށް ަ
ނ  21780އަކަފޫޓްގެ ބިން  1/-ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ވަގުތބިމެއް އެފަރާތަށް
ބ ް
ރިވެޓްމަންޓް ނިމިފައިވާ ހިސާ ު
ދޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް މެމްބަރ މުހައްމަދު ރިޟާ ހުށަހަޅުއްވައި ކައުންސިލް ނާއިބްރައސް މުޙައްމަދު
ނަޢުރިފް ތާއދު ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

އލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އމެ ި

ޞަފްޚާ39 / 69 :

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ



ލ
ފސްކޮށްފައިވާ ކޯޑްގެ ނަން '' ވެހިކަ ް
" ހައިމާކަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު" ގެ ގޮތުގައި ބަޖެޓްގައި ާ
މން.
މަރާމާތުކުރުމުގެ ކޯޑް '' މިނަމަށް ބަދަލު ކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިން ު



ނިމުނުގޮތް " :ހައިމާކަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު" ގެ ގޮތުގައި ބަޖެޓްގައި ފާސްކޮށްފައިވާ ކޯޑްގެ ނަން '' ވެހިކަލް
ށ ކައުންސިލް މެމްބަރ މުހައްމަދު ރިޟާ
މ ް
މަރާމާތުކުރުމުގެ ކޯޑް '' މިނަމަށް ބަދަލު ކުރާގޮތަށް ނިންމު ަ
ބރައސް މުޙައްމަދު ނަޢުރިފް ތާއދު ކުރައްވާފައިވެއެވެ.
ހުށަހަޅުއްވައި ކައުންސިލް ނާއި ް



ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމން އޭދަފުއްޓަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅާއި ގުޅިގެން އެކިއެކި ކަންކަމަށް
ޚަރަދުކުރުމަށް ބަޖެޓެއް ފާސްކުރުން



ނިމުނުގޮތް :ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމން އޭދަފުއްޓަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅާއި ގުޅިގެން އެކިއެކި
ކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތން ކައުންސިލްގެ އާމްދަނން
 ( 50,000/ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ ) ގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކުރުމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ މުޙައްމަދު ރިޟާހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް ނާއިބްރައސް މުޙައްމަދު ނަޢުރިފް ތާއދު ކުރައްވާފައިވެއެވެ.



ވފައިވާ ޓމަށް ބަޖެޓެއް ފާސްކުރުން.
މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރަށުން ބައިވެރި ެ



އ މިރަށުން ބައިވެރިވެފައިވާ ޓމަށް ޚަރަދު
އންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގަ ި
ނިމުނުގޮތް :މިނިވަން ޗެމްޕި ަ
ށ ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓުން ( 50,000/-
ކުރުމަށް ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށާއި މުބާރާތްތައް ރާވާ ހިންގުމަ ް
ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ ) ގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކުރުމަށް ކައުންސިލް ނާއިބްރައސް މުޙައްމަދު ނަޢުރިފް
ހުށަހަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ މުޙައްމަދު ރިޟާ ތާއދު ކުރައްވާފައިވެއެވެ.




ޝވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
އޭދަފުށ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބަޖެޓަށް ބަދަލު ގެނައުމާމެދު މަ ް
ނިމުނުގޮތް:

އޭދަފުށ

ކައުންސިލް

އިދާރާގެ

ބަޖެޓަށް

ބަދަލު

ގެނައުމުގެ

މައްސަލާގައި

އެޖެންޑާ

ށހަޅުއްވައި
މމްބަރ މުހައްމަދު ރިޟާ ހު ަ
ދލު ގެނައުމަށް ކައުންސިލް ެ
ޓށް ބަ ަ
ކުރެވިފައިވާގޮތަށް ބަޖެ ަ
ކައުންސިލް މެމްބަރ އަޙްމަދު އަފްސަލް ތާއދު ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

 16ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާ (  12އޭޕްރލް ) 2017


 12އޭޕްރލް  2017ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކައުންސިލްގެ  2ވަނަ ދައުރުގެ  4ވަނަ އާއްމު
ޖަލްސާ ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ބޭއްވިފައެއް ނުވެއެވެ.

 17ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާ (  19އެޕްރލް ) 2017


ވރުންނަށް ކިޔަވައި ދެއްވާ ޓޗަރުންނަށް
ފޭލިޖަމްއިއްޔާގެ ފަރާތުން ހާއްސަ އެހއަށް ބޭނުންވާ ދަރި ަ
އަމާޒުކޮށްގެން

މާރޗްމަހު

ލަންކާގައި

ބޭއްވުމަށް

ފއިވާ
ޖހި ަ
ހަމަ ެ

ޓްރޭނިންގ

ޕްރޮގްރާމްގެ

ދަތުރު

ލަސްވެފައިވާކަން އަންގައި ފޭލިޖަމްއިއްޔާއިން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓގައިވާ މައްސަލަ.


ނިމުނުގޮތް :ފޭލި ޖަމްއިއްޔާއިން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރު ކެންސަލްވުމުން މިކައުންސިލުން

ދުވަހު

ގ އެހ ފޭލި
ނ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން  ( 10000/-ދިހަހާސް ރުފިޔާ ) ެ
ވ ަ
ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ ަ 7
ށ ދަތުރު ހަމަޖެހުމުން އަލުން ޕްރޮޕޯސަލް
ޖަމްއިއްޔާއަށް ދިނުމަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ފާސްކުރުން ބާޠިލްކޮ ް
ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

އލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އމެ ި

ޞަފްޚާ40 / 69 :

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހުށައެޅުމަށް އެފަރާތަށް އަންގާގޮތަށް ނިންމުމަށް މެމްބަރ މުހައްމަދު ރިޟާ ހުށަހަޅުއްވައި ކައުންސިލް
މެމްބަރ ނައުޝާދު އަޙްމަދު ތާއދު ކުރައްވާފައިވެއެވެ.


ނނިމިވާތ ،އެކަންކަމާއި
ހތަނަށް އައިއިރު ު
އ މި ާ
ފއިވާ ގިނަ ކަންތައްތަކެ ް
މ ަ
ކައުންސިލުން ކުރަން ނިން ާ
ށ ސަރުކާރުގެ ބައެއް މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް
ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަ ް
ކައުންސިލަރުން މާލެ ދުރުވުމާއި ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން.



ނިމުނުގޮތް :މައް

އސަލަ ވަކިގޮތަކަށް
ސަލާގައި އެއްވެސް ހުށައެޅުމެއް ހުށައެޅިފައި ނުވާތ މަ ް

ނުނިމޭ.


އޭދަފުށގެ އިރުއުތުރު ހާބަރުން  3000އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ހޯދުމަށް އެދި އޭދަފުށ  /ލިލގޭ ޢަބްދުލްޙަމދު
ޔޫސުފް އެދިފައިވާ މައްސަލަ.



ނިމުނުގޮތް :މައް

އސަލަ ވަކިގޮތަކަށް
ސަލާގައި އެއްވެސް ހުށައެޅުމެއް ހުށައެޅިފައި ނުވާތ މަ ް

ނުނިމޭ.


ގ
ބން އެކުންފުނ ެ
ގންދާ އިންޖނުގެ ހިމެނޭ ި
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން އޭދަފުށގައި ހިންގަމުން ެ
ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރކޮށްދެއްވައި ރަޖިސްޓްރ ހައްދަވައި ދެއްވުމަށް އެދި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓ.



ނމޭ.
ނިމުނުގޮތް :މައްސަލާގައި އެއްވެސް ހުށައެޅުމެއް ހުށައެޅިފައި ނުވާތ މައްސަލަ ވަކިގޮތަކަށް ނު ި



މމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.
ވފައިވާ އެހގެ ފޯމަށް އެހ ދިނު ާ
ބ.އަތޮޅުތަޢުލމމަރުކަޒުން ފޮނު ާ



ނިމުނުގޮތް 26 :އޮކްޓޯބަރ  2016ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ  37ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން
ގ އާމްދަނން
ބ.އަތޮޅުތަޢުލމމަރުކަޒުގެ ޕްރސްކޫލް ކުދިންގެ ގްރެޖުއޭޝަން ގައުން ފެހުމަށް ކައުންސިލް ެ
ކށްވާކަމަށް
ނން ނު ޮ
ހތަނަށް އައިއިރުވެސް ބޭ ު
ޚަރަދު ކުރުމަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ( 2000/-ދެހާސް ރުފިޔާ) މި ާ
ލ މެމްބަރ
އެމަރުކަޒުން އަންގަވާފައިވާތ ،އެފައިސާ ރެޑކޭމްޕަށް ޚަރަދުކުރުމަށް އެންގުމަށް ކައުންސި ް
މުޙައްމަދު ރާމިޒު ހުށަހަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ މުޙައްމަދު ރިޟާ ތާއދު ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

 18ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާ (  26އޭޕްރލް ) 2017


 26އޭޕްރލް  2017ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކައުންސިލްގެ  2ވަނަ ދައުރުގެ  4ވަނަ އާއްމު
ޖަލްސާ ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ބޭއްވިފައެއް ނުވެއެވެ.

 19ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާ (  10މެއި ) 2017


ބަހިއްޔާ ޕްރސްކޫލްގެ ކަރަންޓް ބޯޑު ބަދަލު ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މައިކޮލެޖުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓ.



ނމޭ.
ނިމުނުގޮތް :މައްސަލާގައި އެއްވެސް ހުށައެޅުމެއް ހުށައެޅިފައި ނުވާތ މައްސަލަ ވަކިގޮތަކަށް ނު ި



ފސްކޮށްފައިވާ
ނ ާ
ގ  10ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއި ް
ހ ބޭއްވުނު މިކައުންސިލް ެ
 8މާރޗް  2017ވަނަ ދުވަ ު
ށ ނުދެއްކިވާ
މިނިވަންޗެމްޕިއަންޝިޕް  2016ގައި އޭދަފުށިން ބައިވެރިވި ޓމަށް ޚަރަދުކޮށް މިހާތަނަ ް

ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

އލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އމެ ި

ޞަފްޚާ41 / 69 :

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތކަ ސަޔާނަވައި ރުފިޔާ  /ސާޅސްފަސްލާރި
މލަ  ( 57696/45ފަންސާސް ހަތްހާސް ހަސަ ޭ
ބިލްތަކަށްވާ ޖު ް
ކށް އަލުން
ބތިލް ޮ
ނންމުން ާ
ށ ނިންމާފައިވާ ި
ވ ފައިސާގެ ތެރެއިން ދައްކާގޮތަ ް
) އެފް.އޭ.އެމް އިން ޖަމާކޮށްފައި ާ
އެބިލްތަކަށް ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.


ނިމުނުގޮތް :މިނިވަން ޗެމްޕިއަން ޝިޕް  2016ގައި އޭދަފުށިން ބައިވެރިވި ފުޓްބޯޅަ ޓމަށް ޙަރަދުކުރުމަށް
ނންމުން ބާތިލްކޮށް
ި
އެފް.އޭ.އެމް އިން ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ދައްކާގޮތަށް ނިންމާފައިވާ
އެބަޖެޓުން ( 660200/-ހަލައްކަ ފަސްދޮޅަސްހާސް ދުއިސައްތަރުފިޔާ) އަށް އިތުރުކޮށް ނުދެއްކިވާ
ށ ނިންމުމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ މުޙައްމަދު ރިޟާ ހުށަހަޅުއްވައި،
ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދައްކާގޮތަ ް
ކައުންސިލް މެމްބަރ މުޙައްމަދު ރާމިޒު ތާއދު ކުރައްވާފައިވެއެވެ.



ހުކުރު މިސްކިތަށް ކާޕެޓްގަތުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.



ދލުކުރުމަށް
އވާތ އެ މިސްކިތުގެ ކާޕެޓް ބަ ަ
ނިމުނުގޮތް :ހުކުރު މިސްކިތުގެ ކާޕެޓް ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެފަ ި
ހސް ހަސަތޭކަ ދިހަރުފިޔާ)
ކައުންސިލްގެ އާމްދަނން ( 289610/-ދެލައްކަ އަށްޑިހަ ނުވަ ާ

ޚަރަދު ކުރުމަށް

މބަރ މުޙައްމަދު ރިޟާ ހުށަހަޅުއްވައި މިކަމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ ނަޢުޝާދު
ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލް މެ ް
އަޙްމަދު ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.


ނނަގާގޮތަށް
ށން ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުން ،ބިމުކުލި ު
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އޭދަފުށ ބްރާންޗް އެޅުމަށް އޭދަފު ި
ޝވަރާކޮށް
ފއިވާ ސިޓއާއި ގުޅޭގޮތުން މަ ް
ކ އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ފޮނުވާ ަ
ބން ް
ހަމަޖައްސައި ދިނުން އެދި ޭ
ގޮތެއް ނިންމުން.



މން އެއްވެސް
ވސް އޭދަފުށ ބްރާންޗް އެޅުމަށް އޭދަފުށިން ދޫކޮށްފައިވާ ބި ު
ނިމުނުގޮތް :ބޭންކް އޮފް މޯލްޑި ް
ކުއްޔެއް ނުނަގާގޮތަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ މުޙައްމަދު ރިޟާ ހުށަހަޅުއްވައި ،ކައުންސިލް މެމްބަރ އަޙްމަދު
އަފްޞަލް ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.

 20ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާ (  17މެއި ) 2017


ވ
އޭދަފުށ ކައުންސިލާއި ދަބިގިނާސް ގުޅިގެން މިރަށުގައި މަސްމާރުކޭޓް އިމާރާތް ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުން ާ
ވފައިވާ ސިޓގައިވާ މައްސަލަ.
ގތުން ފޮނު ާ
ތަކެތި ހޯދުމާބެހޭ ޮ



މސައްކަތަށް
ވ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ަ
ލއި ދަބިގިނާސްއާއި ދެމެދު ވެ ޭ
ނިމުނުގޮތް :އޭދަފުށ ކައުންސި ާ
ތށް ހަމަޖެއްސުމަށް ކައުންސިލް
ށ ހޯދައިދ ކަމުގެ ޢަމަލ މަސައްކަތް ފަށާގޮ ަ
ބޭނުންވާ ތަކެތި އެޖަމްޢިއްޔާއަ ް
މެމްބަރ މުޙައްމަދު ރިޟާ ހުށަހަޅުއްވައި ،ކައުންސިލް މެމްބަރ މުޙައްމަދު ރާމިޒު ތާއދު ކުރައްވާފައިވެއެވެ.



ތ ދިނުމާއި
ގ އިނާޔަ ް
ނނަށް ރަމަޟާންމަހު ެ
ބަހިއްޔާޕްރސްކޫލް ،މަލްޓިޕާޕަސް އަދި ކުނިގޮނޑު މުވައްޒަފު ް
ގތެއް ނިންމުން.
ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ޮ



ނިމުނުގޮތް :ބަހިއްޔާޕްރސްކޫލް ،މަލްޓިޕާޕަސް އަދި ކުނިގޮނޑު މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ބިދޭސ ކޮންމެ
މުވައްޒަފަކަށް  ( 1000/-އެއްހާސް ރުފިޔާ ) ދެން ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް މހަކަށް ( 3000/-ތިންހާސް
އ ދިނުމަށް
ތން ،ރޯދަ އިނާޔަތެއްގެ ގޮތުގަ ި
ރުފިޔާ ) މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަ ި
ދ
ލ ނާއިބްރައސް މުޙައްމަދު ނައުރިފް ތާއ ު
ކައުންސިލް މެމްބަރ މުޙައްމަދު ރިޟާ ހުށަހަޅުއްވައި ،ކައުންސި ް
ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

އލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އމެ ި

ޞަފްޚާ42 / 69 :

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ



ށ ޚަރަދު ކުރުމަށް ފާސްކުރި
ފޓްބޯޅަ ޓމަ ް
މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް  2017ގައި އޭދަފުށިން ބައިވެރިވި ު
ށ ފައިސާ
 50000/ރުފިޔާއިން ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު ފައިސާ ނުދެއްކި ހުރި ބިލްތަކަ ްދެއްކުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.



