
  



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ވަނަ އަހަރު  2120

 

 

 

 
 

1 

 ފިހުރިސްތު
 

 3 .............................................................................................................................................. ބަޔާން  މޭޔަރގެ

 5 ................................................................................................................................................... ތަޢާރަފް  1

 5 ................................................................................................. (ވިޝަން ) ތަޞައްވަރު ކައުންސިލްގެ އައްޑޫސިޓީ 2

 5 ........................................................................................................ (މިޝަން ) އަމާޒު ކައުންސިލްގެ އައްޑޫސިޓީ 3

 6 .................................................................... ސަރަހައްދު ހިނގާ އިޚްތިޞާޞް ކައުންސިލުގެ/  ވަނަވަރު  ސިޓީގެ އައްޑޫ 4

ނޑު  ކައުންސިލްގެ  5  7 ............................................................................................................................... އޮނިގަ

 9 ................................................................................................... ކައުންސިލް  ދައުރުގެ ހަތަރުވަނަ  ސިޓީ  އައްޑޫ 5.1

 13 ............................................................................................ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ޒިންމާތަކާއި  ކައުންސިލަރުންގެ  5.2

 16 .................................................................................................................. މުވައްޒަފުން  އިދާރާގެ  އުންސިލްކަ 6

 16 ...................................................................................................................... އެކުލެވިފައިވާގޮތް  ވައްޒަފުން 6.1

 19 ................................................................................... ޙާޟިރީ  ޖަލްސާގެ  ރަސްމީ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  އައްޑޫ  6.1.2

 21 ...................................................................................................................... މިންވަރު  ޙާސިލްކުރެވުނު ނަތީޖ7ާ

 29 .............................................................................................................. ތަފްސީލް ނަތީޖާގެ  ޙާސިލްކުރެވުނު  7.1

 29 ................................................................................. ޖަލްސާ  ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ވަނަ ހަތަރު ކައުންސިލްގެ އައްޑޫސިޓީ

 44 ................................................................................. ކަންކަން  އެހެނިހެން ކޮށްފައިވާ ންކައުންސިލު  ސިޓީ  އައްޑޫ 7.2

 45 .................................................... ތައް މަސައްކަތް ޚާއްސަ ވުނު ކުރެ  އަހަރު  ވަނަ 2421 އިން  ކައުންސިލް ސިޓީ އައްޑޫ 8

 45 ......................................................................................................... ސެންޓަރ އޮޕަރޭޝަން އެމަރޖެންސީ އައްޑޫ

 45 ......................................................................................................................................... ދައުރު  ސީގެ.އޯ.އީ

 46 ............................................................................................................ ދައުރު  ތަކުގެ ޑީ.އެސް.އެސް އައްޑޫސިޓީގެ

 46 ............................................................................................................ ދައުރު  ހޮސްޕިޓަލްގެ އިކުއެޓޯރިއަލް އައްޑޫ

 46 ............................................................................................................... ދައުރު ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް

 ގެންދެވިފައި ކުރިޔަށް ތެރެއިން ޙަރަކާތްތަކުގެ ރޭވިފައިވާ ހިންގުމަށް ނިޔަލަށް  އަހަރުގެ ވަނަ 2421 އިން  ކައުންސިލް ސިޓީ އައްޑޫ 9
 47 .......................................................................................................................................... ހަރަކާތްތައް  ނުވާ

 54 ......................................................................................... ބައްދަލުވުންތައް  ބޭއްވުނު ކައުންސިލުން ސިޓީ  އައްޑޫ 14

 .............................................................................................................................................................. 53 

 54 ......................................................................................................................... ހިސާބު  މާލީ  ކައުންސިލްގެ 11



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ވަނަ އަހަރު  2120

 

 

 

 
 

2 

 56 ................................................................................................................................................ ޚުލާސާ  މާލީ

 57 .......................................................................................... ހިސާބު  މާލީ އަހަރުގެ ވަނަ 2421 ކައުންސިލުގެ  11.1

 59 ....................... ޚުލާސާ ހަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގުނު ބަޖެޓުން އާމްދަނީ އަހަރުގެ ވަނަ 2421 އިން ސިލްކައުން ސިޓީ އްޑޫއަ 11.2

 64 ................................................ :ތަފްޞީލްތައް  ޚަރަދު ޙަރަކާތްތަކުގެ މުހިންމު ހިންގުނު  އިން އާމްދަނީ ކައުންސިލްގެ  11.3

 61 ............................................................................... ތަފްސީލް  ޚަރަދުގެ  ފަންޑުގެ ޓްރަސްޓް  ރައްޔިތުންގެ އައްޑޫ 11.4

 62 .................................................................................................................... ބަޔާން  ޒިއްމާދާރުވެރިޔާގެ މާލީ 12

 63 ........................................................ ބައްދަލުވުންތައް  ރަސްމީ ބޭއްވި  އަހަރު ވަނަ 2421 ކައުންސިލުން ސިޓީ  އްޑޫއަ 13

 63 ......................................................................................................... ބައްދަލުވުންތައް  ރަސްމީ ކައުންސިލްގެ  13.1

 95 ............................................................................................... ކޮމެޓީ  މަސައްކަތްކުރާ ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ 14

 95 ................................................................................................................ މަޢުލޫމާތު މެމްބަރުންގެ ކޮމެޓީގެ 14.1

 95 ............................................................................................................. ބަދަލުތައް އައިސްފައިވާ ކޮމެޓީއަށް 14.2

 99 ............................................................................................................................ ބައްދަލުވުންތައް  ކޮމެޓީގެ 15

 148 .............................................................................................. ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުގެ ހިންގާފައިވާ  މެޓީއިންކޮ 16

 112 ............................................................................................ މައުލޫމާތު  ޚަރަދުގެ އާމްދަނީއާއި ލިބޭ ކޮމިޓީގެ 16.1

 113 .............. ތަފްސީލް  މުދަލުގެ  ހަރު ވާނަމަ ހަރުމުދައު ދަށުގައި ބެލުމުގެ ކޮމިޓީގެ  ކުރާ މަސައްކަތް ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ 17

 114 ............................................................................................................................................ ނިންމުން  18

 

 



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ވަނަ އަހަރު  2120

 

 

 

 
 

3 

 ގެ ބަޔާންމޭޔަރ

  g 
 

ނޑުމެން އުޅެންވީގޮތުގެ  هللا سبحانه وتعالىނިޢުމަތްތަކުގެވެރި ގަދަކީރިތިަވންތަ   އަށް ަޙމްދާއި، ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަޅުގަ
އަށް محّمد صلّى هللا عليه وسلّم ޢަމަލީގޮތުން މަގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާތް ސާހިބާ  ،ރިވެތި ނަމޫނާއާއިގެން ވަޑައިގެން

ަޞލަވާތާއި، ސަލާމުގައި އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ އިތުރު އާލުންނާިއ،  ޞަލާވާތާއި، ސަލާމް ލެއްުވން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ. މި

 މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލްކުރަމެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  109މިރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫުލން ހިންގުމުގެ ާޤނޫނުގެ  
ކައުންސިލް އިން ހިންގި  ވަނަ އަހަރު 2021އިވާ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ލިޔެ ތައްޔާރުކޮށްފަ

 ރިޕޯޓެވެ. ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލީ

ވަނަ އަހަރަށް ރާވާފައިވާ ކަންަކމުގެ ތެރެއިން ބައެއްކަންކަން  2021ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަްށޓަކައި، ކައުންސިލުން 
ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން މުޅި ަޤއުމުގައި އަޅާފައިވާ ސިއްޙީ  19ނަމަވެސް ކޮވިޑް ރޭވިފައިވާ ގޮތަށް ހިނާގފައިވެއެވެ. 

ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމަނާފައިވާ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ކުރިއަށް  2021 ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާއިއެކީ 

 ނުގެންދެވި މަޑު ޖައްސާލަން ޖެހުނެވެ. 

ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކުރުމަށް އެލްޖީއޭ އާއި އެޗްޕީއޭ އިން ދެއްވި ލަފާގެމަތިން މި އިދާރާއިންވެސް ގެ ބަލިމަޑުކަމުން 19ކޮވިޑް 
ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ވަނީ އަޅާފައެވެ. އަދި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގިނަ ސްޓާފުން ވަނީ އަވަށު އޮފީސް ތަކުގައި 

އައްޑޫސިޓީގެ ، އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގައި)އީއޯސީ( ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ސޯޝަލް ސާރވިސް ޑެސްކް ތަކުގައާއި
ގިނަވަގުތު މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. މުވައްޒަފުން ހިތްވަރާއި ފަރުވާތެރިކަމާއިއެކު އަމަލީގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި 

 ސާބިތުކަންމަތީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމުގަިއ ދެމިތިބިކަން ނުަހނު އުފަލާއިއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.  ،މަސައްކަތްކޮށް

ން ކުރަމުންދާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް އިމިސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް ރައްކާތެރި އަމާންވެއްޓެއް ހޯދައިދިނުމަށް 
އުމީ އެކިއެކި ޤަހަމައެއާއިއެކު ެކނޑިނޭޅި ފޯރުކޮށްދެއްވައެވެ.  އްބާރުލުންމަސައްކަތުގައި އެ މުއައްސަސާއަށް އެހީތެރިކަމާއި އެ

  ފައިވެއެވެ.ދެވިއިދާރާތަކުން އެދޭ ކަންކަމުގައި ކައުންސިލުން އެއިދާރާތަކަށް އެހީެތރިކަން ފޯރުކޮށް

ނޑުމަށް ފަހު  ތައް އައްޑުއަށް ކުރަން ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންގެ ބައިނަލްއަޤްވަމީ ދަތުރުގިނަ ދުވަސްތަކަށް މެދުކެ
ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ ވިޔަފާރި އާއި އެއާއި ގުޅުން ހުރި ވިޔަފާރިތަކަށް ވަނީ ދިރުން ށާއި އައްޑޫގެ ފަތުރުވެރިކަމަ ފެށުމާއިއެކު

 ވެ. ފަށާފައެއަދި އާއްުމންނަށް އެކި ދާއިރާތަކުން ފައިދާަތއް ވަނީ ލިބެން  އަންނަން ފަށާފައެވެ.

ވަނީ މަސައްކަތު ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައެވެ.  ންއައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުވަނަ އަހަރު  2021
ދުމަތްތަކާއި ބިންހިއްކުން އަދި ހަމަ އެހެންމެ ގެ ޚިމި ގޮތުން އައްޑޫ ސިޓީގެ މަގުތަކާއި ފެންހިންދާ ނިޒާމާއި ފެނާއި ނަރުދަމާ
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 ތަޢާރަފް  1
ގެ    2010/7މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ާޤނޫނު ނަްނބަރު  

ހިންގި  ންއައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލު ވަނަ އަހަރު  2021ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވުނު ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 109
 .ރިޕޯޓެވެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލީ

ގެ    2010/7މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ާޤނޫުނ ނަންބަރު      
ހިންގި  ންއައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލު ވަނަ އަހަރު  2021ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވުނު 109

 .ރިޕޯޓެވެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލީ

އި، ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަމަޖެހިފައިާވ އަމާޒާ މި ރިޕޯޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ      
ނޑިތަކަށް ވާޞިލު ވުމަްށ ހިންގި ޙަރަކާތްތަކާއި، ރޭވުނު ޙަރަކާތްަތއް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. އަިދ  ނޑުދަ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތާިއ، ލަ

އަްނހެނުންެގ ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން ނިންމި ނިންމުްނތަކާއި، މާލީ ތަފްޞީލާއި،  2021މީގެ އިތުރަށް 
ކައުްނސިލްގެ ހިންގުން ހަރުަދނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވުުނ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ތަފްސީލާއި 

 ސް ބަލާލެވިފައި ވާނެއެވެ.މަސައްކަތްތަކާއި އެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ދިމާވި ދަތިތަކަށް ވެ

 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވަރު )ވިޝަން(  2 

 ވެ. ކެލް އައްޑޫސިޓީ. އުފެއްދުންތެރި، ފަންވަރުހުރި، ދިރިުއޅެން ހިތްގައިމު ސިޓީ އެސަސްޓެއިނަބަ

 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އަމާޒު )މިޝަން( 3
 ހުނަރުވެރި، އުފެއްދުްނތެރި، މީހުންަނށް ދިރިއުޅެން އެންމެ ކަމުދާ ސިޓީ އަށް އައްޑޫސިޓީ ހެދުމެވެ. ، އިލްމުވެރި
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  ސަރަހައްދު  ހިނގާ  އިޚްތިޞާޞް  ކައުންސިލުގެ /  އައްޑޫ ސިޓީގެ ވަނަވަރު  4

 ލޯކަލް ދަށުން ގެ( ޅ) މާއްދާގެ 61 ޤާނޫނުގެ ހިންގުމުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް  އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
 ސިޓީ  އައްޑޫ އޮތޯރިޓީއިން ގަވަރންމަންޓް
ތުގައި، ގޮ އިޚްތިޞާޞްގެ ކައުންސިލްގެ

ނޑައަޅާފައިފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކަ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު ައސާސީގައި 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރީ ދާއިރާ ހިންގުމަްށ 
ސަރުކާރުން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ 

އައްޑޫ ، ގައިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗާޓް
ނޑައަޅުއްވާފައިވާ  އަތޮޅުކަމަށް ކަ

 ސަރަޙައްދެވެ. 

އައްޑޫސިޓީ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 ސިފައިގައި  ދޫންޏެއްގެއެންމެ ދެކުނުގައިވާ، ބިމުގެ ގޮުތންނާއި އާބާދީގެ ގޮުތން ބަލާއިުރ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ސިޓީެއވެ. 

 .އެކެވެ ސިޓީ ލިބިފައިވާ ތަނަކަށްއެ އުފެދުމުގައި ކަންތައްތަކެއް ޚާއްސަ ވަރަށް އައްޑޫސިޓީ އަކީ އެތުރިފައިވާ ރަށްތައް
 ގޮތުްނވެސް އާބާދީގެ ގޮތުްނނާއި ބިމުގެ އަކީއައްޑޫ ޮއންނަ ދެކުނުން އެންމެ ރާއްޖޭގެ ގޮތުން  އުފެދިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖެ
 ލިބިފައިވާ ތަރިކައެއް އްސަނދިމު ންގޮތު ސަޤާފީ ންނާއިގޮތު ރަތީދުޤު .ސިޓީއެވެ  ބޮޑު އެންމެ އޮތް ދެވަނައަށް ރާއްޖޭގައި
 .ތަނެކެވެ ންދާޅެމުދިރިއު ރައްޔިތެއް ވެރިއެކު ހިްތހެޔޮ އޮތް، ވެށްޓެއް ހިތްފަސޭހަ އަމާން އަކީ މިސިޓީ

އައްޑޫގައި އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަކާއި ރީޖަނަލް ޕޯޓެއް ޤާއިމްވެފައި ވުމަކީ އައްޑޫގެ ތަރައްޤީއަށް ހުޅުވިފައިވާ މައި 
ދޮރެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ިއންވެސްޓަރުން އައްޑޫއާއި މެދު ހުރި ޝައުޤުވެރިކަން އިތުުރވެ، ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް 

ފަހިވެފައިވެއެވެ. އައްޑޫސިޓީގައި ކުރިއަށްދާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކާއި އެކުވެސް އައްޑޫ އަކީ  ފަސޭހަކަމާއިއެކު ހިންގޭނެ މަގު
ނޑުދޮށްތަކަީކ  އެ ސިޓީގެ ޤުދުރަތީ ރީތިކަން އަދިވެސް ރައްކާކުރެވިފައިވާ ތަނެކެވެ. ފެހި ބޯ ގަސްތަކާއި ހިތްފަސޭހަ ގޮ

ދަކުރުމަްށ ގޮސްހަދާ ތަންތަނެވެ. އައްޑޫސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަކީ ދިވެހި އާއިލާތައް ހިތްހަމަޖައްސާލައި ުއފާވެރި ވަޤުތުތައް ހޭ
 ބަހާއި ތަފާުތ، އަމިއްލަ ބަހުރުވަެއއް ގެންގުޅޭ ބައެކެވެ.  

 އަވަށެވެ. އެއީ ހިތަދޫ، މަރަދޫ، މަރަދޫފޭދޫ، ފޭދޫ، ހުޅުދޫ އަދި މީދޫ އެވެ.  6އައްޑޫސިޓީގައި ހިމެނެނީ ޖުމްލަ 

މީހުންނެވެ. މީގެތެރޭގައި  34,782 ފިރިހެނުންނާއެކު ޖުމްލަ 17,885އަންހެނުންނާއި  16,897 ޖުމްލަ އާބާދީގައި ހިމެނެނީ
 މީހުން ހިމެނެއެވެ.2,430 އަހަރުންމަތީގެ  65ކުދިންނާއި  9,014އަހަރުން ދަށުގެ  18

މި ސިޓީގެ ވެރި އަވަށަކީ  އައްޑޫ ސިޓީގެ އިދާރީ ގިނަ އޮފީސްތައް ޤާއިމުވެފައިވާނީ ހިތަދޫަގއި ކަމަށްވުމުން އިދާރީ ގޮތުން

 .ހިތަދޫއެވެ 
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ނޑު  5  ކައުންސިލްގެ އޮނިގަ

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގައި ހިމެނެނީ ދެ ޑިވިޝަނާއި ހަ އަވަށު އޮފީހެވެ. އެއީ ކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމެންޓް 

ޑިވިޝަނާއި ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސާވިސް ޑިވިޝަނުގެ އިތުރުން މީދޫ އަވަށު އޮފީސް، ހިތަދޫ އަަވށު އޮފީސް، މަރަދޫ އަވަުށ 

 އޮފީސް އަދި ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހެވެ. ފޭދޫ އަވަށު، އޮފީސްއޮފީސް، މަރަދޫފޭދޫ އަވަށު 

ކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމެންޓް ޑިވިޝަްނގައި ހިމެނެނީ އެޑްމިން ސެކްަޝނާއި، ފައިޭނންސް ސެކްޝަންެގ އިތުރުން ހިއުމަްނ 

ރިސޯސަސް ސެކްޝަނެވެ. ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސާވިސް ޑިވިޝަންގައި ހިމެނެނީ ޕްޭލނިންގ ސެކްޝަނާއި ޕްރޮޖެކްޓްސް 

ރުން ސޯޝަލް ސަރވިސް ސެކްޝަނެވެ. ކޮންމެ އަވަށު އޮފީހެއްވެސްވަނީ ދެސެކްޝަނަކަށް ބެހިފައެވެ. އެީއ ސެކްޝަންގެ އިތު

 .ކޯޕަރޭޓް ސާވިސް ސެކްޝަނާއި ޖެނެރަލް ސާވިސް ސެކްޝަނެވެ

ނޑު ފާސްކޮށްދެއްވާފައިވާ ގޮތް ތިރީގައި  ސިވިލސް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އޮނިގަ

 .ނީއެވެއެވަ

 

  



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ވަނަ އަހަރު  2120

 

 

 

 
 



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ވަނަ އަހަރު  2120
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  ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލް  އައްޑޫ ސިޓީ  5.1

ހަރަތުވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލަރުން މަގާމުގެ ހުވާކުރުމުގެ ދަރުބާރު އޮތީ، މެއި އައްޑޫ ސިޓީގެ ކައުންސިލްގެ 
އްޑޫ ހައިސްކޫލް ގައެވެ. ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން އެޗްޕީއޭ އިން ވަހު އެވެ. މި ދަރުބާރު އޮތީ އަވަނަ ދު 17މަހުގެ 

އަޅާފައިވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ގިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުންނާއި އައްޫޑ ސިޓީ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގަިއ އޮތުމުން ހުވާ ކުރުމުގެ 
ތް ކައުންސިލްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން ދަރުބާރު ގެންދެވުނީ އާއްމުން ނުވައްދައެވެ. މި ދަރުބާރު ހިނގަމުންދިޔަ ގޮ

 ލައިވްކުރެވުނެވެ. 

އެމްޑީޕީގެ  ނެވިގެންޔަރު ކަމަށް އިންތިހާބުވެ ވަޑައިއައްޑޫގެ މޭ ގައި އައްޑޫ ހައި ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު
ށްފަހު، ސްމިއްޔާތައައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އިންތިާހުބވި މެމްބަރުންނާ އެކު ހުވާކުރުުމގެ ރަ އިކެންޑިޑޭޓު އަލީ ނިޒާރާ

ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ. ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރަކަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރަކު އިންތިހާބުކުރީ މެންދުރު ފަހު 
 .އިންތިހާބުވެވަޑައިގަތީ މުހައްމަދު ޝުއާއު އެވެ

 

 ނިޒާރު އަލީ ފުރިހަމަ ނަން: 
    އައްޑޫ ސިޓީ       ދާއިރާ: 
  މޭޔަރ  މަޤާމު: 
   އެމްޓޭޝަން،ިހތަދޫ  އެޑްރެސް:

 7775729 ފޯން ނަންބަރ:
 mayor@adducity.gov.mv      އީމެއިލް:

 

 

 ޝުޢާއު މުޙައްމަދު ފުރިހަމަ ނަން: 
  ހިތަދޫ މެދެވައު ދާއިރާ      ދާއިރާ: 
  މޭޔަރ ޑެޕިއުޓީ  މަޤާމު: 
 ވައިލެޓްމާގެ،ހިތަދޫ     އެޑްރެސް:

 7914567 ފޯން ނަންބަރ:
 mohamed.shuaau@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:

 



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ވަނަ އަހަރު  2120
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 ސައީދު  އަޙްމަދު ފުރިހަމަ ނަން: 

 ހިތަދޫ މޫލެެކޑެ ދާއިރާ        ދާއިރާ: 
  ކައުންސިލަރ  މަޤާމު: 
  ސްކައި،ހިތަދޫ    އެޑްރެސް:

 9999907 ފޯން ނަންބަރ:
 ahmed.saeed@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:

 

 ޝިނާޒް  އިބްރާހީމް ފުރިހަމަ ނަން: 
 ހިތަދޫ ކޮރޮވައު ދާއިރާ       ދާއިރާ: 
 ކައުންސިލަރ  މަޤާމު: 
    ހިތަދޫ ލިލީވިލާ،    އެޑްރެސް:

 7788783 ފޯން ނަންބަރ:
 ibrahim.shinaz@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:

 

 

 ޒަރީރު  ޙުސައިން ފުރިހަމަ ނަން: 
 ހިތަދޫ ރަސްގެދަރަ ދާއިރާ       ދާއިރާ: 
 ކައުންސިލަރ  މަޤާމު: 
   ހިތަދޫ ، ކައްބާބުގެ    އެޑްރެސް:

 7782787 ފޯން ނަންބަރ:

 hussain.zareer@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:

 

 ސައީދާ  މަރްޔަމް ފުރިހަމަ ނަން: 
 ހިތަދޫ ބޭރުަމތި ދާއިރާ       ދާއިރާ: 
  ކައުންސިލަރ  މަޤާމު: 
  މުޝްތަރީގެ،ހިތަދޫ    އެޑްރެސް:

 7707193 ފޯން ނަންބަރ:

 mariyam.saeeda@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ވަނަ އަހަރު  2120
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 ރަޝީދު ލާއަދާ އާމިނަތު ފުރިހަމަ ނަން: 
 ހިތަދޫ މާމެްނދޫ ދާއިރާ       ދާއިރާ: 
  ކައުންސިލަރ  މަޤާމު: 
  ލޫނާ،ހިަތދޫ    އެޑްރެސް:

 9662345 ފޯން ނަންބަރ:
 aminath.adhaala@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:

 

 ނަދީރު އަޙްމަދު ފުރިހަމަ ނަން: 
 މަރަދޫ ދާއިރާ       ދާއިރާ: 
  ކައުންސިލަރ  މަޤާމު: 
  ވާދީ،މަރަދޫފަރި    އެޑްރެސް:

 9944567 ފޯން ނަންބަރ:
 ahmed.nadhir@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:

 

 މުޙައްމަދު  ޚާލިދާ ފުރިހަމަ ނަން: 
 މަރަދޫފޭދޫ ދާއިރާ       ދާއިރާ: 
 ކައުންސިލަރ  މަޤާމު: 
  އާރާމުގެ،މަރަދޫފޭދޫ    އެޑްރެސް:

 7903885 ފޯން ނަންބަރ:
 khalidha.mohamed@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:

 

 ސަލްމާ އާމިނަތު ފުރިހަމަ ނަން: 
 ފޭދޫ މަގުއްދޫ ދާއިރާ       ދާއިރާ: 
  ކައުންސިލަރ  މަޤާމު: 
  ފޭދޫ. ނާޒުކީއާގެ،    އެޑްރެސް:

 7907959 ފޯން ނަންބަރ:
 aminath.salma@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:

 



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ވަނަ އަހަރު  2120
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 ފައިސަލް  މުޙައްމަދު ފުރިހަމަ ނަން: 
 ފޭދޫ މާދެލަ ދާއިރާ       ދާއިރާ: 
  ކައުންސިލަރ  މަޤާމު: 
  ކޮޑަގެ،ފޭދޫ    އެޑްރެސް:

 7788983 ފޯން ނަންބަރ:
 faisal@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:

 

 ސާލިހާ އާމިނަތު ފުރިހަމަ ނަން: 
 މީދޫ ދާއިރާ       ދާއިރާ: 
  ކައުންސިލަރ  މަޤާމު: 
  މީދޫ ރެސިޑެންސް،    އެޑްރެސް:

 7955750 ފޯން ނަންބަރ:
 aminath.saliha@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:

 

 

 ފައިޒުއްރަޙުމާން ޙުސައިން ފުރިހަމަ ނަން: 
 ހުޅުދޫ ދާއިރާ       ދާއިރާ: 
 ކައުންސިލަރ  މަޤާމު: 
   ފުލިދޫގެ،ހުޅޫދޫ    އެޑްރެސް:

 7610009 ފޯން ނަންބަރ:
 hussain.faizu@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:

 

  



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ވަނަ އަހަރު  2120
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 ކައުންސިލަރުންގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  5.2

 ތަރައްޤީކޮްށ، ހިންގަިއ، އަވަށްތައް ހިމެނޭ ސިޓީގައި ސިޓީއާއި ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ ޤާނޫނާ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި .1

 .ދިނުން  ޚިދުމަްތތައް ރަށްވެހިކަމުގެ ޮގތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގައި މި

ސިޓީގައި ނުވަތަ ސިޓީގައި ހިމެނޭ އަވަށް އަވަށުގެ އަވަށު ބޯޑުން، ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ތައްޔާރުކޮށް،  .2

ޗަށް ބިާނކޮށް، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން ސިޓީ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތަކުގެ މައް

ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން އެކަށައަޅައި މުޅި ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ތަރައްޤީގެ 

 .މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުމާއި ބަޖެޓު ަތއްޔާރުކުރުމާއި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ތަންފީޛުކުރުން 

ކިއެކި މަޝްރޫޢުތައް ރާވައި ހިންގުމުގައި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކަށް ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ތަރައްޤީގެ އެ .3

ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ ދިނުމާއި، ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުން ކައުންސިލްގައި ހިންގާ މަޝްރޫޢުަތއް ހިނގާނުހިނާގ 

ނޑައަޅާ ގޮތަކަށް  ގޮތް ބެލުމުގައި އެހީތެރިވެދީ، އެމިނިސްޓްރީތަކަށް ޖަވާބުާދރީވެ، އެމިނިސްޓްރީތަކުން ކަ

 .ގަވާއިދުން ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުން

 .އަވަށު އޮފީސްތަކުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކުރުމާއި އެ އޮފީސްތައް ހިނގާނުހިނގާޮގތް ބެުލން .4

އެކަށައަޅަންޖެހޭ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސިޓީ ކަުއންސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި ަމސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި  .5

ސިޔާސަތު އެކަށައެޅުމާއި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުަތއް ހަދައި އެ 

 .ގަވާއިދުތައް ހިންގުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސިޓީ ކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާާރއި، މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ސިޓީ  .6

 .ރާގެ ރަށްވެހިންގެ ނަމުގައި ނިންމަންޖެހޭ ކަންަކން ނިންމުން ކައުންސިލްގެ ދާއި

އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖްތިމާީޢ ބޭނުންތަކަށް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި، އުފުލޭ އަދި ނުއުފުލޭ މުދާ ހޯދުމާއި  .7

ދަށުން ހެޭދ  މިލްކުކުރުމާއި ކައުންސިލްގެ ބެުލމުގެ ދަށުގައި ހުންަނ މިފަދަ ތަެކތި އެހެން ފަރާްތތަކަށް މި ާޤނޫުނގެ

 .ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި ދިނުން

ނޑައަޅާފައިވާ ޙުދޫދުގެ ތެރޭގައި މާލީ  .8 ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުަމށް ޤާޫނނުގައި ކަ

އުންސިލްގެ އެކިއެކި މާލީ އިދާރާތަކުން ދަރަންޏަށް ފައިާސ ނެގުމާއި އެފަދަ ދަރަނިތަކުެގ ޙިމާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ކަ

ޙައްޤުތަކާއިމަޞްލަޙަތުތަކާއި މިލްކިއްޔާތުތައް ދަރަނި ދޫކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުމާއި ތަފާތު އެކި ކަންކަމަށް 

 .ފަންޑު އުފެއްދުން
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ނޑައަޅާފައިވާ ޙުދޫދުގެ  .9 ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުަމށް މި ޤާނޫނުގައި ކަ

ގައިމުނިސިޕަލް ބޮންޑާއި ބިލާއި މުނިސިޕަލް ސެކިއުރިޓީ ފަދަ އެކިއެކި މާލީ ސެކިއުރިޓީތައް އެކަށައަޅައި، ތެރޭ

 .އެފަދަ ސެކިއުރިޓީތައް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް މެދުވެރިކޮށް ވިއްކުން

ކުރީގެ  ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ބަަދލުވާ ޙާލަތްތަކުގައާއި ކައުންސިލްގެ ނަން ބަދަލުވާ ޙާލަތްަތކުގައި .10

 .ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ޒިންމާ އުފުލުން 

ސިޓީ ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަްތތަކާއި އަވަށު އޮފީސްތައް މެދުެވރިވެގެން ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ިމ ޤާނޫނުގެ ދަުށން  .11

ނޑައެޅުމާއި ފީނެގުން  .ހެދޭ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ފީ ކަ

ށުން ޚިދުމަތް ދެވޭ ތަންަތނާއި ކައުްނސިލްގެ އުޅަނދުފަހަރާއި މަގުތަާކއި، ޕާކު ފަދަ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަ  .12

 .އާންމު ތަންތަަނށް ނަންިދނުމާއި ނަން ބަދަލުކުރުން 

 .މި ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ރިޕޯޓުަތއް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޮފުނވުން .13

 .ކައުންސިލުގެ ނަމުގައި ދަޢުވާކުރުމާއި ދަޢުވާލިބިގަތުން  .14

ސިޓީގައި އަމާން އަދި ޞުލްޙަވެރި ވެށްޓެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން ކުރެވެންހުރި އެންމެހައި  .15

 .ކަންކަން ކުރުން

ކައުންސިލުގެ އިޚުތިޞާޞްގެ ެތރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާ ގުޅިެގން އެއްވެސް މީހަކު ޤާޫނނާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް  .16

 .ެއކަމެއް ތަޙުޤީޤްކުރުމަށް ފުލުހުންެގ އެހީތެރިކަމަށް އެދުންކޮށްފިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭނަމަ 

 .ކައުންސިލަށް ނިސްބަތްވާ ސިއްކަ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހު ބޭނުންުކރުން .17

 .ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ ހިންގުން .18

ނޑައަޅާ މިނޫންެވސް ކަންކަން ކުރުން .19  .ޤާނޫނަކުން ކަ

ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކައުންސިލަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކަށް ވެފައިވަނީ އައްޑޫސިޓީގެ ލާމަރުކަޒީ 

އަދި ޖަވާބުދާރީވަނިވި ުއޫޞލަކުން ރައްޔިތުން އަމިއްލައަށް ނިންމުމަށް މަގުފަހިޮކށްދީ ، ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން، ދިމިޤްާރތީ

ޤާފީގޮތުން، ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ސަދި އިޤުތިޞާދީ ގޮތުންނާިއ، އިޖުތިމާޢީގޮތުން އަ

ރައްޔިތުންނާއި އެންމެ ގާތުން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ޚިދުމަތްލިބޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދީ، ، ބާރުވެރި ކުރުވައި ރައްޔިތުން، މަތިކޮށްދީ

  ކުރުމެވެ.ސިޓީގެ އަވަށްތަކުގައި އަމާން ވެއްޓެއް ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތް
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އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށާއި އައްޑޫސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ 

ސްޕީޑް ހަލުވިކޮށް ތަރައްޤީއަށް ކުރާ ކަންކަމުގައި ކައުންސިލްގެ ދައުރު އިތުރު ކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި އައްޑޫ ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ނޑައަޅުއްވާފައިވެއެވެ.ގެ ރުންކައުންސިލަކަން ކުރުމަށް ޕްލޭންގައި ހިމެނޭކަން   މެދުގައި މަސައްކަތް ތިރީގައިވާގޮތަށް ކަ

 ކައުންސިލްގެ އެންމެހައިކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓުން  – އަލީ ނިޒާރު  ރމޭޔަ -1

ބެލެހެއްޓުާމއި ޓްރާންސްޕޯރޓް ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކޮށް  – ޝުޢާއު މުޙައްމަދުޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ  -2

             ސްގެ ކަންކަން  ބެލެހެއްޓުންކްއަދި ޕަބްލިކް ވޯރ

 ކަންކަން ބެލެހެއްުޓން މުނިސިޕަލް ސާރވިސް  ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ – ސައީދު  އަޙްމަދު ކައުންސިލަރ -3

ކަންކަން ބެެލހެއްޓުމާއި ހިތަޫދ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަންގެ  – ޝިނާޒް  އިބްރާހީމް ކައުންސިލަރ -4

 ކަންކަން ބެލެހެއްުޓން ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ސޯޝަލް ހައުސިންގ  ،ލޭންޑް އަވަށު އޮފީހުގެ

 ކަންކަން ބެލެހެްއޓުން  ތިމާވެށީގެ - ސައީދާ މަރްޔަމް ކައުންސިލަރ -5

 ސެކްޝަންގެ ކަންކަމާއި ހިތަދޫ އަވަށު ޮއފީުހގެ ޕްރޮޖެކްޓްސްގެ  ޕްރޮޖެކްޓްސް – ޒަރީރު ޙުސައިން ކައުންސިލަރ -6

 ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމާއި ޕްލޭިންނގ ސެކްޝަންގެ ޓްވަރިޒަމާއި ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ބެލެހެއްުޓން

ޑިވިޝަންގެ މަސައްކަތާއި  ކޯޕަރޭޓް ސާރވިސްކައުންސިލް އިދާރާގެ  – ރަޝީދު ލާއަދާ އާމިނަތު ކައުންސިލަރ -7

 ކަންކަން ބެލެހެއްުޓން ސެކްޝަންގެ  ކޯޕަރޭޓް ސާރވިސްހިތަދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ  

 އެންމެހައިކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ބެލެެހއްޓުން  މަރަދޫ އަވަށު އޮފީސްގެ – ރުނާދި އަޙްމަދު ކައުންސިލަރ -8

 އެންމެހައިކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓުން  މަރަދޫ ފޭދޫ އަވަށު އޮފީސްގެ – މުޙައްމަދު ޚާލިދާ ކައުންސިލަރ -9

އަދި  މުނިސިޕަލް ސާރވިސް ،ކޯޕަރޭޓް ސާރވިސް  އޮފީސްގެ  ފޭދޫ އަވަށު – ސަލްމާ  އާމިނަތު ކައުންސިލަރ -10

 އެންމެހައިކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓުން  ސޯޝަލް ސާރވިސް އެންޑް އެންވަޔަރމަންޓް

ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ސޯޝަލް   ،ލޭންޑް  އޮފީސްގެ  ފޭދޫ އަވަށު – ފައިސަލް މުޙައްމަދު  ކައުންސިލަރ -11

 އެންމެހައިކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ެބލެހެއްޓުން  އަދި ޕްރޮޖެކްޓްސް ހައުސިންގ

 އެންމެހައިކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެްއޓުން  މީދޫ އަވަށު އޮފީސްގެ – ސާލިހާ އާމިނަތު ކައުންސިލަރ -12

 އެންމެހައިކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓުން  ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސްގެ  -ފައިޒުއްރަޙުމާން ޙުސައިން ކައުންސިލަރ -13
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 އުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ކަ  6
މުވައްޒަފުންނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެީނ  421 ނިމުނު ިއރު މިއިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އައީ ވަނަ އަހަރު  2021
އިދާރީ  148

 113މުވައްޒަފުންނާއި 
މަސައްކަތު 

އަދި ހަމަ މުވައްޒަފުންނެވެ. 
އެހެންމެ މި އިދާރާގަިއ 
ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުްނ 

 158ގެންގުޅޭ 
މުވައްޒަފުން ހިމެނެއެވެ. 

