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 މޭޔަރުގެ ބަޔާން 

  ` 

އަށް ޙަމްދާއި، ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.  وتعالى سبحانه هللاޢުމަތްތަކުގެވެރި ގަދަކީރިތިަވންތަ ނި

ނޑުމެން އުޅެންވީގޮތުގެ ރިވެތި ނަމޫނާއާއިގެން ވަޑައިގެން  محّمدޢަމަލީގޮތުން މަގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާތް ސާހިބާ  ،އަޅުގަ

ވާތާއި، ސަލާމުގައި އެ މާްތ އަށް ޞަލާވާތާއި، ސަލާމް ލެއްުވން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ. މި ަޞލަ وسلّم عليه هللا صلّى

 ނަބިއްޔާގެ އިތުރު އާލުންނާއި، ިމތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލްކުރަމެވެ.

ޫއިންޑިޫދިވެހި ޫމާސިންގާ ޫފަސްދީ ޫޚައްޠުލްއިސްތިވާ ޫއައިސް ޫގެތެުމން ޫއަތޮޅުތައް ނޑުއާރާއްޖޭގެ މެދުގައިޫޫގެކަ

ޫ ޫދެމެދުން ޫބައްރާ ޫއެފްރިކާ ޫއޭޝިޔާއާއި ޫއިރުމަތީ ޫދެކުނު ޫސިފައިގާޫއެންރާއްޖޭގެ ޫހާރެއްގެ ޫޖަރީ ޫރީތި ޫބިތުގައި ޫދެކުނު މެ

ޫއައްޑޫސިީޓއަކީ،ހެދިފޯ ޫއަންނަ ޫއިޫދެމުން ޫވަރުގަދަ ޫނާރެޤްރާއްޖޭގެ ޫތިސާދީ ޫމަސައްކަތް ޫކުރަންޖެހޭ ޫހެދުމަށް ވަނ2019ޫޫަހަކަށް

ކީ ޢިޤްތިާޞދީ، ޢުމްރާީނ، އައްޑޫސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެންމެބޮޑު އަމާޒަކީ ޫ ޫފެށިފައެވެ. ޫވަނީ އަހަރު

އިޖްތިމާޢީ ފުދުންތެރި ދިރިއުޅުމެއް ލިބިފައިވާ، ފަހި ފާގަތި ތަހުޛީބު އެކުވެރި ވެއްޓެއްގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތަކަށް ހެދުމަށް 

 ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.  ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެްނވަރު މަތިކޮށް އެ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް

ވަނަ އަހަރު ފެށިގެން އައިއިރު ކައުންސިލަށް  ތަޖުރިބާ ކުރަން ޖެހިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ،  2019

ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންެޖހޭ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ކުރީގެ ސަރުކާރުން ކައުންސިލްގެ ބާރުތައް ނަގާފައިވުމުން ރައްޔިތުންނަށް 

ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ދަށްވެފައިވުމެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް  ފޯރުކޮށް ދޭންޖެހޭ

ވަނަ އަހަރު ނޮވެމްބަރު މަހު  2018މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބުވެ 

ލްގެ ބާރުތައް އަނބުރާ ސިޓީ ކައުންސިލާ ޙާވާލުކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން މަޤާމުގެ ހުވާކުރެއްވުމާއެކު  ސިޓީ ކައުންސި

ތްހަމަޖެހުން ލިބިގެްނ ރައްޔިތުންނަށް ގާުތން ޚިދުމަތް ދޭން ފެށިފައިވެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންަނށް އުފާެވރިކަމާއި ހި

 ދިޔައެވެ.
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ސިނާޢަތްތަކުގެ މަސައްކަތަކީ ކައުންސިލުން އައްޑޫސިޓީގެ އިޤްތިޞާދީ، ޢުްމރާނީ އަދި ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް އެކުލަވާލުމުގައި ރައްޔިތުންނަށް  2019އެންމެ އިސްކަންދެމުން އަންނަ ކަންތައްތަކެވެ.  އެގޮތުން 

މެއް ދެވި، ފައިދާހުރި ކަންކަން ރާވާ ހިންގުމަށާއި، ވީހާވެސް ގާތުން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަްށ ޚާއްޞަ ސަމާލުކަ

މިޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތުގެ ތާވަލް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް 

ގެންދެވިފައިވެއެވެ. ފަތުރުވެރިންެގ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި އައްޑޫ ތަރައްޤީ ކުރުމަކީ މިއަހަރުވެސް ކައުންސިލްގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް 

ދެވެ. މިގޮތުން އައްޑޫގަިއ ކުރިއަރަމުންދާ އެކިއެކި ސިނާޢަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ޝަުއޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް ދުނިޔޭގެ މަޤްޞަ

ޫއައްޑޫޤައުމުތަކުގެ އިންވެސްޓަރުން ަމޢުލޫމާތު އެއްކުރަމުންދާކަން ާފހަގަކުރަމެވެ.   ޫބަޔޮސްފެއަރޫޫސިޓީއަކީ ޔުނެސްކޯ

ފަޅުޫހިއްކުމާއި،ޫބީޗްޫހެދުމުގެޫމަސައްކަތްޫމިއަހަރުޫފެށިފައިޫ އިޫފަތުރުވެރިކަންޫތަރައްޤީޫކުރުމަށްޫގައައްޑޫހެދުމާއި،ޫރިޒާވްއަކަށްޫ

ޫމީގެ އިތުރުން ކައުންސިލާއި އެކުއެޓޯރިއަލް ޓްރެވަލް އެންޑް ޓުއަރިޒަމް އެސޯސިއޭޝަން ގުޅިގެން ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ވެއެވެ.

އި ތާރީޚާއި ސަޤާފަތުގެ ތެރެއިން އައްޑޫގެ ފަތުރުވެރިކަން ޕްރޮމޯޓް ކުރުމުގެ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި އައްޑޫ އިޝްތިހާރުކުރުމާ

 ތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ. މަސައްކަ

އައްޑޫގެ ވައިގެ ބަނދަރު ތަރައްޤީވެ ޚިދުމަތް  ފުޅާވެގެން ދިއުމަކީ އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ވިންދާ ގުޅިފައިވާ 

ޫތަރައްވައިގެ ބަނދަރު  އެންމެ ބޮޑު އެއް އުއްމީދެވެ. މިގޮތުން ޫޫކުރެވިޫޤީފުރިަހމައަށް ޫޝެޑިއުްލ5ޫޫުދނިޔޭގެ މަންޒިލަކުން

ޫއަތޮޅުތަކުގައިޫ ޫދެކުނުގެ ޫރާއްޖޭގެ ޫއަދި ޫފާހަގަކުރަމެވެ. ޫދެއްވާފައިވާކަން ޫސަރުކާރުން ޫޔަީޤންކަން ޫކަމުގެ ޫފެށޭނެ ފްލައިޓްތައް

ޫ ޝެޑިއުލް ލް އެއަރޕޯރޓުން ގޭން އިންޓަރނޭަޝނަ ޫބަނދަރުތަކަށް ޫވައިގެ ޫޫޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ދަތުރުތައްޫޑޮމެސްޓިކް

 ފެށިފައިވެއެވެ.  މިއީ ދެކުނުގެ ތަރައްޤީއަށް އެޅިގެންދިޔަ ވަރަށް މުހިއްމު ހަރުފަތެކެވެ. ދެކުނުގެ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ކަންކަމާއި

ންާތ ބޭއްވިގެން ދިޔައެވެ.  މި އަތޮޅު ހިމެނޭގޮތަށް ދެކުނު މަހާސި 05ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ދެކުނު 

ކަރުދާްސ ހުށަހެޅި މިކަރުދާސް ތަކުެގ މައްޗަށް ބަލައި ފާސްކުރެވުނު "ކަޓަރެހާ" އެއްބަސްވުމަކީ  03މަހާސިންތާއަށް 

  މު މަސައްކަތެކެވެ.ފާހަގަކުރެވޭ މުހިއް

ނާއި ނަރުދަމާ އަދި އައްޑޫސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފެ

ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ތަފާތު ގިނަގުނަ ަމސައްކަތް ކުރަން ފެށިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ނަރުދަމާ އަދި ފެނުގެ 

އެވެ. ޚިދުމަތް އައްޑޫގެ ރައްޔިތުނަނަށް ދޭންފެށުމާއި، ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައިވެ



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

އައްޑޫސިޓީއަށް ދިމާވެފައިވާ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓްގެ މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ހޯދުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ހިތަދޫ 

ނޑައަަޅއި ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްަމންޓް ސައިޓް ޤާއިމުކުރުމަްށ  6އާރު.އޭ.އެފް ސަރަޙައްދުން  ހެކްޓަރުގެ ބިމެއް ކަ

ވެއެވެ. އަވަށްތަކުގެ އުމުރާނީ ކަންކަން ކުރިއަރުވައި ރަށްވެހިކަމުގެ ކުރިއެރުން ހޯދުމަށް ކައުންސިލުން މަގުފަހިކުރެވިފައި

އަވަށެއްގެ ބަނދަރު ތަރައްޤީ  4މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. މިގޮތުން ސިޓީ ސްކުއަރ ތަރައްޤީ ކުރުމާއި އައްޑޫގެ 

އުއްދީނު މަުގ ހެދުުމގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ. ކުދި އަދި މެދު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށި ހުޅުދޫ، މީދޫ ބަހާ

ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން އެސް.އެމް.އީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް 

އި، އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓްފަންޑް ދިރުވުމަށް މޯލްޑިވްސް ކޯޕަރޭޝަންގެ ޙިއްސާދާރެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލް ބައިވެރިވުމާ

)ވިހިހާސް( ޙިއްސާގައި ރައްޔިތުން ބައިވެރިކުރުން މިފުރުޞަުތގައި ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މީގެ  20,000އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ 

ކުރެވެމުންނެވެ. ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ ސިއްޙީ އިތުރުން އައްޑޫގެ ތަރައްޤީގެ ތަފާތު ކަންކަމާއި ގުޅިގެން ގިނަ ދިރާސާތަކެއް ދަނީ 

ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަްށ އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ކާމިޔާބު ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވި 

ވިގެންދާނީ މާލެ ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ަތފާތު މެޝިނަރީސް ގެނެވިފައިވެއެވެ. މި ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްޤީ ކުރެ

 އެހެން ސަރަޙައްދެއްގައި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ޚިދުމަތް ދެވޭ ފުރަތަމަ ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލުގެ ގޮތުގައެވެ.

މަށް ގައި ހިންގާ ކޯސްތައް ިގނަ ކުރުތަކުތުތައް ގިނަޮކށް ޔުނިވާސިޓީ ޞަލީމުގެ ފުރު ޢުއައްޑޫގައި މަތީތަ

ލެވުނެެވ. އައްޑޫގައި ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް ދެވޭ މުހިއްމުކަން ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވި    ފަހިފުރުޞަތުތަކެއް ހުޅުވާ

ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދެވުނު އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓީާޗރސް ކޮންފަރެސްން އައްޑޫގައި ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ.  2019

ތަކުގައި ކިޔަވާއިދެއްވާ މުދައްރިސުންނަށާއި ސްކޫލްތަކުން ފޯރުކޮށް ދެވޭ ތަޢުލީމަށް މިކޮންފަރެންސްގެ ސަބަބުން އައްޑޫގެ ސްކޫލް

އިތުރު އާރޯކަމެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ. އައްޑޫގައި ދީނީ ކަންކަން ކުރިއަރުވައި ދީނީ ރޫޙު އާލާކުރުމުގެ ގޮތުން ދީނީ 

ނެވެ. އައްޑޫގެ މިސްކިތްތަކުގެ ޙާލަތު ބަލައި މިސްކިތްތަކުގެ ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހަރުދަނާކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވުތްޙަނަސޭ

އާބާތުރަ ފިލުވުމުެގ މަސައްކަތާއި މިސްކިތްތަކުގައި ވުޟޫކުރަން ބޭުނންކުރާ އިސްކުރު ތަަކށް ސާފު ފެްނ ގުޅައި އޭ.ސީ 

 ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

މުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސް ވާލު ކުރުޙަގޯތި  ،ބަދަލުގައި އްމުންެގ ގޯތިތަކުގެޢާދައުލަތަށް ނަގާފަހުރި 

އަމިއްލަ ގެދޮރުނެތް ފަރާްތތަކަްށ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ. މަގުތައް ބޭުނންހިފޭގޮަތށް މި ގޯތިތަކުގެ 



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

އައްޑޫގައި ޢިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތައް ޙަވާލުކޮށް މުގެ ގޮތުން ގުރުއަތުން ހޮވުނު ފަރާތްތަކާއި ބޯހިޔާވަހިކަން ފަހިކޮށްދިނު

ޮގްތތައް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮުތން ގެދޮރުބިނާކުރުމަށް ލުއިފްލެޓް ތަކުގައި ދިރިއުޅެވޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށް ދެވިފައިވެެއވެ. 

ދިމާވާ ޙާލަތްތަކާއި ގުޅިގެން  ހުސްގޯތިތަކުގައި ގެތައް އަޅައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައިވެއެވެ. ޤުދުރަތީ ކާރިޘާތަކާއި

ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ދަތި އުނދަގޫތަކުން އަރައިގަތުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުަމްށޓަކައި ކައުންސިލުގެ ހުރިހާ 

ވެއެވެ. ވަޞީލަތެއްގެ ބޭުނންކޮށްގެން ަރއްޔިތުނަށް ރައްކާތެރި އަމާން މާހައުލެއް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައި

މިފަދަ ޙާލަތުތައް ކުރިމަތިވާ ދަނޑިވަޅުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލެވިފައި އޮތުމަކީ މުހިއްމުކަމެއް ކަމުގައިފެންނާތީ، 

 ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ވަނީ ފެށިފައިވެއެވެ.   

ރުގެ ބެޑްމިންޓަން ކޮމްޕްލެކްސްއެއް ޢިމާރާތް ކުރެވި "ސައުތް އޭޝިއަްނ އައްޑޫގައި އިންޓަނޭޝަނަލް ފެްނވަ

 15ޔޫ.އީ.އެފް.އޭ އެސިސްޓް އަންޑަރ 2019 ރީޖަނަލް ބެޑްމިންޓަން ޓޯރނަެމންޓް" އެ ޢިމާރާތުގައި ބޭއްވިފައިވުމާއި، " 

ރެވެއެވެ. މި ދެ މުބާރާތުގެ ސަބަބުްނ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓޯރނަމެންޓް" ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވުނުކަން ފާހަގަކު

ވަނައަހަރު  2019 އަދިވެގެން ގޮސްފައިވެއެވެ. ގެ މަޤްބޫލު މަންޒިލަކަށް އައްޑޫދުނިޔެއަށް އައްޑޫ އިޝްތިހާރުވެ ފަތުރުވެރިން

ނޑުތައް  ވަރު ކުރިއަށް ގެންދެވުނު އައްޑޫ މެރަތަން އަކީ އިތުރަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ މުހިއްމު ޙަރަކާތެކެވެ. އައްޑޫގެ ކުޅި ދަ

މް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ. އައްޑޫގެ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތަކުން ކޮށް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޭޓނެ އިންތިޒާތަރައްޤީ

ޅު ޒުވާނުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ދިރާސާތަކެއް ކުރެވި އެޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަ

ވަނަ އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައިރު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތަކުން  2019އް ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެ

 އެކަށީގެންވާ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދެވެމުން އަންނަކަން އުފަލާއެުކ ފާހަގަކުރަމެވެ.  

ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް އެކިދާއިރާ ތަކުން ކައުންސިލް  ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުން ގެންދާ ޚިދުމަތުގެ

މިފަދަ ތަމްރީުނ  ގޮސްފައިވެއެވެ. އަދި ުނ ހޯދުމުެގ ފުރުޞަތު ފަހިވެެގން މެމްބަރުންނާއި ކައުންސިލްގެ ުމވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީ

ރައްޔިތުންނަށް ެފންވަރު ރަނގަޅު  އިމުގެ ތެރެއިންސަޤާފަތާއި ގުޅުވައިގެން ޤާނޫނީ ކަންތައްތަކާއި އައްޑޫގެތަކުން ދަސްވި

ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވެއެވެ. އައްޑޫގައި ޙިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކައުންސިލަށް ބޭނުންާވ 

ވެފައިވެއެވެ.  ވަނީ ބައިވެރިޕްރޮގްރާމެއް ގައި ކައުންސިލުން ކުރިއަށްގެންދެވުނު  ތަމްރީނު ޯހދުމަށް މެލޭޝިއާގައި ތަޢުލީމާއި

އެންމެ ބޮޑު އެއްސަބަބަކީ  ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދެވުމުގެ މަތިވެ ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅުގެ އިދާރާގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރުކައުންސިލް





 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

  ތަޢާރަފު  1

 2010/7މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުްނ ހިންގުމާބެޭހ ޤާނޫނު ނަްނބަރު  

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ވަނަ އަހަރު  2019ވުނު ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެަމތީން ލިޔ109ެގެ   

 ރިޕޯރޓެވެ. ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލީއިދާރާއިން 

ގެ ވަނަވަރު ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. ސިޓީއި، އަމާޒާމިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ 

ނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީޖާ ޙާޞިލުިވ ވަނަ އަަހރުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން ިހން 2019މީގެއިތުރުން  ގުމަށް ކަ

 މިންވަރާއި، އެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތަފްޞީލް އަދި ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު ހިމަނާލެވިފައިވާނެއެވެ.  

 ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވަރު  2

 މު ސިޓީ ސަސްޓެއިނަބްލް އައްޑޫސިޓީ. އުފެއްދުންތެރި، ފަންވަރުހުރި، ދިރިުއޅެން ހިތްގައި

 އަމާޒު ކައުންސިލްގެ  3

 ވުން އަށް ދިރިއުޅެން އެންމެ ކަމުދާ ސިޓީ ހުނަރުވެރި، އުފެއްދުންތެރި، މީހުންަނށް، ލްމުވެރިޢިއައްޑޫސިޓީ އަކީ 



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

ނޑު ކައުންސިލްގެ އޮ 4 ނިގަ



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

   ވަނަވަރު / ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު  ސިޓީގެ  5

 ލޯކަލް  ދަށުން ގެ( ޅ) މާއްދާގެ 61 ޤާނޫނުގެ ހިންގުމުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ތައް ދާއިރާ އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ނޑައަޅާފައިފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގޮ އިޚްތިޞާޞްގެ ކައުންސިލްގެ ސިޓީ ައއްޑޫ އޮތޯރިޓީިއން ގަވަރންމަންޓް ތުގަިއ، ކަ

ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރީ ދާއިރާ

 އައްޑޫ އަތޮޅުކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަރަޙައްދެވެ. ، ޗާޓްގައި

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

ޑު ރާއްޖޭގައި ބިމުގެ ގޮތުންނާއި އާާބދީގެ ގޮތުްނވެސް ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮސިޓީ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނުގައިވާ،  އައްޑޫ

އަވަށްކަމުގައިވާ ހުޅުދޫ، މީޫދ،  6މިސިޓީގެ  ހެކްޓަރ ހުްނނަ 335.58ވާ،  ބޮޑުމިނުގައި ގައިސިޓީއެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެުކނު

މަރަދޫ އަދި ހިތަދޫ ގައި މީހުން އާބާދުވެ ދިރިއުޅެމުން އަންނައިރު ގަން ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ ސިނާއީ ރަށެއްގެ  ،ފޭދޫ، މަރަދޫފޭދޫ

ސިޓީ އަީކ އަމާން ހިތްފަސޭހަ ެވށްޓެްއ  ޤުދުރަތީ ގޮުތންނާއި ސަޤާފީ ގޮތުން މުއްސަނދި ތަިރކައެއް ލިބިފައިވާ މި ގޮތުގައެވެ.

 އޮތް، ހިތްހެޔޮ އެކުވެރި ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅެމުންދާ ތަނެކެވެ. 



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

 17,627އެއީ  ނެވެ.މީހުން 34,255 އަކީޖުމްލަގެ ސިޓީގެ އާބާދީ މަހުގެ ނިޔަލަށް މި ޑިސެމްބަރ އަހަރުގެ ވަނަ 2019

އަހަރުން  65ކުދިން ހިމެނޭއިރު  9,012 ދަށުގެ  އަހަރުން 18އައްޑޫގެ އާބާދީގައި އަންހެނުންނެވެ.  16,628ފިރިހެނުންނާއި 

ސިޓީގަިއ  ދި އެކި ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންގެ ބޮޑު އާބާދީއެއް މިއަމީހުން ހިމެެނއެވެ.  2,235މަތީގެ 

 ދާއިރާއާއި  ތަޢުލީމީ ،ދާއިރާއާއި އިމާރާތްކުރުމުގެ އަންނަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން ބިދޭސީން ގިނަ ދާއިރު މީގެތެރެއިން ދިރިއުޅެމުން 

 .ގޮތުގައެވެ މީހުންގެ މަސައްކަތު ގެންގުޅޭ ގޭގައި އިތުރުން ދާއިރާގެ ޙީސިއް

 ސިއްޙީ  3 ހޮސްޕިޓަލާއި 2 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ތައްޚިދުމަތް ސިއްޙީ ރައްޔިތުންނަށް ސިޓީގައި މި ދާއިރާއަށް ބަލައިލާއިރު ސިއްޙީ 

ޤާއިމްކުރެވިފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ސިޓީގެ އެކިއެކި އަވަށްތަކުގައި  ކްލިނިކްތަކާއި  އްޔުނިޓެ ހެލްތު ޕަބްލިކް މަރުކަޒާއި

އަހަރުގެ ތެރޭގައި އައްޑޫ ވަނަ  2019ރަތައް ޤާއިމްކުރެވި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވުމުން ެގންދެވެއެވެ.  އަދި ބޭސްފިހާ

އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް ނިމި ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ވަނީ ފެށިފައެއެވެ. މި ހޮސްޕިޓަލަކީ ޓާޝަރީ 

 ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ގޮތުގައި ޒަމާނީ އެކިއެކި ވަސީލަތްތަކާއިއެކު ޚިދުމްތަދެވޭ ފެންވަރަށް ޤާއިމްކުރެވިފަިއވާ ހޮސްޕިޓަލެކެވެ. 

ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީއަށް ކިޔަވައިދޭ   އްޑޫސިޓީގެ ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު މިސިޓީގައިއަ

ސްކޫލުތަކާއި ބައެއް އަމިއްލަ ސްކޫލުތައްވެސް ހިމެނެއެވެ. އަދި  ގެއިމުކުރެވިފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުޤާމަދުރަސާތައް 

 ކޮލެޖުގެ ކެމްޕަސްތައް ހިންގަމުންދެއެވެ.  3ކެމްޕަހުގެ އިތުރުން ޕްރައިވެޓް  2ނިވާސިޓީގެ މިސިޓީގައި ގައުމީ ޔު

ބަނދަރު  6މިސްކިތް ބިނާކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި އަރައިފޭބުމުގެ ދަތިކަމަށް ހައްލެްއ ހޯދުމަށްޓަކައި  64އި ސިޓީގަ މި

އަދި މި ސިޓީގައި ސަރަޙައްދީ ބަނދަރެއް މުކުރެވިފައިވެއެވެ. ޤާއިމްކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ބޯޓުޔާޑެއްވެސް މިސިޓީގައި ގާއި 

މުނިފޫހިފިލުވުމަށާއި ކުޅިވަރުކުޅުމަށްޓަކައި ޒޯން ސްޓޭޑިއަމެއްގެ ޤާއިމުކުރެވި މިބަނދަރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވެމުންދެއެވެ. 

ނޑުތަކާއި ކު 3އިތުރުން  ޑަކުދިންގެ ޕާކްތަކާއި ފިނިމައިޒާންތައް ޔޫތު ސެންޓަރ ޤާއިމްކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ފުޓުބޯޅަދަ

 ހެދިފައިވެއެވެ. 

މީގެއިތުރުން ތިން ބޭންކެއްގެ ޚިދުމަތާއި، ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ ފުރިހަމަ ޚިދުމަތާއި، ޑްރަގް ޓްރީޓްމަްނޓް އެންްޑ 

އިމިގްރޭޝަން އެްންޑ  ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރގެ ޚިދުމަތާއި، ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސާރވިސްގެ ޚިދުމަތާއި،

އެމިގްރޭޝަންގެ ޚިދުމަތާއި، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޚިދުމަތާއި، އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޚިދުމަތާއި، އޮޑިޓަރ 



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ޚިދުމަތްތަކާިއ މީރާ އިން ދޭ ޚިދުމަތްތަްއ ދިނުމަށް އޮފީސްތައް ޤާއިމްުކރެވިފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން 

ކުނިކޮށި ޤާއިމުކުރެވި ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންްޓ  2ނިމެނޭޖުކުރުމުގެ ގޮތުން މިސޓީގެ ހުޅުދޫ އަވަށާއި ހިތަދޫ އަވަށުގައި ކު

 ކޯޕަރޭޝަން އިން ކުނި ނުގުމުގެ ޚިދުމަތްތައް ގޭބިސީތަކަށް ދަނީ ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. 

ރަންވޭ ބޮޑުކޮށް، ވައިގެ ބަދަރުގެ ބަނދަރެއް ޤާއިމުކުރެވި  ގަމުގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ވަިއގެ، ބަލާއިރު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަށް

ޓުައރ ފްލައިޓުތަކުގެ ދަތުރުތައް ުކރެވެމުންދެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އަދި  ޑޮމެސްޓިކް ފްލައިޓުތަކާއި އިންަޓރނޭޝަނަލް ފްލައިޓް

. އަދި ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓް ނިޒާމުގެ ޕްލޭން ބޭސް އެއް ޤާއިމްކުރެވިފައި ވެއެވެ ގަން އިންޓަރނޭޝަަނލް އެއަރޕޯޓްގައި ސީ

ތެރެއިން ޝެޑިއުލް ގަޑިތަކުގައި ބަހާއި ފެރީގެ ޚިދުމަތްތައް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވި ހިންގަމުންދާ 

 ޓެކްސީ ސެންޓަރުތަކުން ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތްތައް ދަނީ ފޯރުކޮށްދެމުްނނެވެ. 

ނޑުގޮތެއްގައި ކުރަމުންދާ  ސިޓީގެ އިޤްތިޞާދަށް އައްޑޫ ބަލައިލާއިރު އާމްދަނީ ހޯދުަމށްަޓކައި މިސިޓީގެ ރައްޔިތުން މައިގަ

ނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތުގެ އިތުރުްނ  މަސައްކަތަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ މަސައްކަތާއި މަސްވެރި މަސައްކަތާއި ދަ

 ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ މަސައްކަތެވެ.

 ހިންގާގޮތް ކައުންސިލް  5.1

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް ހިނގަމުންދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު، ނަްނބަރު 

ޤާނޫނާއި، އެ ޤާޫނނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ޤަވާިޢދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިްނ، އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް  2010/7

ސިލްގެ ަމސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށާއި، ކައުންސިލުން ނިންމަންޖެހޭ ިނންމުންތައް ނިންމުަމށްޓަކައި ހިންގުމަށާއި، ކައުން

ކައުންސިލުން ބާއްވަންޖެހޭ ބަްއދަލުވުންތައް ބޭއްވުަމށާއި، ެއ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ިނންމާ ކަންކަން ތަންފީޛު ކުރުމުގައި 

ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. މި ޤަާވޢިދަށް ކިޔަނީ "އައްޑޫ ސިޓީ  ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކޮށް ހެދިފައިވާ

" އެވެ. މި ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ހިންގަނީ މޭޔަރުެގ 2011ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު 

 ޝްވަރާމަތިން ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުންނެވެ. ސީދާ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުންނެވެ. ޭމޔަރު ނެތް ޙާލަތެއްގައި، މޭޔަރުގެ މަ

 

 



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

 މެމްބަރުން  ކައުންސިލް ދައުރުގެ ތިންވަނަ 5.2

 ޞާދިޤު هللا ޢަބްދު ރިހަމަ ނަން: ފު

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ ދާއިރާ:

 މޭޔަރ މަޤާމު:

 ހިތަދޫ ސ. ކައުސަރު/ އެޑްރެސް:

  7924030ފޯން ނަންބަރ:

 mayor@adducity.gov.mvއީމެއިލް: 

 

 

 މުހައްމަދު ޔަސްރިފް  ފުރިހަމަ ނަން: 

 ދާއިރާދެކުނު ހިތަދޫ  ދާއިރާ:

 ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މަޤާމު:

 ހިތަދޫ ސ. /ހެވި އެޑްރެސް:

 7781342 ފޯން ނަންބަރ: 

      yasrif@adducity.gov.mv އީމެއިލް:

 

 މީ އަޙުމަދުޢަލީ ފަހުފުރިހަމަ ނަން: 

 ދާއިރާ: ފޭދޫ ދާއިރާ 

 ކައުންސިލަރ މަޤާމު:

 ފޭދޫ  ސ. /އާފަހި އެޑްރެސް:

 9996602 ފޯން ނަންބަރ:

   fahmee@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:

mailto:yasrif@adducity.gov.mv
mailto:fahmee@adducity.gov.mv


 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

 

  ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު ފުރިހަމަ ނަން: 

    ދާއިރާމެދު ހިތަދޫ  ދާއިރާ: 

 ކައުންސިލަރ ޤާމު: މަ

 ހިތަދޫ ސ.މިރިހިމާގެ/  އެޑްރެސް: 

 7772284 ފޯން ނަންބަރ: 

 jamsheeda.mohamed@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:

 

 ފައިޞަލް އިބްރާހިމް  ފުރިހަމަ ނަން: 

 ދޫ ދާއިރާމަރަ ދާއިރާ: 

 ރމަޤާމު: ކައުންސިލަ

 ދޫ މަރަ ސ. /ދިލްކަޝްގެ  އެޑްރެސް:

  9136078ފޯން ނަންބަރ:

   faisal.ibrahim@adducity.gov.mv އީމެއިލް:

 އިބްރާހިމް ޝުކުރީ ފުރިހަމަ ނަން: 

 ދާއިރާ ހުޅުދޫ ދާއިރާ: 

 ކައުންސިލަރ މަޤާމު:

 ދޫ ހުޅު ސ. /ޒާރުގެގުލްހައެޑްރެސް: 

 7939288 ފޯން ނަންބަރ:

 ibrahim.shukuree@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:
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 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

 

 ޙުސައިން ޙިޔާޟް ފުރިހަމަ ނަން: 

 ދާއިރާ  އައްޑޫމީދޫ ދާއިރާ:

 މަޤާމު: ކައުންސިލަރ

    މީދޫ  ސ. /އެދުރުގެއެޑްރެސް: 

 7785477 ފޯން ނަންބަރ: 

 hussain.hiyaz@adducity.gov.mv އީމެއިލް:

  

mailto:hussain.hiyaz@adducity.gov.mv


 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

 ލިއްޔަތުތައް ޢޫ ކައުންސިލަރުންގެ ޒިންމާތަކާއި މަސް  5.3

ތަކަށް ވެފައިވަނީ އައްޑޫސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ ލިއްޔަޢޫލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކައުންސިލަރުންގެ މަސް

އަދި ޖަވާބުދާރީވަނިވި އުޞޫލަކުން ރައްޔިތުން އަމިއްލައަށް ނިންމުމަށް މަގުފަހިކޮށްދީ އިޤުތިޞާދީ ، މިޤްރާތީކަންކަން، ދީ

ވަރު މަތިކޮށްދީ، ގޮތުންނާއި، އިޖުތިމާޢީޮގތުން އަދި ޡަޤާފީގޮތުން، ސިޓީގަިއ ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެން

ރައްޔިތުންނާއި އެންމެ ގާތުން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ޚިދުމަތްލިބޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދީ، ސިީޓެގ ، ރައްޔިތުންބާރުވެރި ކުރުވައި

  އަވަށްތަކުގައި އަމާން ވެއްޓެއް ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމެވެ.