ނމޭ.
ނިމުނުގޮތް :މައްސަލާގައި އެއްވެސް ހުށައެޅުމެއް ހުށައެޅިފައި ނުވާތ މައްސަލަ ވަކިގޮތަކަށް ނު ި

 21ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާ (  24މެއި ) 2017


ވނަ އާއްމު
ނސިލްގެ  2ވަނަ ދައުރުގެ ަ 4
ވ ކައު ް
ހ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ާ
 24މެއި  2017ވަނަ ދުވަ ު
ޖަލްސާ ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ބޭއްވިފައެއް ނުވެއެވެ.

 03ވަނަ ދައުރުގެ ޖަލްސާތައް
 01ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާ (  07ޖޫން ) 2017


ކައުންސިލްގެ ރައސް ހޮވުން.



ނިމުނުގޮތް :ކައުންސިލްގެ ރައސް ކަމަށް އޭދަފުށ  /މާފަރު ޠަލާލް ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ހުށައަޅުއްވައި އެކަމަށް
ނ އޭދަފުށ
ކައުންސިލަރ ޙައްވާ ސަމހާ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ .މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ނެގުނު ސިއްރު ވޯޓު ް
އވެ .މގެ
ތން ފާސްވި ެ
ރންގެ އަޣްލަބިއްޔަ ު
ނ  4މެމްބަ ު
ލލް ޢަބްދުއްރަހްމާ ް
ކައުންސިލްގެ ރައސްކަމަށް ޠަ ާ
ނވެ.
ނ ެ
ތެރޭގައި ބާތިލް  1ވޯޓް ހިމެ ު



ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައސް ހޮވުން.



ނިމުނުގޮތް :ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައސް ކަމަށް އޭދަފުށ  /އަސަރގެ ޙައްވާ ސަމހާ ހުށައަޅުއްވިއެވެ.
އޝާދު އަޙްމަދު ތާޢދުކުރައްވައި ،ޙައްވާ
މހައުސް ޒައިދު ޢަލގެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ނަ ު
ބ.އޭދަފުށ  /ހަލ ާ
ނ ސިއްރު
ގ ު
މލާ ޢަބްދުﷲ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ .މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ނެ ު
ސަމހާގެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ޝަ ް
ނއިބުރައސްކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ދެމެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ޙައްވާ ސަމހާއަށް
ވޯޓުން އޭދަފުށ ކައުންސިލްގެ ާ
ގ  3ވަނަ
ހންކަމުން އޭދަފުށ ކައުންސިލް ެ
ލިބިލެއްވ  3ވޯޓް ޒައިދު ޢަލ އަށް ލިބިލެއްވ  2ވޯޓެވެ .އެ ެ
ފސްވިއެވެ.
ދައުރުގެ ނާއިބްރައސްކަމަށް ޙައްވާ ސަމހާ ހަމަޖެހުނު ކަމަށް  3މެމްބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ާ

 02ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާ (  07ޖޫން ) 2017


ނންމުން.
ގތެއް ި
ބއްވުމާއި އެމުބާރާތަށް ފަނޑިޔާރުން ހޯދުމާއި ބެހޭގޮތުން ޮ
ކައުންސިލް ޤުރުއާން މުބާރާތް ޭ



އން މުބާރާތަށް ފަނޑިޔާރުން ހޯދުމަށް ވއެންމެ އަވަހަކަށް ބަޔަކާއި ވާހަކަ
ނިމުނުގޮތް :ކައުންސިލް ޤުރު ާ
ށއެޅުއްވުން
މބަރ ނައުޝާދު އަޙްމަދުގެ ހު ަ
ދައްކައިގެން މުބާރާތް ބާއްވާ ނިންމުމަށް ކައުންސިލް މެ ް
އޅުއްވުމަށް ކައުންސިލަރ ޝަމްލާ ޢަބްދުﷲ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.
އިއްތިފާޤުން ފާސްވިއެވެ .މިހުށަ ެ



ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރާގެ ޔުނިޓްތައް ޙަވާލުކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.

ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

އލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އމެ ި

ޞަފްޚާ43 / 69 :

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ



ނމޭ.
ނިމުނުގޮތް :މައްސަލާގައި އެއްވެސް ހުށައެޅުމެއް ހުށައެޅިފައި ނުވާތ މައްސަލަ ވަކިގޮތަކަށް ނު ި



އޭދަފުށ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭންކް އެކައުންޓް އޮޕަރޭޓް ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ޤަރާރެއް ފާސްކުރުން.



ނިމުނުގޮތް :އޭދަފުށ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭންކް އެކައުންޓް އޮޕަރޭޓް ކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ޤަރާރު އެޖެންޑާ
ޝދު އަޙްމަދުގެ ހުށައެޅުއްވުން އިއްތިފާޤުން
ށ ކައުންސިލް މެމްބަރ ނައު ާ
ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަ ް
ފާސްވިއެވެ .މިހުށައެޅުއްވުމަށް ކައުންސިލަރ ޒައިދު ޢަލ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.



ބަހިއްޔާޕްރސްކޫލްގެ ބޭންކް އެކައުންޓް އޮޕަރޭޓް ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ޤަރާރެއް ފާސްކުރުން.



ރ އެޖެންޑާ
ޓ އޮޕަރޭޓް ކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ޤަރާ ު
ބހިއްޔާޕްރސްކޫލްގެ ބޭންކް އެކައުން ް
ނިމުނުގޮތްަ :
ޝދު އަޙްމަދުގެ ހުށައެޅުއްވުން އިއްތިފާޤުން
ށ ކައުންސިލް މެމްބަރ ނައު ާ
ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަ ް
ފާސްވިއެވެ .މިހުށައެޅުއްވުމަށް ކައުންސިލަރ ޒައިދު ޢަލ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.



 2014ފެބްރުއަރ  26ން  2ޖޫން  2017އަށް މިއިދާރާގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓެއް ކުރުމާމެދު ގޮތެއް
ނިންމުން.



ނިމުނުގޮތް 2014 :ފެބްރުއަރ  26ން  2ޖޫން  2017އަށް އަތޮޅުކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް މިއިދާރާގެ
އިންޓަރނަލް އޮޑިޓެއް ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ ޒައިދު ޢަލ ހުށައެޅުއްވުން
އޅުއްވުމަށް ކައުންސިލަރ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.
އިއްތިފާޤުން ފާސްވިއެވެ .މިހުށަ ެ

 03ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާ (  14ޖޫން ) 2017



ނމުން.
އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ ސެކްޝަންތައް ކައުންސިލަރުންނާ ޙަވާލުކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނި ް
ނިމުނުގޮތް:

އެޑްމިން & އެޗް.އާރ ސެކްޝަނަށް ކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައސް ޙައްވާ ސަމހާ

ދ
ހށައަޅުއްވައި ކައުންސިލަރ ޒައިދު ޢަލ ތާއ ު
ހަމަޖެއްސުމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ ނައުޝާދު އަޙްމަދު ު
ކުރެއްވިއެވެ.

ފައިނޭންސް

އެންޑް

ޕްރޮޖެކްޓްސް

ސެކްޝަނަށް

ކައުންސިލް

މެމްބަރ

ޒައިދު

ޢަލ

ހަމަޖެއްސުމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ ނައުޝާދު އަޙްމަދު ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލަރ ޝަމްލާ ޢަބްދުﷲ
ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ .ލޭންޑް ރަޖިސްޓްރޭޝަން & މުނިސިޕަލް ސެކްޝަނަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ
ނައުޝާދު އަޙްމަދު އަދި ކައުންސިލަރ ޝަމްލާ ޢަބްދުﷲ ހަމަޖެއްސުމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ ޒައިދު ޢަލ
ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް ނާއިބްރައސް ޙައްވާ ސަމހާ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.


އންސިލްގެ
އޭދަފުށ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ޢިމާރާތްތަކުގެ ކަންތައްތަކާއި ،ކުނިގޮނޑު ،ކަ ު
ނ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް
ޓ ެ
އދި ޕިކަޕްގެ ކަންތައް ބަލަހައް ާ
ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ހައިމާކްަ ،
ގޮތެއްނިންމުން.



ނ
ނތައް ބެހެލެއްޓު ް
މރާތްތަކުގެ އެންމެހާ ކަ ް
ދށުގައިވާ ޢި ާ
ނިމުނުގޮތް :އޭދަފުށ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ަ
ކައުންސިލަރ ޒައިދު ޢަލގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށާއި ހައިމާކް އަދި ޕިކަޕްގެ
ކަންތައް ނާއިބްރައސް ހައްވާ ސަމހާގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ކައުންސިލަރ
ނައުޝާދު އަޙްމަދު ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލަރ ޝަމްލާ ޢަބްދުﷲ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ .ކުނިގޮނޑުގެ

ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

އލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އމެ ި
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެންމެހާ ކަންކަން ކައުންސިލަރ ނައުޝާދު އަޙްމަދު އަދި ކައުންސިލަރ ޝަމްލާ ޢަބްދުﷲގެ ބެއްލެވުމުގެ
މށް ކައުންސިލަރ ޒައިދު ޢަލ ހުށައަޅުއްވައި ނާއިބްރައސް ހައްވާ ސަމހާ
ދަށުން ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވު ަ
ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.


ހދުމަށް އެދި
ތށް އެހ ޯ
ނދާ ޤުރުއާން މުބާރާ ަ
ހރަކު ރަމަޟާންމަހު ކުރިއަށްގެ ް
ފޭލި ޖަމްއިއްޔާއިން ކޮންމެ އަ ަ
ފޮނުވާފައިވާ ސިޓއާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.



މބާރާތަށް
ނ ކޮންމެ އަހަރަކު ރަމަޟާންމަހު ކުރިއަށްގެންދާ ޤުރުއާން ު
ނިމުނުގޮތް :ފޭލި ޖަމްއިއްޔާއި ް
ގ ޚަރަދުތައް
އެހއެއްގެ ގޮތުގައި އާމްދަނން ކުރެވޭ ޚަރަދުގެ ތެރެއިން ދނހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމު ެ
ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  200 004ކޯޑްގެ ތެރެއިން ( 2000/-ދެހާސްރުފިޔާ ) މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި
ސ ހައްވާ
އޝާދު އަޙްމަދު ހުށައަޅުއްވައި ނާއިބްރައ ް
ނމަށް މެމްބަރ ނަ ު
ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތން ދި ު
ސަމހާ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.



ޤައުމ

ޤުރުއާން

ތށް
މުބާރާ ަ

ތައްޔާރުވުމުގެ

ގޮތުން

ބާއްވާ

ފންވަރުގައި
ރަށު ެ

ޤުރުއާން

މުބާރާތަށް

ޚަރަދުކުރުމަށް ބެޖެޓެއް ފާސްކުރުން.


ރށުފެންވަރުގައި ބާއްވާ ޤުރުއާން މުބާރާތަށް
ބރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ަ
މ ާ
ނިމުނުގޮތް :ޤައުމ ޤުރުއާން ު
ތރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް
ހލުން ެ
ވ ޚަރަދުގެ ތެރެއިން ދނ ޭ
ކައުންސިލްގެ އާމްދަނން ކުރެ ޭ
ހަމަޖެހިފައިވާ  200 004ކޯޑްގެ ތެރެއިން ( 20,000/-ވިހިހާސް ރުފިޔާ) މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި
ށއަޅުއްވައި
ހ ަ
މމްބަރ ނައުޝާދު އަޙްމަދު ު
ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތން ޚަރަދު ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ެ
ކައުންސިލަރ ޒައިދު ޢަލ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.



ގތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުން  6ޖޫން
ބލް ދައްކާނެ ޮ
ހުކުރު މިސްކިތުގައި އޭސ ބެހެއްޓުމުން ކަރަންޓް ި
 2017ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި  1ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާއިން ފާސްކުރި ފާސްކުރުން ކެންސަލް ކުރުމަށްފަހު،
ރކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
އަލުން އެކަމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަ ާ



ނިމުނުގޮތް:

ހުކުރު

މިސްކިތުގައި

އޭސ

ބެހެއްޓުމުން

ކަރަންޓްބިލް

ދައްކާނެ

ގޮތަކާއި

ގުޅޭގޮތުން

ކައުންސިލުން  6ޖޫން  2017ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި  1ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާއިން ފާސްކުރި ފާސްކުރުން
ކެންސަލް ކުރުމަށްފަހު ،މިސްކިތުގައި އޭސ ބެހެއްޓުމުން ކަރަންޓް ބިލަށް ޚަރަދުވާ ފައިސާ ،މާލިއްޔަތު
ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތން ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ދައްކާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް
އޝާދު އަޙްމަދު ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލަރ
ތށް ކައުންސިލް މެމްބަރ ނަ ު
އިއްތިފާގުން ފާސްވިއެވެ .މިގޮ ަ
ޒައިދު ޢަލ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.

 04ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާ (  21ޖޫން ) 2017



މން.
ގތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިން ު
އޭދަފުށި ހުކުރުމިސްކިތް ސލިންގ ކުރުމަށް ގެންނަ ބަދަލާއި ބެހޭ ޮ
ނިމުނުގޮތް:

މސްކިތް ސލިންގ ކުރުމަށް މިހާރު ހުށައެޅިފައިވާ އަގަށްވުރެ ބޮޑު ނުވާނަމަ،
އޭދަފުށި ހުކުރު ި

ސ އެމަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ ފަރާތަށް
ސލިންގ ކުރުމަށް ބަދަލުގެނަ ް

ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

އލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އމެ ި
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ދިނުމަށް ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ ޒައިދު ޢަލ ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ ޝަމްލާ
ޢަބްދުﷲ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.


ށ
މިއަތޮޅުގައި ގާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕަންޕް ސްޓޭޝަން އެޅުމަށް  10ފޫޓް  8ފޫޓްގެ ބިމެއް ހޯދުމަ ް
އެދި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓގައިވާ މައްސަލަ.



ނިމުނުގޮތް :މިއަތޮޅުގައި ގާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕަންޕް ސްޓޭޝަން އެޅުމަށް  10ފޫޓް  8ފޫޓްގެ
ބިމެއް އޭދަފުށ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ތެޔޮގެ ހުރި އިމާރާތުގެ އުތުރުކަނުން އަތޮޅުކައުންސިލަށް
ސލަރ ޒައިދު ޢަލ ހުށައަޅުއްވައި ނާއިބްރައސް ހައްވާ ސަމހާ ތާއދު
ދިނުމަށް ފެންނަކަމަށް ކައުން ި
ކުރެއްވިއެވެ.

 05ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާ (  05ޖުލައި ) 2017


ދ އޭދަފުށ
ށ އެ ި
އ ހޯދުމަ ް
ތ ހުސްބިމުން  3000އަކަފޫޓްގެ ބިމެ ް
ވގޮތަށް އޮ ް
ހބަރަށް ާ
އޭދަފުށ އިރު އުތުރު ާ
ފނުވާފައިވާ ސިޓގައިވާ މައްސަލަ.
ލިލގޭ ޢަބްދުލްހަމދު ޔޫސުފް ޮ



ނިމުނުގޮތް:

ބމުން ބިޑް އުސޫލުން އިޢުލާނު ކުރުމަށްފަހު
އޭދަފުށ އިރު އުތުރު ހާބަރަށްވާގޮތަށް އޮތް ހުސް ި

އޅުއްވައި
މމްބަރ ނައުޝާދު އަހްމަދު ހުށަ ަ
މށް ކައުންސިލް ެ
ނމަށް ފެންނަކަ ަ
ދ ު
އޮންނަ އުސޫލާއި އެއްގޮތަށް ި
ކައުންސިލް މެމްބަރ ޝަމްލާ ޢަބްދުﷲ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.


