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 .1ތަޢާރަފު
މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު  7/2010ގެ
109ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވުނު  2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހު މާޅޮސްމަޑުލު
ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެވެ.
މިރިޕޯރޓްގައި

ކައުންސިލްގެ

ތަޞައްވުރާއި،

ކައުންސިލްގެ

މިޝަނާއި،

ރަށުގެ

ވަނަވަރު

ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

މީގެއިތުރުން  2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީޖާ
ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި ،އެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތަފްޞީލާއި،

މި އަހަރު ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި ،ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު

ހިމަނާލެވިފައިވާނެއެވެ.
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 .2ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވަރު
ދީނީ ،އިޖްތިމާޢީ ،ޞިއްޙީ ތަޢުލީމީ ،ޡަޤާފީ ،އިޤްތިޞާދީ ،އަދި ޢުމްރާނީ ގޮތުންނާ ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ތަރައްޤީއަށް ލޯބިކުރާ އެކުވެރި
ރަޙުމަތްތެރި އެކަކު އަނެކަކަށް އަޅާލާ އުފާވެރި ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ މި ސަރަޙައްދުގެ ނާރެހަކަށް ހެދުން

 .3ކައުންސިލްގެ މިޝަން
އިސްލާމީ އުޞޫލްތަކާއި ،އިޖްތިމާޢީ ރިވެތި އާދަތަކަށާއި ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް ރައްޔިތުން އަހުލުވެރިކުރުވުން.
ޞިއްޙީގޮތުން ހޭލުންތެރި ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ އަދި ޞިއްހީ ޚިދުމަތަކީ ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ލިބިފައިވާ އެއްޗަކަށްހެދުމާއި،
ޚިދުމަތުގައި ދެމިތިބި މުއައްޒަފުންނާއި ،އެދާއިރާއަށް އަލަށްވަންނަ މުއައްޒަފުންނަށް ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދައިދިނުން.
ޒަމާނުއްސުރެ ރަށުގައި އޮންނަ ޘަޤާފަތް ދިރުވައި އާލާކޮށް ދެމެހެއްޓުން.
ކުޑަކުދިންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީމީހުންނާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ލިއްބައިދޭ ބަދަހި އާއިލާ ތަކެއް
ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ހެދުން.
ޒާމާނީ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޤައުމާއި ރަށަށް ބޭނުންތެރި ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން އެންމެފުރިހަމަ ތަޢުލީމުދޭ ނިޒާމެއް
ޤާއިމްކުރުމާއި ،އުފެއްދުންތެރިކަމާއިއެކު ތަފާތު ހުނަރުތައް އުގަންނައިދިނުމުގެ ފެންވަރު މަތިވެގެންދާނެ މާޙައުލެއް ޤާއިމްކުރުން.
ކަސްރަތާއި ތަފާތު ކުޅިވަރު ކުޅެވޭނެ ނިޒާމްތައް ޤާއިމްކޮށް އަދި މި ދާއިރާތަކަށް ފަންނީމީހުން ތަމްރީނުކުރުމާއި ،ތަމްރީނުކުރެވޭ
މީހުންނަކީ ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ބަޔަކަށްހެދުން.
ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއި ،ފެހި އަދި ހިޔާ ލިއްބައިދޭ ދިރިއުޅެން ހިތްފަސޭހަ

ރަށަކަށް ހެދުމާއި،

ތިމާވެށިދެކެ ލޯބިވާ ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ތަންތަނާއި ތަކެތި އެގޮތުގައި ދަމަހައްޓާ ރައްޔިތުންތަކެއް ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ހެދުން.
ޒަމާނީ މަސްވެރިކަމަށް މަގުފަހިކޮށް ،ދެމެހެއްޓެނެވި މަސްވެރިކަން އާލާކުރުމާއި ،ދަނޑުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމާއި ،ކުދި އަދި
މެދުފަންތީގެ

ވިޔަފާރި

ކުރިއަރުވައި

ތަރައްޤީކުރުމަށް

ފުރުސަތު

ހޯދައިދިނުމާއި،

ބަނދަރުމަތީގައި

ވިޔަފާރި

ފުޅާކޮށް

ރައްކާތެރިކަމާއެކު މުދާ ލިބޭނެގޮތް ހެދުން.
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 .4ރަށުގެ ވަނަވަރު  /ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު


އޭދަފުއްޓަކީ މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މެދުތެރޭގައި ކާށިދޫ ބޮޑު ކަނޑާއި ގުޅިފައިވާ އަތޮޅޮގެ އިރުމަތީބިތުގައި އޮންނަ ރަށެކެވެ .މި
ރަށް އޮންނަނީ ހުޅަގު އިރުން  37ދަގީގު  0ސާނިޔާ ،އުތުރުން  00ދަގީގު  0ސާނިޔާއިރުގައެވެ .އަދި މިއީ އަތޮޅު އިރުމަތީ
ފަރާތު އަތޮޅު މެދެތެރޭގައި އޮންނަރަށެކެވެ .މިރަށަކީ ޤުދުރަތީ ގޮތުން އެކުލެވިގެންވާ މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރިއަށް ނިސްބަތްވާ
ރަށެކެވެ.

މިރަށާ

ހުންނަދުރުމިނަކީ
ބޮޑުމިނަކީ

03

67

މާލެއާ

ދެމެދު

މޭލެވެ.

މިރަށުގެ

ހެކްޓަރެވެ.

އިދާރީގޮތުން

މިއަތޮޅުގެ ވެރިރަށަކީ އޭދަފުއްޓެވެ .މިރަށަށް
ސިޔާސީގޮތުން ދީފައިވާ ނަމްބަރަކީ

F 10

އެވެ.


 1098ވަނަ އަހަރު ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް
މިރަށުގެ

އާބާދީއަކީ

7761

އެވެ.

މީގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ  9690އަންހެނުންނާ
 9313ފިރިހެނުންނެވެ .އަދި  010ގޭގައި މީހުން ދިރިއުޅެމުންދެއެވެ .މިރަށުގައި ވިޔަފާރި ކުރާ  10ފިހާރަ ހުރެއެވެ .އަދި
މަސްވެރިކަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ  10އުޅަނދު އޮވެއެވެ .މިރަށުގައި  97ހޮޓާ ހުރެއެވެ.


ބ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްވެސް ހުންނަނީ މިރަށުގައެވެ .މަތީ ތަޢުލީމް ބޭނުންވާފަރާތްތަކަށް ވިލާކޮލެޖްގެ
އައުކޯސްތަކެއް މިއަހަރު މާރޗްމަހުގެ ތެރޭގައި މިރަށުގައި ފަށައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވެއެވެ .މީގެއިތުރުންވެސް މަތީ ތައުލީމުގެ
ފުރުޞަތު ހޯދައި ދިނުމުގެ ގޮތުން މިދިޔައަހަރު ހުޅުވި މައިކޮލެޖްގެ ގޮތްޕެއް ހުޅުވައިގެން އެފުރުސަތުވެސް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.
ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒާއި ގުޅިގެން

ކީރިތި

އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން
މިއަހަރު

ޖެނުއަރީމަހުގެ

ތެރޭގައި

މިރަށުގައި ޤާރީކޯސް ލެވެލް  1ގެ
ކޯހެއް

ފައްޓައިގެން މެއިމަހުގެ މެދުތެރޭގައި

ކޯސް

ނިންމާފައިވެއެވެ.




ބޭރުން

ރަށުން

ކިޔަވަން

އަންނަކުދީންނަށާ

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.
ކޭބަލް ޓީ ވީގެ ޚިދުމަތާއި އަދި ފައިބަރނެޓް ،ސުޕަރނެޓް އިންޓަރނެޓާ ލޭންޑްލައިން ފޯނުގެ ޚިދުމަތްވެސް އޭގެ
ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލިބެމުން ދާކަން ފާހަނގަކުރަމެވެ.

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ

6

ހގެ ރިޕޯޓް
ރތަމަ  6މަ ު
ހރުގެ ފު ަ
ވނަ އަ ަ
ަ 1096

 .5ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު
 2018ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ޙާޞިލްވި މިންވަރު

#

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ

ނަތީޖާ

މުއްދަތު

ޙާޞިލްކުރެވުނު

ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް
Q1

Q2

Q3

Q4

-

-

މިންވަރު

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މަސްވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުން
1

މަސް މާރކެޓްކޮށް ވިއްކުމަށް ރަށުގައި މަސްމާރުކޭޓެއް ހެދުން
ޒުވާނުން ޝައުގުވެރިކުރުމަށް

މަސްވެރިކަމަށް



ތަފާތު ހޭލުންރެތި

ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން








40%



ޑެންގޫއާއި ޗިކަންގުންޔާ ފަދަ ބަލިތައް ފެތުރުން މަދުކުރުން
ބ.އޭދަފުށި ކައުންސިލާއި ބ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ގުޅިގެން ރަށުތެރެ
ހޭލުންތެރިކަން

ސާފުކުރުމާއި
ހަރަކާތްތެރިވާނެ

އިތުރުކުރުމާއިއެކު
ތަމްރީނުކޮށް

މީހުން

ކުއްލި

ހާލަތުގައި

ކަންކަމަށް

އަބަދުމެ









60%

ތައްޔާރުވެތިބުން.
2

ޑެންގީ،

ޗިކަންގުންޔާ

ފަދަބަލި

ތަކަކީ

ކޮބައިކަމާއި

ބަލިތަކުގެ

އަލާމާތްތާއި ބަލިޖެހުމުން އަމަލުކުރާނޭގޮތް ރައްޔިތުންނަށް އެގިފައިވުން.









70%

ޑެންގީ  ،ޗިކަންގުންޔާ އަދި ސްކްރަޕްޓައިޕަސް ފަދަ ބަލިތަކުން
ދިފާއުވުމަށް ބޭނުންވާނޭ ބޭހާއި ވެކްސިނާއި މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް
ވަސީލަތް(ކެމިކަލްފަދަތެކެތި)

ބޭނުންވާ

ދާއިމީ

ގޮތެއްގައި









70%

ތައްޔާރުކޮށްފައި ބެހެއްޓުން.
ޑްރަގާއި އެހެންހެން މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ތެރެއަށް ޒުވާނުން ވަނުން ހުއްޓުވުން
3

ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ގިނަކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ބޭއްވުމާއި ޒުވާނުންގެ
ބައިވެރިވުން މުޖްތަމައު ތެރޭގައި އިތުރުކޮށް ޒުވާނުންނަށް ބޭނުންވާނޭ









30%

އެކި ކަންކަމުގެ ގިނަތަމްރީނުތަކާއި ވޯރކްޝޮޕްހިންގުން.
ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެދާއިރާ ކުރިއެރުވުން
ރަށުގައި

ތަފާތު

ކުޅުންތެރިން
4

ކުޅިވަރު

ކުރިއެރުވުމަށް

މުބާރާތްތައް
ކޯޗިންގކޭމްޕް

ކުރިޔަށްގެންދިޔުމާއި
ތަކާއި

ޓްރެއިނިންގް









40%

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.
ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެފް .އޭ .އެމް އިންބާއްވާ މިނިވަން ފަންސާސް
ޗެމްޕިއަންޝިޕް ދުރާލާ ތައްޔާރުވެމުބާރާތަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމާއި









80%

މުބާރާތުގައި ވާދަކޮށް ކާމިޔާބުހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.
ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ތައުލީމާއި ހުނަރު ދަސްކުރުމުގެ ފުރުސަތު
5

ސެކަންޑަރީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރާ ދަރިވަރުންނަށް ރަށުގައި ތިބެގެން
އިންފޯމޭޝަން

ޓެކްނޮލޮޖީ

އަދި

ބިޒްނަސް

މެނޭޖްމަންޓް

ފަދަ









75%

ދާއިރާތަކުން ސްކޫލުން ބޭރުން ރާއްޖޭގައި އުފެދިފައިހުރި އެކަޑަމިކް

(މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ)

7

ޓ
ފސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަ ް
އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
 2018ވަނަ އަ ަ

އެންޓިޓީތަކުން
ކަށަވަރުވާނޭ

ލެވެލް

،3

ކްލާސްތަކާއި

4

ލެވެލް

އަދި

ޕްރޮގްރާމްތަށް

5

ގެސެޓްފިކެޓް

ދެމެހެއްޓެނިވި

ގޮތަކަށް

ހިންގައިގެން.
އަންހެނުންނާމެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ނައްތާލުން
6

ސިޔާސީގޮތުން ބޭއްވޭގިނަގުނަ ހަރަކާތްތަކާއި ސިޔާސީ މަގާމްތަކަށް
އަންހެނުންނަށް ފުރުސަތުދިނުން.





-



40%

ރަށުފެންވަރުގައި ހިންގޭ ހަރަކާތްތަކުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން
7

ރަށްކުރިއެރުވުމާއި

ތަމްސީލުކުރުމުގައި

އަންހެނުންގެހިއްސާ

ވީހާވެސްއިތުރުކޮށް އަންހެނުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމުގެ މުބާރާތްތަކާއި





-



50%

ވާދަވެރިކަމުގެ މުބާރާތްތަށް ރާވާހިންގުން.
ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުން
8

ނައްތާނުލެވޭ ޒާތުގެ ކުނި ރ.ވަންދޫއަށް ގެންދިއުމުގެ އިންތިޒާމް
ހަމަޖެއްސުން





-



85%

ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން
ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެދަށުން ޚާއްސަ މުނިސިޕަލް މުވައްޒަފުންތައް
9

ހަމަޖައްސައި ގަވާއިދުން ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓައިގެން.
ހަފްތާތެރޭގެ ދުވަސްތަކަށް ބަހާލައިގެން މަގުތަކާއި ،ގޮނޑުދޮށާއި،
ހޭޅިފަށް އަދިހުސްބިންތައް ކުނިކަހާ ވިނަނޮޅާ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން









95%









70%

މަގު ދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން
10

ރަށުގެ ހިއްކާފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ކޮންމެ  100މީޓަރަކުން ދިއްލުމެއް
ހަރުކުރެވި އިރުއޮއްސި 6

ކުން އިރުއަރާ 6

ކަށް ދިއްލިފައި









95%

ހުންނާނެހެން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
11

މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން
 3.2ކިލޯމީޓަރު މަގުގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން









80%

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު އިތުރުކުރުން
12

ބ.އޭދަފުށިގެ

އުމްރާނީ

ތަރައްގީގެ

ޒުވާނުންނާއި

އަދި

ފުދުންތެރިކަން

އެންމެހައި

މަސައްކަތްތަކުގައި

ކުޑަފަރާތްތަކަށް

ފުރުސަތު





-



30%

ހޯދައިދިނުން.
ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރުކުރުން
ތެޔޮވިއްކާނޭ ބިމާއި ވިޔަފާރި މަރުކަޒު ތަކާއި ސިނާއީ އެކިބޭނުންތަކަށް
13

ދޫކުރެވޭ ބިން އިތުރުކުރުން.