 05މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 
 02އަދި މި އިދާރާގެ  ވެފައިވެއެވެ.ކިމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަ 10މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވިފައިވާއިރު 

 މުވައްޒަފަކު ވަނީ އެހެން އޮފީސްތަކަށް ބަދަލުވެފައެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމު ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ހުސްވެފައި ވަނިކޮށް މި 
ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރީ ކައުްނސިލްގެ އައްޔަންކުރައްވާފައެވެ. ޝުޖާއު މުހައްމަދުގައި  2021ޑިސެމްބަރ  26މަގާމަށް ވަނީ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު  ޒިންމާދާުރވެރިޔާގެ މާލީ ބެލެހެއްޓުމާއެކު، ހިންގައި ކަންކަން އެންމެހާ އިދާރީ އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެއަކީ 
   އަދާކުރަންޖެހޭ ފަރާތެވެ. ވެސް

 ވައްޒަފުން އެކުލެވިފައިވާގޮތް  6.1
ނޑުގެ މަޤާމްތަކަށް ބަލާއިރު  2021 ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފާސްކުރެވިފައިވާ އޮނިގަ

 ފައިވާގޮތް ތިރީގަިއމިވަނީއެވެ.މުވައްޒަފުންގެ ރޭންކް ބެހި 261 އަންނަ ދާއިމީމިއިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރަމުން 

 އަދަދު  ރޭންކް  މުވައްޒަފުންގެ ރޭންކު ބެހިފައިވާގޮތް 

 ZV7-1 (GRADE 1) 1 ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލް

 EX1 8 ޑިރެކްޓަރ

 MS3 20 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 MS2 8 2ސީނިއަރ އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

 CS9 (Grade 4) 1 ލީގަލް ސަރވިސް ޕްރޮފެޝަނަލްސް

 CS9 (Grade 2) 1 ލީގަލް ސަރވިސް ޕްރޮފެޝަނަލްސް

 CS7 (GRADE 1) 1 ލީގަލް ސަރވިސް ޕްރޮފެޝަނަލްސް

 MS1 14 1ސީނިއަރ އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

 MS1 4 1ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 
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 GS4 18 2އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

 GS4 1 2އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

 GS3 38 1އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

 GS3 6 1އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

 GS2 26 2އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

 GS1 1 1އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

 SS3 3 3ސަޕޯޓް ސްޓާފް ގްރޭޑް 

 SS2 20 2ސަޕޯޓް ސްޓާފް ގްރޭޑް 

 SS1 90 1ސަޕޯޓް ސްޓާފް ގްރޭޑް 

 261  ޖުމްލަ 

 

  ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުން ބެހިފައިވާ ގޮތް 6.1.1

 މުވައްޒަފުން: 02ސިވިލް ސާރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކޮންޓްރެކްޓް 

 އަދަދު ރޭންކް އޮފީސް/ސެކްޝަން

 MS1 1 އޮފީސް އަވަށު ހިތަދޫ

 GS3 1 ސެކްޝަން ޓްރާންސްޕޯޓް

 

 މުވައްޒަފުން: 158މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކޮންޓްެރކްޓް  ކައުންސިލް ކޮންޓްރެކްޓް

 މިސްކިތު މަސައްކަތު  މުނިސިޕަލް އޮފީސް/ސެކްޝަން

  03 ތަރައްގީއަށް މަސަްއކަތް ކުރާ ކޮމެޓީއަންހެނުންގެ 

  02 ސެކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓް

  01 ބިއުރޯ ކައުންސިލް

  01 ޔުނިޓް ޓީ.އައި

  27 ޑިވިޜަން  ސަރވިސް މުނިސިޕަލް

 08 25 (08މިސްކިތު ،25) މުނިސިޕަލް އޮފީސް އަވަށު ހިތަދޫ

 08 25   (08މިސްކިތު ،25) މުނިސިޕަލް  އޮފީސް އަވަށު މަރަދޫ



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ވަނަ އަހަރު  2120
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 08 12 (08މިސްކިތު ،12) މުނިސިޕަލް  އޮފީސް އަވަށު މަރަދޫފޭދޫ

 03 05 (03މިސްކިތު ،05) މުނިސިޕަލް އޮފީސް އަވަށު ފޭދޫ

 07 08 (07މިސްކިތު ،08) މުނިސިޕަލް  އޮފީސް އަވަށު ހުޅުދޫ

 09 05 (09މިސްކިތު ،05) މުނިސިޕަލް  އޮފީސް އަވަށު މީދޫ

  09 ހިތަދޫ ޔޫތު ސެންޓަރ

  07 ޔޫތު ސެންޓަރ މަރަދޫފޭދޫ

  05 ޔޫތު ސެންޓަރ ގަން

  02 ޔޫތު ސެންޓަރ ހުޅުދޫ

  02 ސަރވިސަސް ވޯރކްސް ޕަބްލިކް ހިތަދޫ/  ޔުނިޓް މަރާމާތުކުރާ މަގު

 

 ހާޟިރުވާންޖެހޭ  އޮފީހަށް މުވައްޒަފުންވަނީ  71%އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ހާޟިރީއަށް ަބލާލާއިރު 
ނޑު ސުލޫކީ ހާޟިރުވެފައެވެ. އަދިހަމަ އެހެންމެ މުވައްޒަފުންގެ އޮފީހަށް ދުވަސްތަކުގައި  ރަނގަޅުކަން ޖުމްލަގޮތެއްގާ މިންގަ

 . ކުރެވިފައިވެއެވެ ފާހަގަ
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 ރީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ޙާޟި  އައްޑޫ  6.1.2

  ީކަމުގެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދީފައި  ރވަނަ ދުވަހު ކައުންސިލަ 08ފެބުރުވަރީ  2021މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް ވަނ 

  ދައުރުގެ ކައުންސިލަރުން( ވަނަ ތިންވަނަ ) ރިޕޯރޓް  ޙާޟިރީ  ޖަލްސާގެ  ރަސްމީ  ކައުންސިލްގެ  އައްޑޫސިޓީ  އަށް  2021 މޭއި  16 އިން  2021 ޖަނަވަރީ 01 
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ދަދު 
ޢަ
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 ޢަ
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 # ނަން  މަޤާމު

        14 

41 41 

 1  ޞާދިޤުهللا ޢަބްދު އަލްފާޟިލް މޭޔަރ

 2 މުޙައްމަދު ޔަޞްރިފު  އަލްފާޟިލް މޭޔަރ ޑެޕިއުޓީ 5        90

 3   ޢަލީ ފަހުމީ އަޙްމަދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ 14        

 4 ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ 12   1  1   

 5 ފައިޞަލް އިބްރާހީމް  އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ 13   1     

 6  ޙިޔާޟްޙުސައިން  އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ 13    1    

 7  އިބްރާހީމް ޝުކުރީ އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ 14        
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 ދައުރުގެ ކައުންސިލަރުން( ހަތަރު ވަނަ ރިޕޯރޓް ) ޙާޟިރީ  ޖަލްސާގެ  ރަސްމީ  ކައުންސިލްގެ  އައްޑޫސިޓީ  އަށް  2021 ޑިސެންބަރު  31 އިން  2021 މޭއި 17
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 ޢަ
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ދުވަ
 

 # ނަން  މަޤާމު

 1 ޢަލީ ނިޒާރު  އަލްފާޟިލް މޭޔަރ 31 29        1  1 

 2 މުޙައްމަދު ޝުޢާޢު  އަލްފާޟިލް ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ 31 30    1       

 3 އަޙްމަދު ސަޢީދު  އަލްފާޟިލް  ކައުންސިލަރ 31 26  1 2   2   

 4 އިބްރާހީމް ޝިނާޒް  އަލްފާޟިލް  ކައުންސިލަރ 31 30        1   

 5 މަރިޔަމް ސަޢީދާ  އަލްފާޟިލާ  ކައުންސިލަރ 31 30      1     

 6 ޙުސައިން ޒަރީރް  އަލްފާޟިލް  ކައުންސިލަރ 31 31            

 7 އާމިނަތު އަދާލާ ރަޝީދު  އަލްފާޟިލް  ކައުންސިލަރ 31 30  1         

 8 އަޙްމަދު ނާދިރު  އަލްފާޟިލް  ކައުންސިލަރ 31 31            

 9 ޚާލިދާ މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލާ  ކައުންސިލަރ 31 29    2       

 10 މުޙައްމަދު ފައިޞަލް  އަލްފާޟިލް  ކައުންސިލަރ 31 31            

 11  އާމިނަތު ސަލްމާ އަލްފާޟިލާ  ކައުންސިލަރ 31 31            

 12 ޙުސައިން ފައިޒުއްރަޙްމާން އަލްފާޟިލް  ކައުންސިލަރ 31 31            

 13 އާމިނަތު ސާލިހާ  އަލްފާޟިލާ  ކައުންސިލަރ 31 29    1   1   



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ވަނަ އަހަރު  2120
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 ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު މިންވަރު 7 

ނަތީޖާ 
ހާސިލްކުރެވުނު 

 މިންވަރު 

Q
4 

Q
3 

Q
2 

Q
1 

 ހަރަކާތް 

 ސެކްޝަން  ޕްލޭނިންގ

60%     ްބިން ދޫކުރުން ފަތުރުވެރިކަމަށ  
35%      ްކުލީ ބިން ދޫކުރުނ 
90%      ްހިތަދޫ ފްލެޓްތައް ދޫކުރުނ 
65%      ްހުޅުދޫ ފްލެޓްތައް ދޫކުރުނ 
55%     ްބިން ދޫކުރުން ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށ  
100%     ިގެ އިންޓާނަލް އޮޑިޓް ކުރުން އަވަށު އޮފީސްތަކު  ކައުންސިލްއިދާއާއ 
90%     ޭޓޮޕޮގްރަފިކް ސަރވ             
100%     2021  ްވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުނ 
100%     2021  ްވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ރިވައިޒް ކުރުނ 
100%     2020  ްވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުނ 

100%     2021  ެމަހުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުން  6ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރުގ 

100%      ްއައްޑޫ ސިޓީގެ ތަފާސް ހިސާބު އެއްކުރުނ 

100%     ީ(ޖުލައި,ރިޕޯޓްތައް ހުށަހެޅުމަށް ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން )ފެބުރުވަރީ  އަހަރ 

50%     ް4މަޝްވަރާކުރުން )ކޮންމެ  ޔިތުންނާއިއައްޑޫގެ ތަރައްޤީޢާއި ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ރައ 
  ބައްދަލުވުން( 1މަހަކުން 

 ޕްރޮޖެކްޓް   
100%     ޫސިޓީ ސްކުއެއަރ އަށް ކަރަންޓުލުމުގެ މަސައްކަތް  އައްޑ 
100%       މަސައްކަތް ކުރުމުގެ  ކޭޕް ލޭންޑްސް ސްކުއަރގައި ސިޓީ

100%      ސްކުއަރގައި ލައިޓްޖެހުން  ސިޓީ

100%       ސިޓީ ސްކުއަރގައި ޖެހުމަށް ދިދަ ގަތުން

50%      ސިޓީ ސްކުއާރގެ މެއިންޓެނެންސް 

100%      ުމަސައްކަތް  ރޭނުމުގެއައްޑޫ ސިޓީގެ ފޭދޫ އަވަށު އާ ސަހަރާގެ އިންފާރ 

100%     ްމަރާމާތުކުރުމުގެ  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އޮފީސ
 މަސައްކަތް

100%      ްއައްޑޫ ސިޓީގެ މަރަދޫ އަވަށުގައި ޕާރކް ސެޓްތައް ބެހެއްޓުނ 
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50%     ްނޑި ބްރިޖް ފެންސްގައި ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތ   ގައުކެ

20%      ިމަސައްކަތް  މަސްމާރުކޭޓެއް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެމަރަދޫ އަވަށުގައ 
100%     ްފޭދޫ އަވަށުގައި ނެރުބައްތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތ 

68%     ްއައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫ އަވަށުގައި ޓުއަރިޒަމް ޒޯނ  
 ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

25%     ްއައްޑޫ ސިޓީގެ މަރަދޫ އަވަށުގައި ޓުއަރިޒަމް ޒޯނ  
 މުގެ މަސައްކަތް ތަރައްގީ ކުރު

49%     ްއައްޑޫ ސިޓީގެ ފޭދޫ އަވަށުގައި ޓުއަރިޒަމް ޒޯނ  
 ގެ މަސައްކަތް ތަރައްގީ ކުރުމު 

45%     ްއައްޑޫ ސިޓީގެ ހުޅުދޫ އަވަށުގައި ޓުއަރިޒަމް ޒޯނ  
 މުގެ މަސައްކަތް ތަރައްގީ ކުރު

95%      ިޓުއަރިޒަމް ޒޯންއައްޑޫ ސިޓީގެ މީދޫ އަވަށުގައ  
 މުގެ މަސައްކަތް ތަރައްގީ ކުރު

20%     ިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ގޭދޮށުމަސްޕްލާންޓެއް ގާއިމު  އައްޑޫ ސިޓީގެ މަރަދޫ އަވަށުގައ 
10%     ާކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިމުއައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫ އަވަށުގައި ގޭދޮށުމަސްޕްލާންޓެއް ގ 
20%      ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިމުއަވަށުގައި ގޭދޮށުމަސްޕްލާންޓެއް ގާ ހުޅުދޫއައްޑޫ ސިޓީގެ 

75%     ްމިނިސްޓްރީއިން ދެއްވާ ޕާކްތައް އިންސްޓޯލްކުރުން  އަލަށ 

100%       ެސާފު ކުރުމާއި ގުޅޭ މަސައްކަތް ކުރުމަށް  ޖަންކްޝަންއައްޑޫ ސިޓީގ 
100%     ީމަރާމާތު ކުރުން )ކޮންޓިނުއޭޝާން(ބާޒާރު  ސިޓ 
100%      ްނޑުގައި ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތ  ފޭދޫ އަވަށު ފުޓްބޯޅަދަ
100%     .މީދޫ މިސްކިތްތައް ރަމަޟާންމަހަށް މަރާމާތުކުރުން ސ 
100%      ްއައްޑޫ ސިޓީ ޒީނަތްތެރިކުރުމަށް ނާރސަރީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތ 

50%     ޫހަޔަރުކރުން  އެްކސްކެވޭަޓރ ސާފުުކރުމަށް މަުގތައް ަސރަހަްއުދގެ މާމެްނދ 

100%     ްބެލެެހއްޓުާމއި ބޭނުްނވާ ަތކެތި ހޯދުން  ަމސައްކަތްަތއް ިޑވިޝަްނގެ ަސރވިސް މުނިސިޕަލ 

ސެކްޝަން  ސަރވިސް  ސޯޝަލް   
100%     ްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ހެދުންއައްޑޫގެ ޑިޒާސ   
60%   ެޕްރޮގްރާމް ހިންގުން ސިންގަލް ޔޫޒް ޕްލާސްޓިކް ހުއްޓާލުމަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގ  
80%   ްޔޫޒް ޕްލާސްޓިކް ހުއްޓާލުން އަމަލީ ގޮތުން ހިންގުން ސިންގަލ  
35%   ާމަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން ވ  
25%   ެއިންތިޒާމް ކުރުންކަންކަން  ކަށުކަމާކެމީގ  

100%   ާޖަމާޢަތްތަކަށް ދޭ އެހީ ޖަމްއިއްޔ  
0%   ީއާއި އެކު ވެފައިވާ އެގްރިމެންޓްގެ  އަލްޓަނޭޓިވް ލާނިންގް ޕްރޮގްރާމް )އެމް.އާރު.ސ
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  ދަށުން(
100%    ްބޭއްވުމަށް 2020-އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕ  
10%    ޫއިންތިޒާމްކުރުން މެރަތަންއައްޑ  

0%    ޫޤުރްއާން މުބާރާތް އައްޑ  

 ކައުންސިލް ބިއުރޯ 
100%     ެފަރާތުން ގދ.އަތޮޅަށް ކުރާ ތަޖުރިބާ ދަތުރު  ކައުންސިލްގ  

 އައި.ޓީ 
20%     ްނެޓްވޯރޖް ޓޫލް ކިޓްހޯދުނ 
35%     ްއަޕްގްރޭޑްކުރުން ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތައ  
30%    .ީއާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ މަރާމާތުކުރުން  އައި.ޓ  
50%      ްމީޓިންގ ރޫމަށް ބޭނުންވާ ކޮމެރާތައް ހޯދުނ  
100%     ްކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ޓީވީ ހޯދުނ 
80%    ްމެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއަރއާރު ޕޭރޯލް މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއަރ , ރެވެނިއު  އެޗ  
60%    ްޕޯޓާލް )ހަވާލުކުރެވިފައި( އީ.ސާވިސ  
100%     ްކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ އައު ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ހޯދުނ  
100%    ްކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ކުލަ ޕްރިންޓަރ ހޯދުނ 

             އިދާރީ ސެކްޝަން 
100%   ްއިދާރާގެ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް  ކައުންސިލ  
100%   ެލިޔެކިއުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން އޮފީސްތަކުގ  
50%   ްޒީނަތްތެރިކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި  އޮފީސ  
50%   ްބޭނުންވާ ދޮރުފޮތި އަދި ދިދަ ހޯދުން  އޮފީހަށ  
50%   ިމަގުބައްތީގެ އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު  އޮފީސްތަކާއ  
60%    އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތުކުރުން  ވެހިކިއުލަރ  
80%   ިއެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާއި ކޮމިޓީތައް ހިންގުމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ އެކިއެކ  
70%   ިހޯދުން އޭސީ ، ފިޓިންގްސް ފަރުނީޗަރާއ  

30%    ްލިބޭ ގެއްލުމަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ  ގުދުރަތީގޮތުނ  

   ސެކްޝަން  އާރު .އެޗް 

50%    ެސްޓާފުންނަށް ޓީ ޝާޓާއި ބިބް ހޯދުން  ކައުންސިލްގ  

80%   ( ް2ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭއްވޭ ސެޝަނ )ްސެޝަނ  

100%    4 ާއޮރިއެންޓޭޝަންކައުސިލްގެ   ވަނަ ދައުރަށް އިންތިޙާބުވ  

100%     ްހިންގޭ ސެޝަން  އެމް.އެސް ރޭންކް އިން ފެށީގެން މަތީގެ ހުރޮހާ މުވައްޒަފުނަށ



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ވަނަ އަހަރު  2120

 

 

 

 
 

24 

 )ކައުންސިލަރުން ހިމެނޭ ގޮތް(

0%     ްރިޓަޔަރވި މުވައްޒަފުން( )މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކުރުން/އެމްޕްލޯއީ އޮފްދި މަންތ 
   

100%      ްކުރުން )އަވަށުއޮފީސްތަކުގެ(އެޗް.އާރު އޮޑިޓ  

100%    2020  ްވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުނ  

100%     ްއަހަރީ ރިޕޯޓަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ތައްޔާރުކުރުނ 

100%     ެޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ޕްލޭނިންގ ޔުނިޓަށް ފޮނުވުން ޓްރަސްޓް ފަންޑްގ  

100%     2020 ަބަޖެޓްގެ ޚަރަދު, ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދު ބާކީ، އާމްދަނީ  އަހަރުގެވަނ
ޙަރަކާތްތަކުގެ ޚަރަދާއި އެކިފަރާތްތަކަށް   ވެއްދުނު ފައިސާގެ ބާކީ އަދި އިން ބަޖެޓަށް

ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަނަށް ފޮނުވުން  ދެވުނު އެހީގެ ތަފްޞީލް  

100%     ޯހުށަހެޅުން  ބަޖެޓްގެ ކޭޝްފްލ  

100%    ެރިޕޯޓް އޮޑިޓް އޮފީހަށް  ޚަރަދު ރިޕޯޓް، އާމްދަނީ ރިޕޯޓް،ލިބޭ ފައިސާގެ މަސްދުވަހުގ
 ފޮނުވުން 

100%     ގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް ނިންމުން 2020ކައުންސިލްގެ ޑިސެމްބަރ  

100%     ްކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ރެޖިސްޓަރ އަޕްޑޭޓްކޮށް ރިވިއުކުރުނ 

100%     ްސްޓޭޓްމަންޓްތައް އައްޑޫ  އެކައުންޓްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އަދި ފައިނޭންޝިއަލް ޓްރަސްޓ
ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިއު ކުރުން  ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް ނުވަތަ އެލްޖީއޭގެ  

100%    ްފޮނުވުން  ކައުންސިލްގެ ތިޖޫރީ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކޮށް އޮޑިޓް އޮފީހަށ  

100%    ިކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ  ބޭންކްޗާޖާއ  

100%    ީއިޝްތިހާރުކުރުމަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން އައްޑޫސިޓ  

100%    2020  ްވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުނ  

100%    2020  ްވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީ ތަފސީލް ނިންމުނ  

100%    ާމަޢުލޫމާތު ތައްޔާރުކުރުން  އަހަރީ ރިޕޯޓަށް ބޭނުންވ  

100%     ެޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ޕްލޭނިންގ ޔުނިޓަށް ފޮނުވުން ޓްރަސްޓް ފަންޑްގ  

100%     ގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް ނިންމުން 2020ކައުންސިލްގެ ޑިސެމްބަރ  

100%     ްކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ރެޖިސްޓަރ އަޕްޑޭޓްކޮށް ރިވިއުކުރުނ 

100%   ރިވިއު )ޕާރފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލް( އިޔާރ-މިޑް  
80%     ޓާރގެޓް އަހަރުގެ  ވަނަ  2021/  ނިންމުން އެޕްރައިސަލް  އަހަރުގެ ވަނަ 2020

ނޑައެޅުން   ކަ

 ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީސް 

50%     ެފާޚާނާ މަރާމާތުކުރުން 2ހިތަދޫ އޮފީހުގ  

25%    ިމަގުހެދުން 12 ސަރަހައްދުގެ އާބާދުވާ މާމެންދޫގައ  



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ވަނަ އަހަރު  2120
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10%   ހިންގުން  ޕްރޮގްރާމް މަދުކުރުމުގެ މަދިރި    

100%    ްޕިކަޕް ފީ() ހިތަދޫގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އެއްކުރާ ކުނިތައް އުކުނ  

90%     ޫހޯދުން ބޭނުންވާ ތަކެތި ށް މަސައްކަތަމުނިސިޕަލް  ހިތަދ  

90%     ްމަރާމާތުކުރުންހިތަދޫ ފްލެޓްތައ  

0%     ޫނޑުތައް މަރާމާތުކުރުން  -ހިތަދ ފުޓްބޯޅަ ދަ  

05%  ނޑި  ބައްތި ޖެހުން  ހޮޅިދަ  

05%  ޖެހުން  ބައްތި މަގުތަކުގައި ނެތް ބައްތި ސަރަހައްދުތަކުގަޔާއި އާބާދުވާ އަލަށް  

100%    ސަޕްލައިސް ހޯދުންޒުވާނުންގެ މަރުކަޒާށް މެޑިކަލް  ހިތަދޫ 

90%  މަރުކަޒުގެ ލިޔެކިއުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން  ޒުވާނުންގެ -  ހިތަދޫ   

80%  މަރުކަޒުގެ ފޮޅާ ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި  ޒުވާނުންގެ -  ހިތަދޫ   

10%    ޖަނަވަރީ ) ބޭއްވުން ޓާންމެންޓް  ޓެނިސް ޓޭބަލް  -ހިތަދޫ   

100%    އައްޑޫސިޓީ އެއިޓް ބޯލް ޕޫލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ބޭއްވުން  -ހިތަދޫ   

100%    ފުޓްބޯޅަ ޓޯނަމެންޓް ބޭއްވުން - ހިތަދޫ   

100%     ބޭއްވުން " 2021އައްޑޫ ޔޫތް އޮޕެންސް " ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް- ހިތަދޫ   

0%     ބާއްވާ ނަމުގައި ގެ " މައިޑްސް  ފާސްޓް' މެދުގައި މުވައްޒަފުންގެ އޮފީސްތަކުގެ - ހިތަދޫ 
ބޭއްވުން  މުބަރާތް ޗެސް  

100%  ބެލެހެއްޓުން  ސާފުކޮށް މިސްކިތްތައްހިތަދޫގެ   

0%    FAM ިހިންގުން  ކޯސް ރެފްރީ ގެ  1 ލެވެލް ފުޓްސެލް  އަންހެނުން ގުޅިގެން އާއ  

0%  ބެލެހެއްޓުން  މަރާމާތުކުރުމާއި ފިނިމައިޒާންތައް ޕާކްތަކާއި  

0%   މަރާމާތުކުރުން  ރަމަޟާންމަހަށް މިސްކިތްތައް ހިތަދޫ .ސ  

0%    އިންސްޓޯލްކުރުން  ޕާކްތައް ދެއްވާ މިނިސްޓްރީއިން  އަލަށް  

0%    ބޭއްވުން  ޗެލެންޖް ޕޫލް ބޯލް 10 - ހިތަދޫ   

0%    އިންތިޒާމްކުރުން  ކަންކަން  ޖަނާޒާގެ  

އޮފީސް  އަވަށު  މަރަދޫ   

50%    ބަދަލުކުރުން  ލައިޓަށް  ލެޑް ލައިޓްތައް ހުރި އެތެރޭގައި އޮފީހުގެ މަރަދޫ  

50%   ބެހެއްޓުން  ޑަސްޓްބިން ބޯޑުޖެހުމާއި ބަނދަރު މަރަދޫ  

30%    މަރާމާތުކުރުން  ބޮޑުގެގެ  މަރަދޫ  

60%  ހޯދުމަށް  ތަކެތި ބޭނުންވާ މަސައްކަތަށް މުނިސިޕަލް  
46%    ފުޓްބޯޅާ ދަނޑުތައް މަރާމާތުކޮށް ކުލަލުން  މަރަދޫ  
25%     މިސްކިތްތައް ރަމަޟާންމަހަށް މަރާމާތުކުރުން

އޮފީސް  އަވަށު ފޭދޫ  މަރަދޫ   

70%   ލައިޓް( 115މަގު ބައްތި މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން ) -މަރަދޫފޭދޫ   
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20%    މަރާމާތުކުރުން އޮފީހުގެ ވޯކްވޭ  - މަރަދޫފޭދޫ  

70%     ކަރަންޓް ވިއުގަ މަރާމާތުކުރުން 
70%   މުނިސިޕަލް މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް 

40%  އިޖުތިމާޢި މަރުކަޒުގެ ލިޔެކިއުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން  - މަރަދޫފޭދޫ  

40%    400ބެޑްމިންޓަން ކޯޓް ލެޑްލައިޓް - މަރަދޫފޭދޫ W ) ހުދު ކުލަ (   

40%    މަރަދޫފޭދޫ އިޖްތިމާއީ މަރްކަޒްގެ ބެޑްމިންޓަން އޯޕަން މުބާރާތް  - މަރަދޫފޭދޫ  

50%    ކުޑަ ކުދިންގެ ޕާކް ބެލެހެއްޓުން  - މަރަދޫފޭދޫ  

33%     މަރާމާތުކުރުން  މިސްކިތްތައް ރަމަޟާންމަހަށް

އޮފީސް  ދޫ އަވަށު ފޭ   

100%   މުނިސިޕަލް ސާރވިސްއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް  -ފޭދޫ   

100%   މުނިސިޕަލް ސާރވިސް ވެހިކަލްތަކަށް ތެޔޮ އެޅުން 

100%   އޮފީހުގެ ވެހިކަލްތައް ސާރވިސް، މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

50%  ހިންގުން  ޕްރޮގްރާމް މަދުކުރުމުގެ މަދިރި  

100%   ސްވިމިން ޕްލެޓްފޯމް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  ފޭދޫ  

0%   ކުޑަ ކުދިންގެ ޕާރކް މަރާމާތު ކުރުން  -ފޭދޫ   

100%   ސ.ފޭދޫ މިސްކިތްތައް ރަމަޟާންމަހަށް މަރާމާތުކުރުން 

100%    ކުރުން އިންތިޒާމް ކަންކަން ކަށުކަމާކެމީގެ  

30%   ހޭލުންތެރިކުރުން  ރިޒާރވާގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުން ބައޮސްފެއަރ  -މިދޫ   

100%     ކުރުންގަ ނފާހަ ދުވަސް މީހުންގެ  ބޭނުންވާ އެހީއަށް ޚާއްސަ

100%    އެކި އެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބާތު ފާހަގަ ކުރާ ހަރަދު 

އޮފީސް  މީދޫ އަވަށު   

90%   ތަކެތި  މަގުތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާމައިޒާންތަކާއި ޕާރކުތައް   -މީދޫ 
 ހޯދުން 

0%     ސައިކޮޓަރިއެއް ހެދުން 
100%    މީދޫ ކޯގަންނު ގބުރުސްތާނު ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން 

45%     ސީލިންގ ރަތްވެފައިވާތީ ހަލާކުވެ ފެންފައިބާ ތަންތަނުން ސީލިންއެކި  އޮފީހުގެ
މަރާމާތުކުރުން  ރަނގަޅުކޮށް ހުރިތަންތަން ކުލަފައިބާފައި ފާރުން ބަދަލުކުރުމާއި  

70%   ހޭލުންތެރިކުރުން  ރައްޔިތުން ރިޒާރވާގުޅޭގޮތުން  ބައޮސްފެއަރ  

70%   ހޯދުން  ތަކެތި ބޭނުންވާ މަރާމާތުކުރުމަށް ބައްތި މަގުމަތީ  

80%   ނޑުގެ ކާރޕެޓް ފުޓްސަލަ މީދޫ މަރާމާތުކުރުން  ތައް ފެންސް ވަށާހުރި ދަ  

65%    މަރާމާތުކުރުން  ރަމަޟާންމަހަށް މިސްކިތްތައް  

70%    ކޮބައިކަން ކަންކަމަކީ ކުރެވިދާނެ ހަމަޖެހުމަށް ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީއާއި އަވަށުގެ 
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 12)  ބޭއްވުން  ބައްދަލުވުންތައް ހޯލްޑަރުންނާއެކު ސްޓޭކް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި
 ( ބައްދަލުވުން 

އޮފީސް  އަވަށު  ހުޅުދޫ   

10%  މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން މަދިރި  
50%   މަގުމަތީ ބައްތި މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން  - ހުޅުދޫ  
05%  އާބާދުވާ ސަރަހައްދުތަކުގަޔާއި ބައްތި ނެތް މަގުތަކުގައި ބައްތި ޖެހުން އަލަށް  
60%  ތަކެތި ހޯދުން   މުނިސިޕަލް މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ - ހުޅުދޫ  
80%    ބެލެހެއްޓުން މިސްކިތްތައް ސާފުކޮށް
0%    އޮފީހުގެ ގުދަން މަރާމާތުކުރުން- ހުޅުދޫ  
0%     ނެރުބައްތި މަރާމާތުކުރުމުއި ނެރުބައްތި ޖެހުން 
0%    ސަރަޙައްދުގައި މަގު ހެދުން އަލަށް ގޯތި ދޫކުރާ  - ހުޅުދޫ  
0%      ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތަކަށް ބޭނުންވާ ކުޅިވަރު ސާމާނު ހޯދުން
0%     ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް އިންތިޒާމްކުރުން
0%    މީދޫ ސްވިމިން ޕްލެޓްފޯމް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން /  ހުޅުދޫ  

ކުރާ ކޮމެޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް   
0%       ރިނޮވޭޓް ކޮށް ކުއްޔައް ދިނުން ) ހިތަދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު( ޕާކުތައް

0%     ނަމުގައި ފަހާ ކޮމްޕެނީއެއް އުފެއްދުން ކޮމިޓީގެ   

0%     ނަމުގައި ޕެކޭޖިންގް ސެންޓަރެއް ހެދުން ކޮމިޓީގެ   

50%  ވައިލެންސް( ގޭތެރެއާއި އަދި ގެއިން ބޭރުގައި އަނިޔާ )ޑޮމެސްޓިކް  ގެވެށި  
ދިމާވާ ފުރއްސާރަތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް ރަށުފެންވަރުގަޔާއި  އަންހެނުންނަށް

   ފެނވަރުގައި މަސައްކަތް ކުރުން ގައުމީ

100%   ާ20ޖުލައި  -ހަދިޔާ ބަދަލުކުރުން  -ޢީދު ދުވަސް  އަޟްހ  

100%    ްފަށާނެގޮތާއި ހިނގަމުންދާ  އެއްގައިތިބެގެން ވިޔަފާރިއެއްލޮކްޑައުނ
ހައްލުކުރުމަށް އޮންލައިން ސެޝަން ތަކެއް  ވިޔަފާރިތަކަށްލިބިގެން ދިޔަ ހީނަރުކަން

   ނަގައިދިނުން

100%   ްދާއިރާއިން ހޭލުންތެރި ކުރުމާއި  އަންހެނުންނަށް ކައުންސެލިން/ މެންޓަލްހެލްތ
   ތަމްރީނުކުރުން

100%   ްފަށާނެގޮތާއި ހިނގަމުންދާ  ލޮކްޑައުން އެއްގައިތިބެގެން ވިޔަފާރިއެއ
ހައްލުކުރުމަށް އޮންލައިން ސެޝަން ތަކެއް  ވިޔަފާރިތަކަށްލިބިގެން ދިޔަ ހީނަރުކަން

   ނަގައިދިނުން

100%   ްކުރުމާއި ދާއިރާއިން ހޭލުންތެރި  އަންހެނުންނަށް ކައުންސެލިން/ މެންޓަލްހެލްތ
   ތަމްރީނުކުރުން
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0%    ްޒުވާނުންނަށް ހާއްސަ ހަރަކަތްތައް  ޔޫތް ސެންޓަރާއި ގުޅިގެން -ޒުވާނުންގެ ދުވަސ
  12އޮގަސްޓް  -ހިންގުން 

0%     ްއަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން  ސިޔާސީ ކަންކަމަށް -ޑިމޮކްރަސީ ދުވަސ
  15ސެޕްޓެމްބަރ  -

100%     ް16ސެޕްޓެމްބަރ  -ޕްރޮގްރާމް  ސާފުކުރުމުގެ -އޯޒޯން ދުވަސ  

0%     ް27ސެޕްޓެމްބަރ  -ސެންޓާ ހުޅުވުން  ޕެކިން -ފަތުރުވެރިންގެ ދުވަސ  

0%      ިބޭނުންކުރާ ކަރަންޓު ސާމާނު މަރާމާތުކުރުމަށް އަންހެނުންނަށް ދަސްކޮށްދޭ  ގޭގައ
  ކޯސް ބޭސިކް

100%      ްކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިނގިރޭސި ކޯސް އެމް އެން ޔޫ އާއި ގުޅިގެނ  

0%     ުކުދިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ދީނީ މައުލޫމާތު އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ފުރާވަރ 
   ހިއްސާކުރެވޭނެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާހިންގުން

100%       ް05އޮކްޓޯބަރ  -މަލާފަތް ދިނުން  -ޓީޗަރުންގެ ދުވަސ  

0%       ް07އޮކްޓޯބަރ  -ކުޅިވަރު ކުރުން  އުވިގެންދާ  -ޤައުމީދުވަސ  

100%     ޭ10އޮކްޓޯބަރ  -ޕްރޮގްރާމް  އެވެއަރނެސް -މެންޓަލް ހެލްތް ޑ  

0%     ް16އޮކްޓޯބަރ  -ސްޓޯލް،ފުޑް ފެއަރ، މިއުޒިކް  -ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަސ  

0%      ތަމްރީނުކުރުން  މޫދު ކަސްރަތު އިންސްޓްރަކްޓަރުން  

0%     19 ނޮވެމްބަރ -ދުވުން  -ފިރިހެނުންގެ ދުވަސް    

50%    -އެވެއަރނެސް ޕްރޮގްރާމް  -ހުއްޓުވާ ދުވަސް  އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ   
  25ނޮވެމްބަރ 

0%    ެސެން ކުލާހާއި ގުޅިގެން  -ދުވަސް ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގ
  03ޑިސެމްބަރ  -ހަވީރެއްބޭއްވުން 

20%    ް10ޑިސެމްބަރ  -މަސްރޭސް ބޭއްވުން  -މަސްވެރިންގެ ދުވަސ  

100%   ްތަކެތި ހެދުމުގެ ކޯސް ފަނުނ  

0%    10ޑިސެމްބަރ  -ހައްޤުތަކާއި ބެހޭ ދުވަސް  އިންސާނީ  

100%    ދަތުރުތަޖުރިބަ   
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 ޙާސިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްސީލް 7.1 
 

ކައުންސިލަށް  ސިޓީ  ހަތަރު ވަނަ އައްޑޫސިޓީގެ 
ހޮވިވަޑައިގެންނެވި އިންތިޚާބީ ކައުންސިލަރުންނާއި 

ސިޓީ ކައުންސިލާއި ދެމެދު ތަޢާރަފްވުމުގެ   ތިންވަނަ 
 ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން 

މިބައްދަލުވުމަކީ ދައުރު ހަމަވާ ކައުންސިލާއި އަލަށް 
އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެިވ ކައުންސިލުން 
ތަޢާރަފްވުމާއި ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންަތްއ 
ކުރިއަށްދާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާ ކުރުމުގެ ގޮތުން 

 ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ. 
 

 ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ  ހަތަރު ވަނަ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ 
ދައުރުގެ ފުރަތަމަ  ހަތަރު ވަނައައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ 

ގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.  2021 މެއި 17ޖަލްސާ  
ހުވައިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު ބޭއްވުނު މިޖަލްސާގައި 

ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވެއެވެ. މި  އައްޑޫސިޓީގެ
ންސިލްގެ އިއްތިފާޤުން އައްޑޫސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ޖަލްސާގައި ކައު

 މުޙައްމަދުމޭޔަރ ކަމަށް ހޮވިފައިވަީނ އަލްފާޟިލް 
އިންތިޚާބުކުރެވިފައި ވަނީ  ށް ވެ. މި މަޤާމައެޝުޢާއު

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ބޭއްވުނު ސިއްުރ 
 ވޯޓަކުންނެވެ. 

 

 ޕްރޮގްރާމްތައް  ތަމްރީނު  ހިންގުނު  މުވައްޒަފުންނަށް 

ނަ އަހަރު މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ވަނީ އެކި އެކި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާފައެވެ. އޭގެ ވަ 2021

 ތެރޭގައި ހިމެނެނީ :

 މުވައްޒަފުންނާ އެކު   112އަކީ މި އިދާރާގެ   1 ފޭސް  - ކަލްޗަރ ޕްލޭސް  ވަރކް  އެތިކަލް  އޭން  ޝޭޕިންގ

 ދުވަހުގެ ޕްރޮގްރާމް އެކެވެ.  05 ގެންދިޔަ ކުރިއަށް އޮންލައިންކޮށް އިންތިޒާމުކޮށްގެން އިން އައި.ޓީ.އެސް.ސީ



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ވަނަ އަހަރު  2120
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  ިމުވައްޒަފުންނާ އެކު  136އަކީ މި އަހަރުގެ އެކި އެކި ދުވަސްތަކުގައި  ޕްރޮގްރާމް  ޓްރެއިނިންގ ބްރިޑް  -ހައ

 ކުރިއަށް އޮްނލައިންކޮށް އިންތިޒާމުކޮށްގެން އިން އައި.ޓީ.އެސް.ސީ ޚާއްސަކޮށް މުވައްޒަފުންަނށް ރޭންކެއްގެ ހުރިހާ

 ޕްރޮގްރާމް އެކެވެ. ގެންދިޔަ

  ީވުވައްޒަފަކު ވަނީ  01ގައި މި އިދާރާގެ  ވޯރލްޑް ޑިޖިޓަލް  އަ  ފޯ  ސިޓީސް  ޓްރާންސްފޯމިންގ - 4.0 ސިޓ

 ކުރިއަށް އިންތިޒާމުކޮށްގެން އިން( ޕީ.ސީ.ޓީ.އެމް) ކޯޕަރޭޝަން ޓެކްނިކަލް މެލޭިޝއަންބައިވެރި ވެފައެވެ. މިއީ 

 ހަތަރު ދުވަހުގެ ޓްރެއިިނންނެކެވެ. ގެންދިޔަ

  ެކައުންސިލް  ވެވަޑައިގެްނެނވި އިންތިހާބު ދައުރަށް ވަނަ 4މިއީ  ޕްރޮގްރާމް  އިންޑަކްޝަން  ކައުންސިލަރުންގ 

 ދުވަހުގެ ޓްރެއިނިންެނކެވެ. 02 ޭބއްވުނު ޚާއްސަކޮށްގެން މެމްބަރުންނަށް

  ުމިއީ  އަހުލުވެރިކުރުން  ގަވާއިދަށް  މާލިއްޔަތ 

 އޭ.ޖީ.އެލް ޚާއްސަކޮށްގެން ކައުންސިލަރުންނަށް

 01 ގެންދިޔަ ކުރިއަށް އިންތިޒާމުކޮށްގެން އިން

މުވައްޒަފުން  13ދުވަހުގެ ޓްރެއިނިންގގައި ވަނީ 

 ބައިވެރި ވެފައެވެ.