 17މެއި  2017ދުވަހު ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ  2ވަނަ ދައުރުގެ  17ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން
ކުނިގޮނޑު މުވައްޒަފުންނަށް ރަމަޟާންމަހުގެ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ  1000/-ރުފިޔާގެ
ވރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
އސާ ދިނުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝް ަ
އިތުރުން އިތުރަށް ދޭންޖެހޭ ފަ ި



ނިމުނުގޮތް :ކުނގެ ގޮތުގައި ޖަމާވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ބިދޭސ  9މުވައްޒަފުންނަށް މހަކަށް 2000/-
ށ
ނ ދިނުމަ ް
ރުފިޔާގެ މަގުން ދޭންޖެހޭ ފައިސާ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތި ް
ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލަރ ނައުޝާދު އަޙްމަދު ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލަރ ޝަމްލާ ޢަބްދުﷲ ތާއދު
ކުރެއްވިއެވެ.



މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި އޭދަފުށިން ބައިވެރިވެފައިވާ ޓމް ފައިނަލް ރައުންޑްގެ މެޗްތައް ކުޅުމަށްޓަކައި
ޓކައި ކައުންސިލް މާލިއްޔަތުން ( 50,000/-ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ )
އެކި ކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ަ
ގތެއް ނިންމުން.
ތން މަޝްވަރާކޮށް ޮ
ނެގުމާބެހޭގޮ ު



ނިމުނުގޮތް :މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި އޭދަފުށިން ބައިވެރިވެފައިވާ ޓމް ފައިނަލް ރައުންޑްގެ މެޗްތައް
ތގެ މަތިން
ގ ު
ކުޅުމަށްޓަކައި އެކި ކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރުމަށްޓަކައި މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުގައިވާ ޮ
ކއުންސިލަރ
ކައުންސިލް މާލިއްޔަތުން ( 50,000/-ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ ) ނެގުމަށް ފެންނަކަމަށް ަ
ނައުޝާދު އަޙްމަދު ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލަރ ޝަމްލާ ޢަބްދުﷲ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.



ޒ މުޙައްމަދު މުޞްތަފާ (11އަހަރު) ޤުރުއާން ހިތުދަސްކޮށް ހާފިޒުކަމުގެ
އޭދަފުށ ޖަންބުމާގޭ އަލްހާފި ު
ސަނަދު ޙާސިލްކޮށްފައިވާތ 1438 ،ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ހިފްޒުކޮށް އޭދަފުށގައި ތަރާވހު

ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

އލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އމެ ި
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ގވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން އޭނާއަށް ފައިސާގެ އެހއެއް ދިނުމާމެދު ގޮތެއް
ނަމާދުކޮށްފައިވާތ ،އެކަމުގެ އަ ު
ނިންމުން.


ތދަސްކޮށް
ތފާ (11އަހަރު) ޤުރުއާން ހި ު
ގ އަލްހާފިޒު މުޙައްމަދު މުޞް ަ
ޖންބުމާ ޭ
ނިމުނުގޮތް :އޭދަފުށ ަ
ރގެ ރަމަޟާންމަހު ހިފްޒުކޮށް އޭދަފުށގައި
ހާފިޒުކަމުގެ ސަނަދު ޙާސިލްކޮށްފައިވާތ 1438 ،ވަނަ އަހަ ު
ތަރާވހު ނަމާދުކޮށްފައިވާތ ،އެކަމުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލްގެ އާމްދަނން ކުރެވޭ ޚަރަދުގެ
ތރުކުރުމުގެ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  200 004ކޯޑްގެ ތެރެއިން
ނތެރިކަން އި ު
ތެރެއިން ދނހޭލު ް
 200ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރަށްވާ ( 3084/-ތިންހާސް އަށްޑިހަ ހަތަރު ރުފިޔާ) މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުގައިވާ
އޝާދު އަޙްމަދު ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލަރ
މށް ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލަރ ނަ ު
އށް ދިނު ަ
ގޮތުގެމަތން އޭނާ ަ
ޝަމްލާ ޢަބްދުﷲ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.

 06ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާ (  19ޖުލައި ) 2017


އޭދަފުށ ވެޓެރެންސްގެ ފަރާތުން  21ޖުލައި  2017ވާ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހާއްޞަ
މށްޓަކައި މަލްޓިޕާޕަސް
ކޅުންތެރިން ތިއްބެވު ަ
ނނަ ޓމްގެ ު
އ މާލެއިން އަ ް
ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ކުޅުމަށްޓަކަ ި
ބިލްޑިންގގައި ހުރި  4ކޮޓަރި ކުއްޔަކާ ނުލައި ލިބޭނޭގޮތް ހައްދަވައި ދެއްވުމަށް އެދި އެފަރާތުން
ފޮނުވާފައިވާ ސިޓ.



ނ މިވަގުތު
ބނުމަށް މަލްޓިޕާޕަސް ކޮޓަރިތަކު ް
ވ ޭ
ސގެ ފަރާތުން އެދިލައްވާފައި ާ
ނިމުނުގޮތް :އޭދަފުށ ވެޓެރެން ް
ނނަކަމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ ނައުޝާދު
ލިބެންހުރި  3ކޮޓަރި ކުއްޔަކާ ނުލައި އެފަރާތަށް ދިނުމަށް ފެ ް
އަހްމަދު ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ ޝަމްލާ ޢަބްދުﷲ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.



މިނިވަންޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލް ރައުންޑްގައި  12ޖުލައި  2017ދުވަހު ކުޅުދުއްފުށ ދަނޑުގައި މިރަށު
ޓމް އއ.މާޅޮހާއެކު ކުޅުނު މެޗްގައި ޓމްގެ ކުޅުންތެރިއެއްކަމަށްވާ އޭދަފުށ  /ވާރިޔާ މުޙައްމަދު ފާސިރުގެ
ފަޔަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާއަށް ފަރުވާ ކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.



ކޅުންތެރިއެއް ކަމުގައިވާ އޭދަފުށ  /ވާރިޔާ މުޙައްމަދު ފާސިރުގެ ފަޔަށް
ނިމުނުގޮތް :އޭދަފުށ ޓމްގެ ު
ބލްތައް ހުށައެޅުމަށް އަންގައި ،ހުށައަޅާ
ކުޅުމުގެ ތެރޭގައި ލިބިފައިވާ ގެއްލުމަށް ފަރުވާ ކުރުމަށްފަހު ި
ނ ގޮތެއް ނިންމުމަށް ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލަރ ނައުޝާދު އަޙްމަދު
ބިލްތަކަށް ބަލައި ކައުންސިލު ް
ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލަރ ޝަމްލާ ޢަބްދުﷲ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.



ހުށަހެޅުން :ބަހިއްޔާ ޕްރސްކޫލްގެ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ޖަޖުކަންކޮށްދެއްވި  2ބޭފުޅުންނަށް އެލަވަންސެއް
ދިނުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.



ނިމުނުގޮތް :ބަހިއްޔާ ޕްރސްކޫލްގެ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ޖަޖުކަންކޮށްދެއްވި  2ބޭފުޅުންނަށް އެލަވަންސެއްގެ
ގތުގެމަތިން
ގޮތުގައި ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް  300/-ރުފިޔާގެ މަގުން މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުގައިވާ ޮ
މލާ ޢަބްދުﷲ ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލަރ
ބަހިއްޔާ އެކައުންޓުން ދިނުމަށް ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލަރ ޝަ ް
ނައުޝާދު އަޙްމަދު ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.

ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

އލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އމެ ި
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 07ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާ (  02އޯގަސްޓް ) 2017


ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފހުގެ ބ.އަތޮޅުގޮފި ހިނގަމުންދާ މަލްޓިޕާޕަސް އިމާރާތުގައި ޤައުމދިދައާއި
އެއޮފހުގެ ދިދަ ނެގުމަށްޓަކައި  2ދިދަދަނޑި ހަރުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓ.



ނިމުނުގޮތް :ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފހުގެ ނަންބަރ 20( 196-C/320/2017/1 :ޖުލައި ) 2017
ލޓިޕާޕަސް އިމާރާތުގައި ޤައުމ ދިދައާއި އެއޮފހުގެ
ތޅުގޮފި ހިނގަމުންދާ މަ ް
އ ޮ
ސިޓގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަ .
އންސިލް
ދިދަ ނެގުމަށްޓަކައި  2ދިދަ ދަނޑި ހަރުކުރުމުގެ ހުއްދަ އެފަރާތަށް ދިނުމަށް ފެންނަކަމަށް ކަ ު
މެމްބަރ ޒައިދު ޢަލ ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ ޝަމްލާ ޢަބްދުﷲ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.



އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ޢިމާރާތްތަކުން ކުނި ނަގާ އުކާލުމުގެ މައްސަލައާއި ބެހޭގޮތުން
އަތޮޅުކައުންސިލުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓ.



މޖެހިފައިވާ
ނިމުނުގޮތް :އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ހުރިހާ ޢިމާރާތުން ކުނިއުކާލުމަށް ނެގުމަށް ހަ ަ
މހަކު  1000/-ރުފިޔާގެ ފއެއް ނަގާގޮތަށް
ކށް ަ
ށ ބަދަލު ޮ
ނގޭ ފއެއްގެ ގޮތަ ް
ފ އެއްޢިމާރާތެއްގެ ގޮތުގައި ެ
ކއުންސިލަރ ޒައިދު ޢަލ ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލަރ ޝަމްލާ ޢަބްދުﷲ
ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށް ަ
ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.



ހމަޖެހުމާއި
މށް ަ
ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމން މިއަހަރު އޭޕްރލްމަހު އޭދަފުއްޓަށް ވަޑައިގެންނެވު ަ
ގުޅިގެން ކުރެވުނު ޚަރަދުތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.



އޕްރލްމަހު އޭދަފުއްޓަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް
ނިމުނުގޮތް :ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމން މިއަހަރު ޭ
ހނިހެން ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް  10އޭޕްރލް
ތރެ ޒނަތްތެރި ކުރުމަށާއި އެ ެ
ހަމަޖެހުމާއި ދަތުރުފުޅަށް ރަށު ެ
 2017ގައި ބޭއްވުނު

ކައުންސިލްގެ  2ވަނަ ދައުރުގެ  15ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިން ނެގުމަށް ނިންމާފައިވާ

ހ އިތުރަށް
( 50,000/ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ ) ރުފިޔާއިން މިހާރު ހުރި ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަ ުގންދާގޮތަށް
ޖލްސާއަކަށް އެޖެންޑާކޮށްގެން ކުރިއަށް ެ
ަ
ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ މައްސަލަ ދެން އޮންނަ
ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލް ނާއިބްރައސް ހައްވާ ސަމހާ ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލަރ ޝަމްލާ
ޢަބްދުﷲ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.


ށ ޚަރަދުވި
އތޮޅުއަދި ޒޯން މުބާރާތް ކުޅުމަ ް
މިނިވަންޗެމްޕިއަންޝިޕް  2017ގައި ބައިވެރިވި އޭދަފުށޓމް ަ
ފައިސާގެ ތެރެއިން ނުދެއްކި ހުރިބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.



ޝޕް  2017ގައި ބައިވެރިވި އޭދަފުށޓމް އަތޮޅުއަދި ޒޯން މުބާރާތް ކުޅުމަށް
ނިމުނުގޮތް :މިނިވަންޗެމްޕިއަން ި
ވޢިދުގައިވާ
ޚަރަދުވި ފައިސާގެ ތެރެއިން ނުދެއްކި ހުރިބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ޤަ ާ
ޖއްސުމަށް
ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލްގެ އާމްދަނން ( 60,000/-ފަސްދޮޅަސްހާސް ރުފިޔާ ) ނަގާގޮތަށް ހަމަ ެ
ހށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް ނާއިބްރައސް ހައްވާ ސަމހާ
ޝމްލާ ޢަބްދުﷲ ު
ަ
ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލަރ
ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.



މިނިވަންޗެމްޕިއަންޝިޕް  2017ގައި ބައިވެރިވި އޭދަފުށޓމް ފައިނަލް ރައުންޑް މެޗްތައް ކުޅުމަށް
ހދ.ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ކުރި ދަތުރު ގައި ޚަރަދުވި ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.

ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

އލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އމެ ި

ޞަފްޚާ48 / 69 :

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ



ނޑް މެޗްތައް
ނޝިޕް  2017ގައި ބައިވެރިވި އޭދަފުށޓމް ފައިނަލް ރައު ް
ނިމުނުގޮތް :މިނިވަންޗެމްޕިއަ ް
ވސް އިތުރު
ތކަށް ފައިސާ ދެއްކުމާމެދު އަދި ެ
ލ ަ
ކރި ދަތުރު ގައި ޚަރަދުވި ބި ް
ކުޅުމަށް ހދ.ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ު
ށ ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލަރ ޒައިދު ޢަލ
މ ް
ފަރާތްތަކުން އެހއެއް ލިބޭތޯ ބެލުމަށްފަހު ގޮތެއް ނިންމު ަ
ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލަރ ޝަމްލާ ޢަބްދުﷲ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.



ވަގުތގޮތުން މަސްކަނޑާނެ ސަރަހައްދެއް ހަމަޖެއްސުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.



ސކަނޑާނެ ސަރަހައްދެއްގެ ގޮތުގައި އިރުމަތ ހުރަސްތޮށިން މަސްބޭލުމާއި
ނިމުނުގޮތް :ވަގުތގޮތުން މަ ް
މަސްކެނޑުމަށް ތަންކޮޅެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލް ނާއިބްރައސް ހައްވާ ސަމހާ
ހުށައަޅުއްވައި ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލަރ ޝަމްލާ ޢަބްދުﷲ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.

 08ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާ (  09އޯގަސްޓް ) 2017


ކުނިގޮނޑުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސ މުވައްޒަފުންނަށް ޗުއްޓ ދިނުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.



ތގެމަތިން
ނިމުނުގޮތް :އިދާރގޮތުން ހަމަކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތައް ހަމަކުރުމަށްފަހު ލޭބަރ ޤާނޫނުގައިވާގޮ ު
މިމައްސަލާގައި އިތުރަށް މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ
ޒައިދު ޢަލ ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް ނާއިބްރައސް ހައްވާ ސަމހާ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.



ށ ބޭނުންވާތ 10 ،އޭޕްރލް  2017ގައި
އ އިތުރު ޓަވަރެއް ބެހެއްޓުމަ ް
އުރދޫގެ ފަރާތުން އޭދަފުށގަ ި
ބދަލުގައި
ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ  2ވަނަ ދައުރުގެ  15ވަނަ ޖަލްސާއިން އުރދޫއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ ަ
ވ މައްސަލަ.
އެހެން ބިމެއް ހޯދުމަށް އެދިފައި ާ



ލ 2017
ބނުންވާތ 10 ،އޭޕްރ ް
އޓުމަށް ޭ
އދަފުށގައި އިތުރު ޓަވަރެއް ބެހެ ް
ތން ޭ
ނިމުނުގޮތް :އުރދޫގެ ފަރާ ު
ގައި ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ  2ވަނަ ދައުރުގެ  15ވަނަ ޖަލްސާއިން އުރދޫއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ
އތް ސަރަހައްދު
ރމަތ ބޯޅަދަނޑުގެ އިރަށް ޮ
ދލައްވާފައިވާ ސަރަހައްދުން (އި ު
އބޭފުޅުން އެ ި
ބަދަލުގައި މިހާރު ެ
މށް ކައުންސިލް ނާއިބްރައސް ހައްވާ ސަމހާ
ބން އުރދޫއަށް ދޫކުރުމަށް ފެންނަކަ ަ
)  582އަކަފޫޓްގެ ި
ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލަރ ޒައިދު ޢަލ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.



މށް އެދި އޭދަފުށ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން
ތށިން ދާއިމ ފައްތިޔަލެއް ހޯދު ަ
މިރަށު ބަނދަރުގެ އެއްގަމު ޮ
ފޮނުވާފައިވާ ސިޓ.



ނިމުނުގޮތް :ބަނދަރުގެ ޕްލޭން ހެދުމަށްފަހު ދާއިމ ފައްތިޔަލެއް ދިނުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް
ދ
ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލަރ ޒައިދު ޢަލ ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް ނާއިބްރައސް ހައްވާ ސަމހާ ތާއ ު
ކުރެއްވިއެވެ.