ފެންވަރު މަތިކުރުމަށާއި އައްޑޫސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ސްޕީޑް ހަލުވިކޮށް  އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ

ތަރައްޤީއަށް ކުރާ ކަންކަމުގައި ކައުންސިލްގެ ދައުރު އިތުރު ކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި އައްޑޫ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންގައި 

ނޑައަޅުއްވާފައިވެއެވެގޮތަމެދުގައި މަސައްކަތް ތިރީގައިވާގެ ރުންކައުންސިލަހިމެނޭކަންކަން ކުރުމަށް   .ށް ކަ

 ކައުންސިލްގެ އެންމެހައިކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓުން  – ޞާދިޤުهللا މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު -1

 އިދާރީ ހިންގުން ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓުން  –  މުޙައްމަދު ޔަސްރިފްޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ  -2

 ގުޅޭކަންކަން ބެލެހެއްުޓން ސިއްޙަތާއި މުޖުތަމަޢާ  – ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދުކައުންސިލަރ  -3

 ޔުޓިލިޓީސް އާއި މުވާސަލާތު ކަންކަން ބެލެހެއްުޓން  – ޙުސައިން ހިޔާޟް ކައުންސިލަރ  -4

 ތައުލިމާއި ތިމާވެށީގެ ކަންކަްނ ބެލެހެއްޓުން  – ކައުންސިލަރ އަލީ ފަހުމީ އަޙުމަދު -5

 އިޤްތިސާދީ ކަންކަން ބެލެހެްއޓުން  – ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާހީމް -6

  އުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި ބޯހިޔާވަހިކަން ބެލެހެއްުޓން – ންސިލަރ އިބްރާހީމް ޝުކުރީކައު -7

 



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

 ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން  5.4

 97މުވައްޒަފުންނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ  247އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އައީ  ނިމުނުއިރު މި ވަނަ އަހަރ2019ު

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން  04. މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގަިއ ދާއިމީ މުވައްޒަފުްނނެވެ 150ނާިއ ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުން

ތަކަށް ސްމުަވއްޒަފަކު އެހެން އޮފީ 5އަދި އެވެ. ކު ވަނީ ވަޒީފާއިްނ ވަކިވެފަމުވައްޒަފަ 17މުސްކުޅިކުރެވިފައިވާއިރު 

 މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރެއެވެ.   5ންގެ ތެރޭގައި ވަގުތީ މި އިދާރާގެ ސިވިލް ސާރވިސް މުވައްޒަފު ބަދަލުކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 މުވައްޒަފުން އެކުލެވިފައިވާގޮތް  5.5

ނޑުގެ މަޤާމްތަކަށް ބަލާއިުރ  ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު އައްޑޫ 2019 ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފާސްކުރެވިފައިވާ އޮނިގަ

 ންކް ބެހިފައިވާގޮތް ތިރީގައިމިވަނީއެެވ. މުވައްޒަފުންގެ ރޭ 247މިއިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އައި 

 އަދަދު ރޭންކް މުވައްޒަފުންގެ ރޭންކު ބެހިފައިވާޮގތް

 EX1 2 ޑިރެކްޓަރ

 MS3 21 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 MS2 3 2ސީނިއަރ އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

 MS2 2 2ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

 CS9 (Grade 4) 1 ލީގަލް ސަރވިސް ޕްރޮފެޝަނަލްސް

 CS9 (Grade 2) 1 ލީގަލް ސަރވިސް ޕްރޮފެޝަނަލްސް

 CS7 (Grade 2) 1 ލީގަލް އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެޝަނަލްސް

 MS1 6 1ސީނިއަރ އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

 MS1 9 1ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

 GS4 9 2އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

 GS4 11 2އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

 GS3 32 1އޮފިސަރ ގްރޭޑް 



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

 GS3 15 1އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

 GS2 26 2އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

 GS1 1 1އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

 SS2 17 2ސަޕޯޓް ސްޓާފް ގްރޭޑް 

 SS1 90 1ސަޕޯޓް ސްޓާފް ގްރޭޑް 

 247  ޖުމްލަ

 

  ޓް މުވައްޒަފުން ބެހިފައިވާ ގޮތްކޮންޓްރެކް 

 :މުވައްޒަފުން 04 ކޮންޓްރެކްޓް ސާރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭސިވިލް 

 އަދަދު ރޭންކް އޮފީސް/ސެކްޝަން

 MS1 1 އޮފީސް އަވަށު ހިތަދޫ

 GS3 1 ސެކްޝަން  އާރު.އެޗް

 GS3 1 އޮފީސް އަވަށު ހުޅުދޫ

 GS3 1 އޮފީސް އަވަށު ފޭދޫ

 

  



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

 

 : މުވައްޒަފުންކޮންޓްރެކްޓް  93ކައުންސިލްގެ 

 މިސްކިތު މަސައްކަތު  މުނިސިޕަލް އޮފީސް/ސެކްޝަން

 8 11 އޮފީސް އަވަށު ހިތަދޫ

 8 11 މަރަދޫ އަވަށި އޮފީސް

 3 4 މަރަދޫފޭދޫ

 3 5 އޮފީސް އަވަށު ފޭދޫ

 7 6 އޮފީސް އަވަށު ހުޅުދޫ

 9 5 އޮފީސް އަވަށު މީދޫ

  5 ޔޫތު ސެންޓަރ

  8 ސަރވިސަސް ސްވޯރކް ޕަބްލިކް ހިތަދޫ/  ޔުނިޓް މަރާމާތުކުރާ މަގު

 

 ރުވާންޖެހޭ ޟިހާ އޮފީހަށް ވަނީމުވައްޒަފުން  82.69%ރީއަށް ބަލާލާއިރު ޟިއްޒަފުންގެ ހާވަސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މު އައްޑޫ

ނޑު ސުލޫކީ ހާޟިރުެވފައެވެ. އަދިހަމަ އެހެންެމ މުވައްޒަފުންގެ އޮފީހަށް ދުވަސްތަކުގައި  ގަ ފާހަ  ރަނގަޅުކަން ޖުމްަލގޮތެއްގާ މިންގަ

 ފިޔަވަޅު  އިސްލާޙީ މަތިން ގޮތުގެ ޤަވާޢިދުގައިވާ ސަރވިސް ސިވިލް މެދު މުވައްޒަފަކާ 15 އަހަރު ވަނަ 2019. ކުރެވިފައިވެއެވެ

 އެޅިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

  



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

 ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ޙާޟިރީ  އައްޑޫ  5.6

 

 ށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ހާޟިރީއަ 2019ޑިސެންބަރު  31އިން  2019ޖަނަވަރީ  01

 މަޤާމް ނަން 

ދަދު
 އަ

ސާގެ
ޖަލް

ވި 
ޟިރު

ހާ
 

ންނަ 
ނައަ

 

ލާމ
ސަ

 

އްޓީ
ޗު

 

ގައި 
ތުރު

 ދަ
ސްމީ

ރަ
 

ގައި
ނުމު

 ބޭ
ސްމީ

ރަ
ގެ  
ުފަތު

ތުރ
 ދަ

ރަވެ
ސާ
ވިއް

އް 
ތަކެ

ދަތި
ށް 

ޒާމަ
ނި

ިވުން
މަތ

ކުރި
މަ  
 ހަ

ދަދު
 އަ

ާނޫނީ
ޤ

ށް 
ރިޔަ

 ކު
ގެން

ނުވެ

 ޖަ
ވުނު

ެންދެ
ނުގ

ސާ 
ލް

ގެ  
ސާ
ޖަލް

ހޭ 
ަންޖެ

އްވ
ބާ

ދަދު
އަ

 

ދަދު
 އަ

ސާގެ
ޖަލް

ުނު 
އްވ

ބޭ
 

   5  1  40 މޭޔަރ ޞާދިޤު هللا ޢަބްދު 

1 46 46 

    4   42 ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފު 

  1 6  4  35 ކައުންސިލަރ ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު 

  1 3  1  41 ކައުންސިލަރ ފައިސަލް އިބްރާހިމް 

  2 3 5 1  40 ކައުންސިލަރ އަޙުމަދު  ޢަލީ ފަހުމީ 

   4 3 1 1 35 ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ހިޔާޒު 

     1  42 ކައުންސިލަރ އިބްރާހިމް ޝުކުރީ 



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

 ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު  6

ނަތީޖާ 

ހާސިލްކުރެވުނު 

 މިންވަރު 

Q4 Q3 Q2 Q1  ްތައް ހަރަކާތް ވުނު ރޭ  ހިންގުމަށ 

100%      ވަނަ އަހަރުގެ ޗުއްޓީ ތާވަލު ތައްޔާރުކުރުން 2019 ފުންގެމުވައްޒަ

100%      ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރައިސަލް ނިންމުން  2018

100%     ނޑައެޅުން 2019   ވަނަ އަހަރުގެ ޓާރގެޓް ކަ

100%     ރޑް ހެދުން ސްޓާފް  އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ކާ

100%      މާހެފުން ކައުންސިލް މުވައްޒަފުންގެ

100%      ން މުވައްޒަފުންނަށް ރޯދަ ހަދިޔާ ދިނު

100%      ރޯދަވީއްލުން ކައުންސިލް މުވައްޒަފުންގެ

100%      މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭ

 ން ބޭއްވު

100%      ށް މުވައްޒަފުންގެ އަހަރީ ބައްދަލުވުްނ ބޭއްވުމަ

100%    ރިވިއު )ޕާރފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލް( އިޔާރ-މިޑް  

100%      ޢުމުރާ ދަތުރު )އެއް މުވައްޒަފުގެ(

      މުވައްޒަފުންގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް 

100%     ގްރެޖުއޭޝަން  އިން އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯހުގެ 3ސެޓްފިކެޓް 

 ން ބޭއްވު

100%       ން ފޯވަހި ފެށުންވަނަ އަހަރުގެ ތަމްރީ 2018

      އޮފީސް އިމާރާތްތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

100%      ން ހޯދު ފިޓިންގްސް ފަރުނީޗަާރއި ބޭނުންވާ އޮފީސްތަކަށް

100%      ން ހޯދު އިކްވިޕްމަންޓްސް މެޝިނަރީއާއި ޕްލާްނޓް، ބޭނުންވާ އޮފީސްތަކަށް

100%      ން ހޯދު ތަކެތި މުވާޞަާލތުގެ ބޭނުންވާ އޮފީސްތަކަށް

100%      ންހޯދު ޓީވީ 2 އިދާރާއަށް ކައުންސިލް

85%      ންހޯދު އުޅަނދު އެއްގަމު ބޭނުންވާ އިދާރާއަށް ކައުންސިލް

100%      ން މަރާމާތުކުރު ޢިމާރާތްތައް

100%     އަށް މެއިންޓަނަންސް ގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 

100%     ުންމަރާމާތުކުރު ނިޒާމް ފެނާއިބެހޭ ފާޚާނާއާއި ގެއޮފީސްތަކ 

50%   ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ  ޤުދުރަތީގޮތުން ިލބޭ ގެއްލުމަށް ެއހީތެރިކަން   

  ން ފިޔަވަޅުތައް އެޅު

100%     ަމަށް(ށް )މަދިރިަމދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާފޮގް މެޝިން ހޯދުމ 

50%      ްން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުކްރައިމް ޕްރިވެންޝަނ  

90%     ޫސިޓީގެ ވަނަވަރު ފޮތް ލިޔުން އައްޑ 

50%       ސިޓީގެ ތާރީޚް ދިރާސާކޮށް ލިޔުން އައްޑޫ

100%       ންހަމަޖެއްސު ރަމަޟާންމަހު ދަމުނަމާދު ކުރުމުގެ ކަންކަން

100%      ން ޤުރުޢާން މުބާރާތް ބޭއްވު

0%     ޫތް ޗާޕްކުރުންސިޓީގެ ވަނަވަރު ފޮ އައްޑ 

100%       ސަދަން ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް ބޭއްވުން 

0%     ފެސްޓިވަލް ބޭއްވުން  އައްޑޫ 

50%       ންއައްޑޫ އެވޯޑް ހަފްލާ ބޭއްވު

100%      ހުށަހެޅުން ފާސްކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށް ބަޖެޓް ގ2019ެ

100%      ފާސްކުރުން ޔާރުކޮށްތައް ތާވަލް މަސައްކަތު އަހަރުގެ ވަނަ 2019



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

100%      ނިންމުން  ރިޕޯޓް އަހަރީ އަހަރުގެ ވަނަ 2018

75%      ޗާޕްކުރުން ޕްލޭން ޑިވެލޮޕްމަންޓް/އައްޑޫ ވިޝަން

100%      ބައްދަލުވުން  ބާއްވާ ބަްއދަލުކުރުމަށް ރައްޔިތުންނާއި ކައުންސިލުން

75%      ރުންއެއްކު ހިސާބު ތަފާސް އައްޑޫސިޓީގެ

10%    ރިވިއުކުރުން ޕްލޭން ޔޫޒް ެހދުމާއި ލޭންޑް ޕްލޭން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަރބަން  

100%   ނޑު (މަސައްކަތް  ސްކޭޕިންގ ލޭންޑް ސަރަހައްދުގެ ފްލެޓް ހައުސިންގ   ިބންގަ

 ލެވެލްކޮށް ސާފުކޮށް، ލައިޓް ހަުރކުރުން(

100%    ހަވާލުކުރުން  ފްލެޓްތައް ހުޅުދޫމީދޫ  

100%      ހަާވލުކުރުން  ފްލެޓްތައް ހިތަދޫ

50%     ނޑައަޅާއި ޓޫރިޒަމަށް ބިން ދޫކުރުން  ބިންތައް މްޓުއަރިޒަ  ކަ

0%      އެކުލަވާލުން ރިޕޯޓް ހިސާބުގެ ތަފާސް އަހަރީ އައްޑޫސިޓީގެ

100%    ނިންމުން  ރިޕޯޓް ހަމަހުގެ ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނ2019ަ  

100%     ޫހެދުން  މޫޓް 08 ބަނދަރުގައި ފޭދޫ ސިޓީ އައްޑ 

75%     ޫމަރާމާތުކުރުން ސްޓޭޑިއަމް ވެންބޮޅަފިށި މަރަދ 

75%     ނޑުގައި އީދީގަލި  އެޅުން ޓާރފް  ފުޓްބޯޅަދަ

50%      ޖެހުން  ޕާރޓިޝަން ފަންގިފިލާގައި ވަނ2ަ އިމާރާތުގެ އޯ.ޓީ.އެސް ހުޅުދޫގެ

50%     ޫޖަހާފައި ހިޔާކުރުމަށް ފެންތާނގީ ޕޯރޓިކޯއާއި ހުގެއޮފީ އަވަށު މަރަދޫފޭދ 

 މަރާމާތުކުރުން  ތަނބުތައް ހުރި

50%      މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ މަރާމާތު ފުރާޅު މިސްކިތުގެ ހުކުރު ހިތަދޫ

25%      ޢިމާރާތް އޮފީސް ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތްކުރާ ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ

 މަރާމާތުކުރުން

25%      މަސައްކަތް މަރާމާތުކުރުމުގެ  މިސްކިތް ޒިކްރާ



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

100%      ަމސައްކަތް ހެދުމުގެ އްހޯލެ ބެޑްމިންޓަން ޔޫތްސެންޓަރުގައި އަވަށު ހިތަދޫ

100%     މަސައްކަތް ޖެހުމުގެ ނެރުބައްތި އަވަށްތަކުގައި ސިޓީގެ އައްޑޫ 

75%     ޫނޑުގެ ފުޓްބޯޅަ މަނިކު ހިތަދ  ނުން މަރާމާތުކޮށްދި ފެންސް ދަ

25%     ޫނޑުންތައް ހުރި މިހާރު އިމާރާތުގައި އިދާރާގެ  ކައުންސިލް ސިޓީ އައްޑ  ކެ

 މަސައްކަތް ކުލަލުމުގެ ބޭރުގައި އިމާރާތުގެ މުޅި މަރާމާތުކޮށް

20%     ނޑުގައި މަރަދޫ  މަސައްކަތް  އެޅުމުގެ ޓާރފް ފުޓްބޯޅަދަ

100%     ޫމަސައްކަތް ރޭނުމުގެ އިންފާރު ބައިގެ ކުރެވުނު އިތުރު އަލަށް ސަހަރާ ހިތަދ 

100%      ޫނޑައެޅުނު ކުރުމަށް ތަރައްޤީ ސިޓީގައި އައްޑ  ޒޯން ޓުއަރިސްޓް  06 ކަ

 މަސައްކަތް  ހެދުމުގެ ޕްލޭން ޔޫޒް ލޭންޑް އަދި ތަކުގެކޮންސެޕްޓް

50%      ޫސާރވޭކުރުމުގެ ދޫކުރުމަށް ގޯތި ސަރަހައްދުން މާމެންދޫ ސިޓީ އައްޑ 

 ކަތްމަސައް

50%      ޫހުޅަނގުފަރާތުން ދެމެދު ޑޭޒީމަގާއި ފެށިެގން ފަންނުން ޒިޔާރަތް ހިތަދ 

 ންހެދު އޭ.އައި.އީ ކުރުމަށް ހިމާޔަތް ސަރަހައްދު ގިރަމުންދާ

100%      ޫކެބިން 02 ސެކްޝަނުގައި ޕްލޭނިންގ އިދާރާގެ  ކައުންސިލް ސިޓީ އައްޑ 

 މަސައްކަތް ހެދުމުގެ

100%      ި( އެތެރެ އިންފާރުގެ) ސަރަޙައްދު ްފލެޓް ކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތް ހިތަދޫގައ

 ންހޯދު ފަރާެތއް ކޮށްދޭނެ ލެވެލް ސާފުކޮށް

0%      ޫމަރާމާތުކުރުމާއި ޗެނަލް ހަދާފައިވާ ފެންބޭރުކުރުމަށް  އާރިކިޅިން ހިތަދ 

 ސާފުކުރުން

100%     ޫމަސައްކަތް ކުރުމުގެ ރާމާތުމަ ހޯލް ބެޑްމިންޓަން ޔޫތްސެންޓަރު މަރަދޫފޭދ 

100%     ިތަރައްޤީކުރުން މައިޒާން ފިނި 3 ހުޅުދޫގައ 

0%      އެޅުން  ޓްރެކް ޑްރައިވިންގ



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

100%      ން ޖެހު މަގުަބއްތި ބައެއްމަގުތަކުގައި ހުޅުދޫގެ

100%      ން ޖެހު މަގުބަްއތި ބައެއްމަގުތަކުގައި މީދޫގެ

100%     ްންޖެހު  މަގުބަްއތި ހަންޖެހޭޖަ އަލަށ 

25%    ތަރައްޤީކުރުން އޭރިޔާ ބާބަކިއު ފޭދޫ  

0%     ޫހެދުން  ރޫމް ޗޭންޖިންގ ޓްރެކް ސްވިމިންގ ހުޅުދޫ އަދި މަރަދޫ ،ހިތަދ 

0%     ޫތަރައްޤީކުރުން އޭރިޔާއެއް ބާބަކިއު ގައި މީދ 

0%    ހެދުން ބްރިޖު ހުރަސްކުރާ އާރިކިޅި ހިތަދޫ  

 

 ޙާޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް  6.1

 ވައްޒަފުންނަށް ހިންގުނު ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް މު 

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ސްޓްރެޓިޖިކް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމާ ގުޅޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް 

މާއެކު މްރީން ކާމިޔާބުކަމުވައްޒަފަކުވަނީ ބައިވެރިވެ ތަ 05މި ޕްރޮގްރާމްގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ 

 ފުރިހަމަކުރައްވާފައެވެ.

 ބޭއްވުމަށް  ދަސްވެނިވުން  އިން  އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯހުގެ  3ސެޓްފިކެޓް 

އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޙާއްސަކޮށްގެން  އިދާރާއާއި ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓާއި ގުޅިގެން މި ކައުންސިލް

 ދަސްވެނިވުން ދަރިވަރުންގެ  10ސް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ިއން އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯ 3ސެޓްފިކެޓް  ހިންގިފައިވާ

 ބޭއްވިފައިވެއެވެ.

 ވަނަ އަހަރު ފާހަގަ ކުރި މުހިއްމު ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި: 2019 6.2

 2018  ު7/2010ން، ޤާނޫީނ ނަންބަރު ވި ވަޒީރުންގެ މަޖިީލުހގެ މަޝްވަރާގެ މަތިވަނަ ުދވަހު ބޭއްވެ 04ޑިސެންބަރ 

ވަނަ  މާއްދާގެ )ށ( އިން  56)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ 



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

ރާއިސުލްޖުހޫރިއްޔާއަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން، ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ބާރުތަކާއި، ސީޓީ ކައުންސިލުްނ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އަލުން ކަނޑައަޅުއްވާ ފޮނުއްވާފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް ނަންބަރު  ދޭ ޚިދުމަތްތައް

1-CB(PAR)/426/2018/2  ުނޑ ސިޓީއާ ގުޅިގެން ކައުންސިލް އިދާރާގެ މެންޑޭޓް އިސްހާޚުކޮށް އޮނިގަ

  ނެވެ.މަސައްކަތްތައްދަނީ ކުރެވެމުން މުރާޖަޢާކުރުމުގެ

 2019  ޭސިޓީ ކައުންސިލް ސްޓާފް ވެލްފެއަރ އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބްގެ ފަާރތުްނ  ދުވަހު ައއްޑޫވަނަ  26މ

ރޑް ހަވާލުކުރެވު ރުފިޔާގެ 1500ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި   މުވައްޒަފުންނާ  ނެވެ.ގިފްޓް ކާ

 2019  ޭކުރެވިގެން މާހެފުމެއް ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒު 02މ 

 ބާއްވާފެއެވެ. ވަނީ 

 2019  ުވަނަ ދުވަހު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްސަކުރެވިގެން 'ހެލްތީ  16އޮކްޓޫބަރ

 ނެވެ.ބްރެކްފާސްޓް' ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގު

 2018  ުޒަފަކަށް ލް ުޔނިޓްގައި މުވައްއަށް އިންޓަރނެއްގެ ގޮތުގައި ލީގ11ަޑިސެންބަރު  2019އިން  11ޑިސެންބަރ

 ނެވެ.ވަޒީފާގެ ތަޖުރިބާ ދެވު

  ްމި  ވެ.ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނެ 28ޮނެވްނަބުރ  2019،  '2019މުވައްޒަފުންގެ އަހަރީ ބައްދަލުވުން، 'ސްޓާފް ނައިޓ

ފުނަށް ހަނާދނީ ވަނަ އަހަރު ފާހަގަކޮްށލެވޭ ެއކިއެކި ކާމިޔާބީތައް ހޯދާފައިވާ ުމވައްޒަ 2018އަދި  2017ހަފްލާގައި 

 ނެވެ.ލިޔުމާއި ހަނދާނީ ފިލާ ދެވު

  .ެކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ސްޓާފް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ކާޑު ހަދައި ހަވާލުކުރެވިފައިވެއެވ 

 ޫގައި  2019ޖޫން  18ސިޓީގައި އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުަމށް  އައްޑ

ގެ ނިޔަލަްށ  2020ޖޫްނ  05ވަނީ ފާސްކޮށްަފއެވެ. އަދި ކައުންސިލުން ނިްނމާފައިވާ ކަންކަން  ކައުންސިލުން

  ނިންމިއެެވ.ތަންފީޒުކުރުމަށް ވެސް 

 ފާސްކުރުން  ތައްޔާރުކޮށް  ބަޖެޓާއި މަސައްކަތު ތާވަލް  ގެ 2019 6.2.1

ވަނަ  2019ޖަނަވަރީ  15އަހަރުގެ ބަެޖްޓ  ވަނަ 2019ސިޓީ ކައުންސިލްެގ  ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައިވާގޮތުގެ ަމތިން އައްޑޫ

ސިޓީ  ވަނަ ޖަލްސާއިން ވަނީ ފާސްކުރެވިފައެވެ. މިޖަލްސާގައި އައްޑޫ 2ދުވަހުގައި ބޭއްވުނު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

 2019އަދި ރުފިޔާއެވެ.  46,581,394.67ވަނަ އަަހރުގެ މުޅި ބަޖެޓުގެ ގޮތުގައި ަކނޑައަޅާފައިވަނީ  2019ކައުންސިލްގެ 

 ގުމަށް ރާވާފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތާވަލް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވެއެވެ. ހިން އެކިއެކި ސެކްޝަންތަކުން ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ

 ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން  6.2.2

ން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައިވާގޮތުގެ ަމތިން ފެބުރުވަރީ އަދި ޖުލައި ަމހުގައި ކައުންސިލްގެ ފަރާތު

ބާއްވާ ބައްދަލުުވންތައް ވަީނ ބޭއްވިފައެވެ. އެގޮތުން ފެބުރުަވރީ މަހުގެ ތެރޭގައި އައްޑޫގެ އެކި އަވަށްތަކުގައި ބޭއްވުުނ 

ފައިވެއެވެ. އަދި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ނިުމނު އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރެވި

ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ވެސް އައްޑޫގެ އެކި އަވަށްތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭްއވުނެވެ. މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި  2020މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިންގުނު ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް  6ވަނަ އަހަރުގެ  2019

 ހިމެނުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދިފައިވެއެވެ. މި ބައްދަލުވުންތަކުގެ އިތުރުން މާލޭގައި

 ދިރިއުޅޭ އައްޑޫގެ ރައްޔިތުންނާއި ވެސް ކައުންސިލުން ވަނީ ބައްދަލުކޮށް އެބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަޜާ ހޯދާފައެވެ. 

 އެއްކުރުން  ހިސާބު  ތަފާސް  ޓީގެ ސި  އައްޑޫ  6.2.3

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ ތިން މަހުން އެއްމަުހ އައްޑޫގެ އާބާދީ އާއި، އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ، ބޯހިޔާވަހިކަން،  2019

ވެ. ނަމަވެސް މި ތަޢުލީމު، ސިއްޙަތު، ުމނިސިޕަލް ޚިދުމަތްތަކާއި އިޖުތިމާއީ ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާުތތައް އެްއކުރެވިފައި ވެއެ

 މަޢުލޫމާތުތައް އެކިއެކި އިދާރާަތކުން ލިބުމުގައި ދަތިތައް ހުރުމާއެކު ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެްއ ފުރިަހމައަށް އެއްކުރެވިފައި ނުވެއެވެ.

 ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ނުާވތީ އައްޑޫގެ ތަފާސް ހިސާބު ރިޕޯޓް ހެދިފައި ނުވެއެވެ. 

 ރިވިއުކުރުން  ޕްލޭން  ޔޫޒް  ހެދުމާއި ލޭންޑް  ޕްލޭން  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އަރބަން  6.2.4

 އައްޑޫސިޓީގެ އާބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް މާސްޓަރ ޕްލޭން ހެދުމާއި އައްޑޫގެ ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން ރިވިއުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ސައްކަތް ގައި ވަނީ ރިޔަން ޕްރިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ހަވާުލކުރެވިފައެވެ. މި މަ 17އޮކްޯޓަބރު  2019އިޢުލާންކޮށް 

)ހަތަރުލައްކަ ނުވަދިހަ އަށްހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަންސާސް ހަރުފިޔާ ސައުވީސް ލާރި(  ރުފިޔާ 498,956.24ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ 

 އަށެވެ.