  ީމެނޭޖްމަންޓް އަދި އީ  ޕާރފޯމަންސް  - އ -  

 ގެންދިޔަ  ުކރިއަށް އޮންލައިންކޮށް އިންތިޒާމުކޮށްގެން އިން އައި.ޓީ.އެސް.ސީއަކީ  އެޕްރައިޒަލް  ޕާރފޯމަންސް 

 ޓްރެއިންނަގައި މިއިދާރާގެ މުވައްޒަފުންވަނީ ބައިވެރި ވެފައެވެ.

 

 އިންޓާނަލް އޮޑިޓް ކުރުން 

 އާރް.އެޗް އޮފީސްތަކުގެ އަވަށު ގޮތުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ އިތުރަށް މަސައްކަތް އާރުގެ.އެޗް ކައުންސިލްގެ 

 ނިޔަލަށް  ގ25ެ އިން 11 ޖަނަވަރީ 2021 ދެނެގަތުމަށް ކަންކަން އިސްލާހުކުރަންޖެހޭ ބަލަިއ، ކުރިއަށްދާގޮތް މަސައްކަތް

 ކުރެވުނެވެ. އޮޑިޓެއް އާރު.އެޗް
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  2020އައްޑޫ ފުޓުބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް 

 ކުރިއަށް މުބާރާތް 2020 ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ އައްޑޫ

 މާރިޗު 20 އިން 2021 ޖަނަވަރީ 23 ގެންދެވިފައިވަނީ

 މި . ސްޓޭޑިއަމްގައެވެ ފުޓްބޯޅަ އައްޑޫ އަށް 2021

 ޓީމްތަކަކީ  އެ. ބައިވެރިެވފައިވެއެވެ ޓީމް 08 މުބާރާތުގައި

 ފާހި  ޒެފިޔާ، އެފްސީ އަފިރިން، އެފްސީ ބޭރުމަތި، އެފްސީ

 އެފްސީ، މަރަދޫ ސްޕޯޓްސް، ފޭދޫ ކްލަބް، ސްޕޯޓްސް

 ޕާޓްނަރަކީ  މީޑިއާ އޮފިޝިއަލް މުބާރާތުގެ އަދި ޕީ ކޮންޓްރޯލް ޕާޓްނަރަކީ ޕްރިންޓިންގް މުބާރާތުގެ މި . އެވެ އެފްސީ މެދުވަލު

. ގައެވެ 16:00 ހަވީރު ދުވަުހގެ ނަވަ 2021 ޖަނަވަރީ 23 ކުޅެފައިވަނީ މެޗް ފުރަތަމަ މުބާރާތުގެ މި. އައްޑޫލައިވްއެވެ

 ރަސްމިއްޔާތު  ފެށުމުގެ މުބާރާތުގެ . އަފިރިންނެވެ އެފްސީ އާއި ބޭރުމަތި އެފްސީ ކުޅެފައިވަނީ މެޗުގައި ފުރަތަމަ

 ޞާދިޤްގެ هللاޢަބްދު ޭމޔަރ ރަސްމިއްޔާތުގައި ފެށުމުގެ ުމބާރާތުގެ . ޞާދިޤްއެވެ هللاޢަބްދު މޭޔަރ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ

 އޮފީސްތަކުގެ އަވަށު ކައުންސިލަރުން، ނާޒިލް، އިްބރާހިމް އަލްފާޟިލް މެމްބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ އިތުރުން

 04 އިން 2021 ޖަނަވަރީ 23. ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ ވެރިންވެސް މުއައްސަސާތަކުގެ އެހެނިހެން ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން،

. ގައެވެ 2021 ފެބްރުއަރީ 06 ކުޅެފައިވަނީ މެޗު ފައިނަލް ސެމީ . ކުޅެފައިވެއެވެ މެޗް 12 ނިޔަލަށް ގެ 2021 ފެބްރުއަރީ

 މީހަކު 02 އިން އަްއޑޫސިޓީ އަށް 19 ކޮވިޑް.  ެއފްސީއެވެ މެދުވަލު އާއި ބޭރުމަތި އެފްސީ ކުޅެފައިވަނީ ފައިނަލްގައި ސެމީ

 ގެ  2020 ފުޓްބޯޅަ އައްޑޫ އަންގަންދެން ވަކިގޮތެއް ުގޅިގެން ގެނައުމާއި ހާލަަތށް މޮނިޓަރިންގްގެ އައްޑޫސިޓީ ވުމުން ޕޮޒިޓިވް

 ހާލަތަށް އާއްމު  ރަނގަޅުވެ ހާލަތު ގެ  19 ކޮވިޑް . ފަސްކުރެވިފައިވެއެވެ ފެށިގެން އިން 2021 ފެބްރުއަރީ  06 މެޗުތައް

 ގައި  02 ފައިނަލް ސެމީ. ކުޅެފައިވެއެވެ މެޗު ގެ 02- ފައިނަލް ސެމީ ގައި 2021 މާޗް  17 ގުޅިގެން ރުޖޫޢަވުމާއި

 އައްޑޫ  ގައި  2021 މާޗް 20 މެޗު ފައިނަލް މުބާރާތުގެ މި . ބެވެކްލަ ސްޕޯޓްސް ފާހި އާއި ސްޕޯޓްސް ފޭދޫ ކުޅެފައިވަނީ

. ޓީމުންނެވެ ސްޕޯޓްސް ފޭދޫ އާއި އެފްސީ މެދުވަލު ކުޅެފައިވަނީ މެޗުގައި ފައިނަލް. ކުޅެފައިވެއެވެ ސްޓޭޑިއަމްގައި ފުޓްބޯޅަ

 މުބާރާތުގެ . ޓީމެވެ ސްޕޯޓްސް ފޭދޫ  ހާސިލްކޮށްފައިވަނީ ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތުގެ 2020 ޗެމްޕިއަންޝިޕް އައްޑޫފުޓްބޯޅަ

އަދި ހަމަ އެހެްނމެ މި މުބާރާތަށް ޖުމްަލ . ދެވިފައިވެއެވެ( ރުފިޔާ ވިހިހާސް) ރުފިޔާ 20,000 ޓީމަށް ޗެމްޕިއަން

 ރުފިޔާ ހަރަދުވެފައެވެ.  195,150.00
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 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލް ތައްޔާރުކޮށް ފާސްކުރުން  2120

ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުން ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  2021ޖެނުއަރީ  07
ނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން  96އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާޫނނުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ ބަޔާން ކުެރވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ ކަ

ަވނަ އަހަރުގެ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުޅި ޖުމްލަ  2021 ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ އަރަނި ބަޖަޓެއްކަމަށާއި،
 ރުފިޔާގެ ބަޖެޓް ވަނީ ފާސްކުރައްވާފައެވެ. 136,554,544.00

 ނިންމުން  ރިޕޯޓް  އަހަރީ  އަހަރުގެ  ވަނަ  2020
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވިޝަން، މިަޝން، އަދި ސިޓީގެ ވަނަވަރުގެ  ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިފޯޓްގައި 2020  

އިތުރުން ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް ހިނގައި ދިޔަ ގޮތުގެ ތަފްޞީލާއި ޙާސިލްކުރެވުނު ނަތީޖާ އާއި ކާމިޔާބީތައް 

އި ދިމާވި ބައެއް ދާރީ ހިންގުމުގަހިމެނިފައިވާނެއެވެ. ހަމައެހެންމެ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުތަކާއި އި

ވަނަ ދުވަހު އެލް.ޖީ  2021ޖެނުއަރީ  20އަދި މި ރިޕޯޓް ވަނީ  ހިަމނައި ައލިއަޅުވައިލެވިފައިވާނެއެވެ. ގޮންޖެހުންތައްވެސް 

 .އަށް ފޮނުވާފައެވެ 

   ހެދުން  ޕްލޭން  މެނޭޖްމަންޓް  ޑިޒާސްޓަރ އައްޑޫގެ 

 14 ކައުންސިލާއެކު އައްޑޫސިޓީ ރެޑްކްރެސެންޓާއި މޯލްިޑވްސް  އަކީ ޕްލޭން މެނޭޖްމަންޓް ޑިޒާސްޓަރ އައްޑޫސިޓީގެ

 ތައްޔާރުކުރުމުގެ  އެކުލަވާލައި ޕްލޭން ޑިޒާސްޓަރ. މަސައްކަތެކެވެ ފެށުނު ދަށުން އެއްބަސްވުމެއްގެ ގައި 2020 ޑިސެންބަރު

 ޑްރާފްޓް  ރެޑްކްރެސެންޓުން މޯލްޑިވްސް. ރެޑްކްރެސެންޓުންނެވެ މޯލްޑިވްސް ގެންގޮސްފައިވަނީ ކުރިއަށް މަސައްކަތް

 އާންމުންނާއި  ޖަމްއިއްޔާތަކާއި މަދަނީ މުއައްސަސާތަކާއި، ކައުންސިލާއި، އޮފީސްތަކާއި، އަވަށު ތައްޔާރުކުރުމަށް

 މަށްއެއްކުރު އޮފީސްތަކުން އަވަށު  އިތުރުން މީގެ  އަދި. ހަމަޖައްސާދެވިފައިވެއެވެ އިންތިޒާމްތައް އިދާރީ ބައްދަލުކުރުމުގެ

 ޑިޒާސްޓަރ އަވަށުގެ 06 ހިމެނޭ އައްޑޫސިޓީގައި އިތުރުން މީގެ. ފޮނުވިފައިވެއެވެ ހިއްސާކޮށް އެއްކޮށް ލޫމާތުއުމަ ބޭނުންވާ

 . އެވެކުރެވިފައިވެ މަސައްކަތް ހޯދުމުގެ ފަރާތްތައް ބައިވެރިވާނެ ކޮމިޓީގައި ޑިޒާސްޓަރ ލެވެލް ސިޓީ އަދި ކޮމިޓީ

 

 މަސައްކަތް  ރޭނުމުގެ  އިންފާރު  ސަހަރާގެ  އާ  އަވަށު  ފޭދޫ  ސިޓީގެ  އައްޑޫ 
 މަންޓާއި ޓްއިންވެސް ރިއަސް އެސް.އެން.އެސް.އެސް.އާރްއަށް  2021 ޖޫން  13އިން  2021 މޭ  29 މަސައްކަތަކީ މި

 ޖުމްލަ ށް މަމަސަކަތަ މި. ދުވަހެވެ 13 މުއްދަތަކީ މަސައްކަތުގެ. މަސައްކަތެކެވެ ކުރެވުނު ހަވާލުކުރެވިގެން

  ޚަރަދު ވެފައިވެއެވެ. .ރ230,784.00



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ވަނަ އަހަރު  2120
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 މަސައްކަތް  މަރާމާތުކުރުމުގެ  އޮފީސް  ކޮމިޓީގެ  މަސައްކަތްކުރާ  އަށް  ތަރައްޤީ  އަންހެނުންގެ 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އަށް މަސައްކަތްކުރާނެ އިދާރީ އޮފީހެއް ހުރުމުގެ މުހިންމުކަން ބޮޑުކަމުން 

އްވި އިމާރާތް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ވަނީ ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސަވައިދެ

 ދުވަހުގެ  35 އާއި މޯލްޑިވްސް މެކްސްޓަރއަށް  2021 މޭ 30އިން  2021 މާރިޗު 28 މަސައްކަތަކީ މިކޮށްފައެވެ. 

މިހާރު ވަީނ އެތަނުގަިއ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ.  ނިމި މަސައްކަތްމި. މަސައްކަތެކެވެ ކުެރވުނު ހަވާލުކުރެވިގެން މުއްދަތަށް

 ޚަރަދުވެފައިވެއެވެ.ރުފިޔާ   386,384.62 މިމަސައްކަތަށް 

 މަސައްކަތް  ކަރަންޓުލުމުގެ  އަށް  ސްކުއެއަރ ސިޓީ 
 ދިއްލުމުގެ  ކަރަންޓުގުޅައި އަށް ސްކުއެއަރ ސިޓީ އައްޑޫ

 4 ގ16mmެ މީޓަރު 474 ބޭނުންވާ މަސައްކަތަށް

 އެކު ކޯރޕަރޭޝަނާއި ެފނަކަ މަސައްކަތް ގަތުމުގެ ކޯކޭބަލް

މިމަސައްކަތް  .ކުރެވުނެވެ ދަށުން އެއްބަސްވުމެއްގެ ވެވުނު

ސިޓީ ސްކުއަރ  އެވެ. ރ198,463.80 އަގަކީ ޖުމްލަ

ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ ކައުންސިލުން ވަރަށް ބޮުޑ 

 ގެންދެުވނު  ކުރިއަށްއަހައްމިއްޔަތެއް ދެއްވައިގެން 

 ބޮޑުބައެއް  މަސައްކަތުގެމިތަނުގެ ކުރަންުހރި  ކެވެ.ރޫޢެމަޝް

 އެއް  ފައުންޓެއިން އަދި ދިއްލުން ގުޅުމާއި  ވިޔުގަޔާއި  ކަރަންޓް ތެރޭގައި  މަސައްކަތްތަކުގެ ބައެއް ހުރި ނުނިމި. ނިމިފައިވެއެވެ

 ދަތިތަކެއް  ގެނައުމުގައި ތަެކތި ބަންދުކޮށްފައިވުމުން ބޯޑަރުތައް ދުނިޔޭގެ ސަބަބުން ގެ 19 ކޮވިޑް. ހިމެނެއެވެ ބެހެއްޓުން

 ސްކުއެއަރ ސިޓީ އިތުރުން މީގެ. އައިސްފައިވެއެވެ ލަސްކަމެއް ނިންމުގައި  މަސައްކަތްތައް ހުރި ނުނިމި ހުރުމާއިއެކު

 ކުރިއަށް ގުތުވެސް މިވަ މަސައްކަތް އި ލޭންޑްސްކޭޕް ކުރުމުގެފެހިކުރުމާ

  .ދެއެވެ

 ބެހެއްޓުން  ސެޓްތައް  ޕާރކް  އަވަށުގައި  މަރަދޫ  ސިޓީގެ  އައްޑޫ 
 ޕާރކްސެޓް  ދޫކުރެވުނު ދަށުން އެހީގެ ހިލޭ ސަރުކާރުގެ  އިންޑިއާ މިއީ

 ޕާރކްސެޓް  ދޫކުރެވުނު  އަވަށަކަށް 3 ސިޓީގެ  އައްޑޫ ތެރެއިން ތަކުގެ



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ވަނަ އަހަރު  2120
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 ހަވާލުކުރެވިގެން އިންވެސްޓްމަޓާއި ޖޭ.އެން  ވަނީވަނަ ދުވަހު  2021ޖޫން  07 އަވަށުގައި މަރަދޫ ތެރެއިން ތަކުގެ

މި މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ . ދުވަހެވެ 14 މުއްދަތަކީ މަސައްކަތުގެ މި ޕާކްސެޓް ބަހައްޓާފައެވެ. ކުރިއަށް

 އެވެ. ރ179,318.00

   މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ  ތަރައްޤީ  މަސްޕްލާންޓެއް  ގޭދޮށު  އަވަށުގައި  ހިތަދޫ 
 ގެންދެވޭ ށްކުރިއަ ދަށުން ހިލޭއެހީގެ ސަރުކާރުގެ އިންޑީއާ

 އެއްބަސްވުމުގެ ވެވުނު ފުރަތަމަ ކުރުމަށް މަސައްކަތް މި
 ދުވަސްތަކެއް ގިނަ ނުގެންދެވި ށްކުރިއަ މަސައްކަތް ދަށުން

 ވަނީ  އެއްބަސްވުން ވެވުނު އެކު  އެފަރާތާއި ފާއިތުވެފައިވާތީ
 ވަނަ  02 މަސައްކަތަށް  މި އަދި  ކުރެވިފައެވެ. ބާތިލް

 ކުރެވި އިޢުލާން ގައި 2021 އޮކްޓޯބަރ 23  ފަހަރަށް
 ބަލައިގަނެ ބިޑް ދުވަހު ވަނަ  2021 ރުބަނޮވެން 09

ސީ ބޮޓްސް ޕްރައިވެޓް މިހާރު ވަނީ ބިޑު ކާމިޔާބުކުރި 
  ރ އެވެ.5,800,000.00މި މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ   މަސައްކަތް ވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައެވެ. އާއި ލިމިޓެޑް

 
   މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ  ތަރައްޤީ  މަސްޕްލާންޓެއް  ގޭދޮށު  އަދި ހުޅުދޫ އަވަށުގައި  މަރަދޫ 

 ޕްރޮސެސިންގ ތައްޔާރުވެފައެވެ. ފެށުމަށް މަސައްކަތް އަމަލީ ނިންމައި ޑިޒައިން މަސައްކަތުގެމަރަދޫ ގެ މަސްޕްލާންޓަގެ 
ވާއިރު ހުޅުދޫގެ ޕްލާންޓްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިއަށް ދެއެވެ. މި ދެ މަސްޕްލާންޓުގެ  ކުރެވިފައި އޯޑާރ ޕްލާންޓަށް

  ރ އެވެ. 6,000,000.00މަސައްކަތުގެ އަގަކީ 
 

 މަސައްކަތް  ފިނިޝިންގ އިމާރާތުގެ  އެކްސްޓެންޝަން  ހެލްތްސެންޓަރު  ހުޅުމީދޫ 
 އެއްބަސްވުމުގައި  އަށް ރ3,053,563.20 ދުވަހު ވަނަ 27 ޑިސެންބަރު 2020 ކުރެވި އިޢުލާން  ކުރުމަށް މަސައްކަތް މި

 ވެވުނު  ދަށުން ޔޫއެއްގެ.އޯ.އެމް ދެމެދު  މިއިދާރާއާއި އާއި ހެލްތްމިނިސްޓްރީ އޮފް  މަސައްކަތަކީ މި . ކުރެވުނެވެ ސޮއި
 އި މަސައްކަތާ  އަދި އެއްބަސްވުން މިނިސްޓްރީއާއި ކުރީން ފެށުމުގެ މަސައްކަތް އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ، ވާތީ އެއްބަސްވުމަކަށް

 މައުލޫމާތު ބިޑު އިންފޮމޭަޝްނ ސެޝަންގައި. ޖެހެއެވެ ހިއްސާކުރަން  މައުލޫމާތު ދެވުނު ބިޑްތަކާއި ހުށަހެޅުނު ގުޅިގެން
ހުރިކަމަްށ ފާހަގަވެގެން މިނިސްޓްރީ އޮްފ ހެލްތުން އަންގަވައިގެްނ  ފުށުއެރުންތައް ބަލައިގަުތމުގައި ބިޑް އަދި ދިނުމުގައި
  ފަހު އަުލން ވަނީ މިމަސައްކަތަށް އިއުލާްނކުރެވިފައެވެ. ބާތިލްކުރުމަށް  މިއިޢުލާން

 
 މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ  ތަރައްގީ  ޒޯން  ޓުއަރިޒަމް  އަވަށުގައި  މަރަދޫ  ސިޓީގެ  އައްޑޫ 

. މަސައްކަތެކެވެ ގެންދެވޭ ކުރިއަށް ކުރެވިގެން އިޢުލާން އަހަރު  ވަނަ 2020 ހިލޭއެހީގެދަށުން އިންޑިއާގެ މަސައްކަތަކީ މި
 ވަނީ  ދުވަހު ވަނަ 2020 އޮގަސްޓް 10 އެކު ލިމިޓެޑާއި ޕްރައިވެޓް ޕްރައިޒެސް  އެންޓަރ އައިރިން ކުރުމަށް މަސައްކަތް



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ވަނަ އަހަރު  2120
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 ކާރބްސްޓޯން  ގައި ސައިޓް  ތެރޭގައި މަސައްކަތުގެ ކުރެވުނު އަހަރު ވަނަ 2021 ވެ.ކުރެވިފައެ ސޮއި އެއްބަސްވުމުގައި
ވަނީ  15% މަސައްކަތުގެ ފައިވެއެވެ. މިގަސްއިންދާ ސައީޓްގައި ވަކިކޮށް ބައުންޑަރީ ލެވެލްކޮށް  ޑްގްރައުން ޖައްސައި

 ރުފިޔާއެވެ. 3,900,00.00 ނިމިފައިއެވެ. މި މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ

 

 މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ  ތަރައްގީ  ޒޯން  ޓުއަރިޒަމް  އަވަށުގައި  ހިތަދޫ  ސިޓީގެ  އައްޑޫ 
 ކޭ .ޖީ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ޒޯންގެ ޓޫރިޒަމް ހިތަދޫ ހަމަެޖހިފައިވާ ކުރަން ތަރައްޤީ ދަށުން އެހީގެ  ހިލޭ ސަރުކާރުގެ އިންޑިޔާ

 އެކީ  އާއި ލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް  ޑިވޮލޮޕްމަންޓްސް
 ސޮއި ވަނީ ގައި 2020 އޮގަސްޓް 10 ކައުންސިލްއިން

 ލޭންޑް ޒޯންގެ ޓޫރިޒަމް ހިތަދޫ ވެއެވެ. ކުރެވިފައި
  ވަނީ ކޮންޓްރެކްޓަރު މަސައްކަތް އަމަލީ ސްކޭޕިންގެ

ވަނަ ދުވަހު މަސައްކަްތ  2020 ޑިސެމްބަރ 27
 ވާގޮތަށް ޑިޒައިންގައި  ލޭންޑްސްކޭޕިން  އަދި. ފަށާފައެވެ

އެވެ. މި މަސައްކަތުގެ  ފަށާފައި ވަނީ މަސައްކަތް މަގުގެ
މިހާތަނަްށ  ރުފިޔާއެވެ. 6,973,742.00 ޖުމްލަ އަގަކީ

ކޭބަލް ،  މަންޓް ބޮލޮކްސް އަޅާވްޕޭ ،އި، ކާބްސްޓޯން ޖަހާކޭބަލް ޖަންކްޝަން ވަޅުލަކުރެވުނު ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި 
ޕަސެންޓް  55ަމސައްކަތުގެ  އެވެ.ނިމިފަވަނީ  ޓް ބުޑުއަޅާސްޓްރީޓް ލައި  އަދި  ކްޝަން ކަނެކްިޓންގ ޕައިޕް ވަޅުލާފައިޖަން

ސައްކަތް ކައުންސިލާއި ފެނަކައާއި ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ށް ބޭނުްނވާ ކަރަންޓް ލުމުގެ މަތަނަ .އެވެފަނިމިވަނީ 
 ދަށުން ދަނީ ހިނގަުމންނެވެ. 

 
 މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ  ތަރައްގީ  ޒޯން  ޓުއަރިޒަމް  އަވަށުގައި  މީދޫ  ސިޓީގެ  އައްޑޫ 

 2020މި މަސައްކަތަކީ އިންޑިއާގެ ހިލޭއެހީގެދަށުން           
އިޢުލާން ކުރެވިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ  ވަނަ އަހަރު

ނޫރައްދީން  މަސައްކަތެކެވެ. މަސައްކަތް ކުރުމަށް
ވަނަ  2020އޮގަސްޓް  10އިންވެސްޓްމަންޓާއި އެކު 

  ކުރެވިފައެވެ.އެއްބަސްވުމުގަިއ ސޮއި  ދުވަހު ވަނީ
ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި  2021

ބައުންޑްީރ ތައް ފާހަގަ ކުރުމަްށ  ސައިޓް ގެ މަގުތައް
އި ، ސައިޓްގެ އީ.އައި.އޭގެ މަސައްކަތާއި މަސައްކަތާ

 ނިމި  މަސައްކަތް ޖެއްސުމުގެ  ސްޓޯން ކާރބް
މަސައްކަތާއި ،   އެތުރުމުގެ  ގާ ޕޭވްމަންޓްގައި

ރޑެންލައިޓްތައް އަދި ލައިޓްސްޓްރީޓް ޖަހުމުގެ  ވެސް ގާ



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ވަނަ އަހަރު  2120
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ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތާއި އަދި  ހޮޅި ކަރަންޓުލުމަށް މަސައްކަތާއި  ބެހެއްޓުމުގެ ޖަންކްޝަންތައް މަސައްކަތާއި ކޭބަލް
ވެއެވެ. ސައިޓްގައި ކުރިއަށްދާ މަސައްކަތްތަކުގެ  މަސައްކަތްކޮށްނިމިފައި ބެންޗްތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތާއި ގަސްއިންދުމުގެ

ބީޗް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްކުރިއަށްދެއެވެ. އިލެކްޓްރިފިކޭޝަންގެ މަސައްކަތް ، އިބީޗް އި.އައި.އޭ ހެދުމުގެ މަސައްކަތާތެރޭގައި 
 ޕްލޮޓް 04ޕްލޮޓްގެ ތެރެއިން ގެސްޓްހައުސް  16ޒޯންގައި ހިމެނޭ ނިންމުމަށް ފެނަކައާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ މީގެ އިތުރުން 

  ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ޕްލޮޓް ޑިސެމްބަރ މަހު ތެރޭ އިއުލާން 12ވަނީ އެވޯޑް ކުރެވިފައި ބާކީހުރި 
ނިމިފައިވާއިރު މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ސައިޓް ސާފުކުރުމުގެ  95ލޭންޑް ސްކޭޕިންގ މަސައްކަތުގެ %މިދޫ ޒޯންގެ 
  ރުފިޔާއެވެ. 3,513,464.34މި މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ އިނަލް ފިނިޝިްނގ ގެ މަސައްކަތެވެ. މަސައްކަތާއި ފަ

 
 މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ  ތަރައްގީ  ޒޯން  ޓުއަރިޒަމް  އަވަށުގައި  ފޭދޫ  ސިޓީގެ  އައްޑޫ 

. މަސައްކަތެކެވެ ގެންދެވޭ ކުރިއަށް ކުރެވިގެން އިޢުލާން އަހަރު  ވަނަ 2020 ހިލޭއެހީގެދަށުން އިންޑިއާގެ މަސައްކަތަކީ މި
 ވަނީ  ދުވަހު ވަނަ 2020 އޮގަސްޓް 10 އެކު ލިމިޓެޑާއި ޕްރައިވެޓް ޕްރައިޒެސް  އެންޓަރ އައިރިން ކުރުމަށް މަސައްކަތް

 ޑްރެއިނޭޖް  ތެރޭގައި މަސައްކަތްތަުކގެ ކުރިއަށްގެންދެވުނު އަހަރު ވަނަ 2021.ކުރެވިފައެވެ ސޮއި އެއްބަސްވުމުގައި
 އިތުރުންވެސް  މީގެ އަދި އިވޭ،ފަކުރިއަށްގެންދެވި ަމސައްކަތް ޖެހުމުގެ ކާރބްސްޓޯން ކުރުާމއި ންސްޓޯލްއި ޖަންކްޝަން
ބީޗް ހަޓްތައް  .ކުރިއަށްގެންދެވިފައިވޭ މަސައްކަތް ޅުުލމުގެވަ ޖަންކްޝަންތައް ކޭބަލް  ،އިންދުމާއި ގަސް ސައިޓްގައި

 މަސައްކަތް 45% ޖުމްލަ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މުޅި ފެށިފައި.ވަނީ ވޯކްވޭ ގެ މަސައްކަތްވެސް  ތާއިއިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަ
ތަނަށް ބޭނުންވާ ކަރަންޓް ލުމުގެ ރުފިޔާއެވެ.  5,618,000.00މި މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ. 

 ދަށުން ދަނީ ހިނގަމުްނނެވެ. މަސައްކަތް ކައުންސިލާއި ފެނަކައާއި ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ 
 

 މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ  ތަރައްގީ  ޒޯން  ޓުއަރިޒަމް  އަވަށުގައި  ހުޅުދޫ  ސިޓީގެ  އައްޑޫ 
. މަސައްކަތެކެވެ ގެންދެވޭ ކުރިއަށް ކުރެވިގެން އިޢުލާން އަހަރު  ވަނަ 2020 ހިލޭއެހީގެދަށުން އިންޑިއާގެ މަސައްކަތަކީ މި

 ސޮއި  އެއްބަސްވުމުގައި ވަނީ ދުވަހު  ވަނަ 2020 އޮގަސްޓް 10 އެކު އިންވެސްޓްމަންޓާއި ނޫރައްދީން ކުރުމަށް މަސައްކަތް
 ގެންދެވުނު ކުރިއަށް އަހަރު ވަނަ 2021. ކުރެވިފައެވެ
އެޅުމުގެ މަސައްކަތް  ކާރބްސްޓޯރން ތެރޭގައި މަސައްކަތުގެ
 ޕްރީކާސްޓްކޮށް، ޖަންކްޝަން ކޭބަލް  ކުރިއަށްދޭ.

ވިނަ  ގަސްއިންދައި ސަިއޓްގައި ،އަޅައި ބްލޮކް މަންޓްވްޕޭ
ސްޓްރީޓް  ފައިވޭ.ވަކިކޮށް ޕްޮލޓްތައް  ދޭ. ކުރިއަށް އިންދުން

ން ލައިޓް ބުޑު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ޑަލައިޓް އަދި ގާ
 މަސައްކަތް އިންސައްތަ  45 ޕްރޮޖެކްޓްގެކުރިއަށްދޭ. 

މި މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ  އެވެ.ނިމިފައިވެ
  ރުފިޔާއެވެ. 3,706,841.20
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 މަސައްކަތް  ރޭނުމުގެ  އިންފާރު  ސަހަރާ  މަރަދޫފޭދޫ 
 ރާނާ  ފާރު ސަހަރާގެ. މަސައްކަތެއް ގެންދިޔަ ކުރިއަށް މުވައްޒަފުން ރކްސްވޯ ޕަބްލިކް މިއިދާރާގެ މަސައްކަތަކީ މި

 .  ނިންމާފައިއެވެ
 
 މަސައްކަތް  މަރާމާތުކުރުމުގެ  ދަނޑު  ފުޓްސަލް  އަވަށުގެ  މީދޫ 
ނޑު  ފުޓްސަލް އަވަށު މީދޫ  2021 އޮކްޓޯބަރު 21 އެކު އިންވެސްޓމަންޓާއި ނޫރައްދީން މަސައްކަތް  މަރާމާތުކުރުމުގެ ދަ

މި މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ   .ދުވަހެވެ 40 މުއްދަތަކީ  މަސައްކަތުގެ މި ހަވާލުކުރެވިފައިއެވެ. ވަނަދުވަހު
 ރުފިޔާއެވެ.  1,393,012.25
 

 މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ  ތަރައްޤީ  ވޮލީކޯޓެއް  ރއިންޑޯ  މަރަދޫފޭދޫގައި 
 ނޮވެމްބަރު 18   އާއި މޯލްޑިވްސް  ހައިޑްރޯ މަސައްކަތްކުރުމަށް ކުރުމުގެ ތަރައްޤީ ވޮލީކޯޓެއް އިންޑޯރ އަވަށު މަރަދޫފޭދޫ
މި މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ  .ދުވަހެވެ 132 މުއްދަތަކީ މަސައްކަތުގެ މި ހަވާލުކުރެވިފައިއެވެ. ވަނަދުވަހު 2021

 ރުފިޔާއެވެ.  3,984,362.98
 

 މަސައްކަތް  ތަރައްޤީކުރުމުގެ  މަސްމާރުކޭޓެއް  މަރަދޫގައި 
ކީ، ޕީއެސްއައިޕީ ޕްރޮޖެކްޓްގައި ހިމެނިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތަމަރަދޫ ގައި މަސްމާރުކޭޓެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ 

 ކުރެވިފައިއެވެ. ސޮއި ވަނީ ދުވަހު ވަނަ 2021 ޑިސެމްބަރ 16 އެއްބަސްވުމުގައިމިމަސައްކަތުގެ  މަސައްކަތެކެވެ. 
މިމަސައްކަތުގެ  ރުފިޔާއެވެ. 3,250,863.39 މި މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ   .ދުވަހެވެ 155 މުއްދަތަކީ މަސައްކަތުގެ

 އެވެ.  ދުވަހު ވަނަ 2021 ޑިސެމްބަރު 26ބިޑު ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތާއި މަސައްކަތުގެ ސައިޓު ހަވާލުކުރީ 
 

  މަސައްކަތް  ޖެހުމުގެ  ފުޓްބޯޅަދަނޑުގައި ފެންސް  އަވަށު  ފޭދޫ 
 ކުރިއަށް ދާށުން އެއްބަސްވުމުގެ އެކު އައި މޯލްޑިވްސް ހައިޑްރޯ ދުވަހު ވަނަ 19 ނޮވެްނބަރ 2020 މަސައްކަތަކީ މި

އަށް ނިމިފައެވެ. މި  2021 އެޕްރީލް 19 އިން  2020 ނޮެވންބަރު  24ވަނީ  މަސައްކަތް މި . މަސައްކަތެކެވެ  ގެންދެވުނު
 2021 ޑިސެމްބަރު 26 ނިމި  މުއްދަތު ރިޓެންޝަން މަސައްކަތުގެރ އެވެ. 1,209,369.10މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ 

 . ދޫކުރެވިފައެވެ ފައިސާ ބިަލށް ދުވަހުވަނީ ވަނަ
  

 މަސައްކަތް  އެޅުމުގެ  ފަސް  ބިމަށް  ޗަކަ  ފޭދޫ 
 މަސަކަތް މަސައްކަތެކެވެ. އަމަލީ ކުރެވޭ ކޮށްގެން ފާރސް ޓްރާން ބަޖެޓް ކައުންސިލަށް  އިން އޭ.ޖީ.އެލް މަސައްކަތަކީ މި

 ރ އެވެ. 1,700,000.00މި މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ  ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު ކުރުމަށް
 

  



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ވަނަ އަހަރު  2120
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 ތައް ހަވާލުކުރުން ފްލެޓް  ހިތަދޫ 

ފްލެޓުގެ ތެރެއިން ކުރިން ވިއްކާ  264ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ހިތަދޫގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ދޮރުވެރިކުރުމުގެ ގެ ސަރުކާރުގެ
ސޯޝަލް ަހއުސިންގ ސްކީމްގެދަށުން ކުރިންވެސް ހައުސިންގ ޔުނިޓް  އެހެންނަމަވެސް ފްެލޓެވެ. 32ގޮތަށް ބެހެްއޓީ 

ނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް މި  މަތިލެވޭނީ އައްޑޫސިޓީގެ ހިތަދޫ ރައްޔިތުންނާއި ފްލެޓަށް ކުރި 32ދޫކުރުމަށް ކަ
ހިތަދުއަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުުކރަން ބޭނުންވާ މަރަދޫ، 

އެގޮތުން މިހާރު ބާކީ  .މަރަދޫފޭދޫ، ފޭދޫ ރައްޔިތުންނަެށވެ
ފްލެޓަށް އިއުލާންކޮށް މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ވަނީ  32ހުރި 
ންމެ ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައެވެ. އަދި ހަމަ އެހެ 835

މިފަރާތްތަކުގެ ފޯރމްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަުހ 
ތީ ނަތީޖާގެ ިލސްޓް އާންމު ކުރުމަށްފަުހ މާރކްސްދީ ވަގު

      .ޕްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކާއި ވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައެވެ

ގައި ވަނީ އެންމެފުރަތަމަ  2019ޑިސެމްބަރ  31
 28ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލީ ފަާރތްތަުކން ދޫކޮށްފައިވާ  

ފަރާތްތަކުން ކުރިމަތިލާފައެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ  732ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމަށް އިއުލާްނ ކުރުމުން އެ ފްލެޓްތަކަށް ވަނީ 

 ވެ.މިފަރާތްތަކުގެ ފޯރމްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު މާރކްސްދީ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރުމަށް އަްނނަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެ

 ގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީ 

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ 
 1000ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އައްޑޫސިޓީ ގައި 

ރުއް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އިފްތިތާހް ކުރައްވައި 
އެގޮތުން މަރަދޫ، މަރަދޫފޭދޫ،  ކުރިއަށް ގެންގޮސް ފައެވެ.

ހުޅުދޫ، މީދޫ އަދި އަލަށް ފޭދޫ، ހިތަދޫ ނޭޗަރ ޕާރކް، 
އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ ޕްލިސް އެކެޑެމީގައި ވަނީ ގިނަ 

  އަދަދަކަށް ރުއް އިންދާފައެވެ.

ފްލެޓުތައް މާރާތްކޮށްފައިވާ އިއްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި އަ އް ބިނާކުރުން މިސްކިތެ   ސަރަޙައްދުގައި  ފްލެޓު  ހިތަދޫ  ސިޓީ  އައްޑޫ 
 31 ރަމަޟާން މަހު ޖަމާަޢތުގައި ނަމާދުކުރުމަށް ފަސޭހަކޮްށދިނުމުގެ ގޮތުންދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް  ގައިހިމެނޭ ސަރަޙައްދު

ބިްނގާ އަޅުއްވައި އަމަލީ  ވަނީ ވަގުތީ މިސްކިތުގެޞާދިޤްهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު، މޭޔަރ އައްޑޫސިޓީގައި  2021މާރިޗް 
ގެ އެއްބާރުލުމާއެކު، ހިލޭ ސާބަހަށް ަމސައްކަތް ކުރައްވާ ދެ މި މިސްކިތަކީ ކައުންސިލް މަސައްކަތް ފައްޓަވާ ދެއްވާފައެވެ.