-

-

0.0%

ދިގުމުއްދަތަށް ބޮޑެތި އިންވެސްޓްތަކަށް ބިންދޫކުރުން ( .ގެސްޓްހައުސް
 ،ފެކްޓްރީ ،ބޯޓްޔާރޑް ،ސްލިޕްވޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ ތަންތަން







-

0.0%

ތަރައްގީކުރުމަށް )
ކުދިއަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް އިތުރުކުރުން
 14ކުދިއަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތަކާއި
ވޯރކްޝޮޕްތަށް ބާއްވައިގެން.
15









60%

އިސްލާމްދީން ކުރިއެރުވުން
ދީނީ ތަޢުލީމް ހޯދާ ޒުވާނުން އިތުރުކުރުމާއި ރީތިކޮށް ޤުރުއާން ކިޔަވަން

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ









95%
8

ޓ
ފސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަ ް
އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
 2018ވަނަ އަ ަ

ދަންނަ މީހުން އުފެއްދުމާއި އިމާމުންނާއި ޖަމާޢަތްތެރިން އިތުރުކުރުމަށް
ބޭނުންވާ ތަމްރީންތަކާއި ކޯސްތައް ހޯދައިދިނުން.
ރަށުފެންވަރުގައި އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން
ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ދީނީ ނަސޭހަތާއި ދަރުސް

-

ޕްރޮގްރާމްތައް ގިނައިން ބޭއްވުން.



-

-

50%

ކުށްތަކާއި އަނިޔާޥެރިކަމާއި މާރާމާރީތައް މަދުކުރުން
16

އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒާއި ކުޅިވަރު އެކުވެނި ގާއިމްކޮށްގެން ޒުވާނުންގެ
މެދުގައި

ބޭއްވޭ

އެކިއެކި

ޒުވާނުންގެ

މުބާރާތްތަކާއި

ބޭނުން



-





40%

މުޖްތަމައުގައި އިތުރުކޮށްގެން.
ޒުވާނުންނަށް ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމާއި ،ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން
17

އެކިއެކިދާއިރާ

ތަކުން

ތަމްރީން

ތަކާއި

ކޯސްތަކުގައި

ވީހާވެސް

ގިނަޒުވާނުން ބައިވެރިކުރުމާއި ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ކުރިއަށްދާން









20%

ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން.
ރައްޔިތުންނަށް މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ކަންކަން ނިންމުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން
ރައްޔިތުންނާއި އެކުގިނަ މަޝްވަރާ ބައްދަލުމާއި އާންމު މައުލޫމާތު



 18ހިއްސާކުރުމުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން.
ކޮންމެ ކަމަކަށް އެކަމަކާގުޅުންހުރި މީހުނަށް ވަކިން އަމާޒުކޮށްގެން
ބޭއްވޭ މަޝްވަރާތަކާއި ފޯކަލް ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން.

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ









90%



90%

9

ޓ
ފސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަ ް
އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
 2018ވަނަ އަ ަ

.6

ޙާޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް

އޭދަފުށީ އިރުމަތީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ސަރަހައްދަށް  1ލައްކަ އަކަފޫޓް ބޮޑުކުރުން
އޭދަފުށީ އިރުމަތީ ސަރަހައްދު ޔޫތު ސެންޓަރާ އިންވެގެން އޮތް ފުޓްބޯޅަ
ދަނޑަށް އެއްލައްކަ ދިހަހާސް އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑުބިމެއް އިތުރުކޮށް
އެބިން ޔޫތު މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކޮށް ކައުންސިލުން ބިމުގެ ރަޖިސްޓްރީ
ހަދާ ޔޫތް މިނިސްޓްރީއަށް ވަނީ ފޮނުވިފައެވެ.
މިބިން ދަނޑު ސަރަހައްދަށް އިތުރުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ނިމިދިޔަ
ކައުންސިލްގެ ދައުރުގައެވެ .އިތުރުކުރެވުނު ބިމަކީ ދަނޑާ އިންވެގެން
އިރުމައްޗަށާއި ،އުތުރަށް އޮތް ބިމެކެވެ.
އޭދަފުށީ އިރުމަތީ ސަރަހައްދު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑަކީ އޭދަފުށީގެ މަހުޖަނު އަހްމަދު ނަޒީރުގެ ހަރަދުގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު ޓާފް ދަނޑެއް
އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބިމެވެ .އަދި އެބިމުގައި ބައިނަލް އަގުވާމީ ފެންވަރުގެ ޓްރެކަކާއި ،ކުޅިބަލާނެ ސަރަހައްދެއްގެ އިތުރުން
އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކެއް ހެދުމަށްވެސް ކުރިން މަޝްވަރާ ކޮށްފައިވެއެވެ.

އޭދަފުށީގައި ގާރީކޯސް ފުރިހަމަކުރި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުން
ކިރީތި ގުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގެ އޭދަފުށީ ގޮފިން މިދިޔަ އަހަރު ކުރިޔަށްގެންދިޔަ
ގާރީކޯސް ލެވެލް  1ފުރިހަމަ ކުރި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ޙަވާލު ކުރުމުގެ
ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ .މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލްގައި ބޭއްވި ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ
ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ބ .އަތޮޅުގެ ކުރީގެ
އަތޮޅުވެރިޔެއްކަމުގައިވާ ބ .އޭދަފުށީ އޯކިޑްވިލާ އަބްދުއްރައްޒާގް މުހައްމަދެވެ .މިދިޔަ
އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު އޭދަފުށީގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔަ މިކޯސް ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް
ހާސިލްކުރީ  47ބައިވެރިންނެވެ .އޭދަފުށީ ކައުންސިލާ ،ކީރިތި ގުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒު ގުޅިގެން އޭދަފުށީގައި ގުރުއާނާއިބެހޭ މަރުކަޒުގެ

ގޮތްޕެއް ގާއިމްކުރީ މިދިޔަ އަހަރުއެވެ.
ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ނުކުމެ ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން
އޭދަފުށީ

ކައުންސިލާއި

މިރަށުގައި

ހުރި

ސަރުކާރު

މުއައްސަސާތައް

ގުޅިގެން މިއަހަރުގެ މާރޗްމަހުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ
ސަރަހައްދުތަކާއި

ގޮނޑުދޮށްތައް

ސާފުކުރެވިފައެވެ.

މިމަސައްކަތުގައި

ސަރުކާރުގެ ގިނައަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުންނާއި ރަށުގެ ޢާއްމުން ބައިވެރިވިއެވެ.
ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ހުސްފުޅިއާއި ދަޅު ހޮވައި އެއްކުރެވުނެވެ.
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ
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ބަހިއްޔާޕްރީސްކޫލް ހިންގުން މިއާންޒް އިންޓަނޭޝަނަލްއާއި ޙަވާލުކުރުން.
ބަހިއްޔާ ޕްރީސްކޫލް ހިންގުން މައިކޮލެޖާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް
ހަމަޖެއްސެވިއެވެ .އެއީ މިކަން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން
ބިޑް އުސޫލުން ބިޑް ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާގޮތަށް ކުރެވުނު ކަމެކެވެ.

ޤާރީކޯސް ލެވެލް  2ކުރިއަށް ގެންދިއުން
ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒާއި ކައުންސިލް ގުޅިގެން މިއަހަރު ފެބްރުއަރީ މަހު ޤާރީކޯސް
ލެވެލް  2ގެ ކިޔެވުން ފައްޓައިގެން މެއިމަހުގެ މެދުތެރޭގައި ކޯސް ނިންމާފައިވެއެވެ.

މަސްޖިދިލް ސުލްތާން މުހައްމަދު މުއީނުއްދީން މަރާމާތު ކުރުން.
އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ދީލަތި އެހީއާއެކު ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން މިރަށު ހުކުރުމިސްކިތުގެ
މުންނާރާއި،ފެންގެއާއި ދޭތެރޭގައި އޮތް ހުސްޖާގައިގައި  2ފާޚާނާއާއި ،ފެންއިސްކުރުބަރިއެއް
ހެދުމުގެ

މަސައްކަތް

ހަވާލުކޮށް

ރަމަޟާންމަސް

ފެށެންވާއިރަށް

މަސައްކަތް

ނިންމާ

ރައްޔިތުންނަށް އެޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ .އަދި މިސްކިތުގެ މުންނާރުގައި ރަގަޅު ފެންވަރެއްގެ
ލައިޓްތަކެއް ހަރުކޮށް އަންހެނުން ނަމާދު ކުރާބައިގައި ކުރިން ޖަހާފައިހުރި ޕާރޓިޝަން
ބަދަލުކޮށް އައު ޕާރޓިޝަންއެއް ހަރުކުރެވުނެވެ.

ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން
މިބައްދަލުވުމަކީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ގޮތުން ކައުންސިލްތަކުން އަހަރަކު
ދެފަހަރު ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރުމަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާތީ އެގޮތުން މިއަހަރު ފެބްރުއަރީ
މަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައްދަލުވުމެވެ .ބައްދަލުވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް
އައްސަވާ އެކަންކަމަށް ޖަވާބުދާރީވެލެއްވިއެވެ.

ސުނާމީއަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމާބެހޭ ޑްރިލް އެއް ބޭއްވުން
“އޭޝިއާ ފެސިފިކް ރީޖަނަލް ސްކޫލް ސުނާމީ ޑްރިލް ޕްރޮޖެކްޓް”ގެ ނަމުގައި  ،އޭޝިޔާ
ޕެސިފިކް ރީޖަންގެ ސްކޫލްތައް ސުނާމީ ކާރިސާއަށް ހޭލުންތެރިކުރުވަން ކުރިއަށްގެންދާ
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ސުނާމީއަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމާ ބެހޭ ޑްރިލް އެއް އޭދަފުށީގައި ބޭއްވުނެވެ.
ހަފްތާއެއްގެ މުއްދަތަށް ބ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީމަރުކަޒުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިޕްރޮގްރާމްގައި
ކައުންސިލަރުން އިދާރީ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ .ޓްރެއިނިން ސެޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުނީ ޔޫއެންޑީޕީއާ ،މޯލްޑިވިއަން
ރެޑްކްރެސެންޓާއި ،މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު ސާވިސްއާއި ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އަދި
ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ގުޅިގެންނެވެ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ
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މިނިވަންޗެމްޕިއަންޝިޕް  2018ގައި އޭދަފުށިން ޓީމެއް ބައިވެރިވުން

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް  2018ގައި އޭދަފުށިން ޓީމެއް ބައިވެރިވެ މުބާރާތުގެ
ފުރަތަމަ މެޗުން ބަލިވުމާއި ގުޅިގެން މުބާރާތުން ޓީމް ވަކިވާން ޖެހުނެވެ.

" ކްލަބް އޭދަފުށި " ނަމުގައި ކްލަބެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން
އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަމުގައި ކްލަބެއް ރަޖިސްޓްރީކޮށް ކްލަބް އިފްތިތާހްކޮށް
މެމްބަރުން ހޮވުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ .މިކްލަބަކީ ކައުންސިލުން އެކިއެކި
މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ގޮތުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ކްލަބެކެވެ.

އޭދަފުށީގައި ގާއިމްކުރި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އާ އިމާރާތް ހުޅުވައިފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ފަރާތުން ބ.އޭދަފުށީގައި އަލަށް އިމާރާތް ކުރި ބޭންކް އޮފް
މޯލްޑިވްސް

އޭދަފުށީ ބްރާންޗް 19

އޭޕްރީލް 2018

ވަނަ ދުވަހު

ހުޅުވައިފިއެވެ.

ކައުންސިލުން ހިލޭ ބިން ދޫކޮށްގެން އަލަށް ހުޅުވުނު މިބްރާންޗްގެ ސަބަބުން އޭދަފުށި އަދި
އަތޮޅުގެ ގިނަ ބަޔަކަށް ލުއިފަސޭހަކަން ލިބިގެންދާނެއެވެ .އަލަށް ހުޅުވި މި އިމާރާތާއެކު
ބީއެމްއެލް އިން ވަނީ  24ގަޑިއިރު ޚިދުމަތް ލިބޭ ސެލްފް ސަރވިސް ބޭންކިންގސެންޓަރެއް
ގާއިމު ކޮށް އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް  24ގަޑިއިރު ފައިސާ ޖަމާކުރުމާއި ،ފައިސާ ދެއްކުމާއި ޓްރާންސްފަރ ކުރުމުގެ
ޚިދުމަތް ވެސް ތައާރަފް ކޮށްފައެވެ.

ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ނުކުމެ ކުނިގޮނޑު ސާފުކުރުން
މިރަށު ކުނިގޮނޑު ސަރަހައްދު ސާފުކުރުމުގެ ގޮތުން އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ނުކުމެ
ކުނިގޮނޑު ސަރަހައްދު ވަނީ ސާފުކުރެވިފައެވެ .އެގޮތުން އެސަރަހައްދުގައި ހުރި ދަޅާއި ފުޅި
ނަގައި

އެއްތަނަކަށް

ޖަމާކުރުމުގެ

މަސައްކަތް

ކުރެވުނެވެ.

މިމަސައްކަތުގައި

ކުނިގޮނޑު

މުވައްޒަފުންނާއި ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ.

ބ.މާޅޮހު  /މާރެސް ކްލަބްގެ ފަރާތުން ބ.އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވުނު ވޮލީ މުބާރާތުގައި އޭދަފުށީ އަންހެނުންގެ ވޮލީ
ޓީމެއް ބައިވެރިވުން
ބ.މާޅޮހު  /މާރެސް ކްލަބްގެ ފަރާތުން ބ.އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވުނު ވޮލީ މުބާރާތުގައި
އޭދަފުށީ އަންހެނުންގެ ވޮލީ ޓީމެއް ބައިވެރިވެ މުބާރާތުގައި ސެމީ ފައިނަލާއި ހަމައަށް
ދަތުރުކޮށްފައިވެއެވެ .މިއީ މިފަދަ މުބާރާތެއްގައި އޭދަފުށިން އަންހެން ޓީމެއް ބައިވެރިވި ފުރަތަމަ
ފަހަރެވެ.
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ
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ޑެންގީ ހުން ފެތުރެމުންދާތޯ މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން ނައްތާލުމަށް ރަށުތެރެ ސާފުކުރުން
މަދިރީގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ޑެންގީ ހުން މިދުވަސްވަރު ފެތުރެމުންދާ މިންވަރު އިތުރުވަމުން ދާތީ
މަދިރި

ނައްތާލުމުގެ

ރަށުތެރެ

ގޮތުން

ސާފުކުރުމުގެ

ޕްރޮގްރާމެއް

ހޮސްޕިޓަލާއި

ބ.އަތޮޅު

ކައުންސިލާއި އޭދަފުށީގައި ހުންނަ ސަރުކާރު އޮފީސްތަކާއި ޖަމިއްޔާތައް ގުޅިގެން ސާފުކުރުމުގެ
ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.

ރަށުފެންވަރުގައި އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ބޭއްވުނު ޤުރުއާން މުބާރާތް
އަތޮޅު ގުރުއާން މުބާރާތަށް ކުދިން ހޮވުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު މުޅިރަށަށް
ހުޅުވާލައިގެން ރަށުފެންވަރުގައި ކައުންސިލުން ބާއްވަމުންގެންދާ ޤުރުއާން މުބާރާތް
މިއަހަރު އޭޕްރިލްމަހު  12ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވިފައިވެއެވެ .މީގެ ތެރެއިން  7ދަރިވަރަކު
ވަނީ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ހޮވިފައެވެ.