 



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

 ހަވާލުކުރުން  ފްލެޓްތައް  ހުޅުދޫމީދޫ ހިތަދޫ އަދި  6.2.5

ފްލެޓްގެ ފޯމްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް  230ލާންކުރެވުނު އިޢުތެރެއިން ފުރަތަމަ ފޭސްގައި  ފްލެޓްގެ 264ހިތަދޫގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ 

ފްލެޓްތަކަށް ކުރިމަިތލީ ފަރާތްތަުކގެ ޕޮއިންޓް ލިސްޓް އާންމުކޮށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތުަގއި ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާތަަކްށ 

ޓް ލެ ންމެ މަިތން މާްކސް ލިބުނު ފަރާްތތަކަށް ފް. އަދި ީމގެ ތެރެއިން އެވެބަލައި ފައިނަްލ ޕޮއިންޓް ލިސްްޓ އާންމުކުރެވިފައިވެއެ

ފްލެޓް ވަނީ ފްލެޓް  193ފްލެޓްގެ ތެެރއިން  230ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން އިޢުލާންކުރެވުނު 

ފްލެޓް ވަނީ  5ފްލެޓްެގ ތެރެއިން  48ލިބުނު ފަރާތާއި ހަވާލުކުރެވިަފއެވެ. އަދި ހުޅުދޫމީދޫއިން އިޢުލާންކުރެވުނު 

 ފްލެޓްތަކަށް ވަނީ ިއޢުލާންކުރެވިފައެވެ. މީގެ ތެރެއިން ބާކީ ހުރިހަވާލުކުރެވިފައެވެ. 

 އި ޓޫރިޒަމަށް ބިން ދޫކުރުން ކަނޑައަޅަ  ބިންތައް  މް ޓުއަރިޒަ  6.2.6

ގެ ރުގެ ތެރޭގައި އައްޑޫވަނަ އަހަ 2019ތިސާދު ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި އައްޑޫގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ތަރައްޤީކޮށް އައްޑޫގެ އިޤް

ނޑައަޅާއި އެ ޒޯންތަކުން ބިްނދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން އައްޑޫގެ   5އަވަށްތަކުގައި ޓޫރިޒަމް ޒޯންތައް ކަ

ނޑައެޅުނު ޓޫރިޒަ ޓާ ޒޯންތަކުގެ ކޮންސެޕްޓްތައް ތައްޔާރުކޮށް އެ ޒޯންތަކުގައި ގެސްޓްހައުސް އަދި ސިޓީ ހޮ މްއަވަށުން ކަ

 114ބިމަށް އިޢުލާންކުރެވިފައިވާއިރު  96ޢުލާންކުރެވިފައެވެ. މި ޒޯންތަކުން ތަރައްޤީކުރުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އި

  ފަރާތަކުން ބިޑް ގަނެފައިވެއެވެ. 

 ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން  އަހަރީ ރިޕޯޓާއި މާލީ  6.2.7

ވަނަ އަހަރުގެ  2019ރު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓާއި ވަނަ އަހަ 2018ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި ވާގޮތުގެ މަތިން 

 2018މަސްދުވަހުގައި ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުެގ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކޮށް ޢާންމުކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި  6ފުރަތަމަ 

 އި އެލް.ޖީ.އޭ އަށް ފޮނުވިފައިވެއެވެ. ތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފީނޭންސް އާވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ރިޕޯޓް ވެސް 

 މަސައްކަތް  ހެދުމުގެ  މޫޓް  08 ބަނދަރުގައި  ފޭދޫ  ސިޓީ  އައްޑޫ  6.2.8

 ނުވާތީ  ލިބިފައި ހިސާބުތަކެއް އަންދާސީ  އެކަށީގެންވާ ކުރެވި އިޢުލާން ފަހަރަށް 03މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

 ޝަރުތުހަމަވާ  މަސައްކަތަށް މި  މަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ ގައ2ި ގެ(ށ) އްދާގެމާ ވަނަ 10.31 ގަވާއިދުގެ މާލިއްޔަތު

 ދުވަހު  ވަނަ 30 ސެޕްޓެންބަރު 2019.  ދުނެވެހޯ ކޮޓޭޝަން އެފަރާތްތަކުގެ ދައްކައިގެން ވާހަކަ ވަކިން ފަރާތްތަކާއި



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

 .ދެއްކިފައެވެ  ފައިސާ ބިލައްވަނީ ނިމި އްކަތްމަސަ ކުރެވުނު ހަވާލު އިއިންވެސްޓްމަންޓާ ރިއަސް އެސް .އެން.އެސް.އެސް.އާރް

މި  ރުފިޔާ )ނުވަދިހަ ހަތްހާސް ތިންސަތޭކަ ތިރީސްއަށް ރުފިޔާ ހަތްދިހަ ހަތަރު ލާރި( އެވެ. 97,338.74މިމަސައްކަތުގެ އަގަކީ 

 ތެރެއިން  އޭގެ ހަރުކޮށްފައިވާއިރު ހޮޅި  ހަތަރު މަތީ މަސައްކަތުގެ އިތުރު މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި އެފަރާތާއި ހަވާލުކޮށްގެން މޫޓުގެ

 ހަރުކުރުމަށް މޫޓް މަސައްކަތަކީ މި މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ. މަރާމާތުކުރުމުގެ ވަކިކޮށް  މޫޓާއި ހޮޅި 02

 ކުރެވުނު  ހޯދައިގެން ކޯޓޭޝަން ގޮތުގައި ކޮންޓިނިއުއޭޝަނެއްގެ އެއްބަސްވުމުގެ ވެވުނު އެކު އާއި  އެސް .ންއެ.އެސް.އެސް.އާރް

ޚަރަުދ  )ހަތްހާސް އަްށސަތޭކަ ނުވަދިހަ ތިްނ ރުފިޔާ ތިރީސް ތިން ލާރި ( ރުފިޔ7,893.33ާމިކަމަމަށް  .ސައްކަތަކެވެމަ

 ކުރެވިފައި ވެއެވެ. 

 މަރާމާތުކުރުން  ފެންސް  ސްޓޭޑިއަމްގެ  ވެންބޮޅަފިށި  މަރަދޫ  6.2.9

 ކުރެވުނު ހަވާލުކުރެވިގެން ލިމިޓެޑާއި އިވެޓްޕްރަ ކޮމްޕެނީ އޮޒެލިކް ދުވަހު ވަނަ 18 ނޮވެންބަރު 2019 މިމަސައްކަތަކީ

ރުފިޔާ )ހަތަރު ލައްކަ 489,240.19މިމަސައްކަތުގެ އަގަކީ  .ދޫކުރެވިފައެވެ ފައިސާ ބިލައްވަނީ ނިމި މަސައްކަތް. މަސައްކަތެކެވެ

 އަށްޑިހަ ނުވަހާސް ދުއިސައްތަ ސާޅީސް ރުފިޔާ ނަވާރަ ލާރި( އެވެ.

 ހޯދުން  ފަރާތެއް  ކޮށްދޭނެ  ލެވެލް  ސާފުކޮށް ( އެތެރެ  އިންފާރުގެ ) ސަރަޙައްދު  ފްލެޓް  ށްފައިވާ ކޮ ޢިމާރާތް  ހިތަދޫގައި  6.2.10

 ކުރެވުނު ހަވާލުކުރެވިގެން ލިމިޓެޑްއާއި ޕްރައިވެޓް ކޮމްޕެނީ މިރާޖް ދުވަހު ވަނަ 26 ނޮވެންަބރު 2019 މިމަސައްކަތަކީ

ރުފިޔާ ) އަށްޑިހަ  84,895.00މި މަސައްކަތުގެ އަގަކީ  .ވިފަެއވެދޫކުރެ ފައިސާ ބިލައްވަނީ ނިމި މަސައްކަތް. މަސައްކަތެކެވެ

 ހަތަރުހާސް އަށްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ފަސް ރުފިޔާ( އެވެ.

 ން ޖެހު  ނެރުބައްތި  02 އަވަށުގައި  ފޭދޫ  ޓީ ސި  އައްޑޫ  6.2.11

 ނުވުމުން  ގެންދެވިފައި ށްއަކުރި ކަތްމަސައް އިއުލާންކުރެވި ބައްތިެޖުހމަށް އަވަށްތަކެއްގައި ހުރިހާ ސިޓީ އައްޑޫ ފަހަރުމަތިން އެކި

 08 އިންވެސްޓްމަންޓާއި ރިއަސް އެސް .އެން.އެސް.އެސް.އާރް ހޯދައި ކޮޓޭޝަން ފަރާތުގެ 03 ގޮތުން މަސައްކަތެއްގެ އަވަސް

 52,280 މިމަސައްކަތުގަ އަގަކީ .ނިމިފައެވެ ވަނީ ހާރުމި  ވަނަ ދުވަހު ަމސައްކަތް ހަވާލުކޮށް މި މަސައްކަތް 2019އޮގަސްޓް 

 ރުފިޔާ) ފަންސާސް ދެހާސް ދުއިސައްތަ އަށްޑިހަ ރުފިޔާ( އެވެ.



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

 ޖެހުން  ބައްތި  ނެރު  13 އަވަށުގައި  މީދޫ  ސިޓީ  އައްޑޫ  6.2.12

ގައި ނޫރައްދީން އިންވެސްޓްމެންޓާއި ވަނީ  2019ޑިސެންބަރު  19ބައްތިޖެހުމަށް  މީދޫގެ އެކި ޗެނަލްތަކުގައި ނެރު

ރުފިޔާ ) އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް  150,202.00ކަތް އެފަރާތާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައެވެ. މިމަސައް

 އަށެވެ. ދުވިއްސައްތަ ދެ ރުފިޔާ ( 

 މަސައްކަތް  ސާރވޭކުރުމުގެ  ޖެހުމަށް  ބައްތި  ނެރުގައި  އަދި  ހާހަލުގައި  ސިޓިގެ  އައްޑޫ  6.2.13

  ކުރުމަށް  ސާރވޭ ގޮތުން ބެުލމުގެ ހާލަތު  ތަކުގެ ބައްތި ެޖހުމަށް ބައްތިނެރު އަވަށްތަކުގައި އެކި ސިޓީގެ އައްޑޫ މަސައްކަތަކީ މި

މިމަސައްކަތުގެ  .މަސައްކަތެކެވެ ކުރެވުނު ހަވާލުކޮށްގެން އާއި ކޮންޓްރެކްޓާރސް އެންޑް ފާރ ވަނަދުވަހު  09 ޖުލައި  2019

 ރުފިޔާ )ނުވަހާސް ރުފިޔާ( އެވެ. 9,000.00އަގަކީ 

 މަސައްކަތް  ހެދުމުގެ  ކެބިން  02 ސެކްޝަނުގައި  ޕްލޭނިންގ އިދާރާގެ  ސިލް ކައުން  ސިޓީ  އައްޑޫ  6.2.14

 ކޮޓޭޝަން  ފަރާތުގެ 3 ގޮތުން މަސައްކަތެއްގެ  އަވަސް  މަސައްކަތް ހެދުމުގެ ކެބިން ސެކްޝަންގައި ޕްލޭނިންގ އިދާރާގެ  މި މިއީ

މިމަސައްކަތުގެ އަގަކީ  .ސައްކަތެކެވެމަ ނުގެންދެވު ށްއަކުރި ހަވާލުކޮށް އާއި ރިއަސް  އެސް.އެން.އެސް.އެސް.އާރް ހޯދައި

 ލާރި( އެވެ. ރުފިޔާ )ފަންސާސް ހަހާސް ހަސަތޭކަ ނުވަދިހަނުވަ ރުފިޔާ ހަތްދިހަ ދެ 56,699.72

 ޕްލޭން  ޔޫޒް  ލޭންޑް  އަދި  ކޮންސެޕްޓް  ތަކުގެ  ޒޯން  ޓުއަރިސްޓް  06 ކަނޑައެޅުނު  ކުރުމަށް  ތަރައްޤީ  ސިޓީގައި  އައްޑޫ  6.2.15

 ކަތް މަސައް  ހެދުމުގެ 

 މި  .މަސައްކަތެކެވެ ކުރެވުނު ހެދި އެއްބަސްވުން ލިމިޓެޑާއިއެކު ޕްރައިވެޓް ޑިއްކާ ވަނަދުވަހު 26 ސެޕްޓެންބަރު 2019 މިއީ

ނޑައަޅާފައިވާ ޓު ރިޒަމް ޒޯންތައް ތަރައްޤީކުރާނެ ގޮތުގެ ކޮންސެޕްޓްތައް އަމަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އައްޑޫގެ އަވަށްތަކުން ކަ

 ރުފިޔާ )އެއްލައްކަ ފަންސާސް ހަތަރުހާސް ރުފިޔާ( އެވެ.154,000.00މިމަސައްކަތުގެ އަގަކީ  ވެއެވެ.ވިފައިތައްޔާރުކުރެ

 އައްޑޫސިޓީ މާމެންދޫ ސަރަހއްދުން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ސާރވޭ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  6.2.16

ވަކިކުރުމަށް ޒެނިތު ސަރވެއަރސް އާއި މިއީ ހިތަދޫ އަވަށު މާމެންދޫ ސަރަހައްދުން ދޫކުރެވިފައިވާ ބިންތަުކގެ ސާރވޭކޮށް އިން

ގައި ހަވާލުކުރެވުނު މަސައްކަތެކެވެ. މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސަރަހައްދުގެ މަގުތައް ހެދިފައި  2019އޮކްޓޫބަރު  10



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

ކަތް ކޮށްފައިވަނީ ނުވާތީ މިމަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިމިފައި ނުވެއެވެ. އަދި ނިމުނު މަސައްކަތް އިންސްޕެކްޓް ކުރެވުނުއިރު މަސައް

 ދެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ޚިލާފަށްަކމުގައިވާތީ މިމަސައްކަތުގެ ބިލް އަދާކުރެވިފައި ނުވެއެވެ. 

 އެޅުން  ޓާރފް  ފުޓްބޯޅަދަނޑުގައި  އީދީގަލި  6.2.17

. އްކަތެކެވެމަސަ ކުރެވުނު ސޮއި ބަސްވުމުގައި އްއެ އެކު އާއި 8 ޓްރިޕްލް ދުވަހު ވަނަ 08 އޮގަސްޓް  2019 މިމަސައްކަތަކީ

 ޓާރފް ކުރިއަށްދަނީ މިހާރު ،އޮތުމަށްފަހު މަޑުޖެއްސިފައި  މަސައްކަތް ސަބަބުން ބަދަލުތަކެއްގެ ޖެހުނު ގެންނަން މަސައްކަތަށް

 އެންޑް  ސްޕޯރޓްސް ،ޔޫތު އޮފް މިނިސްޓްރީމި މަސައްކަތަކީ . މަސައްކަތެވެ ސިސްޓަމްގެ ނޭޖްޑްރެއި ބޭނުންވާ އެޅުމަށް

ށް ގެންދާ މަސައްކަތެކެވެ. މި މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ އައިން ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރި މަންޓްރވައެމްޕަ ކޮމިއުނިޓީ

) އެއް މިލިއަން ދުވިއްސައްތަ ހަތްދިހަ އެއްހާސް ދުވިއްސައްތަ ފަސްދޮޅަސް ހަ ރުފިޔާ ސާޅީސް   ރުފިޔާ 1,271,266.48

 އެވެ.  އަށް ލާރި(

 މަސައްކަތް  ހެދުމުގެ  އް ހޯލެ  ބެޑްމިންޓަން  އސެންޓަރުގަ  ޔޫތު  އަވަށު  ހިތަދޫ  6.2.18

 ރީޖަނަލް ންއޭޝިއަ ސައުތު ހަމަޖެހިފައިވާ  ބޭއްވުމަށް ިސޓީގައި އައްޑޫ ދުވަހު ވަނަ 5 އޮކްޓޫަބރު 2019 މިމަސައްކަތަކީ

 ޔޫތު . ވެމަސައްކަތެކެ ކުރެވުނު ގޮތުން ކުރުމުގެ  ތައްޔާރު  ސެންޓަރު ޔޫތު ހިތަދޫ ށްމުބާރާތަ ބެޑްމިންޓަން 21 އަންޑަރ

 އައްޑޫ ކައުންސިލާއި ސިޓީ އައްޑޫ  ކުރުމަށް މަސައްކަތް ހެދުމުގެ ހޯލެއް ފެންވަރެއްގެ ރަނގަޅު ބެޑްމިންޓަން ސެންޓަރުގައި

ނޑައެޅުނު ފެށުމަށް މުބާރާތް. ހަވާލުކުރެވުނެވެ މަސައްކަތް އެއްބަސްވެވި ސޮސައިޓީއާއި ކޯޕަރޭޓިވް ޕީޕަލްސް  ދުވަހަށް ކަ

ޓާއި ންނިމިފައި ނުވި ނަމަވެސް މުބާރާތް ބޭއްވޭ ވަރަށް މަސައްކަތް ނިމިަފއިވެއެވެ. އަދި އެގްރިމެ އެއްކޮށް ންމުޅި މަސައްކަތް

ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ. މިމަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ  2020ޖަނަވަރީ  15އެއްގޮތަށް މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު 

 އެވެ.ދޮޅަސް އެއްހާސް އެއްސަތޭކަ ނުވަދިހަ އެއް ރުފިޔާ ސައުވީސް ލާރި ( ) ހަ މިލިއަން ފަސް ރުފިޔާ 6,061,191.24

 ގެނައުމުގެ  ބަދަލުތައް  ގެންނަންޖެހޭ  ފާރަށް  ދަނޑިޖަހައި  ދިދަ  ސެންޓަރުގައި  ޔޫތު  އަވަށު  ހިތަދޫ  ސިޓީ  އައްޑޫ  6.2.19

 މަސައްކަތް 

 ރީޖަނަލް ންއޭޝިއަ ސައުތު ހަމަޖެހިފައިވާ  ވުމަށްބޭއް ިސޓީގައި އައްޑޫ ދުވަހު ވަނަ 5 އޮކްޓޫަބރު 2019 މިމަސައްކަތަކީ

 ކުރަންޖެހުނު ގޮތަކަށް ކުއްލި ގޮތުން ކުރުމުގެ  ތައްޔާރު ސެންަޓރު ޔޫތު ހިތަދޫ ށްމުބާރާތަ ބެޑްމިންޓަން 21 އަންޑަރ



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

 ފެންވަރެއްގައި ވާއެކަށީގެން މަސައްކަތް  ގޭޓުގެ ފާރާއި ތެރޭަގއި މުއްދަތުގެ ބާކީއޮތް ފެށުމަށް މުބާރާތް. މަސައްކަތެކެވެ

ނޑި ތެޅުމާއި ބައެއް ފާރުގެ  ބޭރު ސެންޓަރު ޔޫތު ހަމައެކަނި އުނިކޮށް މަސައްކަތް ފާރުގެ ގޭޓާއި ނިންމައިނުލެވޭެނތީ  ދިދަދަ

މިމަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ .  މިމަސައްކަތް  ހަވާލުކުެރވުނެވެ ދުވަހު ަވނަ 01 އޮކްޓުބަރު 2019 އިންވެސްޓްމަްނާޓއި ޒީ.އީ ޖެހުމަށް

 އެވެ.) ސާޅީސް ނުވަހާސް ދުވިއްސައްތަ ފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާ (  ރުފިޔާ 49,260.00ގަކީ އަ

 މަރާމާތުކޮށްދިނުން  ފެންސް  ދަނޑުގެ  ފުޓްބޯޅަ  މަނިކު  ހިތަދޫ  6.2.20

އްކަތުގެ ށް ގެންދެވިފައިވާ ަމސައްކަތެކެވެ. މި މަސައަމި މަސައްކަތަކީ ފަޒާ ބިޒްނަސް އިންވެސްޓްމަންޓާއި ހަވާލުކުރެިވގެން ކުރި

 އެވެ.) ނުވަދިހާ ނުވަ ހާސް ހަތްސަތޭކަ ހަތްދިހާ ހަތް ރުފިޔާ ( ރުފިޔާ  99,777.00 ޖުމްލަ އަގަކީ

 މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ  މަރާމާތު  ހޯލް  ބެޑްމިންޓަން  ސެންޓަރު  ޔޫތު  މަރަދޫފޭދޫ  6.2.21

 13ތަކީ ލިތިއަމް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި މަރަދޫފޭދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ބެޑްމިންޓަން ހޯލު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަ

) ސާޅީސް ތިންހާސް ރުފިޔާ  43,605.18ގައި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތެކެވެ. މިމަސައްކަތުގެ އަގަކީ  2019ޖޫން 

 އެވެ.ހަ ސަތޭކަ ފަސް ރުފިޔާ އަށާރަ ލާރި ( 

 އި ޕާޓިޝަން ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ހުޅުދޫ އެސް.ޓީ.އޯ އިމާރާތުގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާގަ  6.2.22

ގައި ނޫަރއްދީން އިންވެސްޓްމެންޓާއި ހަާވލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތެކެވެ.  2019ޑިސެންބަރު  17މިމަސައްކަތަށް އިޢުލާންކޮށް 

 ) އެއް ލައްކަ  ރުފިޔާ 169,600.00 ގެ ނިޔަލަށް މިމަސައްކަތް ނިމފައި ނުވެއެވެ. މިމަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކ2019ީ

 އެވެ.ފަސްދޮޅަސް ނުވަހާސް ހަ ސަތޭކަ ރުފިޔާ (

 މަސައްކަތް  ރޭނުމުގެ  އިންފާރު  ބައިގެ  ކުރެވުނު  އިތުރު  އަލަށް  އަށް ސަހަރާ  ހިތަދޫ  6.2.23

ހިތަދޫ ސަހަރާއަށް އަލަށް އިތުރުކުރެވުނު ބައިގައި އިންފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް އައި.ޑީ.ސީ މޯލްޑިވްސް އާ ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ 

)  ރުފިޔާ  195,751.59ގެ ނިމިފައި ވާއިރު މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ  2019ގައެވެ. މިމަސައްކަތް  2019މާރިޗު  25

 އެވެ. އެއް މިލިއަން ނުވަދިހަ ފަސްހާސް ހަތް ސަތޭކަ ފަންސާސް އެއް ރުފިޔާ ފަންސާސް ނުވަ ލާރި ( 



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

 ހިތަދޫ ހުކުރު މިސްކިތުގެ ފުރާޅު މަރާމާތުކުރުން  6.2.24

ގައި ސަންޝެލް  2019ޑިސެންަބރު  25ދޫ ހުކުރު މިސްކިތް ފުރާުޅގައި ޑެކޮރާ ބޮންޑު ޓިުނ ޖެުހމުގެ މަސައްކަތް ހިތަ

)  ރުފިޔ577,595.06ާސް ޕްރައިވެޓް ލިމޓެޑާއި ވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައެވެ. މިމަސައްކަތް އެފަރާތާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ މޯލްޑިވް

 އަށެވެ. ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ފަސް ރުފިޔާ ހަ ލާރި ( ފައްސަތޭކަ ހަތްދިހާ ހަތް ހާސް ފައް

 ޒިކުރާ މިސްކިތް މަރާމާތުކުރުން  6.2.25

 17ހިތަދޫ ޒިކުރާ މިސްކިތުގައި ކުރަންހުރި މަރާމާތުތައް ކުރުމަށް ޒިކުރާ ފައުންޑޭޝަނާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވި 

 268,910.55. މިމަސައްކަތް އެފަރާތާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ގައި މަސައްކަތް ވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައެވެ 2019ޑިސެންބަރު 

 އަށެވެ. ) ދެ ލައްކަ ފަސްދޮޅަސް އަށް ހާސް ނުވަ ސަތޭކަ ދިހަ ރުފިޔާ ފަންސާސް ފަސް ލާރި (  ރުފިޔާ

  ލިޔުން  ފޮތް  ވަނަވަރު  ސިޓީގެ  އައްޑޫ  6.2.26

ފޮތުގެ ދިވެހިބަހުން ލިޔަން ހަމަޖެހިފައިވާ ބައިތައް ލިޔުމުގެ ސިޓީގެ ވަނަވަރު ފޮތް ލިޔުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އެ ޑޫއައް

މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. އަދި މިފޮތުގެ މުހިއްމު ބައިތައް އިނގިރޭސި ބަހުން ލިޔުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް ކައުންސިލަށް 

  ވެސް ވަނީ ނިމިފައެވެ.ލިޔަންޖެހޭ ބައިތައް  އިނިގރޭސި ބަހުން އެހެންކަމުންފެންނާތީ އެކަން ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 

 ގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން ރަމަޟާންމަހު  6.2.27

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  2019

އި އައްޑޫގެ ބޮޑެތި މިސްކިތްތަކުގައި ތަރާވީޙް ނަމާދާއި، ދަމު ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ރަމަޟާން މަހުގެ ތެރޭގަ

 ރު ނަމާދަށްފަހު ދަރުސް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގިފައި ވެއެވެ. ސުނަމާދުކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި އެކި މިސްކިތްތަކުގައި އަ

 ން ޤުރުޢާން މުބާރާތް ބޭއްވު  6.2.28

ޖުލައި  07 ރިވަރުންގެ މެދުގައި އައްޑޫ ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވިފައިވަނީ ވަނަ އަހަރު އައްޑުސިޓީގެ ސްކޫލްތަކުގެ ދަ 2019

 މި  ިލބިފައިވާއިރު ތަރުހީބެއް ފުރިހަމަ  ވަރަށް ސްކޫލްތަކުން ުމބާރާތަށް  ގެ ނިޔަލަށެވެ. މ2019ިޖުލައި  11އިން  2019

ނޑު ބޭއްވުމުގެ މުބާރާތް  މުޖްތަމައެއް އެނގޭ ކިޔަވަން ޤުރުއާން  ތަރުތީލުން ފަރިތަކަންމަތީ ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު މަޤްސަދަކީ މައިގަ

ދަރިވަރުން އަދި ބަލައިެގން ކިއުމުގެ ގޮފީގައި ބައިވެރިވި  137މި މުބާާރތުގައި ިހތުން ކިޔުމުގެ ގޮފީގައި ބައިވެރިވި  .ބިނާކުރުމެވެ



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

އުމުރުފުރާއަކަށް  6ކިޔަވާފައިވަނީ ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މި މުބާރާތުގައި  416ދަރިވަރުންނާއެކު ޖުމްލަ  279

 ބަހާލައިގެންނެވެ. 

 ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް  ޤުދުރަތީގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުމަށް އެހީތެރިކަން  6.2.29

 އަވަްށތަކުގެ ޓީގެސި ސަބަބުން ކާރިސާގެ ދިމާވި ވައިގަދަވެ ވިއްސާރާއިގައި ކުރި ސިޓީއަށް އައްޑޫ ގައި 2019 އޮގަސްޓް 11 

 މި އަދި އެފް.ޑީ.އެން.އެމް ނާއިބޭފުޅުން  ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް ގެއްުލންތައް ބެލުމުގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް ލިބިފައިވާ އަށްގަގޭ

 މި  އިކާރިސާގަ މިކުރެވުނެވެ. މަސައްކަތް އެހީތެރިވުމުގެ ފަރާްތތަކަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުން ކާރިސާގައި ޙަރަކާތްތެރިވެ ދާރާއިންއި

 އެއްލައިގެން  ޓިނު ފުރާޅުން ފުރާޅާއި، ގޭގެ  ދިރިއުޅޭ މީހުން ގޮތުން މި . ވެއެވެ ވެފައި ގެއްލުން އަވަށަކަށް ހުރިހާ ސިޓީގެ

 އެއްލުމުގެ ފުރާޅު ކޮޓަރިތަކުގެ ގޭގެ ނުވަތަ ފުރާޅު ަބއެއްގޭގެ ގޮތުން މި. ވެފައިވެއެވެ ގެއްލުން ވަރުގެ އެކި ގެއަކަށ55ް

 އެއްލައިގެން  ފުރާޅު އަދި. ފައިވެެއވެ މުޅިންހަލާކުވެ ސީލިންގ ގޭގެ ބައެއް ވާރޭވެހި ލިންގއަށް ސީ ގޭގެ ސަބަބުން

 ލިބިފައި  ގެއްލުން ތަކެއްޗަށްވެސްޅޭ ހިފާގެންގު ފެންވަދެ ގޭގެތެެރއަށް ސަބަބުން ފެންބޮޑުވުމުގެ ތެރޭގައި ގޯތި ވާރެވެހިގެންނާއި

 ގެއްލުންތައްވެފައި މިނޫންވެސް ށާއިއިންފާރަ ތަކުގެގެ ވެއްޓި ރުއްގަސް ސަބަބުން ވައިގަދަވުމުގެ އިތުރުންވެސް މީގެ. ވެއެވެ

 އެންމެ  މިކާރިސާގެ . ވެއެވެ ލިބިފައި ގެއްލުން ކާރިސާގެ  ގެއަކަށް 22 ގޮތުންގޮތް އެހެނިހެން ވެއްޓިގެންނާއި ރުއްގަސް . ވެއެވެ

 އަވަށްތަކުގެ ހިނގުމާއިގުޅިގެން ކާރިސާ  މި. ހިމެނެއެވެ ދޫތަހި ދިއަ ހުޅުދޫ  މީދޫ، ތެރޭގައި އަވަށްތަުކގެ ލިބުނު ގެއްލުން ތިބޮޑެ

 ހަމަ  ކުރެވުނެވެ. ގުޅިގެން އެފް.ޑީ.އެން.އެމް އިދާރާއާއި  މި މަސައްކަތް  ނެގުމުގެ ގަސްތަށް ތިބޮޑެ ވެއްޓިފައިވާ މަގުތަކަށް

 ފުރާޅު  ގޭގެ ވަރަށް ރިއުޅެވޭދި ގޭގައި ތަކަށްތްރާފަ ގެއްލިފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަން ގުޅިގެން އެއްލާލުމާއި ފުރާޅު ގޭގެ އެއާއިއެކު

 ގުޅިގެން  ހަލާކުވުމާއި  ފުރާޅު ނުއުޅެވޭވަރަށް ދިރި މީހުންނަށް ސާގައި މިކާރި ކުރެވިފައިވެއެވެ. މަސައްކަތްވެސް  ދިނުމުގެ އަޅައި

 ލިބުނު  ގެއްލުން މިހާދިސާގައި. ދެވުނެވެ ހަމަޖައްސައި ބޯހިޔާވަހިކަން ވަގުތީ މީހުންނަށް ގޭގެ 02 ހިތަދޫއަވަށުން އަދި މީދޫ

)ހަތަރު ލައްކަ ފަންސާސް ހަތަރު ހާސް އެއް ސަތޭކަ ހަތަުރ ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ހަތް ލާރި (   ރުިފޔާ 454،104.87 ތަކަށްތްފަރާ

  .ވެއެވެ ޚަރަދުކޮށްފައި ގޮތުގައި އެހީގެ

 ގޭގައި  ފެންވަދެ އަކަށް ގެ 251 ސިޓީގެ ބުންސަބަ ވާރޭވެހުމުގެ ބޯކޮށް ގަިއ ކުރި ވިއްސަރާގައ2019ި އޮކްޓޫބަރ 12އަދި 

 ވަގުތީޮގތުން  ސަބަބުން ވަރުވުމުގެ ނުއުޅެވޭ ކައިބޮއި ކައްކައި ބައެއްގޭގޭގައި  އަދި. ވެއެވެ ގެއްލުންިލބިފައި ށްތަކެއްޗަ ހިފާގެންގުޅޭ



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

 .އެމް  އިދާރާ ކައުންސިލް ފަރާތްތަކަށް ފެންބޮޑުވި ވިއްސާރާއި މި. ވެއެވެ ފޯރުކޮށްދެވިފައި އެހީތެިރކަން މީހުންނަށް ގޭގެ އެފަދަ

 .     ފޯރުކޮށްދެވުެނވެ އެހީތެރިކަން ގުޅިގެން ޕޮލިހުން އަދި އެފް،.ޑީ.އެން

 އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް  6.2.30 

ނޑު ބޭއްވުމުގެ މުބާރާތް މި  ރޫޙް ވަރުގެކުޅި އަށަގަނުވައި އެއްބައިވަްނތަކަން މެދުގައި ޒުވާނުންގެ އައްޑޫ މަޤްސަދަކީ މައިގަ

 ފުރުސަތު ކުޅުމުގެ އެކުޅުންތެރިންނަށް މާހައުލެއްގައި ވާދަވެރި އުފައްދައި ކުޅުންތެރިން ފުޓްބޯޅަ ހުނަރުވެރި އައްޑޫގައި އާލާކޮށް

 26 ފެށިފައިވަނީ މުބާރާތް ގައި ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ މި 2019އައްޑޫގައި ކޮންމެ އަހަރަކު ބޭއްވުމަށް  .ދައިދިނުމެވެހޯ

ގައެވެ.  2020ޖަނަވަރީ  13ވަނީ ގައެވެ. އަދި މުބާރާތް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި 2019 ޑިސެންބަރު

 ރުފިޔާގެ  20,000.00ޓީމަށް  ޗެމްޕިއަން އަދި އިނާމް ފަިއސާގެ ރުފިޔާގެ 10,000.00 ޓީަމށް  ރަނަރަޕް މުބާރާތުގެމި 

   ށަހަޅާފައެވެ. ކައުންސިލުންވަނީ ހު އިނާމް ފައިސާގެ

 

 

                 

  



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް  2019 7

 ގެންދެވިފައިނުވާ ހަރަކާތްތައް 

 2019އެމްޕްލޯއީ އޮފް ދަ މަންތް  7.1

 އާއްމުކޮމެޓީއަށް ންސިލުންކައު ،ހުށަހެޅި ކައުންސިލަށް ފާސްކުރުމަށް އިސްލާޙުކުރުމަށްފަހު އުޞޫލް

 ނުލިބުމުގެ ސަަބުބން މިކަންވަނީ ކުރިއަށް ނުގެންެދވިފައެވެ. ސެކްޝަނަށް އަނބުރާ ނަމަވެސް،ފޮނުވިފައިވީ

      މުވައްޒަފުންގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް  7.2

 ހައުސް  އިން މަދުވުމާއެކު، ޒަފުންމަވައް ގުޅިގެން ަބދަލާ ބޮޑު އައި މެންޑޭޓަށް ބާުރތަކާއެކު ލިބިނު އަލަށް ކައުންސިލަށް

 ތަމްރީނުތަކަށް  ގުޅޭ މަސައްކަތާ ިލބެންހުރި  ބޭރުން ބޮޑަށް، ބަލާފައިަވނީ  ގެންިދއުމަށްވުރެ ކުރިއަށް  ތައްޓްރޭނިންގް

ހޯދައިދިނުމަށެވެ. އެހެންކަމުން ސެކްޝަނުން ރާވާފައިވާ އިންހައުސް ޓްރެއިނިންގ ތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި  ފުރުސަތު

 ދަންނަވާ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައި ނުވެއެވެ. މި

 (ގަޑި 12) ޕީޕަލް ޑިފިކަލްޓް ހޭންޑްލިންގ 

 ް(ގަޑި 06) ސްޓްރެޓެޖީސް ކޮމިއުނިކޭޝަނ 

 (ގަޑި 08) ސްކިލް ލީޑަރޝިޕް އެ - ކޯޗިންގ 

 ެދިއުން ދަތުރު އާލާކުރުމަށް އެކުވެރިކަން މުވައްޒަފުންގ 

 ް(އޮފީސްތަކުގެ އަވަށު) ޓްއޮޑި އާރު.އެޗ 

 ް(ގަޑި 08)  މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އެޑްވާންސްޑ 

 ް(ގަޑި 8) ރިސެޕްޝަނިސްޓް ޕާރފެކްޓ 

 ް(ގަޑި 08 )މެނޭޖްމަންޓް ރިސޯސް ހިއުމަން ސްޓްރެޓެޖިކ 

 ް(ގަޑި 8) ޓްރެއިނިންގ އޮޓޯކެޑ 

 ް(1 ބެޗް( )ގަޑި 06) އިންޓެލިޖެންސް އިމޯޝަނަލް އެޑްވާންސްޑ 

 ް(2 ބެޗް( )ގަޑި 06) އިންޓެލިޖެންސް އިމޯޝަނަލް ސްޑްއެޑްވާނ 



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

 ޭ(ކޮލަމްބޯ) ދަތުރު ކުރާ ހޯދުމަށް ތަޖުރިބާ މަސައްކަތާއިގުޅ 

 ް(ގަޑި 8) ކޮމިއުނިކޭޝަން އިފެކްޓިވ 

 ވިޝަން އައްޑޫ/ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން ޗާޕުކުރުން 7.3

އަގު ޯހދިފައިވީ ނަމަވެސް އިޢުލާންކޮށް ވިޝަން އައްޑޫ އަދި ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން ހެދުމުގެ މަސައްކަތަށް 

 ށް ގެންދެވިފައިނުވެއެވެ. އައެމަސައްކަތަށް ލިބިފައިވާ އަގު ަބޖެޓްކުރެވިފައިވާ އަގަށްވުރެ ބޮޑުވާތީ މިމަސައްކަތް ކުރި

 ތަފާސް ހިސާބު ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުން  7.4

ތަކުން ލިބުމުގައި ދަތިަތއް ހުރުމާއެކު ހުރިހާ ސިޓީގެ ތަފާސް ހިސާބު ތަކުގެ މަޢުލޫމާތުތައް އެކިއެކި އިދާރާ އައްޑޫ

މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމައަށް އެއްކުރެވިފައި ނުވެއެވެ. މަޢުލޫމާތުތަްއ އެއްކުރުމުގައި ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ނުވާީތ 

 އައްޑޫގެ ތަފާސް ހިސާބު ރިޕޯޓް ހެދިފައި ނުވެއެވެ.

  



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

 ރަކާތްތަކާއި ވިޔަފާރި ކައުންސިލުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަ 8

  ް14ޑިސެންބަރު  2016ޝެއަރ ގަތުމަްށ  51އައްޑޫ ޕީޕަލްސް ކޯޕަރޭޓިވްގެ %އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުނ 

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައިވަނީ މި ކޯޕަރޭޓިވްގެ  2017ވަނަ ދުވަހު ކައުންސިލުން ނިްނމަފައިވާ ނިންމުމާއި ގުޅިގެން 

 ތަރައްޤީގައި  އައްޑޫގެ ކުރުވުމާއި، ބާރުވެރި ގޮތުން އިޤްތިޞާދީ ރައްޔިތުން ޑޫސިޓީގެޙިއްސާގަނެފައެވެ. މިއީ އައް 

ކޯޕަރޭޓިވްއެކެވެ. ކައުންސިލުން މި ކޯޕަރޭޓިވްގެ  މަޤްޞަދުގައި އުފައްދާފައިވާ ކުރުމުގެ އިތުރު ޙިއްސާ  ރައްޔިތުންގެ

ވަރަްށ މުހިއްމުކަމެއްކަމަށް  ފަށައިގަތުމަކީ  ވާން ޙަރަކާތްތެރި ކޯޕަރޭޓިވް ޕީޕަލްސް ހިއްސާގަނެފައިވަނީ އައްޑޫ

 އަދި އިޤްތިޞާދީ ރައްޔިތުންގެ އައްޑޫ އެކު ފެށުމާއި ހިނގައިގަންނަން ޙަރަކާތްތައް ފާހަގަކުރެވޭތީ އާއި މިކޯޕަރޭޓިވްގެ

 ފަހިވާނެ ރުޞަތުފު ދިއުމުގެ ކުރިއަރައިގެން އިތުރަށް ފެންވަރު  ދިރިއުޅުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ހަރުދަނާވެ ގުޅުން އިޖްތިމާޢީ

ވަނަ އަހަރުގެ ެތރޭގައި އޭ.ޕީ.ސީ އިން ހިންގާފައިވާ ސޯލަރ ޕެނަްލ  2018ކުރެވޭތީއެވެ. އަދި  ޤަބޫލު ކަމަށް

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން އެހެން ވިޔަފާރިތައް ފުޅާކުރުމަށް އެކިގޮތްތޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވި އޭ.ޕީ.ސީގެ 

 ރުމަށް މަސައްކަތްކުރެވިފައިވެއެވެ. މަސައްކަތްތައް ހަރުދާނާކު

 

  ިވަނަ  2019ހިއްސާގަނެފައިވެއެވެ. އަދި  8712ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އައްޑޫގެ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައ

 ގެ ނިޔަލަށް ހިއްާސއަށް ވާ ފައިދާ ކައުންސިލަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި  2018އިްނ  2013އަހަރުގެ ތެރޭގައި 

 ފައިވެއެވެ. ލިބި ރުފިޔާ 993,168

 

 ެނަ ޖަލްސާގައި ވަ 28ވަނަ އަހަރުގެ  2019މަށް ކައުްނސިލްގެ ހިއްސާގަތުވިހިހާސް  މޯލްޑިވެސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގ

  ރުފިޔާގެ ހިއްސާވަނީ ގަނެފައެވެ. 700,000 ނިންމައި 

 

  ެގައި ބޭއްވުނު  2019ޖަނަވަރީ  01ހިއްސާ ގަތުމަށް  %5އެސް.އެމް.އީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ގ

   ހިއްސާ ގަނެފައިވެއެވެ. ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާއިން ނިންމާަފއި 2019ކައުންސިލްގެ 

 



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

 ީބާޒާރު  ސިޓީ އެއްބަސްވުމުގެ ވެފައިވާ ދެމެދު ކައުންސިލާއި  އައްޑޫސިޓި އާއި  ޔުނިވާރސިޓީ ޤައުމ

 ހޯދުމުގެ  ލުޔެއް ޚަރަދުތަކަށް ފެތުރުމުގެ ތަޢުލީމު ކެމްޕަސްގެ ހިތަދޫ ޔުނިވާރސިޓީގެ ގައުމީ ޤާއިމްކުރެވިފައިވެއެވެ. މިއީ

ކުރިޔަށް ގެންދާ  މަޤުޞަދުަގއި އިތުރުކުރުމުގެ ންކެރިފޯރުންތެރިކަ  ކައުންސިލްގެ އައްޑޫސިޓީ އާއި މަޤުސަދުގައި

ނޑައެޅޭ މިއީ މިކަމަށް. މަޝްރޫޢެކެވެ  49 އިން ދަނީލީބޭއާމް ކުއްޔަށްދީގެން ގާއިމުކޮށް ފިހާރަތައް ބިމުގައި ކަ

. މަޝްރޫއެކެވެ ރޭވިފައިވާ ލިބޭގޮަތށް ކެމްޕަހަށް ހިތަދޫ އިންސައްތަ 51 އަދި ކައުންސިލަށް އައްޑޫސިޓީ އިންސައްތަ

 .ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ ކުއްޔަށް ފިހާރައެއް 07ފިހާރައިގެ ތެރެއިން  10 އިމާރާތްކޮްށފައިވާ ބިމުގައި މި މިގޮތުން

  



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

 ހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް ވަނަ އަ 1920ކައުންސިލްގެ  9

 މާލީ ޚުލާސާ  9.1

) ސާޅީސް ތިން މިލިއަން ފަސް ސަތޭކަ އަށްޑިހަ 43,581,395 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލް އިން ފާސްކޮށްފައިވަނީ  2019

) އެގާރަ 11,214,012 އެއްހާސް ތިންސަތޭކަ ނުވަދިހަ ފަސް ރުފިޔާ ( ގެ ބަޖެޓެކެވެ. އެއީ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އިން 

ލިއަން ދުއިސައްތަ ސާދަހާސް  ބާރަ ރުފިޔާ ( އާއި މިިނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންްޑ ޓްރެޜަރީއިން ކައުންސިލަްށ މި

) ތިރީސް ދެ މިލިއަން އަށް ތިން ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތްހާސް ތިން ސަތޭކަ   32,367,383ދޫކުރެއްވި ދައުލަތުގެ ގްރާންޓް 

 ( 31,835,655ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލަށް ދައުލަތުގެ ގްރާންޓަށް  2019ރ އަށްޑިހަ  ތިން ރުފިޔާ ( އެވެ. ޑިސެމްބަ

އެއްތިރީސް މިލިއަން އަށް ސަތޭކަ ތިރީސް ފަސްހާސް ހަސަތޭކަ ފަންސާސް ފަސް ރުފިޔާ  ( އިތުރުކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ. 

)ހަތްދިހަ ފަސް  75,417,050  ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލްގެ ޖުމްލަ ރިވައިޒްޑް ބަޖެޓަކ2019ީއެހެންކަމުން ޑިސެންބަރު 

 މިލިއަން ހަތަރު ލައްކަ ސަތާރަ ހާސް ފަންސާސް ރުފިޔާ ( އެވެ.

) ފަސްދޮޅަސް ނުވަ  69,596,626 ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލްގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ  2019ޑިސެމްބަރ 31

ެގ ނިޔަލަށް  2019ޑިެސންބަރ  31އެވެ.  މިލިއަން ފަސް ލައްކަ ނުވަދިަހ ހަހާސް ހަސަތޭކަ ސައްބީްސ ރުފިޔާ (

)ފަސްދޮޅަސް ތިން މިލިއަން އަށްލައްކަ ނުވަދިހަ ިތންާހސް ނުވަސަތޭކަ ސާޅީސް ނުވަ  63,893,949ކައުންސިލްގެ ޚަރަދުތަކަށް 

 6,819,467 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީ އަކީ 2019 ރުފިޔާ ( ޚަރަދުކުރެވި ފައިސާ ދައްކައި ނިމިފައި ވެއެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ ރިޒާވް  2019) ހަ  މިލިއަން އަށްލައްކަ ަނވާރަ ހާސް  ހަތަރު ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތް ރުފިޔާ ( އެވެ.  

 ) ތިންލައްކަ ތިރީސް ނުވަހާސް ހަސަތޭކަ ދެ ރުފިޔާ ( އެވެ.  339,602އަކީ 

 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބު  2019 9.2

 05ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ބަޖެޓް ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ  9102އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިން 

 ގައެވެ. ބަޖެޓް ތަންފީޒް ކުރެވެމުން ދަނީ ދައުލަުތގެ މާލިއްޔަތު ޤަވައިދާއި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތަށެވެ. 9102ޖެނުއަރީ 



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

 ތަފްޞީލް  2018 2019

 އާމްދަނީ 3,812,361 6,819,467

ނޑުމަށްފަހު( 3,621,743 6,479,865  ނެޓް އާމްދަނީ )ރިޒާވް ކެ

 އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އާމްދަނީ ބާކީ ) ބަޖެޓަށް ނުވައްާދ( 1,527,531 4,499,577

  އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބަޖެޓް ބާކީ )ަލފާ ކުރާ( 7,515,574 11,523,100

 ކައުންސިލްގެ ރިޒާވް  190,618 339,602

 ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް އައްޑޫ 361,112 392,320

 

ގެ ނިޔަލަށް  9102

 ބާކީ 

ގެ  9102

ޑިސެންބަރުގެ ނިޔަލަށް 

 ޖުމްލަ ޚަރަދު 

އަށް   9102

 ކަނޑައެޅި  ބަޖެޓު 

  ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  ރިކަރަންޓް 70,322,265 62,214,596 8,107,669
 

 ޖުމްލަ  ޚަރަދުގެ ކެޕިޓަލް 5,094,785 1,679,353 3,415,432
 

 މުޅި ޖުމްލަ ބަޖެޓް 75,417,050 63,893,949 11,523,101
 

 

  



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

ގެ ނިޔަލަށް  9102

 ބާކީ 

ގެ  9102

ޑިސެންބަރުގެ ނިޔަލަށް 

 ޖުމްލަ ޚަރަދު 

އަށް   9102

 ކަނޑައެޅި  ބަޖެޓު 

  ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

  ރިކަރަންޓް ޚަރަދު    

 210 ނގާ ޚަރަދުމުވައްޒަފުންނަށް ހި 31,451,308 29,677,622 1,773,685

120,801 1,067,800 1,188,601 

މުސްކުޅިކުރައްވާ  ޕެންޝަނާއި،

މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް 

 ފައިސާ  ނޫން ގޮތުން ދޭ

213 

 221 ކުރުމުގެ ޚަރަދު  ދަތުރުފަތުރު 745,200 694,324 50,876

1,249,569 4,042,508 5,292,078 
ހޯާދ ތަކެތީގެ  ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް އޮފީސް

 އަގު

222 

1,806,649 16,904,928 18,711,578 
ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިުދމަތުގެ  އޮފީސް

 ޚަރަދު 

223 

 225 ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  ތަމްރީން 262,300 53,290 209,010

 226 ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  މަރާމާތު 10,451,891 7,799,456 2,652,435

244,641 1,974,668 2,219,309 
އިޝްތިރާކާއި އަދި  ،ސަރުކާރުންދޭ އެހީ

 ސަބްސިޑީޒް 

228 

8,107,669 62,214,596 70,322,265   

  
  ކެޕިޓަލް ޚަރަދު  

3,415,432 1,679,353 5,094,785 
ހަުރމުދާ  އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ

 ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 

421 

3,415,432 1,679,353 5,094,785   



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

 ގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް  9.3

 

  

2019 2018 
 ތަފްސީލް އާމްދަނީ 

 ލަފާކުރި އާމްދަނީ 2,440,008 5,158,819

 އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ލިބުނު  361,112 392,320

 ތަފްސީލް ޚަރަދު  2018 2019

 ބަޖެޓް  ލަފާކުރި 3,000,000 3,000,000

 އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިނގި ޚަރަދު 383,221 1,772,161





 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

 ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް  ވަނަ އަހަރުގެ 2019. 10

ކުއްލި ޖަލްސާ ބާއްވާފައިވެއެވެ.  11ރަސްމީ ޖަލްސާ އާއި  45ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އައްޑޫ ސިޓީގައުންސިލުން  2019       

 ޤަރާރު ފާސްކުރެވިފައިވެއެވެ.  06ނިންމުމާއި  350އަދި މި ޖަލްސާތަކުން 

 ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ބައްދަލުވުންތައް 

ޙާޟިރުވި  ންމުން ނި

 ޢަދަދު 

 ނިންމުން 

 ނަންބަރު 

 ބައްދަލުވުމުގެ 

 ނަންބަރު 

ބޭންކެއް ޤާއިމްކުރުމަށް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލެޕްމެންޓުން އެސް.އެމް.އީ

 ގޮތެއްނިންމުމަށް ކައުންސިލްގެ ބައިވެރިވުން ހިއްސާކުރުމުގައި

ވަނަ  01 2019/01 6

 ކުއްލިޖަލްސާ

އައްޑޫ ކައުންސިލަށް  ވިލް އޭވިއޭޝަނުން ދެމުންގެންދާ ިހދުމަތްމިނިސްޓްރީ އޮފް ސި

 ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭ

6 2019/02 

ގައިވާ ލިސްޓްގައިވާ  210ވަނަ އަހަރުގެ ނިންމުން ނަްނބަރު  2018ކައުންސިލްގެ 

 އުނިކަން އިސްލާހް ކުރުމާ ގުޅޭ 

6 2019/03 

ކުރެވިފައިވާ ިބމުގައި ކޮށްފައިވާ ދޫ އެޕޯލޯ ހޯލްޑީންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޓަށް ކުއްޔަށް

 އިމާރާތުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް

6 2019/04 

 2019/05 6 ހައްލުކުރުމާ ގުޅިގެން ހުޅުދޫ ސްކޫލްގެ ގޯތިތެރޭގައި ފެންބޮޑުވާ މައްސަލަ

 2019/06 6 ގުޅޭ ހުޅުދޫ އާއި ކެނަރީފް އޮންނަ ސަރަހައްދުން ބިން ދޫކުރުމާއި

މުނިސިޕަލްގެ އޮފީސްތަކުން  ބައެއް އަވަށު އޮފީސްތަކުންނާއި ކައުންސިލް އިދާރާގެ

މުވައްސަސާތަކާއި ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ  ކައުންސިލަށް ނޭނގި ދައުލަތުގެ ބައެއް

 ކުރެވޭތީ އެކަން މަނާކުރުމަށް އޮފީސްތަކާއި ގުޅީގެން ކުރާ ކަންކަން ފާހަގަ

6 2019/07 

 2019/08 6 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ާފސްކުރުން 2019

ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  ވަނަ އަހަރު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހިންގި 2018 ވަނަ  02 2019/09 7



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

 ކުއްލިޖަލްސާ ފާސްކުރުން

ދިނުމާއިމެދު  ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވެންސް އައްޑޫ ސިޓީ މުވައްޒަފުންނަށް

HRMD  ްކޮމެޓީން ނިންމާފައިާވ ގޮތާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށ 

7 2019/10 

މަގާމުތަކަްށ މީހުންހޯދުމަށް  ކައުންސިލުން މިވަގުތު އިއުލާންުކރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ

ނޑައެޅުން  އިއުލާންކުރުމާއި މަގާމުތަކުގެ ޝަރުތު ކަ

7 2019/11 

އިންޖީނު ނުލާ އެއްޗިހި  އައްޑޫ ސިޓީގައި އެއްގަމު ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްޗިއްސާއި

ތަންތަނުގައި ޕާރކް ކުރުމާއި  ާގވާއިދާއި، އާއްމު ދުއްވުމާއި ބޭނުންކުރުމާއި ބެހޭ

 ކައުންސިލުން ފާސްކުރުން ޕާރކްކުރުމުގެ ފީ ނެގުމާއި ބެހޭ ގަވާއިދު

7 2019/12 3 

 2019/13 7 ގަވާއިުދ ފާސްކުރުން އައްޑޫ ސިޓީގެ މަގުތައް ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދުކުރުމާއި ބެހޭ

 2019/14 7 ންގުޅޫމުގެ ގަވާއިދު ފާސްކުރުންގެ" އައްޑޫގައި ޖަނަވާރު އަދި ދޫނިސޫފާސޫފި"

ކުރުމާއި ފީނެގުމާއިބެހޭ  މަގުމަތީ ގާޑިޔާ ނުވަތަ މޭޒު ބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރި"

 ފާސްކުރުން" ގަވާއިދު

7 2019/15 

 2019/16 7 ފާސްކުރުން " އައްޑޫގެ ތިމާވެށި ޙިމާޔަތް ކުރުމުގެ ގަވާއިދު"

އެޕްރޫވް ކޮށް ފައިނަލް  ފްޓް ކައުންސިލުން ބަލައިއައްޑޫސިޓީގެ ވަނަވަރު ފޮތުގެ ޑްރާ

 ކޮޕީ ހުށަހެޅުމަށް ކައުންސިލްގެ ލަފާހޯދުމަށް އެދި 

7 2019/17 

ނަންބޯޑް ހެދުމުގެ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އަވަށު އޮފީސް ތަކުގެ 2018

ން އަހަުރގެ ބަޖެޓު ވަނަ 2019މަސައްކަތް ކުރުވައިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލަށް 

 ފައިސާ ދެއްކުމާއި މެދު ގޮތެއްނިންމުމަށް 

7 2019/18 4 

އަންދާީސ ޙަރަދު  ހިތަދޫ ސަހަރާގެ ހުޅަނގު ފަރާތު ފާރުރޭނުމަށް ބޭނުންވާ

 ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުން އެދި

7 2019/19 

ޖަމްއިއްޔާއެއް  ނަމުގައި އައްޑޫގައި" އައްޑޫ ތެލެސީމިއާ ސޮސައިޓީ"

 ރަޖިސްޓްރީކުރުން

7 2019/20 



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

އެއްބާުރލުމާއި  މުލިމަތީ ޔުނައިޓެޑް ޖަމްއިއްޔާއިން ބާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާަތށް

 އެހީތެރިކަމަށް އެދި

7 2019/21 

ނަމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ " ދަމާގިރި" ސ.ހިތަދޫ މެރީވިލާ މުހައްމަދު އަފީފް

ހޯދުމަށް  މަރާމާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ އިމާރާތުގެ ޖާގަ އިތުރުކޮށްދެއްވައި އަލުން އިމާރާތް

 އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

7 2019/22 

ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯއްޗަކީ  ސ.މަރަދޫފޭދޫ ވިލިމާގެ ހަދީޖާ ޒާހިރު އަށް މަރަދޫ ފޭދޫއިން

ބެލެވޭތީ މިގޯތި ވަކި ކުރުމާއި މެދު  ގާނޫނާއި ހިލާފަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯއްޗެއް ކަމަށް

 ކައުންސިލް އިން ގޮތެއް ނިންމުން 

7 2019/23 

ޯހދުމަށް  އަކަފޫޓްގެ ބިން 4000އައިލެންޑް ޓީވީ އޮފީހާއި ޖެހިގެްނ އޮތް 

 ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

7 2019/24 

ކައުންސިލްއިން  ފޭދޫ ބަނދަރުގައި އުޅަންދުފަހަރުެގ ވާ އައްސާ މޫޓް ހެދުމުގައި

 ގޮތެއް ނިންމުން 

7 2019/25 

ބައްލަވަމުން  ގަސިއްޔާއިން HC-DM/01/2018ދިވެހިރާއްޖެ ހައިކޯޓްގެ ނަންބަރު 

 ހަނަޖެއްސުން ގެންދާ މައްސަލަގައި ކައުންސިލް ތަމްސީލުކުރުމަށް އިތުރު ފަރާތެއް

ވަނަ  3 2019/26 7

 ކުއްލިޖަލްސާ

އެގްރީމެންްޓތަކުެގ މުއްދަތު ހަމަވާތީ  އައްޑޫސިޓީގެ މިއްކިތްތައް ސާފްކޮށް ބެލެއްޓުމުގެ

 އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް 

ވަނަ  4 2019/27 7

 ކުއްލިޖަލްސާ

އަކްފޫޓް  375ގޯތިްނ  ނަންބަރު 820އައްޑޫ ހިތަދޫ ސްވީޓްޕީވިލާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ 

ލިމިޓެަޑށް ދޫކޮށްފައިވާ  އާއްމުވެގެންވާ މަންފާއަކަށް ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްފެނީ

ން ގުޅިގެން ކައުންސިލްއި އަކަފޫޓްގެ ބަދަލު ހަމަޖެއްސުމާއި 375މައްސަލަގައި އެ 

 ގޮތެއް ނިންމުން 

7 2019/28 

ޖެހުމުގެ މަސައްކަތާއި  އައްޑޫސިޓީގެ މީދޫ އަވަށާއި ހުޅުދޫ އަވަށުގައި މަގު ބައްތި

ތަންފީްޒނުވެ ދިގުމުއްދަތެއް  ގުޅިގެން ކައުންސިލުން ނިންމާފަިއވާ ނިންމުން

7 2019/29 6 



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

 ފާއިތުވަމުންދާ މައްސަލަ

ފައިސާ ދެއްކޭނެ ގޮތް  ކަރަންޓް ބިލަށް މީދޫ މަޖްދުއްދީނު މިސްކިތު އޭސީ ތަކުގެ

 ހަމަޖެއްސުމުގައި ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން 

7 2019/30 

ނޑައެޅުން   2019/31 7 ޑިޖިޓަލް އިޝްތިހާރު ބޯޑު ޖެހުުމގެ އަގެއް ކަ

ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ހަރަކާތުގައި  އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސަްއކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ

 ގެ ކެންސަރު ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުންހިމެނޭ ދުނިޔޭ

7 2019/32 

ނެރެބަްއތި ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމުގެ  އައްޑޫ ސިޓީގެ އަވަށްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި

 މަސައްކަތް

7 2019/33 

 2019/34 7 ގަތުމުގެ މަސައްކަތް އެއަރ ފައިބަރ ޑިވައިސް 01އައްޑޫސިޓީގެ ކައުންސިލަށް 

 2019/35 7 ށުގައި މަގުބައްތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތްއައްޑޫސިޓީގެ ފޭދޫ އަވަ

ޗޭންޖިންގ ރޫމް ހެދުމުގެ  އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ އަދި މަރަދޫ އަވަށުގެ ސަރަހައްދުގައި

 މަސައްކަތް

7 2019/36 

 2019/37 7 އައްޑޫ ސިޓީގެ ކައުންސިލަށް ސްމާޓް ޓީވީ ހޯދުމާ ބެހޭ 

އެންޓަާނަތއް ހެދުމުގެ  ށް ބޭުނންވާއައްޑޫ ސިޓީގެ މީދޫ އަދި މަރަދޫފޭދޫ އޮފީހަ

 މަސައްކަތް

7 2019/38 

 2019/39 7 ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް އެދި އަތޮޅު އަދި ޒޯން މުބާރާތް ހޯސްޓްކުރުމުގެ ޝައުގުވެރިވާ

ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން  މޯލްޑިވްސް ސްޓްރަކްޗަރަލް ޕްރޮޑަކްޓްސް ޕްރައިވެޓް