 .ޖަމިއްޔާ ކަމަށްވާ ނޫރުލް އިސްލާމާއި، ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާގެ ދީލަތި އެހީގެ ދަށުން ބިނާކުރެވޭ ިމސްކިތެކެވެ
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 ކުލީ ބިން ހަވާލުކޮށްފި  31ހޮޓާ ތަރައްޤީކުރުމަށް  އަދި  ގެސްޓްހައުސް  ޓޫރިސްޓް  ސިޓީން  އައްޑޫ 

އައްޑޫ ސިޓީން ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް އަދި ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމީޔާތެއްގައި  2021މާރިޗް  28އައްޑޫސިޓީގައި 
ނޑައަޅާފައިވާ ކުލީ ބިންތަކުގެ ތެރެއިން،  ބިމެއް ބިޑް ކާމިޔާބުކުރެއްވި ފަރާތްތަކާ  31ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ތަރައްޤީ ކުރުމަްށ ކަ

އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯންގައި މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވެވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ބިޑް  ފައެވެ.ހަވާލުކޮށްވަނީ 
ރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފުވެރި މެހުމާނު، މިނިސްޓަރ އޮފް  ވާފައި ވަނީ ކާމިޔާބުކުރެއްވި ފަރާތްތަކަށް، ިބންތައް ހަވާލުކޮށްދެއް

އަދު ހަވާލުކުރި ކުލީ ބިންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހިތަދޫ ޓުރިޒަމް މިގޮތުން މި .މައުސޫމް އެވެهللا ޓޫރިޒަމް، ޑރ. ޢަބްދު
ބިން އަދި ހުޅުދޫ އިން ނުވަ ބިމަކާއި މީދޫ  12ޒޯންގެ ހަތް ބިމަކާއި، މަރަދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯނުން އެއް ބިމާއި، ފޭދޫން 

ކު އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައި މި ކުލީ ބިންތަކުގެ ބިޑް ކާމިޔާބުކުރެއްވި ފަރާތްތަކާއެ .ޓޫރިޒަމް ޒޯނުން ދެ ބިމެކެވެ
އައްޑޫ ސިޓީން ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް އަދި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ  .ވަނަ ދުވަހުއެވެ 15އަދި  14ވަނީ މި މާރިޗު މަހުގެ 

ނޑައަޅާފައިވަނީ ޖުމުލަ  ކުލީ ބިމުގެ ބިޑް ކާމިޔާބުކުރި  31ބިމެކެވެ. މީގެ ތެރެއިން މިހާރު  93ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކަ
ބިމަށް ބީަލން ހުށަހެޅުއްވުމުެގ ފުރުސަތު މިހާރު ވަނީ  62ތްތަކާ ބިްނތައް މިއަދު ހަާވލުކޮށްފައިވާއިރު، ބާކީ ހުރި ފަރާ

 .ހުޅުވާލައިފައެވެ

އައްޑޫ ސިޓީ ގަމުގެ ޔޫތް ސެންޓަރުގެ ފެންސް މަރާމާތު ކުރުމުގެ 
 މަސައްކަތް 

 ކުރުމުގެ  މަރާމާތު ފެންސް ސެންޓަރުގެ ޔޫތް ގަމުގެ ސިޓީ އައްޑޫ
ޕަބްލިކް ރާއި ޔޫތް ސެންޓަކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ  މަސައްކަތް

 ގުޅިގެންނެވެ. ވޯރކްސް ސާރވިސް މުވައްޒަފުން 

 މަރަދޫފޭދޫ އަވަށު މަގުތަކުގައި ހޮޅި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް  

މި އަހަރުގެ  މަސައްކަތް އެޅުމުގެ  ހޮޅި މަގުތަކުގައި އަވަށު މަރަދޫފޭދޫ
މަރަދޫފޭދޫ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވާ މަްއސަލަ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ހޮޅި އަޅައިގެން ފެން ބޭރުކުރެވޭ ތެރޭގައި ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

މި މަސައްކަތައް ށް ކުރެވުނު މިމަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހޮޅި ހަދިޔާކޮށްފަިއވަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން އިންނެވެ. ގޮތަ
 ރ ހަދަރުކުރެވިފައިވެއެވެ. 150،000.00

 ލިންކް ރޯޑް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

ނޑުތައް ހެދި އައްޑޫސިޓީގެ ތާރު މަގުތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެ ބޮޑެތި ފައިވާތީ މި ތަންތަން މަރާމާތުކުރުމުގެ ވަޅުގަ
 ރަދު ކުރެވިފައި ވެއެވެ.   ޚަރ 550،000.00މަސައްކަތައް  މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ. މި
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 ކަންކަން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އެހެނިހެން  7.2

 ހިތަދޫ ފްލެޓް ސަރަހައްދު ތަރައްޤީކުރުން 

ކީ އަލަށް ގިަނ އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ ފްލެޓް ސަރަހައްދަ 
 ސަރަހައްދެކެވެ. މި  އާއިލާތަކެއް ދިރިއުޅެމުން އަންނަ

ސަރަހައްދުގެ އެތެރޭގެ މަގުތައް ލެވެލްކޮށް، ފްލެޓް 
ވަށައިގެން ދުއްވޭގޮތަށް އައު މަގެއްހަދާ، 
އެސަރަހައްދުގައިހުރި ގައުފުނިތަކާއި ކުނިނަގައި 

ޕަބްލިކް ވޯރކްސް އިން  ފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސާ
ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވެއެވެ. ހަމައެހެންމެ ފްެލްޓ 

ކުރާ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގެ އައުޓްޑޯ ގާއިމްސަރަހައްދުގައި 
ވަނީ ތް މަސައްކަ ޕާކްސެޓް އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ 

 ނިމިފައެވެ. 
 

 ފޭދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ރޮސްޓަރަމް ހެދުން 

މަސައްކަތުގެ  ސްޓަރަމް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ބިންރޮ ގާއިމް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި އައްޑޫސިޓީ ފޭދޫ
ކީ މިނިސްޓްރީ މިމަސައްކަތަ އްވާފައި އަދިހަވާލުކުރަ ވަނީ ކައުންސިލުންކޮންޓްރެކްޓަރ ހައިޑްރޯ މޯލްޑިވްސް އާއި އައްޑޫސިޓީ 

ދުވަސް  130ރަދު ކުރައްވައިގެން ޚަމިލިއަން ރުފިޔާ  4.3ސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވާމަންޓް އިން އޮފް ޔޫތް ސްޕޯޓް
 ކެވެ.ން ކުރިޔަށް ގެންދަވާ މަޝްރޫއެނިންމުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް ުކރެވިގެތެރޭ 
 

 ފޭދޫ މާމަ ކާފަ ޕާރކް 

މަށް ބޭއްުވުނ ކާފަ ޕާކްގެ އަމަލީމަސައްކަތް ފެށު
އާއު އުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޝުރަސްމިއްޔާތު ޑެޕި

މިޕާކަކީ އުމުރުން  ވެއެވެ.ޝަރަފްވެރި ކޮއްދެއްވައި
ަސކޮށްގެން ބީ.އެމް.އެްލ ދުވަސްވީ ބޭފުޅުންނަށް ޙާއް

ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން ސްކީމްގެ ރައީސާ 
ޝިމްލާ އަޙްމަދު އާއި ސްކީމް ޖަމިއްޔާ ގުޅިގެން 

 .ކެވެހެދުމަށް ނިންމައިފައިވާ ޕާކެ
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 އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ސްރީލަންކަން އެއާރ ލައިންގެ ދަތުރުތައް ފެއްޓުން 

 މުއްދަތަކަށް އާއި ގުޅިގެން ދިގު 19ކޮވިޑް 
ނޑުމަކަށް ފަހު ސްރީލަންކަން އެއާރލައިނުްނ  މެދުކެ
އައްޑޫސިޓީގެ ގަން އިންަޓނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަްށ 

 ފައެވެ.އަލުން ފަށާ  ވަނީ ތައް ޝެޑިއުލް ދަތުރު
ހަފްތާއަކު އެއް ފްލައިްޓ އަޅާގޮަތށް ޝެޑިއުލް ކޮށްގެްނ 
ދަތުރުތައް ފަށާފައިވާއިރު ޑިމާންޑަށް ބަލައިގެްނ 

ކުރުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމަްށ  ދަތުރުތައް އިތުރު
ސްރީލަންކަން އެއާލައިންގެ ކަންޓްރީ 
މެނޭޖަރ)މޯލްޑިވްސް( ފައުޒަން ފަރީދު ަވީނ 

 .ވިދާޅުވެފައެވެ
 

 ރުން ޖް ސިސްޓަމް ޤާއިމުކު ސްޓޯރޭ  އެނާރޖީ  ބެޓަރީ 

އައްޑޫ  ގައިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޖް ސިސްޓަމް ޤާއިމުކުރެވޭ ޕްރޮޖެކްޓު އިފްތިތާހުސްޓޯރޭ އެނާރޖީ ބެޓަރީއައްޑޫ ސިޓީގައި 
 އަދި  މުހައްމަދު، ޚާލިދާ ރކައުންސިލަ ސައީދާ، މަރިޔަމް ރކައުންސިލަ ،ރަޝީދު އަދާލާ  ރކައުންސިލަސިޓީގެ 
   ގެްނފައެވެ.ވެ ވަޑައިގެންފަބައިވެރި ވަނީ ސަލްމާ އާމިނަތު ރކައުންސިލަ

 އައްޑޫގެ , އިތުރުކޮށްދީ ނަފާ ލިބެންޖެހޭ އަކުން ސިސްޓަމް ހައިބްރިޑް ޑީސަލް-ބެޓަރީ -ޕީވީ-ސޯލާރމިސިސްޓަމްގެ ސަބަބުން 
ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ރާއްޖޭގެ އިންޖީނުގެއެއްގައި މިހާތަނަށް ބެހެއްޭޓ ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް ފުރިހަމަ އިތުރު ނިޒާމަށް ކަރަންޓުގެ

 .ފާހަގަކޮށްފައެވެ އެންމެ ބޮޑު ބެޓަރީ ޕްވަރ ސްޓޯރޭޖް ސިސްޓަމް ކަން ކައުންސިލުން ވަނީ 
އެކްސެލަރޭޓިން ރިނިއުވަބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން 

މަޝްރޫޢުގެ ” އެރައިޒް“އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާރޖީ 
ދަށުން އައްޑޫ ސިޓީގައި ޤާއިމްކުރާ އިރުގެ އަލިން ހަކަތަ 
އުފައްދާ ނިޒާމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މީގެ ކުރިން ވަީނ 

އެވެ، އެންވަޔަރަންމަންްޓ ސާވޭއެއްވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ
މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިއީ ވޯލްޑް ބޭންކް އާއި އެ 
މިނިސްޓްރީން ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 

އިއާދަކުރެނިވި ހަކައިތައިގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އައްޑޫ ސިޓީގައި އިރުގެ އަލިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމާއި، 
އަށް ގެންދާ ޖް ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުމާއި ރަށުގެ ކަރަންޓު ވިއުގަރ ގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރިބެޓަރީ ސްޓޯރޭ

 .މަޝްރޫއެއްކަމަށެވެ
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 ހިތަދޫ ފްލެޓްގައި ވަގުތީ މިސްކަތެއް އެޅުން 

 އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން 
ބިނާކުރާ މަސްޖިދުލް ވާލިދައިިނ  އިސްނަގައިގެން

 އެވެ.އަޅުއްވާ ދެއްވައިފި މިސްކިތުގެ ބިންގާ މޭޔަރ
 

ސީނިއާރ  ސައުތް ޕާމް ރިސޯޓް މޯލްޑިވްސްގެ 
 ކުރުން މެނޭޖްމަންޓާއި ބައްދަލް 

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ސައުތް ޕާމް ރިސޯޓް 
 ށްސީނިއާރ މެނޭޖްމަންޓާއި ބައްދަލްކޮ މޯލްޑިވްސްގެ

އެބޭފުޅުންގެ ކަްނބޮޑުވުންަތއް އަޑުއައްސަވާ، 
ކައުންސިލާއި ރީސޯޓާއި ގުޅިގެން އައްޑޫ ސިޓީގައި 
އިތުރު ގިނަގުނަ އިޖުތިމާޢީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމާއި 

 .ފައެވެމަޝްވަރާ ކުރަްއވާވަނީ ބެހޭގޮތުން 
 
ސަރަހައްދުން ނެގި ގޯތިތަކަށް  އެޗް ހޮސްޕިޓަލްގެ .އީ އޭ.

 ބަދަލު ދިނުން 

އެޗް ހޮސްޕިޓަލްގެ އިރުމަތީ ފަރާތާިއ .އީ.އޭ
ހުޅަނގުފަރާތުން އާއްމު އެހެން ބޭނުްނތަކަށާިއ 
އާއްމުވެގެންވާ މަންފާއަށްޓަަކއި ކައުންސިލުްނ 

ކުރިން  ނިންމައިގެން ނެގުނު ގޯތިތަކުެގ ބަދަލުގައި،
ނޑައެޅުނު ސަރަހައްދުން  ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމަށް ކަ

ވަނީ  އުންސިލުންގޯތިތައް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަ
 ފަށައި ބަދަލުގައިދިނުަމށް ހަމަޖެިހފައިވާ ގޯތިތައް ހަވާލުކުރައްވަން ފައްޓަވާފައެވެ.

 

 ލިންކް ރޯޑް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

 އައްޑޫ ސިޓީގެ ލިންކް ރޯޑްގެ ތާރުގަނޑު ހަލާކުވެ ބޮޑެތި ވަޅުގަނޑުތައް ހެދިފައިވާތީ މި ތާރު މަގުތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ރ ހަރަދު ކުރެވިފައި ވެއެވެ. 550،000.00ކޮށްފައިވެއެވެ. މި މަސައްކަތައް   
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 އައްޑޫ ސިޓީގެ ކިނބިވައު ސާފުކުރުން 

ތިމާވެއްޓަްށ " ކިނބިވައު" އްދުގެހިތަދޫ ބޭރުމަތީ ސަރަޙަ
ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތުގަިއ  ގެއްލުން ނުިލބޭގޮތަށް ތަރައްޤީކޮށް

މަށް ކައުންސިލުން ބެލެހެއްޓޭެނ އިންތިޒާމް ހަަމޖެއްސު
ނިންމުމާއި ގުޅިގެން މި ސަރަހައްދު ސާފުކުރުމުގެ 
މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ. މި މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވަނީ 

ވަށު އޮފީހާއި މުނިސިޕަލް ސަރވިސް ގެ ބެލުމުގެ ހިތަދޫ އަ
 ދަށުންނެވެ. 

 
 ނޭޗަރ ޕާކް އައްޑޫ ސިޓީގެ 

ްނ ނޭޗަރ ޕާކް ބެލެހެއްޓުން ކައުންސިލުއައްޑޫ ސިޓީގެ 
 ގައި ހަވާލުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން  2021ޖޫން  05ވަނީ 

 އަލުން ހުޅުވަން ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ކައުންސިލުން ދަނީ 
މިގޮުތްނ އި ގުޅިގެން ފައްޓަވާފައެވެ. ޓީމާ ގެމުނިސިޕަލް

ނޭޗަރ  އިނޭޗަރޕާކް ސާފުކޮށް، ރީތިކުރުމުގެ މަސައްކަތާ
ވެސް ދަނީ ޕާކް ބަގީތައް މަރާމާތު ކުރުުމގެ މަސައްކަތް

 ހަލުވިކަމާއި އެކު ކުރެވެމުން ނެވެ.

 

 ސިޓި ބާޒާރުގެ ފިހާރަ ހަވާލުކުރުން 

ސިޓީ  ފަރާތުންޔޫ ހިތަދޫ ކެމްޕަސް ގެ .އެން.މްއެ
ބާޒާރުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން އިމާރާތް ކުރެވުނު 

ވަނީ ފިހާރަތައް ރަސްމީކޮށް ކައުންސިލާ 
ހަވާލުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ހުސްވެފައިވާ ގޮޅިތަކާއި 
އަލަށް ކައުންސިލް އާއި ހަވާލުކުރި ގޮޅިތަކަށް 
ކައުންސިލް އިން ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ. ހަމަ އެހެންމެ 

އްޔިތުންގެ ފަރާތުން އެކަށީގެންވާ ތަރުހީބެއް ވަނީ ރަ
މިކަމަށް ލިބިފައެވެ. ގޮޅިތަކަްށ ކުރިމަތިލާފައިވާ ފޯރމްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބުނު 

 ފަރާތްތަކާއި ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.
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 2021މޯލްޑިވްސް ޖެޓްސްކީ ޓުއާރ 

ބައިނަލްއަގުވާމީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން މޯްލޑިވްސް ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް އެސޯސިއޭޝަނާއި އައްޑޫ ސިޓީ 
" ވަީނ ވަރަށް ކާމިޔާބުކަމާއި 2021ކައުންސިލް އާއި ގުޅިގެން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ "މޯލްޑިވްސް ޖެޓްސްކީ ޓުއާރ 

މޭޔަރ އަދި  ނިންމާލާފައެވެ. އެގޮތުްނ މޭޔަރ، ޑެފިއުޓީ
ބައެއް ކައުންސިލަރުން ވަނީ  ހުޅުދޫއިން މި ޓްއަރ 
ގައި ބައިވެރިވެ ޖެޓްސްކީގައި އައްޑޫސިޓީ ފޭދޫއަށް ިމ 
ޓްއަރ ނިންމުމުގައި އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރި ވެފައެވެ. 

މަށް ލިބިގެން ދިަޔ މިއީ އައްޑޫ ސިޓީ އިޝްތިހާރުކުރު
 ފުރުސަތަކެވެ

 

 އައްޑޫ ކޮމިއުނިޓީ ފާމް 

ގެ އައްޑޫ އަންހެނުންއަދި  އޭ.ޕީ.ސީ ، އެމް.އެން.ޔޫޕްރޮޖެކެޓަކީ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް، ޑޫ ކޮމިއުނިޓީ ފާމް" "އައް
މިޕްރޮޖެކްޓް ފަށައިގަނެވުމުްނ، ގިަނ ރާ ކޮމެޓީ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެްނދާ މަޝްރޫއެކެވެ. ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކު

ނޑުވެރިން ތަމްރީން ކުރެވި،  ނޑުވެރިކަމުގެ ނަފާ ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް ިލބިގެންދާނެއެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގަނީ ގައުމީ ދަ ދަ
އައްޑޫ ކޮމިއުނިޓީ ފާމިންގ ޕްރޮޖެކްޓަކީ އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުގެ ދެމެހެއްޓެނިވި  ޔުނިވަރސިޓީއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމެއްގައެވެ.

ނޑިތަކުގެ )ޔޫއެން އެސްޑީޖީގެ ނޑުދަ ނޑިއެއް ޙާޞިލްކުރުމުގެ ގޮތުން ގްލޯބަލް  (ތަރައްޤީގެ ލަ ނޑުދަ ތެރެއިން ދެ ލަ
އެންވަޔަރަންމަންޓް ފެސިލިޓީ )ެޖފް(ގެ އެހީގެ ދަށުން ިހންގުމަށް ރާވާފައިވާ މަޝްރޫޢެކެވެ. މިގޮތުން މި މަޝްރޫޢަށް ޖެފް 

ިދެވިހ ުރިފާޔ  1،201،686.00 ދިވެހި ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، އޭ.ޕީ.ސީން 697،284.00އިން 

ދިވެހި  1،446.000.00.އެން.ޔޫ އިން ައިދ ެއމް 
ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި ިމ 
މަޝްރޫޢަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން 

ދިވެހި ުރފިޔާ އަދި އައްޑޫ  100،000.00
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީައށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީްނ 

ނެ ކަމަށް ދިވެހި ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރާ 244،000.00
 އި ވެއެވެ.އަންދާޒާކޮށްފަ
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   ތައް ޚާއްސަ މަސައްކަތް  ވުނުކުރެ ވަނަ އަހަރު  2021އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިން  8
 

 އައްޑޫ އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ
 18އާއި ގުޅިގެން އައްޑޫ އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރ އުފެދިގެން ހިންަގން ފަށާފައިވަނީ  19ކޮވިޑް  
ވަނަ ދުަވހުއެވެ. އައްޑޫ އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރ އުފެދިފައިވަނީ މިދަްނނަވާ  2020އެޕްރީލް 

 މުވައްސަސާތައް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. 
 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް  -
 ހި ރެޑް ކްރެސެންޓް ދިވެ -
 އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް  -
 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް  -
 މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް -

ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫސިޓީގެ ހުޅުމީދޫ އިން ސާމްޕަލްއެއް ފައްސިވުމާއި ގުޅިގެން  04ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ  2021
ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތައް  06ފައި ވެއެވެ. އަދި ފެބްރުއަރީ އެއަވަށް މޮނިޓަރިންގ ޙާލަތަށް ގެނެވި

 ގައެވެ. 2021މާރިޗު  13މޮނިޓަރިންގއަށް ގެނެވުނެވެ. ހުުޅމީދޫގެ މޮނިޓަރިން މިޙާލަތު ނިިމފައިވަނީ 
އައްޑޫސިޓީގެ ހުޅުމީދޫ ވަނީ ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫސިޓީ ފޭދޫއިން ސާމްޕަލްއެއް ފައްސިވުމާއި ގުޅިގެން  2021އޭޕްރިލް  29

ަވނަ ދުވަުހ  30ގައެވެ. ައދި ޖޫން 2021ޖޫްނ  19މޮނިޓަރިންގ ޙާލަތަްށ ގެނެވިފަެއވެ. އަދި މިޙާލަތު އުވާލެވިފައިަވނީ 
އައްޑޫސިޓީގެ  ފޭދޫއިން ސާމްޕަލްއެއް ފައސިވުމާއި ގުޅިގެން ުގޅިފައިވާ ރަށްތައް މޮނިޓަިރންގއަށް ގެނެވުނެވެ. އަދިވެސް 

 ފައިވާ ރަށްތަކުގެ މޮނިޓަރިންގ ޙާލަތު އުވާލެވިފައި ނުވެއެވެ.ގުޅި
އައްޑޫ ސިޓީގައި މޮނިޓަރިންގ ޙާލަތު އިޢުލާން ކުރެވުމާއި ގުޅިގެން، އައްޑޫ އީ.އޯ.ސީގެ މަސައްކަތް ވަނީ 

ޚިދުމަތް ފެށިފައެވެ. އެގޮތުން ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ޑިއުޓީ އުޞޫލުން މަސައްކަތަށް ނެރެ، ރައްޔިތުންނަށް 

 ފޯރުކޮށްދެމުން ދެއެވެ.

 އީ.އޯ.ސީގެ ދައުރު 
މޮނިޓަރިންގ ޙާލަތުގައިވާ ތަންތަން ކަށަވަރުކޮށް އެތަންތަނުްނ ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތައް ކަރަންޓީން ކުރުމުގެ 

 މަސައްކަތް އެސް.އެސް.ޑީ މެދުވެރިކޮށް ކުރުން.

ކާއި ޙިއްސާކޮށް، ކަރަންޓީން ވުމުގެ ކަންކަން ކަރަންޓީންވުމަށް އެދޭފަރާތްތަކުެގ މަޢުލޫމާތު އެސް.އެސް.ޑީ ތަ  -
 ހަމަޖެއްސުން.

 ކަރަންޓީންގައި ތިއްބަވާ ފަރާްތތަަކށް ބޭނުންވާ ލީަގލް ޑޮކިއުމެންޓްސް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ލިބޭތޯ ކަށަވަރުކުރުން. -
 ކުރުވުން. ކަރަންޓީނުގައި ތިއްބަވާ ފަރާތަުކން އެދިލައްވާ ޒަރޫރީ ކަންކަން އެސް.އެސް.ޑީ މެދުވެރިކޮށް -
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އާއި އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް އައްޑޫސިޓީއަށް ދަތުރުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް -
 ގުޅިގެން ކުރުން.

 ސާމްޕަލް ނަތީޖާ ލިބުމުން އެސް.އެސް.ޑީ މެދުވެރިކޮށް ކަރަންޓީންގައި ތިއްބަވާ ފަރާތައް ދޫކުރުން. -
 ހުއްދަނެތި ދަުތރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުން.ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް  -
 ހޯމްކަރަންޓީން އުސޫލާއި ޚިލާފުވާ ފަރާތްތައް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުން. -
 .ފުރަބަންދު ޙާލަތުގައި ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދަތުރު ހުއްދަ ދިުނން  -
 ޓާސްކްފޯސް އިން ނިންމަވާ ނިްނމުންތައް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން. -

 އައްޑޫސިޓީގެ އެސް.އެސް.ޑީ ތަކުގެ ދައުރު 
ނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް  - ހޯމް ކަރަންޓީން ކުުރމުގެ މަސައްކަތް  ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތައްއަށް ސިޓީއައްޑޫކަ

 ކުރުން.
އައްޑޫސިޓީގެ ބަނދަރުތަކުން ފުާރ އަދި އަންނަ އުޅަނުދތަކަށް ުވނަ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ހުއްދަދިުނމުގެ މަސައްކަތް  -

 ކުރުން.
ކަރަންޓީނަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާްތތަކުން ކަރަންޓީންވުމަށް އެދި ހާލުބެލުން ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އެދޭ ތަންތަނަކީ  -

ންޯތ ބަލައި ަކށަވަރުކުރުން. އަދި އެފަރާތްތަކަގެ ލިޔެކިުޔން ފުރިހަމަކޮށް ކަރަންޓީން ވުމަށް އެަކށޭނެ ަތންތަ
 ހާލުބެލުންިއން ފޮނުވާފައިވާ ރިކުެއސްޓް އެޕްރޫވްކުރުން.

 ކަރަންޓީނުގައި ހުންނަ ަތންތަނުަގއި ކަރަންޓީން ނޯޓިސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން. -
ސް ނަގައިދިނުމާއި ދިމާވާ އެކިކަހަލަ ސިއްޙީ ކަންތައްތަކުގައި ކަރަންޓީނުގައި ތިބޭ ފަރާްތތަކުެގ ބޭސް ސިޓީއަށް ބޭ -

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ މަސަްއކަތްތަކުގެ އިތުރުން އީ.އޯ.ސީައށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ެއހެނިހެްނ އެހީތެރިކަން  -

 ފޯރުކޮށްދިނުން. 

 އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ދައުރު 
ޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ދަނީ ކަރަންޓީންކުރެވޭ ފަރާްތތަކުގެ ސާމްޕަލް ނެގުމާއި ނަތީޖާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އައް -

 މަސައްކަތްކުރައްވަމުންނެވެ. 
ކަރަންޓީން ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ މުއްދަތު ނިމެންދެން ޞިއްޙީ ހާަލތު ބެލެހެއްޓުމާއި އެޗް.ޕީ.އޭއިން އަންގާ ގޮތެއްގެ   -

 މަތިން ކަރަންޓީން އިން ދޫކުރުުމގައި ކައުންސިލަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދެއްވައެވެ. 

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ދައުރު 
ައނެއް އަވަށަށް ކުރެވޭ ަދތުރުތަްއ މޮނިޓަރކުރުމާއި ހުއްދަ ދޫުކރުމުގެ މަސައްކަތް  ގެ އެއް އަވަށުންސިޓީއައްޑޫ -

 ބެލެހެއްޓުން 
 ކަރަންޓީން އުޞޫލާއި ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުން. -
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 ދައުރު  މޯލްޑިވްސް ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ 
ގެ ރައްޔިތުންނަށް އެީހތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ އާއި ގުޅިެގން އައްޑޫ 19ކޮވިޑް މޯލްޑިވްސް ރެޑް ކްރެސެންޓް އިން ވަނީ 

ދިވެހި ރެޑް  މަސައްކަތުގައި އައްޑޫ އީއޯސީ އަދި އެސް.އެސް.ޑީ އަށް އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުޮކށްދީފަެއވެ. އެގޮތުން
ރާތްތަކަށް ތަކެިތ ކްރެސެންޓްއިން ބިދޭސީންނާިއ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހުނު މަސައްކަތްތަކާއި، ބޭނުން ޖެހިަފއިވާ ފަ

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީަފއިވެއެވެ.ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އީ.އޯ.ސީގެ ހިންގުމުގައި 
  

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ  2021އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިން  9
 ތެރެއިން ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައި ނުވާ ހަރަކާތްތައް 

ކައުންސިލުން ހިންގުމަްށ ރާވާފައިވާ ހަރަކާތްތަތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ  އައްޑޫ ސިޓީ އަހަރު ވަނަ 2021

ހަރަކާތްތަކެއް ވަނީ ކުރިޔަށް ނުެގންދެވިއެވެ. ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ިދމާވެފައިވާ އިޤުތިސާދީ ދަތި ހާަލތާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުްނ 

އި އަދި ކައުންސިލަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ލަާފކޮށްފައިވާ އާމްދަނީ ވަރަށް ދެއްވާފައިވާ ހިލޭ އެހީގެ ގްރާންޓްގެ ބޮޑުބައެއް އުނިކުރުމާ

ހިންގުމަށް ރޭވި ގިނަ ހަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ނުގެންދިއުމަްށ  އަހަރު  ވަނަ 2021ބޮޑަށް ދަށްވެގެން ދިއުމާއި ގުޅިގެން 

ނީ ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން ހިންުގުނ ކައުންސިލުން ނިންމައި، އެހަރަކާތްތަކަށް ބަޖެޓް ކުރެވުނު ފައިާސ ޚަރަދުކޮށްފައިވަ

 އެކިއެކި ހަރަކާތްތަކަށެވެ. 

 މަސައްކަތް  ފިނިޝިންގ އިމާރާތުގެ  އެކްސްޓެންޝަން  ހެލްތްސެންޓަރު  ހުޅުމީދޫ 

 އެއްބަސްވުމުގައި  އަށް ރ3,053,563.20 ދުވަހު ވަނަ 27 ޑިސެންބަރު 2020 ކުރެވި އިޢުލާން  ކުރުމަށް މަސައްކަތް މި

 ވެވުނު ދަށުން ޔޫއެއްގެ.އޯ .އެމް ދެމެދު މިއިދާރާއާއި ާއއި މިނިސްޓްރީ ހެލްތް މަސައްކަތަކީ މި. ކުރެވުނެވެ ސޮއި

އުސޫލުގެ ބިޑު މިމަސައްކަތް  އްގެ ދަށުން ކައުްނސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުްނ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަސައްކަތެކެވެ.އެއްބަސްވުމެ

ތެރެއިން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮްށފައި ަވނިކޮށް ސަރުކާރުގެ ކަމާއި ބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް ބަޔަކު ހުށަހެޅި ޝަކުވާތަކަކާ ގުޅިގެން 

އެންގެވުމާއި އެކަންކަން ބެލުަމށްފަހު އެްއަބސްވުން ބާޠިލްކޮްށ އަލުްނ ބީަލމަށް ހުޅުވާލުމަށް ިމނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުްނ 

 ކަތް މަޑުޖެހުނީއެވެ. ގުޅިގެން މަސައް

 ފޭދޫ އަވަށު އޮފީސް 
 ބޯޑުޖެހުމާއި  ބަނދަރު ޭފދޫ، ހެުދން ނުވަްނނަގޮތަށް ފެން ގޯތިތެރެއަށް  އޮފީހުގެ ފޭދޫ، ކުރުން މަރާމާތު އިމާރާތް އޮފީހުގެ ފޭދޫ

ނޑި ބައްތި، ބެހެއްޓުން ޑަސްޓްބިން  ބައްތި  މަގުތަކުގައި ނެތް ބައްތި ސަރަހައްދުތަކުގަޔާއި  އާބާދުވާ އަލަށް، ޖެހުން ހޮޅިދަ
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ރޑެން - ގަން، ޖެހުން ވަނަ އަހަރު  2021މިކަންކަމަކީ  މަރާމާތުކުރުމަށް ވޮލީކޯޓް - ގަން ،ކުރުމަށް ބަދަލު ލައިޓްސް ގާ

އަވަށު އޮފީހުން ހިންގުމަށް ާރވާފައިވާ ހަރަކާތްތަކަކަށް ވީނަަމވެސް ބަޖެޓް ނެތުމުގެ ސަބަުބން ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނު 

 މަސައްކަތް ތަކަވެވެ. މަދިރި މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ވަނީ ވެހިކަލް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ކުރައަށް ުނގެންދެވިފައެވެ.

 ތަދޫ އަވަށު އޮފީސް ހި

 ޕާކްތައް  ހިތަދޫގެ، ކުރުން މަރާމާތު ޖިމްސެޓް އައުޓްޑޯރ ،އިންސްޓޯލްކުރުން ޕާކްތައް ދެއްވާ މިނިސްޓްރީއިން އަލަށް

 އޮފް  އެސޯސިއޭޝަން ބެޑްމިންަޓން ، މަރާމާތުކުރުން ރަމަޟާންމަަހށް މިސްކިތްތައް ހިަތދޫ.ސ ،ކުލަލުން މަރާމާތުކޮށް

 މެދުގައި މުވައްޒަފުންގެ އޮފީސްތަކުގެ - ހިތަދޫ ،ހިންގުން ކޯސް އަމްޕަޔަރުންގެ ބެޑްމިންޓަން ގުޅިގެން އާއި މޯލްޑިވްސް

ނޑުތައް ފުޓްބޯޅަ - ހިތަދޫ، ބޭއްވުން މުބަރާތް ޗެސް ބާއްވާ ނަމުގައި ގެ " މައިޑްސް ފާސްޓް'  އާއި  FAM، މަރާމާތުކުރުން ދަ

އަދި  ޖަނާޒާގެ މަރާމާތުކުރުމުެގ މަސައްކަތް ކުރުން، ިހންގުން ކޯސް ރެފްރީ ގެ 1 ލެވެލް ފުޓްސެލް އަންހެނުން ގުޅިގެން

ވަނަ އަހަރު އަވަށު އޮފީުހން ހިންގުމަށް ރާވާފައިާވ  2021ބޭއްވުން މިކަންކަމަކީ  ޗެލެންޖް ޕޫލް ބޯލް 10 - ހިތަދޫ

 މަސައްކަތް ތަކަވެެވ. ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނު  ގުޅިގެން ޙާލަތާއި ހަރަކާތްތަކަކަށް ވީނަމަވެސް ކޮވިޑްގެ

 މަރަދޫ އަވަށު އޮފީސް 

 މަރަދޫ،  އޮފީހުގެ ފުރާޅުން ހަލާކުވެފައިވާ ބައި މަރާމާތުކުރުން މަރަދޫ، ސްވިމިން ޕްލެޓްފޯމް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން މަރަދޫ

ވަނަ އަހަރު އަވަށު އޮފީހުން ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ  2021މިކަންކަމަކީ  އޮފީހުގެ ސެކިޔުރިޓީ ޕޯސްޓް މަރާމާތުކުރުން

ހަރަކާތްތަކަކަށް ވީނަމަވެސް ބަެޖޓް ނެތުމުެގ ސަބަބުްނ ކުރިއަްށ ނުގެންދެވުުނ މަސައްކަތް ތަަކވެވެ. މަދިރި މަދުކުރުމުގެ 

 ޕްރޮގްރާމް ވަނީ ވެހިކަލް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ކުރައަށް ނުގެންދެވިަފއެވެ.
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 އޮފީހުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގުޅުން )ޕިޓްތަކުން ޕޮޓާއި ހަމައަށް( ހިތަދޫ 

  ޮގތަކާއި ގެންދާނެ ުކރިއަށް މަސައްކަތް މި އަހަރު ވަނަ 2022 ނަމަވެސް ނުވެއެވެ. ގެންދެިވފައި ކުރިއަށް މަސައްކަތް މި

 ކުރިއަށް  މަސައްކަތް މި ކޮޅު  ކުރީ އަހަރު ވަނަ 2022 އަދި . ފާހަގަކޮށްލަން ކުރެވިފައިވާކަން މަޝްވަރާ ފެނަކައާއި  މެދު

 ކުރިއަށް  މަސައްކަތް ފޮނުުވމުގެ އަށް ެފނަކަ ފޯމް އެޕްލިޭކޝަން އެދި ޚިދުމަތައް މި ދިއަ . ާފހަގަކޮށްލަން ގެންދެވޭނެކަން

 .ގެންދެވޭނެ

 

  ޔޫޒް ޕްލާސްޓިކް ހުއްޓާލުން އަމަލީ ގޮތުން ހިންގުން  ސިންގަލް 

އައްޑޫސިޓީގައި ސިންގަލް ޔޫޒް ޕްލާސްޓިކް ބޭނުން ކުރުން ހުްއޓާލުމަށް ކައުންސިލުްނ ކުރަމުްނދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން 

"މައިބޭގްސް" ނަމުގައި ފޮތިކޮތަޅު ތަޢާރަފް ކުރުމަށް މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކްއާރޓަރ ގައި ކައުންސިލުން ވަނީ 

އާއި ގުޅިގެން ުމޅިރާއްޖެއަށް ސިއްހީ ކުއްލި ުނރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާން  19ކޮވިޑްނިންމަވާފައެވެ. އެހެްނނަމަވެސް 

ކޮށްފައިވާތީ، ސިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުން އަރައިަގނެވި ޢާންމު ޙާލަަތށް ރުޖޫޢުަވންދެން މި ހަރަކާތް ަވނީ 

 ފަސްކުރެވިފައެވެ. 

 

  މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން  ވާ 

އާއި ގުޅިގެން މުޅިރާއްޖެއަށް ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާން ކުރުމާއި ގުޅިގެން  19ކޮވިޑްނީ މި މަސައްކަތް ވަ

 ކުރިއަށް ގެންދެވޭގޮތް ނުވެފައެވެ. 
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 ކުރެއްވި ދަތުރުތައް  ކައުންސިލުން  އައްޑޫ ސިޓީ  09
 

 12 –ދަތުރު  ރަސްމީ  ކުރެއްވި  އަށް  ހުވަދޫ  މޭޔަރ
 2021އޮގަސްޓް  15އިން   2021އޮގަސްޓް 
 ޓޫރިޒަމް  އޮފް  މިނިސްޓަރ އަތޮޅަށް  04 ދެކުނުގެ ރާއްޖޭގެ

 ދަތުރުގައި  ރަސްމީ އްވިކުރެ  މައުސޫމް هللاއަބްދު. ޑރ
ޢަލީ  މޭޔަރއައްޑޫ ސިޓީގެ  ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި

ވަޑައިގެން މިނިސްޓަރ ގެ އަތޮޅަށް  ހުވަދޫ ނިޒާރު 
މިނިސްޓަރ ގެ ދަތުރުފުޅާ ގުޅި ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

އަތޮޅުގައި ފަތުރުވެރިކަން  4މިދަތުރުފުޅުގައި ދެކުނުގެ 
 ކުރިއެރުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ.  

 
 

 12އިން   2021ސެޕްޓެމްބަރ  09 –ދަތުރު   ތިނަދޫ 
 2021ސެޕްޓެމްބަރ  

ގައި ރަސްމިއްޔާތު ފުރޭ އަހަރު 50ދެވަނަ ާއބާދީއަށް  ތިނަދޫގެ
ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ހުވަުދއަތޮޅު ދެކުނު ބުރީ ތިަނދޫ 

ކުރައްވާ ކައުންސިލުން ގަބޫލު ދައުވަތުކައުންސިލުން ލިބިލެއްވި 
 ނިޒާރު، އަލީ މި ދަތުުރގައި މޭޔަރކުރެއްވި ދަތުރެކެވެ. 