ރ ހަސަން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓގައިވާ މައްސަލަ
އޭދަފުށ ކިނާރގޭ ޢަބްދުއްނަސ ު
ނިމުނުގޮތް:

އޭދަފުށ

ގ
ކިނާރ ޭ

ޢަބްދުއްނަސރު

ހަސަން

އެދިލައްވާފައިވާގޮތަށް

އއި
ކިނާރގެ ާ

ދިމާ

މށް ( 1އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ ވަގުތ ހުއްދައެއް ދިނުމަށާއި ،އޭގެ ފަހުން
އަތިރިމަތގައި ދަރުތައް ބެހެއްޓު ަ
ވނެކަމަށް
އތާލެ ޭ
އތަކެތި ނަ ް
މ ނުވާގޮތަށް ެ
އޓައިފިނަމަ ކައުންސިލުން ޒިން ާ
އެސަރަހައްދުގައި އެތަކެތި ބަހަ ް
ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

އލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އމެ ި
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކއުންސިލް
އންސިލަރ ޒައިދު ޢަލ ހުށައަޅުއްވައި ަ
ށ ފެންނަކަމަށް ކަ ު
މ ް
ވބުދިނު ަ
ޢަބްދުއްނަޞރަށް ޖަ ާ
ނާއިބްރައސް ހައްވާ ސަމހާ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.


އަންނަ އަޟުހާއދުގެ މުނާސަބަތުގައި އޭދަފުށ ޒުވާނުންގެ ކްލަބްގެ ފަރާތުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ
ވމަށް އެދި
ދވަސްތަކުގައި ޗޭންޖިންގ ރޫމް ލިބޭނޭގޮތް ހަމަޖައްސަވައި ދެއް ު
ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކުރިއަށްދާ ު
ފޮނުވާފައިވާ ސިޓ.



ބއްވުމަށް
ތން ޭ
ޒވާނުންގެ ކްލަބްގެ ފަރާ ު
ދގެ މުނާސަބަތުގައި އޭދަފުށ ު
ނިމުނުގޮތް :އަންނަ އަޟުހާއ ު
ރތް ކުރިއަށްދާ ދުވަސްތަކުގައި ޗޭންޖިންގ ރޫމް ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ
ހަމަޖެހިފައިވާ ފުޓްބޯޅަ މުބާ ާ
ތން ( 1000/-އެއްހާސް ރުފިޔާ ) ގެ
މައްސަލާގައި ،ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަ ި
އެޑްވާންސް ފައިސާ ކައުންސިލަށް ދެއްކުމުން ޗޭންޖިންގ ރޫމް ދޫކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ކައުންސިލް
ނާއިބްރައސް ހައްވާ ސަމހާ ފެންނަކަމަށް ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލަރ ޒައިދު ޢަލ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.



އަންނަ އަޟުހާއދުގެ މުނާސަބަތުގައި އޭދަފުށ ޒުވާނުންގެ ކްލަބްގެ ފަރާތުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ
ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ސްޕޮންސަރއެއް ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ މައްސަލަ



ނިމުނުގޮތް:

ކައުންސިލުން

އެހދިނުމަށް

އެދޭ

ފޯރމް

ރމަށްފަހު
ފު ު

ހުށައެޅުމުން

ގ
އެހ ެ

ކަންތައް

ށ ކައުންސިލް ނާއިބްރައސް ހައްވާ ސަމހާ ހުށައަޅުއްވައި
ކުރިއަށްގެންދާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަ ް
ކައުންސިލަރ ޒައިދު ޢަލ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.


ދަބިގިނާސްގެ ފަރާތުން މިރަށު މަސްޖިދިލްޔޫސުފް މިސްކިތާ ދިމާ އަތިރިމަތގައި ހުރި ޕާކުގައި ބިލްބޯޑެއް
ވފައިވާ ސިޓ.
ފނު ާ
ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ޮ



ހއްޓުމަށް މިހާރުވެސް އަގު ނަގަމުންގެންދާ އުސޫލުން ދަބިގިނާރސްއިން
ނިމުނުގޮތް :ބިލް ބޯޑްތައް ބެ ެ
އންސިލަރ
އެދިލައްވާފައިވާ ގޮތަށް އެސަރަހައްދުގައި ބިލްބޯޑު ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަދިނުމަށް ފެންނަކަމަށް ކަ ު
ޒައިދު ޢަލ ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް ނާއިބްރައސް ހައްވާ ސަމހާ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.



ހ ފައިސާ ހޯދުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް
ޖ ޭ
ކ ބޭނުންކުރުމަށްފަހު ލިބެން ެ
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހައިމާ ް
ނިންމުން.



ދއްކާ ހުރި ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް
ތނަށް ފައިސާ ނު ަ
ނ ކުރުމަށްފަހު މިހާ ަ
ނިމުނުގޮތް :ހައިމާކް ބޭނު ް
މށާއި ،ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ފައިސާ ދެއްކިކަމުގެ ރަސދު
 15ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިނު ަ
ށ ކައުންސިލް ނާއިބްރައސް ހައްވާ ސަމހާ
ފންނަކަމަ ް
ފރާތްކަށް އެންގުމަށް ެ
ކައުންސިލަށް ހުށައަޅާގޮތަށް އެ ަ
ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލަރ ޒައިދު ޢަލ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.



އޭދަފުށ މާފޮޅޭގޭ އަޙްމަދު ނަސމް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓގައިވާ މައްސަލަ.



ނންކުރި 4
ނިމުނުގޮތް :އޭދަފުށ މާފޮޅޭގޭ އަޙްމަދު ނަސމް އެދިލައްވާފައިވާގޮތަށް މަސްފިނިކުރުމަށްޓަކައި ބޭ ު
ފޮށި ކުރިންވެސް ބަހައްޓާފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ( 1އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ ވަގުތ ހުއްދައެއް
ޓއިފިނަމަ ކައުންސިލުން ޒިންމާ ނުވާގޮތަށް
އ ަ
ހން އެސަރަހައްދުގައި އެފޮށިތައް ބަހަ ް
ދިނުމަށާއި ،އޭގެ ފަ ު
ނނަކަމަށް ކައުންސިލް ނާއިބްރައސް ހައްވާ
މށް އަޙްމަދު ނަސމަށް ޖަވާބުދިނުމަށް ފެ ް
އެތަކެތި ނައްތާލެވޭނެކަ ަ
ސަމހާ ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލަރ ޒައިދު ޢަލ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.

ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

އލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އމެ ި

ޞަފްޚާ50 / 69 :

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ



މދު ގޮތެއް ނިންމުން.
ވައްކަރަށް ވަގުތ ބިމެއް ދިނުމާ ެ



މސްދުވަހަށް
ގތަށް ަ 6
ނ ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ޮ
ނިމުނުގޮތް :މިކައުންސިލްގެ  2ވަނަ ދައުރުގެ  15ވަ ަ
ބިމެއް ދޫކުރުމަށާއި ،އެމުއްދަތު ހަމަވުމުން އަލުން އިތުރު  6މަސްދުވަސް ބިން އިތުރުކުރުމަށް ހުށައެޅުމުން،
އސުމަށް ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލަރ ޒައިދު ޢަލ ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް
މުއްދަތު އިތުރުކުރާގޮތަށް ހަމަޖެ ް
ނާއިބްރައސް ހައްވާ ސަމހާ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.



ދ
ނ ކުރާއިރު ލުއިގޮތެއް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުމަށް އެ ި
ޓްރެކް ބިން ލެވެލް ކުރުމަށް ހައިމާކް ބޭނު ް
އަތޮޅުކައުންސިލުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓ.



ނިމުނުގޮތް :ހައިމާކް ދޫކުރުމަށް ވަކި އުސޫލުތަކެއް ހަމަޖައްސާފައިވުމާއެކު އަދި މިކަމުގައި އާއްމު ރައްޔިތުން
ނުކުރެވޭ ހިނދަކު ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކަށް ހައިމާކް ދޫކުރުމުގައި ކައުންސިލުން

އަތުން ނަގާ އަގު ކުޑަ

މންދާނެތ،
ހެދިފައިވާ އުސޫލާއި ޚިލާފަށް އަގު ކުޑަކޮށްދފިނަމަ މިމައްސަލާގައި ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާ ލިބެ ު
މައްސަލާގައި އިތުރަށް މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ވަކިގޮތެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ކައުންސިލް ނާއިބްރައސް ހައްވާ
ވއި ކައުންސިލަރ ޒައިދު ޢަލ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.
ސަމހާ ފެންނަކަމަށް ހުށައަޅުއް ަ

 09ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާ (  16އޯގަސްޓް ) 2017


މހުރާބުގެ ސލިންގ ކުރުމަށް
މމު ހުންނަ ި
ދ މުއނުއްދން މިސްކިތުގެ އި ާ
މަސްޖިދިލް ސުލްތާން މުހައްމަ ު
ބަޖެޓެއް ފާސްކުރުން



ރބުގެ ސލިންގ
ނ މުހައްމަދު މުއނުއްދން މިސްކިތުގެ އިމާމު ހުންނަ މިހު ާ
ނިމުނުގޮތް :މަސްޖިދިލް ސުލްތާ ް
ނސިލްގެ އާމްދަނގެ ތެރެއިން 10000/-
ނ ކައު ް
ޤވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތ ް
ކުރުމަށް މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ަ
(ދިހަހާސް ރުފިޔާ ) ގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކުރުމަށްފަހު ތަކެތިދގެން އެމަސައްކަތް ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް
ފެންނަކަމަށާއި އަދި މިމައްސަކަތަކ ކުރިން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތަކަށް ނުވާތ އެމަސައްކަތް
ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ ނައުޝާދު އަޙްމަދު ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ ޒައިދު
ޢަލ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.



ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ޢަބްދުﷲ

ޔާމންގެ

ދަތުރުފުޅާއި

ގުޅިގެން

ކުރެވުނު

ޚަރަދުތަކަށް

މިހާތަނަށް

ނ
ނުދައްކާހުރި ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމު ް


ށއަޅާ މައްސަލަ
ހުށަހެޅިފަރާތް :ކައުންސިލުން ހު ަ



ށ
ނިމުނުގޮތް :ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމންގެ ދަތުރުފުޅާއި ގުޅިގެން ކުރެވުނު ޚަރަދުތަކަށް މިހާތަނަ ް
އންސިލްގެ
ކށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތން ކަ ު
ނުދައްކާހުރި ބިލްތަ ަ
ސލް މެމްބަރ
އާމްދަނގެ ތެރެއިން ( 60,000/-ފަސްދޮޅަސްހާސް ރުފިޔާ ) ނެގުމަށް ފެންނަކަމަށް ކައުން ި
ޒައިދު ޢަލ ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް ނާއިބްރައސް ހައްވާ ސަމހާ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.



އޭދަފުށ ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓގެ ނަމުގައި  7އޮކްޓޯބަރ  2015ގައި ކައުންސިލްގެ  2ވަނަ ދައުރުގެ
ލވާލުމާމެދު
ށފަހު އަލުން ކޮމިޓއެއް އެކު ަ
ނ އެކުލަވާލި ކޮމިޓ އުވާލުމަ ް
 31ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއި ް
މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

އލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އމެ ި

ޞަފްޚާ51 / 69 :

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ



ނިމުނުގޮތް :އޭދަފުށ ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓގެ ނަމުގައި  7އޮކްޓޯބަރ  2015ގައި ކައުންސިލްގެ 2
ގ
މމްބަރުން ެ
ވަނަ ދައުރުގެ  31ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން އެކުލަވާލި ކޮމިޓ އުވާލުމަށްފަހު ކައުންސިލް ެ
މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު އަލުން ކޮމިޓއެއް އެކުލަވާލުމަށް ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލަރ ނައުޝާދު
އަޙްމަދު ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް ނާއިބްރައސް ހައްވާ ސަމހާ އަދި ކައުންސިލަރ ޝަމްލާ ޢަބްދުﷲ
ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.



އަތޮޅޫގޭގެ

އިރުން

އަތޮޅު

ކައުންސިލަށް

ދޫކޮށްފައިވާ

ހުސްބިމުގައި

ޢިމާރާތެއް

ކުރުމުގައި

ހުރި

ނވާފައިވާ ސިޓއާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
ގޮންޖެހުންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ފޮ ު


މގައި ހުރި
ވ ހުސްބިމުގައި ޢިމާރާތެއް ކުރު ު
ނިމުނުގޮތް :އަތޮޅޫގޭގެ އިރުން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ދޫކޮށްފައި ާ
ނވާފައިވާ ސިޓގައިވާ ކަންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ރަށުގެ ކަމުވޮށިގެންވާ ފަރާތްތަކާ
ގޮންޖެހުންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ފޮ ު
ނސިލަރ ނައުޝާދު އަޙްމަދު ހުށައަޅުއްވައި
ފންނަކަމަށް ކައު ް
މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ެ
ކައުންސިލަރ ޝަމްލާ ޢަބްދުﷲ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.

 10ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާ (  23އޯގަސްޓް ) 2017


މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކާއި ،ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ގުޅިގެން  1500އިލެކްޓްރޝަނުން ތަމްރނު
ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ޕޮލިޓެކްނިކާއި އޭދަފުށ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާމެދު މަޝްވަރާކުރުން.



ނިމުނުގޮތް :މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކާއި ،ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ގުޅިގެން  1500އިލެކްޓްރޝަނުން
ނސިލް ގުޅިގެން ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި މަޝްވަރާ
ތަމްރނު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ޕޮލިޓެކްނިކާއި އޭދަފުށ ކައު ް
މށް ކައުންސިލް މެމްބަރ ނައުޝާދު އަޙްމަދު
ކުރުމަށްފަހު އެޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފެންނަކަ ަ
ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ ޒައިދު ޢަލ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.



 2018ވަނަ އަހަރުގެ އޭދަފުށ ކައުންސިލްގެ ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ދިރާސާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.



ނިމުނުގޮތް 2018 :ވަނަ އަހަރުގެ އޭދަފުށ ކައުންސިލްގެ ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު އެޖެންޑާ
ކުރެވިފައިވާގޮތަށް ފޮނުވުމަށް ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ ޒައިދު ޢަލ ތާއދު ހުށައަޅުއްވައި
ކައުންސިލް މެމްބަރ ނައުޝާދު އަޙްމަދު ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.



ފން ދޫކުރުމަށް
މިރަށު އިރުމަތކޮޅު ޕާރކް ތެރޭގައި ހަދާފައި ހުރި ވަޅު މަރާމާތުކޮށް ދަތުރުވެރިންނަށް ެ
ނ
އެވަޅު ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި މިރަށު ފަހިވައި ޒާކިރު ޙުސައިން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓއާއި ބެހޭގޮތު ް
މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.



ނިމުނުގޮތް :މިރަށު އިރުމަތކޮޅު ޕާރކް ތެރޭގައި ހަދާފައި ހުރި ވަޅު މަރާމާތުކޮށް ދަތުރުވެރިންނަށް ފެން
ޖ ކޮންމެ
ކއުންސިލުން ނަގަން ބޭނުންވެއް ެ
މގެ ހުއްދަ ދިނުމަށާއި އެވަޅު ަ
ދޫކުރުމަށް އެވަޅު ބޭނުން ކުރު ު
ނނަކަމަށް
ހއްޓުމުގެ ހުއްދަ މިރަށު ފަހިވައި ޒާކިރު ޙުސައިނަށް ދިނުމަށް ފެ ް
ބ ެ
ހާލަތެއްގައި ނަގާގޮތަށް ވަޅު ެ
ދﷲ ތާއދު
ނސިލް މެމްބަރ ޝަމްލާ ޢަބް ު
ދ އަޙްމަދު ހުށައަޅުއްވައި ކައު ް
ކައުންސިލް މެމްބަރ ނައުޝާ ު
ކުރެއްވިއެވެ.

ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

އލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އމެ ި

ޞަފްޚާ52 / 69 :

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ



އޭދަފުށ /

ވާރިޔާ އިސްމާޢލް ފާސިރަށް  23ޑިސެމްބަރ  2013ން ފެށިގެން  23ޑިސެމްބަރ 2014

ހއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވިއިރުވެސް އެބޯޑު
ގެ ނިޔަލަށް އިސްތިހާރު ބޯޑެއް ބެހެއްޓުމަށް ދެވިފައިވާ ު
މއަށް އައިއިރުވެސް ބޯޑު ނަގާފައިނުވާތ،
މށް އެންގުމުންވެސް މިއަދާއި ހަ ަ
އބޯޑު ނެގު ަ
ނަގާފައިނުވާތއާއިެ ،
އެބޯޑަކ އޭދަފުށ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޯޑެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.


ނިމުނުގޮތް :އޭދަފުށ /

ވާރިޔާ އިސްމާޢލް ފާސިރަށް  23ޑިސެމްބަރ  2013ން ފެށިގެން 23

ޑިސެމްބަރ  2014ގެ ނިޔަލަށް އިސްތިހާރު ބޯޑެއް ބެހެއްޓުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި ނަގާފައި ނުވާތ
މޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ގޮތެއް ނިންމުމަށް
އިސްމާޢލް ފާސިރު ކައުންސިލަށް ހާޟިރުކޮށް އަދިވެސް ަ
އޝާދު އަޙްމަދު ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް ނާއިބްރައސް ހައްވާ ސަމހާ
ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލަރ ނަ ު
ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.

 11ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާ (  30އޯގަސްޓް ) 2017


ފޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް
ލބްގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ު
އަންނަ އަޟްޙާއދުގެ މުނާސަބަތުގައި އޭދަފުށ ޒުވާނުންގެ ކް ަ
ރކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
އެހއެއް ހޯދުމަށް އެދި ހުށައަޅާފައިވާ ފޯމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަ ާ



ނ އޭދަފުށ
ނިމުނުގޮތް :މގެ ކުރިންވެސް ޖަމްއިއްޔާތަކުން ބާއްވާ މިފަދަ މުބާރާތްތަކަށް އެހދޭ އުސޫލު ް
ތށް ޚަރަދުކުރުމަށް މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި
ޓބޯޅަ މުބާރާ ަ
ވފައިވާގޮތަށް ފު ް
ޒުވާނުންގެ ކްލަބުން އެދިލައް ާ
ނ ކުރެވޭ
ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތން ( 2000/-ދެހާސްރުފިޔާ) ގެ އެހއެއް ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ް
ޚަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން (ކޯޑް ނަންބަރ 200-009 :ޖަމްއިއްޔާތަކަށް ދޭ އެހގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ )
ސލް މެމްބަރ ނައުޝާދު އަޙްމަދު ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ ޒައިދު
ދިނުމަށް ފެންނަކަމަށް ކައުން ި
ޢަލ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.



އންސިލަރަކު ހަމަޖެއްސުން.
ތއް ބެލެހެއްޓުން ހަވާލުކުރާނެ ކަ ު
ކުނިގޮނޑުގެ އެންމެހާ ކަންތައް ަ



އޙްމަދުއާއި
ކއުންސިލްމެމްބަރ ނައުޝާދު ަ
ބލެހެއްޓުން ަ
މހާ ކަންތައްތައް ެ
ނިމުނުގޮތް :ކުނިގޮނޑުގެ އެން ެ
އންސިލް ނާއިބްރައސް ޙައްވާ ސަމހާ ހުށައަޅުއްވައި ތާއދު ހުށައަޅުއްވައި
ޙަވާލުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ކަ ު
ކައުންސިލް މެމްބަރ ޝަމްލާ ޢަބްދުﷲ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.



އަންނަ އަޟްޙާޢދު ދުވަހު އދު ނަމާދާއި ހުކުރު ނަމާދު ކުރުމަށް މަސްޖިދުއްސުލްތާން މުހައްމަދު
މުއނުއްދންގައި އެއަރކޯން ޖެއްސުމާއި އެކަމަށް ހަރަދުވާނެ ފައިސާގެ ކަންތައް ހަމަޖައްސާނެގޮތަކާއި މެދު
މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.



ދ ދުވަހު އދު ނަމާދާއި ހުކުރު ނަމާދު ކުރުމަށް މަސްޖިދުއްސުލްތާން
ނިމުނުގޮތް :އަންނަ އަޟްޙާޢ ު
މުހައްމަދު މުއނުއްދންގައި އެއަރކޯން ޖެއްސުމާއި އެކަމަށް ހަރަދުވާނެ ފައިސާ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނގެ
ޖއްސުމަށް
ނތައްތަކަށް ) ދައްކާގޮތަށް ހަމަ ެ
ތެރެއިން  200-001ކޯޑުން (ޖަމާއަތުގެ ފައިދާއަށް ކުރާ ކަ ް
ޅއްވައި ކައުންސިލް ނާއިބްރައސް ޙައްވާ
ލ މެމްބަރ ނައުޝާދު އަޙްމަދު ހުށައަ ު
ފެންނަކަމަށް ކައުންސި ް
ސަމހާ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.

ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

އލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އމެ ި

ޞަފްޚާ53 / 69 :

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ



ހދުމަށް އެދި
ތ ހިއްކިބިމުން ހަރުގެވަޅެއް ޯ
ރމަށްޓަކައި މިރަށު ހުޅަގުފަރާ ު
ފައިބަރު ލޯންޗް މަރާމާތު ކު ު
އޭދަފުށ  /އޮޅުވެލި ޢަބްދުﷲ ސައދު ފޮނުވާފައިވާ ސިޓއާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.



ހޅަގު ފަރާތު
ލންޗް މަރާމާތު ކުރުމަށްޓަކައި ު
ލ ޢަބްދުﷲ ސައދު ފައިބަރ ޯ
ނިމުނުގޮތް :އޭދަފުށ  /އޮޅުވެ ި
ހިއްކިބިމުން ހަރުގެވަޅެއް ފައިބަރ މަސައްކަތް ކުރާގޮތަށް އެސަރަހައްދު ބަންދުކޮށްގެން  3މަސްދުވަހުގެ
ނނަކަމަށް
ފ ް
މށް ެ
ށފަހު ދިނު ަ
ޓއް ބެހެއްޓުމަ ް
މުއްދަތަށް ވަގުތ ބިމެއް ( 1000/-އެއްހާސް ރުފިޔާ) ގެ ޑިޕޮޒި ެ
ކައުންސިލް ނާއިބްރައސް ހައްވާ ސަމހާ ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ ޒައިދު ޢަލ ތާއދު
ކުރެއްވިއެވެ.

 12ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާ (  13ސެޕްޓެމްބަރ ) 2017


ގ ޗާޓެއް
ގގޮތަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ އޭދަފުށ ެ
ފޭލި ޖަމްއިއްޔާގެ ފަރާތުން އޭދަފުށގެ މުހިއްމު ތަންތަން އެނ ޭ
މިރަށު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގެ  2ތަނެއްގައި ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.



ގކޮށްފައިވާ
ގތަށް ފާހަ ަ
މ ތަންތަން އެނގޭ ޮ
ނިމުނުގޮތް :ފޭލި ޖަމްއިއްޔާގެ ފަރާތުން އޭދަފުށގެ މުހިއް ު
ލޑިވްސް
ބންކް އޮފް މޯ ް
ނދާ ޭ
ތ ޕާރކްގައާއި އަދި އަލަށް ހަދަމު ް
ރމަތިން އޮ ް
އޭދަފުށގެ ޗާޓެއް މަރިޔާދުގޭ ކު ި
ނނަކަމަށް
ގތަށް ފެ ް
ގ ޖަހައިގެން ބަހައްޓާ ޮ
އޭދަފުށ ބްރާންޗްގެ ކުރިމަތިން އޮތް ބިމުގައި ކައުންސިލްގެ ލޯ ޯ
ކައުންސިލް މެމްބަރ ޒައިދު ޢަލ ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ ޝަމްލާ ޢަބްދުﷲ ތާއދު
ކުރެއްވިއެވެ.



ނ ވިޔަފާރި
ގ ބި ް
އތުރުން އޮތް  1500އަކަފޫޓް ެ
ޕެޓްރޯލް ޝެޑް ހެދުމަށް މިހާރު ދޫކޮށްފައިވާ ގުދަންތަކުގެ ު
އުސޫލުން ދޫކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.



ށއަޅާ މައްސަލަ
ހުށަހެޅިފަރާތް :ކައުންސިލުން ހު ަ



ނތަކުގެ އުތުރުން އޮތް  1500އަކަފޫޓްގެ
ދމަށް މިހާރު ދޫކޮށްފައިވާ ގުދަ ް
ނިމުނުގޮތް :ޕެޓްރޯލް ޝެޑް ހެ ު
ބިން،

ވިޔަފާރި އުސޫލުން އިޢުލާނު ކޮށްގެން ދޫކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ ނައުޝާދު

އަޙްމަދު ހުށައަޅުއްވައި ތާއދު ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް ނާއިބްރައސް ޙައްވާ ސަމހާ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.


އވާ ސަލްސާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް
އޭދަފުށ މަލްޓިޕާޕަސް ޢިމާރާތުގެ ހޮޓާ ބައި ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފަ ި
ށ އެދިފައިވާ
ކރެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ އިތުރަށް  5އަހަރު އިތުރުކޮށްދިނުމަ ް
ލިމިޓެޑަށް މިހާރު ކުއްޔަށް ދޫ ު
މައްސަލައާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.



ލޓިޕާޕަސް ޢިމާރާތުގެ ހޮޓާ ބައި ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ސަލްސާ އިންވެސްޓްމަންޓް
ނިމުނުގޮތް :އޭދަފުށ މަ ް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް މިހާރު ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ އިތުރަށް  5އަހަރު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް
އެދިފައިވާ މައްސަލާގައި ސަލްސާގެ މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ ޢާމިރުއާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން އިތުރަށް
އބްރައސް
މށް ކައުންސިލް މެމްބަރ ޒައިދު ޢަލ ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް ނާ ި
މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފެންނަކަ ަ
ޙައްވާ ސަމހާ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.



ގ އަތުން
ހން ެ
ހފައިވުމާއެކު ،ޖިމްއަށް ދާމ ު
ޖ ި
އއް މެޝިންތައް މައްސަލަ ެ
މަލްޓިޕާޕަސް ޖިމްގައި ހުރި ބަ ެ
މިހާރު ނަގަމުންދާ  200/-ރުފިޔާގެ ބަދަލުގައި  150/-ރުފިޔާ ނެގުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

އލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އމެ ި
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ނިމުނުގޮތް :މަލްޓިޕާޕަސް ޖިމްގައި ހުރި ބައެއް މެޝިންތައް މައްސަލަ ޖެހިފައިވުމާއެކު ،ޖިމްއަށް ދާމހުންގެ
އަތުން މިހާރު ނަގަމުންދާ  200/-ރުފިޔާގެ ބަދަލުގައި  150/-ރުފިޔާ މެޝިންތައް ހެދެންދެން ނެގުމަށް
ދ
ބރައސް ހައްވާ ސަމހާ ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ ނައުޝާ ު
ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލް ނާއި ް
އަޙްމަދު ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.

 13ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާ (  20ސެޕްޓެމްބަރ ) 2017


މސްކިތެއް
މސްކިތުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހުރިކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާތި ،
އޭދަފުށގައި ނަމާދު ކުރުމަށް ި
އެޅުމަށް ބިމެއް ހޯދުމަށް އެދި އޭދަފުށ  /ނާޒް ޞަލާހް ޢަބްދުއްޝުކޫރު ފޮނުވާފައިވާ ސިޓއާއި ބެހޭގޮތުން
މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.



ރވިފައިވާތ،
ފހަގަ ކު ެ
ދ ކުރުމަށް މިސްކިތުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހުރިކަމަށް ާ
އ ނަމާ ު
ނިމުނުގޮތް :އޭދަފުށގަ ި
ނން އޮތް
ތން މިރަށު މެޓްރޯވިލާގޭ ދެކު ު
މިސްކިތެއް އެޅުމަށް ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަ ި
ހުސްބިމުން  10400އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ދިނުމަށް ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލް ނާއިބްރައސް ހައްވާ ސަމހާ
ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ ނައުޝާދު އަޙްމަދު ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.



މިހިނގާ ސެޕްޓެމްބަރމަހު  25ގައި މާލޭގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތަށް ހޮވުނު
ނންމުން.
ދަރިވަރަށް (އޭދަފުށ  /އަލިތަރި އިޔާން ޢަލ ވަޙދު ) އެހއެއް ދިނުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ި



މބަރމަހު  25ގައި މާލޭގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤައުމ ޤުރުއާން
ނިމުނުގޮތް :މިހިނގާ ސެޕްޓެ ް
ތރި އިޔާން ޢަލ ވަޙދު ) ކައުންސިލްގެ
ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތަށް ހޮވުނު ދަރިވަރަށް (އޭދަފުށ  /އަލި ަ
ކރުމުގެ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ
ނތެރިކަން އިތުރު ު
އާމްދަނން ކުރެވޭ ޚަރަދުގެ ތެރެއިން ދނހޭލު ް
 200 004ކޯޑްގެ ތެރެއިން ( 2000/-ދެހާސް ރުފިޔާ) މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތން
ހށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ ޝަމްލާ
ލ މެމްބަރ ނައުޝާދު އަޙްމަދު ު
ނނަކަމަށް ކައުންސި ް
ދިނުމަށް ފެ ް
ޢަބްދުﷲ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.

 14ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާ (  27ސެޕްޓެމްބަރ ) 2017


ކރާ ބައެއް ޚަރަދުތަކަށް ކޮންޓްރޯލް ހެދުން.
ކައުންސިލް އާމްދަނ ބަޖެޓުން ު



ނިމުނުގޮތް :އިޖުތިމާއ އަދި އުމްރާނ ތަރައްޤގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް (ކޯޑް  ) 200 002ޚަރަދު
ކުރުމުގެ ކޯޑުން ހައިމާކަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު ( ކޯޑް  ) 200 012އަށް ( 1,00000/-އެއްލައްކަ ރުފިޔާ )
އިތުރުކުރުމަށާއި އަދި ހަމަ މިކޯޑުން ދނ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ކޯޑް ) (200 004އަށް
ރމަށްފަހު
ޤވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް އިތުރު ކު ު
( 50,000/ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ ) މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ަށ ކައުންސިލް މެމްބަރ ޒައިދު ޢަލ ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ
ކޮންޓްރޯލް ހެދުމަށް ފެންނަކަމަ ް
ނައުޝާދު އަޙްމަދު ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.



ހައިމާކް މަރާމާތު ކުރުމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

އލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އމެ ި
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ނިމުނުގޮތް:

ހައިމާކް

ކވެފައި
ހަލާ ު

އޮންނަތާ

ދވަސްތަކެއްވުމާއެކު
ު

ގިނަ

ޤާނޫނާއި

މާލިއްޔަތު

ނނަކަމަށް
މކް މަރާމާތުކޮށް ނިންމުމަށް ފެ ް
ކށްގެން ވއެންމެ އަވަހަކަށް ހައި ާ
ޤަވާޢިދުގައިވާގޮތުގެމަތިން ޚަރަދު ޮ
ދﷲ ތާއދު
ނސިލް މެމްބަރ ޝަމްލާ ޢަބް ު
ދ އަޙްމަދު ހުށައަޅުއްވައި ކައު ް
ކައުންސިލް މެމްބަރ ނައުޝާ ު
ކުރެއްވިއެވެ.