 ށް އެދިއިޝްރިހާރު ބޯޑް ބެލެހެއްޓުމުގެ ހުއްދައަ

7 2019/40 

ރޒްގެ މެންޑޭޓުން އައްޑުސިޓީ ކައުންސިލްއަށް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާ

އިތުރުކުރައްވައިފި ކަމަށް މިނިސްޓްރީ  ބަދަލުވި މުއައްޒަފުންނާއި ހިދުމަްތތައް ބަޖެޓަށް

ވަނަ އަހަރު  2019އަންގަވާފައިވާތީ  އޮފް ފައިނޭންސް އެންޑޫ ޓްރެޛަރީއިން

7 2019/41 



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

 މިފައިސާ ވެއްދުމާއި މެދު ގޮތެއްނިންމުމަށް  ންސިލްގެ ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓަށްކައު

ސެންޓަރ  ސ.ހުޅުދޫގައި ޑްރަގް ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން އެންޑް ރިހިބިލިޓޭަޝން

 ގާއިމްކުރުމަށް އެދި

7 2019/42 

 2019/43 7 އެދި އައްޑޫ ސިޓީގައި ނައިޓް މާކެޓެއް ބޭއްވުމުގެ ހުއްދައަކަށް

ދިނުމާއި އެކު އެކަމުގެ  ސ.ހުޅުދޫގައި ހިނަވާގެއެއް އަޅާނެ ބިމެއް ހަމަޖައްސައި

 ހަމަޖައްސައި ިދނުމަށް އެދި ހުއްދަ ދިނުމުގައި ކައުންސިލަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް

7 2019/44 

ބެރުމުގައި ގުޅޭގޮތުން  އައްޑޫސިޓީގެ ހުޅުދޫ އަވަށުގެ ސަހަރާއަށް ފަސްއަޅައި

 ނިންމުން  ކައުންސިލުން ގޮތެއް

7 2019/45 

ކޮމެޓީގެ ނިންމުން  އައްޑޫސިޓީގެ ވަނަވަރުފޮތާއި ގުޅޭ މައްސަލައިގައި އާއްމު

  ކައުންސިލާއި ހިއްސާކުރުން

7 2019/46 7 

ހިދުމަތްތަކަށް އަގު  އައްޑޫސިޓީގައި ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސާރވިސް އިން ދޭ

ނޑައެޅުމަށް ގޮތެއް ނިންމުން  ކަ

7 2019/47 

ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ހުޅޫދޫ އަދި މީދޫ އަވަށުގެ މަގުބައްތި ޖެހުމުގެ  ސްބިޑް ޕްރޮސެ

 ބާތިލްކޮށް އަލުން އިުއލާން ކުރުމަށް ނިންމަވައި ދެއްުވންއެދި މައްސަލަ

7 2019/48 

ފޭދޫ އަވަށުގައި މަގުބައްތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތާއި މެދު ކައުންސިލްއިން  އައްޑޫސިޓީގެ

 ތެއް ިނންމުން ނިންމުމާއިމެދު ގޮ ގޮތެއް

7 2019/49 

ފައިބަރ ނެޓްވޯރކް  އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫމީދޫ އަދި މަރަދޫ އަވަށު އޮފީހުގައި އެއަރ

ބޭނުްނވާ އެންޓަނާތައް  ގާއިމްކުރުމަށްޓަކައި އެއަރ ފައިބަރ ޑިވައިސް ހަރުކުރުމަށް

 ހެދުމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ މައްސަލަ އަށް ގޮތެއްނިންމުން 

7 2019/50 

ދެމުންގެންދާ  އަދި މީދޫ އަވަށުގެ މުނިސިޕަލް ސާރވިސްގެ އޮފީހުން ހުޅުދޫ

ހައްލުކުރުމަށް ހުޅުދޫ މީދޫ  ހިދުމަތްތައް އިތުރުވުމާ ގުޅީގެން ޖާގައިގެ ދަތިކަން

7 2019/51 



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

ބިލްޑިންގ ފަންގިފިލާ ހޯދުމަށް  އަވަށުގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ އެސްޓީއޯ ހުޅުދޫ މީދޫ

 ކައުންސިލްއިން ގޮތެއް ނިންމުމަށް 

ަބދަލުވި  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާބަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ގެ

 މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ބަޖެޓް އާއި ގުޅޭ

7 2019/52 

 2019/53 7 ސޯލަރ ޕީވީ ޖަހާނެ ބިމާއި ގުޅޭ 

ކުރިއަށް ގެންދާ  އާއި ގުޅޭ، މިއަހަރު 2019އައްޑޫ ސްޓްރީޓް ސޮކަރ ކަޕް 

ޕްރޮޕޯޒަލް އަށް ބަލައި  ގެ ތެރޭގައި މި ޕްރޮގޮރާމް ހިމަނައި ހުށަހަޅާފައިވާހަރަކާތްތަކު

އެހީދިނުމުގެ ޯކޑްގެ ދަށުން  ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުން ބާއްވާ އެކި ހަރަކާތްތަކަށް

 ރުފިޔާގެ އެހީއެއް ދިނުމަށް ފެންނަކަމަށް  5000

7 2019/54 

 8 2019/55  ސަހަރާގެ ފާރު ރޭނުމާއި ގުޅޭ  

ބެހެއްުޓމަށް ބިން  ސް.ޓީ.އޯ ސަރަހައްދުން ފެނަކައިގެ ޓްރާންސްފޯމަރފޭދޫ އެ

 ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭ 

6 2019/56 

ބަނދަރުގައި އޮތް  ފޭދޫ އަވަށު ވޮލީކޯޓްގައި ބެހެއްިޓފައިހުރި އިސްކުރުން ފޭދޫ

 ދޯންޏަކަށް ފެންބޭުނން ކުރުމާއި ގުޅިގެން

6 2019/57 

ހަދައި ފައިސާހަރަދު  ދުމަތް ހޯދުމުގެ އުސޫލެއްޕަބްލިކްވޯރކްސްއިން ތަކެތި އަދި ޙި

ނޑައެޅުމުގައި ގޮތެއް ނިންމުން   ކުރާނެ ބެޖެޓް ކޯޑް ކަ

6 2019/58 

ދޫކުރެވިފައިވާ ިބމުގައި ކޮށްފައިވާ  އެޕޯލޯ ހޯލްޑީންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޓަށް ކުއްޔަށް

 ފަހަރަށް ހުށަހެޅުން  އިމާރާތުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ދެވަނަ

6 2019/59 

ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ބިމެއް  ލަންކާ އަ.އޯ.ސީ ޕީ.އެލް.ސީ ގެ ފަރާތުން ހިތަދޫން ތެލުގެ

 ހޯދުމާއި ގުޅޭ

6 2019/60 

 2019/61 6 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް އަށް ބިން ހަމަޖެއްސުމާއި ގުޅޭ 

 2019/62 6 އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާއި ގުޅޭ  ބިޑް ކޮމެޓީގެ މަގައްރިރު އަދި ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

ނޑުގެ އުޅަނދު ފަހަރު މަރާމާތު ކުރުމަށާއި އެހެނިހެން ބޭނުންތަަކށް  ހުޅުދޫގެ ކަ

ނޑައެޅުން  އެހެލާނެ ތަނެއް ކަ

6 2019/63 

 2019/64 6 ދަފްތަރު ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން  ކުށްމަދުކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ބިދޭސީގެ

ކައުންސިލުން ގޮތެއް  އް ސްޕަވައިޒް ކުރުމުގައި އިމާރާތް ކުރުމުގައި ލިބޭ ގެއްލުންތަ

 ނިންމުން 

6 2019/65 

 2019/66 6 ހަމަޖެއްސުން  ހުޅުދޫ މިސްކިތްތަކަށް ސާފް ފެން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް

 2019/67 6 ގޮތެއް ނިންމުން  މަގުބައްތި ޖެހުމުގެ ކައުންސިލުން 12މަރަދޫ އަވަށުގައި 

ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ލޭންޑް އެންޑް ސްކޭޕް މަރަދޫ ސްކޫލް އިންވެގެން އޮތް ބިން

 ނުނިމި ދިގުލައިގެން ދާތީވެ އާއްުމންގެ ޝަކުވާ އާއި ގުޅޭ 

6 2019/68 

އޮތުމުން ރައްޔިތުންގެ  މަރަދޫ އަވަށުގެ މަގުތަކުގައި ފެން ބޮޑުވެ ފެން ނުހިނދި

 ޝަކުވާ އިތުރުވަމުންދާ މައްސަލަ އަށް ހައްލު ހޯދުމާ ގުޅޭ

6 2019/69 

އަންނަ  ރަދޫ ސައުތުބީޗް މުހައްމަދު މާޖިދުގެ ނަމުގައި ހިންގަމުންސ.މަ

 ރެސްޓޯރަންޓަށް ދިމާވެފައިވާ ބިުމގެ ދަތިތައް ހައްލުކުރުން 

6 2019/70 

 9 2019/71 5 ދަތުާރ ގުޅޭ އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީން މާލެ އަދި މާފުއްޓަށް ކުރާ ތަޖުރިބާގެ

 2019/72 5 ދުަވހާއި ގުޅޭ ކުރާ އަންހެނުންގެ އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީން މާރިޗް ަމހު ފާހަގަ

ބޯހިޔާވަހިކަްނ ހަމަޖައްސައި  ސ.ހިތަދޫ ސަމަންދަރު އާމިނަތު ތާހިރާގެ އާއިލާއަށް

 ދިނުމާއި ގުޅޭ

5 2019/73 

ޯހދުމަށް  އަކަފޫޓްގެ ބިން 4000އައިލެންޑް ޓީވީ އޮފީހާއި ޖެހިގެްނ އޮތް 

 ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

5 2019/74 

 2019/75 5 ކައުންސިލްެގ އެހީއަށް އެދި ތަދޫ ސްކޫލުން ޓީޗަރ ސްޓޭޝަނެއް ހެދުމަށްޓަކައިހި

 މާކަރީ ސެންޓަރ ބިން ފައުންޑޭޝަންގެ  ރަބީއުލް ޤުލޫބު އިން ސ.މަރަދޫ

 ކްލާސްތައް ހިންގުމަށް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް އެދި

5 2019/76 



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

 ރ ބިން ފައުންޑޭޝަންގެމާކަރީ ސެންޓަ  ރަބީއުލް ޤުލޫބު އިން ސ.މަރަދޫ

 ކްލާސްތައް ހިންގުމަށް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް އެދި

5 2019/77 

ނަމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ " ދަމަރާގިރި" ސ.މަރަދޫފޭދޫ މެރީވިލާ މުހައްމަދު އަފީފު

 އިތުރުކޮށްދިނުމަްށ އެދި އިމާރާތުގެ ޖާގަ

5 2019/78 

 2019/79 5 ފާސްކުރުން އެކްޓިވިޓީ ޕްލޭންވަނަ އަހަރުގެ  2019ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 

ހެކްޓަރުގެ ބިމެއް  2.5 އައްޑޫ ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސައިޓް ހެދުމަށްޓަކައި

 ހަމަޖެއްސުމަށް

5 2019/80 

ރޑަން އެކްސްޕޯގެ ނަމުގައި މިއަހަރު މާރޗް މަހުގެ  ދެ  16އަދި  15އައްޑޫ ގާ

 އެހީއަށް އެދި ރޑެން އެކްސްޕޯ ބޭއްވުމަށްދުވަހު އައްޑޫޕްރެންޑްސް އިން ބާއްވާ ގާ

5 2019/81 

ސެކްޝަން/ ޑިވިޜަންތަކަށް  ބިޑު ކޮމެޓީ އަލުން ތަރުތީބުޮކށްަފއިވުމުން ކޮމެޓީއަށް

 މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުން

ވަނަ  6 2019/82 

 ކުއްލިޖަލްސާ

ގެންދިޔުމަށް  މަސައްކަތްކުރިއަށް އައްޑޫގެ އަވަށްތަކުގެ މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ

 ގޮތެއް ނިންމުމަށް 

 2019/83 

ހަރަދުކުރުމާއި ގުޅޭ އިންތިހާބުގެ  އިންތިހާބާއި ގުޅޭ މަސައްކަތަށް ޭބނުންވާ ފައިސާ

ކައުންސިލްގައި ނެުތމާއިއެކު  ކަންކަމަށް އެޑްވާންސްކޮށް ހަރަދުކުރެވޭނެގޮތް

ފަިއސާ ކޮމިޝަނުން ހަރަދުގެ  އިންތިހާބާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަށް ހިނގާ

އިންތިާހބާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ  ދެއްވުމުން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއްގެ މަތިން

 ދިނުމަށް ފެްނނަކަމަށް  ކަންކަމުގައި މިއިދާރާއިން އެއްބާރުލުން

 2019/84 

ހެކްޓަރުގެ ބިމުގެ  2.5 އައްޑޫ ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސައިޓް ހެދުމަށްޓަކައި

 ހެކްޓަރު ހަމަޖެއްސުމަށް 6ދަލުކޮށް ސައިޒްބަ

7 2019/85 10 

   2019/86 

އޮތުމުން ރައްޔިތުންގެ  މަރަދޫ އަވަށުގެ މަގުތަކުގައި ފެން ބޮޑުވެ ފެން ނުހިނދި 7 2019/87 



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

 ޝަކުވާ އިތުރުވަމުންދާ މައްސަލަ އަށް ހައްލު ހޯދުމާ ގުޅޭ

ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ކޭޕްމަރަދޫ ސްކޫލް އިންވެގެން އޮތް ބިން ލޭންޑް އެންޑް ސް

 ނުނިމި ދިގުލައިގެން ދާތީވެ އާއްުމންގެ ޝަކުވާ އާއި ގުޅޭ 

7 2019/88 

ތެލުގެ ވިޔަފާރި  ޕީއެލްސީގެ ފަރާތުން ހިތަދޫގައި ތެޔޮ ޑިސްޓިރިބިއުޓްކޮށް

 ހޯދުމާއި ބެހޭ އަހަރަށް ކުށްޔަށް 30އަކަފޫޓް ބިމެއް  15000ކުރުމަށްޓަކައި 

7 2019/89 

ބޭުނންތަކަށް އެހެލާނެ  ނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތުކުރުމަށާއި އެހެނިހެންހުޅޫދޫ ކަ

ނޑައެޅުމުގެ މައްސަލަ   ތަނެއް ކަ

7 2019/90 

އަންނަ  ސ.މަރަދޫ ސައުތުބީޗް މުހައްމަދު މާޖިދުގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން

 ރެސްޓޯރަންޓަށް ދިމާވެފައިވާ ބިުމގެ ދަތިތައް ހައްލުކުރުން 

7 2019/91 

ބާއްވާ އަންހެނުންގެ  އެކުވެރިންގެ ޗޭން ޖަމިއްޔާއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ސ.މީދޫ

 އެދި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރާ ޖައްސާއަށް ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމަށް

7 2019/92 

ވަނަ  7 2019/93 5 އައްޑޫސިޓީގެ ހިތަދޫ ސަހަރާގެ އިންފާރު ރޭނުމާއި ބެހޭ 

 ކުއްލިޖަލްސާ

 11 2019/94  އިސްލާހާއި އެކު  ގެ އިންފާރު ރޭނުމާއި ބެހޭއައްޑޫސިޓީގެ ހިތަދޫ ސަހަރާ 

ޗަސްބިންތަކަށް ވެލި އަޅައި  އައްޑޫސިޓީގެ ފޭދޫގެ ބައެއް ގޭގޭގެ ގޯތީތެރޭގައި ހުރި

 ދިނުން 

5 2019/95 

 2019/96 5 ދެއްވިން އެދި ހުޅޫދޫގައި ތެލުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ބިމެއް ހަމަޖައްސައި

 2019/97 5 އެޕްރޫވް ކޮށްދިނުމަށް އެދި  ސިޓީ ސްކްއަރގެ ޗާރޓް

ކޮންްގރެސްގައި  އައި.ސީ.އެލް.އީ.އެލް އިންތިޒާމްކޮށްގެން ޖާރުމަނުގައި ބާއްވާ

 ކައުންސިލުން ބައިވެރިވުން 

5 2019/98 

ހަމަޖެހިފައިވާ  މާރޗްގައި އިންޑޮނޭޝިއާގެ ޖަކާޓާގައި ބޭއްވުމަށް 22އިން  20

 ބަރިވެރިވުމާއި ގުޅޭ  ކޮންގްރެސްގައި ކައުންސިލް އިން 

5 2019/99 



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

 2019/100 5 މުނިސިޕްލްގެ މުވައްޒަފުން މަދުވުމާއި ގުޅީގެން ގުޅޭ 

ކުރުމުގެ ހުއްސަ  އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ އަވަށުގެ މަސްޖިދުލް އބްރާރުގައި ހުކުރު

 ހޯދުމަށް 

5 2019/101 

 2019/102 5 ގެ ހުއްދައަށްއެދިކުރުމު އައްޑޫސިޓީ މީދޫ އަވަށު މަސްޖިދުއް ޝައިހް އަލީގައި ހުކުރު

 12 2019/103 7  ފާސްކުރުން ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ރިޕޯރޓް 2018އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 

 2019/104 7 ތެރިކަމަށްއެދި ހެލްޕިންގ ސޯޝަލް ކެއަރ ޖަމްޢިއްޔާއިން ކައުންސިލްގެ އެހީ

 2019/105 7 އްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން ބަލަހަ އައްސިޓީގެ މަރަދޫ ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ

 2019/106 7 ފަރާެތއް ހޯދުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާނެ

ގައި ސައިކަލް  ރަޝީދުގެ އަމިއްލަ ހަރަދުގައި މަސްޖިދުއް ސިއްދީޤްهللا އަބްދު

 ޕާރކްކުރުމަށް ހިޔާކޮށްފައިވާ ތަނެއް ހެދުމަށް އެދި

7 2019/107 

މައްސަލާއާއި މެދު  މަހައްމަދު މަރުޒޫގް ހިތަދޫ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ތަރިކައިގެ

 ނިންމުން   ގޮތެއް ކައުންސިލްއިން

7 2019/108 

ނޑައެޅުން  2019/109 7 އައްޑޫ ރައްޔިތުން ޕިކްނިކް ދާނެ ތަނެއް ކަ

ން ޔޫޒް ޕްލޭ އައްޑޫގެ އާރބަން ޑިވެލެޕްމަންޓް ޕްލޭން ހެދުން އަދި ލޭންޑް

 ރިވިއުކުރުން

7 2019/110 

އެޅޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުމަށް  ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ އެސެންބްލީ ގްރައުންޑްގައި ގާ

 ފެންނަކަމަށް 

7 2019/111 13 

 2019/112 7 ލޮރީގެ ފަސް ހޯދުމަށް އެދި 10ސ.އަތޮޅޫ މަދަރަސާއަށް 

އަކަ ފޫޓް  30000 މީދޫގައި ސްލިޕްވޭ ހެދުމަށްޓަކައި މީދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުން

 ބިމެއް ކުށްޔަށް ހޯދުމަށް އެދި 

7 2019/113 

 2019/114 7 ކަނޑައެޅުން ގަޑި އިރު ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ހުއްދަދޫކުރުމަށް ސަރަހައްދު 24

އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް  20000ރޯވިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން  7 2019/115 



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

 ހަމަޖައްސވައި ދެއްވުން އެދި

 2019/116 7 ހިތަދޫ މާމެންދޫގައި ހުރި ގެ ތަްށ ދޫކުރުން

މި ނަމަށް " އައިމަލި މިސްކިތް" ގެ ނަން" ހިތަދޫ މަސްޖިދުލް ބާބުލް ޙައިރު"

 ބަދަލުކުރުމާއި ގުޅޭ

7 2019/117 

އޮޕަރޭޓްކުރުމަށް ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތަށް

ބޭފުޅަކު ސޮއި ކުރުމަށް އުޒުރުވެރިވުމާއި  01ޅުންގެ ތެރެއިން ދެވިފައިވާ ބޭފު

 ގުޅިގެން ގޮތެއް ނިންމުން 

7 2019/118 

" އެކްސްޕްރެސް ސާރވިސް" ޓްރާންސްޕޯރޓް ސެކްޝަނުން ފޯރުކޮށްދޭ ޙިދުމަތްތަކަށް

 ތައާރަފްކުރުމާއި ގުޅޭ 

7 2019/119 

ޓް ދަށުން އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ޕްރޮޖެކް މި" އަލަށް ޖަހަން ޖެހޭ މަގުބައްތި ޖެހުން"

 އަވަށުގައި ބައްތިޖެހުމާއި ގުޅޭ

6 2019/120 14 

 2019/121 6 މަރަދޫ އަވަށު ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

 2019/122 6 ފޮގް މެޝިން ސަޕްލައި ކުރުމާއި ގުޅޭ  09

 2019/123 6 ކުރުމާއި ގުޅޭ  ހިތަދޫ ޒިޔާރަތް ފަންނުން ގިރަުމންދާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަށް

ފައިދާ ނުލިބިފައިވާ  ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ގަނެފައިވާ ހިއްސާއާއި ގުޅޭ ހިއްސާގެ 

ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި  އަހަރުތަކުގެ ފައިދާ ހޯދުމަށް ބޭުނނުވާ ލިޔުންތަކުގައި

 ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް  ސޮއިކުރައްވާނީ މޭޔަރުކަމަށް ކަނޑައަޅައި ގަރާރެއް 

6 2019/124 

އިތުރުކުރި  އިން ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށް B3/426/2019/08ޓީގެ ނަންބަރު ސި

 ފައިސާ ބަޖެޓް ކޯޑްތަކަށް ވެއްދުމާއި ގުޅޭ 

6 2019/125 

ގެންދިޔުމަށް ގަސްއިންދާ ވަށި  ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް" ހިތަދޫ ސްކޫލްގެ ގޯ ގްރީން

ދަދަށް ގަސްވަށި ހުރި އެދިފައިވާ އަ ހޯދުމަށް އެދި ކައުންސިލްގެ ބެުލމުގެ ދަށުގައި

 ނަމަ އެފަރާތަށް ދޫކުރުމަށް ފެްނނަކަމަށް 

7 2019/126 15 



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް 2019ހޮރައިޒަން އެކަޑެމީއިން 

 މުބާރާތްތައް ސްޕޮންސާކޮށް ދެއްވުމަށް އެދި

6 2019/127 16 

ކަރަންޓް އިއާދަކުރުނިވި  ރުކޮށްމީދޫ މަސްޖިދުއްޝައިހް އަލީގައި ސޯލަރ ޕެނެލް ހަ

 މަސައްކަތް ކުރުން ހަކަތައިން ކަރަންޓް ބަދަލުކުރުމާިއ އޭސީ ހަރުކުރުމުގެ

6 2019/128 

 6ޕްރޮގްރާމަށް " ވެށި ފަހި" ހިތަދޫ ސްކޫލްގެ ފަރާތުން ހިންުގމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ

 ބެންޗް ހޯދުމަށް އެދި 

6 2019/129 

 2019/130 6 ބަޖެޓް ފާސްކުރުން ހު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށާއިއިޙްޔާ ޕްރޮގްރާމް ރަމަޟާން މަ

ގައި ބޭއްވުމާއި  2019ޖުލައި  7-11" 1440އައްޑޫ ޤުރުއާން މުބާރާތް "

ނޑައަޅައި ބަޖެޓް ފާސްކުރުން  ތަނެއްކަ

6 2019/131 

ގައި އައްޑޫ ސިޓީގެ ޔޫތު " 2019އެތުލެޓީކްސް އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް "

މާލެ ދިޔުމަށް އެހީ ހޯދުމަށް  އޮފިޝަލުން 05އެތުލީޓުްނނާއި  20ވެރިވާ ޓީމުން ބައި

 ހުށަހަޅާއިވާތީ އެހީއަށް އެދި  އެދި ކުލަބް ރާވެރިޔާއިން ޕްރޮޕޯޒަލް

6 2019/132 

ނަމާދު ކުރުމުގެ  މިސްކިތުގައި ދަމު 01އައްޑޫސިޓީގެ ކޮންމެ ދާއިރާއއެއްގެ 

 ވުމަށް އެދި ބަޖެޓްގައި ހިމެނޭތީ މިސްކިތް ަކނޑައެޅުއް

6 2019/133 

 2019/134 6 އައްޑޫ ސިޓީގެ ކުލީ ބިން ދޫކުރުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް 

 17 2019/135 7 ދަފްތަރު ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން  ކުށްމަދުކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ބިދޭސީގެ

 2019/136 7 ހޯދުމަށް އެދިފަރާތްތައް  އަތޮޅު އަދި ޒޯން މުބާރާތް ހޯސްޓްކުރުމުގެ ޝައުގުވެރިވާ

 2019/137 7 ދެއްުވން އެދި ފޭދޫ ސްކޫލަށް އައުޓްޑޯ ފްލޯޓައިްލސް ލިބޭނެގޮތް ހައްދަވައި

ކްލަބް ރިވަރިްނއިން މާލީ  ގެ ނަމުގައި ޓީމެއް ބައިވެރިވެ" މަލްޓި ޖީނިއަސް"

 އެހީއަށް އެދި

7 2019/138 

ޓްސަލް މުބާރާެތއް ބޭއްވުމަށް ފު ގެ ނަމުގައި" 2019ގޯދިއްޔާ ފުޓްސަލް ކަޕް "

 ކައުންސިލްގެ އެހީއަށް އެދި

7 2019/139 



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

ސިޓީއާއި  ATC/SC-0013/2011/2019-03އައްޑޫ ޓްރޭޑް ކޯޕަރޭޓިވް ނަންބަރު:

  މެދު ކައުންސިލް އިން ގޮތެއް ނިންމުމަށް

7 2019/140 

ށް ކައުންސިލްގެ އެކަމަ އައްޑޫގެ މުނިސިޕަލް ޙިދުމަތް ދިނުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރުމުން

 އަވަސް ހައްލެއް ހޯދުމަށް

7 2019/141 

ބައިވެރިވާ ހުޅުދޫ އަދި މީދޫގެ  ވަނަ އަހަރުގައި ބޭއްވޭ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި 2019

ނޑު ދަތުރާއި އެއްގަމުގެ ދަތުރު  ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށް  ދަރިވަރުންގެ ކަ

7 2019/142 

ގެންދިޔަ މަސައްކަތް  ފީސްތަކުން ކުރިއަށްމުނިސިޕަލް އޮފީސްތައް އުވާލާ، އެ އޮ

އޮފީސްތަކުގެ  އަވަށު އޮފީސްތަކުން ހަމަޖެއްސުމާއި އަދި މުނިސިޕަލް

 ބަދަލުުކރުން މަސައްކަތްކުރަން ތިބި މުވައްޒަފުން އަވަށު އޮފީސްތަކަށް

7 2019/143 

ކައުންސިލްގެ  ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ނުބަލަހައްޓާ މައްސަލަ

 މާލުކަމަށް ގެންދިޔުންސަ

7 2019/144 

 2019/145 7 ވިލާ ކޮލެޖަށް ބިން ދޫކުރުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުން 

ނޑު މަރާމާތުކޮށް ޗޭންޖިންގ ރޫމްގައި ފާހާނާ  03 މަރަދޫ އަވަށު ފުޓްބޯޅަދަ

 މަރާމާތުކޮށް ފެންލައިޓް މަރާމާތުުކރުގެ މަސައްކަތް އިވެލުއޭޓްކޮށް

 ތީ ގޮތެއް ިނންމުމަށް ބިޑްމަރުހަލާނިމިފައިވާ

6 2019/146 18 

މުވައްޒަފުންނާއި  މަސްޖިދުލްބާގިޔަތު މިސްކިތަށް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސާފައިވާ

ސާފްކުރުމަށް ދާއިމީކޮށް  އިނާޔަތްތަށް އުނިކުރުމަށް ފަހު ެއމިސްކިތް ފޮޅައި

 ފެންނަކަަމށް ސ.ހިތަދޫ އާޒާދީގެ މުހައްމަދު ދީދީ އާއި ހަވާލުކުރުމަށް

6 2019/147 

ހުސްިބންކޮޅު  ސ.ހިތަދޫ ބީޗްސައިޑް އަދި ބީޗްވޭލީ ދެގޯތި ދެމެދުގައި އޮތް

 ބީޗްވޭލީއަށް އިތުރުކޮށް ދިނުމަށް އެދި

6 2019/148 

ބަދިގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ " އަނޯނާގެ" ވީ ހޯމަދުވަހު ސ.މަރަދޫ 2019މޭއި  06

 ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން އެހީއަށް އެދި

6 2019/149 



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

ރުއްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމަށް އެހީތެރިކަމަށް  އިންތިޒާމްކޮށްގެން ާބއްވާ" ޑީންއަވު"

 އެދި

7 2019/150 19 

ސްކޫލްއިން ބައިވެރިވި  މަކިޓާ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްފިއަންޝިޕް މުބާރާތުގެ މަރަދޫފޭދޫ

 ޓީމްގެ ކޮށްތު ފައިސާ ހަރަދުގެ ސްޕޮންސަރ އަށް އެދި 

7 2019/151 

 ހިންގުމަށް ަހމަޖެހިފައިވާ މިޓެޑް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެންދިވާސް ޕްރައިވެޓް ލި

 އެދި ޕްރޮގްރާމަށް ކައުންސިލްގެ އެހީއަށް" ނަލަ"

7 2019/152 

ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގެ  ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް" ޓޯޓަލް ސްޓޭޝަން" 02

 ދެއްވުން ެއދި ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމައި

7 2019/153 

 2019/154 7 ބީޗް ހެދުމުގެ މަސައްކަތަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް  

ނޑި ބްރިޖް ފެންސްގައި ދަވާދުލުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބިޑްތަކުގެ  އައްޑޫ ސިޓީގެ ގައުކެ

 ނިންމުަމށް އިވެލުވޭޝަން މަސައްކަތް ނިމި ކައުންސިލް އިން ގޮތެއް

7 2019/155 

ހިންގަމުްނދާ ސިއްހީ  ހޮސްޕިޓަލްގެ ދަށުން ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް އަދި