 ކައުންސިލަރ ފައިޒުއްރަޙުމާން، ޙުސައިން ކައުންސިލަރ
 ބައިވެރިވަޑައިގެންފައި ވެއެވެ.  ސަޢީދާ، މަރިޔަމް

 

 
އިން  2021އޮކްޓޯބަރ  14 –ބައިވެރިވުން  އިވެންޓްގައި  ކްރިއޭޓް  ގެ  އޯގަނައިޒޭޝަން  އިކޯ  ދަ  މޯލްޑިވްސްގެ  ރޯޑް  ކްރޮސް 

  2021އޮކްޓޯބަރ  18
 ލިބިފައިވާތީވެ، ދައުވަތު ބައިވެރިވުމުގެ އިވެންޓްގައި ކްރިއޭޓް ގެ އޯގަނައިޒޭޝަން އިކޯ ދަ  މޯލްޑިވްސްގެ  ރޯޑް  ކްރޮސް
ވަނީ ދަތުރެއް ކުރައްވާ އެ އިވެންޓްގައި  ޝިނާޒް  އިބްރާހިމް ކައުންސިލަރ އާއި  ނިޒާރު އަލީ  މޭޔަރ ރޯޑަށް ކްރޮސް

 ބައިވެރިވަޑައިގެންފައއެވެ.
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  2021ނޮވެމްބަރ  17އިން  2021ނޮވެމްބަރ  14 -ކައުންސިލުން މާލެއަށް  ކުރެއްވި ދަތުރު 

ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުަގއި ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ފާހަގަކޮްށ އެކަންތައްތަކާއި ގުޅިގެން މަްޝވަރާކޮށް، ހައްލު ހޯދުމުެގ 

ގޮތުން، ސަރުކާރުގެ އެކި މިނިސްޓްރީ ތަކާއި 

ކުގެ އިސްވެރިންގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ އިދާރާތަ

މަޖިލީހުގެ އައްޑޫސިޓީ ތަމްސީލުކުރައްވާ މެމްބަރުންނާއި 

ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ކައުންސިލުްނ 

މާލެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ މި ދަތުރަކީ ކާމިޔާބީތަކެއް 

 އަލީ ދަތުރުގައި މޭޔަރ މިހާސިލްކުރެވުނު ދަތުރެކެވެ. 

 ޝުޢާޢު، މުޙައްމަދު މޭޔަރ ޑެޕިއުޓީ ނިޒާރު،

 ރަޝީުދ، ޢަދާލާ އާމިނަތު ކައުންސިލަރ ޒަރީރު، ހުސައިން ކައުންސިލަރ ފައިޒުއްރަޙުމާން، ޙުސައިން ކައުންސިލަރ

 ޚާލިދާ  ކައުންސިލަރ ާޞލިޙާ، އާމިނަތު ކައުންސިލަރ ނާދިރު، އަޙްމަދު ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް، މުޙައްމަދު ކައުންސިލަރ

އަދި ވަގުތީ އެސްޖީ  އެގްޒެކެޓިވް ކައުންސިލް ސަލްމާ، އާމިނަތު ކައުންސިލަރ ސަޢީދާ، މަރްޔަމް ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު،

ލޯކަލް  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްމި ދަތުރުގައި  ބައިވެރިވަޑައިގެންފައި ވެއެވެ. ހަލީމް، މުޙައްމަދު

، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް، ކޯޕަރޭޝަންފެނަކަ ، ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

މިނިސްޓްރީ ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިްކ ޑިވެލޮޕްމަންޓް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެިމލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

  ހެލްްތ ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ އަދި  ވިލާ ކޮލެޖް، ރއޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭިނންގ، ަހއުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

ގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށް މި ތަންތަނުން ރައްޔިތުންނަށް ިލބެންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލަށް 

ޑް ޔޫޒް ޕްލޭން އާއި ގުޅިގެން ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާއި ގުޅިގެން މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އައްޑޫގެ ލޭން

އާއި އެކު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނެވެ. ިމ ފަރާތްތަކާއި ކުރެވުނު  ލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް ރިޔަންމަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް 

ބޭއްވުނެވެ. އަދި މީގެ ބައްދަލުވުން  އާއި މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް އާރަށުގައިރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ މަޝްވަރާތަކާއި ގުޅިގެން 

އިތުރުން ސްރީލަންކަން އެމްބަސީ އަދި ޕާކިސްތާން އެމްބަސީއަށް ޒިޔާރަށްކޮށް ހައި ކޮމިޝަނަރ އާއި ބައްދަލުކުރެވުނެވެ. މި 

ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސެސް އަދި އައްޑޫ ދަތުރުގެ ތެރޭގައި އައްޑޫސިޓީ 

މިއްޔާތު ފަހުމުނާމާގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ރަސްއުންސިލް ގުޅިގެން ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލާމަސީލު ޒުވާނާ ކޭމްޕްގެ ސިޓީ ކަ

 ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.
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 2021ޑިސެމްބަރ  02-ބައިވެރިވުން  ރަސްމިއްޔާތުގައި  މިނިސްޓްރީގެ  އެންވަޔަރަމަންޓް 
 މެކޭނިޒަމް  ކޮރެޑިޓިންގ ޖޮއިންޓް  ފޮރ ފަންޑް ޖަޕަނީޒް

 އައްޑޫސިޓީ ދަށުން  އެހީގެ ހިލޭ ގެ( އެމް.ސީ.އެފް.ޖޭ)
 އެނަރޖީ  ބެޓެރީ ޤާއިމުކޮްށފައިވާ އިންޖީނުގޭގައި ހިތަދޫ

 ެފށުން  ބޭނުންކުރަން ސިސްޓަމް ސްޓޯރޭޖް
ގައި ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާ  ފާހަގަކުރެއްވުމަށް

 ބައިވެރިވެލެއްވުމަށް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން 

މިބައްދަލުވުގައި ބައިވަރިެވވަޑައިގެންފައި ވަީނ 
 ކައުންސިލަރ ރަޝީދު، ޢަދާލާ  އާމިނަތު  ކައުންސިލަރ

 މުޙައްމަދުއެވެ. ޚާލިދާ  ކައުންސިލަރ އަދި ސަލްމާ އާމިނަތު ކައުންސިލަރ ސަޢީދާ، މަރިޔަމް
 
 14 -ބައިވެރިވުން  ކައުންސިލުން  ޖަލްސާގައި  ޢާއްމު  އަހަރީ  ދެވަނަ  ކޯޕަރޭޝަންގެ  ފައިނޭންސް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އީ .އެމް .އެސް 

 2021ޑިސެމްބަރ 
 ކޯޕަރޭޝަންގެ ފައިނޭންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އީ.އެމް.އެސް
 ކައުންސިލް  އައްޑޫސިޓީ ޖަލްސާގައި ޢާއްމު އަހަރީ ދެވަނަ

 ގައި  2021 ޑިސެމްބަރ 14 ތަމްސީލްކުރުމަށްޓަކައި
 ކައުންސިލަރ ބަްއދަލުވުމުގައި ހަމަޖެހިފައިވާ ބޭއްވުމަށް
  ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައި ގެންފައެވެ. ސަލްމާ އާމިނަތު
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 ބޭފުޅުން  ށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަ  10
 

 އަދި  ނަސީމް  ފައިސަލް  ނައިބް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 
އޮކްޓޯބަރ  28 -އެފެއާޒް  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓަރ

2021 
 މިބައްދަލުވުމުގައި : ދަތުރު ރަސްމީ ކުރައްވާ އައްޑޫއަށް

 ކައުންސިލަށް  ސިޓީ އައްޑޫ ވަނީ ކައުންސިލަރުން
 ގޮންޖެހުންތައް  ހުރި ދިނުުމގައި ޙިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް

 .ކޮށްފައެވެ ހިއްސާ އާއި ރައީސް ނައިބް

 

އޮކްޓޯބަރ  31 -މެމްބަރުން  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު . ދގ.
2021 

 ސިޓީ  އައްޑޫ ކައުންސިލާއި އަތޮޅު. ދ.ގ މިބައްދަލުވުމަކީ
 ުވނުއްބޭ ގޮތުން ކުރުމުގެ ބަދަހި  ގުޅުން އުންސިލްގެކަ

 ކައުންސިލްގެ  ކުރީގެ ބައްދަލުުވމުގައި މި.  ބައްދަލުވުމެކެވެ
 ޮގތް  ކުރާނެ ތަންފީޒް އެކަްނތައްތައް ބައްލަވާ ނިންމުންތައް
 މަހާސިންތާ އަހަރުގެ އަންނަ އަދި. ވެއެވެ ނިންމަވާފައި

 ބައްދަލުވުމުގައި މި  ވަނީ ވެސް ބޭއްވުމަށް އަތުޅުގައި ހުވަދު
 .ނިންމަވާފައެވެ

 

 އާ  ޑިވިޝަންގެ  ސަދަން  ސަރވިސްގެ  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް 

  2021އޮގަސްޓް  16 -އިންޗާޖުން 

 ބައްދަލުވުމެއް  އެކު އާއި ސަރވިސް ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް
 ސްޓޭޝަންތަކުގެ  ޕޮލިސް ބައްދަލުވުމުގައި މި. ބޭއްވުނެވެ

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަރުންނާއި  އިންޗާޖުން އާ
 ތަޢާރަފްވަފައި ވެއެވެ. 

  



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ވަނަ އަހަރު  2120
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 2021އޮކްޓޯބަރ   25 -ކޮމިޝަނަރ ހައި  ޑިއަން ކެނޭ 

 ދަޢުވަތަކަށްކެނޭޑިއަން ޚާއްސަ ދެއްވި  މޭޔަރ އައްޑޫސިޓީގެ
ޒިޔާރަތް  އައްޑޫސިޓީއަށް ވަނީ ކޮމިޝަނަރ ހައި

 ކުރައްވާފައެވެ.

 

 

 2021ސެޕްޓެމްބަރ  02 -ބްރިއުސްޓަރ ޑެވިޑް . ޑރ

 ޑެވިޑް. ޑރ ބޭފުޅެއްކަމަށްވާ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ރާއްޖެއައި
 މިއަދު  މެމްބަރުންނާއި ކައުންސިލް ބްރިއުސްޓަރ

 ސީ  ލޯކަލް އައްޑޫސިޓީގެ މިއީ. ބައްދަލުކުރައްވާފައިވެއެވެ
ނޑުމަތީގައި ޓްރާންސްޕޯޓާއި  ހާދިސާތަކާއި ދިމާވާ ކަ

  .ބައްދަލުވުމެކެވެ ބޭއްވުނު މަޝްވަރާކުރުމަށް ގުޅޭގޮތުން

 

  2021އޮގަސްޓް  26 -ކޮމިޝަން  ހައި  ޕާކިސްތާން 

 ދަޢުވަތަކަށް  ޚާއްސަ ދެއްވި  މޭޔަރ އައްޑޫސިޓީގެ
 އައްޑޫއަށް  ދެކަނބަލުން ހައިކޮމިޝަނަރގެ ޕާކިސްތާން
 އެކު ކައުންސިލާއި މިއަދު ވަޑައިގެން

 އައްޑޫ ބައްދަލުވުމުގައި މި. ބައްދަލުކުރައްވާފައިވެއެވެ
 ކަންކަމާއި  އެކިއެކި ގުޅޭ އާއި ތަރައްގީ ގެ ސިޓީ

  .އްވިއެވެމަޝްވަރާކުރެ ގުޅޭގޮތުން

 ޑިރެކްޓަރ މިޝަން  ޑެޕިއުޓީ  ގެ ( ޑީ .އައި .އޭ .އެސް .ޔޫ ) ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އިންޓަނޭޝަނަލް  ފޮރ އޭޖެންސީ  ސްޓޭޓްސް  ޔުނައިޓެޑް 
 2021އޮގަސްޓް  10 -މޮސެލް  ޑެބްރާ  މިސް 

 ޑިރެކްޓަރ މިޝަން ޑެޕިއުޓީ ގެ ( ޑީ.އައި.އޭ.އެސް.ޔޫ) ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިންޓަނޭޝަނަލް ފޮރ އޭޖެންސީ ސްޓޭޓްސް  ޔުނައިޓެޑް
 އައްޑޫގައި  ބައްދަލުވުމުގައި މި. ބައްދަލުކުރައްވާފައިވެއެވެ ކައުންސިލާއި  މިއަދު  ވަފުދު އެޖެންސީގެ އާއި  މޮސެލް ޑެބްރާ  މިސް

 ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ނާސަރީ އައްޑޫ އަދި. މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ ގުޅޭގޮތުން ކަންަކމާއި ކުރެވިދާނެ ތަރައްޤީއަށް
 .އެރުއްވިއެވެ އަށް ޑީ.އައި.އޭ.އެސް.ޔޫ ޕްރޮޕޯސަލެއް
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 2021އޮގަސްޓް  10 -ދީދީ  މުހައްމަދު  އައިޝަތު  ސަރވިސަސް  ސޯޝަލް  އެންޑް  ފެމިލީ  ޖެންޑަރ އޮފް  މިނިސްޓަރ

 ޑިރެކްޓަރ މިޝަން ޑެޕިއުޓީ ގެ ( ޑީ.އައި.އޭ.އެސް.ޔޫ) ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިންޓަނޭޝަނަލް ފޮރ އޭޖެންސީ ސްޓޭޓްސް  ޔުނައިޓެޑް
 އައްޑޫގައި  ބައްދަލުވުމުގައި މި. ބައްދަލުކުރައްވާފައިވެއެވެ ކައުންސިލާއި  މިއަދު  ވަފުދު އެޖެންސީގެ އާއި  މޮސެލް ޑެބްރާ  މިސް

 ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ނާސަރީ އައްޑޫ އަދި. މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ ގުޅޭގޮތުން ކަންަކމާއި ކުރެވިދާނެ ތަރައްޤީއަށް
 .އެރުއްވިއެވެ އަށް ޑީ.އައި.އޭ.އެސް.ޔޫ ޕްރޮޕޯސަލެއް

 

 -މަހާވަރު  މުނޫ  އެކްސެލެންސީ  ހިޒް  ސަފީރު  ހުންނަވާ  ކަނޑައަޅުއްވާފައި  ރާއްޖެއަށް  ސަރުކާރުން  އިންޑިއާ 
 2021ޑިސެމްބަރ  02 
 ސަރުކާރުން  އިންޑިޔާ މަގްސަދަކީ  ދަތުރުފުޅުގެ މި

 ދަށުން ގެ ގްރާންޓް ދެއްވާފައިވާ ރާއްޖެއަށް
 ގޮތް ދާ ކުރިއަށް ޕްރޮޖެކްޓްސް ހިންގަމުންދާ
 ވަނީ ކައުންސިލަރުން އަދި މޭޔަރ. ބެއްލެވުމެވެ
 އައްޑޫ  އެކު އާއި ކޮމިޝަނަރ ހައި އިންޑިއަން

 ގެ  ފޭދޫ އާއި ހިތަދޫ ހޮސްޕިޓަލަށާއި އިކުއިޓޯރިއަލް
 މީގެ . ުކރައްވާފައެވެ ޒިޔާރަތް އަށް ޒޯން ޓޫރިޒަމް
 އަށާއި  ސެންޓަރ ޑިޓޮކްސް  ހުޅުދޫގެ އިތުރުން
 ޒިޔާރަތް  ައށްވެސް ޒޯން ޓޫރިޒަމް މީދޫގެ

 .ކުރައްވާފައިވެއެވެ
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 ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު  11

 މާލީ ޚުލާސާ 
ރުފިޔާ އެވެ. އެއީ ދައުލަތުގެ ބްލޮކް 131,623,529 ވަނަ އަހަރަށް ކައުންސިލްއިން ފާސްކުރި ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަ އަކީ 2021

އަދި ކައުންސިލްގެ ޢާންމު  ރުފިޔާ އެވެ.34,389,012 އާއި ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އިން  59,375,505ގްރާންޓް އިން 
ރުފިޔާ އެވެ. ) ޓްރަސްޓް ފަންޑް/ތިން ވަނަ ފަރާތުގެ  37,859,012 ބަޖެޓާއި ނުެބހޭ އެކައުންޓްތަަކށް ޖުމްލަ

 ފައިސާ/އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަްށ މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ (

) ތޭރަ މިލިއަން އެއްލައްކަ ތިރީސް  13,136,803ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންަބރުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތުގެ ގްރާްނޓްއަށް  2021
ހަހާސް އަށްސަތޭކަ ތިން ރުފިޔާ ( މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން އިތުރުކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ. އެހެން ކަމުން އަހަރުގެ 

އަށް ) ހަތްދިހަ ދެމިލިައން ފަސްލައްކަ ބާރަހާސް ތިންސަތޭކަ  72,512,308ނިޔަލަށް ކައުންސިލްގެ ރިވައިޒްޑް ގްރާންޓަކީ 
 ރުފިޔާ ( އެވެ.

) ތިރީސް ހަތަރު މިލިއަން ތިންލައްކަ އަށްޑިހަ  34,389,012ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އަށް ލަފާކުރީ 2021
ނުވަހާސް ބާރަ ރުފިޔާ ( އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 

 އަން ހަތްދިހަ އަށްހާސް ތިންސަތޭކަ ހަތް ރުފިޔާ ( އެވެ. ) ސާދަ މިލި 14,078,307

 ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރި:0202 

 އަށް ލަފާކުރި ޚަރަދު  2021 އަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރި  2021 ފަންޑް 

) ބްލޮކް ގްރާންޓް (  J-GoM 59,375,505 59,375,505 

) ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ (  J-LCL 34,389,012 34,389,012 

) ކައުންސިލްގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް (  T-LCL 3,057,343 1,800,000 

) ތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސާ (  L-CTPF 37,865,000 32,933,985 

) އ.ތ.މ.ކ(  L-CWDF 3,125,027 3,125,027 

 137,811,887 131,623,529 
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ލިބުނު އަށް  2021 ފަންޑް 
ވަނަ އަހަރުގެ ބާކީ 2020)

 ހިމަނައިގެން(

ޑިސެންބަރުގެ ނިޔަލަށް  އަށް ޚަރަދު  2021
 ބާކީ 

) ބްލޮކް ގްރާންޓް (  J-GoM 72,211,258 66,593,383 5,918,924 

) ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ (  J-LCL 15,710,244 13,536,803 2,173,441 

) ކައުންސިލްގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް (  T-LCL 5,696,987 79,587 5,617,400 

) ތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސާ (  L-CTPF 29,973,422 18,314,667 11,357,707 

) އ.ތ.މ.ކ(  L-CWDF 4,125,027 1,009,771 3,115,256 

 127,716,938 99,534,211 28,182,727 

 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބު  2021ކައުންސިލުގެ  11.1

ދައުަލތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވައިދާއި ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ނިޒާމް ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓް ތަންފީޒުކުރެވުނީ  2021
އާއި އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމާއި ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތައް ކައުންސިލުން ނިްނމަވާފައިވާ ގޮތަށް އަހަރީ 

ޢަދަދަށް ވުރެ ަމދުން ލިބެމުްނ ދިއުމާއެކު މަސައްކަތު ތާވަލާއި އެއްގޮތަށެވެ. ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ މުޅި އަހަރަށް ލަފާކުރި 
ކައުންސިލްގެ ކޭޝްފްލޯ ވަރަްށ ބޮޑަށް ދަތިވުމުެގ ސަބަބުްނ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ކައުްނސިލުން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި 

 ބޮޑެތި ދަތިތައް ހުރިކަން ފާހަގަުކރެވެއެވެ.

 0202 އާމްދަނީގެ ތަފްސީލް 

 13,374,392 އާމްދަނީ

 703,915 ރިޒާވް 

 14,078,307 ނެޓް އާމްދަނީ 
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 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 
ނޑައެޅި    0202 އަށް ކަ
 ބަޖެޓު

ބަޖެޓް އަށް އަށް   0202
 ލިބުނު 

ގެ ޑިސެންބަރުގެ  0202
 ނިޔަލަށް ޖުމްލަ ޚަރަދު 

 90,285,907 97,929,231 96,373,029 ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ ރިކަރަންޓް

 9,248,304 14,144,038 35,250,500 ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ ކެޕިޓަލް

 99,534,211 112,073,269 131,623,529 މުޅި ޖުމްލަ ބަޖެޓް

 

 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 

ޑިސެންބަރުގެ ނިޔަލަށް 2021 އަށް ކަނޑައެޅި 2021 ތަފްޞީލް 
 ޚަރަދު 

 49,741,360 47,071,228 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 

 1,682,230 1,846,719 ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ހިނގާ ޚަރަދު 

 300,176 290,000 ޚަރަދު  ކުރުމުގެ ދަތުރުފަތުރު 

 3,680,652 6,430,954 އަގު  ތަކެތީގެ ހޯދާ ބޭނުމަށް  ހިންގުމުގެ އޮފީސް

 27,180,213 24,079,532 ޚަރަދު  ޚިދުމަތުގެ ބޭނުންވާ ހިންގުމަށް އޮފީސް

 - 215,000 އަގު  ތަކެތީގެ ހޯދާ ބޭނުމަށް ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް

 24,774 150,000 ޚަރަދު  ކުރެވޭ ކުރުމަށް ތަމްރީން

 4,364,068 12,049,569 ޚަރަދު  ބެލެހެއްޓުމުގެ  ކުރުމާއި މަރާމާތު

 3,312,434 4,240,027 ސަބްސިޑީޒް އަދި އިޝްތިރާކާއި ،އެހީ ސަރުކާރުންދޭ

 90,285,907 96,373,029 ޖުމްލަ



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ވަނަ އަހަރު  2120

 

 

 

 
 

59 

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު:

ޑިސެންބަރުގެ ނިޔަލަށް 2021 ކަނޑައެޅި އަށް 2021 ތަފްޞީލް 
 ޚަރަދު 

 7,987,810 32,000,000 ޚަރަދު  ކުރާ ސަރުކާރުން  ހިންގުމަށް މަޝްރޫޢުތައް ތަރައްޤީގެ

 1,260,494 3,250,500 ޚަރަދު  ކުރާ  ހޯދުމަށް  ހަރުމުދާ  ބޭނުންވާ ހިންގުމަށް އޮފީސް

 9,248,304 35,250,500 ޖުމްލަ 

 

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި ޚަރަދު 

ޑިސެންބަރުގެ ނިޔަލަށް 2021 އަށް ކަނޑައެޅި 2021 ތަފްޞީލް 
 ޚަރަދު 

 32,711,618 33,176,472 މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އުޖޫރަ

 17,029,742 19,743,734 މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އެލަވަންސާއި އިނާޔަތްތައް

 49,741,360 52,920,206 ޖުމްލަ 

 

 ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީ ބަޖެޓުން ހިންގުނު ހަރަކާތްތަކުގެ ޚުލާސާ  2021އިން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް  11.2
 އަދަދު  ތަފްސީލް  #

 2,242,519 ޚަރަދު  ހިނގާ މުވައްޒަފުންނަށް 1

 147,993 ޚަރަދު  ކުރުމުގެ ދަތުރުފަތުރު  2

 2,632,902 އަގު  ތަކެތީގެ ހޯދާ ބޭނުމަށް  ހިންގުމުގެ އޮފީސް 3

 4,245,729 ޚަރަދު  ޚިދުމަތުގެ ބޭނުންވާ ހިންގުމަށް އޮފީސް 4
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 24,774 ޚަރަދު  ކުރެވޭ ކުރުމަށް ތަމްރީން 5

 2,960,767 ޚަރަދު  ބެލެހެއްޓުމުގެ  ކުރުމާއި މަރާމާތު 6

 21,625 ސަބްސިޑީޒް އަދި އިޝްތިރާކާއި ،އެހީ ސަރުކާރުންދޭ 7

 1,260,494 ޚަރަދު  ކުރާ  ހޯދުމަށް  ހަރުމުދާ  ބޭނުންވާ ހިންގުމަށް އޮފީސް 8

 13,536,803 ޖުމްލަ 

 

 :ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އިން ހިންގުނު މުހިންމު ޙަރަކާތްތަކުގެ ޚަރަދު ތަފްޞީލްތައް  11.3

 ޚަރަދު  ޙަރަކާތް 

 237,232 0909އައްޑު ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިޔަންޝިޕް 

 40,941 އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވުނު ޤައުމީ ުޤރުޢާން މުބާރާތަށް ހިނގި ޚަރަދު 

 483,983 ސްކްއެރސިޓީ 

 750,176 އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައާއި އައްޑޫ ގެ މަގު ބައްތި ވިއުގަ މަރާމާތުކުރުމަށް

ނޑުތައް މަރާމާތުކުރުމަށް  315,925 އައްޑޫގެ ފުޓްބޯޅަ ދަ

 100,570 ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތައް ހިންގުން 

 1,877,464 އައްޑޫގެ ވެލިމަގުތައް މަރާމާތުކުރުން

 913,206 މިސްކިތްތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްުޓން
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 އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ ޚަރަދުގެ ތަފްސީލް  11.4
ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީގެ ތަފްސީލް  0202 އަދަދު   

 އަހަރުތެރޭގައި ފަންޑަށް ލިބުނު އާމްދަނީ  4,457,006

 ޖުމްލަ  4,457,006

 

ވަނަ އަހަރުގެ ޚަރަދުގެ ތަފްސީލް  0202 ހިނގި ޖުމްލަ ޚަރަދު   

 އައްޑޫގައި ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް  79,586

 ޖުމްލަ  79,586
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 ރަސްމީ ބައްދަލުވުންތައް ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި  2021އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން  13
ރަސްމީ ޖަލްސާ ބާއްވައި މި  14ވަނަ ދައުރުގެ  03 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން  ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު 2021

 މެއި  17ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ   ހަތަރުވަނައައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ިނންމާފައެވެ.  91ޖަލްސާތަކުން 

 ޓީގެ ލްސާގައި އައްޑޫސިޖަވަނަ ރަސްމީ  15ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު ބޭއްވުނު  ގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. ހުވައިކުރުމުގެ 2021

 44މަހުގެ ނިޔަލަށް  ޑިސެމްބަރއަދި ހަމައެހެންމެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުން ވަނީ  ޔަރ އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވެއެވެ.ޑެޕިއުޓީ މޭ

އެެހންކަމުން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންިސލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  ކުއްލި ޖަލްސާ ބާއްވާފައިވެއެވެ. 05ރަސްމީ ޖަލްސާ އާއި 

 ންުމން ނިންމާ ތަންފީޒުކުރުމަށް އެަކމާ ގުޅޭ ސެކްޝަންތަކާއި އަވަށު އޮފީސްތަކަށް ފޮނުވާފައެވެ.ނި 157ޖަލްސާތަކުން ވަނީ 

 ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ބައްދަލުވުންތައް  13.1 
ބައްދަލުވުމުގެ 

 ނަންބަރު 
ނިންމުން 
 ނަންބަރު 

ޙާޟިރުވި 
 ޢަދަދު

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް 

 ތިންވަނަ ދައުރުގެ ޖަލްސާތައް  ކައުންސިލްގެ  އައްޑޫސިޓީ  އަހަރުގެ  ވަނަ 2021

 2021/01 ޖަލްސާ  ރަސްމީ  01

 

 ވަނަ އަހަރުގެ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުޅި ޖުމްލަ ބަޖެޓަކީ: 2021 06

ނޑައަޅައި 136,554,544.00 ބަޖެްޓ  2021ރުފިޔާ ކަމުގައި ކަ

  ފާސްކުރެވުނެވެ.

 2021/02 ޖަލްސާ  ރަސްމީ  02

 

 ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރމިނިސްޓްރީ އޮފް  05

އިން ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރސް ޚިދުމަތް އައްޑޫގައި ޤާއިމު ކުރުމާއި ގުޅޭ 

އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިން ގައި ސޮއި ކުރުމުގައި  މެމޮރަންޑަމް

   ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން

2021/03 

 

އަވަށްތަކުގައި  އެކިމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އައްޑޫސިޓީގެ  "އެރައިސް " 05

ުކރުމަށް  ގާއިމު ކުރެވޭ އިރުގެ އަލިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމް ގާއިމު

ނޑައެޅުމުގައި ކައުންސިލުން ގޮތެއް  ސޯލަރ ޕެނަލް ޖެހުމަށް ބިން ކަ

    . ނިންމުން 



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ވަނަ އަހަރު  2120
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2021/04 

 

ކުރެވުުނ  އަވަށުގެ ޓޫރިޒަމް ޒޯންތަކުން ބިން ދޫކުރުމަށް  05އައްޑޫގެ  05

ޓޫރިޒަމް  ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް އިޢުލާނާއި 

 ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިީޓން ިނންމި ނިންމުމާމެދު ކައުންސިުލްނ ގޮތެއް

  ނިންމުން .

2021/05 

 

ަދތުރާއި  ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރިއަށް އަްއޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރި 05

 ހުށަހެޅުން." ދަތުރު ރިޕޯރޓް" ގުޅޭ

2021/06 

 

 އައްޑޫސިޓީން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ބިން ދޫކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން  05

ނިންމުްނ  2011/02ނިންމާފައިވާ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ނަމްބަރު 

  ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ އިޞްލާޙް

2021/07 

 

އަދި  އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކުގައި މިހާރުތިބި ވޭޖް ޮކންޓްރެކްޓް  05

 ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންގެ ޮކންޓްރެކްޓް ހަމަވެފައިާވތީ މަްއސަލައަށް

  ގޮތެއް ނިންމުން .

2021/08 

 

  SC-A/80/2020ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަމްބަރު  05

ކުރާނެ ފަރާތެއް  ޤަޟިއްޔާގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް ތަމްސީލު

ނޑައެޅުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.   ކަ

 2021/09 ޖަލްސާ  ރަސްމީ  03

 

އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޓްރައޭޖް  އައްޑޫ 4

 މަސައްކަތްކުރާ ވޮލަންޓިއަރުންނަށް އެލަވަންސެއް ހަމަޖެއްސުން ޕްރޮގްރާމުގައި

2021/10 

 

 ފަރާތު ފާރުގައިވާ  ކައުންސިލް އިދާރާގެ އޮފީހުގެ އޮފީސް އިމާރާތުގެ ހުޅަނގު 4

ނޑުންތައް މަރާމާތުކޮށް ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތަށް ހުށަހެޅުނު ބިޑްތައް  ކެ

ގޮތެއް  އިވެލުއޭޓްކޮށް، ބިޑް ކޮމެޓީއިން ނިންމި ނިންމުމާމެދު ކައުންސިލުން 

 ނިންމުން.
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2021/11 

 

ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެްއ  އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ 4

އިވެލުއޭޓްކޮްށ، ބިޑް  މަސައްކަތަށް ހުށަެހޅުނު ބިޑްތައްހޯދުމުގެ 

 ނިންމުން. ކޮމިޓީއިން ނިންމި ނިންމުމާމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް

2021/12 

 

ނޑި ބްރިޖުގެ ފެންސުގައި ދަވާދުލުމުގެ 4 މަސައްކަތަްށ  އްޑޫސިޓީގެ ގައުކެ

ިނންުމމާމެދު  ހުށަހެޅުނު ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކޮްށ، ބިޑް ކޮމެޓީިއން ިނންމި

 ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން 

2021/13 

 

އަދި  ޝާރޓް-އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޭބނުންވާ ޓީ  4

 ބިބް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތަށް ހުށަހެޅުނު ިބޑްތައް

އިވެލުއޭޓްކޮށް، ބިޑް ކޮމިޓީއިްނ ނިންމި ނިންމުމާމެދު ކައުްނސިލުން 

 ނިންމުން  ގޮތެއް

2021/14 

 

ހޯދުމުގެ  އައްޑޫސިޓީގެ ސިޓީ ސްކްއަރއަށް ބޭނުންވާ ލައިޓްސް އަދި ކޭބަލް  4

ނިންމި  މަސައްކަތަށް ހުށަހެޅުނު ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް، ބިޑް ކޮމިޓީއިން 

 ނިންމުމާމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން

2021/15 

 

ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުެގ އައްޑޫސިޓީ  ވަނަ އަހަރުގެ  2020  4

  ތަފްޞީލު ރިޕޯޓު ފާސްކުރުން

2021/16 

 

އިސްލާމިކް ބޭޏްކް  އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަމުގައި މޯލްޑީވްސް 4

ކައުންސިލްއިން ގަރާރެއް  ހިތަދޫ ބްރާންޗްގައި ބޭންކް އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށް

 ފާސްކުރުން 

 2021/17 ޖަލްސާ  ރަސްމީ  04

 

 ވާރިސުންގެ ފަރާތުން އެގެއަށް ވަްނނަްނ އޮންނަ " ލައިނޫފަރުމާގެ" ހުޅުދޫ 5

  ގޯޅީގައި ދޮރެއް ހަރުކުރުމުގެ ހުއްދައަކަށް އެދިފައިވާ މައްސަލަ

ވާރިސުންގެ ފަރާތުން އެގެއަށް ވަންނަން " ލައިނޫފަރުމާގެ " ހުޅުދޫ 5 2021/18
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  ހުއްދައަކަށް އެދިފައިވާ މައްސަލަގޯޅީގައި ދޮރެއް ހަރުކުރުމުގެ  އޮންނަ 

2021/19 

 

ނޑުވެރިކަމަށް  ޑްރަގް ރިހަބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުގެ ބިމުން ބައެއް، 5 ކުރިން ދަ

ސަޢީދުއަށް އެބިމުގެ ބަދަލުގައި  هللاބޭނުންކޮށްފައިވާތީ ހުޅުދޫ ހެޕީޑްރީމް، ޢަބްދު

 ގޮވާން ކުރުމަށް ބިމެއް ދޫކުރުމާއި ގުޅޭ

2021/20 

 

އިވެންޓްސް އިން  ހިތަދޫގައި މަގުމަތީ ބާޒާރެއް ބޭްއވުމަށް އެދި މިސްޓީކް 5

  ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

2021/21 

 

އަވަށުްނ  ( އަށް ފޭދMDPޫދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ) 5

ކޮށްފައިވާ  ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބިމުގައި ހުރި ޢިމާރާތާއި އެތަނުގައި

 އަގުކޮށް އަގު ކޮމިޓީއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓް މަސައްކަތް 

  ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން

2021/22 

 

ބިމުގެ  އައިޝަތު ނަޖުމާ އެމޭޒަން/ ސ.ހިތަދޫ އަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކުލީ  5

 ޖުރިމަނާ ފައިސާ މާފުކޮށްދިނުަމށް އެދި ހުަށހަޅާފައިވާ މައްސަލަ އަށް 

 ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް 

 2021/23 ޖަލްސާ  ރަސްމީ  05

 

ނޑައެޅުމުގައި 5  އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ މީދޫ އިންޖީނުގޭ އަޅާ ބިން ކަ

  ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން

 2021/24 

 

 ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް އަވަށުގެ މީދޫ  އަދި ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ 4

ނޑައެޅުމުގައި ބިން އެޅުމަށް ސެންޓަރ އެންޓަރޓެއިންމަްނޓް  ކަ

 ނިންމުން  ގޮތެއް ކައުންސިލުން

2021/25 

 

 ދިނުމަށް ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް  ތަކުގެ އަވަށް ގުޅިފައިވާ އައްޑޫސިޓީގެ 4

 ބިން އެޅުމަށް  ސެންޓަރ އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ޕާޕަސް-މަލްޓި 

ނޑައެޅުމުގައި  ނިންމުން  ގޮތެއް ކައުންސިލުން ކަ



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ވަނަ އަހަރު  2120
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021/262 

 

ތަކުގައި  އިދާރާއާއި އިދާރާގެ އަވަށު އޮފީސް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  4

ސޯލަރ ޕަވަރ ސިސްޓަމް ހަރު ކުރުމާއި ގުޅިގެން ނިންާމފައިވާ 

ކުުރމުގައި  ނިންމުން ރިވިއު B (3)/2020/155-426 ނަމްބަރު

   ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން

021/272 

 

ނަމަަކށް ކިޔާ " ސަވާހިލި" އައްޑޫސިޓީގެ ފަޅު ރަށެއްގެ ގޮުތގައި އޮންނަ 4

ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ކަނަޑައެޅުމުގައި  ރަށް ފަތުރުވެރިންނަށް ޚާއްޞަ ުކރެވޭ

  ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން

021/282 

 

ޙަވާލުކުރާެނ  ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 4

ނޑައެޅުން.   މުވައްޒަފަކު ކަ

2021/29 

 

 އެކައުންޓް ތަކުގައި ސޮއިކުރާ ފަރާތްތައް މިއިދާރާގެ ބޭންކް  4

މުރާޖަޢާކޮށް، ބޭންކް އެކައުންޓް ތަކުގައި ސޮއިކުރާ ބޭފުޅުްނ 

ނޑައެޅުން.    ކަ

021/302 

 

އަަކފޫޓުގެ 30000އެލްޑަރލީ ހޯމްއެއް ޤާއިމު ކުރުމަށް  އައްޑޫސިޓީގައި 4

ފެމިލީ ދެއްވުން އެދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެނޑަރ  ބިމެއް ހަމަޖައްސަވައި

  ހުށަހަޅާ މައްސަލަ އެންޑް ސޯޝަލްސަރވިސަސް އިން

 021/312 ޖަލްސާ  ރަސްމީ  6

 

ނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަުތ  އެގްރޯ 5 ނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ދަ

ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން އައްޑޫގައި ތަރުކާރީއާއި މޭވޭގެ  ތަރައްޤީކޮށް

ބެހެއްޓުމަށް ބިމެއް ރައްކާކުރުމަށް ސްޓޯރޭޖް ސިސްޓަމް  ބާވަތްތައް

   ހަމަޖެއްސުން

021/322 

 

ނޑެއް ހެދުަމްށ ހުށަހަޅާ ބިމާމެދު  5 ކައުންސިލުްނ ގޮތެއް  މީދޫ ފުޓްސަލް ދަ

  ނިންމުން



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ވަނަ އަހަރު  2120
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021/332 

 

ބަލައްހައްޓައިދޭެނ  އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ 5

   ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް

021/342 

 

ަހރުމުދާ  މަރަދޫފޭދޫ އަވަށު އޮފީހުގައި ބޭނުންކުރަމުން އައި ބައެއް 5

 ނީލަންކިޔުމުގެ މައްސަލައަށް ގޮެތއް ނިންމަވައި ދެއްވުން އެދި ުހށަހަޅާ

  މައްސަލަ.

021/352 

 

ތަކެތި  މަރަދޫފޭދޫ އިޖްތިމާޢީ މަރުކަުޒގައި ހުރި ގިނަދުވަސްވެފައިވާ  5

  ނީލަންކިޔުމުގެ މައްސަލަ

021/362 

 

ބިން އިތުރު  އައްޑޫ ހައިސްކޫލްގައި ދަނާލެއް އެޅުމަށް ސްކޫލް ގޯއްޗަށް 5

   ކުރުމުގައި ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން

021/372 

 

ގަޑީގައި  ފޭދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ދާ ގަޑިއާއި ސްކޫލް ނިމޭ  5

      ފޭދޫ ސްކޫލްގެ މަގު ބަންދު ކުރުން.

021/382 

 

ޢިމާރާތެއް  އައްޑޫސިޓީ މަރަދޫ ފޭދޫ އަވަށުގައި ފެނައިކައިގެ އޮފީސް 5

       އެޅުމަށް ބިމެއް ހަމަޖެއްސުން

021/392 

 

އަްއޑޫސިޓީ  އަށް 2021ޖަނަވަރީ  31އިން  2021ޖަނަވަރީ  25 5

 ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޓީމެއް ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނީބުރީގެ ރަށްތަކަށް 

ދަތުރުގައި، ގދ. އަތޮޅުގެ އެކިއެކި ކުރެއްވި ތަޖުރިބާ 

ބޭއްވުނު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުްނ ތަކުގައި ފާހަަގ  މުއައްސަސާތަކާއެކު

ގެްނދިއުމުގައި ކައުންސިލަށް ފެންނަ ގޮތެްއ  ކުރެވުނު ކަންކަން ކުރިއަށް

       ނިންމުން.