އޭދަފުށީގައި ބިޒްނަސް އިންކިއުބޭޓަ ސާވިސް ސެންޓަރެއްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މަސައްކަތަށް ތަނެއް ދިނުން
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ފަރާތުން އޭދަފުށީގައި ބިޒްނަސް
އިންކިއުބޭޓަ ސާވިސް ސެންޓަރެއްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް މަލްޓިޕާޕަސް އިމާރާތުން
ތަނެއް ދިނުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ .އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން
ފޯރުކޮށްދޭ

ހިދުމަތްތައް

ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި

ގާއިމްކުރާ

މި

ސެންޓަރު

ހިންގާނީ މިނިސްޓްރީގެ އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓު އެންޓަޕްރައިޒް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ
ދަށުން ހިންގާ ބިޒްނަސް ސެންޓަރު (ބީސީ މާލެ) ގެ ދަށުންނެވެ .ބިޒްނަސް
ސާވިސް ސެންޓަރުތަކުން ދެވޭ މައިގަނޑު ޚިދުމަތްތަކަކީ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފަންނީ ހުނަރާއި ޓްރޭނިން ޕްރޮގުރާމްތައް
ހިންގުމުގެ އިތުރުން ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް ބިޒްނަސް ކޮންސަލްޓެންސީ ދިނުން ފަދަ ކަންކަމެވެ.

އޭދަފުށީ މަގުހެދުމުގެ ސައިޑް ވޯކް 90 ،އިންސައްތަ ނިމިއްޖެ
ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ އޭދަފުށީގެ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ސައިޑް މަސައްކަތްތަކުގެ
 90އިން ސައްތަ މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ .ކައުންސިލުން މޮނިޓަރކޮށްގެން ކުރިއަށްދާ
އިންސައްތަ

މިމަސައްކަތުގެ

90

އޮގަސްޓްމަހުގެ

ތެރޭގައި

ތާރު

މަސައްކަތް
އެޅުމަށް

މިހާރު

ފައްކާ

މުޅިން

ކުރެވޭވަރަށް

ނިމިފައިވުމާއެކު
މަގުތައް

މުޅިން

ނިންމާލެވޭވަރު ވާނެކަމުގައެވެ.

ފިޠުރު އީދު ނަމާދުކުރުމަށް މިސްކިތް ތައްޔާރުކުރުން
ކައުންސިލްގެ

ފަރާތުން

ރައްޔިތުންނަށް

ފިތުރު

ޢީދު

ނަމާދުކުރެވޭނޭ

އިންތިޒާމް

ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި މިސްކިތުގެ ބޭރުގައި ސަރަތި އަޅާ ރަނގަޅު ޓްރެފިކް އިންތިޒާމްތަކެއް
ވަނީ ހަމަޖެއްސިފައެވެ.

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ
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ޓާފް ދަނޑަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ އާޝިޕްމަންޓެއް އަތުވެއްޖެ
އޭދަފުށީ

ޗާނދަނީގޭ

އަހްމަދު

ނަޒީރު (ކްރައުން

ނަޒީރު )

އޭދަފުށީގައި

އަޅުއްވައި ދެއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ އިންޓަނޭޝަނަލް ފެންވަރުގެ ޓާފް ދަނޑު އެޅުމަށް
ބޭނުންވާ

ތަކެރީގެ

އިތުރު

އޭދަފުއްޓަށް

ޝިޕްމަންޓެއް

ފޮނުވައިފިއެވެ.

މި

ޝިޕްމަންޓްގައި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ޓާފް އާއި ޓާފު އެޅުމަށް
ބޭނުންވާ ސާމާނާއި ދަނޑު ތެރެއަށް ފެން ހިންދާ އަދި ބޯޅަ ބައުސް ކުރުމަށް ހަދާ
ޝޮކް ޑްރެއިން ސިސްޓަމެއްވެސް

ހިމެނެއެވެ.

އޭދަފުށީގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ފެން ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލުން މަގުތަކުގެ ފެންހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން
ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ހުޅަގު މޫސުމްގެ ވިއްސާރައިގައި  17މެއި  2018ވަނަދުވަހުގެ
ރޭގެ ފަތިހުން ފެށިގެން މެދު ނުކެނޑި ހެނދުނު  10ޖަހަންދެން ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުމުގެ
ސަބަބުން އޭދަފުށީގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ހިނގާ މީހުންނާއި ދުއްވާ ތަކެއްޗަށް
އުނދަގޫވާވަރަށް ފެން ބޮޑުވިއެވެ .އަދި މިވިއްސާރައިގައި ގޭގެއަށްވެސް ފެންވަދެގެން
ރިޕޯޓް ކުރިއެވެ .ރަށުގެ މަގުތަކުގައި ފެން ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލުން
ފެންހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.

އިމާމްވެ ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރާ ހާފިޒް އޭދަފުއްޓަށް ގެނައުން
މިއަހަރުވެސް އޭދަފުށީ ބޮޑުމިސްކިތުގައި އިމާމްވެ ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެންނަ
ގާރީ

އޭދަފުއްޓަށް ގެނެވުނެވެ .ކައުންސިލާއި އަމިއްލަ ފަރާތެއް ގުޅިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު އޭދަފުށީ

ބޮޑު މިސްކިތުގައި ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އިމާމްވެ ތަރާވީޙު ނަމާދު ކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ
ޙާފިޒަކު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެއެވެ.

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ
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.7

 2018ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ

ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިނުވާ ހަރަކާތްތައް
ޙަރަކާތް  :1މަސްމާރުކޭޓްކޮށް ވިއްކުމަށް ރަށުގައި މަސްމާރުކޭޓެއް ހެދުން
ސަބަބު/ދަތިތައް :މި ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ މަސައްކަތް
ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އުޅެވިފައި ނެތުމުންނެވެ.
ޙަރަކާތް  : 2މަސްވެރިކަމަށް ޒުވާނުން ޝައުގުވެރިކުރުމަށް ތަފާތު ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
ސަބަބު/ދަތިތައް :މި ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ މަސްވެރިކަމަށް
ޝައުގުވެރިވާ ޒުވާނުން މިޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެފައި ނުވާތީއެވެ.
ޙަރަކާތް  :3ބ.އޭދަފުށިގެ އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތަކުގައި ޒުވާނުންނާއި އަދި ފުދުންތެރިކަން
ކުޑަފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުން.
ސަބަބު/ދަތިތައް :މި ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ މަސައްކަތް
ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އުޅެވިފައި ނެތުމުންނެވެ.
ޙަރަކާތް  :4ތެޔޮވިއްކާނޭ ބިމާއި ވިޔަފާރި މަރުކަޒު ތަކާއި ސިނާއީ އެކިބޭނުންތަކަށް ދޫކުރެވޭ ބިން އިތުރުކުރުން.
ސަބަބު/ދަތިތައް :މި ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ ލޭންޑް ޔޫސް
ޕެލޭން ފައިނަލްކޮށް އެއަށް އަމަލު ކުރެވެމުން ނުދާތީއެވެ.
ޙަރަކާތް  :5ދިގުމުއްދަތަށް ބޮޑެތި އިންވެސްޓްތަކަށް ބިންދޫކުރުން ( .ގެސްޓްހައުސް  ،ފެކްޓްރީ ،ބޯޓްޔާރޑް ،ސްލިޕްވޭ އަދި
ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ ތަންތަން ތަރައްގީކުރުމަށް )
ސަބަބު/ދަތިތައް :މި ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ ލޭންޑް ޔޫސް
ޕެލޭން ފައިނަލްކޮށް އެއަށް އަމަލު ކުރެވެމުން ނުދާތީއެވެ.
ޙަރަކާތް  :6ކުދިއަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތަކާއި ވޯރކްޝޮޕްތަށް ބާއްވައިގެން.
ސަބަބު/ދަތިތައް :މި ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ މަސައްކަތް
ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އުޅެވިފައި ނެތުމުންނެވެ.
ޙަރަކާތް  :7އެކިއެކިދާއިރާ ތަކުން ތަމްރީން ތަކާއި ކޯސްތަކުގައި ވީހާވެސް ގިނަޒުވާނުން ބައިވެރިކުރުމާއި ކުޅިވަރުގެ
ދާއިރާއިން ކުރިއަށްދާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން.
ސަބަބު/ދަތިތައް :މި ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ މަސައްކަތް
ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އުޅެވިފައި ނެތުމުންނެވެ.
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ
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 .8ކައުންސިލުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ވިޔަފާރި
ރޯޝަންހިޔާ
މި ޢިމާރާތަކީ ކުރީގެ ރައްޔިތުންގެ ފިހާރައާއި ގުދަން ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރަމުން އައި ޢިމާރާތެކެވެ .ޒަމާނަށް އައި
ބަދަލުތަކާއެކު މިތަނުން ރައްޔިތުންނަށް އެކަށީގެންވާ އާމްދަނީއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރުލައްކަ ރުފިޔާ
ޚަރަދުކޮށްގެން  1998ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައިވަނީ ކުއްޔަށް ކޮޓަރި ދޫކުރާތަނެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކޮށް ރަގަނޅުފެންވަރަކަށް ހަދައި
ކުއްޔަށް ދޫކުރަން ފަށާފައެވެ.

ބަހިއްޔާ ޕްރީސުކޫލް
ދިގުމުއްދަތަށް  5އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މައިކޮލެޖަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން މަހަކު  5000/-ރުފިޔާގެ އާމްދަނީ
ލިބެމުން ދެއެވެ.

މަލްޓި ޕާރޕަސް
މި ޢިމާރާތުގައި ހުރި އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބެމުންދެއެވެ.

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ
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 2018ވަނަ އަ ަ

 .9ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ  06މަސްދުވަހުގެ މާލީ ހިސާބުތައް

ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު
ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ
ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

 2018ގެ

 2018ގެ

ފުރަތަމަ 6

ބަޖެޓްގައި ބާކީ ހުރި

މަހުގެ ޚަރަދު

ފައިސާ

3,830,751.00

1,371,038.17

2,459,712.83

-

-

-

 2018ގެ ލިބުނު
ބަޖެޓް

ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު

1,962,191.00

312,634.78

1,649,556.22

ބަޖެޓް މުޅި ޖުމްލަ

5,792,942.00

1,683,672.95

4,109,269.05

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު
ޕެންޝަނާއި ،މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން
ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

2,611,011.00

1,191,684.74

1,419,326.26

127,340.00

45,428.31

81,911.69

ދ
ފތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަ ު
ދަތުރު ަ

10,000.00

-

10,000.00

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

49,600.00

13,302.81

36,297.19

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

775,800.00

27,690.45

748,109.55

ޚރަދު
ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ަ

-

-

-

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

5,000.00

17,154.98

12,154.98

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ ،އިސްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް

252,000.00

75,776.88

176,223.12

ޖުމްލަ

3,830,751.00

1,371,038.17

2,459,712.83

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
ދ
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަ ު

-

-

-

ޖުމްލަ

-

-

-

ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޚަރަދު
މަސްމާރުކޭޓް އެޅުން

332,500.00

-

332,500.00

އރުވުމަށް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
ކުޅުންތެރިން ކުރި ެ

17,100.00

-

17100.00

ކރެވޭ ހަރަދު
މިނިވަން  50ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތަށް ު

190,000.00

ތތައް ރާވާ
ތތަކާއި ވާދަވެރިކަމުގެ މުބާރާ ް
އަންހެނުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމުގެ މުބާރާ ް

44,888.16

145,113.84

19,000.00

-

19,000.00

އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ސްޓޯލެއް ބޭއްވުން

2,375.00

-

2,375.00

ކުނިއުކާލުމުގެ ޕިކަޕަށް ދެއްކުމަށް

228,000.00

ހިންގުން

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ

99,800.00

128,200,00
17

ޓ
ފސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަ ް
އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
 2018ވަނަ އަ ަ
ޓށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމްހަމަޖެއްސުން
ނައްތާނުލެވޭޒާތުގެކުނިރ.ވަންދޫއަށް/ތިލަފުއް ަ

332,500.00

-

332,500.00

މަގުމަތީ ބައްތި މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން

19,000.00

-

19,000.00

ލތައް ހެދުން
ޤަވާޢިދުތައް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި އުސޫ ު

23,750.00

-

23,750.00

ކައުންސިލްގެ ޤުރުއާން މުބާރާތް

23,750.00

އަތޮޅު ޤުރުއާން އަދި ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތަށްހޮވޭ ކުދިންނަށް ދޭ އެހީ

9,500.00

ތކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް
ރތް ަ
ދީނީކަންތައްތައް ކުރާ ފަ ާ

4,750.00

ތކޮށް ބެލެހެއްޓުން
ރަށުގެ ތާރީޚީ އަދި އާޘާރީ ތަންތަން މަރާމާ ު

9,500.00

ށ
ތައުލީމު ކުރިއެރުވުމަ ް
ސައުންޑް ސިސްޓަމް ވިއުގައެއް ރަށުގައި ގާއިމްކުރުން

190,000.00

15,559.17
4000.00
2,000.00
-

8,190.23
9,500.00
750.00
9,500.00
)(2,000.00
190,000.00

ކުނިމެނޭޖް ކުރުމުގެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސާފީ /އިންޝުއަރެންސް ފީ

-

25,530.00

)(25,530.00

ހިފްޘް ކްލާސް ހިންގުމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު

-

5,784.00

)(5784.00

މަލްޓިޕާޕަސް ޢިމާރާތަށް ކުރެވޭ ހަރަދު

351,500.00

88,303.28

263,196.72

ދ
ހައިމާކަށް ކުރެވޭ ޚަރަ ު

178,566.00

11,167.90

167,398.10

ކުނިމެނޭޖް ކުރުމުގެ ޕިކަޕަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

30,400.00

12,280.00

18,120.00

3,323.67

)(3,323.67

ކރަންޓްބިލް ދެއްކުން
މަސްޖިދުލްސުލްތާންމުހައްމަދު މުއީނުއްދީން މިސްކިތްއެއަރކޯން ަ
ޖުމްލަ:

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ

2,645,250.00

579,223.90

2,066,026.10
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 2018ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ހަރަކާތްތައް

ޙަރަކާތް
ހިންގުމަށް
ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް

ރޭވިފައިވާ
މުއްދަތު
Q3

ލަފާ ކުރާ
ބަޖެޓް

Q4

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މަސްވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުން
1

މަސްވެރިކަމަށް ޒުވާނުން ޝައުގުވެރިކުރުމަށް ތަފާތު ހޭލުންރެތި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް
ހިންގުން





10,000/-

ޑެންގޫއާއި ޗިކަންގުންޔާ ފަދަ ބަލިތައް ފެތުރުން މަދުކުރުން
ބ.އޭދަފުށި ކައުންސިލާއި ބ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ގުޅިގެން ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމާއި
ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއިއެކު ކުއްލި ހާލަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ މީހުން ތަމްރީނުކޮށް





5,000/-

ކަންކަމަށް އަބަދުމެ ތައްޔާރުވެތިބުން.