 ހޯދުމަށް އެދި އޭސީ 16ބީ.ޓީ.ޔޫގެ  30000މަރުކަޒުގައި ހަރުކުރުމަށްޓަކައި 

7 2019/156 

ދެގޯތި ދެމެދުގައި އޮތް  ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ސ.ހިތަޫދ ބީޗްސައިޑް އަދި ބީޗްވެލީ

 ހުސްބިންކޮޅު މެދު ގޮތެއް ނިންުމމަށް

5 2019/157 20 

" ލަމަޔަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް"  ވަނަ ނިންމުންގައި ބީޗް ެހދުމުގެ މަސައްކަތް 154

 މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް  އާއި ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމެވި ިނންމުމާއި

5 2019/158 

މެންބަުރން އަލުން އައްޔަން  ވަނަ ނިންމުން ބާތިލްކޮށް އޭ.ޕީ.ސީ ގ08ެކައުންސިލްގެ 

 ންމެވުމަށްކުރުމާއި މެދު ގޮތެއް ނި

5 2019/159 

ސަރަހައްދެއްގައި  03ފިތުރު އީދު ނަމާދު އައްޑޫގެ މިސްކިތްތަކުގެ އިތުރުން 

 ބޭއްވުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭނުންވާ އެހީއަށް އެދި 

4 2019/160 21 

އަހަރުގެ ހަރަކާތުގެ  ވަނަ 2019އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސަްއކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ  4 2019/161 



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

 ސިޔާސީ ކުއިޒް ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް ބޭއްވުން  ހިމެނޭ

ބަދަލުކުރުުމގެ ހަރަކާތެއް  ޢީދު ދުވަހާއި ގުޅިގެން އީދު ސައިގެ ބަދަލުގައި ހަދިޔާ

 ބޭއްވުން 

4 2019/162 

މަރާމާތުކުރުުމގެ ބިޑް  މަރަދޫފޭދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ބެޑްމިންޓަން ހޯލު

ލިތިއަމް ކޮންޕެނީ ޕްރައިވެޓް " މަތިން މާރކްސް ލިބިފައިވާއިވެލުވޭޓްކޮށް އެއްމެ 

 ބިޑް ކޮމެޓީގެ ނިންމުން  މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް" ލިމިޓެޑް

4 2019/163 

މީދޫގެ އަވަށުތަކުގެ  ގައި ހުޅުދޫ އަދި" 1440އައްޑޫ ގުރުއާން މުބާރާތް "

ނޑުދަތުރާއި ގެ ދަތުރު ހަމަޖައްސައި އެއްގަމު ސްކޫލުތަކުން ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންގެ ކަ

 ދިނުމަށް އެދި 

4 2019/164 

 145ގަވާއިދުގެ  ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް، ދިވެހި ސިވިލްސާރވިސް

 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޓީޝާޓް އަދި ިބބް ދިުނން

4 2019/165 

 2019/166 4 އައްޑޫގައި ހޮޓެލް ސްކޫލް ހެދުމަށް އެދި

ސަޕްލައި " ސްޭޓޝަން ޓޯޓަލް" ޑޫ ސިޓީގެ ބިމާއި ބެހޭ ސާރވޭ ހެދުމަށްޓަކައިއައް

 ބާތިލްކޮށްދެްއވުމަށް އެދި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްަފއިވާ ބިޑް އިއުލާން

6 2019/167 22 

ނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތަށް ބިން ދޫކުރުމުގެ އުސޫލެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއް  ދަ

 ދިހައްދަވައިދެއްވުން އެ

6 2019/168 

ބޭނުންތަކަށް  ހިރާ ސްކޫލްގެ ކިޔެވުން ފަށަންވާއިރަށް ސްކޫލްގެ އެކި އެކި

ގޮތެއް ހޯދުމަށް  ދާފަރާތްތަކަށް އެސަރަހައްދަށް ަވދެ އަދި ނިކުމެވޭނެ ސަލާމަތްތެރި

 އެދި

6 2019/169 

މަސައްކަތު  އައްޑޫ ސިޓީ މިސްކިތްތަކުގައި ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އުސޫލުން

 ވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުން މު

6 2019/170 



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

ކުރިމަތީގައި ހުރި އިމާރާތާއި  ހުޅުދޫ އަންހެނުންގެ ފަރާތުން ުހޅުދޫ ފެން ޕްލާންޓް

ހަދާފައިވާ ތަނުގައި ގާިޑޔާ ހެދުމުގެ  އިންވެގެން ޓިނާއު ލަކުޑި ބޭުންނކޮށްގެން

 ހުއްދައަށް އެދި

6 2019/171 

ހޮސްޕިޓަލަށް ކިޔާނެ  އެނދުގެ 100ހިތަދޫގައި އިމާރާތްކުރަމުންދާ  އައްޑޫ ސިޓީ

  ނަންތަކެއް ރައީސް އޮފީހަށް ފޮުނވުން

6 2019/172 

މާ  02ބަހައްާޓނެ  ސިލިންކޯ އިންޝުއަރެންސް ކޮންޕެނީގެ އޮފީހުގެ މަގުމަތީ

ނޑު ހޯދުމަށް އެދި   ވަށިގަ

6 2019/173 

ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ  އްގެ ގޮތުގައިފަތުރުވެރިކަން ތަރައްގީކުރާ ބިްނތަކެ

ނޑައަޅާފައިވާ އައްޑޫގެ އެކި އެކި 23.3.2017 އަވަށުތަކުގެ ބިންތައް  ގައި ކަ

 ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް ކުށްޔަދޫކުރުމަށް އިއުލާންކުރުން 

6 2019/174 

ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި އައްޑޫގައި  އައްޑޫ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ތައުލީމީ ސިޔާސަތު

ފަރާތްތަކަށް ބިން ޫދކުރުމަށް  މަތީ ތައުލީމުގެ ދާއިރާއިން އިންެވސްޓްކުރާނެ

 ވަނަ ނިންމުން އިސްލާހްކުރުން 145ކައުންސިލްގެ 

 ކުއްލި 2019/175 

 09ޖަލްސާ

ވަނަ އަހަރުގެ  2020އެއްފަހަރު ބޭނުންކުރުމަށްފަހު އުާކލާ ޕްލާސްޓިކް މީލާދީ 

ުހއްޓާލުމަށް  ސިޓީގައި ބޭނުންކުރުން ވަނަ ދުވަހުގެ ިނޔަލަށް 05ޖޫންމަހުގެ 

 އިލްތިމާސްކޮށް ގަރާރެއް ފާސްކުރުން

7 2019/176 23 

އަޙްމަދު މުސްތަފާ  ޙުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުން ކަމުގައިވާ

 އާއި އަލީ އަންވަރު މަގާމުން ވަކި ކުރުން

7 2019/177 

ނޑުގައި ޓާފް އެ ހުށަހެޅުނު ބިޑް  ޅުމުގެ މަސައްކަތަށްހިތަދޫ އަވަށު އީދިގަލި ދަ

  ިނންމުން އިވެލުއޭޓްކޮށް ބިޑް ކޮމެޓީއިން ިނންމި ނިންމުމާއި މެދު ގޮތެއް

7 2019/178 

ފަޅުވެފައިވާ ގޯތި އާއި  އައްޑޫ ސިޓީ އިން ދޫކޮށްފައިވާ ބަންޑާރަ ގޯތިތކުގެ ތެރެއިން

 ގުޅޭ

7 2019/179 



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

ގަވާއިދު ފާސްކޮށް ދެއްވުމާއި  ވިފައިވާގެ އިސްލާހްކުރެ" 2019އައްޑޫ އެވޯޑް "

ނަޑއަޅައި ބަޖެޓް  ފާސްކުރުން ބާއްވާނެ ތާރީހާއި ތަނެއް ކަ

7 2019/180 

 2019/181 7 ހުކުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ އަވަށުގެ މަސްޖިދުލް ކައުޘަރުގައި

އަދި  އަށް ހިަތދޫ 29އިން  20މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް ފާރާތުން 

ބޭއްވުމަށް " ކޭމްޕް ފުރާވަރު" ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ

 ކައުންސިލްގެ އެހީ އަށް އެދި

7 2019/182 

ސިޓީއިން  B3/426/2019/15މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނެންސްގެ ނަންބަރު 

 ކައުންސިލް ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރެއްވި ފައިސާ ކޯޑުތަކަށް ވެއްދުން

7 2019/183 

ރަބީއުލް ގުލޫބް  މަރަދޫ މަސްޖިދުލް ނޫރު އުވިފައިވާތީ، އެ އިމާރާތުގައި

ހިންގުާމއިމެދު ގޮތެއް  ފައުންޑޭޝަންފެ ފަރާތުން ކުރިައށްގެންދާ ހިފްޡް ކުލާސް

 ނިންމުމަށް 

7 2019/184 

 2019/185 7 އައްޑޫސިޓީގެ އަވަށްތަކުން ދިރިއުޅުމަށް ބިން ދޫކުރުމަށް 

ސިޓީ  RAM/2019/014 ސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ނަންބަރުރޯވިންގ އެސޯ

 އިން އެދިފައިވާ އެހީ ދިނުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުން 

7 2019/186 24 

ކައުންސިލްއިން ގޮތެއް  ހިރާ ސްކޫލަށް ވަންނަން އޮތް ަމގަށް ނަންކިޔުމާއި މެދު

 ނިންމުމާއި ގުޅޭ

7 2019/187 

އިންޖީނެއް ހޯދައި  ކާރަށް G1604ބަރު އައްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަން

 ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

7 2019/188 

އޮީފސް ބެޑްމިންޓަން  ހޮރައިޒަން އެކަޑެމީއިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ އިންޓަރ

 މުބާރާތަށް އެހީތެރިކަމަށް އެދި 

7 2019/189 

 2019/190 7 އެދި އިސްރަށްވެހިންނަށް ދޭ ސައި ޕްރޮގްރާމް އަށް އެހީތެރިކަމަށް

ނޑައެޅުމުގައި ނޑާ ދިރުވައި އާލާ ކުރަން ބިން ކަ  2019/191 7 ގޮތެއް ނިންމުން  ހުއިފިލަ



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

ތަރައްޤީކުރުމަށް  އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ އަދި މަރަދޫ އަވަށުގެ މަސްމާރުކޭޓް

 ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދި

7 2019/192 

އެސަރަހައްދުގައި  މަށްޓަކައިސ.ހުޅޫދޫ ފްލެޓް ސަރަހައްދަށް ކަރަންޓްލު

ދެއްވުމަށް ފެނަކައިން  ޓްރާންސްފޯމަރެއް ބެހެއްޓުމަށް ިބމެއް ހަމަޖައްސަވައި

 ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

4 2019/193 25 

ގުޅިގެން ބިމަށް އެދޭ ފޯމް  ވަނަ އަހަރު މި އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނާއި 2015

ބިޑް ފޯމުގެ އަގަށްވާ  ކުރެވިފައިވާތީ،ގަތް ފަރާތްތަކަށް މިހާަތނަށް ިބްނ ދޫ

ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލް އިން  ރުފިޔާ އެފަރާތަކަށް ރިފަންޑް ކޮށްދިނުމާއި 1500.00

 ގޮތެއް ނިންމުމަށް 

4 2019/194 

ިހންގުމުގެ ހުއްދަ  އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓުން ނައިޓް މާރކެޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް

ނޑައެޅުމާއި ގުޅޭ ދޫކުރުމުގައި އަމަލު ކުރާނެ އުސޫލް  ކަ

4 2019/195 

ސަޕްލައި މޯލްޑީވްސް  ސ.ހުޅުދޫ އަދި މީދޫ އަވަށުގައި ތެޔޮ ޝެޑެއް ހެދުމަށް ފިއުލް

 އިން އެދިފައިވާ މައްސަލަ އަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް 

4 2019/196 

އަކަފޫޓްގެ ބިން ޕްރީ  13250.24ކުރީގެ ވިނަރެސް ސިނަމާހުރި ތަނުގައި އޮތް 

 މަށްޓަކައި ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުން އެދި ސްކޫލެއް ހިންގު

4 2019/197 26 

ކުރިައށްގެންދާ އަހަރީ  ސ.ހުޅުދޫ މިޝްކާތު ޤުރުއާން ކުލާހުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން

 ގޮތެއް ނިންމުމަށް ޤުރުއާން މުބާރާތަށް އެހީ ދިނުމުަގއި ކައުންސިލްއިން

4 2019/198 

ފުޓްަސލް ޗެލެންޖް  ކޮށްގެން ބާއްވާއައްޑޫސިޓީގައި ވަގުތު ނޫސްއިން އިންތިޒާމް

 ެއހީތެރިކަމަށް އެދި ގައި އެފްސީ ޒެފިޔާޓީމް ބައިވަރިވުމަށް ނިންމާފައިވާތީވެ 2019

4 2019/199 

 2019/200 4 ގަތުމާއި ގުޅޭ  ފޮޓީކޮޕީ މެޝިން 04އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 

ފަރާެތއް ހޯދުމުގެ  ހައްޓާނެއައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަ

 މަސައްކަތް

4 2019/201 



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

ފަރާތެްއ ހޯދުމުގެ  އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާނެ

 މަސައްކަތް

4 2019/202 

އައިލެންޑް ޓީވީއަށް  ނިންމުމާއި ގުޅިގެން 74ކަންސިލްގެ ނިންމުން ނަްނބަރު 

ރިވިއުކޮށް މައްސަލައަށް  މުގެ މައްސަލައަށްއަކަފޫްޓގެ ބި 4000އިތުރުކޮށްދެވުނު 

 ގޮތެއް ނިންމުން 

4 2019/203 

ބޭުންނވާ ފަސް ކޮނެގެން  ހުޅުދޫ އަވަށުގެ އެކި ބޭނުންތަކަާށއި ވެލި މަގުތަށް ހެދުމަށް

ނޑައެޅިފައި ނެތުމުން އެފަދަ ނޑައެޅުން  ނަގާނެ ސަރަހައްދެއް ކަ  ސަރަހައްދެއް ކަ

44 2019/204 

 2019/205 4 ހޯދުމަށް ކިޅި ގިރަމުންދާ މައްސަލައަށް ހައްލެއްހުޅުދޫ މާފިނި 

 27 2019/206 4 ކަނޑައެޅުން ހުޅުދޫ މާފިނި އިރުމަތީ ފަރާތުން މޫދަށް އެރި އުޅޭ ސަރަހައްދު

ކޮމްޕެޓިޝަންއަށް  ފޭދޫ ސްކޫލުން ބާއްވާ އިންޓަރ ސްކޫލް އޮރޭޓަރީ އިންގްލިޝް

 ސްޕޮންސަރ އަށް އެދި 

4 2019/207 

 2019/208 4 ޑޫސިޓީއިން ވެލި ނެގުމާއި ބެހޭ އުސޫލް ފާސްކުރުން އައް

ނަމަކަްށ ކިޔާގެއަށް  ސ.ހިތަދޫ މާމެންދޫ ސަރަހައްދުން ސ.ހިތަދޫ އަދާމަންޒިލް

އަސްލަމް  ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ސ.ހިތަދޫ ފަރިވާ މުހައްމަދު 2008/18

ަނގާފައިވާ ވާތީ  އަކަފޫޓްގެ ބިން ދައުލަތުގެ ބޭނުމަށް 3000ހަވާލުކުރެވިފައިވާ 

 \އެކަމަށް ގޮތެއްނިންމަށް

4 2019/209 

 2019/210  ފާސްކުރުމާއި ގުޅޭ  ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުގެ ރިޕޯޓް 2019

ކައުންސިލް އިން ގޮތެއް  އައްޑޫ ސިޓީން ކްއެންޗް އަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ކުލީ ބިމަށް

 ނިންމުމަށް 

4 2019/211 

ސްޕޯޓްސް  އިމްކޮށްފައިވާ ޔޫތު ސެންޓަރުތަކަށްއައްޑޫ ސިޓީގައި ގާ

ނުގުމާއި މެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް   ސްޕަވައިޒަރުންނާއި ޖިމް އިންސްޓްރަކްޓަރުން

 ނިންމުން 

4 2019/212 



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

ޖޫން  23އިދާރާއަށް  ސ.ހިތަދޫ ދަނބުރުއްގެ ޒަރީރު މުހައްމަދު އައްޑޫ ސިޓީ

 ގޮތެއްނިންމުން  މައްސަލަ އަށް ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ލާ ޖެއްސުމާއި ބެހޭ 2019

4 2019/213 

ކުލަބަށް އެހީ ދިނުމާއި  އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވެލްފެއަރ އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން

 ގުޅޭ

4 2019/214 

ބިން   ދޫކުރެވިފައިވާ ޝަމްސުއްދީން ސެންޓަރ ފޮރ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްއަށް

 ފަސްހޯދުމަށް އެދި  ބެރުމަށް

6 2019/215 28 

ވަނަ  20ހަމަޖެހިފައިާވ  ފީ ޕްރީސްކޫލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވުމަށްޝަރީ

އިނާމު ދިނުުމގައި ކައުންސިލްގެ  ގުރުއާން މުބާރާތުން ވަނައަށް ައއި ދަރިވަރުންނަށް

 އެހީއަށް އެދި

6 2019/216 

ހުޅުވާލެވިފަިއވާ ހިއްސާ  މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުން ފަބްލިކް އޮފަރއަށް

 މެދު ގެ ފުރުސަތުގައި ކައުންސިލުން ބައިވެރިވުމާއިގަތުމު

6 2019/217 

 2019/218 6  ދެއްވުމަށް އެދި އެމް.އެމް.އޭ ގެ ގޮއްފެއް ހެދުމަށް ބިމެއް ހަމަޖައްސަވައި

އެހެްނތަނަކަށް  އައްޑޫސިޓީ ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން މިހާރު ހުރި ތަނުން

ކައިރި ހަސާބަކަށް  ފޭދޫ ކޯޒްވޭއާއިބަދަލުކުރުމަށް ބޭުނނުންވާތީ ފޭޫދއާއި މަރަދޫ

 ބަދަލުކުރުމަށް އެދި 

6 2019/219 

ޯގތިތެރޭގައި  ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުން ނަާގފައިވާ ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ

  ބަހައްޓާފައިހުރި ތަކެތި ނީލަން ިކޔުން

6 2019/220 

ޝްރޫއުގެ ހެދުމުގެ މަ ސ.މަރަދޫ ބަނދަރުގެ ބޭރުތޮށި ާއއި ސ.މަރަދޫފޭދޫ ބަނދަރު

ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް  މަސައްކަތް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ކުރުމަށް އެމްޕްލޯޔާސް

 ހަމަޖެއްސުމާއިމެދު ކައުންސިލްއިން ގޮތެއް ނިންމުމަށް 

6 2019/221 

ސަރުކާރުން އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ހައުސިންގ ފްލެޓްތަކުެގ ބައުންޑަރީ  ހުޅުދޫގައި

ނޑައެޅުމާއި  ރޭނުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ފޫޓް އުސްމިނުގައި 4ފާރު  ކަ

6 2019/222 



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

 29 2019/225 6 ހައްލެއް ހޯދުމަށް އެދި މަސްވެރިކަމަށް ފީނުމުގެ ތެރޭގައި ކުރިމަތިވާ މައްސަލައަށް

 2019/226 6 ހައްލެއް ހޯދުމަށް އެދި މަސްވެރިކަމަށް ފީނުމުގެ ތެރޭގައި ކުރިމަތިވާ މައްސަލައަށް

 22އަހަރާއި  16ތިބި  ގެ މަރުހަލާ ފުރިހަމަ ނުކުރެވިއައްޑޫގައި ރަސްމީ ތައުލީނު

ޕްރޮގްރާމްގައި ދީނީ ތަރުބިއްޔަތު  އަހަރުގެ ދެމެދުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހިންގާ ހާއްސަ

 ގުޅޭ  ނަންގަވައިފެއްވާނެ ލެކްޗަރެއް ހަމަޖެއްސުމާއި

6 2019/227 

ބޭއްވުމަށް  ތިން އަވަށުގައި ގެ ނަމުގައި އައްޑޫސިޓީގެ" 1440އަޟްހާ އީދު ސަމާ "

 ބަޖެޓް ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް އެދި 

6 2019/228 

ސިސްޓަމްތައް ސ.ހިތަދޫ  އީސީސީ އިން ނަގާފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން އެއަރކޯން

 ފެނަކަ ބުރާންޗް އިން ހޯދުމަށް ެއދި

6 2019/229 

ވިނަ ކޮށާ  01 މި އިދާރާގައި ހަލާކުވެފައިވާ ވިނަކޮށާ މެޝިންތަކުގެ ތެރެއިން

 ހިތަދޫ ފެނަކައިން ޯހދުަމށް އެދި މެޝިން

6 2019/230 

ގާއިމުކުރުމަށް  ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން އެންޑް ކޮނިއުނިޓީ ރިހިބިިލޓޭޝަން ސެންޓަރ

 ހުޅުދޫއިން ބިން ހަމަޖެއްސުމާއި ގުޅޭ

6 2019/231 

 2019/232 6 މުރާޖައާކުރުން ޝަރުއީ ކޯޓްތަކުގައި ކައުންސިލް ތަމްސީލް ކުރާނެ ފަރާތްތައް

ހަދާނެިބމެއް  އްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ އަވަށުގައި ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ޖިމެއްއަ

 ކުށްޔަށްދޫކުރުން

6 2019/233 

 2019/234 6 އިންޑަސްޓްރިއަލް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބިން ކުށްޔަށް ދޫކުރުން 

ތަކަށް ހާއްސަ  ހިތަދޫ ސްވިމިންގ ޓްރެކް ހުޅަނގުން ޑިންގީ ކުދި އަދި ވަދުދޯނި

 ނެ ތަނެއް ހެދުން ބަނދަރު ކުރާ

 2019/235 

އައްޑޫސިޓީގެ އަންހެނުންގެ  ގައި" 2019ސްވީޕް "  އިންޑީއާގައި ބޭޢްވޭ

 ބައިވެރިވުން  ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީންއިން

4 2019/236 30 

ނޑު  2019/237 4 މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ އަވަށު މަނިކު ފުޓްބޯޅަ ދަ



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

 2019/238 4 ތެރިކަމަށްއެދި ޕިންގ ސޯޝަލް ކެއަރ ޖަމްޢިއްޔާއިން ކައުންސިލްގެ އެހީހެލް

 އިންޑީއާގެ މަދްޔަރ ޕްރަދޭޝް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ވިމެންސް

ކައުންސިލުން  ގައި " 2019ސްވީޕް " އެންޓްރަޕްރިނިއަންސްގެ ފަރާތުން ބާއްވާ

 ބައިވެރިވުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންުމން

4 2019/239 

ނޑައަޅާފައިވާ މެމްބަރ  އައްޑޫ ޕީޕަލްސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއަށް ކައުންސިލްއިން ކަ

 އައްޔަން ކުރުން އިސްތިއުފާ ދިނުމާއި ގުޅިގެން ބަދަލުގައި މެންބަރަކު

4 2019/240 

އަށް ކައުންސިލްގެ " މިނިވަންކަޕް" ހެލްޕިންގ ސޯޝަލް ކެއަރ ޖަމްޢިއްޔާއިން ބާއްވާ

 އެހީ ތެރިކަމަށްއެދި

4 2019/241 

ގެންދިޔުމަށްޓަކައި  މަރަދޫގެ މަސްމާރުކޭޓް އެޅުމާއި ގުޅޭ މި ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް

ބޭނުންކުރުމަށާއި ގާނޫނާއި  އަކަ ފޫޓްގެ ބިން މަސްމާރުކޭޓް އެޅުމަށް 5000

ބިން ތަރައްީގކުރުމަށް  އަކަފޫޓްގެ 5000ހިލާފުނުވާގޮަތށް ހިންގޭ ކަންކަމަްށ 

 ްނނަކަމަށް އެފަރާތަށް ދިނުމަށް ފެ

4 2019/242 

ނޑައަޅައި ޤަރާރެއް  ޝަރުއީ ކޯޓްތަކުގައި ކައުންސިލް ތަމްސީލް ކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަ

 ކުރުން ވަނަ ނިންމުން މުރާޖައާ 232ފާސްކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ 

4 2019/243 

 ގަސްމުށި ދޫކުރުމާއި 50ގަމުގެ ޓާމިނަލް ސަރަހައްދު ޒީނަތްތެރިކުރުމަށް އެދިފައިވާ 

 މެދު ގޮތެއްނިންމުން 

5 2019/244 31 

ބޭނުންާވ ތަކެތި ހޯދުމަށް  އިންޓަނޭޝަަނލް ޓީޗާރސް ކޮންފަރެންސް ބޭއްވުމަށްޓަކައި

 އެދި

5 2019/245 

ބޭނުންވާ ފަރާތަކަށް ހުޅުވާލި  މަތީތައުލީމު ދިނުމަށް އިްނޓިޓިުއޝަނެއް ގާއިމުކުރުމަށް

 ނިންމުން  ފުރުސަތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަުހ ގޮތެއް

5 2019/246 

ހެދުމާއި އައްޑޫ ލޭންޑް  ސަސްޓައިނަބްލް އާރބަން ޑިވެޮލޕްމަންޓް މާސްޓަރޕްލޭން

 ޔޫޒް ޕްލޭން ރިވިއުކުރުން 

5 2019/247 



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

ކައުންސިލްގެ  ޓިޗަރސްކޮންފަރެންސް ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގައި ބޭއްވުމަށް

 އެހީތެރިކަމަށް އެދި

ކުއްލި  2019/248 

 10 ޖަލްސާ

 32 2019/249 6 ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން. ސިޓީގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ފްލެޓް ސަރަހައްދުގައި އައްޑޫ

 2019/250 6 ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލަށް އައި.ޕީ ފޯނު ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ

ޕާރޓްސް ހޯދުމަށް  ކައުންސިލްގެ ވެހިކަލްތަށް މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސްޕެއަރ

 ދިއެ

6 2019/251 

 2019/252 6 ކުރުމާއި ގުޅޭ  ހިތަދޫ ޒިޔާރަތް ފަންނުން ގިރަުމންދާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަށް

ބަލަހައްާޓނެ ފަރާތެއް  އައްޑޫސިޓީ މިދޫ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނުގެ ސެކިއުރިޓީ

 ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް

6 2019/253 

 2019/254 6 ތައްޔާރުވުން ންގެސްޓް ހައުސްތަކަށް ބިން އިއުާލނުކުރުމަށް ކައުންސިލު

 2019/255 6 ހޯދުމަށް އޭސީ 02ބީޓީޔޫގެ  9000ހުޅުދޫ ޓަކިޔާ މިސްކިތް އޭ.ސީ ކުރުމަށ 

 2019/256 6 ކުރުމަށް އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ އަވަށުގެ ބީޗް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް

 34 2019/257  ފަރުދަކާގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތާއި ގުޅޭ 

ހޯދައި ބަދަލު  އިންޖީނެއް G1604ލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު އައްޑޫސިޓީ ކައުންސި

 ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

7 2019/258 

ހިތަދޫ ފުޓްބޯލް ކްަލބަށް  މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ

 އެހީތެރިކަމަށް އެދި

7 2019/259 

 ކާ ބިޒްނަސް ސެންޓަރގާއިމުކުރުމަށްޓަ  އައްޑޫސިޓީގައި ފެކޭޖިންގ ސެންޓަރެއް

  ކޯޕަރޭޝަންއަށް ބިމެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް

7 2019/260 

 APAP އިން މެލޭޝިއާގައި ކުރިއަށްގެންދާ IUCNއަށް  1-4އޮކްޓޯބަރ 

މޭޔަރ  ޓެކްނިކަލް ވޯރކްސޮޕް އޮން ޓުވަރިޒަމް އެންޑް ވިޒިޓަރ މެނޭޖްމެންޓް ގައި

 ބައިވަރިވުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންުމން

7 2019/261 



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

 50000ބިން  އަކަފޫޓްގެ 20000މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއަށް ދޫކޮށްފައިވާ 

 އަކަފޫޓަށް ބަދަލުކޮްށދިނުމަށް އެދި 

7 2019/262 

ހިާމޔަތްކޮށްފައިވާ  ސަރަހައްދެއް ތިމާވެށިގެ ގާނޫނުގެ ދަުށން 05އައްޑޫ ސިޓީގެ 

ރިއާއެއްގެ ގޮތުގެ އޭ ސަރަހައްދުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބަޔޮސްފިޔާ ރިޒާވުގެ ކޯރ

ނޑައެޅުން  ކަ

7 2019/263 

ކުރިއަށް ގެންދާ  އަށް 30-29ހުޅުދޫ ސްކޫލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ސެޕްޓެމްބަރު 

 ފޯރުޮކށްދިނުމަށް އެދި  މަޒުމޫން އަދި އެސޭރައިޓިންގ ކޮންޕެޓިޝަނަށް އެހީތެރިކަން

7 2019/264 

 2019/265 7 ތަކާއި ގުޅޭޑޫސިޓީގެ ބިންތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީއައް

 2019/266 7 ލޭންޑް ސާރވޭގެ މަސައްކަތަށް ޓޯޓަލް ސްޓޭޝަން ގެނައުމާއި ުގޅޭ 

 2019/267 7 ފަރުދަކާގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތާއި ގުޅޭ 

 2019/268 7 އައްޑޫސިޓީ ފޭދޫ އަވަށު ބަނދަރު މޫޓު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް

ނޑައެޅުނު  އައްޑޫސިޓީގައި  ޓްއަރިސްޓް ޒޯންތަކުގެ  06ތަރައްޤީކުރުމަށް ކަ

 ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮންސެޕްޓް އަދި ޕްލޭން

7 2019/269 35 

 2019/270 7 ހުޅުދޫ އަވަށު ފްލެޓާއި ގުޅޭ 

ޖަލްސާއަށް އެހީތެރިކަމަށް އެދި  އާރލީ ޓަޗް ފުޓްބޯޅަ އެކަޑަމީ ހުޅުމީދޫ ގޮފީގެ އަހަރީ

 ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

7 2019/271 

ޖަލްސާއަށް  ވަނަ އަހަރީ އިނާމް ދިނުމުގެ 2018ކޫލުގެ އިރުޝާދިއްޔާ ސް

 އެހީތެރިކަމަށް އެދި

7 2019/272 

 2019/273 7 ކިޔުމުގެ މައްސަލަ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ގުދަނުގައި ހުރި ތަކެތި ނީލަން

އާލާކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް  ސައިރިކްސް ކޮލެޖްގެ ފަރާތުން އައްޑޫސިޓީގައި ޑިނގާ

 ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ރާސާ ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދިހިންގުމުގެ ދި

7 2019/274 



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

މަގާމު  02މަސައްކަތަށް  އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސަްއކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އިދާރީ

ކައުންސިލުން ގޮތެއް  އުފައްދައި މީހުން ނެގޭނެ އިންިތޒާމް ހަމަޖެއްސުމުގައި

 ނިންމުން 

7 2019/275 

 36 2019/276 6 ހަމަޖެއްސުމަށް އެދި ރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް އަހަރީ ޗުއްޓީޑެފިއުޓީ މޭޔަ

   2019/277 

ދުވަސް ފާހަގަ  ވަނަ އަހަރުގެ އިސްރަށްވެހިންގެ ދުވަސް އަދި ޓީޗަރުންގެ 2019

 ކުރުމުގެ ބަޖެޓް ހަމަޖެއްސުން އެދި

6 2019/278 

ދޫކުރުމަށް ސާރވޭކޮށް  އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ އަވަށު މާމެންދޫ ސަރަހައްދުން ގޯތި

 އިންދެއްމުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދުން 

6 2019/279 

ފަންގިފިލާގަިއ ޕާޓިޝަން  އައްޑޫސިޓީ ހުޅޫދޫ މީދޫ އެސްޓީއޯ އިމާރާތުގެ ދެވަނަ

 ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް

6 2019/280 

ނޑައެޅުމާއި  ކުޑައަގު ދިރިއުޅުމަށް ނޫން ގޮތްގޮތަށް ދޫޮކށްފައިވާ ބިންމުގެ އެންމެ ކަ

 މެދު ގޮތެއް ނިންމުން 

6 2019/281 

 2019/282 6 ވަނަ ނިންމުން ރިވިއުރުކުން  158ކައުންސިލް ނިންމުން ނަްނބަރު 

ވަނަ ޖަލްސާގައި މިމައްސަލަތަށް ވަނީ   37މި ޖަލްސާ ފަސްކުރެވުމުގެ ސަބަބުން  

 އެޖެންޑާކުރެވި ނިމިފައި

 2019/283 

ވަނަ ޖަލްސާގައި މިމައްސަލަތަށް ވަނީ   37މުގެ ސަބަބުން މި ޖަލްސާ ފަސްކުރެވު  

 އެޖެންޑާކުރެވި ނިމިފައި

 2019/284 

ވަނަ ޖަލްސާގައި މިމައްސަލަތަށް ވަނީ   37މި ޖަލްސާ ފަސްކުރެވުމުގެ ސަބަބުން   

 އެޖެންޑާކުރެވި ނިމިފައި

 2019/285 

މިމައްސަލަތަށް ވަނީ  ވަނަ ޖަލްސާގައި  37މި ޖަލްސާ ފަސްކުރެވުމުގެ ސަބަބުން   

 އެޖެންޑާކުރެވި ނިމިފައި

 2019/286 



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

ވަނަ ޖަލްސާގައި މިމައްސަލަތަށް ވަނީ   37މި ޖަލްސާ ފަސްކުރެވުމުގެ ސަބަބުން   

 އެޖެންޑާކުރެވި ނިމިފައި

 2019/287 

ވަނަ ޖަލްސާގައި މިމައްސަލަތަށް ވަނީ   37މި ޖަލްސާ ފަސްކުރެވުމުގެ ސަބަބުން   

 ރެވި ނިމިފައިއެޖެންޑާކު

 2019/288 

ވަނަ ޖަލްސާގައި މިމައްސަލަތަށް ވަނީ   37މި ޖަލްސާ ފަސްކުރެވުމުގެ ސަބަބުން   

 އެޖެންޑާކުރެވި ނިމިފައި

 2019/289 

ވަނަ ޖަލްސާގައި މިމައްސަލަތަށް ވަނީ   37މި ޖަލްސާ ފަސްކުރެވުމުގެ ސަބަބުން   

 އެޖެންޑާކުރެވި ނިމިފައި

 2019/290 

 2019/291 6  ގެ ލޭންޑް ސާރވޭ ކުރުންއައްޑޫ

ގުޅޭގޮުތން ކުލީބިމާއިބެހޭ  އައްޑޫ ސިޓީގެ ކުލީ ބިމުގެ ދަފްރަރުގައި ހިމެނޭ ބިންތަކާއި

 ވަގުތީ ކޮމެޓީގެ ރިޕޯޓް

6 2019/292 

 37 2019/293 7 މުވައްޒަފުން ނެގުން  އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އިސްމަގާމުތަކަށް

އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ  ސީސީ ޓީވީ ކެމެރާ ހޯދައި 01ންސިލަށް ސިޓީ ކައު އައްޑޫ

 މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

7 2019/294 

ކުރުމަށް ސަރަހައްދެއް  އާހޮސްޕިޓަލްގެ ހިދުމަށް ފެށޭއިރު ވަހިކަލްތަށް ޕާރކް

 ހަމަޖެއްސުމާއި ގުޅޭ 

7 2019/295 

މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް  ރުމަށްސިޓީ ހިތަދޫއިން އައިސްޕްލާންޓް ގާއިމްކު އައްޑޫ

  ބަަދލުގެނައުމަްށ އެދި ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމަށް

 މައްސަލައަށް ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން  ހުށަހަޅާފައިވާ

7 2019/296 

އިރުޝާދިއްޔާ ސްކޫލުގެ  ލަންކާގައި ބާއްވާ ލޫސް ޗެލެންޖް ޓްރިފީ ކޭންޕްގައި

 އެހީތެރިކަމަށް އެދި ކު ބައިވެރިވެފައިވާތީ ގޯދިއްޔާ ޖަމިއްޔާއިންދަރިވަރަ

7 2019/297 



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

ބޭއްވުމަށް  ޖޫނިއަރ ޗެމްބަރ އިންޓަނޭޝަަނލް އައްޑޫ )ޖޭސީއައި( އިން

ޑިވެލޮޕްމެންޓް  ޔޫތް ލީޑަރސް ފޯރަމްއޮން ސޮޕޯރޓް ފޯ ޕީސް 2019ހަމަޖެހިފައިވާ 

 މަށް ޕްރޮގްރާމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނު

7 2019/298 

ރޑް އެސޯސިއޭޝަން އައްޑޫގެ ފާރާތުން ބޭއްވުމަށް  މޯލްޑިވްސް ލައިފް ގާ

 ފޯރުކޮށްދިނުން  ޕްރޮގްރާމަށް އެހީތެރިކަން" ރަން ސްވިމް" ހަމެހިޖެހިފައިވާ

7 2019/299 

ގެންދާ ހެލްތް އެންޑް  އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސަްއކަތް ކުރާ ކޮމެޓީން ކުރިއަށް

 ހޯދުން ސް ވޯރކްޝޮޕް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފައިސާގެ އެހީވެލްނެ

7 2019/300 

ސަޕްލައި ކުރުމުގެ  ޓަނުގެ ޕިކަޕެއް 02އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 

 މަސައްކަތް

7 2019/301 

 2019/302 7 ގަތުުމގެ މަސައްކަތް އައްޑު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ފާރނިޗަރ

ރިވަރިން ބައިވެރި  ގައި ކުރިއަށްދާ ސިޔާ ކަޕްގައި ކްލަބް 2019ކްޓޯބަރ އޮ 10

 މާލޯ އެހީތެރިކަމަށް އެދި

7 2019/303 

ކުރަންޖެޭހ މަސައްކަތަށް  އައްޑޫސިޓީގެ ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ހެދުމަށް

ނޑައެޅުން  ބަޖެޓް ކަ

7 2019/304 40 

 2019/305 7 ަމސައްކަތް ކުރުން ވެސްޓަރުން ހޯދުމަށްއައްޑޫގެ ޓްވަރިޒަމްޒޯން މާރކެޓްކޮށް އިން

 2019/306 7 ބައިވެރިވުން ިހއްސާކުރުން ދެކުނު މަހާސިންތާގެ ހަރަކާތްތަަކށް ކައުންސިލްގެ

 2019/307 7 މަސައްކަތް ރޯޑް ސްވީޕަރ ގަތުމުގެ 01އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް 

 2019/308 7  މަސައްކަތް ޑިއަމް ފެންސް ޖެހުމުގެއައްޑޫސިޓީ މަރަދޫ ވެންބޮޅަފިނި ސްޓޭ

މާރޗް  2019އިން  މާރިޗް 2017ސ.ހުޅުދޫ މަސްޖިދުލް ވަހުދާގެ ކަރަންޓް ބިލަށް 

 މަހުގެ ނިޔަލަށް ދައްކަންޖެހޭ ފަިއސާގެ މައްސަލަ 

7 2019/309 

 އެތްލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަން ވަނަ އަހަރު މާރިޗް މަހުގައި އައްޑޫސިޓީ ޖޫނިއަރ 2020

 ހަރަކާްތތަކަށް ބެެޖޓް ހޯދުމަށް އެދި  ސިޕް މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ

7 2019/310 



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

ބަެޖޓް ޯހދުމަށް ސައުތު  ސަދަން ބޭޑްމިންޓަން ލީގް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ޭބނުންވާ

 މައްސަލަ ރީޖަން ބެޑްމިންޓަން ސްޓިއަރިްނގ ކޮމެޓީން ހުށަހަޅާ

7 2019/311 

ގާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  ރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން އައްޑޫސިޓީގައިފެނަކަ ކޯޕަ

 ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ިބމާއި ގުޅޭ  ސެންޓަރަލް ޕަވަރ ސްޓޭޝަންގެ ފަރާތުން

7 2019/312 

ހަމަޖެހިފައިވާ އައްޑޫ  އަށް އައްޑޫސިޓީގައި ބޭއްވުމަށް 2019ޑިސެމްބަރ  5-7

 ހޯދުމަށްއަށް ސްޕޮންސަރ  2019މެރެތަން 

7 2019/313 41 

ބައިވެރިވުމަށް އަންހެނުންގެ  އަށް 28އިން  22ގައި ނޮމެމްބަރ " ފަންޑު އެކްސްޕޯ"

 ގަތުމަށް ބަެޖޓް ހަމަޖެއްސުން މެންބަރުން ބައިވެިރކުރުން އަދި ތެކެތި 03ކޮމެޓީގެ 

7 2019/314 

އަށް  2019 ނޮމެމްބަރ 23އިން  19ވޯލްޑް ރޯވިން އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން 

ބޭުފޅަކު ބައިވެރިކޮށް  ލަންޑަންގައި ބާއްވާ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ފެޑަރޭޝަންގެ މީޓިންގައި

 ދެއްވުން އެދި

7 2019/315 

ހުޅުމީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުން  ދުނިޔޭގެ ހަކުރު ބަލީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން

 ބޭއްވޭ ހަރަކާތްތަކަށް އެހީ ހޯދުން 

7 2019/316 

ބޭއްވުމަށާއި ބަޖެޓް  މުބާރާތް" 2019ޗެންޕިއަންޝިޕް  ސައުތު ފުޓްބޯޅަ"

ނޑައަޅައި ދެއްވައި ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދެއްވާނެ ހިދުމަތްތައް ކައުންސިލުން  ކަ

 ނިންމުމަށް 

7 2019/317 

 42 2019/318 7 އިޝްތިހާރުކުރުން އައްޑޫސިޓީގެ ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީކުރުމަށްޓަކައި އައްޑޫ

ނޑައެޅިފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިންވަނަ އަހަރަށް  2019 މޭކަޕްކޯސް  ކަ

 ހިންގުމަށް ހަރަދު ހޯދުން 

7 2019/319 

ނޑައެޅިފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން 2019 އެޑްވާންސް ކޭކް  ވަނަ އަހަރަށް ކަ

 އެންޑް ޑެކަރޭޝަން ކޯސް ހިންގުމަށް ހަރަދު ހޯދުން 

7 2019/320 



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

ވަނަ  12 އަށް މާލޭގައި ކުރިއަށްދާ 2019ނޮވެމްަބރ 30ނޮވެމްބަރ އިން  21

 ގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ 2019އެޓޯލް ލީގް ބެޑްމިންޓަން ޓޯނަެމންޓް 

 ވެލްފެއަރ އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބްގެ ފަރާތުން އައްޑޫ ސިޓީ ތަމްސީލްކޮށް

 ޓީމެއް ބައިވެރިކުރުމަށް ނިންމާަފއިވާތީ ޓީމަށް ހަރަދު ހަމަޖެއްސުމަށް އެދި

7 2019/321 

ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް  ޕިކަޕް 01ޓަނުގެ  02ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ 

 ހޯދުން 

6 2019/322 43 

ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް  ޕިކަޕް 02ޓަނުގެ  01ހުޅުދޫ އަދި މީދޫ އަވަށު އޮފީހަށް 

 ހޯދުމަށް 

6 2019/323 

ޕިކަޕް  03ޓަނުގެ  01މަރަދޫ، މަރަދޫފޭދޫ އަދި ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހަށް 

 ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

6 2019/324 

ހިޔާރުކުރުމަށް ޖަހާފައިހުރި  މަރަދޫ ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ޕޯޓިކޯ އާއި ފެންތާނގީ

 ތަނބުތައް މަރާމާތުކުރުން 

6 2019/325 

 2019/326 6 މުނިސިޕަލް އިންސްޕެކްޓަރުންނާއި ގުޅޭ ގޮތެއް ނިންމުން

 2019/327 6 މަްއސަލަ އްޒިކްރާގެ މަރާމާތައް ފައުންޑޭޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާމަސްޖިދު

 2019/328 6 ނީލަންކިޔުން އަހަރު ނުވާ މުދާތައް 05އޮފީހުގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވާ 

( 4000އޮތް ) ބީއެމްއެލް ހިތަދޫ ބަރާންޗްގެ އުުތރުން ޗެކާރސް އާއި ދެމެދު

  ަރއްގީކޮށް ކުއްޔަށް ދިނުންއަކަފޫޓްގެ ކުލީބިމުގައި ޖިމެއްތަ

6 2019/329 

ފަރާުތން އިޝްތިހާރު  މޯލްޑިވްސް ސްޓްރަކްޗަރ ޕްރޮޑަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޓް

 ބޯޑު ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި 

6 2019/330 

ހެދުަމށްަޓކައި ކައުންސިލްގެ  ހުޅޫދޫގަ އެން އާލާކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން އެންކޮށި

 ދުމަށް އެހީ ހޯ

6 2019/331 



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

ނޑައެޅުން މަރަދޫ  ބަނދަރުގެ ދެކުނުން މަރަދޫ ގޭދޮށު މަސްފެކްޓްރީ އަޅާ ބިން ކަ

ބަނދަރަށް އިްނވެގެންއޮންނަ  ފިއުލް ޝެޑްގެ އިރުމަތީފަރާތު މަރަދޫ" ފިލިންގލީ"

 ބިން ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަަމށް 

6 2019/332 

އެޅުމަށް ސަރަހައްދުތައް  ކްޓްރީތައްއައްޑޫގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަސްފެ

ނޑައެޅުމަށް  ކަ

4 2019/333 44 

މުވަްއޒަފުންގެ  ކޮންޓްރެކްޓް އަދި ވޭޖް ކޮންޓްރެކްޓް މަގާމުތަކަށް ނެގިފައިވާ

 އެދި ކޮންޓްރެކްޓް މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ލަފައަކަށް

4 2019/334 

ކައުްނސިލުން  ގެ ބައްދަލުވުމަށްރޯވިންގ ފެޑެރޭޝަންތަކުގެ އެގްޒެކްޓިވުން

 އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދި 

4 2019/335 

ދަށުން އައްޑޫ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓެރަކްޗަރ ގެ

ނޮމެވްބަރ މަހުން  2019ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް  20ސިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ 

މުވައްޒަފުްނނަށް މުސާރަ  އިވާތީ މިފެށިގެން މުސާރަދެވެންނެތްކަމަށް އަންގަވާފަ

 ދިނުމާއި ގުޅޭ

2 2019/336 45 

އިމާރާތްކުރުމަށްޓަކައި  އައްޑޫސިޓީގައި ކަސްޓަމްސްގެ ސައުތު ރީޖަނަލް ހެޑް އޮފީސް

 ބިމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް އަކަ ފޫޓްގެ 15000ސ. މަރަދޫ ލިންކް ރޯޑް ސަރަހައްދުން 

2 2019/337 

ނޑަ ފަިއސާ ބަޖެޓްއިން  އެޅިފައިވާ ބަޖެޓަށްވުރެ އިތުރުވާހެލްތް ވޯރކްސޮޕްގައި ކަ

  ނެގުމަށް ފާސްކުރުމަށް

2 2019/338 

އިތުރުކޮށް ބަޖެޓް  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގެ ޑެފިސިޓް ކޯޑްތަކަށް ފައިސާ 2019

 ރިވައިޒްކުރުމަށް

2 2019/339 

 2019/340 2  ހިންމަލާ ފެސްޓިވަލް ބޭއްވުމަށް އެހީހޯދަން

އޮފް ދަ މަންތު  އޮފް ދަ މަންތު ހޮވުމުގެ އުސޫލު އަދި އެމްޕްލޯއި އެމްޕްލޯއި

މިކަމާއި މެދު  ނޮމިނޭޝަން ފޯމް އާންމު ކޮމެީޓން ފާސްކޮށްފައިވާތީ، ކައުންސިުލން

2 2019/341 



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

ނޑައެޅުން   ގޮތެއް ކަ

 2019/342 2 ބަލަހައްޓައިދޭނެ ަފރާތެއް ހޯދުން ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެހިކަލްތައް މަރާމާތުކޮށް

ޑެކޮރާ ބޮންޑު ޓިނު  އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ އަވަށު ހުކުރު މިސްކިތުގެ ފުރާޅުގައި

 ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް

2 2019/343 

 2019/344 2  ފަރާެތއް ހޯދުން އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ އަވަށުއޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާނެ

ނޑައަޅުނު ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއި 2019 ރިވައިޒް ކުރެވުނު  ންވަނަ އަހަރަށް ކަ

  ބަޖެްޓހޯދުން ހަރަކާތްތައް ޑިސެންބަރު މަހުގެ ފަހު ހަފްތާގައި ހިންގުަމށް

2 2019/345 

ޓްރާންސްޕޯޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓެރަކްޗަރ އަދި

ފައިާސ އާއި  އޮތޯރިޓީގެ ބަޖެޓުން ކައުންސިލްެގ ބަޖެޓަށް އިތުރުކޮށްދެއްވި

އިތުރުޮކށްދެއްވި ފައިސާ  ރޯ އޮފް ފިނޭންސް އިން ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށްމިނިސްޓް

 ފާސްކުރައްވާފައިވާ އިތުރުކުރުން ވަނަ އަހަރަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން 2019

2 2019/346 

ފުޓްބޯޅަ " ހަަމޖެހިފައިވާ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބޭއްވުމަށް

ޔުނައިޓެޑް އަދި ކުލަބް ރިވަރިން  މުބާރާތުގައި މުލިމަތި" 2019ޗެންޕިއަންޝިޕް 

   ަޖމިއްޔާތަކުން ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ބައިވެރިވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ

2 2019/347 

އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ " ނަން މުބާރާތުގެ" 2019ސައުތު ފުޓްބޯޅަ ޗެންޕިއަންޝިޕް "

އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ " ބަދަލުކުރެވިފައިވާތީ އާއި ގެ ނަމަށް" 2019ޗެމްޕިއަންޝިޕް 

މުބާރާތަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓްގެ އިތުަރށް ބޭނުންވާ " 2019ޗެމްޕިއަންޝިޕް 

ނޑައަޅައި  ދެއްވައި ކައުންސިލްއިން ގޮތެއް ނިންމުމަށް  ބަޖެޓް ކަ

2 2019/348 

ހެކްޓަރ،  75އިން  ހެކްޓަރ، މަރަދޫ އަދި މަރަދޫފޭދޫ 90އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ އިން 

ހިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  ހެކްޓަރ އަދި ރިޒޯޓް ތަރައްގީކުރުމަށް 38ހުޅުދޫމީދޫއިން 

މިދެންނެވި ބިން ހިްއކުމަށް  ހެކްޓަރ ހިއްކުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާތީ، 25

2 2019/349 



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

ނޑައެޅުމަށް އެދި  ސަރަހައްދުތައް ކަ

އެހީ   ހްކުރުންއިސްލާ ނިންމުން 334ކައުންސިލް ނިންމުން ނަްނބަރު 

މައްސަލާގައި ކޮންޓްރެކްޓް އަދި ވޭޖް ކޮންޓްރަކްޓް މުވައްޒަފުންގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ

އަށް ކޮންޓްރަކްޓް މުއްދަތު ހަމަާވ މުވައްޒަފުންގެ 2019ޑިސެމްބަރ  31ތެރެއިން 

އަށް އިތުރުކުރުމަށް  2020ޑިސެމްބަރ  31އިން  2020ޖެނުއަރީ  01މުއްދަތު 

 ފެންނަކަމަށް 

2 2019/350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ . 11

 ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ މަޢުލޫމާތު  11.1

 މަގާމު  ނަން  ސ.ނ.

 ރައީސާ  އާއިޝަތު ނަދާ  1

 ނައިބް ރައީސާ އާމިނަތު ޝިހާބް  2

 މެމްބަރ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ އާމިނަތު ސަނާ 3

 ރަދޫ ދާއިރާމެމްބަރ މަ ޝަފުޤާ ޝަފީޤް  4

 މެމްބަރ ފޭދޫ ދާއިރާ ހައްވާ ޒާހިރާ 5

 މެމްބަރ ހުޅުދޫ ދާއިރާ ޝާމާ އިބްރާހިމް 6

 މެމްބަރ މީދޫ ދާއިރާ އާމިނަތު ޚާލިސާ 7

 

 ކޮމެޓީއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް  11.2

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ހަފީޒާ މެމްބަރު  ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާއަށް އިންތިޚާުބވި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ަމސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ

 އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ސަނާ އިންތިޚާބުކުރެވުނެވެ.އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާއި ގުޅިގެން އެމަޤާމަށް 

  



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

 ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް  11.3

 ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 
ޙާޟިރުވި 

 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 
 ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް 

WDC(3)05/01/2019 

 2019ޖަނަވަރީ  08
07 

 ކޮމިޓީިއން ހަވީރުގައި ބާއްވާ ގޮތުން ތަޢާރަފްކުރުމުގެ ޕޮލިސް އަވަށު

 .ނިންމުން ބައިވެރިވުމަށް

WDC(3)06/02/2019 

 2019ޖަނަވަރީ  21
06 

ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓް ޕްލޭން ކޮށް ކުރިޔަށް 2019

 ޕްރޮގްރާމްތައް ގެންދާނެ ގޮތެއް ނިންމުން.

WDC(3)07/03/2019 

 2019ޖަނަވަރީ  31
06 

 ތައްޔާރުކޮށް ޕްލޭން ދެމަހުގެ މި މާރިޗް ފެބްރުއަރީ، 2019

 ނިންމުނު. އްގެންދާނެ ގޮތެ ކުރިޔަށް އެކްޓިވިޓީތައް

WDC(3)08/04/2019 

 2019ފެބްރުއަރީ  17
07 

 މެދުގައި މެމްބަރުންގެ ކުުރމަށް ހަރުދަނާ ހިންގުން ކޮމިޓީގެ

 .ންމުނުނި ގޮތެއް މަޝްވަރާކޮށް

 ކުރުމަށް ތައް އިއުލާން ކުރަންހުރި ގުޅިގެން ތަކާ އެކްޓިވިޓީ

 .ނިންމުނު

އިން ބައްދަލުކުރާނެ އުސޫލެއް ކޮމިޓީ ތަކާއި ޖަމްއިއްޔާ އެހެނިހެން

ނޑައެޅުނު.  ކަ

WDC(3)09/05/2019 

 2019ފެބްރުއަރީ  24
04 

 ކުރާނެ ކުރުމަށް ފާހަގަ ދުވަސް އަންހެނުންގެ  އަހަރުގެ ވަނ2019ަ

 .ނިންމުން މެއްކަ



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

 .ފާސްކުރެވުނު ޤަވާއިދު މުބާރާތުގެ ވޮލީބޯޅަ

ތަކައި މުއައްސަސާ ތިބި މާެލގައި ކުރުމަށް ބިނާ ޓީމް ކޮމިޓީގެ

އެހެނިހެން ޖަމްއިއްޔާ ތަކާއި ބައްދަލު ކުރުމަށް މާލެ ދިޔުމުގެ 

 ދަތުރެއް ކުރުމަށް ޕްލޭން ކުރެވުނު.

WDC(3)10/06/2019 

 2019ފެބްރުއަރީ  26
07 

 ގެންދާނެ ކުރިޔަށް ކޮށް މަޝްވަރާ ހުށަހެޅުމަށް ވިމެންގެ ފޯ ޕްހޯ

 .ނިންމުނު ގޮތެއް

މަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ހޯދު ސްޕޮންސަރ މުބާރާތުގެ ވޮލީބޯޅަ

 ނިންމުނު.

WDC(3)11/07/2019 

 2019ފެބްރުއަރީ  27
04 

 ނަށް މެމްބަރުން މަސައްކަތް ޕްރްގޮރާމްގެ ދުވަހުގެ އަންހެނުންގެ

 .ިނންމުނު ލުމަށްބަހާ

 

WDC(03)12/08/201

9 

 2019މާރޗް  03

 ކޮމެޓީގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް 05

WDC(3)13/09/2019 

 2019މާރޗް  11
03 

ވުން ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ކެންސަލް ބައްދަލު މިއަދުގެ

 ކުރެވިފައި.

WDC(3)13/09/2019 

 2019މާރޗް  13
06 

 ތާރީޚް ހަމަޖެހުނު ކުރަން ކުރިން ދަތުރު  ނިންމާފައިވާ ދިޔުމަށް މާލެ

 .ނިންމުނު ކުރުމަށް ތާީރޚެއްގައި ފަހުގެ ގުޅިގެން ބަދަލުވުމާއި



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

WDC(3)14/10/2019 

 2019އޭޕްރިލް  10
05 

 ނަމުގައި ދިޔެގެހަވި އަކީ، ޕްރޮގްރާމް ިހންގާނެ ދުވަހުގެ އަންހެނުންގެ

 .ނިންމުނު ކަމުގައި ފެސްޓިވަލެއް ހިންގޭ

WDC(3)15/11/2019 

 2019އޭޕްރިލް  17
06 

 ރިޕޯރޓް ކައުންޓަރގެ ސްެވނިއަރ ހިންގުނު ޝަންގްރިއްލާގައި

 .ފާސްކުރުން

 .ފާސްކުރުން ރިޕޯރޓް ފެސްޓިވަލްގެ ހިންމަލާ

WDC(3)16/12/2019 

 2019އޭޕްރިލް  20
07 

 ހިންގާނެ ޕްރޮގްރާމް ޓަރެއިނިން ފަޔަރ އަދި ރެސްކިޔު އިމަރޖެންސީ

 .ނިންމުން ގޮތެއް

 ގޮތެއް ގެންދާނެ ކުރިޔަށް ސެަޝން ދިނުމުގެ މައުލޫމާތު ދީނީ

 .ނިންމުން

 ސިންޕޯޒިއަމްގައި ބާއްވާ އިން މޯލްޑިވްސް ޕޭރަންސީ ޓްރާންސް

 މެމްބަރުން ހޮވުނު. 2ވެރިވުމަށް ދާނެ ބައި ކޮމިޓީއިން

 ބައިވެރިވުމަށް ކޮމިޓީއިން މައުރަޒުގައި  ގައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 .ނިންމުނު

WDC(3)17/13/2019 

 2019އޭޕްރިލް  25
05 

 ބޭއްވުމަށް  މާހެފުމެއް ކޮމިޓީއިން ގޮތުން  ފެށުމުގެ މަސް ރަމަޟާން

 .ނިންމުނު

WDC(3)18/14/2019 

 2019މޭއި  09
05 

 ރު އީދު ދަވަހުގައި ކޮމިޓީއިން ހިންގާނެ ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމުން.ފިތު

 ތައް ރާމް ޕްރޮގް ހުރި ގައި ޕްލޭން އެކްޓިވިޓީ އަހަރުގެ ވަނަ 2019



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

 .އިސްފަސްކުރެވުނު

WDC(3)03/01/2019 

 ކުއްލި ބައްދަލުވުން 

 2019މޭއި  15

06 
 ބައެއްކަންކަން ކޮމިޓީގެ ޚާލިސާ އާމިނަތު މެމްބަރ ދާއިރާގެ މީދޫ

 އޮޅުން ފިލުވުމަށް ބޭނުންވެެގން ެބއްވުނު ބައްދަލުވުން.