 021/412 ޖަލްސާ  ރަސްމީ  7

 

ސަހަރާ ފުރިފައިވާތީ ފޭދޫ ފޭދޫ އަވަށުގެ މީހުން ވަޅުލާ  އައްޑޫސިޓީ 5

   ވަޅުލުމަށް ސަހަރާ އެއް ހެދުން. އަވަށުގައި މީހުން



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ވަނަ އަހަރު  2120
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021/422 

 

ފްލެްޓތެރެއިން ބާީކ ހުރި  48އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ  5

ނޑައެޅުން.    ފްލެޓްތައް ދޫކުރާނެ ކެޓަގަރީތައް ކަ

021/432 

 

 އަންހެން ކަނބަުލންނަށް އަހަރުން މަތީގެ  25މީދޫ އަވަށުގެ  5

 ހާއްސަކުރެވިގެން ބާއްވާ ގުރުއާން މުބާރާތަޢް އެހީތެރިކަމަށް އެދި 

021/442 

 

ހާއްސަ  ސ.ހުޅުދޫ އަޅިފަށުވިގެ މަރްޔަމް މަނިކެ ކ.ގުރައިދޫގައި ހުންނަ 5

 އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީުހންގެ މަރުކަޒަށް ފޮނުވުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް

 ދިނުމަށް އެދި 

 021/452 ޖަލްސާ  ރަސްމީ  8

 

 ދާރާގެ ބޭންކް އެކައުންޓް ތަކުގައި ސޮއި ކުރާ ފަރާތްތައް މުރާޖަޢާ 4

ނޑައެޅުން.    ކުރުމަށްފަހު، އަލުން ޭބފުޅުން ކަ

 021/462 

 

ކައުްނސިލްގެ  އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީސް ހިމެނޭ ގޮތަށް  4

    މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުމުގެއިދާރާގެ ގޯއްޗާއި ޢިމާރާތުގެ ސެކިއުރިޓީ 

 021/472 

 

މަސައްކަތުެގ  އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން އަދި ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭންގެ 4

 ސްކޯޕް ބަދަލުވުމުގެ ސަބަބުން އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ

     މަސައްކަތް

 021/482 

 

މުއްދަުތ މަސައްކަތުގެ  މަރަދޫ ޓުއަރިޒަމް ޒޯންގެ ލޭންޑްސްކޭޕިންގ 4

      އިތުރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް

 021/492 

 

މުއްދަުތ  ފޭދޫ ޓުއަރިޒަމް ޒޯންގެ ލޭންޑް ސްކޭޕިންގ މަސައްކަތުގެ 4

      އިތުރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް

 021/502 ޖަލްސާ  ރަސްމީ  9

 

ސިޓީ މީދޫ އަވަށުން ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުެގ  އައްޑޫ 4

  ކައުންސިލުން އެންޑޯޒް ކުރުން ލިސްޓްފައިނަލް 



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ވަނަ އަހަރު  2120
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021/512 

 

ހިނގުމަށް  އައި.އާރު. ޤުރުއާން ކްލާހާއި ދާރުއްނޫރު ޤުރުއާން ކްލާސް  4

ނޑައެޅުން .   ބިން ކަ

021/522 

 

މަސައްކަތަްށ  ޓޯމް ވޯޓަރ ޑްރައިނޭޖް ނެޓްވޯރކް ސާފު ކުރުމުގެސް 4

   މުވައްޒަފުން ހޯދުން

021/532 

 

 ކޮްމޕިއުޓަރ 15ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ އައްޑޫސިޓީ  4

ކޮމްޕިއުޓަރ މޮނިޓަރ ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް  10ސިސްޓަމް އަދި 

   މަސައްކަތް ހޯދުމުގެ

021/542 

 

ކޮމިޓީގެ އޮފީސް  އައްޑޫސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ  4

 ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް.ޢިމާރާތް މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާެތއް 

021/552 

 

 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އޭސީތައް މަރާމާތުކޮށް 4

   މެއިންޓެނެންސް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެްއ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް

021/562 

 

 އައްޑޫސިޓީގެ މުނިސިޕަލް ސަރވިސް ޑިވިޝަނުގެ ކާސްޓިންގޔާޑްގެ  4

 ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައި ދޭނެ ަފރާތެއް 

021/572 

 

ސަޕްލައި  ޕްރިންޓަރ 13އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ  4

 ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން 

021/582 

 

ޑައިވް  ސީވޯޓަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން އައްޑޫ 4

ޕްރޮޖެކްޓަްށ ޓޫރިސްޓް ބީޗް އެންޑް މެރިން ރިސާރޗް އިންސްޓިޓިއުޓް 

އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ހޯދުަމށް އެިދ 30000އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  35

 މައްސަލަ. ހުށަހަޅާ



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ވަނަ އަހަރު  2120
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021/592 

 

ފްލެްޓ  ޖަމްޢިއްޔަތުލް ޢުލަމާ އާއި ނޫރުލް އިސްލާމް ގުޅިގެން ހިަތދޫ 4

މީހުންގެ ވަގުތީ މިސްކިތެއް ބިނާ ކުރުމަށް  300ސަރަޙައްދުގައި 

  މައްސަލަ. ހުށަހަޅާ

021/602 

 

ޖެހުމަށް ބިން  ތަދޫ ފްލެޓް ސަރަޙައްދުގައި މުއާޞަލާތީ އެންޓަނާއެއްހި 4

   މައްސަލަ ހަމަޖެއްސުމަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ހުށަހަޅާފައިވާ

 021/612 ޖަލްސާ  ރަސްމީ  10

 

ފެންވަރުގެ  އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ އަވަށުގައި ޒަމާނީ  4

 އެޅުމަށް ބިމެއް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ މިސްކިތެއް 

021/622 

 

ސައިޓްގެ ބެލުމުގެ   ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސް ހުޅުދޫ މީދޫ 4

ހުޅުދޫ މީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަްށ  ދަށުގައި ހުރި ކޮންޓެއިނަރ

 ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްުވން އެދި

021/632 

 

ރިޕޯރޓް  ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ  2020ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  އައްޑޫސިޓީ 4

  ފާސްކުރުން .

 021/642 ޖަލްސާ  ރަސްމީ  11

 

ހިނގުމަށް  އައި.އާރު. ޤުރުއާން ކްލާހާއި ދާރުއްނޫރު ޤުރުއާން ކްލާސް  3

ނޑައެޅުމަށް ުހށަހެޅުުނ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން   ނިްނމާފައިވާ ބިން ކަ

ނިންމުމްނ ރިވިއު  B (3)/2021/51-426ނަންބަރު:  ކައުންސިލްގެ

  ކުރުން

021/652 

 

ޭހންޑްގެ  ަޓނުގެ ސެކަންޑް 2.0ުނވަތަ  1.5މަރަދޫ އަވަށު އޮފީހަްށ  3

   ޑީސަލް ޕިކަޕެއް ހޯދުން

021/662 

 

އުފެއްދެވި ކޮމިޓީ  ކައުންސިލްގެ ކުލީ ބިމާބެހޭ ަކންކަން ބެލުމަްށޓަކައި 3

  ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން.ދާއިމީ ކުރުމާއިމެދު 

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި  އައްޑޫސިޓީގައި އިތުރު ދެ ސަރަހައްދެއް ފަތުރުވެރިކަމަށް 3 021/672 ކަ



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ވަނަ އަހަރު  2120
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ނޑައެޅުން  ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭންގައި ހިމެނުމަށް ކައުންސިލުން   ކަ

021/682 

 

 އަޅަން ކައުންސިލުން  އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ އަވަށުގައި ޝޮޕިންގ މޯލްއެއް 3

ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ  ނިންމާފައިވާ ބިމުގައި އިންވެސްޓް ކުރުމަށް ހިތަދޫގެ 

   ސަނީ އެންޓަރ ޕްރައިސަސް އިން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

021/692 

 

  ތަރައްޤީކުރުން އްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ އަވަށުގައި ސްކޭޓް ޕާރކެއްއަ 3

 021/702 ޖަލްސާ  ރަސްމީ  12

 

ޕާރކްގައި ޕާރކްސެޓް އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަރަދޫ ކުޑަކުދިންގެ  އައްޑޫސިޓީ 3
 ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން  މަސައްކަތް

021/712 

 

  މެއިންޓެނެންސް ބެލެހެއްޓުން  ހިތަދޫގައި ޢިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ފްލެޓް ތަކުގެ 3

021/722 

 

 ސ.މަރަދޫ މަސްޖިދުއް ޝާފީ ގެ ނަން މަސްޖިދުލް މުފީދުގެ ނަމަށް 3

 ބަދަލު ކުރުން.

 ނިންމުމުން ސ.ހުޅުދޫގައި   B (3/)2021/61-426ނަންބަރު:  ކައުންސިލްގެ  021/732 ޖަލްސާ  ރަސްމީ  13

 ޒަމާނީ މިސްކިތެއް އެޅުމަށް ދޫކުރެވުނު ބިމުގެ ހުޅަނގު ފަރާތަށް ބިން އިތުރު 

     ކުރުން

ސަރަޙައްދު ޤާއިމުކުރާނެ  އައްޑޫސިޓީގައި ކްރޫސް ޓާރމިނަލް އާއި މެރީނާއެއް  021/742

ނޑައެޅުން   ކަ

ގުޅޭގޮތުން  ހިތަދޫ އަވަށުގެ ފްލެޓްތަކުގެ މެއިންޓެނެންސް ބެލެހެއްޓުމާއި  021/752

  B (3/)2021/61-426ނަންބަރު:  ކައުންސިލްގެ   ނިންމާފައިވާ 

މަޤާމްގެ   ސްކިލްޑް ލޭބަރ އަދި ސްޕަރވައިޒަރ ނިންމުމުގައި ބަޔާން ކުރާ 

ނޑައެޅުންމުސާރަ އަދި ޝަރުޠު        ކަ



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ވަނަ އަހަރު  2120
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ޙަރަކާތްތަްއ  ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް އެ ޕާޓީ ތަކުގެ އޮފީހާއި ސިޔާސީ  021/762

ނޑައަޅާފައިވާ  ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ިދނުމަށް ކައުންސިލުން ކަ

އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީއަށް އައްޑޫސިޓީ 

ނޑައެޅުން އަވަށުން ހުޅުދޫ      ބިން ކަ

ގޮތުްނ  ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ވަގުތީ  021/772

ނޑައެޅުން ،   ޙަވާލުކުރާނެ މުވައްޒަފަކު ކަ

އަލުން  ޓީ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު އިޞްލާޙުކޮށްސިއައްޑޫ   021/782

   އެކުލަވާލުން

މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ  ރޭނުމުގެއައްޑޫސިޓީ ފޭދޫ އަވަށު ސަހަރާގެ ވަށާ ފާރު   021/792

 ފަރާތެއް ހޯދުން 

ކައުންސިލްގެ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ގޮތަށް   021/802

 ޓީޝާޓް ހަމަޖެއްސުމާއި މެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން 

އަދި މަންނާނު  ހިތަދޫ އަވަށުގައި އަލަށް ގާއިމުކުރެވިފައިވާ މަސްޖިދުލް  021/812

މުވައްޒަފުން  މަސްޖިދުލް އިނާބާއަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން މަސައްކަތު

  ނެގުމާއިމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން.

މަޤާމްތަކުގެ  މަރަދޫ ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހަށް ފާސްކުރެވިފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް  021/822

އިލެކްޓްރީޝަނެއްގެ  ގެ 3ޑްރައިވަރ މަޤާމް ޖީ.އެސް. 2ތެރެއިން އެސް.އެސް. 

   މަޤާމަށް ބަދަލު ކުރުން

   ކަބިހާ ބީޗް ބެލެހެއްޓުން ފަރާތަކާއި ޙަވާލުކުރުން  021/832

ތަރައްޤީއަށް ަމސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ ިޢމާރާތުގެ  އަންހެނުންގެ 4 021/842 ޖަލްސާ  ރަސްމީ  14

 ވޭރިއޭޝަން މަސައްކަތް



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ވަނަ އަހަރު  2120
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އިތުރު ކުރުމުގެ  ސާރވޭހެދުމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އައްޑޫ ޓޮޕޮގްރަފިކް  4 021/852

 މަސައްކަތް

ފަރާތެއް  އެޗް.އާރު.މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއަރ ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ 4 021/862

 ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް

 އީދިގަލި ދަނޑުގެޓާފް އެޅުމުގެ އިތުރު މަސައްކަތް  4 021/872

ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް  ގަބުރުސްތާނު ސެކިއުރިޓީ އައްޑޫސިޓީ މީދޫ ކޯގަންނު  4 021/882

  ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް

ހޯދުމުގެ  ސިޓީ ސްކްއަރ އަށް ދާއިމީ ކަރަންޓް ލުމަށް ބޭނުންވާ ކޭބަލް 4 021/892

 މަސައްކަތް.

 އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ ބަނދަރުން ވެއަރ ހައުސް އަށް ބިން ކުއްޔަށް 4 021/902

 ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަދޫކުރުމަށް 

ކައުންސިލްގެ  އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއަށް އަލުން މެމްބަރުން ހަމަޖެއްސުމާއި، 4 021/912

 ޕްރޮކިއުމެންޓް އުޞޫލަށް ބަދަލު ގެނައުން

 ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ ޖަލްސާތައް  ކައުންސިލްގެ  އައްޑޫސިޓީ  އަހަރުގެ  ވަނަ 2021

 2021/01 ޖަލްސާ  ރަސްމީ  15

 
ވަނަ ދައުރުގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އިންތިޚާުބ  4ކައުންސިލްގެ  އައްޑޫސިޓީ 13

 ކުރުން

ވަނަ ކުއްލި   01
 ޖަލްސާ 

2021/02 

 
 ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ވަގުތީ ގޮތުން  12

ނޑައެޅު  ންޙަވާލުކުރާނެ މުވައްޒަފަކު ކަ

ނަްއާތލުމާއި  އަވަށު އޮފީހުގައި ުހރި ނައްތާލަންޖެހޭ ތަކެތިމަރަދޫފޭދޫ  12 2021/03 ޖަލްސާ  ރަސްމީ  16

 މެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންުމން



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ވަނަ އަހަރު  2120
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އޮފީހުގައި ހުރި ނައްތާލަންޖެހޭ ތަކެތި ނައްތާލުމާިއ މެދު  މީދޫ އަވަށު 12 2021/04

 ނިންމުން  ކައުންސިލުން ގޮތެއް

އޮޑިހަރުގެއެއް އެޅުމަށް ވަގުީތ  ސ.ހުޅުދޫ ހިރަން، މުޙައްމަދު ދީދީ އަށް 12 2021/05

މުއްދަތު ހަމަވާތީ މިބިމުެގ  ގޮތުން ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ

 މަހަށް އިތުރުކޮށްިދނުމަށް  18މުއްދަތު 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ެފމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސް އިން  12 2021/06

 ވަށުން ދޫކުރުމަށްއެދިލައްވައިގެން، ސޭފް ހޯމް އެޅުމަށް ހިތަދޫ އަ

 ހަމަޖެހިފައިވާ ބިމުގެ ސައިޒް ބޮޑުކޮށްދިނުމަށް އެިމނިސްޓްރީއިން 

 އެދިލައްވާފައިވާ މައްސަލަ

ކައުންސިލަރަކު  އެޗް.އާރު.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީއަށް އޮބްޒާރވަރެއްގެ ގޮތުގައި 12 2021/07

  އައްޔަން ކުރުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.

ވަނަ ދައުރުގެ އިދާރާގެ އާންމު ކޮމެޓީގެ  04ކައުންސިލްގެ އައްޑޫސިޓީ  12 2021/08

 އުސޫލު ފާސްކުރުން 

ގައި ދުނިޔޭގެ ތިމާެވށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ޕްޮރގްރާމް  އައްޑޫސިޓީ 12 2021/09 ޖަލްސާ  ރަސްމީ  17

 ހިންގުމުގައި ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން  ތަކެއް ރާވައި

އަދި  ސަސްޓެއިނަބްލް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންއައްޑޫސިޓީގެ  12 2021/10

 ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލު 

  ގެނައުމުގައި ގޮތެއް ނިންމުން.

ނޑެއް ޤާއިމު ކުރުމުގެ 12 2021/11  އައްޑޫސިޓީގެ މީދޫ އަވަށު ފުޓްސަލް ދަ

 މަސައްކަތް.މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެފަރާތެއް ހޯުދމުގެ 



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ވަނަ އަހަރު  2120
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ކުރެވި  އާ ރެކްރޫޓްމެންޓް އުޞޫލަށް ަޢމަލު ކުރަން ފަށާއިރު އިޢުލާން  12 2021/12

 އައްޔަންކުރުމުގެ މަރުހަލާގައިވާ ސިވިލް ސަރވިސް މަޤާމްތަކުގެ ތެރެއިން 

ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންާވ 

ނޑައެޅުން މަޤާމްތައް  ކަ

އަވަށު އޮފީހުގެ މުނިސިޕަލް އިންސްޕެކްޓަރ މަޤާމުގެ ޝަރުޠު   މީދޫ 12 2021/14 

  އަލުން މަޤާމަށް އިޢުލާނު ކުރުން. އިޞްލާޙުކޮށް

 ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ މުނިސިޕަލް އިންސްޕެކްޓަރ މަޤާމުގެ ޝަރުޠު  12 2021/15

 އިޞްލާޙުކޮށް އަލުން މަޤާމަށް އިޢުލާނު ކުރުން 

 އްޑޫސިޓީގެ ލޭންޑް އެންޑް ޓްރާންސްޕޯރޓް ކޮމިޓީގެ އުޞޫލުއަ 12 2021/16

  ފާސްކުރުން

ހުޅުދޫ އަވަށުގައި  ސަރުކާރުގެ ގެދޮރުވެރި ކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން 12 2021/17

މީހުންނަްށ  ފްލެޓްގެ ތެރެއިން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި  48ޢިމާރާތް ކޮށްފައިވާ 

 ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުންދޫ ނުކުރެވި ހުރި ޕްލެޓް ތަކަށް 

   ހުޅުވައި ލުމަށްޓަކައި އިޢުލާނުކުރުމުގައި ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިްނމުން

ނޑައެޅުން. ހުޅުދޫއަވަށުގައި ހިނަވާގެއެއް އެޅުމަށްޓަކައި ބިމެއް 12 2021/18   ކަ

މަރާމާތު ކުރަންޖެހިފައި ހުރި  މަރަދޫފޭދޫ ޤަބުރުސްތާނުގައި ކޮންމެހެން 12 2021/19

   ނިންމުން މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ކައުންސިލް އިން ގޮތެއް

ކޮމިޓީތަކުގެ ގޮތުގަިއ  ވަނަ ދައުރުގެ ދާއިމީ  4އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ  12 2021/20

ކޮމިޓީެގ ނަން  7ކޮމިޓީ އުފެއްދައި ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކުގެ ލިސްޓަށް  7

  ނިންމުންއިތުރު ކުރުމުގައި ކައުންސިލުން ގޮތެއް 



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ވަނަ އަހަރު  2120
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ރަށްވެހިގޭގައި ހުރި ތަކެތި ނީލަން ކިޔުމަށްފަހު ީނލަމުގައި ނުވިކި  މީދޫ 12 2021/21 ޖަލްސާ  ރަސްމީ  18

 ނައްތާލުމުގައި ކައުްނސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން. ހުރި ތަކެތި

 ނިސިޕަލް ސަރވިސް ޑިވިޝަނަށް ނަގާފައިވަ މުވައްޒަފުންގެ މު 12 2021/22

މުއްދަތު އިތުުރ ކުރުމާއި، މުނިސިޕަލް ސަރވިސް ކޮންޓްރެކްޓްގެ 

ހުސްވެފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް މަޤާމްތަކަށް މުވައްޒަފުްނ  ޑިވިޝަނުގެ

 ގޮތެއް ނިންމުން. ނެގުމުގައި ކައުންސިލުން

މަޤާުމތަކަްށ  މި އިދާރާގެ މީޑިއާ އެންޑް އައި.ޓީ ޔުނިޓްގެ ހުސްވެފައިވާ 11 2021/23 ޖަލްސާ  ރަސްމީ  19

 މުވައްޒަފުން ހަމަޖެހެންދެން، ކައުންސިލްގެ ކޮންްޓރެކްޓަށް ދާއިމީ 

ގެ ކޮންޓްރެކްޓް  3މިޔުނިޓަށް އެމް.އެސް ، މުވައްޒަފުން ނެގުމާއި

 ނިންމުން  މުވައްޒަފެއް ނެގުމާމެދު ގޮތެއް

ދުވަހުގެ  އަހަރު 1މީދޫ ސޯޝަލް ސެންޓަރ ތަރަްއޤީކޮށް ބެލެހެްއޓުން  12 2021/24

  ކްލަބާ ޙަވާލުުކރުންމުއްދަތަށް ލޮތާރި 

ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުްނ " ކިނބިވައު" ހިތަދޫ ބޭރުމަތީ ސަރަޙައްދުގެ  12 2021/25

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުގައި ބެލެެހއްޓޭނެ  ނުލިބޭގޮަތށް ތަރައްޤީކޮށް

   އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.

މަޤާުމތަކަްށ  މި އިދާރާގެ މީޑިއާ އެންޑް އައި.ޓީ ޔުނިޓްގެ ހުސްވެފައިވާ 12 2021/26

 ދާއިމީ މުވައްޒަފުން ހަމަޖެހެންދެން، ކައުންސިލްގެ ކޮންްޓރެކްޓަށް 

ގެ ކޮންޓްރެކްޓް  3މިޔުނިޓަށް އެމް.އެސް ، މުވައްޒަފުން ނެގުމާއި

 ނިންމުން  މުވައްޒަފެއް ނެގުމާމެދު ގޮތެއް

ދުވަހުގެ  އަހަރު 1މީދޫ ސޯޝަލް ސެންޓަރ ތަރަްއޤީކޮށް ބެލެހެްއޓުން  12 2021/27

  މުއްދަތަށް ލޮތާރި ކްލަބާ ޙަވާލުުކރުން



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ވަނަ އަހަރު  2120
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެިމލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އިން 12 2021/28

ހިތަދޫ އަވަށުން ޫދކުރުމަށް   އެދިލައްވައިގެން، ސޭފް ހޯމް އެޅުމަށް

ބޮޑުކޮށްދިނުމަށް އެިމނިސްޓްރީއިްނ  ހަމަޖެހިފައިވާ ބިމުގެ ސައިޒް

   އެދިލައްވާފައިވާ މައްސަލަ

ތޮށި ލުމަށް ބޭނުން ުކރި ބޮޑު  ސ.ފޭދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުގައި 12 2021/29

ކޮންސްޓްރަކްޝަްނ  ހިލަ ތަކުގެ ތެރެއިން ބާކީ ހުރި ހިލަ ސިއެރާ 

  ނިންުމން. ކޮމްޕެނީ އިން އަނބުރާ ނެގުމާއި މެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް

ނަމުގައި "   ވެށެ ދިއްލުން"  މަގުތައް ިދއްލުމަށް އަވަށްތަކުގެއައްޑޫގެ  12 2021/30

ޕްރޮޖެކްޓެއް ގޮތަށް އައްޑޫގެ މަގުތައް ދިއްލުމުގެ މަސައްކަތް  ޚާއްސަ

  ގެންދިއުމާއިމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން. ކުރިއަށް

ޑިޒައިނާ  ބްރޭކްވޯޓަރ ވޯލް( ގެ) އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ ބަނދަރުގެ ބޭރުތޮށި 12 2021/31

ކައުންސިލުން ގޮތެއް  ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް

  ނިންމުން

 މަޝްވަރާ ޖަލްސާއެއް އެއްވެސް ނިންމުމެއް ނިންމާފައި ނުވޭ    ޖަލްސާ  ރަސްމީ  20

 ގޯތީގައި ކިޔާ އިނގުރުމާގެ ފޭދޫ.ސ ގޯއްޗާއި  ކިޔާ  ކިއުޕިޑް  ފޭދޫ.ސ 12 2021/32 ޖަލްސާ  ރަސްމީ  21

 ސާފުކުރުން ނަގައި ކޮނެ މަހާނަތައް ވަޅުލެވިފައިވާ މީހުން

 ކުރިއަށް މަސައްކަތް އެކްސްޓެންޝަން އޮފީހުގެ އަވަށު ހުޅުދޫ 12 2021/33

 ނިންންމުން  ގޮތެއް ގެންދިއުމުގައި

 ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2010/7 ނަްނބަރު ޤާނޫނު 12 2021/34

 އިސްލާޙް  ވަނަ 8 އަށް( ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ

 ަނންބަރު ގަވާއިދު މާއްދާއާއި، ަވނަ 70 ޤާނޫނުގެ ގެނައުމުގެ



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ވަނަ އަހަރު  2120

 

 

 

 
 

79 

2021/R-49 (ްުކންފުނި  އޮތޯރިޓީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުނ 

 ގެ( ގަވާއިދުގެ ވިޔަފާރިކުރުމާބެހޭ ތަާކއެކުފަރާތް އަމިއްލަ އުފެއްދުމާއި،

 ކައުންސިލުން  ސިޓީ އައްޑޫ ޔަތްކޮށް،ރިޢާ ކަންކަަމށް ބާބުގައިވާ ވަނަ 1

 .މައްސަލަ ހުށަހަޅާ އުފެއްުދމަށް ކުންފުނި އޮތޯރިޓީ ލޯކަލް

 ގެ" ކޮމިޓީ މަޝްވަރާ އަވަށި" އަވަށެއްގައި ކޮންމެ އައްޑޫސިޓީގެ 12 2021/35

 ނިންމުން  ގޮތެއް އިން ކައުންސިލް މެދު އުފެއްދުމާއި ކޮމިޓީތައް ނަމުގައި

 ޖަލްސާ  ރަސްމީ  22
2021/36 

 ފޯރުކޮށް ޚިދުމަތް ނަރުދަމާގެ ފެނާއި ކަރަންޓާއި އައްޑޫސިޓީގައި 12

  ނިންމުން  ގޮތެއް ކައުންސިލުން ދިނުމުގައި

2021/37 
 އުޞޫލު  ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާ އަވަށި ކައުންސިލްގެ އައްޑޫސިޓީ 11

 ފާސްކުރުން

2021/38 
ނޑައެޅުމާއި  ކުލި ބިންތަކުގެ ކުލީ  ކައުންސިލްގެ ސިޓީ އައްޑޫ 10  ކުލި ކަ

 ފާސްކުރުން އުޞޫލު ގުޅޭ ރިވިއުކުރުމާ

2021/39 
 ކޮށްދޭނެ  ސަޕްލައި ސޮފްޓްވެއަރ އާރު.އެޗް ކައުންސިލްގެ ސިޓީ އައްޑޫ 06

 ހޯދުން  ފަރާތެއް

2021/40 
 މަރާމާތުކޮށް ވެހިކަލްތައް އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ ސިޓީ އައްޑޫ 09

 ހޯދުން ފަރާތެއް ކޮށްދޭނެ ސާރވިސް

 ހޯދުން ފަރާތެއް ކޮށްދޭނެ ސަޕްލައި ދިދަ ބޭނުންވާ އަށް ސްކެއަރ ސިޓީ 12 2021/41

2021/42 
 ނެގުމުގައި އޮފިސަރެއް ޕަްބިލކްރިލޭޝަން އުޞޫލުން ކޮންޓްރެކްޓް 12

 ނިންމުން  ގޮތެއް ކައުންސިލުން

 އައްޑޫ  ބޭނުންވާތީ ޖެހުމަށް ޓަވަރެއް މީޓަރުގެ  27 ދިރާގުން 12 2021/43



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ވަނަ އަހަރު  2120
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 ބިން ފޫޓުގެ 20x20 ސަރަޙައްދުން ހޮސްޕިޓަލް އެކުއެޓޯރިއަލް

 ނިންމުން  ގޮތެއް ކައުންސިލުން ހަމަޖެއްސުމުގައި

2021/44 
 ޙައްލު  މައްސަލަތައް ދިމާވާ ނެތުމުން ރޫމެއް މީޓިންގ އޮފީހުގެ މީދޫ 12

 ނިންމުން  ގޮތެއް ކައުންސިލުން ހެދުމުގައި ރޫމެއް މީޓިންގ ކުރުމަށް

ވަނަ ކުއްލި   02
 ޖަލްސާ 

 ގުޅޭ ނެގުމާއި ގޯތި ތިބި ސަރަހައްދުގައި އެކުއެޓޯރިއަލް އައްޑޫ 12 2021/45

2021/46 

 ކައުންސިލްގެ ސިޓީ އައްޑޫ ިނންމާފައިވާ 038 ނަންބަރު ކައުންސިލް 

ނޑައެޅުމާއި ކުލި ބިންތަކުގެ ކުލީ  އުސޫލް  ގުޅޭ ރިވިއުކުރުމާ  ކުލި ކަ

 އިސްލާހްކުރުން

 ޖަލްސާ  ރަސްމީ  23

2021/47 

 ދުވަސްވެ ގިނަ ގެންގުޅެ މިސްކިތްތަކުގައި އޮފީހާއި އަވަށު ހުޅުދޫ 

 ތަކެތި  ހުރި ހަލާކުވެފައި ބައުވެ ކިޔުމާއި ނީަލން ހަލާކުވެފައިވާތަކެތި

 ނައްތާލުން 

2021/48 

 މައްސަލަތައް އެކި އެކި ވެހިކަލްތައް 03 އޮފީހުގައިވާ އަވަށު ހުޅުދޫ 

 ވެހިކަލްތައް އެ ދުވަސްވެފައިވާތީ ިގނަ ބޭނުންނުކުރެވި ދިމާވެގެން

 ނިންމުމަށް  ގޮތެއް ކައުްނސިލުން ޭބނުންވާތީ ނީލަންކިއުމަށް

2021/49 

  ހިތަދޫގައި.ސ ދަށުން ޕްރޮގްރާމްގެ ކަމުގެ  ގެދޮރުވެރި ސަރުކާރުގެ 

 ފްލެޓަށް  28 ހުރި ބާކީ ތެރެއިން ފްލެްޓގެ 264 ކޮށްފައިވާ ޢިމަރާތް

 ލިސްޓް ވަގުތީ ލިބިފައިވާގޮުތގެ ފަރާތްތަކަށްޕޮިއންޓް ކުރިމަތިލާފައިވާ

 ނިންމުން  ގޮތެއް ކައުންސިލުން މެދު އާންމުކުރުމާއި

2021/50 

 ދޫކުރާގޮތަށް އިން ފޭދޫ.ސ އަށް ސަރވިސް  ފޮލިސް މޯލްޑިވްސް 

 ެއދިފައިވާ އިދާރާއިން އެ ހޯދުމަށް ރަޖިސްްޓރީ ބިމުގެ ހަމަޖެހިފައިވާ

 މައްސަލަ



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ވަނަ އަހަރު  2120
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2021/51 

 ސަރަހައްދެއްގައި  02 ބިމުގެ ހިއްކި ފޭދޫ ސިޓީ އައްޑޫ 

 ެނގުމާއި ކުލި ހިލަތަކަށް  ކޮންސްްޓރަކްޝަންގެ ސިއެރާ ބެހެއްޓިފައިވާ

 ނިންެމވުމަށް ގޮތެއް ކައުންސިލުން މެދު

2021/52 
 އައްޑޫސިޓީ ހަމަސްދުވަހު ފުރަަތމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2021 

 ފާސްކުރުން ރިޕޯޓް ތަފްޞީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިންގި ކައުންސިލުން

2021/53 

 ކުލި  ބިްނތަކުން ޫދކޮށްފައިވާ ކުއްޔަށް ސިޓީން އައްޑޫ 

 ހަމަވެފައިވާތީ މުއްދަތު އެއްބަސްވުމުގެ ބިންތަކުގެ ބައެއް ނުދެއްކުމާއި،

 ބިްނތަކުގައި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ދަށުން އެއްބަސްވުމުގެ އާއި

 ނުގެންދާތި، ކުރަމުން މަސައްކަތް ގޮތަށް ބުނެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި

 މައްސަލަތައް  މިފަދަ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމާ ބިންތަކުގެ  ކުލީ

 މަްއސަލަ ހުށަހަޅާ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި

 ޖަލްސާ  ރަސްމީ  24
2021/54 

 ޕްރޯ  ސާފެސް 09 އިދާރާއަށް ކައުންސިލް އައްޑޫސިޓީ 

 މަސައްކަތް ހޯދުމުގެ ފަރާތެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ

2021/55 

 ލީގަލް  އަދި ލަފާ ޤާނޫނީ ކައުންސިލަށް އައްޑޫސިޓީ 

 ކުރާނެ މަސައްކަތް އަށް ބޭސިސް ރިޓޭއިނާ ހޯދުމަށް ކޮންސަލްޓެންސީ

 ހޯދުން  ފަރާތެއް

2021/56 

 ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް  02ލޭންޑް އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް ކޮމިޓީގެ  

ނިންމެވި ނިންމުންތަކާިއ މެދު ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން 

  ގޮތެއް ނިންމަދައިެދއްވުމަށް ކައުންސިލުން

2021/57 
ގުޅޭގޮތުން  ހިތަދޫއިން ދިރިއުޅުމަށް ބިން ދޫކުރުމާއި 

 ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން 



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ވަނަ އަހަރު  2120
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2021/58 
އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް  އޮފީސް އިމާރާތެއް އެޅުމަށް ބިމެއް ހޯދުމަށް 

 މައްސަލައިން ހުޅަހަޅާފައިވާ 

2021/59 

އަދި ސިޓީ  އައްޑޫސިޓީގެ ޓޫރިޒަމް ޒޯންތަކުން ގެސްޓް ހައުސް 

އިޢުލާނާިއ  ހޮޓާ ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށް ިބން ކުއްޔަދޫކުރުމަށް ކުރެވުނު

ިބންތައް  ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު ޓޫރިޒަމް

 ކޮމިޓީން ނިންމެވި ިނންމުާމއި މެދު އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް އެކުލަވާލެުވނު

 ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް 

2021/60 

ސަމާލުކަމެއް  އައްޑޫސިޓީގައި ޓުއަރިޒަމް ކުރިއެރުވުމަށް ހާއްސަ 

 ދިނުމުގެ ގޮތުން ސިީޓ ކައުންސިލް އިދާރާގައި ވަކި ޔުނިޓެއް 

 ޤާއިމުކުރުން

2021/61 
 ހުރި އިމާރާތުގައި އެސްޓީއޯ ހުރި މީދޫގައި އައްޑޫސިޓީ 

 ދިނުން  ކުއްޔަށް ުހސްތަންތަން ދަށުގައި ބެލުމުގެ ކައުންސިލް

 ޖަލްސާ  ރަސްމީ  25
2021/62 

 މަރަދޫފޭދޫ ޔޫތް ސެންޓަރަްށ ކޮންޓްރެކްޓް އުޫޞލުން  

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއް ނެގުމަށް 

2021/63 
 އައްޑޫސިޓީ މަރަދޫފޭދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ  

 ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަާރތެއް ހޯދުމުެގ މަސައްކަތް

2021/64 

 ންމު މައިދާންތަކާއި މަގުމަތީގައި ކާނާ ވިއްކާ ތަންތަނާއިއާ 

 އުސޫލު " ތަކެއްޗާއި އުޅަނދުތަކުން ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުމުގެ

 ފާސްކުރުމަށް

 ފާސްކުރުންވަނަ އަހަރުގެ ރިވައިޒް ބަޖެޓް  2021  2021/65 ޖަލްސާ  ރަސްމީ  26



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ވަނަ އަހަރު  2120
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2021/66 
 ސައިޓް ސާރވޭޔާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި އެކު ވެވޭ ފޯ 

  އެގްރީމަންޓްގައި ސޮއިކުރުމާއި މެދު ކައުންސިލް އިން ގޮތެއް ނިންމުމަށް

2021/67 
ގޯތިތަކާއިމެުދ  ހުޅުދޫ އަދި މީދޫ އިން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 

 ގޮތެއް ނިންމުމަށް 

2021/68 
 އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ހުޅަނގުން މިސްކިތެއްހިތަދޫ  

 އެޅުމަށް ބިމެއް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

 ޖަލްސާ  ރަސްމީ  27
2021/69 

 ،ނޭޗަރ ޕާރކުގެ ވިޒިޓަރސް ސެންޓަރ ސާފުކޮށް އައްޑޫ 

 މަސައްކަތް ޢިމާރާތުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްަޓއިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ

2021/70 

ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްލޭން  އައްޑޫސިޓީގެ ސަސްޓެއިނަބަލް އާރބަން 

ނޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމަށް  އަދި ލޭ

 ބަދަލުގެނައުމުގެ މަސައްކަތް 

2021/71 
ބަލަހައްޓައިދޭނެ  އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ 

 ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްފަރާތެއް 

2021/72 
 އައްޑޫ ޓޮޕޮގްރަފިކް ސާރވޭ ހެދުމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު 

 އިރުތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

2021/73 
ނިންމުމަށް  އައްޑޫގައި މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާއި މެދު ގޮތެއް 

 ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

2021/74 

އިސްލާޙުެގ  ވަނަ 4ގެނެވުނު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދަށް  

މުޢާމަލާތްތަކުގައި  ދަށުން ކައުންސިލްގެ ކުލީބިންަތކާއި ގުޅިގެން ހިންގޭ 

ނޑަެއޅުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލް  ލުއި ދެވޭނެ ކަންކަން ކަ



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ވަނަ އަހަރު  2120
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 ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

2021/75 

 އައްޑޫސިޓީ ބަނދަރު ސާފުކޮށް ބެލެހެްއޓުމާއި މި  

 ސަރަހައްދުގައި ކަރަންޓާއި ފެނުގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމުކޮށް މިޚިދުމަތް

އިންސްޕެކްޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުަމށް ހާބަރ އިންސްޕެކްޓަރުން އަދި ހާބަރ 

 މަޤާމް އުފެއްދުމަށް ހުަށހަޅާ މައްސަލަ  މާސްޓަރ

ވަނަ ކުއްލި  03
 ޖަލްސާ 

2021/76 

 

-426 ނަންބަރު އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ އައްޑޫސިޓީ 

B(4)/2021/045 ްކޮށް މުރާޖަޢާ ނިންމުން ނިންމާފައިވާ އިނ 

 އެދި ދެއްވުމަށް

 ޖަލްސާ  ރަސްމީ  28

2021/77 

އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ ގޭދޮށު މަސްފެކްޓްރީ ޑިޒައިންކޮށް އަޅައި  

އޮޕަރޭޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުން ާބތިލް ުކރުމުގެ  އަދި

 މަސައްކަތް

2021/78 

 ގުލްބަކާގެ އަހުމަުދ އަލީ އަށް މިސްކިތެއް ހިތަދޫ  

 އިމާރާތްކުރުމަށް ބިން ހަމަޖެއްުސމާއި ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލްގެ ަނންބަރ

426-B(4)/2021/068 ްބިން ހަމަޖެްއސުމަށް  ނިންުމން މުރާޖަޢާކޮށ 

2021/79 

-SC/2020  ދިވެހިރާއްޖާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

A/80 ޫކައުންސިލް ތަމްސީލްކުރާނެ ފަރާތެްއ  ސިޓީޤަޟިއްޔާގައި އައްޑ

ނޑައެޅުމަށް  ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ކަ

2021/80 

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ ކުލީ ބިްނތަކުްނ  

ރިވިއު ކުރުމާއި ގުޅޭ އުސޫލް ގެ ބަދަލުގައި ކައުްނސިލުްނ  ކުލި

 އާއްމުކުރުން ގަވާއިދެއްގެ ގޮތުގައި

 އިޖްތިމާއި މަރުކަޒާއި ފޭދޫ އަވަށުއޮފީހުގައިގަމުގެ   2021/81



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ވަނަ އަހަރު  2120
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 ހުރިބައުތަކެތި ނީަލން ކިއުން 

2021/82 
 އައްޑޫސިޓީ ސިޓީ ސްކުއަރގެ ސެކިއުރިޓީ ދާއިމީ ގޮތެއްގައި 

 ބެލެހެއްޓޭނެ އިްނތިޒާމް ހަމަޖެްއސުމަށް

2021/83 
 ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ޕޯޓްގެ ތަރައްޤީކުރުމަށް ޕްލޭންކުރެވިފައިވާ 

 ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭންގައި ހިމެނުން ބިން 

 ޖަލްސާ  ރަސްމީ  29

2021/84 

އިން ގަނެފައިވާ އައްޑޫ ޕީޕަލްސް ކޯޕަރޭޓިވްގެ ހިއްސާ  ކައުންސިލް 

ދަށްކުރުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން  އިންސައްތައަށް  %20

ކައުންސިލުން ކައުންސިލްގެ ހިއްސާ ދަށްކުރުމާމެދު  ލަފާދީފައިވާތީ އެގޮތުގެމަތިން

ނޑަޅުމަށާއި އައްޑޫ ވަނަ އަހަރުގެ  2019ޕީޕަލްސް ކޯޕަރޭޓިވްގެ  ގޮތެއް ކަ

 ތަމްސީލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުން. ޢާންމު ޖަލްސާގައި ކައުންސިލް

2021/85 
ބިމެއް  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އިން ފެރީ ޓާމިނަލް އެޅުމަށް ހިތަދޫ ބަނދަރު 

 ހަމަޖެއްސުން.