2

ޑެންގީ ،ޗިކަންގުންޔާ ފަދަބަލި ތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި ބަލިތަކުގެ އަލާމާތްތާއި ބަލިޖެހުމުން
އަމަލުކުރާނޭގޮތް ރައްޔިތުންނަށް އެގިފައިވުން.



 ޚަރަދެއް ނެތް

ޑެންގީ  ،ޗިކަންގުންޔާ އަދި ސްކްރަޕްޓައިޕަސް ފަދަ ބަލިތަކުން ދިފާއުވުމަށް ބޭނުންވާނޭ
ބޭހާއި ވެކްސިނާއި މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތް(ކެމިކަލްފަދަތެކެތި) ދާއިމީ
ގޮތެއްގައި ތައްޔާރުކޮށްފައި ބެހެއްޓުން.



 ޚަރަދެއް ނެތް





ޑްރަގާއި އެހެންހެން މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ތެރެއަށް ޒުވާނުން ވަނުން ހުއްޓުވުން
3





50,000/-

ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ގިނަކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ބޭއްވުމާއި ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން މުޖްތަމައު

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ
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ތެރޭގައި އިތުރުކޮށް ޒުވާނުންނަށް ބޭނުންވާނޭ އެކި ކަންކަމުގެ ގިނަތަމްރީނުތަކާއި
ވޯރކްޝޮޕްހިންގުން.

4

ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެދާއިރާ ކުރިއެރުވުން

ރަށުގައި ތަފާތު ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ކުރިޔަށްގެންދިޔުމާއި ކުޅުންތެރިން

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެފް .އޭ .އެމް އިންބާއްވާ މިނިވަން ފަންސާސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ދުރާލާ
ތައްޔާރުވެމުބާރާތަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމާއި މުބާރާތުގައި ވާދަކޮށް ކާމިޔާބުހޯދުމަށް
މަސައްކަތް ކުރުން.

ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ތައުލީމާއި ހުނަރު ދަސްކުރުމުގެ ފުރުސަތު
5

ސެކަންޑަރީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރާ ދަރިވަރުންނަށް ރަށުގައި ތިބެގެން އިންފޯމޭޝަން
ޓެކްނޮލޮޖީ އަދި ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް ފަދަ ދާއިރާތަކުން ސްކޫލުން ބޭރުން ރާއްޖޭގައި
އުފެދިފައިހުރި އެކަޑަމިކް އެންޓިޓީތަކުން ލެވެލް  4 ،3އަދި ލެވެލް  5ގެސެޓްފިކެޓް
ކަށަވަރުވާނޭ ކްލާސްތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް ހިންގައިގެން.

އަންހެނުންނާމެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ނައްތާލުން

5

ސިޔާސީގޮތުން ބޭއްވޭގިނަގުނަ ހަރަކާތްތަކާއި ސިޔާސީ މަގާމްތަކަށް އަންހެނުންނަށް





3,000/-

ފުރުސަތުދިނުން.

6

ރަށުފެންވަރުގައި ހިންގޭ ހަރަކާތްތަކުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ





20

ޓ
ފސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަ ް
އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
 2018ވަނަ އަ ަ

ރަށްކުރިއެރުވުމާއި ތަމްސީލުކުރުމުގައި އަންހެނުންގެހިއްސާ ވީހާވެސްއިތުރުކޮށް އަންހެނުންގެ
މެދުގައި އެކުވެރިކަމުގެ މުބާރާތްތަކާއި ވާދަވެރިކަމުގެ މުބާރާތްތަށް ރާވާހިންގުން.
ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުން

ނައްތާނުލެވޭ ޒާތުގެ ކުނި ރ.ވަންދޫއަށް ގެންދިއުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން
ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެދަށުން ޚާއްސަ މުނިސިޕަލް މުވައްޒަފުންތައް ހަމަޖައްސައި
ގަވާއިދުން ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓައިގެން.
ދ ާ
ގނ ުޑ ޮ
ހަފްތާތެރޭގެ ދުވަސްތަކަށް ބަހާލައިގެން މަގުތަކާއިޮ ،
ށ ިއ ،ހޭޅިފަށް
އަދިހުސްބިންތައް ކުނިކަހާ ވިނަނޮޅާ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން
މަގު ދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން
ރަށުގެ ހިއްކާފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ކޮންމެ  100މީޓަރަކުން ދިއްލުމެއް ހަރުކުރެވި
އިރުއޮއްސި  6ކުން އިރުއަރާ  6ކަށް ދިއްލިފައި ހުންނާނެހެން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން
 3.2ކިލޯމީޓަރު މަގުގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު އިތުރުކުރުން





ބ.އޭދަފުށިގެ އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތަކުގައި ޒުވާނުންނާއި އަދި
ފުދުންތެރިކަން ކުޑަފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުން.
ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރުކުރުން
ތެޔޮވިއްކާނޭ ބިމާއި ވިޔަފާރި މަރުކަޒު ތަކާއި ސިނާއީ އެކިބޭނުންތަކަށް ދޫކުރެވޭ ބިން
އިތުރުކުރުން.
ދިގުމުއްދަތަށް ބޮޑެތި އިންވެސްޓްތަކަށް ބިންދޫކުރުން ( .ގެސްޓްހައުސް  ،ފެކްޓްރީ،
ބޯޓްޔާރޑް ،ސްލިޕްވޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ ތަންތަން ތަރައްގީކުރުމަށް )
ކުދިއަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް އިތުރުކުރުން
ކުދިއަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތަކާއި ވޯރކްޝޮޕްތަށް
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ
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ބާއްވައިގެން.
އިސްލާމްދީން ކުރިއެރުވުން
ދީނީ ތަޢުލީމް ހޯދާ ޒުވާނުން އިތުރުކުރުމާއި ރީތިކޮށް ޤުރުއާން ކިޔަވަން ދަންނަ މީހުން
އުފެއްދުމާއި އިމާމުންނާއި ޖަމާޢަތްތެރިން އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީންތަކާއި ކޯސްތައް
ހޯދައިދިނުން.
ދީނީ ތަޢުލީމް ހޯދާ ޒުވާނުން އިތުރުކުރުމާއި ރީތިކޮށް ޤުރުއާން ކިޔަވަން ދަންނަ މީހުން
އުފެއްދުމާއި އިމާމުންނާއި ޖަމާޢަތްތެރިން އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީންތަކާއި ކޯސްތައް
ހޯދައިދިނުން.
ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ދީނީ ނަސޭހަތާއި ދަރުސް ޕްރޮގްރާމްތައް ގިނައިން
ބޭއްވުން.
ކުށްތަކާއި އަނިޔާޥެރިކަމާއި މާރާމާރީތައް މަދުކުރުން
އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒާއި ކުޅިވަރު އެކުވެނި ގާއިމްކޮށްގެން ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ބޭއްވޭ އެކިއެކި
މުބާރާތްތަކާއި ޒުވާނުންގެ ބޭނުން މުޖްތަމައުގައި އިތުރުކޮށްގެން.
ޒުވާނުންނަށް ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމާއި ،ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން
އެކިއެކިދާއިރާ ތަކުން ތަމްރީން ތަކާއި ކޯސްތަކުގައި ވީހާވެސް ގިނަޒުވާނުން ބައިވެރިކުރުމާއި
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ކުރިއަށްދާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން.
ރައްޔިތުންނަށް މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ކަންކަން ނިންމުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން
އިތުރުކުރުން
ރައްޔިތުންނާއި އެކުގިނަ މަޝްވަރާ ބައްދަލުމާއި އާންމު މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމުގެ
ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން.
ކޮންމެ ކަމަކަށް އެކަމަކާގުޅުންހުރި މީހުނަށް ވަކިން އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވޭ މަޝްވަރާތަކާއި
ފޯކަލް ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން.

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ
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 .1ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް
ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ އަދަދު26 :
ކައުންސިލުން ބައްދަލުވުން ބޭއްވި އަދަދު22 :

ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު

ޙާޟިރުވި ޢަދަދު

(މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ)

ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް
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ޓ
ފސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަ ް
އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
 2018ވަނަ އަ ަ

އ
 -1މައްސަލަ :އޭދަފުށީ ބަހިއްޔާ ޕްރީސްކޫލް ހިންގުން މައިކޮލެޖް އާ ި
ޙަވާލުކުރުމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
ހުށަހެޅިފަރާތް :އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ
ނިމުނުގޮތް:

އޭދަފުށީ

ބަހިއްޔާ

ޕްރީސްކޫލް

ހިންގުން

ބިޑްކޮމިޓީން

ނިންމާފައިވާގޮތަށް މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން
މައިކޮލެޖާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލަރ
ޒައިދު ޢަލީ ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް ނާއިބްރައީސް ހައްވާ ސަމީހާ ތާއީދު
ކުރެއްވިއެވެ.
 -2މައްސަލަ :އޭދަފުށީ ގޭގެއިން ކުނިނެގުމަށް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ޕިކަޕްގެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާތީ އިތުރަށް  10ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދިނުމާމެދު
މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
ރ
ދ ާ
ނސިލް އި ާ
އދަފުށީ ކައު ް
ފރާތްޭ :
ހުށަހެޅި ަ
ދތު
އ ަ
އވާ ޕިކަޕްގެ މު ް
ގމަށް ކުއްޔަށް ހިފާފަ ި
ނ ު
ގއިން ކުނި ެ
ގ ެ
އދަފުށީ ޭ
ނގޮތްޭ :
ނިމު ު
ނ
ގ ް
ހވާލުކޮށް ެ
ފރާތާއި ަ
ނގެންދާ ަ
ސ ކުރަމު ް
ވ ް
ހރު ެ
ސއްކަތް މި ާ
އމަ ަ
އވާތީެ ،
ފ ި
ހަމަވެ ަ
އދު
ކއުންސިލަރ ޒަ ި
ސމަށް ފެންނަކަމަށް ަ
ޖއް ު
ހމަ ެ
ނގާގޮތަށް ަ
ގއި ކުނި ަ
އގު ަ
އ ަ
ހަމަ ެ

އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3
ވަނަ ދައުރުގެ  1ވަނަ

އވެ.
ވ ެ
ރއް ި
ތއީދު ކު ެ
ސމީހާ ާ
ހއްވާ ަ
ރއީސް ަ
އބް ަ
ނސިލް ނާ ި
ވއި ކައު ް
ޅއް ަ
ޢަލީ ހުށައަ ު

3

ބައްދަލުވުން

-3

މއްސަލަ:
ަ

ނސިލުން
ކއު ް
ަ

އވާ
އކުލަވާލާފަ ި
ެ

ށ
ބޅަކޮމިޓީއަ ް
ފުޓް ޯ

ނ
މހު ް
ީ

ތއް ނިންމުން.
ވރާކޮށް ގޮ ެ
މޝް ަ
މމެދު ަ
ކރު ާ
އިތުރު ު

ހުށަހެޅިފަރާތް :އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ
ވ
އ ާ
ފ ި
ހރު ނެގި ަ
ޓއަށް މި ާ
އވާ ފުޓްބޯޅަ ކޮމި ީ
ލވާލާފަ ި
ނސިލުން އެކު ަ
ނގޮތް :ކައު ް
ނިމު ު
ފޅުން
ނވާ ބޭ ު
ހރަކާތްތެރި ު
އމަލީގޮތުން ަ
ތގައި ަ
މސައްކަ ު
ރއިން އެ ަ
ނގެ ތެ ެ
ބޭފުޅު ް
އވާ ކަހަލަ ބޭފުޅުން އިތުރުކޮށް އަދި
އޅު ް
ގއި ު
ސއްކަތު ަ
އމަ ަ
ރމަށްފަހު ެ
ވަކިކު ު
ސމާއެކު
ޖއް ު
ހމަ ެ
ސލް ރައީސް ަ
އން ި
ތގައި ކަ ު
ސއްގެ ގޮ ު
ރއީ ެ
ކޮމިޓީގެ ަ
ތށް
ނދާގޮ ަ
ގން ކުރިއަށް ގެ ް
ސއި ެ
ޖއް ަ
ހމަ ަ
ފޅަކު ަ
ކމިޓީގެ ބޭ ު
ރއީސަކަށް އެ ޮ
ބ ަ
ނައި ް
ސ
އ ް
ބރަ ީ
ނއި ް
ކއުންސިލް ާ
އވައި ަ
ޅ ް
އދު ޢަލީ ހުށައަ ު
ޒ ި
އންސިލަރ ަ
ފެންނަކަމަށް ކަ ު
އވެ.
އވި ެ
ރ ް
ތއީދު ކު ެ
ހައްވާ ސަމީހާ ާ
ސލުން
ނ ި
ވމަށް ކައު ް
ވރި ު
ވރި ެ
އ ެ
ގއި ބަ ި
ނޝިޕް ަ
ޕއަ ް
ނވަން ޗެމް ި
އސަލަ :މި ި
 -4މަ ް
ނމުން.
ތއް ނި ް
ވރާކޮށް ގޮ ެ
މޝް ަ
މމެދު ަ
ކރު ާ
ޖސްޓްރީ ު
އއް ރަ ި
އއްޔާ ެ
މ ި
ވރު ޖަ ް
ކުޅި ަ
ރ
ދ ާ
ނސިލް އި ާ
އދަފުށީ ކައު ް
ފރާތްޭ :
ހުށަހެޅި ަ
އންސިލުން
ރވުމަށް ކަ ު
ވ ި
ވރި ެ
އ ެ
ގއި ބަ ި
ނޝިޕް ަ
ޗމްޕިއަ ް
ނވަން ެ
ނގޮތް :މި ި
ނިމު ު
ޓރީ
ރޖިސް ް
ގއި ަ
ނމު ަ
ނސިލްގެ ަ
އދަފުށީ ކައު ް
ޔއެއް ޭ
ޢއް ާ
ގއި ޖަމް ި
ނ ަ
ވރު ކޮމިޝަ ް
ކުޅި ަ

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ

އންސިލް
ވއި ކަ ު
ޅއް ަ
އދު ޢަލީ ހުށައަ ު
ޒ ި
ނސިލަރ ަ
ކމަށް ކައު ް
ކުރުމަށް ފެންނަ ަ
އވެ.
އވި ެ
ކރެ ް
އދު ު
ސމީހާ ތާ ީ
ހއްވާ ަ
ރއީސް ަ
ބ ަ
ނާއި ް
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ޓ
ފސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަ ް
އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
 2018ވަނަ އަ ަ

މައްސަލަ:

ކައުންސިލުން

ޕާކްތަކަށް

ޚިދުމަތް

ކަރަންޓްގެ

ފޯރުކޮށްދިނުމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން.
ހުށަހެޅިފަރާތް :އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ
ނިމުނުގޮތް :ޕާކްތަކަކީ ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ މަންފާއާއި ލާބައަށްޓަކައި
ހަދަމުންގެންދާ ތަންތަނަށްވާތީ ،ދެކުނުފަރާތުގައި މިހާރު ހަދަމުންގެންދާ
ޕާރކަށް

ކަރަންޓްގެ

ގޮތުގެމަތިން

ޚިދުމަތް

ކައުންސިލް

މާލިއްޔަތު
އާމްދަނީގެ

ޤާނޫނާއި
ތެރެއިން

ޤަވާޢިދުގައިވާ
ޚަރަދުކޮށްގެން

ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލް ނާއިބްރައީސް ހައްވާ ސަމީހާ
ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލަރ ޒައިދު ޢަލީ ތާއީދު ކުރެއްވިއެވެ.
މައްސަލަ :ކައުންސިލުން ކުނިއުކާލުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ނެގިފައިވާ
މުވައްޒަފުން މަދުކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
ހުށަހެޅިފަރާތް :އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ
ނިމުނުގޮތް :ކައުންސިލުން ކުނިއުކާލުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ނެގިފައިވާ
މުވައްޒަފުން ގިނަކަމާއެކު އަދި ލިބޭ އެއްޗަކުން ދެކޮޅު ޖެހެމުން ނުދާތީ
އިދާރީގޮތުން މިހާރު އެމަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ މުވައްޒަފު ވަކިކޮށް
ފައިނޭންސް

ސެކްޝަންގެ

މުވައްޒަފުން

އެމަސައްކަތް

ކުރާގޮތަށް

ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލް ނާއިބްރައީސް ހައްވާ ސަމީހާ
ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލަރ ޒައިދު ޢަލީ ތާއީދު ކުރެއްވިއެވެ.