ރައްކާތެރި

ސާފުބޯފެން

ފޯރުކޮށް

ދިނުމަށް

ފެންވަރު

ރަގަޅު

ބޮޓްލިންގ

ޕްލާންޓެއް

އޭދަފުށގައި

ނކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓއާއި
ށޓަކައި  3000އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ހޯދުމަށް އެދި ފެ ަ
ބެހެއްޓުމަ ް
ގތެއް ނިންމުން.
ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ޮ


އދަފުށގައި
ފން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ފެންވަރު ރަގަޅު ބޮޓްލިންގ ޕްލާންޓެއް ޭ
ނިމުނުގޮތް :ރައްކާތެރި ސާފުބޯ ެ
ފއިވާ މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން ފެނަކަ
ދ ަ
އ ހޯދުމަށް އެ ި
ކފޫޓްގެ ބިމެ ް
ށޓަކައި  3000އަ ަ
ބެހެއްޓުމަ ް
ކއުންސިލް
ށ ަ
ތއް ނިންމުމަށް ފެންނަކަމަ ް
ތރަށް މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ގޮ ެ
އ ު
ކޯޕަރޭޝަންގެ ބޭފުޅުންނާ ި
މެމްބަރ ނައުޝާދު އަޙްމަދު ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ ޒައިދު ޢަލ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.



އޭދަފުށ ކައުންސިލް އިދާރާގައި މިހާރު އޮތް ބިޑް ކޮމިޓ އުވާލުމަށްފަހު އައު ބިޑްކޮމިޓއެއް އެކުލަވާލުމާމެދު
މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.



ޑ ކޮމިޓއަކ ކައުންސިލް އިދާރާ ތެރެއިން
އންސިލް އިދާރާގައި މިހާރު އޮތް ބި ް
ނިމުނުގޮތް :އޭދަފުށ ކަ ު
ނގުމަށްފަހު
ނެގިފައިވާ ބިޑް ކޮމިޓއަކަށްވާތ ،އެބިޑް ކޮމިޓ އުވާލުމަށްފަހު ރަށުތެރެއިން ބިޑް ކޮމިޓއެއް ެ
އެކުލަވާލުމަށް ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ ނައުޝާދު އަޙްމަދު ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ
ޒައިދު ޢަލ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.

 15ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާ (  04އޮކްޓޯބަރ ) 2017


ބނުންކުރާ
ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަގޮތް ހޯދައި ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޟަރޫރ ބޭނުންތަކަށް ޭ
މށް ސަރަހައްދެއް ކަނޑައެޅުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
ތަކެތި ބެހެއްޓު ަ



ބނުންތަކަށް
ނމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޟަރޫރ ޭ
އފަސޭހަގޮތް ހޯދައި ދިނުމުގެ ބޭ ު
ނށް ލު ި
ނިމުނުގޮތް :ރައްޔިތުން ަ
ހސްބިމުގައި
ދ ހިއްކި ސަރަހައްދުގައި އޮތް ު
ޒން" ގެއާއި ރޯޝަނމަގާއި ދެމެ ު
ކތި މިރަށު "މ ާ
ބޭނުންކުރާ ތަ ެ
ނނަކަމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ ޒައިދު ޢަލ
ކައުންސިލުން ދޭ ހުއްދައާއެކު ބަހައްޓާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ފެ ް
ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ ނައުޝާދު އަޙްމަދު ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.



ބަހިއްޔާޕްރސްކޫލްގެ އަހަރ ދުވަސް ފާހަގަ ކަނޑައެޅުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.



ގއިވާ ގޮތުގެ
ނިމުނުގޮތް :ބަހިއްޔާޕްރސްކޫލްގެ އަހަރ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދު ަ
ލ މެމްބަރ
މަތިން ބަހިއްޔާ އެކައުންޓުން ( 5000/-ފަސްހާސް ރުފިޔާ) ނެގުމަށް ފެންނަކަމަށް ކައުންސި ް
ނައުޝާދު އަޙްމަދު ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ ޒައިދު ޢަލ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.



އ ހޯދުމަށް އެދި ބ.އަތޮޅުތަޢުލމމަރުކަޒުން
މށް އެހއެ ް
ޕްރސްކޫލް ކުދިންގެ ގްރެޖުއޭޝަންއަށް ސޭޝް ފެހު ަ
ތން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
ފޮނުވާފައިވާ ފޯމާއި ބެހޭގޮ ު

ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

އލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އމެ ި
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ



ޒން ޕްރސްކޫލް ކުދިންގެ ގްރެޖުއޭޝަންއަށް
ހރިގޮތުން ބ.އަތޮޅުތައުލމމަރުކަ ު
ދތިކަން ު
ނިމުނުގޮތް :ބަޖެޓްގެ ަ
ސޭޝް ފެހުމަށް މިވަގުތު އެހދެވެން ނެތްކަމަށް

ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ ނައުޝާދު އަޙްމަދު

ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ ޒައިދު ޢަލ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.


ބަހިއްޔާޕްރސްކޫލްގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުން ޙަވާލު ކުރާނެ ބޭފުޅަކު ހަމަޖެއްސުން.



އންސިލް ނާއިބްރައސް ޙައްވާ ސަމހާއާއި ޙަވާޅު
ލހެއްޓުން ކަ ު
ބހިއްޔާޕްރސްކޫލްގެ ކަންތައް ބެ ެ
ނިމުނުގޮތްަ :
ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ ނައުޝާދު އަޙްމަދު ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ ޒައިދު
ޢަލ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.

 16ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާ (  11އޮކްޓޯބަރ ) 2017


ދށް އެއަރކޯން ޖެއްސުމާއި އެކަމަށް ފައިސާ
ރމިސްކިތް ) ގައި ހުކުރު ނަމާ ަ
މަސްޖިދުއްމުއނުއްދން ( ހުކު ު
ޚަރަދު ކުރުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުން.



ނިމުނުގޮތް :މަސްޖިދުއްމުއނުއްދން ( ހުކުރުމިސްކިތް ) ގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ  11.00ން  13.30އަށް
އެއަރކޯން

ޖައްސާގޮތަށް

ހަމަޖެއްސުމަށާއި

އަދި

އެކަމަށް

ޚަރަދުވާ

ފައިސާ

މާލިއްޔަތު

ޤާނޫނާއި

ފންނަކަމަށް ކައުންސިލް
ނންމުމަށް ެ
ރގޮތަށް ި
އންސިލްގެ އާމްދަނން ޚަރަދުކު ާ
ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތން ކަ ު
މެމްބަރ ނައުޝާދު އަޙްމަދު ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް ނާއިބްރައސް ހައްވާ ސަމހާ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.

 17ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާ (  18އޮކްޓޯބަރ ) 2017


އޭދަފުށގައި ހުކުރު ކުރައްވާނޭ ބޭފުޅުންގެ ދަތިކަން އިންތިހާއަށް ކުރިމަތިވަމުންދާތ ،ހުކުރު ކުރުމުގެ ހުއްދަ
މދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
ހޯދުމަށް ބޭފުޅަކު މާލެ ފޮނުވުމާ ެ



ދ ނެގުމަށް
ދތިކަން ހުރުމާއެކު ހުކުރު ކުރުމުގެ ހުއް ަ
ނިމުނުގޮތް :އޭދަފުށގައި ހުކުރު ކުރައްވާނޭ ބޭފުޅުންގެ ަ
ޖޓްގެ  200 004ދނ
އންސިލްގެ އެހދިނުމުގެ ބަ ެ
އވާ ގޮތުގެމަތން ކަ ު
ވޢިދުގަ ި
މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ޤަ ާ
ޖއްސުމަށް
ތށް ހަމަ ެ
ފޅަކު މާލެ ފޮނުވާގޮ ަ
އތުރުކުރުމުގެ ކޯޑުން ޚަރަދުކޮށްގެން  2ބޭ ު
ހޭލުންތެރިކަން ި
މބަރ ނައުޝާދު އަޙްމަދު ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް ނާއިބްރައސް ހައްވާ
ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލް މެ ް
ސަމހާ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.

 18ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާ (  25އޮކްޓޯބަރ ) 2017


މިނިވަންޗެމްޕިއަންޝިޕް  2017ގައި ބައިވެރިވި އޭދަފުށޓމް ފައިނަލް ރައުންޑް މެޗްތައް ކުޅުމަށް
ހދ.ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ކުރި ދަތުރު ގައި ޚަރަދުވި ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.



ނޑް މެޗްތައް
ނޝިޕް  2017ގައި ބައިވެރިވި އޭދަފުށޓމް ފައިނަލް ރައު ް
ނިމުނުގޮތް :މިނިވަންޗެމްޕިއަ ް
ލތަކަށްވާ  ( 32,211/-ބައްތިރސްހާސް
ކރި ދަތުރު ގައި ޚަރަދުވި ބި ް
ކުޅުމަށް ހދ.ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ު
ދުއިސައްތަ އެގާރަ ރުފިޔާ ) މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލްގެ

ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

އލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އމެ ި

ޞަފްޚާ57 / 69 :

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އާމްދަނން ޚަރަދުކުރާގޮތަށް ނިންމުމަށް ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ ޒައިދު ޢަލ ހުށައަޅުއްވައި
ކައުންސިލް ނާއިބްރައސް ހައްވާ ސަމހާ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.


މަލްޓިޕާޕަސް ޖިމްގައި ހުރި މެޝިންތައް ހަލާކުވެފައިވާތ ،އައު މެޝިންތަކެއް ގަތުމާއި ބެހޭގޮތުން
މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.



ޤވާޢިދާއި
ނިމުނުގޮތް :މަލްޓިޕާޕަސް ޖިމްގައި ހުރި މެޝިންތައް ހަލާކުވެފައިވާތ ،މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ަ
ނސިލްގެ އާމްދަނގެ ތެރެއިން މަލްޓިޕާޕަސް
ތގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށްފަހު ކައު ް
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން  3ފަރާ ު
ނ ޚަރަދުކޮށްގެން އައުމެޝިނެއް ގަތުމަށް
ނންބަރ  ) 100 009ގެ ތެރެއި ް
އަށް ލިބޭ ފައިސާ (ކޯޑް ަ
ހށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ ޝަމްލާ
ނސިލް މެމްބަރ ޒައިދު ޢަލ ު
ފންނަކަމަށް ކައު ް
ނިންމުމަށް ެ
ޢަބްދުﷲ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.



ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ހިންގާ ރޭވުމުގައި އޭދަފުށ ފުޓްބޯޅަ
ކށް ގޮތެއް ނިންމުން.
ކޮމިޓގެ ނަމުގައި ކޮމިޓއެއް އުފެއްދެވުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ޮ



ވ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ހިންގާ ރޭވުމުގައި
ނިމުނުގޮތް :ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި ާ
ށ
ފޓްބޯޅަ ކޮމިޓގެ ނަމުގައި ކޮމިޓއެއް އެކުލަވާލާގޮތަ ް
ކައުންސިލުން މޮނިޓަރ ކުރާގޮތަށް އޭދަފުށ ު
ނއިބްރައސް
ކއުންސިލް މެމްބަރ ޒައިދު ޢަލ ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް ާ
ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށް ަ
ހައްވާ ސަމހާ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.

 19ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާ (  08ނޮވެމްބަރ ) 2017


ޓމަށްޓަކައި
އ ު
ކތި ބެހެ ް
ބނުންވާ ތަ ެ
ލށް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ޭ
އ ަ
މިރަށު ޕޭންޓްލޭންޑް ގޯތި ަ
އރަހްމާނު
ޢބްދު ް
އދި ޕޭންޓްލޭންޑްގޭ ވެރި ަ
މށް ެ
ބނޭގޮތް ހައްދަވައި ދެއްވު ަ
ލ ޭ
ގތިން ބައެއް ި
ބާއިންޖނުގޭ ޯ
ނމުން.
ނ ް
ބހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްގޮތެއް ި
ހަސަން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓއާއި ެ



ނމޭ.
ނިމުނުގޮތް :މައްސަލާގައި އެއްވެސް ހުށައެޅުމެއް ހުށައެޅިފައި ނުވާތ މައްސަލަ ވަކިގޮތަކަށް ނު ި



ފައިބަރު ދޯންޏެއް މަރާމާތު ކުރުމަށްޓަކައި މިރަށު ހުޅަގު ސަރަހައްދުން ބިމެއް ހޯދުމަށް އެދި މިރަށު
މޝްވަރާކޮށްގޮތެއް ނިންމުން.
ނވާފައިވާ ސިޓއާއި ބެހޭގޮތުން ަ
ވައިޖެހޭގޭ ޢަބްދުﷲ ނަސރު ފޮ ު



ހގޭ ޢަބްދުﷲ ނަސރު ފައިބަރު ދޯންޏެއް މަރާމާތު ކުރުމަށްޓަކައި ހުޅަގު
ނިމުނުގޮތް :އޭދަފުށ  /ވައިޖެ ޭ
ފަރާތު ހިއްކިބިމުން ހަރުގެވަޅެއް ފައިބަރ މަސައްކަތް ކުރާގޮތަށް އެސަރަހައްދު ބަންދުކޮށްގެން 6
ހ ދިނުމަށް
މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ވަގުތ ބިމެއް ( 1000/-އެއްހާސް ރުފިޔާ) ގެ ޑިޕޮޒިޓެއް ބެހެއްޓުމަށްފަ ު
ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ ނައުޝާދު އަޙްމަދު ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ ޝަމްލާ ޢަލ
ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.



ކައުންސިލުން

މިވަގުތު

ނިންމުމަށް

ހަމަޖެހިފައިވާ

ގިނަ

މަޝްރޫޢުތަކާއި

ބެހޭގޮތުން

ހއުސިންގ
ަ

މިނިސްޓަރއާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް  30އޮކްޓޯބަރ  2017ގައި ކައުންސިލުން ކުރި ދަތުރު ޚަރަދާއި
ގތެއް ނިންމުން.
ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ޮ
ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

އލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އމެ ި

ޞަފްޚާ58 / 69 :

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ



ހއުސިންގ
ނިމުނުގޮތް :ކައުންސިލުން މިވަގުތު ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކާއި ބެހޭގޮތުން ަ
މިނިސްޓަރއާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް  30އޮކްޓޯބަރ  2017ގައި ކައުންސިލުން ކުރި ދަތުރު ޚަރަދަށްވާ
ތގެމަތން
 ( 2950/ދެހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ ) މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮ ުއންސިލް ނާއިބްރައސް ހައްވާ ސަމހާ
ފންނަކަމަށް ކަ ު
ކައުންސިލްގެ އާމްދަނގެ ތެރެއިން ނެގުމަށް ެ
ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ ޝަމްލާ ޢަލ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.



އޭދަފުށ ބަނދަރުގެ ޕްލޭން ހަދާ ނިމެންދެން ޕޮލިސް  41ނަންބަރ ލޯންޗް ވަގުތގޮތުން ބަނދަރު އެއްގަމު
ދމަށް އެދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓއާއި
ތޮށގައި ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަ ހޯ ު
ގތެއް ނިންމުން.
ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ޮ



ގ ޕްލޭން ހަދާ ނިމެންދެން ޕޮލިސް  41ނަންބަރ ލޯންޗް ވަގުތގޮތުން
ނިމުނުގޮތް :އޭދަފުށ ބަނދަރު ެ
ދ ކޮމިޓއާއި
އސަލާގައި ކައުންސިލްގެ ލަފާ ޭ
ބއްވުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ މަ ް
ބަނދަރު އެއްގަމު ތޮށގައި ޭ
ދ އަޙްމަދު
މށް ކައުންސިލް މެމްބަރ ނައުޝާ ު
ށ ފެންނަކަ ަ
އިތުރަށް މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ގޮތެއް ނިންމުމަ ް
ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ ޒައިދު ޢަލ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.