 އައްޑޫސިޓީގައި ފުޓްބޯލް ސްކޫލެއް ހެދުމަށް ބިން ހަމަޖެއްސުން  2021/86

2021/87 

ދެމެދު  މާލެ އެރޭޓެޑް ވޯޓަރ ކޮމްޕެނީ އާއި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް 

އެއްަބސްވުމާއި  426-CA/PRIV/2020/04(AGR) ވެފައިވާ ނަންބަރ

ގުޅޭގޮތުން ވެވިފައިވާ ޖޫރިމަނާ އާއި  އެއްގޮތަށް ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން

 ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މައްސަލަ 

 ޖަލްސާ  ރަސްމީ  30

2021/88 

 މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ އޭ.ޓީ.އެމް ކިއޮކްސް  

 ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ހިތަދޫ އާއި މީދޫ ނުވަތަ ހުޅުދޫ އަވަށުން ބިން ކުއްޔަށް

 ހޯދުމަށް އެބޭންކުން 

2021/89 
ޤާއިމު  މެރީނާއެއް އައްޑޫސިޓީގައި ކްރޫސް ޓަރމިނަލް އާއި 

  ކުރުމުގައި ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ވަނަ އަހަރު  2120
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2021/90 
 ހިތަދޫ ފެހެލެ ކިޅި ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް  

  ގެންދިއުމުގައި ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން.

2021/91 
ހެދުމަށް ބިން  އައްޑޫސިޓީ މީދޫ އަވަށުގައި ޕެޓްރޯލް ޝެޑެއް 

 ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުންދޫކުރުމުގައި 

2021/92 

 ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާ އެކު  2021އޮގަސްޓް  08 

ހުރި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އައްޑޫގެ ސިއްޙީ ކަންކަމުގައި

 ދަތި އުނދަގޫތައް އެމަނިކުފާނުގެ ސަމާލު ކަމަށް ގެންދިއުމުން، އެކަންކަން 

 ކުރުމަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލަށް ފެންނަ ގޮތް އެމަނިކުފާނަށް ޙައްލު 

  ހުށަހަޅުއްވައި ދެއްވުމަށް އެދި ވަޑައިގެންފައިވާ މައްސަލަ

ވަނަ ކުއްލި  04
 ޖަލްސާ 

2021/93 

 

 އައްޑޫސިޓީގެ އަވަށް ތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި  

 އަމާންކަން ގެއްލިފައިވާ މައްސަލަރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ނުވާތީ އާއި އަމަން 

 

 ޖަލްސާ  ރަސްމީ  31

2021/94 

ސިޓީ ޓޫރިޒަމް ޒޯން ތަކުން ޓޫރިޒަމާ ގުޅުންހުރި  އައްޑޫ 

ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  ވިޔަފާރިތައް ހިންގުމަށް ބިން

ކޮމިޓީން ނިންމި އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް އެކުލަވާލެވުނު  ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑްތައް

 ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން ނިންމުމާއި މެދު

2021/95 
 އެރައިޒް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ސޯލަރ ޕެނަލް ހަރުކުރުމަށް  

 ކައުންސިލުން ބިން ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުން 

2021/96 

ބެހެއްޓުމަށް  އައްޑޫސިޓީގެ ހުޅުދޫ މީދޫގައި ޓްރާންސްފޯމަރ އެއް 

ލިމިޓެޑް  ފޫޓަށް ވުރެ ކުޑަނޫން ބިމެއް ހޯދުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 2020

 އިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.

ކައުންސިލްގެ  އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ   2021/97

ބައިވެރިވުމުގެ  ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންނަށް އެކި އެކި ސްކީމް/ލޯން ތަކުގައި



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ވަނަ އަހަރު  2120
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  ގެއްލިފައިވާ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުން.ފުރުޞަތު 

 ބަނދަރުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުން  އައްޑޫގެ  2021/98 ޖަލްސާ  ރަސްމީ  32

2021/99 

ކޯޕަރޭޓިވް ގެ  އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ގަނެފައިވާ އައްޑޫ ޕީޕަލްސް 

ކައުންސިލުން  ކުރުމަށްއިންސައްތައަށް ދަށް  20އިންސައްތަޙިއްސާ  51

ގޮތެއް  އިން ސައްތަ ޙިއްސާއާއި މެދު  31ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާއި ގުޅިގެން 

ނޑައެޅުން.  ކަ

2021/100 
ދޫކުރާ ބިންތައް ރަހުނު  އައްޑޫ ސިޓީގެ ޓޫރިޒަމް ޒޯންތަކުން ކުއްޔަށް 

 ނިންމުން. ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާއި މެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް

2021/101 
 މީދޫ ސޯޝަލް ސެންޓަރ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް މީދޫ މުލިމަތި  

    ނިންމުން ޔުނައިޓެޑްއިން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލާމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް

 ޖަލްސާ  ރަސްމީ  33

2021/102 

ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައި ހުރި  އައްޑޫސިޓީ 

ތަކާހުރެ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވެހިކަލްތައް ސަބަބު  ވެހިކަލްތަކުގެ ތެރެއިން އެކި

 ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން. ނީލަން ކިޔުމާއި، ނައްތާލުމުގައި

2021/103 

ސިޓީ  ޕިކްނިކް ދިއުމަށާއި، ރައްޔިތުން ހިތްފަސޭހަކޮށްލުމަށް އައްޑޫ 

ސާފުކޮށް އެތަންތަނަކީ ރައްޔިތުން   ހިތަދޫ އަވަށުގެ ދެ ސަރަޙައްދެއް 

 ރައްކާތެރި ތަންތަންކަމުގައި ހެދުން. ބޭނުންކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ

 ޖަލްސާ  ރަސްމީ  34
2021/104 

ޚަރަދު ކުރައްވައިގެން މީދޫގައި މިއަހަރު ބިނާ ކުރުމަށް  ދައުލަތުން 

 ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ބިން ހަމަޖެއްސުން  ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތް

2021/105 

 ކައުންސިލާއި ދެމެދު ވެވޭ  މާސްޓަރކާޑް އާއި އައްޑޫސިޓީ 

 އެއްބަސްވުމާއި، އަދި ދަ އިކޯ އޯގަނައިޒޭޝަންއާއި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި

 ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމާއިމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް 

ނޑައެޅުން.   ކަ



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ވަނަ އަހަރު  2120

 

 

 

 
 

88 

2021/106 

ކޮމިޓީގެ  އައްޑޫސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ 

ކުރުމުގައި ކައުންސިލުން  ހިތަދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކް ރަޖިސްޓްރީ ނަމުގައި

   ގޮތެއް ނިންމުން

2021/107 

ދޫކުރުމަށް  އޮފީސް ޢިމާރާތެއް އެޅުމަށް މަރަދޫފޭދޫ އިން ފެނަކައަށް 

ދޫކޮށްދެއްވުމަށް  ހަމަޖައްސާފައިވާ ބިން ކުލި ނުނަގާގޮތަށް އެކުންފުންޏަށް

 މައްސަލަ ފެނަކައިން އެދޭ 

2021/108 
އައްޑޫ  ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި 34ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ  

 ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ބައިވެރިވުން 

2021/109 
ކުރާ  އިންޑީއާގެ ގްރާންޓްގެ ތެރެއިން އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫގައި ޤާއިމު 

 ގެދޮށު މަސްޕްލާންޓް މަޝްރޫޢަށް ބިން ހަމަޖެއްސުން

2021/110 
ބަލަހައްޓައިދޭނެ  ހުޅުދޫ އަވަށުގެ ބޮމާ ފަންނު މައިޒާން ތަރައްޤީކޮށް  

 ފަރާތެއް ހަމަޖެއްސުން 

 ޖަލްސާ  ރަސްމީ  35

2021/111 

އިންޓަރގްރޭޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ފެރީ ނެޓްވޯރކް މަޝްރޫޢު  

ނޑައެޅުމާއި، ފެރީ ލަފާ ފުރުމަށް ބޭނުންވާ ސަރަހައްދު ފެރީ  ގިމަތައަށް ބިން ކަ

ނޑައެޅުން   ކަ

2021/112 
ކުރުމަށް  ހުޅުދޫގައި ހުރި ފްލެޓްތައް ދޫކުރުމާއިގުޅޭ މަސައްކަތް 

 އެކުލަވާލުން   ކޮމިޓީއެއް

2021/113 

 އައްޑޫ ސިޓީ ގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޯރުކޮށްދެވޭ  

  އިމްތިހާން   ޓްރާންސްޕޯޓް ގެ ޚިދުމަތުގައި ހިމެނޭ ދުއްވުމުގެ އަމަލީ

ފެންވަރުގެ  އެއްގޮތަށް ފުރިހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ރަނގަޅުގަވާއިދާއި 

 ޑްރައިވިންގ ޓްރެކެއް އެޅުމަށް ބިން ހަމަޖެއްސުން.

ކައުންސިލްގެ އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ  އައްޑޫސިޓީ  2021/114 ޖަލްސާ  ރަސްމީ  36



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ވަނަ އަހަރު  2120
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 ނިންމުން އެކުލަވާލުމުގައި ކައުންސިލުން ގޮތެއް  ހިންގާ ކޮމޓީ

2021/115 

ޓުއަރިޒަމް  ފޭދޫ ޓުއަރިޒަމް ޒޯން ލޭންޑް ސްކޭޕިންގ އާއި ގުޅިގެން  

ކައުންސިލުން ގޮތެއް  ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތު މަރުހަލާގައި ނިމިފައިވާ ގޮތާއި މެދު

 ނިންމުން.

2021/116 

  ކުރައްވައިގެން  އައްޑޫސިޓީގެ މަރަދޫ އަވަށުގައި ދައުލަތުން ޚަރަދު 

ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތް ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ބިން  ބިނާ ކުރުމަށް މިއަހަރު 

 ހަމަޖެއްސުން.

2021/117 

 އައްޑޫސިޓީގެ މަރަދޫ، މަރަދޫ ފޭދޫ އަދި ފޭދޫ އަވަށުގައި  

 ޕަބްލިކްވާރކްސްގެ ޚިދުމަތް އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ 

 ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން.އެންމެހާ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުމުގައި 

 ޖަލްސާ  ރަސްމީ  37
2021/118 

އަވަށު އޮފީހުގައި ހިތަދޫ ކައުންސިލަރުން މަސައްކަތްކުރުމަށް  ހިތަދޫ  

 ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލާއި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން  ހުރި ދަތިތަކާއި

2021/119 

 ޑިސެމްބަރ 18ފޭދޫ ޔޫތް ކޮމިއުނިޓީ އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން  

 އައްޑޫ" ބޭއްވުމަށް ހަމަ ޖެހިފައިވާ 2021ޑިސެމްބަރ  25އިން  2021

 މުބާރާތަށް މާލީ އެހީތެރިކަން " 2021އޮފީސް ބޭޑްމިންޓަން ޗެލެންގް -އިންޓަރ

 ހޯދުމަށް އެދިފައިވާތީ މިކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް

2021/120 

އަމާޒްކޮށްގެން  ޒުވާނުންނަށްދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތު ގެ ފަރާތުން  

 ހިންގުމުގައި ޕާރޓްނަރ އެއްގެ ގޮތުގައި "  ލާމަސީލް ޒުވާނާ ކޭމްޕް"  ހިންގާ

ނޑައަޅާ މަސަކަތްކުރުމާއި މެދު ހެދުމަށް ނިންމާފައިވާ ފަހުމުނާމާގެ  ކަ

 މެދު ގޮތެއް ނިންމުން. ޑްރާފްޓާއި

2021/121 

)އޭ.އީ.އެޗް( ސަރަހައްދުން ބަދަލުކުރުމަށް ހޮސްޕިޓަލް   އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް 
ގޯތިތަކުގެ ވެރިފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރަމުން ގެންދާތީ،  ނިންމާފައިވާ 
މަޝްވަރާކުރެވޭއިރު އާއްމުވެގެންވާ މަންފާއަށްޓަކައި ކައުންސިލަށް  ރައްޔިތުންނާ

ނޑައަޅައި، އިތުރަށް  ނެގޭ  ގޯތިތަކުގައި ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަންކަން ކަ



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ވަނަ އަހަރު  2120

 

 

 

 
 

90 

 ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ  ހުޅުވާލުމަށް  އްޔިތުންގެ މަޝްވަރާއަށްރަ

2021/122 

 ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ތަމްސީލްކުރާނެ  

ނޑައަޅާ ޤަރާރު ފާސްކުރުމަށް ހުށައެޅުނު މައްސަލައަށް ގޮތެއް   ފަރާތްތައް ކަ

 ނިންމުން.

 ޖަލްސާ  ރަސްމީ  38
2021/123 

ހުޅުމީދޫގައި ލިފްޓިންގ ސްޓޭޝަނެއް ބެހެއްޓުމަށް  އައްޑޫސިޓީ 

 ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ. ބިމެއް ހޯދުމަށް ފެނަކަ

2021/124 
ނޑައެޅުމުގައި  ކައުންސިލުން  މަރަދޫ މަސްމާރުކޭޓު އެޅުމަށް ބިން ކަ

  ގޮތެއް ނިންމުން.

2021/125 

ކުރުމާއި  ޢާއްމު ފަރާތްތަކުން ކަސްރަތުއައްޑޫސިޓީ ލިންކް ރޯޑުގައި  

ސަލާމަތާއި  ދުވުން ފަދަ ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ރައްޔިތުންގެ

ނޑައެޅުން  ،ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ކަ

2021/126 

 18ޑިސެމްބަރ  2021ފޭދޫ ޔޫތް ކޮމިއުނިޓީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން  

އަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންޓަރ އޮފީސް  25އިން 

މުބާރާތަށް ކައުންސިލުން އެހީތެރިކަން  2021ޗެލެންޖް  ބެޑްމިންޓަން

 ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން. ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި

 ޖަލްސާ  ރަސްމީ  39

2021/127 

މާމެންދޫ އިރުމަތިން އަލަށް ގޯތި ހަވާލު ކުރުމަށް  ހިތަދޫ  

ނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދުގެ މަގުތަކާއި، އޮޑައްސަލުގެ ޑެއިޒީމަގުގެ އުތުރުން  ކަ

 އޮތް މަގަށް ނަން ކިޔުން 

2021/128 

 ޑިސެމްބަރ 05ފޭދޫ ޔޫތުކޮމިއުނިޓީން އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން  

ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  10ގައި  2021

މުބާރާތުގައި އައްޑޫސިޓީ  2021ބެޑްމިންޓަން ޗެލެންޖް އޮފީސް  އިންޓަރ

 ބައިވެރިކުރުމުގައި މާލީ އެހީތެރިކަމަށް އެދި  ކައުސިލްގެ ޓީމެއް



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ވަނަ އަހަރު  2120
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2021/129 

 BR(3)2020/81-426ވަނަ ދައުރުގެ ނަމްބަރު  03 

ނެގިފައިވާ ހައި އިމްޕެކްޓް ކޮމިއުނިޓީ  ކައުންސިލްގެ ނިންމުމާއި ގުޅިގެން 

ޕްރޮޖެކްގެ މެނޭޖަރުންގެ ކޮންޓްރެކްޓް މުއްދަތު  2ޑެވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ 

  ހަމަވެފައިވާތީ ލަފައަކަށް އެދި

2021/130 

ވެފައިވާ  އައްޑޫ ފްރެޝް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި މިއިދާރާއާއި ދެމެދު 

 ނަމްބަރު އެއްބަސްވުމާއި ގުޅިގެން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް 

 ދައްކަންޖެހޭ ކުލީ ފައިސާ އާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ

 ހޯދުމާއިމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ 

2021/131 
ތަރައްޤީކުރުމަށް  އައްޑޫސިޓީ ހަންކެޑެ ގައި ރިއަލް އެސްޓޭޓް ޓޫރިޒަމް 

ދިނުމާމެދު  ކުއްޔަށްމޯލްޑިވްސް ފަންޑް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނަށް 
   ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން.

2021/132 

ޔުޓިލިޓީޒްއާއި،  ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި ގުޅުން ހުރި ކަންކަމުގައި 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޤާއިމުކުރާ  ޓެލެފޯނާއި އިންޓަރނެޓާއި ކޭބަލްޓީވީފަދަ ޚިދުމަތް 

އޭރިއާ އަދި ޕާކްފަދަ  ވިއުގަ ތަކުގައި ހިމެނޭ ބައިތައް މަގާއި ޕަބްލިކް

 ހުއްދަ ދިނުން  ތަންތަނުގައި ކުލި ދައްކަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ބެހެއްޓުމުގެ 

 ޖަލްސާ  ރަސްމީ  41

2021/133 

ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް  އައްޑޫސިޓީ 

  މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ގޮތް ފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  ކައުންސިލަރުންނަށް 

 ނިންމުމަށް އެދި  ކައުންސިލުން ގޮތެއް

2021/134 

ކުންފުންޏަށް  އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން އުފައްދާ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ 

ވަކިކުރުމާއި  ޑިރެކްޓަރުންނާއި ޗެއަރޕާސަން އަދި ސެކްރެޓަރީ އައްޔަންކުރުމާއި

 ގުޅޭ އުޞޫލް އާއްމު ކޮމިޓީއިން ހުށަހެޅި އިސްލާހުތަކާއި އެއްގޮތަށް 

 މައްސަލަފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ 

2021/135 
އިޖުތިމާއީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ، ކައުންސިލްތަކުގެ މެދުގައި 

 ގުޅުން ބަދަހި ، ދިރުވާ މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި ޘަޤާފީ ކަންކަން   ކުރަންޖެހޭ 
ކައުންސިލާއި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި ދެމެދު ވެވޭ  މާލެ ސިޓީ ، ކުރުމަށް



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ވަނަ އަހަރު  2120
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 ކުރުމާއިމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން. ފަހުމުނާމާގައި ސޮއި

2021/136 
ކޯޕަރޭޝަނާއި  ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް، އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި 

 ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުން ކައުންސިލުން ފާސްކުރުމަށް 

2021/137 
 ކައުންސިލުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތައް ރަހުނު ކުރުމާއި  

 ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުންގުޅޭގޮތުން 

ވަނަ ކުއްލި  05
 ޖަލްސާ 

2021/138 

 

ސިޓީކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މާޤާމަށް މީހަކު  އައްޑޫ 

 އައްޔަންކުރުން

 ޖަލްސާ  ރަސްމީ  42
2021/139 

ބެހެއްޓުމަށް ބިމެއް  އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫގައި ޓްރާސްފޯމަރެއް      

 މައްސަލަ  ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިން ހުށަހަޅާހޯދުމަށް އެދި ފެނަކަ 

2021/140 

 އެސް.އެމް.އީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަންގެ ދެވަނަ  

 އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް ތަމްސީލުކުރާނެ ފަރާތެއް

ނޑައެޅުން   ކަ

 ޖަލްސާ  ރަސްމީ  43

2021/141 

ގުޅިގެން ކޮންޓްރެކްޓް އަދި ވޭޖް ނިންމުންތަކާއި  ކައުންސިލްގެ 

ނެގިފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތާއި  ކޮންޓްރެކްޓް މަޤާމުތަކަށް

 އެދި  ގުޅޭގޮތުން ލަފައަކަށް 

2021/142 

ސެންޓަރގެ އެކްސްޓެންޝަން ޕްކޮޖެކްޓްގެ  ހުޅުދޫމީދޫ ހެލްތް    

ޙަވާލުކުރުމުގެ މަރުހަލާ ބަޔަކާއި  ފިނިޝިންގ މަސައްކަތް އިޢުލާންކޮށް

 ހުށަހަޅާ މައްސަލަ  ހުއްޓިފައިވާތީ އެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް

 ޖަލްސާ  ރަސްމީ  44

2021/143 

ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ސަދަން ރީޖަނަލް ހެޑް  މޯލްޑިވްސް 

ރޒް އަޅަން ފޭދޫ ލިންކް ރޯޑްކައިރިން ބިން ކަނޑައެޅުމަށް  ކުއަރޓަ

މޯލްޑިވްސް ، ނިންމުންތައް ބާޠިލުކޮށް ނިންމާފައިވާކައުންސިލުން މިހާތަނަށް 

 ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ސަދަން ރީޖަނަލް ހެޑް ކުއަރޓަރޒް އެޅުމަށް



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ވަނަ އަހަރު  2120
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 އަކަފޫޓުގެ ބިން ހަމަޖެއްސުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ 35,000ފޭދޫއަވަށުން 

2021/144 

ކޮށްފައިވާ ދެބުރިއަށް  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ސ.ހިތަދޫ ބްރާންޗްގެ ދެކުނުން  
ބޭނުންކުރަމުންދާ ފަރާތަށް  ޢިމާރާތް ހުސްކުރުމަށް ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ޢިމާރާތް 

 އެތަން ހުސްކުރެވިފައި ނުވާތީ އެއިމާރާތް ހުސްކުރުމާއި މެދު ، އެންގި
  ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށެހެޅޭ މައްސަލަ

2021/145 

ކެފޭ ހިންިގ ޢިމާރާްތ  ކުޑަުކދިންެގ ޕާކްެގ އުތުރުޮކުޅގައި ުކރިންއައްޫޑސިޓީ ހިަތދޫ  

އެްނގުުމންެވސް އެަތން ހުްސކޮށްފަިއ  ހުސްކުުރމަށް ޢިާމރާތް ބޭނުންުކރަުމންާދ ފަރާތަށް
ަމއްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށެެހޅުާމއިެމުދ ގޮތެްއ  ނުވާތީ ެއއިާމރާތް ހުސްކުުރމާިއގުޅޭ

   ނިންުމމަށް ހުށަހަޅާ މަްއސަލަ

ސެންޓްރަލް ޕަަވރ ސްޓޭޝަން ހަދަން ހިަތދޫ އިން ފެނަކަައށް ބިްނ  އައްޑޫސިޓީގެ     2021/146

 ހުށަަހޅާ މަްއސަލަ  ހަމަެޖއްުސމަށް

ފެށޭނެ ިއންތިޒާްމ  އައްޫޑސިޓީ މީދޫ ިއންޖީުނގެ ިއާމރާތްކުުރމުގެ ަމސައްކަތް  2021/147
   ކައުންސިލުން ަހމަެޖއްުސމަށް

 ސިޓީގެ ޓޫރިަޒމް ޒޯންތަކުަގއި އެޯވޑް ނުކުރެިވހުރި ޕްލޮޓްތަކަށް ކުރިަމތިލުމަށް އައްޑޫ  2021/148 ޖަލްސާ  ރަސްމީ  45
 އިޢުލާންކުުރމަށް ނިންުމމަށް ހުށަަހޅާ ަމއްސަލަ 

2021/149 
 264ޢިމާރާތްކޮށްަފިއާވ  ސަރުކާުރގެ ބޯހިާޔވަހިަކމުގެ ޕްޮރްގރާްމގެ ދަށުން ހިތަޫދަގއި 

އެއްމެދު ިއމާރާތްަތއް ަމާރމާތުކޮށް  ފްލެޓްގެ 48ިއމާރާތްކޮށްަފިއވާ ފްލެޓާއި ހުޅުޫދގައި 
 އިތުރުުކރުުމގެ ަމއްސަލަ  ބެލެހެއްޓުުމގެ ެއްއބަްސވުުމގެ ުމއްދަތު

2021/150 
އެޗް.ާއރް.ސީ.އެމް އިން ުހށަަހޅާފަިއާވ  އޮފީސް އިާމރާެތއް ެއޅުމަްށ ިބމެއް ޯހދުމަށް 

ެދއްަވއި ހިތަދޫ އަވަުށން ބިެމއް ހޯުދަމށް އެިދ  މަްއސަލަ ކައުންސިުލން ރިިވއުކޮށް

 ހުށަހަޅާަފއިވާ ަމްއސަލަ

2021/151 

ބިްނތަކާއި އަިދ މުްއދަތު  އައްޫޑސިޓީެގ ކުލީ ބިންތަުކގެ ެތރެިއން މުްއދަތު ަހމަވެަފއިވާ  

އެއްަބސްުވންތަކުގެ ުމއްދަތު ައއުކުުރމުަގިއ  އިތުރުުކރުމަށް ހުށަަހޅާފަިއވާ ބިންތަުކގެ 
ަމްއސަލައަށް ޙައްެލއް ހޯްއދަަވއި ދެްއުވން އެިދ  ދިާމވެފަިއވާ ކުލި ިރވިއުުކރުުމގެ

 ހުށަހަޅާަފއިވާ ަމްއސަލަ

2021/152 

ހަަމަޖއްަސއި  ކައުންސިލުން އެކިއެކި ކުންުފނިތަާކއި ކޯޕަރޭަޝންތަކަށް ބިން 

އެކުލަވާލަްނޖެހޭ ކުލީ ބިންތަކުެގ  ނިންމާަފއިވާ ނިްނމުންތަާކއި ުގޅިެގން ިބން ހަވާލުކޮށް
މެދު ގޮެތއް ނިންަމަވއިެދއްުވްނ އެދި  އެްއބަްސވުންތަުކގެ މުްއދަތާއި ައދި ކުއްޔާއި

 ހުށަހަޅާ ަމއްސަލަ 



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ވަނަ އަހަރު  2120
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ކޮންސެޕްޓް އެްއގޮތަކަްށ  އައްޫޑސިޓީަގއި ހިްނގާ ގާޑިޔާ ވިަޔފާރިތަކުގެ ާގޑިޔާ  2021/153

ނޑަައަޅއި ކޮންސެޕްޓް ފާސްކުުރމަށް   ހުށަހަޅާ ަމއްސަލަ ކަ

ހިްނގި ިޢމާރާްތ ލިބޭެނ  ހުޅުދޫ ައވަށު އޮީފހުގެ އެކި ޭބނުންަތކަށް ހުޅުޫދ ސްކޫލް  2021/154

 އިންތިާޒމް ހަަމޖެްއސުމަށް ހުށަަހޅާ ަމްއސަލަ

2021/155 

ކަުމަގއިވާ ުހޅުދޫ މާިފށި ކިޅި  އައްޑޫ ޔުެނސްކޯ ބަޔޮސްިފއަރ ިރޒަރްވގެ ކޯ އޭރިާއއެއް 
ސަރުާކރުެގ ކަާމއިބެހޭ ިއާދރާތަކަށް  ަވރަށް ބޮޑަށް ގިަރމުްނދާީތ އެކަން ސަރަަހއްދު 

ޙައްލެއް ޯހދުމަށް މަަސއްކަތްކުުރމަށް ހުށަހަާޅ  ހުށަހަަޅއި ސަމާލުަކމަށް ގެެނސް ައވަސް 

 މަްއސަލަ

2021/156 

 
ދޫުކރުުމގެ ޤަާވއިުދ  ދިިރއުުޅމުގެ ބޭުނމަށް ނޫން އެެހނިެހން ބޭނުންތަކަށް ބިން

(2018/R-69 ެއާއި އެްއގޮްތާވގޮތުެގ މަތިން އެ ޤަާވއިުދގ )ވަނަ މާްއާދގެ )ހ(  8

އާްއމު ޚިުދމަތްަތްއ  ގަިއވާ ބޭުނންތަކަށް ނުވަތަ ރައްޔިުތންނަށް ފޯރުކޮށްޭދންޖެހޭ
ޔޫޓިލިޓީްސގެ ޚިުދމަތް ޯފރުކޮށްޭދ  ފޯރުކޮށްދިުނމަށްޓަކައި ދައުލަުތގެ އިާދރާތަކާއި،

ަސރުކާުރގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކަްށ ދޫކުާރ  ކުންފުިނތަކާއި، ބޭންކުަތކާއި،ސަރުކާުރގެ 

ދޫކުެރވޭ ުމއްދަތު އަދި އެްއބަްސވުުމގެ މުްއދަުތ  ބިންތަުކގެ ެއއްަބސްުވންތަކުަގއި ބިން
ނޑަެއޅުުމަގއި ނަޑއެުޅމަށް ހުށަހަޅާ މަްއސަލަ  ކަ  އަމަލުުކރާެނގޮތް ކަ

2021/157 

ދޫކުުރމުގެ ގަާވިއުދ  އެހެނިެހން ބޭނުންތަކަށް ބިންދިިރއުުޅމުގެ ބޭުނމަށް ނޫން  

(2018/R-69 ެގ )ނަންަބުރގަިއާވ އާއްުމ  ވަނަ 7ވަނަ މާްއާދގެ )ހ( ގެ  8
ަގއިވާ މާނަކުުރމާ އެްއގޮތަށް(  ވަަނ މާްއދާެގ )ށ( 23ޚިުދމަތްތަކަށް )އެ ަގވާިއުދގެ 

މުަގިއވާ ިއންޖީުނގެ ިޚދުމަތްަތއް ކަ ސަރުކާުރން ރައްޔިުތންނަށް ފޯރުކޮްށޭދ އަސާސީ

ނަރުަދާމގެ ިޚދުމަތްަތއް ޯފރުކޮށްިދނުަމށާއި، ެއ  ތަކާއި، ފެން ޕްލާންޓް ތަާކއި އަދި
ވަނަ ނަންބަުރގަިއވާ ފަަދއިން ަދއުލަތުެގ  1ގެ  ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( 8ގަާވިއދުގެ 

 ކުންފުނިތަކަްށ އައްޑޫ ސިޓީކަުއންސިލުން ދޫކުރާ ިބންތަކުން  އިާދރާތަކާއި ަސރުކާުރގެ
 ހަމަެޖްއސުމަށް ހުށަަހޅާ މަްއސަލަ  ކުލި ނުނަގާގޮަތށް
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 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ  14 

 ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ މަޢުލޫމާތު  14.1 
 ވަނަ ދައުރުގެ މެމްބަރުން 3

 މަގާމު  ނަން  ސ.ނ.
 ރައީސާ  އާއިޝަތު ނަދާ  1

 ނައިބް ރައީސާ އާމިނަތު ޝިހާބު  2

 ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޝާމާ އިބްރާހީމް 3

 މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާމިނަތު ޙާލިސާ 4

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހައްވާ ޒާހިރާ 5

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު  ހައްވާ ސަނާ 6

 

 ކޮމެޓީއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް  14.2 
ދައުރުގެ މެންބަރުންގެ ފުރަތަމަ ަޖލްސާ ބާއްވައި ވަނަ  04ވީ އަންގާރަ ދުވަހުވަނީ  2021މޭއި  17

ރައީސާ އަދި ނައިބު ރައީސާ  ވަނަ ދައުރުގެ 4 ގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެއްޑޫސިޓީއަ

 ހޮއްވަވާފައެވެ.
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 ވަނަ ދައުރުގެ މެމްބަރުން  4

 މަގާމު  ނަން ސ.ނ.

 ރައީސާ  ނުސްރަތު ރަޝީދު 1

 ނައިބް ރައީސާ هللاއަބްދު ނައުމާ 2

 ހިތަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާއިޝަތު ނަދާ  3

 ހިތަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފާތިމަތު ހީނާ  4

 ހިތަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޚަދީޖާ އިބްރާހީމް 5

 ހިތަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު  އަނޫޝާ މުފީދު  6

 ހިތަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު  މަރްޔަމް ނަސީރާ  7

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު  ހައްވާ ޒާހިރާ  8

 މަރަދޫފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު  ސަލްމާނާ މޫސާ 9

 ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު  އާއިޝަތު ދުސޫމާ  10

 

 

 ނުސްރަތު ރަޝީދު ފުރިހަމަ ނަން: 
 މަރަދޫ ދާއިރާ       ދާއިރާ: 
  ރައީސާ   މަޤާމު: 

 9843282 ފޯން ނަންބަރ:
 nusrath.rasheed@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:

 
 
 

  هللاނައުމާ އަބްދު ފުރިހަމަ ނަން: 
  މީދޫ ދާއިރާ       ދާއިރާ: 
  ނައިބް ރައީސާ  މަޤާމު: 

 7782671 ފޯން ނަންބަރ:
 nauma.abdulla@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:

mailto:nauma.abdulla@adducity.gov.mv
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 އާއިޝަތު ނަދާ  ފުރިހަމަ ނަން: 
  ހިތަދޫ ދާއިރާ      ދާއިރާ: 
   މެމްބަރު  މަޤާމު: 

 7896014 ފޯން ނަންބަރ:
 aishath.nadha@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:

 

 

 

 ފާތިމަތު ހީނާ  ފުރިހަމަ ނަން: 
  ހިތަދޫ ދާއިރާ      ދާއިރާ: 
    މެމްބަރު  މަޤާމު: 

 7888161 ފޯން ނަންބަރ:
 fathmath.heena@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:

 

 

 

 ޚަދީޖާ އިބްރާހީމް  ފުރިހަމަ ނަން: 
  ހިތަދޫ ދާއިރާ        ދާއިރާ: 
 މެމްބަރު  މަޤާމު: 

 7916427 ފޯން ނަންބަރ:
 khadheeja.ibrahim@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:aishath.nadha@adducity.gov.mv
mailto:fathmath.heena@adducity.gov.mv
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 އަނޫޝާ މުފީދު ފުރިހަމަ ނަން: 
  ހިތަދޫ ދާއިރާ        ދާއިރާ: 
 މެމްބަރު  މަޤާމު: 

 9992415 ފޯން ނަންބަރ:
 anoosha.mufeed@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:

 

 މަރްޔަމް ނަސީރާ  ފުރިހަމަ ނަން: 

  ހިތަދޫ ދާއިރާ      ދާއިރާ: 
  މެމްބަރު  މަޤާމު: 

 9983099 ފޯން ނަންބަރ:
 mariyam@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:

 

 ހައްވާ ޒާހިރާ ފުރިހަމަ ނަން: 
   ފޭދޫ ދާއިރާ       ދާއިރާ: 
 މެމްބަރު  މަޤާމު: 

  7981833  ފޯން ނަންބަރ:
 hawwa.zahira@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:

 

 ސަލްމާނާ މޫސާ ފުރިހަމަ ނަން: 
  މަރަދޫފޭދޫ ދާއިރާ      ދާއިރާ: 
   މެމްބަރު  މަޤާމު: 

 9668729 ފޯން ނަންބަރ:
 salmana.moosa@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:

 

 

 އާއިޝަތު ދުސޫމާ ފުރިހަމަ ނަން: 
  ހުޅުދޫ ދާއިރާ       ދާއިރާ: 
 މެމްބަރު  މަޤާމު: 

 7913072 ފޯން ނަންބަރ:
 aishath.dhusooma@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:

 

mailto:anoosha.mufeed@adducity.gov.mv
mailto:salmana.moosa@adducity.gov.mv
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 ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް  15 
 

 ވަނަ ދައުރު  3

 ކޮމިޓީއިން ގައި 2021 ޖެނުއަރީ ޝަފީޤުވަނީ ޝަފްޤާ މެމްބަރު މެމްބަރުން ހިމެނޭ ކޮމިޓީ އިން މަރަދޫ 6

 ޢައްޔަން  ބޭފުޅަކު އިތުރު މަޤާމަށް މި  ކަމަށްވުމާއެކު މަރުޙަލާ އިންތިޚާބީ އާދައުރުގެ މިއީ ނަމަވެސް. ދެއްވާފައެވެ އިސްތިއުފާ

 ކުރައްވާފައެއްނުވެއެވެ.