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ
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ޓ
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ނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަ ް
އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
 2018ވަނަ އަ ަ


-1

އަސަރީގެ

އޭދަފުށީ

ހުކުރުމިސްކިތުގެ
ހުސްޖާގައިގައި

ގްރޫޕް)

(ފަސްމުގޫ

މުންނާރާއި،ފެންގެއާއި
ފާޚާނާއާއި،

2

ފަރާތުން

ގެ

ދޭތެރޭގައި

ފެންއިސްކުރުބަރިއެއް

އޮތް
ހެދުމަށް

ބޭނުންވެގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީއާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް
ނިންމުން.


ހުށަހެޅިފަރާތް :ކައުންސިލުން ހުށައަޅާ މައްސަލަ



ނިމުނުގޮތް :އޭދަފުށީ އަސަރީގެ (ފަސްމުގޫ ގްރޫޕް) ގެ ފަރާތުން
ހުކުރުމިސްކިތުގެ
ހުސްޖާގައިގައި
އެފަރާތުން

މުންނާރާއި،ފެންގެއާއި
ފާޚާނާއާއި،

2

ހުށައަޅުއްވާފައިވާގޮތަށް

ދޭތެރޭގައި

ފެންއިސްކުރުބަރިއެއް
ދިނުމަށް

ހުއްދަ

އޮތް
ހެދުމަށް

ފެންނަކަމަށް

ކައުންސިލް މެމްބަރ ނައުޝާދު އަޙްމަދު ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް
މެމްބަރ ޒައިދު ޢަލީ ތާއީދު ކުރެއްވިއެވެ.


 -2އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އަށް އެންޓަނާއެއް ޖެހުމަށް އޭދަފުށިން
ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ އެއްބަސްވުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް
ނިންމުން.



ހުށަހެޅިފަރާތް :ކައުންސިލުން ހުށައަޅާ މައްސަލަ



ނިމުނުގޮތް :އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އަށް އެންޓަނާއެއް ޖެހުމަށް އޭދަފުށިން
ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  10އަހަރުގެ
މުއްދަތު  5އަހަރަށް ބަދަލު ކުރުމަށާއި ،އަދި އެއްބަސްވުމުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބިމުގެ ކުލި އަކަފޫޓަކަށް  -/50ލާރީގެ ބަދަލުގައި
މިހާރުވެސް ކައުންސިލުން ކުލީގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ 1/50
ރުފިޔާ އަކަފޫޓަކަށް ނެގުމަށް ފެންނަކަމަށް

އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3
ވަނަ ދައުރުގެ  2ވަނަ

ކައުންސިލް މެމްބަރ

ނައުޝާދު އަޙްމަދު ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް ނައިބްރައީސް ޙައްވާ
4

ބައްދަލުވުން

ސަމީޙާ ތާއީދު ކުރެއްވިއެވެ.


-3

ވޭސްޓް

މެނޭޖްމަންޓް

މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދިޔަ

ސެންޓަރ

ސޮރެޖްމިއާ

ގެ

(ކުނިގޮޑު)
ވިސާގެ

ގައި
މުއްދަތު

އިތުރުކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.



ހުށަހެޅިފަރާތް :ކައުންސިލުން ހުށައަޅާ މައްސަލަ
ނިމުނުގޮތް:

ވޭސްޓް

މެނޭޖްމަންޓް

މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދިޔަ
އިތުރުކޮށް

ސޮރެޖްމިއާ

ސެންޓަރ

ސޮރެޖްމިއާ
އެވަޒީފާއަށް

ގެ

(ކުނިގޮޑު)
ވިސާގެ

ގެނައުމަށް

ގައި

މުއްދަތު
ފެންނަކަމަށް

ކައުންސިލް މެމްބަރ ނައުޝާދު އަޙްމަދު ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް
މެމްބަރ ޒައިދު ޢަލީ ތާއީދު ކުރެއްވިއެވެ.


 -4އޮޑި ދޯނިފަހަރު މަރާމާތުކުރުމަށާއި ،ފައިބަރުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް
ހުޅަގުކޮޅު ހިއްކިބިމުން އެކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުގައި
ހުއްދަ

ނުނަގާ

ބައެއް

ފަރާތްތަކުން

ފައިބަރުގެ

މަސައްކަތާއި

ދޯނިފަހަރުމަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާތީ އެކަމާއިމެދު
މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.


ހުށަހެޅިފަރާތް :ކައުންސިލުން ހުށައަޅާ މައްސަލަ

ނިމުނުގޮތް :އޮޑި ދޯނިފަހަރު މަރާމާތުކުރުމަށާއި ،ފައިބަރުގެ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ

މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުޅަގުކޮޅު ހިއްކިބިމުން އެކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ

26

ސަރަހައްދުގައި ހުއްދަ ނުނަގާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފައިބަރުގެ މަސައްކަތާއި
ދޯނިފަހަރުމަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާތީ ،އެމަސައްކަތް
ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ހުއްދަ ނެގުމަށްފަހު ނޫނީ ހުއްދަ ދިނުމަށް

ޓ
ފސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަ ް
އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
 2018ވަނަ އަ ަ



 2018ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ބަޖެޓް ފާސްކުރުން.



ހުށަހެޅިފަރާތް :ކައުންސިލުން ހުށައަޅާ މައްސަލަ



ނިމުނުގޮތް:

2018

ވަނަ

ބަޖެޓް

އެޖެންޑާ

ކުރެވިފައިވާގޮތަށް

ދައުލަތުންދޭ އެހީގެ ގޮތުގައި  3,639,213.45ރުފިޔާއާއި ،ޓްރަސްޓް
ފަންޑުގެ ގޮތުގައި  1,962,190.80ރުފިޔާއާއި ،ތިންވަނަ ފަރާތުގެ
ފައިސާގެ ގޮތުގައި  1,939,921.25ރުފިޔާ އަދި ރިޒާވް ފަންޑުގެ
ގޮތުގައި  405,235.75ރުފިޔާއާއެކު މުޅި ޖުމްލަ 7,946,561.25
ރުފިޔާގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ
ޒައިދު ޢަލީ ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ ނައުޝާދު އަޙްމަދު
ތާއީދު ކުރެއްވިއެވެ.

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ

27

ޓ
ފސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަ ް
އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
 2018ވަނަ އަ ަ


-1

ޔޫތް

ސެންޓަރަށް

ކުރިން

ހަދާފައިވާ

ބާތިލް

ރަޖިސްޓްރީ

ކުރުމަށްފަހު ސްޕޯރޓްސް އެރީނާ އެޅުމަށްޓަކައި އެބިމުގެ އިރުން
އަލުން އިތުރުކުރި ބިން ހިމަނައިގެން އަލުން ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ
ނަމުގައި އެ ރަޖިސްޓްރީ ހެދުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުން.


ހުށަހެޅިފަރާތް :ކައުންސިލުން ހުށައަޅާ މައްސަލަ

ނިމުނުގޮތް :ޔޫތް ސެންޓަރަށް ކުރިން ހަދާފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލް
ކުރުމަށްފަހު ސްޕޯރޓްސް އެރީނާ އެޅުމަށްޓަކައި އެބިމުގެ އިރުން އަލުން
އިތުރުކުރި ބިން ހިމަނައިގެން އަލުން ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ ނަމުގައި އެ
އވައި
ޅ ް
އދު ޢަލީ ހުށައަ ު
ޒ ި
މބަރ ަ
ރަޖިސްޓްރީ ހެދުމަށް ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލް މެ ް
ވ.
އ ެ
އވި ެ
ރ ް
ބދުﷲ ތާއީދު ކު ެ
މމްބަރ ޝަމްލާ ޢަ ް
ކައުންސިލް ެ



 -2މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް  2018ގައި އޭދަފުށިން ޓީމެއް ބައިވެރި
ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.



ހުށަހެޅިފަރާތް :ކައުންސިލުން ހުށައަޅާ މައްސަލަ

ނިމުނުގޮތް :މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް  2018ގައި އޭދަފުށިން ޓީމެއް
ބައިވެރި ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ ޒައިދު ޢަލީ
ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް ނައިބްރައީސް ޙައްވާ ސަމީޙާ ތާއީދު
އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3
ވަނަ ދައުރުގެ  3ވަނަ

ކުރެއްވިއެވެ.
4

ބައްދަލުވުން



-3

އޭދަފުށީ

އުތުރު

ބަނދަރުގައި

ހުރި

ނެރުބައްތި

މައްސަލަ

ޖެހިފައިވުމާއެކު އަލުން ނެރު ބައްތި ގަތުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް
ގޮތެއް ނިންމުން.


ހުށަހެޅިފަރާތް :ކައުންސިލުން ހުށައަޅާ މައްސަލަ

ނިމުނުގޮތް :އޭދަފުށީ އުތުރު ބަނދަރުގައި ހުރި ނެރުބައްތި މައްސަލަ ޖެހި
ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވެފައި ވުމާއެކު ،މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުގައިވާ
ގޮތުގެމަތިން  3ފަރާތުގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށްފަހު މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި
ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ނެރުބައްތި ގަތުމަށް ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލް
އދު ޢަލީ
މމްބަރ ޒަ ި
އންސިލް ެ
އވައި ކަ ު
ޅ ް
ށއަ ު
ސމީހާ ހު ަ
ހއްވާ ަ
ރއީސް ަ
ބ ަ
ނާއި ް
ވ.
އ ެ
އވި ެ
ރ ް
ތާއީދު ކު ެ



 -4މާރަނަ  2މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް
ނިންމުން.



ހުށަހެޅިފަރާތް :ކައުންސިލުން ހުށައަޅާ މައްސަލަ

ނިމުނުގޮތް :މާރަނަ  2ގައި މިހާރު ކުރަންވެފައި ހުރި ހުރިހާ މަރާމާތުތަކެއް
ކުނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއިން ކުރާގޮތަށް ނިންމުމަށް ފެންނަކަމަށް
ކައުންސިލް މެމްބަރ ޒައިދު ޢަލީ ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ
ޝަމްލާ ޢަބްދުﷲ ތާއީދު ކުރެއްވިއެވެ.

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ

28

ޓ
ފސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަ ް
އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
 2018ވަނަ އަ ަ

އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3
ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން ނުބޭއްވޭ

ވަނަ ދައުރުގެ  4ވަނަ
ބައްދަލުވުން



 -1ސޭލަމް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން އޭދަފުއްޓަށް
ގެނަސްފައިވާ " ބައުޒަރު " ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ޕާކް ކުރެވޭނެ
ގަރާޖެއް

ފަދަ

ތަނެއް

ލިބޭނޭގޮތް

ހައްދަވައި

ދެއްވުމަށް

އެދި

އެފަރާތުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް
ނިންމުން.

އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3
ވަނަ ދައުރުގެ  5ވަނަ

ހުށަހެޅިފަރާތް :ސޭލަމް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން
4

ބައްދަލުވުން

އޭދަފުއްޓަށް ގެނަސްފައިވާ " ބައުޒަރު " ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ޕާކް
ކުރެވޭނެ ގަރާޖެއް ފަދަ ތަނެއް ހޯދުމަށް ހުށައެޅުއްވި މައްސަލާގައި
ބަނދަރުގެ ޕްލޭން ހެދުމަށްފަހު ކައުންސިލްގެ ލަފާދޭ ކޮމިޓީއާއި
މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ
ނައުޝާދު އަޙްމަދު ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ ޒައިދު ޢަލީ ތާއީދު
ކުރެއްވިއެވެ.


ހައްދަވައި ދެއްވުމަށް އެދި ސީޓްމާގޭ ނާޒްނީނާ ޔޫސުފް

އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3
ވަނަ ދައުރުގެ  6ވަނަ

 -1އޭދަފުށީ "ސީޓްމާގޭ " ގޯތީގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ

5

ބައްދަލުވުން

ފޮނުވާފައިވާ

ސިޓީއާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.


ހުށަހެޅިފަރާތް :އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ



ނިމުނުގޮތް :މައްސަލާގައި އެއްވެސް ހުށައެޅުމެއް ހުށައެޅިފައި ނުވާތީ
މައްސަލަ ވަކިގޮތަކަށް ނުނިމޭ.

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ

29

ޓ
ފސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަ ް
އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
 2018ވަނަ އަ ަ



 -1ކުނިގޮނޑުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގެނަސްފައިވާ މުހައްމަދު
ސޮލަމަން ( )BF0644515ގެ ވިސާ ފީ ދެއްކުމާއި ބެހޭގޮތުން
މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.



ހުށަހެޅިފަރާތް :އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ



މަސައްކަތް

ކުނިގޮނޑުގައި

ނިމުނުގޮތް:

ގެނަސްފައިވާ

ކުރުމަށް

މުހައްމަދު ސޮލަމަން ( )BF0644515ގެ ވިސާ ފީ މާލިއްޔަތު
ޤަވާޢިދުގައިވާ

ޤާނޫނާއި

ގޮތުގެމަތީން

ކުނީގެ

ގޮތުގައި

ލިބޭ

ފައިސާއިން ދެއްކުމަށް ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލް ނާއިބްރައީސް ހައްވާ
ސަމީހާ ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ ޝަމްލާ ޢަބްދުﷲ ތާއީދު
ކުރެއްވިއެވެ.


އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3
ވަނަ ދައުރުގެ  7ވަނަ

 -2ބ.އަތޮޅުގައި ސިއްހީ ޚިދުމަތްދޭން ފެށިތާ  50އަހަރު ފާހަނގަ
ކުރުމުގެ އެކިއެކި ކަންކަމަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް އެހީއެއް ހޯދުމަށް އެދި

5

ބ.އަތޮޅު

ބައްދަލުވުން

ހޮސްޕިޓަލުން

ފޮނުވާފައިވާ

ބެހޭގޮތުން

ސިޓީއާއި

މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.