އ ބަހިއްޔާ
ލ ޕްރސްކޫލާއި އޭދަފުށ ކައުންސިލާއި ދެމެދު  4މެއި  2017ގަ ި
އިގްރާ އިންޓަރނޭޝަނަ ް
ލ ކުރުމާއި
ނ ވެވުނު އެއްބަސްވުން ބާތި ް
ގތު ް
ޕްރސްކޫލް އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލަކަށް ހެދުމާއި ބެހޭ ޮ
ގތެއް ނިންމުން.
ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ޮ



ނިމުނުގޮތް :އިގްރާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރސްކޫލާއި އޭދަފުށ ކައުންސިލާއި ދެމެދު  4މެއި  2017ގައި
އބަސްވުން އެންޓި
ނ ވެވުނު އެ ް
ހދުމާއި ބެހޭގޮތު ް
ނޝަނަލް ސްކޫލަކަށް ެ
ބަހިއްޔާ ޕްރސްކޫލް އިންޓަރ ޭ
ބހިއްޔާޕްރސްކޫލް
ހ ވ އެންމެ އަވަހަކަށް ަ
ބތިލް ކުރުމަށްފަ ު
އވާފައިވާގޮތަށް ާ
ކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ލަފާދެ ް
ހިންގާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނު ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ ނައުޝާދު އަޙްމަދު
ހުށައަޅުއްވައި

ކައުންސިލް

ޒައިދު

މެމްބަރ

ޢަލ

ތާއދު

ކުރެއްވިއެވެ.

 20ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާ (  22ނޮވެމްބަރ ) 2017


ށ.ފވަށް  /ބޗްލައިޓް (ބ.އޭދަފުށ  /ނިރޮޅު ) ޢަލ ހަސަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ގ.ފަވާޒް  /ނިޝާހްގެ
ޅގުކޮޅު ސަރަހައްދުގައި ފައިބަރު ޖެހުމުގެ
ރށު ހު ަ
ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރކޮށްފައިވާ " ނިމެރި " ދޯނި މި ަ
ގތެއް ނިންމުން.
ހުއްދައަށް އެދި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓއާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ޮ



ނިމުނުގޮތް 2018 :ވަނަ އަހަރު އަލަށް ބަހިއްޔާޕްރސްކޫލަށް ވަނުމަށް އެދޭ ކުދިންގެ ޔުނފޯރމް ޒަމާނާއި
އެއްގޮތަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޕްރސްކޫލް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކުރުމުގެ މަރުހަލާއެއް ކުރިއަށްދާތ
ކއުންސިލް
މށް ަ
ށ ފެންނަކަ ަ
ގތެއް ނިންމުމަ ް
ބދަލު ގެނައުމާމެދު ޮ
ފހު ޔުނފޯމަށް ަ
އެކަން ހަމަޖެހޭތޯ ބެލުމަށް ަ
ނާއިބްރައސް ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ ޒައިދު ޢަލ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.



ކއި މިރަށު ހުޅަގު ސަރަހައްދުން  20ފޫޓް
ށޓަ ަ
ދ ފައިބަރު ދޯންޏެއް ބަނުމަ ް
އޭދަފުށ  /ހަވާ ލިރުޣާމް ވަހ ު
 40ފޫޓްގެ ބިމެއް ހޯދުމަށް އެދި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓ.



ނިމުނުގޮތް :ގ.ފަވާޒް  /ނިޝާހްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރކޮށްފައިވާ ދޯންޏެއް މަރާމާތު ކުރުމަށްޓަކައި މިރަށު
ލ ނަގާގޮތަށް
ޖހިފައިވާ އުސޫލުން ބިމު ކު ި
ދޯނިއެހެލާ ސަރަހައްދުން  40ފޫޓް  15ފޫޓްގެ ބިމެއް ހަމަ ެ

ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

އލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އމެ ި
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އބްރައސް
ޝދު އަޙްމަދު ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް ނާ ި
ސލް މެމްބަރ ނައު ާ
ށ ކައުން ި
ދޫކުރުމަށް ފެންނަކަމަ ް
ހައްވާ ސަމހާ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.

 21ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާ (  22ނޮވެމްބަރ ) 2017


ށ.ފވަށް  /ބޗްލައިޓް (ބ.އޭދަފުށ  /ނިރޮޅު ) ޢަލ ހަސަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ގ.ފަވާޒް  /ނިޝާހްގެ
ޅގުކޮޅު ސަރަހައްދުގައި ފައިބަރު ޖެހުމުގެ
ރށު ހު ަ
ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރކޮށްފައިވާ " ނިމެރި " ދޯނި މި ަ
ގތެއް ނިންމުން.
ހުއްދައަށް އެދި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓއާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ޮ



އޓް (ބ.އޭދަފުށ  /ނިރޮޅު ) ޢަލ ހަސަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ގ.ފަވާޒް /
ވށް  /ބޗްލަ ި
ނިމުނުގޮތް :ށ.ފ ަ
ދނި މިރަށު ހުޅަގުކޮޅު ސަރަހައްދުގައި ފައިބަރު
އ ރަޖިސްޓްރކޮށްފައިވާ " ނިމެރި " ޯ
ނިޝާހްގެ ނަމުގަ ި
ށ
ފންނަކަމަ ް
ލ ނަގާގޮތަށް ބިން ދޫކުރުމަށް ެ
ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ބިމު ކު ި
ދ އަޙްމަދު ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ ޒައިދު ޢަލ ތާއދު
ކައުންސިލް މެމްބަރ ނައުޝާ ު
ކުރެއްވިއެވެ.



ކއި މިރަށު ހުޅަގު ސަރަހައްދުން  20ފޫޓް
ށޓަ ަ
ދ ފައިބަރު ދޯންޏެއް ބަނުމަ ް
އޭދަފުށ  /ހަވާ ލިރުޣާމް ވަހ ު
 40ފޫޓްގެ ބިމެއް ހޯދުމަށް އެދި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓ.



ނ
ބނުމަށްޓަކައި މިރަށު ހުޅަގު ސަރަހައްދު ް
ނިމުނުގޮތް :އޭދަފުށ  /ހަވާ ލިރުޣާމް ވަހދު ފައިބަރު ދޯންޏެއް ަ
 20ފޫޓް  40ފޫޓްގެ ބިމެއް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ދޫކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ
ނައުޝާދު އަޙްމަދު ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ ޒައިދު ޢަލ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.

 22ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާ (  29ނޮވެމްބަރ ) 2017


ވަގުތ މަސްމާރުކޭޓް އެޅުމަށް ޚަރަދުވާ  42750/00ރުފިޔާ ކައުންސިލް އާމްދަނން ޚަރަދު ކުރުމަށް
ފާސްކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.



ޤވާޢިދާއި
ޓ އެޅުމަށް ޚަރަދުވާ  42750/00ރުފިޔާ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ަ
ނިމުނުގޮތް :ވަގުތ މަސްމާރުކޭ ް
އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލް އާމްދަނން ޚަރަދު ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ ނައުޝާދު
އަޙްމަދު ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ ޝަމްލާ ޢަބްދުﷲ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.



ހައިމާކް މަރާމާތު ނުކުރެވި ގިނަދުވަސްވެފައިވާތ ހައިމާކް މަރާމާތު ކުރުމަށް ކައުންސިލް އާމްދަނން ޚަރަދު
ށ ގޮތެއް ނިންމުން.
ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮ ް



ނކުރެވި ގިނަދުވަސްވެފައިވާތ ހައިމާކް މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
ނިމުނުގޮތް :ހައިމާކް މަރާމާތު ު
ނ
ނ ކައުންސިލް އާމްދަނން ޚަރަދުކޮށްގެ ް
އިޢުލާނުކޮށްގެން މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުގައިވާގޮތުގެމަތި ް
އޅުއްވައި
ސލް މެމްބަރ ޒައިދު ޢަލ ހުށަ ަ
ނނަކަމަށް ކައުން ި
ނންމުމަށް ފެ ް
ހައިމާކް މަރާމާތު ކުރާގޮތަށް ި
ކައުންސިލް މެމްބަރ ނައުޝާދު އަޙްމަދު ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.

ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

އލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އމެ ި
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ



އޭދަފުށ ބެޑްމިންޓަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓން އެހއަށް އެދިފައިވާތ އެހ ދިނުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް
ނިންމުން.



ނ އެހއަށް އެދިފައިވާތ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނގެ
ޓން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓ ް
ނިމުނުގޮތް :އޭދަފުށ ބެޑްމިން ަ
ތެރެއިން

ނބަރ ) 200-006
ކށްދޭ އެހ ( ކޯޑް ނަ ް
ރތްތަ ަ
ށ ރތި ނަން ހޯދައިދޭ ފަ ާ
ށ ް
އެކިގޮތްގޮތުން ރަ ަ

ކޯޑުން  ( 4000/-ހަތަރުހާސް ރުފިޔާ ) މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތން ދިނުމަށް
އ ކައުންސިލް މެމްބަރ ޒައިދު ޢަލ ތާއދު
ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ ޝަމްލާ ޢަބްދުﷲ ހުށައަޅުއްވަ ި
ކުރެއްވިއެވެ.


ފޭލި ޖަމްޢިއްޔާއިން ބ.އޭދަފުށ  /ގުލްބަކާގޭ އަލްމަރުޙޫމާ ހަސނާ މުހައްމަދު ޢަލ ހުސައިންގެ ހަނދާނުގައި
ކށް ގޮތެއް
ށ މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލް އެދިފައިވާތ ހޯލް ދޫކުރުމާމެދު މަޝްވަރާ ޮ
ގ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަ ް
ތަޢުބން ެ
ނިންމުން.



ނިމުނުގޮތް :ފޭލި ޖަމްޢިއްޔާއިން ބ.އޭދަފުށ  /ގުލްބަކާގޭ އަލްމަރުޙޫމާ ހަސނާ މުހައްމަދު ޢަލ ހުސައިންގެ
ލސާއެއް ބޭއްވުމަށް މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލް އެދިފައިވާތ ،މަރުޙޫމާ ޙަސނާ
ހަނދާނުގައި ތަޢުބންގެ ޖަ ް
ކށްވުމާއެކު
މތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ފަރާތަ ަ
މުހައްމަދަކ ފޫޅުމައެއްގެ ގޮތުގައި ރަށަށް އެތައް ގިނަގުނަ ޚިދު ަ
އަދި މިފަދަ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަކ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެންވެސް ކުރުމަށް އެންމެ އެކަށގެންވާ
ޕޕަސް ހޯލް ކުއްޔަކާ ނުލައި ދޫކުރުމަށް
ކަމަކަށްވާތ ފޭލި ޖަމްއިއްޔާއިން އެދިލައްވާފައިވާގޮތަށް މަލްޓި ާ
ދﷲ ތާއދު
ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ ޒައިދު ޢަލ ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ ޝަމްލާ ޢަބް ު
ކުރެއްވިއެވެ.

 23ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާ (  06ޑިސެމްބަރ ) 2017


ށ ބަނދަރު
މޕެނގެ ފަރާތަކުން އޭދަފުށގައި އައިސްޕްލާންޓެއް ހެދުމަށް މިރަ ު
ވަޓްސަން ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮ ް
ނ މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
ސަރަހައްދުން ބިމެއް ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ މައްސަލައާއި ބެހޭގޮތު ް



ޤވާޢިދާއި
ޓ އެޅުމަށް ޚަރަދުވާ  42750/00ރުފިޔާ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ަ
ނިމުނުގޮތް :ވަގުތ މަސްމާރުކޭ ް
އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލް އާމްދަނން ޚަރަދު ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ ނައުޝާދު
އަޙްމަދު ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ ޝަމްލާ ޢަބްދުﷲ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.



މެޑްޓެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތަކުން މިރަށު މަސްޖިދު ސުލްތާން މުހައްމަދު މުއނުއްދނަށް
ބފުޅުންގެ އެކަމަޑޭޝަން އަދި ފަރިއްކޮޅު ކަންތައް
ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ކާޕެޓް އަޅަން އަންނަ ޓމްގެ ޭ
ހަމަޖެއްސުމަށް ޚަރަދު ކުރުމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.



ނކުރެވި ގިނަދުވަސްވެފައިވާތ ހައިމާކް މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
ނިމުނުގޮތް :ހައިމާކް މަރާމާތު ު
ނ
ނ ކައުންސިލް އާމްދަނން ޚަރަދުކޮށްގެ ް
އިޢުލާނުކޮށްގެން މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުގައިވާގޮތުގެމަތި ް
އޅުއްވައި
ޢލ ހުށަ ަ
ސލް މެމްބަރ ޒައިދު ަ
ނނަކަމަށް ކައުން ި
ނންމުމަށް ފެ ް
ހައިމާކް މަރާމާތު ކުރާގޮތަށް ި
ކައުންސިލް މެމްބަރ ނައުޝާދު އަޙްމަދު ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.

ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

އލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އމެ ި
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 24ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާ (  13ޑިސެމްބަރ ) 2017


ޓޝަންކަޕް  2017ގައި އޭދަފުށިން ބައިވެރިވާ ފުޓްބޯޅަ ޓމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް -
ބ.ދޮންފަނު އިންވި ޭ
( 20000/ވިހިހާސްރުފިޔާ) ގެ ބަޖެޓެއްފާސްކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.



ވ ފުޓްބޯޅަޓމަސް ޚަރަދުކުރުމަށް 20000/-
ނ ބައިވެރި ާ
ޝންކަޕް  2017ގައި އޭދަފުށި ް
ނ އިންވިޓޭ ަ
ބ.ދޮންފަ ު
ނ ކައުންސިލް އާމްދަނން
އ އެއްގޮތަވާގޮތުގެމަތި ް
ލއްޔަތު ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ި
ށ މާ ި
(ވިހިހާސްރުފިޔާ) ނެގުމަ ް
ޚަރަދު ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ ނައުޝާދު އަޙްމަދު ހުށަހަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ
ޒައިދު ޢަލ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.
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ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް  2017ޑިސެމްބަރ  25ވަނަ ދުވަހު
ތތެރިކުރުމަށާއި،
އ ހަމަޖެހިފައިވުމާއެކު ރައސްގެ ދަތުރުފުޅަށް ރަށުތެރެޒނަ ް
އޭދަފުއްޓަށް ވަޑައިގަންނަވާގޮތަ ް
އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ބަޖެޓެއްކަޑައެޅުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.



ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް  2017ޑިސެމްބަރ މަހުގެ  25ވަނަ ދުވަހު
ތތެރިކުރުމަށާއި،
ށ ހަމަޖެހިފައިވުމާއެކު ރައސްގެ ދަތުރުފުޅަށް ރަށުތެރެޒނަ ް
ގތަ ް
އޭދަފުއްޓަށް ވަޑައިގަންނަވާ ޮ
ށ
އެހެނިހެންކަންކަމަ ް

ތ ޤާނޫނާއި
( 43400/-ސާޅސްތިންހާސް ހަތަރުސަތޭކަރުފިޔާ) ނެގުމަށް މާލިއްޔަ ު

ތން ކައުންސިލް އާމްދަނން ޚަރަދު ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ
ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަ ި
ޒައިދު ޢަލ ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް ނައިބްރައސް ޙައްވާ ސަމޙާ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.


ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް އޭދަފުށރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި
ނ
ހަދިޔާއެއް ދިނުމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމު ް



ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްއަށް އޭދަފުށ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހަދިޔާއެއް
ލ މެމްބަރ
ކރުމަށް ފެންނަކަމަށް ކައުންސި ް
ކމަށާއި އަދި އެކަން އެގޮތަށް ު
ދިނުމަކ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް ަ
ޒައިދު ޢަލ ހުށަހަޅުއްވައި ކައުންސިލް ނާއިބްރައސް ޙައްވާ ސަމޙާ ތާއދު ކުރެއްވިއެވެ.

ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

އލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އމެ ި
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އޯޑިޓް
އިންޓަރނަލް އޯޑިޓް
 2014ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2017ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއާއި
ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓގެ އެހއާއިއެކު ވަނ މިކައުންސިލްގެ އިންޓަރނަލް އޯޑިޓެއް ކުރެވިފައެވެ.

މާލ އޯޑިޓް
 2014ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2017ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއާއި
ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓގެ އެހއާއިއެކު ވަނ މިކައުންސިލްގެ މާލ އޯޑިޓެއް ކުރެވިފައެވެ.

އިދާރ އޯޑިޓް
 2014ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2017ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއާއި
ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓގެ އެހއާއިއެކު ވަނ މިކައުންސިލްގެ އިދާރ އޯޑިޓެއް ކުރެވިފައެވެ.