ޙާޟިރުވި  ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 
މެންބަރުން 
 ގެ ޢަދަދު 

 ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް 

  51ދައުރުގެ ވަނަ  3

 2021ޖެނުއަރީ  09

މެމްބަރު ޝަފްގާ ޝަފީގް ޖަލްސާތަކަށް ހާޒިރުނުވާތީ މެމްބަރުން މަޝްވަރާކޮށް  5

 ގޮތް ނިންމުން 

 ޖެނުއަރީ، ފެބްރުއަރީ، މާރޗް ގައި ހިންގާނެ ހަރަކާތްތަށް ރާވައި ނިންމުން 

 އެޕީސީ ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތް ނިންމުން 

  52އުރުގެ ދަ ވަނަ  3

 2021މާރޗް  07

 އަންހެނުންގެ ދުވަހާއި ގުޅުގެން ިހންގާނެ ހަރަކާތްތަށް ރާވައި ގޮތް ނިންމުން  5

މާރޗް މަހު ދެން ހިންގަން ތާަވލުކުރެވިފައިވާ ހަރަކާތްތަށް ބަލަިއ މަޝްވަރާކޮށް 

 ގޮތް ނިންމުން 

  53ދައުރުގެ ވަނަ  3

 2021މާރޗް  16

ހަަމޖެހިފައިވާ ޕްރޮގްރާމާބެހެ މަްޝވަރާކޮށް ގޮްތ މަޟާން މަހު ިހންގަނ ރަ 5

 ނިންމުން 

ވަނަ ކުއްލި  09ވަނަދައުރުގެ  3
 ބައްދަލުވުން 

 2021މާރޗް  24

ކޮމިޓިއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ތަކުގެ ތެރެއިން  

ރަމަޟާން މަހު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަފްީސރު ޕްރޮގްރާމް 

ނޫރުލް އިސްލާމް ޖަމިއްޔާ އާއި އެއްކޮށް ކުރިއަށް ގެނދިުއމަށް ފާސްކޮށް 
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 ނިންމުން 

 55ދައުރުގެ ވަނަ  3

 2021އޭޕްރީލް  25

ޖަނާޒާ ކޯސް ނިންމުމުގެ ރަސްމީޔާތު ބޭއްވުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތް  5

 ނިންމުން

  56ދައުރުގެ ވަނަ  3

 2021މޭއި  16

 ތިންވަނަ ދައުރުގެ ރިޕޯޓް ތަކާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  5

 1ވަނަ ދައުރުގެ  4

 2021މޭއި  17

 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސާ އަދި ނައިބް ރައީސާ ހޮވުން  4 10

ވަނަ  1ވަނަ ދައުރުގެ  4
 ކުއްލި ބައްދަލުވުން 

 2021މޭއި  20

ކައުންސިލް ކޮމިޓީތަކަށް އަންެހނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަްތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ  10

ނޑައެޅުން  މެމްބަރުން ކަ

 3ވަނަ ދައުރުގެ  4

 2021މޭއި  29

 ސޯޝަލް މީޑިއާ ކެމްޕެއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުން  10

 ވަނަ ދައުރުގެ  4

 2021ޖޫން  6

ވަނަދައުރުގެ މެމްބަރުން އެކްޓީވިޓި  4ވަނަ އަހަރުގެ ބާޚީ އޮތް ދުވަސްތަކަށް  2021 10

ނޑައަޅައި ނިންމުން   ޕްލޭންގެ މަޝްވަރާތަށް ނިންމައި އެކްޓިވިޓީ ކަ

އާދީއްތަ ކޮމިޓިގެ ރަސްމީ ބައްދަލުވުން ބާއްވާނެ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކޮންމެހަފްތާއެއްގެ 

 ދުވަސް ކަނޑއެޅުމަށް ނިންމުން 

 ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނަށް އެކްޓިވިޓީ ޔުނިފޯމު ކަނޑައެޅުމަށް ނިންމުން 

ވަނަ  02ވަނަ ދައުރުގެ  4
 ކުއްލި ބައްދަލުވުން 

 2021ޖޫން  8

ކޮމިޓީތަކަށް އ.ތ.މ.ކ ގެ މެމްބަރުން  4ކައުންސިލް ނިންމުމާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލް  10

ނޑައަޅައި   ނިންމުން.ކަ

ވަނަދައުރުގެ މެމްބަރުން އެކްޓީވިޓި  4ވަނަ އަހަރުގެ ބާޚީ އޮތް ދުވަސްތަކަށް  2021 10 7ވަނަ ދައުރުގެ  4



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ވަނަ އަހަރު  2120
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 ޕްލޭންގެ ބަޖެޓް ނިންމުން  2021ޖޫން  13

 

 11ވަނަ ދައުރުގެ  4

 2021ޖޫން  20

 ޕީސީގެ ކޮމިޓީއަށް މެމްބަރަކު ކަނޑައެޅުމަށް ނިންމުންއޭ 10

 12ވަނަ ދައުރުގެ  4

 2021ޖޫން  22

ނޑާއަޅައި  10 ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރ ކޮމިޓީއަށް މެމްބަރަކު ކަ

 ނިންމުން 

ވަނަ  03ވަނަ ދައުރުގެ  4
 ކުއްލި ބައްދަލުވުން 

 2021ޖޫން  29

 މިނިވަން ދުވަހުގެ ޓެލެތޯންގައި ބައިވެރި ވުމަށް ނިންމުން  09

 15ވަނަ ދައުރުގެ  4

 2021ޖުލައި   04

 

09  
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ަމސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ ފަާރތުން އޭޕީސީ 

ނޑައެޅުން  ކޮމިޓީއަށް މެމްބަރަކު ކަ

 16ވަނަ ދައުރުގެ  04

 2021ޖުލައި  06
09 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ އިން މިނިވަން ދުވަސް 

 އަލުން ނިންމުން ފާހަގަކުރުމަށް ކުރީގެ ނިންމުން ބާތިލުކޮށް 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީއިން ހިންގަން ހަމަޖެހިފައިވާ 

ނޑައެޅުމަށް ނިންމުން   އެވެއަނެސް ސެޝަންތަށް ބާއްވާނެ ދުވަސްތަށް ކަ

 17ވަނަ ދައުރުގެ  04

 2021ޖުލައި  08
 މޯލްޑިވްސް ޕްލިޓެކިނިކަލް އާއި ބައްދަލުކުރުން  09

 18ދައުރުގެ ވަނަ  04

 2021ޖުލައި  11
09 

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ އަށް ފޯނެއް ގަތުމަށް ފާސް ކުރުން 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ އިން އަޝްހާ އީދު ހަދިޔާ ބެހުމަށް 



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ވަނަ އަހަރު  2120
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 ނިންމުން

 19ވަން ދައުރުގެ  04

 2021ޖުލައި  12
09 

އެވެއާނެސް ޕްރޮގްރާމް އާއި ގުޅޭ ޖެންޑަރ އަދި ޕޮލިހާ އެކު  އަނިޔާ ގެވެށި
 މަޝްވަރާކުރުން

 04ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ކުއްލިބައްދަލުވުން 

  2021ޖުލައި  15

09 
 އަނިޔާ ގެވެށި އޟްހާ އީދުގެ ހަދިޔާ ތަފްސީލާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުން، 

 އެވެއާނެސް ޕްރޮގްރާމް ކުލަބް ހައުސްގައި ބޭއްވުމުގެ މައުލޫމާތު ދިނުން 

 20ވަނަ ދައުރުގެ  04

 2021ޖުލައި  15
08 

އައްޑޫ ސަސްޓެއުނަބުލް މާސްޓަރ ޕްލޭންއާއި ގުޅޭގޮތުން ރިޔަން ޕްރައިވެޑް 
 ލިމިޑެޓް އާއި އެކު ބައްދަލުކުރުން

 21ވަނަ ދައުރުގެ  04

 2021އޮގަސްޓް  12
10 

ަހަމައްށ ަޔުއިމްއާޔ ފްާސުކުރްނ، ޮކެމީޓްނ ުކިރައްށ  4،20

ެގްނާދަހަރާކްތަތުކެގ ަމުއޫލާމުތ ިދުންނ، ައްއޑޫ ައިދ ުފަވްއުމަލުކްނ 

 ުޔެންސޯކ ަބޮއްސިފާޔ ިރާޒްމަގިއ ަބިއެވިރާވެނ ަކނަޑެއުޅން 

 22ވަނަ ދައުރުގެ  04

  2021އޮގަސްޓް  15
10 

ކުރާ ކޮމިޓީ އިން އޭޕީސީ ކޮމިއުނިޓީ  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަަސއްކަތް

ނޑައެޅުން  ފާމް ޕްރޮޖެކްޓަށް ޚަރަދުކުރާނެ އަދަދު ކަ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ އން އައްޑޫގައި ސަގާފީ 

ކަންތައްތައް ދިރުވައި އާލާ ުކރުމުގެ ގޮތުން، ސަގާފީ ކުޅިަވރަށް ބޭުނންާވ  

ނޑަެއޅުން،ތާރަ، ފަ، ސާމާނު ) ބޮޑުބެރު ނޑި(ގަތުމަށް ބަޖެޓް ކަ  ތި، ދަ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ އިން ޕެޓީކޭްޝ ގެ ގޮތުގަިއ 

ނޑައެޅުން   އަދަދެއް ކަ

 23ވަނަ ދައުރުގެ  04

 2021އޮގަސްޓް  22
 10 

ގުޅިގެން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ އާއި ބިޒްނަސް ސެންޓާއާއި 

ގޭގައި ތިބެގެން ވިޔަފާރިއެއް ފަށާނެ ގޮތުގެ ބިޒްނަސް އެވެއަރނެސް ސެޝަނެއް 

 ބޭއްވުމަށް ނިންމުން 



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ވަނަ އަހަރު  2120
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ޑޭ  1އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ އިން ޔޫތް ޑޭ ފާހަގަކުރުމަށް 

 ކަޕް އެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމުން 

ކޮމިޓީ މެމްބަރުންގެ ދަތުރު އެލަވަންސް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ 

 ފާސް ކުރުން 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ އެކްޓިވިޓީ ޔުނިފޯމަށް ބަޖެޓް 

ނޑައެޅުން   ކަ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީއިން އެމް.އެން.ޔޫ އާއި ގުޅިގެން 
ނޑައެޅުން  ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިނގިރޭސި   ކޯހުގެ ބަޖެޓް ކަ

ކުއްލި  05ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ބައްދަލުވުން 

10 
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީއިން  21

 ޕާކިސްތާނު ހައިކޮމިޝަނަރަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ނިންމުން.

 24ވަނަ ދައުރުގެ  04

 2021އޮގަސްޓް  29
10 

އެމް.އާރ.ސީގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރުން، ކޮމެޓީގެ އެކްޝަްނ ޕްލޭން އާއި  
 ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން 

 25ވަނަ ދައުރުގެ  04

 2021ސެޕްޓެމްބަރ  1
10 

ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ޕެކޭޖް ސެންޓަރ އެއް ގާއިމްކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން 
 މަޝްވަރާކުރުން

 26ވަނަ ދައުރުގެ  04

 2021ސެޕްޓެމްބަރ  5
10 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ އޮފީސް އިމާރާތް ސާފުކުރުމަށް 

 ނިންމުން

 27ވަނަ ދައުރުގެ  04

 2021ސެޕްޓެމްބަރ  8
10 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީައށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ އިން ކޮމްޕިއުޓަރ ކޯޑިންގް 

 ނިންމުން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ ފަރާތން ތަޖުރިބާ ދަތުރެއް 

 ކުރުމަށް ނިންމުން 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ަމސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ އިން ފަންތޮށި ކޯސް 



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ވަނަ އަހަރު  2120
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 ހިންގުމަށް ނިންުމން 

ދޫ އަށް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަަސއްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ ރައީސާގެ ތިނަ

 ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުގެ ޓިކެޓް އަދި ހަދިޔާގެ ނިންމުން

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ަމސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ އިން އައްޑޫގެ އެކި 

 ސަރަހައްދު ތަކުގައި ޑަސްބިން ބެހެއްޓުމަށް ނިންުމން 

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ އޮފީސް އިމާރާތް ސާފުކުރި

ދުވަހުގައި ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހައްވާ ޒާހިރާ ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު، ކޮމިޓީގެ 

 ބަޖެޓުން ދިނުަމށް ނިންމުން.

 28ވަނަ ދައުރުގެ  04

 2021ސެޕްޓެމްބަރ  12
07 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ އިން އޯޒޯން ދުވަހާއި ގުޅިގެން 

 ޕޯސްޓަރު މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމުން  ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމަކާއި

 

 29ވަނަ ދައުރުގެ  04

 2021ސެޕްޓެމްބަރ  19
10 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީައށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީއިން  ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާއަްށ 

 ސިމެންތި ބަސްތާ ހަދިޔާ ކުރުމަށް ނިންމުން  50ތާންގީތަކުގެ ބުޑުއެޅުމަށް ، 

 30ވަނަ ދައުރުގެ  04

 2021ސެޕްޓެމްބަރ  21
10 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ ނަމަށް ހިތަދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު 

 ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމުން 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީއިން ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ 

 ކުރުމަށް ނިންމުން 

 31ވަނަ ދައުރުގެ  04

 2021ސެޕްޓެމްބަރ  23
10 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ އަށް ފައިސާ ދެއްކި ކަމުގެ 

ނޑެއް ގަތުމަށް ނިންމުން  ތައްގަ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރި 

 ވުމުގެ އުސޫލު 



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ވަނަ އަހަރު  2120

 

 

 

 
 

105 

 32ދައުރުގެ ވަނަ  04

 2021ސެޕްޓެމްބަރ  28
10 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ އިން ޖެޓްސްކީ ޓުއާގެ 

 ބައިވެރިންނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުން 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ އިން ޖަޒީރާ މަސްރޭހުގައި 

 ބައިވެރިވުމަށް ނިންމުން 

ޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ އިން މެންޓަލް ހެލްތް ޑޭ ފާހަގަ އަންހެނުންގެ ތަރައް 
 ކުރުމަށް ނިންމުން 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ އިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 

ރާވާފައިވާ އެއް ޕްރޮޖެކްޓް ކަމުގައިވާ ޕެކޭޖިންގް ސެންޓަރަށް ކޮންސަލްޓެންސީ 

 ހަކު ހޯދުމަށް ނިންމުން މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ މީ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ ރަސްމީ ބައްދަލުވުން ވާއްވާނެ 

 ގަޑި ނިންމުން 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީއިން އައްޑޫއަށް ފަޚުރުވެރި ވަނަ 

 ހޯދައިދިން ބޭފުޅުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރުން 

 33 ވަނަ ދައުރުގެ  04

 2021އޮކްޓޯބަރ  06
 އީޓުކުރި ކޮމިއުނިޓީ ޝޮޕަށް މަސައްކަތްތެރިން ހޯދުމަށް ނިންމުން  05

 34ވަނަ ދައުރުގެ  04

 2021އޮކްޓޯބަރ  10
08 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަަސއްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ އިން މެންޓަލް ހެލްތްޭޑ 

 ފާހަގަ ކުރުމަށް ނިންމުން 

 

 

 35ވަނަ ދައުރުގެ  04

 2021އޮކްޓޯބަރ  13
08 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ އާއި އެމް.އެން.ޔޫ ގުޅިގެން ކުރިއަށް 

ނޑައެޅުން   ގެންދިޔަ އިނގިރޭސި ކޮސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ސައި ކަ



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ވަނަ އަހަރު  2120

 

 

 

 
 

106 

 36ވަނަ ދައުރުގެ  04

 2021އޮކްޓޯބަރ  17
08 

ކޮމިޓީއިން ކާބޯތަކެތީގެ މައުރަޒެއް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ 

 ބޭއްވުމަށް ނިންމުން 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ އިން ޕޮލިހާއި ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ 

 ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ނިންމުން 

ވަނަ  06ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ކުއްލި ބައްދަލުވުން 

 2021އޮކްޓޯބަރ  18

10 

 ކޯސްނިމި ޓެސްޓް ބާއްވާނެ ގޮތާއި މެދު މަޝްވަރާކުރުންޖަނާޒާ 

ވަނަ  07ވަނަ ދައުރުގެ  04
 ކުއްލި ބައްދަލުވުން 

 2021އޮކްޓޯބަރ  19

10 
ވަނަ ދައުރުން ކުރިއަށް  3އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ 

 ގެންދިޔަ ޖަނާޒާ ކޯހުގެ ޓެސްޓް ނެގުމަށް ނިންމުން 

 37ދައުރުގެ ވަނަ  04

 2021އޮކްޓޯބަރ  24
10 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ަމސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ޕޯސްޓަރު 

ނޑައެޅުން  މުބާރާތުގެ ޖަޖު ކުރުމާއި ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ބަޖެޓް ކަ

  38ވަނަ ދައުރުގެ  04

 2021އޮކްޓޯބަރ  27
09 

ގުޅޭގޮތުން ޔޫތު ސެންޓަރ އެކު ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ ޕްރޮގްރާމް އާއި 
 ބައްދަލުވުން 

 39ވަނަ ދައުރުގެ  04

 2021އޮކްޓޯބަރ  30
09 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަަސއްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ހުވަދުއަތޮޅު 

 ދެކުނުބުރި ކައުންސިލާއި ބައްދަުލކުރުމަށް ނިންމުން 

ކޮމިޓީއިން ކުރިއަްށ ގެންދިއުމަްށ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަަސއްކަތް ކުރާ 

ނޑައެޅުމަށް ނިންމުން   ރާވާފައިވާ ފަންތޮށިކޯސް ހިންގަިއދޭނެ ފަރާތުގެ އަގު ކަ

 40ވަނަ ދައުރުގެ  04

 2021ނޮވެމްބަރ  10
10 

އަންހެނުންަނށް ކުރާ ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމާއި މެދު 
 މަޝްވަރާކުރުން

  10 41ވަނަ ދައުރުގެ  04



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ވަނަ އަހަރު  2120

 

 

 

 
 

107 

  2021ނޮވެމްބަރ  22

އެމް.އެން.ޔޫ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންކަމަށް މަޝްވަރާކުރުން، ފަންޮތށި ކޯހާއި 
 ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުން 

 

 

 42ވަނަ ދައުރުގެ  04

 2021ނޮވެމްބަރ  23
10 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީއިން އައްޑޫއަށް ރީތި ނަން 

 ފަރާތްތަކުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމަށްނިންމުން ހޯދައިދިން 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީއިން ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވާ ދުވަސް 

 ފާހަގަ ކުރުމަށް ނިންމުން 

 43ވަނަ ދައުރުގެ  04

 2021ނޮވެމްބަރ  25
10 

އަނިޔާ ހުއްޓުވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީައށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީއިން ގެވެށި 

 ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ޓީޝާޓް ހެދުމަށް ނިންމުން 

 44ވަނަ ދައުރުގެ  04

 2021ޑިސެމްބަރ  01
10 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީއިން ތަޖުރިބާ ދަތުރުގައި ދާނެ 

ނޑައެޅުމަށް ނިންމުން   ތަނެއް ކަ

ކޮމިޓީގެ އިންވެންޓްރީ ނެގުމަށް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތް ކުރާ 
 ނިންމުން 

 45ވަން ދައުރުގެ  04

 2021ޑިސެމްބަރ  09
10 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީއިން ހިތަދޫ ޓްރެްކ 

 ސާފުކުރުމަށް ނިންމުން 

ވަނަ އަހަރުގެ  2022އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަަސއްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީއިން 

ނޑައެޅުމަށް ނިންމުންއެކްޝަން   ޕްލޭން ހެދުމަށް ދުވަެހއް ކަ

 10 46ވަނަ ދައުރުގެ  04
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ކޮންޓްރެކްޓާއި މެދު 

 ގޮތެއް ނިންމުން 
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 ކޮމެޓީއިން ހިންގާފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް  16 
ވަނަ އަހަރު ކޮމެޓީ އިން ހިންގާފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލާއި ކޮމެޓީއިން ބައިވެރިވެފައިވާ މުހިއްމު  2021

 ލް:ތަފްސީހަރަކާތްތަކުގެ 

 ވަނަ ދައުރު  3

ހަރަާކތެވެ. އެއީ ޖަނާޒާ ކޯހާއި ރަމަޟާން މަހު 'ނޫރު'  2ވަނަ އަހަރު ހިންގާފައި ވަނީ  2021ވަނަ ދައުރުން  3

ނަމުގައި ބޭއްވުނު ތަފްސީރު ޕްރޮގްރާމެވެ. ތަފްސީރު ޕްރޮގްރާމް ނިމިފައި ވީނަމަވެސް ޖަާނޒާ ކޯހުގެ ޓެސްޓް ހެދުމާއި ގެ 

ވަނ ދައުރުން މި މަސައްކަތް ނިންމުމުގެ  4ސެޓްފިކެޓް ދިނުން ކޮވިޑް އާއި ގުޅިގެން ވަނީ ފަސް ކުރެވިފައެވެ. އަދި 

އެޅުއްވިފައެވެ. ކޮމިޓީއިން ވަނީ އޭފްސީ ކަޕްގެ ރިފްރެޝްމެންޓް ހަމަޖައްސައި ކަންތައްތައް ކޮށްދެއްވުމަށް ވަނީ ހުށަ

 ވަނަ  3 އާއެކު ސޮސައިޓީ ކޯޕަރޭޓިވް ޕީޕަލްސް އައްޑޫ ،ބޭނުމުގައި ގެދިނުމު ޚިދުމަތެއް ދެއްވާފައެވެ. އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި

 ޕާރޓްނަރެއްގެ ްޕރޮޖެކްޓްގައި ތަރައްޤީކުރުމުގެ ފާރމް އައްޑޫކޮމިއުނިޓީ ގައިވާނީ 2021 ޖެނުއަރީ ކޮމީޓީއިން ދައުރުގެ

 ކޮމިޓީވެސް  ދައުރުގެ ވަނަ 4 ޅިގެން ގު އާ ސީ .ޕީ.އޭ ޕްރޮޖެކްޓް އަދި މި . އެއްބަސްވެފައެވެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ގޮތުގައި

 ގެންދިއުމަށް އެދިލެއްވިއެވެ. ކުރިޔަށް

ހދ. އަތޮޅަށް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީއިން ހއ. އަދި  2021ޑިސެމްބަރ  11

 ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަޖުރިބާ ދަތުރުގެ ބަޖެޓް ފާސް ކުރުން 

 47ވަނަ ދައުރުގެ  04

 2021ޑިސެމްބަރު  16
10 

 ލީގަލް ޓީމް އާއި އެކު ބޭއްވުން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން 

 48ވަނަ ދައުރުގެ  04

 2021ޑިސެމްބަރު  20
09 

ހަރަކާތުގެ ބަޖެޓް ކޮމްީޓގައި ފޮލިހާ ގުޅިގެން ހިތަދޫ ޓްރެކް ސާފުކޮށް 
 މަޝްވަރާކުރުން

 49ވަނަ ދައުރުގެ  04

 2021ޑިސެމްބަރ  26
10 

 ކޮމެޓީގެ ހަރަދުގެ ތަފްސީލް އާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
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 ވަނަ ދައުރު  4 

ވަނަ ދުވަހުގައެވެ. އަދި ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ރަސްމީ  17ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ މެމްބަރުން ހުވާ ކުރެވިގެން ދިޔައީ މޭ 

ޖަލްސާ ބޭއްވި ރައީސާ އަދި ނައިބްރައީސާ ވަނީ ހޮވިފައެވެ. ކޮމިޓީގެ ރައީސާ އަކަށް އިންިތހާބު ވެފައިވަީނ  މަރަދޫ 

ދި ނައިްބ ރައީސާ އަކަށް އިންތިާހބު ވެފައި ވަީނ މީޫދ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ނަޢުމާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ނުސްރަތު ަރޝީދެވެ. އަ

 އެވެ. هللاއަބްދު

 ްކައުންސިލާއި  ހަރަކާތުގައި އިންދުމުގެ  ގަސް 100000 ހިންގި ކައުންސިލުން ދުވަހުގައި ތިމާވެށި ވަނީ ކޮމިޓީއިނ 

އަށް އައްޑޫސިޓީ ރައްޔިތުން އަހުލުވެރި  19ކޮމިޓީއިން ވަނީ ކޮވިޑް  ދުވަހު ވަނަ 10 ޖޫން އަދި. ބައިވެރިވެފައެވެ އެކު

އައްޑޫ ބަހުން ލިޔެފައިވާ ޕޯސްޓަރާއި ވީޑިއޯ ހިމަނައިގެން  ސޯޝަލް މީޑިއާ ކެމްޕެއިނެއް ކުރިއަށް  ،ކުރުމަށް

 ގެންގޮސްފައެވެ. 

  ްމީޑިއާ ކެމްޕެއިން ކުރިއަށް  އާއި ގުޅިގެން އައްޑޫސިޓި ރައްޔިތުން އަހުލުވެރި ކުރުމަށް ސޯޝަލް 19ކޮވިޑ

ގެންދެވިފައިވެއެވެ. މި ހަރަކާތުގައި އައްޑޫ ބަހުން ހެދިފައިވާ ޕޯސްޓަރުތަކުގެ އިތުރުން ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް 

 ރައިވަރެއް ހެދިފައިވެއެވެ.

  ްގެ، 25ގެ، މަރަދޫ 100ދޫ ގެއަކަށް ޢީދު ހަދިޔާ ދެވިފައިވެއެވެ. )ހިތަ 225އައްޑޫސިޓީގެ  އަޟްހާ ޢީދާއި ދިމާކޮށ

ކިޯލ ބާސްމަީޓ  1ގެ(. ހަދިޔާ ގެ ގޮތުގައި ކޮންެމ ގެައކަށް  25ގެ، މީޫދ 25ގެ، ހުޅުދޫ 25ގެ، ފޭޫދ 25މަރަދޫފޭދޫ 

ނޑޫ ޕެކެޓް،  ދަޅު ގެރިކިރު ވަނި ދެވިފައެވެ. އަދި މި ތަކެތި  1ދަޅު ފްރުޓް ކޮކްޓެއިލް،  1ގ ކުކުޅު، 1200ހަ

 ޖެހި ފޮތި ރީޔޫސަބަލް ކޮތަޅެއްގައެވެ. ދެވިފައިވަނީ ކޮމިޓީގެ ލޯގޯ

   ެސްކޫލަކަށް މަލާފަތަކާއި އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ފިލާއެއް  9ޓީޗަރުންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން އައްޑޫސިޓީގ

އެރުވިފައިވެއެވެ. ) ހިތަދޫ ސްކޫލް، ނޫރާނީ ސްކޫލް، ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް، އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް، މަރަދޫ ސްކޫލް، 

 ކޫލް، މަރަދޫފޭދޫ ސްކޫލް، ފޭދޫ ސްކޫލް، ސ.އަތޮޅު މަދުރަސާ(އިރުޝާދިއްޔާ ސް

  .ެގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް ޕޮލިސް، ޖެންޑާ، ޝީ ގުޅިގެން ކްލަބް ހައުސް ސެޝަނެއް ބޭއްވިފައިވެއެވ

ގޮތުން މައުލޫމާތު މިސެޝަނުގައި ގެވެށި އަނިޔާ އަކީ ކޮބައިކަމާއި، އަނިޔާގެ ބާވަތްތަކާއި، މައްސަލަތަށް ރިޕޯޓް ކުރުމާއި ބެހޭ

 ދެވިފައިވެއެވެ. އަދި ބައިވެރިންަނށް ސުވާލު ކުރެވޭގޮތަށް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.
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  ީ7އޯޒޯން ދުވަހާއި ގުޅިގެން ޕޯސްޓަރު ހެދުހުމުގެ މުބާރާތެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ. މި މުބާރތް ބަހާލެވިފައިވަނ 

ދަރިވަރުން ވަނަ  5ންމެ އުމުރުފުރާއަކުން އެންމެ މޮޅު އުމުރު ފުރާއަކަށެވެ. ކޮ  4އަހަރާއި ދެމެދުގެ   13އަހަރާއި 

 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. 75މި މުބާރާތުގައި  ލިބިފައިވެއެވެ.

  ްއެމްއާރުސީ އަލްޓަނޭޓިވް ލާިންނގް ޕްރޮގްރާމަށް އަށް ކުދިން ޯހދިފައިވެއެވެ. އެއީ ސްކޫލް ހުއްާޓ ލާފައިވާ ކުދިނ

ކުދިން މި  05މަޓަަކއި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. ކޮމިޓީއިން އަލުން މުޖުތަމައަށް ގެނައު

 ޕްރޮގްރާމަށް ހޯދައިދެވިފައިވެއެވެ.

އީޓުކުރު މެދުވެރިކޮށް އެބޭފުޅުންގެ ކޮމިއުނިޓީ ޝޮޕް ކުރިއެރުވުމަށް ކޮމިޓީއިން މަސައްކަތްތެިރން ހޯދައި އެބޭފުޅުްނނާިއ  

ފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ކޮންމެ ރަށެއްގައި މަސައްކަތްރިން އެއްތަނަކަށް ގެނެސް އީޓުކުރީގެ ގުޅުވައިދެވި

 ބޭފުޅުން ގެ ފަރާތުން މަސައްކަްތތެރިންނަށް ހުރި ފުރުސަތުތަށް ިހއްސާ ކުރެވިފައިވެއެވެ.

  ޫގުޅިގެން އިނގިރޭސި ކޯސް ކުރިއަށް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަަސއްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ އާއި އެމް.އެން.ޔ

 30ގެންދެވިފައިވެއެވެ. މިއީ އެއްެވސް ވަރަކަށް އިނގިރޭސި ނެގޭ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ކޯހެކެވެ. މި ކޯހުގައި 

 ބައިެވރިން ސެޓްފިކެޓް ހާސިލުކޮށްފައިޭވ. 22ބައިވެރިން ބައިވެރިވެ 

 ްސެންޓާއާއި ގުޅިގެން ބިޒްނަސް އެވެއަރނެސް ވޯކްޝޮޕެއްކުރިއަށް  މަސައްކަތްތެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބިޒްނަސ

ގެންދެވިފައި ވެއެވެ. އެއީ ހިތަދޫ އެއްސެޝަން، މަރަދޫ،މަރަދޫފޭދޫ އަދި ފޭދޫ އެއްސެޝަން އަދި ހުޅުމީދޫ އެއްސެޝަނެވެ. 

 ބައިވެރިން ބައިވެރި ވެފައިވެއެވެ. 62މި ސެޝަންތަކުގައި 

 ް82ކުރިއެރުވުމަށް ފަނުންތަކެތި ވިއުމުގެ ކޯހެއް ހިންގިފައިވެއެވެ. މ މި ކޯހުގައި  ދިވެހި ސަގާފީ މަސައްކަތްތަށ 

ކުލާހަކަށް ބަހާލެވިގެންނެވެ. އެއީ ހިތަދޫ އެއް  4ބައިވެރިން ބައިވެރި ވެފައި ވެއެވެ. މި ކޯސް  ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 

 ދި ހުޅުމީދޫ އެއްކުލާހެވެ.ކުލާސް، މަރަދޫ ،މަރަދޫފޭދޫ އެއްކުލާސް، ފޭދޫ އެއްކުލާސް އަ

   ،ެއަށް  އައްޑޫ އިން އެތްލެޓިކްސްއައްޑޫއަށް ރީތި ނަން ހޯދާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަން ކުރެވިފައިވެއެވ 

 މީދޫ . ސ ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން ޚިދުމަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާ އަދި  ،ހަސަން ހިމްނާ ޢާއިޝަތު  ދިން ހޯދައި ވަނަ ފަޚުރުވެރި

 ގެ ރާމިޒާ އަށް ޝީލްޑު އެރުވުމު  ބެޑްމިންޓންގެ ދާއިރާއިން އިން ޚިދުމަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ހައްވާ އަދި ލުތުފީ އަހުމީމާ

ސެޓްފިކެޓް ކުދިންގެ އަގު ވަޒަންކޮށް  9ވަނަ ޤައުމީ އެތްލެޓިކްސް މުބާރާތުން ވަނަ ހޯދާފައިވާ  2421އިތުރުން 

 ދެވިފައިވެއެވެ.
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 ްނޑުވެރިކަނ  15ކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ، އޭޕީސީ ކޮމިއުނިޓީ ފާމް ޕްރޮޖެކްޓަށް  ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ދަ

ގްރީން ހައުްސ   1ގްރީން ހައުސް ގެ ތެރެއިން  3ރުފިޔާ ދިނުމަށާިއ އެ  242093.73ވަނަ ދުވަހު  2021އޮގަސްޓް 

 ކޮމިޓިއަށް ލިބޭ ގޮތަށް ހެދުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

 

  ިޑަސްބިން ބެހެއްޓުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ވެމްކޯއާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ އައްޑޫގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައ

ފަރާތުގެ މެދުގައި އެމް.އޯޔޫ އެއް ވަނީ  2ޑަސްބިން ބެހެއްޓުމާއި ބޯޑު ޖެހުުމގެ ހަރަކާތަށް  50ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުން 

 ޑްރާފްޓްކުރެވިފައެވެ.

 3  ާކޯހުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ޓޭސްޓުގައި ބައިވެރިވެ ފާސް ވެފައިވާ ވަނަ ދައުރުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޖަނާޒ

ބައިވެރިންނަށް ހުއްަދ ސެޓްިފކެޓް ދެވިފައިވެއެވެ. އަދި  56ފަރާތްތަކަށް ހުއްދަ ސެޓްފިެކޓް ވަޏީ ދެވިފައެވެ. އެގޮތުން 

 .ބައިވެރިންނަށް ޮކމިޓިގެ ފަރާތުން ހަނާދނީ ލިޔުްނ ދެވިފައި ވެއެވެ 60ބައިވެރިވި 

  ޭކަމެްއ  2އެކްޝަން ޕްލޭނުގައި ގޭގައި ތިބެގެން ައންހެން ަކނބަުލންަނށް އާމްދަނީ ޯހދޭނެ މަގުަފހިކޮށްދ

ކަމުގައިވާ ފެހުން އަދި އައްޑޫގެ އުފެއްދުން ފެންވަރު ރަގަޅު ޕެކިންގް ގައި މުޅިރާއްޖެއަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޕެކިންގް 

 ނީ ކުރެވެމުންނެެވ.ސެންޓަރެއް ގާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަށް ދަ

  ެކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ތަޖުރިބާ ދަތުރުގައި ހއ. އަދި ހދ. އަތޮޅަށް ޒިޔާރަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ދަތުރުގައި އ

ތަކާއި ކައުންސިލާއި ބައްދަލު ގިަނ  ރަށްރަށުގެ މަސައްކަތްތެރިންނާިއ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ަމސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ

 ބާ ބަދަލުކުރެވިފަިއ ވެއެވެ.ތަޖުރި ކަންކަން

  ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ޖަޒީރާ ަމސްރޭހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ގޮތުން ބައިވެރިންެގ މެންދުުރ ކެއުން ވަީނ

 ހަމަޖައްސާފައެވެ. 

  ެޖެޓްސްކީ ޓުއާގެ ބައިވެރިންނަށް މަރުހަބާ ދިނުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ކޮމިޓީގ

 އީ ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްަފއިވާ ހަރަކާތެކެވެ.މި މެމްބަރުންނެވެ.

  ެއަހަރު ފުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ކޮމިޓީގެ ރައީސާ ވަނީ ބައިވެރި ވެފައެވެ. 55ވަނަ އާބާދީއަށް  2ތިނަދޫ ގ 

 .ެޕޮލިހާއި ގުޅިގެން ހިތަދޫ ޓްރެކް ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ވެއެވ 

 ަދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ރިނޮވޭޓް ކުރުމަށް ވަނީ ޕްލޭން ކުރެވިފައެވެ.ހިތ 
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 ކޮމިޓީގެ ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ މައުލޫމާތު  16.1
 

 ޑިސެމްބަރ( –ވަނަ އަހަރު ޖެނުއަރީ  2021އާއި ޚަރަދުގެ މައުލޫމާތު  ) ކޮމިޓީގެ ލިބޭ އާމްދަނީ 
 ތަފްޞީލް  ޖުމްލަ 

 އާމްދަނީ  

 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލް ގްރާންޓް  2020 - 1,000,000

 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލް ގްރާޏްޓް  2021 - 3,125,027

 ޖުމްލަ އާމްދަނީ  4,125,027

  

 ޚަރަދު  

 ވަނަ ދައުރުން ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދު  3ވަނަ އަހަރު  2021 

  އެޑްމިން ހޫނާ ރަމީޒް ގެ މުސާރަ ކޮމިޓީގެ  )7,619.28(

 އެލަވަންސް މެމްބަރުންގެ  )49,300.00(

 ކޯހުގެ ފައިސާ ތަފްސީރު ޕްރޮގްރާމް،ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ރިފްރެޝްމެންޓް، ޖަނަޒާ )100,258.50(

  

 ވަނަ ދައުރުން ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދު  4ވަނަ އަހަރު  2021 

 ކޮމިޓީގެ އޮފީސް އިމާރާތަށް ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދު  )392224.00(

 އެލަވަންސް އަދި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ މެމްބަރުންގެ  ) 228755.00(

 ކޮމިޓީގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ގަތުމަށް  ) 5491.00(

 އަޟްހާ އީދު ހަދިޔާ  )27503.39(

 މަލާފަތް އެރުވުން  9ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް  )22395.00(

 ބިޒްނަސް އެވެއަނެސް ސެޝަން  )19405.00(

 އިނގިރޭސި ކޯސް  )3904.00(
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 ޖަނާޒާ ކޯސް  )7490.00(

 ޕޯސްޓަރު ކުރެހުމުގެ މުބާރާތް  -އޯޒޯން ދުވަސް  )27858.00(

 ފަންތޮށި ކޯސް  )100.00(

 ޕާކިސްތާނު ހައި ކޮމިޝަނަރާއި ބައްދަލުކުރުން  )1902.94(

 ރައީސާ ހުވަދޫ އަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުގެ ޓިކެޓް އަދި ހަދިޔާ  )3244.00(

 ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުމުގެ ތެރެއިން މަރަދޫފޭދޫ  (1200.00)

 ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރި ކައުންސިލަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުން  )2580.00(

 ޖަޒީރާ މަސްރޭހުގެ ބައިވެރިވުން  )1040.00(

 ސަޤާފީ މަސައްކަތްތަށް ދިރުވައި އާލާ ކުރުމަށް ބޮޑުބެރު ގަތުން  )10000.00(

(912,270.11) 

 

 ޖުމްލަ ޚަރަދު 

3,212,756.89 

 

 ބާކީ 

 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހަރުމުދައު ވާނަމަ ހަރު  17
 ތަފްސީލް މުދަލުގެ 
 1  ްފައިލް ކެބިނެޓ 

 2  ުއޮފީސް މޭޒ 

 2  ިނޑ  އޮފީސް ގޮ

 2  ްކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމ 

 1 ުނޑ  ހަރުގަ

 2 ުބޮޑުބެރ 
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 ނިންމުން  18
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ހިނގި ގޮތާއި ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  އަހަރީ  އަހަރުގެ ވަނަ 2021

ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު هللا ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް ލިޔެ ނިންމުުމގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު ދެއްވި ކަމަށްޓަކައި 

ންނީ ގޮތުންނާއި އިދާރީ ގޮތުން އެހީތެރި ވެދެއްވި އެންމެހައި ކުރަމެވެ. އެއަށްފަހު މި ރިޕޯޓް އެކުލަވައިލުމުގައި ފަ

ފަރާތްތަކަށް އިޚްލާޞްތެރި ކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަދި ހަމައެއާއެކު މި ކައުންސިލްގެ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކޮށް 

ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާާލ هللا ލުކުރަމެވެ. ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި އެހީތެިރވެދެއްވި ހުރިހައި ފަރާތެއް ވެސް މި ޝުކުރުގައި ޝާމި

މި ލޮބުވެތި ދިވެހި ޤައުމަށާއި އައްޑޫ ސިޓީއަށް ތަރައްޤީއާއި ފަހިކަމާއި ފާގަތިކަމާއި ޞުލްޙަ މަސަލަސްކަން ތާއަބަދުމެ 

 މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ. އާމީން !

 

 . العالمين رب هلل والحمد.  أجمعين صحبه و وآله دمحم على هللا وصلى

 1443 ޖުމާދަލްއައްވަލު 18

 2220  ޖެނުއަރީ  20
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