ހުށަހެޅިފަރާތް :އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ



ނިމުނުގޮތް :ބ.އަތޮޅުގައި ސިއްހީ ޚިދުމަތްދޭން ފެށިތާ  50އަހަރު
ފާހަނގަ ކުރުމުގެ އެކިއެކި ކަންކަމަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް އެހީއެއް
ހޯދުމަށް

އެދިފައިވާ

މައްސަލާގައި

ކައުންސިލްގެ

އެހީ

ދިނުމުގެ

ބަޖެޓްގައި މިގޮތަށް ފާހަގަ ކުރާ މުނާސަބަތުތަކަށް އެހީ ދިނުމަށް
ހަމަޖެހިފައި ނުވާތީ ،އެހެން ނަމަވެސް އެހީއަށް އެދޭ ފޯރމްގައިވާ
ކަންތައްތަކުގެ

ތެރެއިން

ދައުވަތު

ދެއްވައިގެން

ވަޑައިގަންނަވާ

ބޭފުޅުންގެ އެކަމަޑޭޝަންއަށް މިއިދާރާގެ ބެލުމުގައި ދަށުގައި ހުރި 4
ކޮޓަރި ހިލޭ ދޫކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލް ނާއިބްރައީސް ހައްވާ
ސަމީހާ ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ ޒައިދު ޢަލީ ތާއީދު
ކުރެއްވިއެވެ.

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ
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ޓ
ފސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަ ް
އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
 2018ވަނަ އަ ަ



 -1މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް  2018ގައި ވާދަކުރާ އޭދަފުށީ
ފުޓްބޯޅަޓީމްގެ އެކިއެކި ކަންކަމަށް ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމާމެދު ގޮތެއް
ނިންމުން.



ހުށަހެޅިފަރާތް :އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ



ނިމުނުގޮތް :މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް  2018ގައި ވާދަކުރާ އޭދަފުށީ
ފުޓްބޯޅަޓީމްގެ އެކިއެކި ކަންކަމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓް
ތަފްސީލްގައިވާ ( 74,670/-ހަތްދިހަ ހަތަރުހާސް ހަސަތޭކަ ހަތްދިހަ
ރުފިޔާ ) މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކައުންސިލް
އާމްދާނީން ޚަރަދު ކުރާގޮތަށް ނިންމުމަށް ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލް

އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3
ވަނަ ދައުރުގެ  8ވަނަ

މެމްބަރ ނައުޝާދު އަޙްމަދު ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް ނާއިބްރައީސް
ހައްވާ ސަމީހާ ތާއީދު ކުރެއްވިއެވެ.

4

ބައްދަލުވުން



 -2އޭދަފުށީގެ މަގުތައް ހަދަމުންދާއިރު ކަންވައް ކުރަންޖެހޭ ގެތަކުގެ
ކަންވައްކުރުމަށް އެންގުމުންވެސް މިހާތަނަށްވެސް އެކަން ކޮށްފައި
ނުވާތީ

ޢަމަލު

އެފަރާތްތަކާމެދު

ކުރާނެގޮތަކާއި

ބެހޭގޮތުން

މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.



ހުށަހެޅިފަރާތް :އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ
ނިމުނުގޮތް:

އޭދަފުށީގެ

މަގުތައް

ހަދަމުންދާއިރު

ކަންވައްކަން

ކުރަންޖެހޭ ގެތަކުގެ ކަންވައްކުރުމަށް އެންގުމުންވެސް މިހާތަނަށްވެސް
އެކަން ކޮށްފައި ނުވާތީ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ލަފާގެމެތިން މިކަން
ކުރާގޮތަށް ނިންމުމަށް ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ ނައުޝާދު
އަޙްމަދު ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ ޝަމްލާ ޢަބްދުﷲ ތާއީދު
ކުރެއްވިއެވެ.

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ
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ޓ
ފސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަ ް
އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
 2018ވަނަ އަ ަ

 -1މަސްޖިދު ސުލްޠާން މުހައްމަދު މުއީނުއްދީންގައި އަންހެނުން ނަމާދު
ކުރާ ބައި ވަކި ކުރުމަށްޓަކައި ޕާރޓިޝަން ޖެހުމަށް ފައިސާ ޚަރަދު
ކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
ހުށަހެޅިފަރާތް :އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ
ނިމުނުގޮތް :މަސްޖިދު ސުލްޠާން މުހައްމަދު މުއީނުއްދީންގައި އަންހެނުން
ނަމާދު ކުރާ ބައި ވަކި ކުރުމަށްޓަކައި ޕާރޓިޝަން ޖެހުމަށް ބޭނުންވާ
ފައިސާ

ހޯދުމަށް

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

އިސްލާމިކް

އެފެއާޒްގައި

ދެންނެވުމަށްފަހު އެބޭފުޅުންގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް
ނިންމުމަށް
އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3
ވަނަ ދައުރުގެ  9ވަނަ

ހުށައަޅުއްވައި
4

ބައްދަލުވުން

ފެންނަކަމަށް

ކައުންސިލް

ކައުންސިލް

މެމްބަރ

ނާއިބްރައީސް

ހައްވާ

ނައުޝާދު
ސަމީހާ

އަޙްމަދު
ތާއީދު

ކުރެއްވިއެވެ.
 -2މައްސަލަ :ކުނިއުކާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގެނެވިފައިވާ ބިދޭސީ
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓްގައިވާގޮތަށް ބަދަލު ކުރުމާމެދު
މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
ހުށަހެޅިފަރާތް :އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ


ނިމުނުގޮތް :ކުނިއުކާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގެނެވިފައިވާ ބިދޭސީ
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ  2018ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ
އަދަދަށް  ( 2500/-ދެހާސް ފަސްސަތޭކަ ) ރުފިޔާ މާލިއްޔަތު
ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުގައިވާގޮތުގެ މަތީން  1މާރޗް  2018ން ފެށިގެން
އެފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށް ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ ނައުޝާދު
އަޙްމަދު ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ ޝަމްލާ ޢަބްދުﷲ ތާއީދު
ކުރެއްވިއެވެ.

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ
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ޓ
ފސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަ ް
އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
 2018ވަނަ އަ ަ

 -1މިހިނގާ މާރޗްމަހު ދަބިގިނާރސްގެ ފަރާތުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ
" ބ.އަތޮޅު ޔުނިޓީ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް " މުބާރާތަށް އެހީއެއް ހޯދުމަށް
އެދިފައިވާ މައްސަލައާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
ހުށަހެޅިފަރާތް :އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ
ނިމުނުގޮތް :މިހިނގާ މާރޗްމަހު ދަބިގިނާރސްގެ ފަރާތުން ބޭއްވުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވާ " ބ.އަތޮޅު ޔުނިޓީ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް " މުބާރާތަށް
އެހީއެއްގެ

ގޮތުގައި

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީގެ

ކުޅުންތެރިން

ތެރެއިން

ކުރިއެރުވުމަށާއި ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ކޯޑުން
2000/ރުފިޔާ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ދިނުމަށްފެންނަކަމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ ޒައިދު ޢަލީ ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް
މެމްބަރ ޝަމްލާ ޢަބްދުﷲ ތާއީދު ކުރެއްވިއެވެ.
 -2މައްސަލަ :ޓްރާންސްފޯމަރ ހައުސް ބެހެއްޓުމަށް ފެނަކައަށް ދޫކޮށްފައިވާ
ބިމުގެ އެއްބަސްވުން ހެދުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.

އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3
ވަނަ ދައުރުގެ  10ވަނަ

5

ބައްދަލުވުން

ހުށަހެޅިފަރާތް :އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ
ނިމުނުގޮތް :ޓްރާންސްފޯމަރ ހައުސް ބެހެއްޓުމަށް ފެނަކައަށް ދޫކޮށްފައިވާ
 3ބިން  5އަހަރުން  5އަހަރަށް އެއްބަސްވުން އައުކުރާގޮތަށް ހަދާދިނުމަށް
ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ ޒައިދު ޢަލީ ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް
މެމްބަރ ނައުޝާދު އަޙްމަދު ތާއީދު ކުރެއްވިއެވެ.
-3

މައްސަލަ:

މަލްޓިޕާޕަސް

ހޮޓާ

ޢިމާރާތުން

ހެދުމަށް

ސަލްސާ

އިންވެސްޓްމަންޓް އަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެއްވުމަށް
އެފަރާތުން އެދިފައިވާ މައްސަލައާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުން.
ހުށަހެޅިފަރާތް :އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ
ނިމުނުގޮތް:

މަލްޓިޕާޕަސް

އިންވެސްޓްމަންޓް

އަށް

ޢިމާރާތުން

ދޫކޮށްފައިވާ

ހޮޓާ

ބިމުގެ

ހެދުމަށް
މުއްދަތު

ސަލްސާ

އިތުރުކުރުމާއި

ބެހޭގޮތުން ޤާނޫނީ ލަފައެއް ހޯދުމަށްފަހު އެމައްސަލަ ކުރިއަށް
ގެންދިއުމަށް ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ ޒައިދު ޢަލީ ހުށައަޅުއްވައި
ކައުންސިލް ނާއިބްރައީސް ޙައްވާ ސަމީހާ ތާއީދު ކުރެއްވިއެވެ.

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ
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ޓ
ފސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަ ް
އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
 2018ވަނަ އަ ަ

މައްސަލަ:

އިންޓަރސްކޫލް

އަދި

ބެޑްމިންޓަން

ފުޓްބޯޅަ

މުބާރާތުގައި

ބ.އ.ތ.މ ގެ ޓީމް ބައިވެރިވެފައިވާތީ އެކަމަށް އެހީއެއް ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ
މައްސަލައާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
ހުށަހެޅިފަރާތް :އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ
އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3
ވަނަ ދައުރުގެ  11ވަނަ

4

ބައްދަލުވުން

ނިމުނުގޮތް :އިންޓަރސްކޫލް ބެޑްމިންޓަން އަދި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި
ބ.އ.ތ.މ ގެ ޓީމް ބައިވެރިވެފައިވާތީ އެކަމަށް
ކައުންސިލްގެ

އާމްދަނީގެ

ތެރެއިން

އެހީއެއްގެ ގޮތުގައި

ކުޅުންތެރިން

ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ކޯޑުން

ކުރިއެރުވުމަށާއި

2000/-

ރުފިޔާ

މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ދިނުމަށް ފެންނަކަމަށް
ކައުންސިލް މެމްބަރ

ނައުޝާދު އަޙްމަދު

ހުށައަޅުއްވައި

ކައުންސިލް

މެމްބަރ ޝަމްލާ ޢަބްދުﷲ ތާއީދު ކުރެއްވިއެވެ.

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ

34

ޓ
ފސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަ ް
އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
 2018ވަނަ އަ ަ

 -1މައްސަލަ 2018 :ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލް ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ
އެކިއެކި ކަންކަމަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް ބަޖެޓެއް ފާސްކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް
ގޮތެއް ނިންމުން.
ހުށަހެޅިފަރާތް :އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ
ނިމުނުގޮތް 2018 :ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލް ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އެކިއެކި
ކަންކަމަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓް ތަފްސީލްގައިވާ
ގޮތަށް މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން

( 24,950/-

ސައުވީސްހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ ) ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީގެ
ތެރެއިން ކައުންސިލް ޤުރުއާން މުބާރާތް ހިންގުމުގެ ކޯޑުން ޚަރަދު ކުރުމަށް
ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ ނައުޝާދު އަޙްމަދު ހުށައަޅުއްވައި
އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3
ވަނަ ދައުރުގެ  12ވަނަ

ކައުންސިލް ނާއިބްރައީސް ހައްވާ ސަމީހާ ތާއީދު ކުރެއްވިއެވެ.
3

ބައްދަލުވުން

 -2މައްސަލަ :ބ.މާޅޮހު  /މާރސް ކްލަބްގެ ފަރާތުން ބ.އަތޮޅަށް
ހުޅުވާލައިގެން މިމަހު ފަހުކޮޅު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވޮލީ މުބާރާތުގައި
އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި އަންހެން ވޮލީ ޓީމެއް ބައިވެރިކުރުމާމެދު
މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
ހުށަހެޅިފަރާތް :އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ
ނިމުނުގޮތް:

ބ.މާޅޮހު

/

މާރސް

ކްލަބްގެ

ފަރާތުން

ބ.އަތޮޅަށް

ހުޅުވާލައިގެން މިމަހު ފަހުކޮޅު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވޮލީ މުބާރާތުގައި
އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި އަންހެން ވޮލީ ޓީމެއް ބައިވެރި ކުރުމަށް
ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލް ނާއިބްރައީސް ހައްވާ ސަމީހާ ހުށައަޅުއްވައި
ކައުންސިލް މެމްބަރ ނައުޝާދު އަޙްމަދު ތާއީދު ކުރެއްވިއެވެ.

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ
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ޓ
ފސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަ ް
އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
 2018ވަނަ އަ ަ

 -1މައްސަލަ :ބ.މާޅޮހު  /މާރެސް ކްލަބްގެ ފަރާތުން ބ.އަތޮޅަށް
ހުޅުވާލައިގެން މިމަހު ފަހުކޮޅު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވޮލީ މުބާރާތުގައި
ބައިވެރިވެފައިވާ އޭދަފުށީ އަންހެނުންގެ ވޮލީ ޓީމަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް
ބަޖެޓެއް ފާސްކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.

ހުށަހެޅިފަރާތް :އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ
އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3
ވަނަ ދައުރުގެ  13ވަނަ

3

ބައްދަލުވުން

ނިމުނުގޮތް:

ބ.މާޅޮހު

/

މާރެސް

ކްލަބްގެ

ފަރާތުން

ބ.އަތޮޅަށް

ހުޅުވާލައިގެން މިމަހު ފަހުކޮޅު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވޮލީ މުބާރާތުގައި
ބައިވެރިވެފައިވާ
އާމްދަނީގެ

އޭދަފުށީ

ތެރެއިން

އަންހެނުންގެ
ކުޅުންތެރިން

ޓީމަށް

ކައުންސިލްގެ

ވޮލީ

ކުރިއެރުވުމަށާއި

ޓްރެއިނިންގ

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ކޯޑުން އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓްގައިވާ ގޮތަށް
( 16000/ސޯޅަހާސް ރުފިޔާ ) ގެ ބަޖެޓެއް މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއިޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް

ކައުންސިލް

މެމްބަރ ނައުޝާދު އަޙްމަދު ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ ޝަމްލާ
ޢަބްދުﷲ ތާއީދު ކުރެއްވިއެވެ.