WDC(3)19/15/2019 

 2019މޭއި  26
04 

 .ނިންމުން ތާރީޚެއް ބާްއވާނެ ރާތްމުބާ ފުޓްބޯޅަ ކޮމިޓީއިން

 ގަރާރު ނިންމާފައިވާ ކުރުމަށް އޮޕަރޭޓް އެކައުންޓް ބޭންކް ކޮމިޓީގެ

 ނު.ނިންމު ފާސްކުރުމަށް އާޤަރާރެއް އަުލން ބާތިލްކޮށް

WDC(3)20/16/2019 

 2019މޭއި  29
06 

( ޕާކް އައިސްޑިލައިޓް) ޕާކް ކުޑަކުދިންގެ އުތުރުދާއިރާގެ ތަދޫހި

 ހުށްހެޅުމަށް ކައުންސިލަށް ހޯދުަމށް،  ދަށަށް ބެލުމުގެ ކޮމިޓިގެ

 .ނިންމުނު

WDC(3)21/17/2019 

 2019ޖޫން  13
05 

ޕްރޮގްރާމް  ގެންދާނެ ކުރިޔަށް ގުޅިގެން ޕޮލިސް އަހަރު ވަނަ 2019

 ތައް ނިންމުން 

WDC(3)22/18/2019 

 2019ޖޫން   20
05 

 ހިންުގމަށް ންޓިންކެ ކޮމިޓިއިން ހިންގަމުންދާއިރު ރަން ކަލަރ އޫރިދޫ

 .ިނންމުން ގޮތެއް ފުރުޞަތާއިމެދު ލިބުނު

 .ފާސްކުރެވުނު ހިންގުމަށް ކޯސް ޖަނާއިޒް

WDC(3)23/19/2019 

 2019ޖުލައި  03
04 

ގެ ޓީމް ތަކަށް މަރުހަބާ ކިޔުމާއި މުބާރާްތ 15ންޑަރ އަ އެފަރ ޔޫ

ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތާއި، ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ގައި ސަޤާފީ 

 އިޓަމް ތަކެއް ހުށަހެޅުމަށް ނިްނމުނު.އަ



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

 .ނިންމުނު ގޮތެއް ކުރާނެ ފާހަގަ އީދު އަޟްހާ

WDC(03)24/20/201

9 

 2019ޖުލައި  16

 ކޮމެޓީގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް 04

WDC(3)25/21/2019 

 2019ޖުލައި   25
05 

 ފަރާތަކުން އެއްވެސް ތަކަށް ކޯސް ކުރެވުން އިއުލާން ކޮމިޓީން

 .ނިންމުނު ގޮތެއް ކުރާނެ ިމކަން އަލުން ނުވާތީ ލާފައި ކުރިމަތި

 ގެންދާނެ ކުރިޔަށް ކޮށް ތާވަލު ތައް ޕްރޮގްރާމް މަހުގެ އޮގަސްޓް

 .ނިންމުނު ގޮތެއް

WDC(3)26/22/2019 

 2019ޖުލައި  31
05 

 މެމްބަރުން ދާނެ ކޮމިޓިއިން ވުމަށް ބައިވެރި ގައި 2019 ސްވީޕް

ނޑައެޅުން  .ކަ

 ސެޓްއަޕް ކަލްޗަރަލް ކޮމިޓިއިން އެކްސްޕޯގައި ބިޒިނަސް ސަދަން

 .ނިންމުން ގެންދިޔުމަށް ކުރިޔަށް ސްޓޯލްއެއް އަދި އެއް

WDC(3)27/23/2019 

 2019އޮގަސްޓް  05
06 

ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް ކޮމިޓިިއްނ  ސޮސައިޓީއިން ކެއަރ

 ގޮތެއް ނިންމުން.

 ގޮތަށް  ބައިވެރިނުވާ އިންކޮމިޓީ ފޯރަމްގައި ޓީޗަސް އިންޓަނޭޝަަނލް

 .ނިންމުން

WDC(3)04/02/2019 

 ކުއްލި ބައްދަލުވުން 
07 

ބޭއްުވނު  ވުމަށް ތައްޔާރީތައް ވާންޖެހޭ ދިޔުމަށްޓަކައި ދަތުރު ސްވީޕް

 ބައްދަލުވުން.



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

 2019އޮގަސްޓް   08

WDC(3)28/24/2019 

 2019އޮގަސްޓް  19
05 

 ގޮތް ހޯާދނެ ތަކެތި ބަހައްޓާނެ ސްޓޯލްގައި ގެ 2019 ސްވީޕް

 .ނިންމުން

 ފެހިކުރުމުގެ ސިޓީ ހިމެނިފައިވާ ގައި ކަލަންޑަރ އަހަރީ ކޮމިޓީގެ

 21 ގަސްއިންދުން ވަށިތަކުގައި ބެހެއްިޓފައިވާ މަގުތަކުގައި ގޮތުން

 ގައި ފެށުމަށް ނިންމުނު. 2019ޓެމްބަރ ސެޕް

 2019 ސެޕްޓެމްބަރ ސާވޭ ހަމަޖެިހފައިވާ ހިންގުމަށް ކޮމިޓީއިން

 .ނިންމުނު ށުމަށްފެ ގައި

WDC(3)05/03/2019 

 ކުއްލި ބައްދަލުވުން 

 2019އޮގަސްޓް  21

04 

 ހޯދަން  ތަކެތި ބަހައްާޓނެ ސްޓޯލްގައި ގިންގާ ގައި 2019 ސްވީޕް

 ހަވާލު ކުރުން. މެމްބަރުންނާއި

 މައްސަލަ  ހުށަހަޅާ ޚާލިސާ އާމިނަތު މެމްބަރ ދާއިރާގެ މީދޫ

 ނުދެއްކި ފައިސާ ކަންޖެހޭަދއް ފަރާތްތަކަށް އެކި ކޮމިޓީއިން) 

 (އޮޅުންފިލުވުމަށް އެކަން ލަސްވެފައިވަތީ

WDC(3)29/25/2019 

 2019އޮގަސްޓް  27
04 

ތުަމށް ބޭނުންވާ ގަ ތަކެތި ބޭނުންވާ ހިންގުމަށް ސްޓޯލް ގެ ސްވީޕް

 ބެޖެޓް ކޮމިޓީގެ އެކައުންޓްއިން ެނގުމަށް ފާސްކުރެވުނު.

 ތެރެއިން ތަކުގެ ޕްރޮގަރާމް ހިމެނޭ ކަލަންޑަރގައި އަހަރީ ކޮމިޓީގެ

 ތެރެއިން  އެއިގެ ބެލުމަށްފަހު، ތައް ޕްރޮގަރާމް ނުފެށިފައިވާ މިހާރު

 .ނިންމުން ތައް ޕްރޮގްރާމް ފެށޭނެ އަވަހަށް އެންމެ



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

WDC(3)30/26/2019 

 2019ސެޕްޓެމްބަރ  19
05 

 ޕްރޮގްރާމްގައި ކުރުމުގެ ފާހަގަ ޑޭ ކްލީނިންގ ކޯސްޓަލް

 .މުންނިން ބައިވެރިވުމަށް

WDC(3)31/27/2019 

 2019 ސެޕްޓެމްބަރ 24
04 

 ސޭފްޓީ އެންޑް ލައިފް ފަޔަރ ގައި 2019 ސެޕްޓެމްބަރ 28

 .ނިންމުން ފެށުމަށް ރަށްތަކުގައި  ގުޅިފައިވާ ޕްރޮގްރާމް

 ފާހަގަ ދުވަސް އިސްރަށްވެހިންގެ ގައި 2019 އޮކްޓޯބަރ 01

 .ނިންމުން ކުރުމަށް

 ވޯރކްޝޮޕް އަންހެނުންގެ ވިޔަފާރި ގައި 2019 އޮކްޓޯބަރ 03

 .ނިންުމން ފެށުމަށް

 .ނިންމުން ފެށުމަށް ކޯސް މޭކަޕް ގައ2019ި ނޮވެމްބަރ 07

މަށް ފެށު ވޯކްޝޮޕް ހެލްތް މެންޓަލް ގައި 2019 އޮކްޓޯބަރ 10

 ނިންމުން.

WDC(3)32/28/2019 

 2019އޮކްޓޯބަރ  01
06 

 ަޞތަށް ފުރު ލިބުނު ކޮމިޓީއަށް ބައިވެރިވުމަށް އެކްސްޕޯގައި ފަންނު

 .ނިންމުން ގޮތެއް

 .ނިންމުން ކުރުމަށް ފާހަގަ ޑޭ ޓީޗަސް

WDC(3)33/29/2019 

 2019އޮކްޓޯބަރ  07
06 

ޓްރެއިނިންގ  ސްޕީކިން ޕަބްލިކް އެންޑް ސްކިލް ޕްރެޒެންޓޭޝަން

 ބޭއްވުމަށް ނިންމުން.

 ބޭއްވުމަށް ސެމިނަރ ވިމެން ޕޮލިޓިކްސް އެންޑް ލީޑަރޝިޕް



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

 .ނިންމުން

WDC(3)34/30/2019 

 2019އޮކްޓޯބަރ  14
06 

 .ނިންުމނު ހިންގުމަށް ކޯސް ކަސަބް

ނޑައެޅުނު މެމްބަރުން ދާނެ ކޮމިޓީއިން އެކްސްޕޯއަށް ފަންނު  .ކަ

WDC(3)35/31/2019 

 2019އޮކްޓޯބަރ  17
 .ފާސްކުރެުވނު ބަޖެޓް ގެންދަން ަތކެތި ގެންދާނެ އެކްސްޕޯއަށް ފަންނު 04

WDC(03)36/32/201

9 

 2019ރ އޮކްޓޯބަ 23

06 

 .ނިންމުން ހިންގުމަށް ކޯސް  ކޭކް އެޑްވާންސް

 .ނިންމުނު ހިންގުމަށް ކޯސް ަދސްކޮށްދޭ ހެދުންަފހަން ކުދިންގެ ތުއްތު

WDC(3)37/33/2019 

 2019ނޮވެމްބަރ  14
05 

 ކޯހުގެ ކޭކް އަދި ޕޭސްޓްރީކޯސް ދަބަސްކޯސް، ކޯސް، މޭކަޕް

 .ނިންުމން ދިނުމަށް ސެޓްފިކެޓް

 ހުއްޓުވުމުގެ އަނިޔާ ކުރާ ކުޑަކުދިްނނަށް ވަސް،ދު ފިރިހެނުންގެ

 .ނިންމުން ގޮތެއް ގެންދާނެ ކުރިޔަށް ދުވަސް

WDC(3)38/34/2019 

 2019ޑިސެމްބަރ  09
04 

 ކުރުމަށާއި ދެކުން ކުރުމަށް ނިންމުނު.ސާފު އާހޮސްޕިޓަލް

 ކަންތައް ކުރެވިދާނެ މިއަހަރު ތެެރއިން ބަޖެޓްގެ ހުރި ބާކީ އަހަރުގެ

 މިކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ބަޖެޓް ނެގުމަށް ިނންމުނު.، ށްކޮ ފާހަގަ

WDC(3)06/04/2019 

 ކުއްލި ބައްދަލުވުން.

 2019ޑިސެމްބަރ  12

 ދެކުން ކުރާނެ ގޮތެއް ނިންުމން. ހޮސްޕިޓަލަށް އެޓޯރިއަލްކުއެ އައްޑޫ 05



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

WDC(3)39/35/2019 

 2019ޑިސެމްބަރ  17
04 

ނޑައެޅުނު ހިންގުމަށް ޝޮޕް ވޯރކް ހެލްތް  ވުރެ ބަޖެޓްއަށް ކަ

 .ނިންމުނު ހޯދުމަށް ފައިސާ ޚަރަދުވެފައިވާ އިތުރަށް

 

 ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު  11.4

ނަތީޖާ 

ހާސިލްކުރެވުނު 

 މިންވަރު 

Q4 Q3 Q2 Q1  ްހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ހަރަކާތ 

0%      ެޕްރޮގްރާމް ހިންގުން ސިޓީ ސާފުކޮށް ބޭއްވުމަށް ސާފުކުރުމުގ  

0% 
     ިބެހެއްޓިފައިވާ ވަިށތަކުގައި ގަސް އިންދާ ބެލެހެއްުޓން މަގުތަކުގައ 

 ސިޓީ ފެހިކުރުމަށް ގަސްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް  އަދި

0% 

    ާފަރާތްތަކުގެ  އަތްތެރި މަސައްކަތާއި ދިވެހި ޘަގާފީ މަސައްކަތްކުރ

ހާއްސަ އެހީ އަށް   ދަފްތަރު، ސްކޫލް ނިންމާ ކުދިްނގެ މަޢުލޫމާތު،

ދަްފތަރު، ކެންސަރ ބަޔަށް ފަރުވާ  ނުންވާ އަންެހން ކުދިންގެބޭ

އަންހެން ވިޔަފާރި ވެރިންގެ  ކުރާމުންދާ މީހުންގެ މަޢްލޫމާތު ެއއްކުރުމާއި

 ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުން 

100%       ްސިޔާސީ ކުއިޒ 

100%   


  ެވެރިންނާ އެހެނިހެން ކޮމެޓީތަކާ ބައްދަލުކުރުްނ  މުއައްސަސާ ތަކުގ 

100%   


  ުދިނުން ކެންސަރ ސްކްރީން ކުރުމާ މައުލޫމާތ  

100%   



  ްޓްރިޕް އަދި އަހުމަދު އާބާދުގައި ބޭއްވޭ ފެއަރގައި  އެކްސްޕޮލޯރިނ

 ބައިވެރިވުމަށް 

0%   


  ، ްވިޔަފާރި ކުރާ އަންހެނުންަނށް ހާއްސަ އައިޓީ ކޯސ  



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

0%   


  ުޓްރެއިނިންގ ކްލާސް  މޫދުކަސްރަތ 

100% 
  



   ްއާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ސުވެނިޔަރ ޝޮޕް ހިންގުމަށް  ކޮމެޓީ އަށ

   ތަކެތި ހޯދުން

0% 
  



 

  އަދި ފަޔަރ ޓްރެއިނިންގް ދިނުން އިމަރޖެންސީ ރެސްކިއު  

0%   


   ްވޮލީބޯޅަ މުބާރާތ 

100%      ްންފާހަގަ ކުރު އަންހެނުންގެ ދުވަސ 

0%     ނޑުކުނާ   ކުރަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯސް ތައްޔާރު   ތު

100%      އެންޑް ޑިކޮރޭޝަން ކޯސް  އެޑްވާންސް ކޭކް 

0%       ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ސްޕީކިން  ސްކިލްސް ޕްރެސެންޓޭޝަން 

0%      އަންހެނުން ތަމްރީނު ކުރުން  ވޯރޓަ ސްޕޯރޓްސް އަށް 

0%       ދީނީ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްަދލުވުން 

0%      ފާހަގަކުރުން ނަރުހުންގެ ދުވަސް 

0%       މުބާާރތް ބޭއްވުން ފުޓްބޯޅަ )ފުޓް ސަލް( 

100%   


    ޢީދުސައި ބޭއްވުން އިޖްތިމާޢީ އެއްބައިވަންތަކަން އާާލ ކުރުމަށް

0% 

  



 ނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް އެކަމުގެ މާހިރުން  ގެނެސް ކްމެޓީގެ  ދަ

އެކަމަށް އޮތް  ގެ ތެރެިއން ބަޔަކު ތަމްރީނުކޮށްމެމްބަރުންނާއި އާންމުން

 2020ފުރުސަތު ތައް ބަލާ އެކަން ކުރެވޭނެ އަންތިޒާމު ހަމަޖައްސަން 

  އަހަރަށް ގްރީން ހައުސްގެ ޕްލޭން އެއް ހެދުން

100%   


  ޝޮޕެއް ސްޓައިލިންގ ވޯރކް ބިއުޓީ އެންޑް 

100%   


   ދުޅަހެއުސިއްހަތު ވޯރކްޝޮޕް ،ރަގަޅުކާނާ 

0%   


  ބަކަރި ކަތިލުން  އަޞްޙާ ޢީދުގައި 



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

0%   


   ގުރޫޕެއް އުފެއްދުން ބޮޑުބެރާއި ޘަގާފީ 

0%   


  ދަސްކޮށްދޭ ކޯސް  ކަސަބު , ޘަގާފީ ހެދުން ތައްޔާރު ކުރަން 

0%   



 ސިމްޕްލް ވަޔަރިންގއާ ސޮކެޓް ކަނެކްޓިންގް  އިލެކްޓްރޯނިކް 

 ކަނބަލުްނނަށް ދަސްކޮށް ދިނުން 

0%   


     ޕޮލިޓިކްސް ފޮރ ވިމެން ސެމިނަރ ލީޑަރޝިޕް އެންޑް 

0%   


  ބޭއްވުން  ފެތުމުގެ މުބާރާތެއް 

85%   


  ޖަނާއިޒް ކޯސް  

0%   



 އަދި ހެދުްނސެޓް ފަހަން ދަސްކޮށްދޭ އެޑްވާންސް  ކުޑަކުދިންގެ ބޫޓް 

 ކޯސް 

0%   


   ބަށިބޯޅަ މުބާރާތް 

100%   


  ހެލްތްޑޭ  ންޓަލްވޯރލްޑް މެ 

100%   


   ދުވަސް އިސްރަށް ވެހިންގެ 

0%   


  ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަސް  ދުނިޔޭގެ 

0%   



 ދަސްކޮށްދޭ  ތައްޔާރު ކުރަން އައްޑޫ ޑިލައިޓްސް އާލާ ކުރުމަށް ކާނާ 

  ކޯސް

0%   


 ރޑް އަހަރީ ޖަލްސާ /    ކަނބައިދި އެވޯ

0%   


  ގަކުރުންފާހަޑޭ  ވޯރލްޑް ޑައިބެޓިކް 

0%   



 ފޮރ ދަ އެލިމިނޭޝަން އޮފް ވައިލަންސް  އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑޭ 

   ދިނުން މައުލޫމާތު - 2019އެގެއިންސްޓް ވިމެން 

0%   



  ޖިމް އިންސްޓްރަކްޓަރ ކޯރސް 

 

 



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

 ޙާޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް  11.5

 ެކުރުން ވެރިންނާ އެހެނިހެން ކޮމެޓީތަކާ ބައްދަލު  މުއައްސަސާ ތަކުގ 

 

ވަނަ އަހަރު މުޅިއަހަރު ތެރެއަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެކި އެކި މުއައްސަސާތަކާއި ކޮމެޓީތަކުގެ  2019މި ޕްރޮގްރާމް އަކީ 

ވެރިންނާއި ބައްދަލުމަށް ހާއްަސކުރެވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމް އެކެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކާއި ވެރިރަށް މާލޭގެ 

 ޒިޔާރަތްކުރަށްވާފައެވެ.  ބައެއްތަންަތނަށް ކޮމެޓިން ވަނީ

 

  ްކޮރޭޝަން ކޯސް އެންޑް ޑެ  އެޑްވާންސް ކޭކ 

މިއީ ބައިވެރިންގެ އަތުން ފީއެްއ ނަގައިގެން ދަޔާ ކޭކުސްގެ ފަރާތުން އައްޑޫސީޓީގެ ތިން ސަރަހައްދެއްގައި ހިންގުްނ 

 ވާފައެވެ.ކޯހެކެވެ. މި ކޯހުގެ ހުރިހާބައިވެރިން ވަނީ ފުރިހަމަކަމާ އެކު ކޯސް ފުރިހަމަކުރައް

 

  ުދިނުން  ކެންސަރ ސްކްރީން ކުރުމާ މައުލޫމާތ 

އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީއިން ވަނީ ކެންސަރ ބަލީގެ މައުލޫމާތާއި ޓެސްޓް ހެދުްނ 

އި ހެލްތު އައްޑޫސިޓީގެ ތިން ސަރަހައްދެއްގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން އައްޑޫސިޓީގެ ދެ ސަރަހައްދެއްގަ

ވޯރކްޝޮޕެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ އެކި ފަހަރުމަތިން ބަލިމީހުންނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް 

 ބަލިމީހުންގެ ހާލު ވަރަށް ާގތުން ބަލަމުން އައުމަކީ ކޮމެޓީން ވަރަްށ އިސްކަމެއްދީގެން ކުރަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ.

 

 

  



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

 

ޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ވަނަ އަހަރުގެ ނި   2019 11.6

 :ގެންދެވިފައިނުވާ ހަރަކާތްތައް 

  ެޕްރޮގްރާމް ހިންގުން  ސިޓީ ސާފުކޮށް ބޭއްވުމަށް ސާފުކުރުމުގ 

އިން އިދާރާ ގެކައުންސިލްހު ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް އައްޑޫ ސިޓީ މުޅި އަހަރު ދުވަ

 ރަކާތްޙަމި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާތީ ގުޅިގެން  އްއެކި އެކި އޮފީސްތަކާއި ޖަމިއްޔާތަ ކާރުގެ ވަނަ އަހަރު ސަރު 2019

 ވަކި ޙަރާކާތެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ނުވެއެވެ. 

  ިބެހެއްޓިފައިވާ ވަށިތަކުގައި ގަސް އިންދާ ބެލެހެއްޓުން  މަގުތަކުގައ 

 ރު ހިންގުމަށް ާތވަލުކުރެވި ފައިވާ މި ޕްރޮގްރާމް ކޮމިޓީން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ުނވެއެވެ. ވަނައަހަ 2019

  ާފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރު، ސްކޫލް ނިންމާ ކުދިންގެ މަޢުލޫމާތު، އަތްތެރި މަސައްކަތާއި ދިވެހި ޘަގާފީ މަސައްކަތްކުރ  

ންސަރ ބަޔަށް ފަރުވާ ކުރާމުންދާ މީހުންގެ މަޢްލޫމާތު ދަފްތަރު، ކެ  ހާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ އަންހެން ކުދިންގެ 

 އަންހެން ވިޔަފާރި ވެރިންގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުން  އެއްކުރުމާއި 

 ވަނައަހަރު ހިންގުމަށް ާތވަލުކުރެވިފައިވާ މި ޕްރޮގްރާމް ކޮމިޓީން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ނުެވއެވެ.  2019

 ، ްނަށް ހާއްސަ ވިޔަފާރި ކުރާ އަންހެނުން އައިޓީ ކޯސ 

ނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެގޮތަށް އައްޑޫސިޓީގެ ތިން ރަށެއްގައި މިކޯސް ހިންގުމަށް މަސއްކަތުގެ ތާވަލުގައި ވާ ޓުން ކޯްސ ކަ

 ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނެވެ. މި ކޯސް ހިންގުމަށް ބޭުނންވާ ޚަރަދު ހަމަޖެހެން ނެތުމުން 

  ުޓްރެއިނިންގ ކްލާސް  -މޫދުކަސްރަތ 

 ލާފައިނުވާތީ  ތިން ފަހަރު މަިތން އިއުލާްނކޮށްގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުރިމަތި ށްގެންދިއުމަށްމި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަ

 ނުގެންދެވުނެވެ. މިޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް 

  " ުފަޔަރ ޓްރެއިނިންގް ދިނުން "އަދި "  އިމަރޖެންސީ ރެސްކިއ"   

އައްޑޫގައި ޤާއިމު ހުށަހެޅުމުން އެދި ހޯދުމަށް  ން.ޑީ.އެފް ގެ އެހީއެއްއެމް.އެ މިޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް

 ކުރެވިފައިވާ ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ގެ މުވައްޒަފުން މަދުވުމާއި ގުޅިގެން  މިޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނެވެ. 



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

  ްވޮލީބޯޅަ މުބާރާތ 

 ހަމަޖެއްސުމަށް  ރ ހޯދައިގެންސްޕޮންސަމި މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ޕްލޭން ކުރެވުނީ ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓްެގ އިތުރުން 

ކޮމިޓީްނ ސްޕޮންސަރ ހޯދުމަށް ކުރުވުނު ަމސައްކަތް ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިނުާވތީ ނަމަވެސް ކަމަށް ވީ

 މި މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފަިއނުވެއެވެ. 

  ާނޑުކުނ  ތައްޔާރު ކުރަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯސް   ތު

ދުވަހުގެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ގޮތުގައި  7ރުފިޔާގެ ީފއެއް ނަގައިގެން  2000ަސ ކޮށްގެން، ބައިވެރިންނަށް ހާއް 50މިއީ 

މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން އިއުލާނު ކޮށްގެންވެސް ބޭއްވުމަށް ތާވަލް ކުރެވުނު ކަމެކެވެ. 

 ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނެވެ.  ފައިވަތީ ހުށަހެޅުނު އަންދާސީ ހިސާބުތަކުެގ އަގު ބަޖެޓަށް ވުރެ ބޮޑުވެ

  ްސިމްޕްލް ވަޔަރިންގއާ  އިލެކްޓްރޯނިކް އަދި  ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ސްޕީކިން   ސްކިލްސް  ޕްރެސެންޓޭޝަނ

 ސޮކެޓް ކަނެކްޓިންގް ކަނބަލުންނަށް ދަސްކޮށް ދިނުން 

 2ހިންުގމަށް ރާވާފައިވާ އެކުއެކީ ގެނެސްގެން ނޮވެވެމްބަރު މަހު މާލެއިން އިންސްޓްރަކްަޓރުން ޕްރޮގްރާމް އަކީ  2މި 

ނަމަވެސް ކުއްލިހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން އެފަރާތުން އައުން ކެންސަލްކުރުމުން އަހަރު ނިމުުނ ޕްރޮގްރާމެވެ. އެހެން 

 ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ނުވެއެވެ. އިރުވެސް މިކަން 

  ީގުރޫޕެއް އުފެއްދުން  ބޮޑުބެރާއި ޘަގާފ 

ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން މިޕްރޮގްރާމް ންގުމަށް ބެނުންވާ ހިމި ޕްރޮގްރާމް 

 ނުވެއެވެ.

  ްބޭއްވުން  ފެތުމުގެ މުބާރާތެއ 

ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފަިއވާ މުބާރާތެއްކަމުން އެކަށީގެންާވ ސްޕޮންސަރ އެއް  ސްޕޮންސަރ ހޯދައިގެންމި މުބާރާތަކީ 

  ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނެވެ. މި މުބާރާްތ  ނުލިބުމުގެ ސަބަުބން

  ްއަދި ހެދުންސެޓް ފަހަން ދަސްކޮށްދޭ އެޑްވާންސް ކޯސް  ކުޑަކުދިންގެ ބޫޓ 

ަމްށ މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދު މި ކޯހަކީ ފީ ނަގައިގެްނ ހިންުގމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯހަަކށްވީ ަނމަވެސް

ންވެސް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުރިމަތިނުލުމުގެ ސަބަބުން ިމޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ޮކށްގެތިން ފަހަރު މަތިން އިއުާލނު

 ވިފައި ނުވެއެވެ. ގެންދެ



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

  ްބަށިބޯޅަ މުބާރާތ 

ހިންގުމަށް ހަމަޖެިހފައިވާ މުބާރާތެއްކަމުން އެކަީށގެންވާ ސްޕޮންސަރ  ސްޕޮންސަރ ހޯދައިގެންމި މުބާރާތަކީ  

  ށް ނުގެންދެވުނެވެ. ކުރިއަނުލިބުމުގެ ސަބަުބން މި މުބާރާްތ 

  ެކާބޯތަކެތީގެ ދުވަސް  ދުނިޔޭގ 

ރ އެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ޕްރޮގްރާމް އެކެވެ. އެހެން ނަމަވެްސ ހުޅުދޫ މީދޫގައި ފުޑް ފެއަ މިއީ 

ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓް ކުޑަކަމުން މިޙަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ނުވެއެވެ.   މިކަމަށް ކަ

  ޫތައްޔާރު ކުރަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯސް  ޑިލައިޓްސް އާލާ ކުރުމަށް ކާނާ އައްޑ 

 ގުމަށް ހަމަޖެހުނު ކޯހެކެވެ.ރުފިޔާގެ ފީ ނަގައިގެން ހިން 700 ބައިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން  50މި ޕްރޮގްރާމް އަކީ 

ސް ފަރާަތކުން ކުރިމަތިނުލުމުގެ މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ތިން ފަހަރު މަތިްނ އިއުާލނުކޮށްގެންވެސް އެއްވެ

 ސަބަބުން މިޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ނުވެއެވެ. 

   ީރޑް  / ޖަލްސާ  އަހަރ  ސް ކަނބައިދި އެވޯ

 ވަނަ އަހަރަށް ފަސްކުރެވިފައެވެ. 2020ވަނީ   މި ބައްދަލުވުން

  ްޑޭ  ވޯރލްޑް ޑައިބެޓިކ 

ނޑައެޅިފައިވާ  މަށް ރާވާފައި ވީނަމަވެސްއެއް ބޭއްވުރނެސް ޕްރޮގްރާމްއެވެއާ ތުންމިދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮ މިަކމަށް ކަ

 ބަޖެޓް ކުޑަކަމުން މިޙަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ނުވެއެވެ.

  ްކޯރސް  އިންސްޓްރަކްޓަރ ޖިމ 

މި ތާވަލްކުރެވުުނ ޓްރެއިނިންއެވެ.  ބައިވެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހިންގުމަށް 16ޕްރޮގްރާމްއަކީ ގ ޓްރެއިނިންމި 

ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ތިން ފަހަރު މަތިން އިއުާލުނކޮށްގެންވެސް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުރިމަތިނުލުމުގެ 

 ސަބަބުން މިޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ނުވެއެވެ.

  



 ރިޕޯޓް ލީޞީރަކާތްތަކުގެ ތަފް ޙަ  ހިންގި އަހަރު ކައުންސިލުން  ވަނަ 2019

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 

 

 ކޮމެޓީއިން ހިންގާފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް  11.7

ގާފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތަްފސީލާއި ކޮމެޓީއިން ބައިވެރިވެފައިވާ މުހިއްމު ހަރަކާތްތަކުގެ ވަނަ އަހަރު ކޮމެޓީ އިން ހިން 2019

 ތަފްސީލް

 ކޮމިޓީގެ ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ މައުލޫމާތު  11.7.1

 ތަފްޞީލް  ޖުމްލަ 

 އާމްދަނީ  

 ހިއްމަލާފެސްޓިވަލްގައި ކެންޓީން ޖަހައިގެން 1602

 ހައިގެންސުވެނިއަރ ކައުންޓަރ ޖަ 4812

 ދިޔެގެ ހަވި  5400

 ސްވީޕް ދަތުރުގައި  580

 ފަންނު އެކްސްޕޯ 26645

 ދަބަސް ކޯސް 5500

 ކޭކް ކޯސް  19500

 މޭކްއަޕް ކޯސް  21000

 ޖުމްލަ އާމްދަނީ  85039

 ޚަރަދު  

 ހިއްމަލާ ފެސްޓިވަލް 13000

ރޑޭ  9996  ކެންސަ

 މާލެ ދަތުރު  36662

 ދިޔެގެ ހަވި 25056.72