އެކްސްޓަރނަލް އޯޑިޓް
އެކްޓަރނަލްއޯޑިޓެއް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ

ރައްޔިތުންގެ އަޑުއެހުމާއި ޖަވާބުދާރވުން
 2017ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ އަޑުއެހުމަށާއި ،ކައުންސިލްގެ ކަންކަން
ހިނގަމުންދާގޮތް ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކޮށްދިނުމައްޓަކައި 2 ،ފަހަރު މަތން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކޮށް ވާނ

މަޢުލޫމާތު

ދެވިފައެވެ .މގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން ހިންގަމުންގެންދާ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ،އަދި ކުރިއަށް ރާވާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކާ
އަދި ފައިސާއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދެވުނެވެ .އަދި ރައްޔިތުންކުރި ސުވާލުތަކަށް ވާނ ޖަވާބުދާރ ވެފައެވެ.

ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް
މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުން
މިއިދާރާގައި

މަސައްކަތްކުރާ

ހުރިހާ

މުވައްޒަފުންނާއި،

10

ފަހަރެއްގެމަތިން

ބައްދަލުކޮށް

ކައުންސިލުންދެވޭޚިދުމަތްތައް ރަގަޅުކޮށް ހަރުދަނާކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުނެވެ .އަދި މިސްކިތްތަކުގެ މުޥައްޒަފުންނަށް
ދިމާވާދަތިތަކާއި،

ކުރިމަތިވާ

މައްސަލަތަކާ

ބެހޭގޮތުން

މަޝްވަރާކުރުމަށް

މިސްކިތްތަކުގެ

މުވައްޒަފުންނާއި،

އެކު

11

ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ.
ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

އލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އމެ ި
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މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރުން
ދިމާވާ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާއި ރަށުގެ ކަމުވޮށިގެންވާ ބޭފުޅުންނާއި
ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާ ހޯދިފައިވެއެވެ .އެ ގޮތުން މުއައްސަސާ ތަކުގެވެރިންނާއި މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި  15ފަހަރެއްގެ މަތިން
ބައްދަލު ކުރެވިފައިވެއެވެ.

މުވައްޒަފުންނާއި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން.
ކައުންސިލް އިދާރާއިންދޭ ޚިދުމަތްތައް ރޭވުންތެރިކަމާއި ،ފަސޭހަކަމާއެކު ދިނުމަށްޓަކައި ކައުންސިލް އިދާރާގެ
އިދާރ އޮނިގަޑެއް އެކުލަވާލެވި 10 ،ފެބްރުއަރ  2017ގައި ހުރިހާމުވައްޒަފުންނާއި ،މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވި ފައެވެ.

ވޯކްޝޮޕް ،ސެމިނާރު
އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރގެ ފަރާތުން ނ.ރ.ބ.ޅ މި  4އަތޮޅަށް އަމާޒު ކުރައްވައިގެން 2017
އޮކްޓޯބަރ  31ން  2017ނޮވެމްބަރ  2އަށް މިރަށުގައި ބޭއްވި ކުނި މެނޭޖް ކުރުމުގެ ސަރަހައްދި މަހާސިންތާގައި ކައުންސިލް
މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ނައުޝާދު އަޙްމަދުއާއި މިއިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އަލްފާޟިލާ ނިޢުމާ އަޙްމަދު ބައިވެރިކުރެވިފައިވެއެވެ.
ބ.އަތޮޅުގެ ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ ފައިސާއާއިބެހޭ މަސައްކަތް ކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކުރައްވައިގެން ލޯކަލް
ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓން  2017ޑިސެމްބަރ  8ން  9އަށް މިރަށުގައި ހިންގެވި ''އ ކައުންސިލް ޓްރައިނާރސް ވޯރކްޝޮޕްގައި
'' ގައި މިއިދާރާގެ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހމް ޝިފާއުއާއި އ.ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ މަމްނޫނާ
ޢަބްދުﷲ ބައިވެރިކުރެވިފައިވެއެވެ.

ވުޒާރާތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުން
 2017ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި މިރަށަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ކައުންސިލުން ރަށުގެ ތެރައްޤއަށް
ޓަކައި ރާވާ ހިން ގަމުންދާ އެކިއެކި ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއިބެހޭގޮތުން މާލެ ވަޑައިގެން ކަމާއިގުޅޭ ވުޒާރާތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ
އެތަންތަނުގެ އިސްވެރިންނާއި  10ފަހަރެއްގެ މަތިން ކައުންސިލް ގެ ރައސް ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

އލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އމެ ި
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 .9ހަވަނަ ބައި :ކައުންސިލުގެ މާލ ހިސާބު
ކައުންސިލުގެ މާލ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބަޔާން
މިބަޔާނަކ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ އުޟޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫން ( )7/2010ގެ  95ވަނަ
މާއްދާގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން މިކައުންސިލުން  2017ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސް
އެންޑް ޓްރެޜަރއަށް ހުށައެޅުމުން އެމިނިސްޓްރން ދޫކުރެއްވި ބަޖެޓްގެ މައްޗަށާއި ،ކައުންސިލުން ހިންގާ ޕްރޮޤްރާމްތަކަށް،
ލިބޭނޭކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނއަށް ރިޔާޔަތްކޮށް ،ލާމަރުކަޒ ޤާނޫނުގެ  97ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
އެކުލަވާލައި ،އެޤާނޫނުގެ  96ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުގެ މަތިން ފާސްކުރާ  2017ވަނަ އަހަރުގެ ބ.އޭދަފުށ ކައުންސިލް އިދާރާގެ
ބަޖެޓާއި ބެހޭ ބަޔާނެވެ.

އިބްރާހިމް ޝިފާޢު

ޠަލާލް ޢަބްދުއްރަޙްމާނު
ބަޖެޓް ތަންފޒުކުރުމުގެ އިސްވެރިޔާ
ބ.އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ ރައސް

ފައިސާއާއި ހިސާބުތަކާއި ހަވާލުވެ ހުންނަ އިދާރ މުވައްޒަފު
( އ .ފައިނޭންސް އޮފިސަރ )

ކައުންސިލުގެ މާލ ބަޔާން
ކައުންސިލުގެ މާލ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓިފައިވަނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސއާއި އިދާރ ދާއިރާތައް
ލާމަރުކަޒި އުސޫލު ން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނާއި މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

އލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އމެ ި
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ކައުންސިލުގެ މާލ ހިސާބު 2017
އރިޔާ1362 :
ބިޒްނަސް ޭ
 2017ވަނަ

ބަޖެޓުގެ ތަފްޞލު

އަހަރަށް ކަނޑައެޅި

 2017ވަނަ
އަހަރު ޖުމްލަ ޚަރަދު

ޓ
ބަޖެ ް

 2017ވަނަ
އަހަރުގެ ނިޔަލަށް
ބާކ ފައިސާ

އިދާރ ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ދެއްވި ހިލޭ އެހ

3,267,524.00

2,958,543.85

308,980.15

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނން ހިނގި ޚަރަދު

2,154,500.00

1,885,552.79

268,947.21

ބަޖެޓް މުޅި ޖުމްލަ

5,422,024.00

4,844,096.64

577,927.36

އިދާރ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

ބަޖެޓުގެ ތަފްޞލު

 2017ވަނަ

 2017ވަނަ

 2017ވަނަ

އަހަރަށް ކަނޑައެޅި

އަހަރު ޖުމްލަ ޚަރަދު

އަހަރުގެ ނިޔަލަށް
ބާކ ފައިސާ

ޓ
ބަޖެ ް
1,820,664.00

1,940,223.46

-119,559.73

100,267.00

89,416.73

10,850.27

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

25,000.00

10,084.00

14,916.00

ދ ތަކެތގެ އަގު
އޮފސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯ ާ

63,500.00

19,689.04

43,810.96

ދމަތުގެ ޚަރަދު
އޮފސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚި ު

763,000.00

311,729.80

451,270.20

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

40,000.00

90,081.00

50,081.00

ސަރުކާރުންދޭ އެހ ،އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑޒް

405,432.00

495,819.82

90,387.82

1,500.00

-1,500.00

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު
ޕެންޝަނާއި ،މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި
ފއިސާ
ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫންގޮތުންދޭ ަ

ބދާނެ ގެއްލުމެއް
ލ ި
ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ި
ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ
ރމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ
އޮފސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަ ު
ޚަރަދު
ޖުމްލަ

ފން6608303 :
ޯ

49,661.00
3,267,524.00

ފެކްސް6608503 :

-

49,661.00

2,958,543.85

308,980.15

އލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އމެ ި
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނން ކުރެވުނު ޚަރަދު

ބަޖެޓުގެ ތަފްޞލު

 2017ވަނަ

 2017ވަނަ

 2017ވަނަ

އަހަރަށް ކަނޑައެޅި

އަހަރު ޖުމްލަ ޚަރަދު

އަހަރުގެ ނިޔަލަށް

ބަޖެޓް

 .1ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް

20,000.00

 2017އޯގަސްޓް މަހު މަސްޖިސުލްސުލްޠާން މުޙައްމަދު

ބާކ ފައިސާ
6,951.73

13,048.27

2,434.83

ލ
މުޢނުއްދން މިސްކިތް އެއަރކޯން ކަރަންޓް ބި ް
 2017ސެޕްޓެމްބަރ މަހު މަސްޖިސުލްސުލްޠާން
މުޙައްމަދު މުޢނުއްދން މިސްކިތް އެއަރކޯން ކަރަންޓް

633.43

ލ
ބި ް
 2017ނޮވެމްބަރ މަހު މަސްޖިސުލްސުލްޠާން
މުޙައްމަދު މުޢނުއްދން މިސްކިތް އެއަރކޯން ކަރަންޓް

1,966.61

ލ
ބި ް
 2017ޑިސެމްބަރ މަހު މަސްޖިސުލްސުލްޠާން
މުޙައްމަދު މުޢނުއްދން މިސްކިތް އެއަރކޯން ކަރަންޓް

1,916.86

ލ
ބި ް
 .2އިޖުތިމާޢި އަދި އުމްރާނ ތަރައްޤގެ އެކިއެކި

50,000.00

-

50,000.00

 .3ތަޢުލމު ކުރިއެރުވުމަށް

20,000.00

-

20,000.00

 .4ދނ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް (ޤުރުއާން

30,000.00

ޕްރޮގްރާމް ތަކަށް

މުބާރާތާއި ،ޤުރުއާނާއި ބެހޭ ކަންކަމަށް )
 2017ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލް ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ

15,284.22

14,715.78

8,200.22

ޚަރަދު
ފޭލިޖަމުއިއްޔާ ގުރުއާން މުބާރާތައް އެހގެގޮތުގައި

2,000.00

ދެއްވި
ހާފިޒް މުޙައްމަދު މުސްތަފާ ރަމަޟާންމަހު
ތަރާވސްނަމާދު ކޮށްދިނުމާއި ގުޅިގެން އެހއެއްގެ

3,084.00

ގޮތުގައި ދެއްވި  $200ޑޮލަރުގެ އެހ
އޔާންއަލ ވަހދު ވަނަ
ބ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުން ި
ހާސިލްކުރުމާއި ގުޅިގެން އެހގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލުން

2,000.00

ދެއްވި ފައިސާ
 .5ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމާއި ،މުބާރާތްތައް ރާވާ
ހިންގުމަށް
ބށި މުބާރާތުގައި
ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބޭއްވި ަ
ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

315,500.00

317,198.02

-1,698.02

2,730.20
އލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އމެ ި
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އޭދަފުށ ޓމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ އާމްދަނން
ކުރެވުނު ޚަރަދު
މިނިވަން  50ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތައް އޭދަފުށ

308,467.82

އވި ފުޓްބޯޅަ
ޒުވާނުންގެ ކްލަބްގެ ފަރާތުން ބޭ ް

2,000.00

ގއި ދެއްވި ފައިސާ
މށް އެހގެ ގޮތު ަ
ބެޑްމިންޓަން ޓ ަ

4,000.00

ޓިމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު
މުބާރާތައް އެހގެގޮތުގައި ދެއްވި ފައިސާ
 .6އެކިގޮތްގޮތުން ރަށަށް ރތިނަން ހޯދައިދޭ
ފަރާތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަށް
 .7އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމެއް ހަމަޖައްސައި
ދިނުމަށް
 .8ރައްޔިތުންގެ އިމާރާތްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް

20,000.00

-

20,000.00

50,000.00

-

50,000.00

30,000.00

މ އަދި ނަރުދަމާ ނިޒާމް
ރޯޝަންހިޔާގެ ފެންހިންދާ ނިޒާ ް

6,270.00

ބްލޮކްވުމާއި ގުޅިގެން މަރާމާތުކުރުމުގެ ޚަރަދު
 .9ޖަމުއިއްޔާ ތަކަށް އެހގެ ގޮތުގައި ދެވޭފައިސާ

6,270.00

23,730.00

50,000.00

އވި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް
ދަ ބިގިނާރސް ގެ ފަރާތުން ބޭ ް

8,000.00

42,000.00

8,000.00

އެހގެގޮތުގައި ދެއްވި ފައިސާ
 .10ކުނިމެނޭޖް ކުރުމަށް ޕިކަޕެއް ގަތުމަށް

300,000.00

279,026.67

20,973.33

 .11މަލްޓިޕާރޕަސް އިމާރާތަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

200,000.00

190,069.16

9,930.84

 .12ހައިމާކަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

150,000.00

139,647.10

10,352.90

 .13ކުނި މެނޭޖް ކުރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު

800,000.00

811,398.04

-11,398.04

 .14އިދާރ ޚަރަދު (ޗެކްފޮތް ހެއްދުމަށް)
 .15ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދަތުރު ފުޅަށް ޚަރަދު

-

-

-

100,000.00

93,397.09

6,602.91

 .16ޙިފްޒްކުލާހުގެ ޚަރަދު

19,000.00

18,310.76

689.24

ޖުމްލަ

2,154,500.00

1,885,552.79

268,947.21

އލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އމެ ި
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ކުރުމަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ފައިސާ

ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

ޓ
ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯ ް
ރގެ ފުރަ ަ
 2017ވަނަ އަހަ ު

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 .10ރިޕޯރޓް ނިންމުން
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ އޭދަފުށ ކައުންސިލްގެ  2017ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞލް ރިޕޯރޓް ލިޔެ
ނިންމާލުމުގެ ހެޔޮ ތައުފޤު ދެއްވި ކަމަށްޓަކައި ،ﷲ ގެ ޙަޟްރަތަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަމެވެ .އަދި މި ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލުމުގައި
ފަންނ ގޮތުންނާއި އިދާރ ގޮތުން އެހތެރިވެދެއްވި އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
ހަމައެއާއެކު ކައުންސިލްގެ އެންމެހައި ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކޮށް ހިންގުމުގައި އެހތެރިކަން ދެއްވި އެންމެހައި ފަރާތްތައް ވެސް މި
ޝުކުރުގައި ޝާމިލް ކުރަމެވެ.
މިކައުންސިލްގެ ހުރިހާވެސް އެދުމަކ ލާމަރުކަޒ އުސޫލުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތަށް
ދާއިރާގެ ހިންގުމުގެ ކަންތައްތައް ވހާވެސް އަވަހަށް ހަމަޖެހި ބައްޓަންވެގެން ދިއުމެވެ .އަދި މިރަށާއި މިރަށުގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެހާ
ރައްޔިތުންނަށް އުފާ ފާގަތިކަމާއި ހެޔޮވިސްނުން ދެއްވައި އިތުރު އަރުތަތައް ދެއްވުން އެދި މާތްﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ
ހަޟްރަތުގައި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ.

_______________
 10ޖެނުއަރ 2018

ފން6608303 :
ޯ

ފެކްސް6608503 :

މއިލްinfo@eydhfushi.gov.mv :
އ ެ
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