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ
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ޓ
ފސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަ ް
އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
 2018ވަނަ އަ ަ

 -1މައްސަލަ :އަންނަ ރަމަޟާންމަހަށް މަސްޖިދުއްޔޫސުފްގައި ކުރަންވެފައި
ހުރި މަރާމާތުތައް ޓީބީގެ ފަރާތުން ކުރާގޮތަށް އެކްލަބުން ނިންމާފައިވާތީ،
އެކަމަށް

އެހީއެއް

ކައުންސިލުން

ދެއްވުމަށް

އެދިފައިވާ

އެކްލަބުން

މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
ހުށަހެޅިފަރާތް :އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ
ނިމުނުގޮތް :އަންނަ ރަމަޟާންމަހަށް މަސްޖިދުއްޔޫސުފްގައި ކުރަންވެފައި
ހުރި މަރާމާތުތައް ޓީބީގެ ފަރާތުން ކުރާގޮތަށް އެކްލަބުން ނިންމާފައިވާތީ،
އެކަމަށް

އެހީއެއް

ކައުންސިލުން

ދެއްވުމަށް

އެދިފައިވާ

އެކްލަބުން

މައްސަލާގައި މިކަމުގައި ފުރަތަމަ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް
މިނިސްޓްރީގައި ދެންނެވުމަށާއި އެކަމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އެކްލަބުން
ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން  23ގަނޑު ޓިނަށްވާ 11084/-
ރުފިޔާއާއި  300ގަނޑު މުށީގެ އަގަށްވާ  4000/-ރުފިޔާއަށްވާ ޖުމްލަ
 15084/ރުފިޔާ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންކައުންސިލް އާމްދަނީގެ ތެރެއިން މިސްކިތްތައް މަރާމާތު ކުރުމުގެ ކޯޑުން
ކައުންސިލް ރައީސް ޠަލާލު ޢަބްދުއްރަޙްމާނު

ދިނުމަށް ފެންނަކަމަށް

ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ ޝަމްލާ ޢަބްދުﷲ ތާއީދު ކުރެއްވިއެވެ.
ގ
އމު ެ
ދ ު
ނޖްމަންޓް ސެންޓަރއަށް ކުނި ގެން ި
ވސްޓްމެ ޭ
ނދޫ ޭ
އސަލަ :ރ.ވަ ް
 -2މަ ް
އ
މގައި ސޮ ި
ސވު ު
ބ ް
އއް ަ
މގެ ެ
އ ު
ނދި ު
ކރިއަށް ގެ ް
ގން ު
ހވާލުކޮށް ެ
އއި ަ
ވމްކޯ ާ
ސއްކަތް ެ
މަ ަ
ނމުން.
ތއް ނި ް
މދު ގޮ ެ
ކުރުމާ ެ
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ރ
ދ ާ
ނސިލް އި ާ
އދަފުށީ ކައު ް
ފރާތްޭ :
ހުށަހެޅި ަ

5

ބައްދަލުވުން

ގ
އމު ެ
ދ ު
ގން ި
ެ
ޖމަންޓް ސެންޓަރއަށް ކުނި
މނޭ ް
ނގޮތް :ރ.ވަންދޫ ވޭސްޓް ެ
ނިމު ު
އ
މގަ ި
ސވު ު
ބ ް
އއް ަ
މގެ ެ
އ ު
ނދި ު
ނ ކުރިއަށް ގެ ް
ގ ް
ހވާލުކޮށް ެ
އއި ަ
ވމްކޯ ާ
ސއްކަތް ެ
މަ ަ
ކނުލާ
އއި އަދި ކުނިއު ާ
ނވާތީ ާ
ު
ވހަކަ ހިމެނިފައި
މހަށް ކުނިއުކާލެވޭނެ ާ
މަހުން ަ
ރމަށް
ތރުކު ު
ޕއިންޓް އި ު
ރގޮތަށް އެ ޮ
އ އުނިކު ާ
ޓ ް
ސގެ ވަކި ޕަސެން ެ
އ ާ
މަސްތަކަށް ފަ ި
ތގައި
އެފަރާ ު

ވމަށްފަހު
ނ ު
ދެން ެ

ށ
ކމަ ް
ސމަށް ފެންނަ ަ
ޖއް ު
ހަމަ ެ

ނ
ކ ް
އެ ަ

އެގޮތަށް

ޖހުމުން
ހމަ ެ
ަ

ގތަށް
ކރާ ޮ
ސޮއި ު

ނ
ޙމާ ު
އރަ ް
ބދު ް
ރއީސް ޠަލާލު ޢަ ް
ަ
ކައުންސިލް

އވެ.
އވި ެ
ކރެ ް
ތއީދު ު
ހމަދު ާ
އޝާދު އަ ް
މމްބަރ ނަ ު
ކއުންސިލް ެ
އވައި ަ
ޅ ް
ހުށައަ ު
-3

މގެ
ކުނިއުކާލު ު

ސއްކަތް
މަ ަ

އވާ
ނސްފަ ި
ގެ ަ

ރމަށް
ކު ު

ބދޭސީ
ި

ޒފު
ވއް ަ
މ ަ
ު

ސ
އ ާ
ރދުތަކަށް ފަ ި
ޚ ަ
އވާ ަ
ފ ި
ކރެވި ަ
ދއްކުމަށް ު
ށ ެ
ގސް ޑޮކްޓަރަ ް
ނ ޮ
ވގެން މާލެގެ ް
ބަލި ެ
މން.
ތއް ނިން ު
މދު ގޮ ެ
ކމާ ެ
ދެއް ު
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ކުއްލި

ހާލަތުގައި

ޚަރަދުތަކަށްވާ ފައިސާ

ދިމާވި

ކަމެއް

ކަމަށާއި

މިކަމަށް

ހިނގާފައިވާ

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީގެ ތެރެއިން ކުނީގެ ގޮތުގައި

ޓ
ފސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަ ް
އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
 2018ވަނަ އަ ަ

-1

މައްސަލަ:

އޭދަފުށީ

ކައުންސިލް

އިދާރާގެ

ނަމުގައި

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ " ކްލަބް އޭދަފުށި " ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ
އެކުލަވާލުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
ހުށަހެޅިފަރާތް :އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ
ނިމުނުގޮތް :އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ
" ކްލަބް އޭދަފުށި " ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމާއި ބެހޭގޮތުން
އެންމެ ފުރަތަމަ މިކަމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލައި
އެކަމަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ސިއްރު ވޯޓެއް ނެގުމަށްފަހު
ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް މެމްބަރުން އައްޔަން ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލް
މެމްބަރ ޒައިދު ޢަލީ ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް ނާއިބްރައީސް ހައްވާ

އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3
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4

ބައްދަލުވުން

ސަމީހާ ތާއީދު ކުރެއްވިއެވެ.
 -2މައްސަލަ :ހައިމާކް މަރާމާތު ކުރުމާއިބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް
ނިންމުން.
ހުށަހެޅިފަރާތް :އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ
ނިމުނުގޮތް :ހައިމާކް މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބިޑް އުސޫލުން
އިޢުލާނު ކުރުމަށްފަހު އެކަމަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ
އެކަށޭނަ ފަރާތަކަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި
ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލް އާމްދަނީގެ ތެރެއިން ހައިމާކް
މަރާމާތު ކުރުމުގެ ކޯޑުން ޚަރަދުކުރާގޮތަށް ނިންމުމަށް ފެންނަކަމަށް
ކައުންސިލް މެމްބަރ ޒައިދު ޢަލީ ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް ނާއިބްރައީސް
ހައްވާ ސަމީހާ ތާއީދު ކުރެއްވިއެވެ.

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ
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ޓ
ފސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަ ް
އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
 2018ވަނަ އަ ަ

 -1މައްސަލަ :މިރަށު ބަނދަރުގެ ބޭރުތޮށިން ފައްތަޔި އަޅާފައިވާގޮތް
ބަދަލުކޮށް ފައްތިޔަ ދިނުމާއި ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން.
ހުށަހެޅިފަރާތް :ކައުންސިލް ނާއިބްރައީސް ހައްވާ ސަމީހާ
ނިމުނުގޮތް :މިމައްސަލާގައި ހުށައެޅިފައިވާ ހުށައެޅުމަށް އެއްވެސް ތާއީދެއް
ލިބިފައި ނުވާތީ މައްސަލަ ވަކިގޮތަކަށް ނުނިމެއެވެ.
 -2މައްސަލަ :މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ގޮތްޕެއް
އޭދަފުށީގައި ހުޅުވުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
ހުށަހެޅިފަރާތް :އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ
ނިމުނުގޮތް:

އޮފް

މިނިސްޓްރީ

ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ

އިކޮނޮމިކް

ގޮތްޕެއް

އޭދަފުށީގައި ހުޅުވުމަށް މަލްޓިޕާޕަސް ޢިމާރާތުން ކުއްޔަކާ ނުލައި ކަރަންޓާއި
އެހެނިހެން

ޚަރަދުތައް

އެބޭފުޅުން

ބަލަހައްޓާގޮތަށް

ބައެއް

ދިނުމަށް

ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ ޒައިދު ޢަލީ ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް
ނާއިބްރައީސް ހައްވާ ސަމީހާ ތާއީދު ކުރެއްވިއެވެ.
 -3މައްސަލަ :އޭދަފުށީ މަލްޓިޕާޕަސް އިމާރާތުގެ ހޮޓާ ( 5ފަހެއް) އަހަރު
ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ސަލްސާ އިންވެސްޓްމަންޓަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވުމާއެކު
އިތުރު  5އަހަރު ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްދެއްވުމަށް އެފަރާތުން އެދިލައްވާފައިވާތީ
އެކަމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3
ވަނަ ދައުރުގެ  16ވަނަ

5

ބައްދަލުވުން

ހުށަހެޅިފަރާތް :އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ
ނިމުނުގޮތް :އޭދަފުށީ މަލްޓިޕާޕަސް އިމާރާތުގެ ހޮޓާ ( 5ފަހެއް) އަހަރު
ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ސަލްސާ އިންވެސްޓްމަންޓަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވުމާއެކު
އިތުރު  5އަހަރު ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްދެއްވުމަށް އެފަރާތުން އެދިލައްވާފައިވާތީ
އެކަމާއި ބެހޭގޮތުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ލަފާއަކަށް އެދުމުން
އެޓަރނީއިން

ފޮނުވާފައިވާ

ނަންބަރ:

32-LAD/320/2018/1

ސިޓީގައިވާ ކަންތައްތަކަށް އިތުރަށް ރިއާޔަތް ކުރުމަށްފަހު އެންޓިކަރަޕްޝަން
ކޮމިޝަން އަދި ހައުސިންގ ގެ ލަފާ ހޯދުމަށްފަހު އެއްބަސްވުމާމެދު ގޮތެއް
ނިންމުމަށް ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ ޒައިދު ޢަލީ ހުށައަޅުއްވައި
ކައުންސިލް މެމްބަރ ނައުޝާދު އަޙްމަދު ތާއީދު ކުރެއްވިއެވެ.
 -4މައްސަލަ :އޭދަފުށީގައި މިހާރު ހިއްކާފައިވާ ބިމަށް ކަރަންޓްގެ ހިދުމަތް
ފޯރުކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި ރަށުގެ އުތުރު ފަރާތުގެ  2ސަރަހައްދެއްގައި
ޓްރާންސްފޯމަރ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ

ބެހެއްޓުމަށް

ބޭނުންވާ

ބިން

ހޯދުމަށް

ފެނަކައިން

ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައިވާ މައްސަލައާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް
ނިންމުން.
ހުށަހެޅިފަރާތް :އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ

39

ޓ
ފސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަ ް
އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
 2018ވަނަ އަ ަ

 -4މައްސަލަ :އޭދަފުށީގެ ގޭގެއިން ކުނިއުކާލުމަށް ގެނެވިފައިވާ ޕިކަޕްގެ
ޑްރައިވަރެއް ހޯދުމަށް 3

ފަހަރު އިޢުލާނު

އެއްވެސް

ކުރުމުންވެސް

ފަރާތަކުން ހުށައަޅުއްވާފައި ނުވާތީ ބިދޭސީ މީހަކު ހަމަޖެހެންދެން ދުވާލު
މުސާރައަށް

ޑްރައިވަރެއް

ހޯދުމާއި

ބެހޭގޮތުން

މަޝްވަރާކޮށް

ގޮތެއް

ނިންމުން.
ހުށަހެޅިފަރާތް :އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ

ނިމުނުގޮތް :އޭދަފުށީގެ ގޭގެއިން ކުނިއުކާލުމަށް ގެނެވިފައިވާ ޕިކަޕްގެ
ޑްރައިވަރެއް ހޯދުމަށް 3

ފަހަރު އިޢުލާނު

ކުރުމުންވެސް

އެއްވެސް

ފަރާތަކުން ހުށައަޅުއްވާފައި ނުވާތީ ބިދޭސީ މީހަކު ހަމަޖެހެންދެން ދުވާލު
މުސާރައަށް

ޑްރައިވަރެއް

ހޯދުމަށް

އިޢުލާނު

ކުރުމަށްފަހު

މާލިއްޔަތު

ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ
ތެރެއިން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތަކަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާގޮތަށް
ނިންމުމަށް

ކައުންސިލް

މެމްބަރ

ނައުޝާދު

އަޙްމަދު

ހުށައަޅުއްވައި

ކައުންސިލް މެމްބަރ ޝަމްލާ ޢަބްދުﷲ ތާއީދު ކުރެއްވިއެވެ.

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ
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ޓ
ފސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަ ް
އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
 2018ވަނަ އަ ަ

 -1މައްސަލަ :މިރަށު ބަނދަރުގެ ބޭރުތޮށިން ފައްތަޔި އަޅާފައިވާގޮތް
ބަދަލުކޮށް ފައްތިޔަ ދިނުމާއި ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން.
ހުށަހެޅިފަރާތް :އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ
ނިމުނުގޮތް :މިރަށު ބަނދަރުގެ ބޭރުތޮށިން ފައްތަޔި އަޅާފައިވާގޮތް ބަދަލުކޮށް
ފައްތިޔަ ދިނުމުގެ މައްސަލާގައި އެއްގަމުގައި ހުރި ބޮޑެތި ލޯންޗްތައްވެސް
އެގޮތަށް

ބަދަލު

އުޅަނދުތަކުގެ

ކުރަންޖެހޭނެ
ވެރިންނާއި

ކަމަށާއި

ބައްދަލު

އަދި

ކުރުމަށްފަހު

މިކަމާއި

ބެހޭގޮތުން

ގޮތެއް

ނިންމުމަށް

ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ ޒައިދު ޢަލީ ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް
މެމްބަރ ޝަމްލާ ޢަބްދުﷲ ތާއީދު ކުރެއްވިއެވެ.
 -2މައްސަލަ :އަންނަ ރަމަޟާންމަހު މިރަށު ހުކުރުމިސްކިތުގައި އެއަރކޯން
ޖައްސާނެ

ގަޑިތަކަކާއި

އެކަމަށް

ޚަރަދުވާ

ފައިސާ

ދެއްކުމާމެދު

މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
ހުށަހެޅިފަރާތް :އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ
ނިމުނުގޮތް :ވޭތުވެދިޔަ އަހަރެކޭވެސް އެއްގޮތަށް ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ
ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިންވެސް ޖެއްސި ގަޑިތަކުގައި  6ރޯދަ ނިމެންދެން

އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3
ވަނަ ދައުރުގެ  17ވަނަ

3

ބައްދަލުވުން

ހުކުރު މިސްކިތުގައި އެއަރކޯން ޖައްސާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށާއި އެކަމަށް
ޚަރަދުވާ

ފައިސާ

މާލިއްޔަތު

ޤާނޫނާއި

ޤަވާޢިދުގައިވާ

ގޮތުގެމަތިން

ކައުންސިލް އާމްދަނީން ޚަރަދު ކުރާގޮތަށް ނިންމުމަށް ފެންނަކަމަށް
ކައުންސިލް މެމްބަރ ޒައިދު ޢަލީ ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ
ޝަމްލާ ޢަބްދުﷲ ތާއީދު ކުރެއްވިއެވެ.
ގ
ފން ެ
ވއްޒަ ު
މ ަ
މންދާ ު
ސއްކަތް ކުރަ ު
މގެ މަ ަ
އން ކުނި ނެގު ު
ގގެ ި
 -3މައްސަލަޭ :
އ
މ ި
އ ާ
ވއްޒަފަކު ގެނަ ު
މ ަ
ދސީ ު
ތށް އިތުރު ބި ޭ
މސައްކަ ަ
ނދާތީ ،މި ަ
މވަމު ް
ދ ާ
ދަތިކަން ި
މން
ތއް ނިން ު
ޝވަރާކޮށް ގޮ ެ
ގތުން މަ ް
ބެހޭ ޮ
ރ
ދ ާ
ނސިލް އި ާ
އދަފުށީ ކައު ް
ފރާތްޭ :
ހުށަހެޅި ަ
ފންގެ
އޒަ ު
މވަ ް
ު
މންދާ
ގ މަސައްކަތް ކުރަ ު
މ ެ
އން ކުނި ނެގު ު
ގގެ ި
ޭ
ނގޮތް:
ނިމު ު
އޒަފު
މވަ ް
ދސީ ު
އވާ ބި ޭ
ނވިފަ ި
ތށް ކުރިން ގެ ެ
ސއްކަ ަ
މ ަ
ދތީ ،މި ަ
ވމުން ާ
މ ަ
ދަތިކަން ދި ާ
އ
ރއާ ި
ސ ަ
ފގެ މު ާ
ވއްޒަ ު
ވތީ ،މު ަ
ކމެފައި ނު ާ
ވޒީފާއަށް ނު ު
އބުރި ަ
ޗުއްޓީއަށްފަހު ެ
ވ
ގއި ާ
ނ ަ
ޤނޫ ު
ފއާއި ބެހޭ ާ
މއެކު ވަޒީ ާ
އވު ާ
މނިފަ ި
ގއި ހި ެ
ބޖެޓް ަ
ތއް ަ
އެހެނިހެ ން އިނާޔަތް ަ
މށް
ކ ަ
އމަށް ފެންނަ ަ
ގނަ ު
ވއްޒަފަކު ެ
ދސީ މު ަ
ބ ޭ
އތުރު ި
ސއްކަތަށް ި
މމަ ަ
ގމަތިން ި
ގޮތު ެ
ޝމްލާ
ަ
މބަރ
ނސިލް މެ ް
އވައި ކައު ް
ޅ ް
އދު ޢަލީ ހުށައަ ު
މމްބަރ ޒަ ި
ކައުންސިލް ެ
އވެ.
އވި ެ
ރ ް
ތއީދު ކު ެ
ޢަބްދުﷲ ާ
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ދމަތް
ހ ު
ކރަންޓްގެ ި
އވާ ބިމަށް ަ
ރ ހިއްކާފަ ި
ހ ު
ގއި މި ާ
 -1މައްސަލަ :އޭދަފުށީ ަ
ފޯރުކޮށް

ނމަށްޓަކައި
ދި ު

ށގެ
ރަ ު

އުތުރު

ރތުގެ
ފަ ާ

2

އ
އގަ ި
އދެ ް
ހ ް
ސަރަ ަ

ވ
ފއި ާ
ވ ބިން ހޯދުމަށް ފެނަކައިން ފޮނުވާ ަ
ނ ާ
ހއްޓުމަށް ބޭނު ް
ފމަރ ބެ ެ
ޓްރާންސް ޯ
މން.
ތއް ނިން ު
ވރާކޮށް ގޮ ެ
މޝް ަ
ހގޮތުން ަ
އއި ބެ ޭ
އސަލަ ާ
މ ް
ގއިވާ ަ
ސިޓީ ަ

ހުށަހެޅިފަރާތް :އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ
އ
ވވަރަށް ވޯޓް ލިބިފަ ި
ސ ާ
އޅުމަށް ފާ ް
އވާ ހުށަ ެ
އޅިފަ ި
ގއި ހުށަ ެ
ނިމުނުގޮތް :މައްސަލާ ަ
ނނިމޭ.
މއްސަލަ ވަކިގޮތަކަށް ު
ނުވާތީ ަ

 -2މައްސަލަ :އޭދަފުށީ " ކަނދޮޅުމާގޭ"
ރުކަކުން

އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3
ވަނަ ދައުރުގެ  18ވަނަ

4

ބައްދަލުވުން

އަލްމަރުޙޫމް މުހައްމަދު ޢަލީގެ

" ފަހިރޯޅި " ގޯއްޗަށް ދަތިވާތީ ،އެރުއް ކެނޑުމާމެދު

މަރުޙޫމްގެ ފިރިހެން ދަރި އިޢުތިރާޟް ކުރާތީ މިމައްސަލައާއި ބެހޭގޮތުން
މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
ހުށަހެޅިފަރާތް :އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ
ނިމުނުގޮތް :އޭދަފުށީ "ކަނދޮޅުމާގޭ"
ރުކަކުން

އަލްމަރުޙޫމް މުހައްމަދު ޢަލީގެ

"ފަހިރޯޅި" ގޯއްޗަށް ދަތިވާތީ ،އެރުއް ކެނޑުމާމެދު މަރުޙޫމްގެ

ފިރިހެންދަރި

އިޢުތިރާޟް

މައްސަލާގައި

އެރުކުން

ފަހިރޯޅި

ގެއަށް

ދަތިވާނޭކަމަށް ކައުންސިލަށްވެސް ގަބޫލު ކުރެވޭތީއާއެކު ،އެމައްސަލަ ކޯޓަށް
ހުށައަޅުއްވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް "ފަހިރޯޅި" ޢަބްދުއްސައްތާރު
ޔޫސުފަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ ނައުޝާދު
އަޙްމަދު ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް ނާއިބްރައީސް ޙައްވާ ސަމީހާ ތާއީދު
ކުރެއްވިއެވެ.
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މައްސަލަ :އޭދަފުށީގެ ކަރަންޓް ނެޓްވޯރކް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށްޓަކައި ރަށުގެ
އުތުރު ފަރާތުގެ  2ސަރަހައްދެއްގައި ޓްރާންސްފޯމަރ ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ
ބިން ހޯދުމަށް ފެނަކައިން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައިވާ މައްސަލައާއި ބެހޭގޮތުން
މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
ހުށަހެޅިފަރާތް :އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ
ނިމުނުގޮތް :އޭދަފުށީގެ ކަރަންޓް ނެޓްވޯރކް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށްޓަކައި
އުތުރު

ރަށުގެ

ފަރާތުގެ

2

ސަރަހައްދެއްގައި

ޓްރާންސްފޯމަރ

ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ ދެކުނުން
އުތުރުގެއާ ދޭތެރޭ އޮތް ހުސްބިމުންނާއި އަލަށް ހިއްކި ބިމުގެ އިރުމަތީ
ސަރަހައްދުގައި ގާއިމް ކުރެވޭ ޕްރީސްކޫލް ދެކުނުން އޮތް ހުސްބިމުން 13

އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3
ވަނަ ދައުރުގެ  19ވަނަ

5

ބައްދަލުވުން

ފޫޓް  30ފޫޓް ގެ ބިމެއް ބިމާބެހޭ ޤާނޫނޫގައިވާގޮތުގެމަތިން އެއްވެސް
ކުއްޔަކާ

ނުލައި

ފެނަކައަށް

ދޫކުރާގޮތަށް

ނިންމުމަށް

ކައުންސިލް

ނާއިބްރައީސް ހައްވާ ސަމީހާ ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ ޝަމްލާ
ޢަބްދުﷲ ތާއީދު ކުރެއްވިއެވެ.
 -2މައްސަލަ :އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނެޓްވޯކް އުރީދޫގެ
ސުޕަނެޓްއަށް ބަދަލު ކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
ހުށަހެޅިފަރާތް :އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ
ނިމުނުގޮތް :އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނެޓްވޯކް އުރީދޫގެ ސުޕަނެޓްއަށް
ބަދަލު ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ކަމުގެ ފަންނީ ބޭފުޅުންނާއި އިތުރަށް މަޝްވަރާ
ކުރުމަށްފަހު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ ޒައިދު
ޢަލީ ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލް މެމްބަރ ނައުޝާދު އަޙްމަދު ތާއީދު
ކުރެއްވިއެވެ.
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 -1މައްސަލަ :އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ހިންގި ހިފްޒު ކްލާހުގެ
ޚަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ނުދެއްކި ހުރި ބިލްތަކަށް ފައިސާ
ދެއްކުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.
ހުށަހެޅިފަރާތް :އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ
ނިމުނުގޮތް :އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ހިންގި ހިފްޒު ކްލާހުގެ
ޚަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ނުދެއްކި ހުރި ބިލްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ
 ( 7677/ހަތްހާސް ހަސަތޭކަ ސަތުހަތްތަރި ރުފިޔާ ) މާލިއްޔަތުޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީން ކުރެވޭ
ޚަރަދުގެ ތެރެއިން ދީނީހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވާ  200 004ކޯޑްގެ ތެރެއިން ދެއްކުމަށް ފެންނަކަމަށް
އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3
ވަނަ ދައުރުގެ  20ވަނަ

ކައުންސިލަރ ޝަމްލާ ޢަބްދުﷲ ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލަރ ޒައިދު ޢަލީ
5

ބައްދަލުވުން

ތާއީދު ކުރެއްވިއެވެ.
-2

މައްސަލަ:

މަސްޖިދު

ޔޫސުފްގެ

މުދިމް

ޢަބްދުއްރަޙީމް

ޢަލީ

މިސްކިތުގައި މުދިމްކަމުގެ ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ ދުވަސްތަކުގައި ހުކުރު ކުރުމުގެ
ހުއްދަ ލިބޭނޭގޮތް ހައްދަވައި ދެއްވުމަށް އެދި ފޮނުވި ސިޓީގައިވާ މައްސަލަ.
ހުށަހެޅިފަރާތް :އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ
ނިމުނުގޮތް :މަސްޖިދު ޔޫސުފްގެ މުދިމް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަލީ މިސްކިތުގައި
މުދިމްކަމުގެ ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ ދުވަސްތަކުގައި ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލާއި
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން ހުކުރު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ފެންނަކަމަށް
ކައުންސިލް މެމްބަރ ނައުޝާދު އަޙްމަދު

ހުށައަޅުއްވައި

ކައުންސިލް

މެމްބަރ ޒައިދު ޢަލީ ތާއީދު ކުރެއްވިއެވެ.
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މައްސަލަ :އޭދަފުށީ މަގުހެދުމަށް ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ހަދާފައިވާ
ބެޑުތަކުގައި ހުރި ގަސްތައް ނަގާ އެގަސްތައް އިންދާނެ ސަރަހައްދަކާއި
ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3
ވަނަ ދައުރުގެ  21ވަނަ

ހުށަހެޅިފަރާތް :އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ
3

ބައްދަލުވުން

ނިމުނުގޮތް :އޭދަފުށީ މަގުހެދުމަށް ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ހަދާފައިވާ
ބެޑުތަކުގައި ހުރި ގަސްތައް ނަގާ ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި
އެގަސްތައް

އިންދާގޮތަށް

ހަމަޖެއްސުމަށް

ފެންނަކަމަށް

ކައުންސިލަރ

ނައުޝާދު އަޙްމަދު ހުށައަޅުއްވައި ކައުންސިލަރ ޝަމްލާ ޢަބްދުﷲ ތާއީދު
ކުރެއްވިއެވެ.
އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ 3
ވަނަ ދައުރުގެ  22ވަނަ

ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން ޖަލްސާ ނުބޭއްވޭ

ބައްދަލުވުން

ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު
ކައުންސިލަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވޭ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ
ފއެއް ނުވޭ.
ލވާލެވި ަ
ކޮމިޓީއެއް އެކު ަ
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 .2ނިންމުން
މިކައުންސިލުގެ  2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6

މަސްދުވަހަކީ ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް ކައުންސިލުގެ

މަސައްކަތު ތާވަލުގެ ގިނަކަންތައްތަކެއް ފެށި ،އެކަންކަމުގެ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން ދިވެހިޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ،ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ކައުންސިލްތަކަށް މަތިކުރައްވާފައިވާ އެންމެބޮޑު ޤާނޫނީ އެއް
ޒިންމާއަކީ

އެ

އިދާރީދާއިރާއެއް

ހިންގައި،އެ

އިދާރީ

ދާއިރާ

ތަރައްޤީކުރުމަށް

މަސައްކަތްކުރުމެވެ.

ކަންމިހެން

އޮތްނަމަވެސް

ކައުންސިލްތަކަށް އޮތް އެންމެބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ މިޤާނޫނުން ކައުންސިލްތަކަށް ލާޒިމްކުރާ ކަންކަންކުރެވޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދެވިފައިނުވާކަމެވެ.
ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށްބޭނުންވާ ފައިސާހޯދުމަށް ޤާނޫނުނުގައި ކަ ނޑައަޅާފައިވާ ޙުދޫދުގެ ތެރެއިން ކުޑަފުރުޞަތެއްވެސް
ފަހިވެފައިނުވާކަމެވެ .ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއި އެކު މުޅި އިދާރީދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ރޭވުމުގެ މަގުތަނަވަސް ވެފައި
ނެތްކަމެވެ .އާދެ! އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން ކުޑަކުރެވިގެން މެނުވީ މިނިޒާމު އޭގެފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިނގައިގަތުމަކީ
ނާދިރުކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ .މިކައުންސިލުގެ  2018ވަނައަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހަކީވެސް ޙަރަކާތު ތާވަލްގެ ގިނަކަންކަން
ފަށައިގަނެވި އެކަންކަމުގެ ނަތީޖާ ޙާޞިލްކުރެވިފައިވާ  6މަސްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .މިމަސައްކަތްތައް ކާމިޔާބުކުރެވިފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ
މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ހީވާގިމަސައްކަތުންކަމުގައި ޤަބޫލުކުރަމެވެ .އެހެންނަމަވެސް ވޭތުވެދިޔަ ހަމަހުގެ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި
މިއަހަރުގެ

ފަހު

ހަމަސްދުވަހުގެ

މަސައްކަތުގެ

ސްޕީޑްހަލުވިކޮށް

މިއަހަރަށް

ކަ ނޑައެޅިފައިވާ

އަމާޒަށް

ވާޞިލްވުމަށް

އިތުރު

ވިސްނުންތަކެއް ގެންގުޅެން ޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ .ކައުންސިލްތަކުގެ ބަލަދުވެރި ފަރާތްތަކުގެ އެއްބާރުލުން ނިހާޔަތަށް ބޭނުންވާ
ކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ.
އަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި ދުޢާ އަކީ އަތޮޅާއި ޤައުމަށް ވަފާތެރި ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ތިބެ ،ރައްޔިތުންގެ
ލާބައާއި މަންފާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ .ކީރިތިﷲ އަޅަމެންގެ
މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް ލައްވައި ،ކާމިޔާބީ އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ .آمــــــــــين
 26ޝައްވާލު 1439
 10ޖުލައި
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