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  ތަޢާރަފް

   ގެ 2010/7 ަނންބަރު ޤާނޫނު ހިްނގުމާބެހޭ ުއޞޫލުން ލާަމރުކަޒީ ާދއިާރތައް އިާދރީ ިދވެހިާރއްޭޖގެ ރިޕޯޓަކީ މި

 އިން  ކައުންސިލް ސިޓީ އައްޑޫ އަހަރު ވަނަ 2019 ލިެޔވުނު ޮގުތގެމަތީން ބަޔާންކޮްށފަިއވާ ަގއި) ށ( މާއްދާގެ ވަނ109ަ

 .ިރޕޯރެޓވެ  ތަްފޞީލު ަޙރަކާތްތަުކގެ ހިންގި

ްލގެ މިރިޕޯރޓްަގއި  މީެގއިުތރުން . ހިމެިނަފއިވާެނެއވެ ވަަނަވރު ސިީޓގެ  މިަޝނާއި، ކައުްނސިލްގެ  ަތޞަްއވުާރއި، ަކއުންސި

ނޑައަާޅފަިއވާ  ހިްނގުމަށް  ކައުްނސިލުން ެތޭރގައި  ހަމަސްުދވަހުގެ  ުފރަތަމަ  އަަހރުގެ  ވަނަ 2019  ަނތީޖާ  ޕްޮރްގރާމުތަުކގެ ކަ

ްލގެ އަދި ަތފްޞީލް ްގރާމުތަުކގެޕްރޮ  އެ  މިްނަވރާއި، ޙާޞިލުވި  .  ހިމަނާެލވިަފިއވާނެެއވެ ހިސާބު މާލީ ަކއުންސި

  (ވިޝަން) ރުތަޞައްވަ ކައުންސިލްގެ  ޓީ އްޑޫސިއަ 

  އުެފއްދުންެތރި، ފަްނވަރުުހރި، ިދރިުއޅެން ިހތްަގއިމު ސިީޓ ެއވެ. ސަސްޓެއިނަބްލް އައްޑޫިސޓީ.

 )ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އަމާޒު (މިޝަން އައްޑޫ 

  ހުނަުރެވރި، އުެފއްދުންެތރި، މީހުންަނށް ިދރިުއޅެން އެންމެ ކަމުދާ ސިޓީ އަށް އައްޫޑސިީޓ ހެދުމެވެ.، އިލްމުެވރި

 ވަނަވަރު އައްޑޫ ސިޓީގެ 

 ބޮޑު  އެންމެ  ދެވަނަައށް ބަލާިއރު ގޮތުން  އާބާީދގެ ގޮތުންާނއި  ބިުމގެ ދެުކނުަގިއވާ، އެންމެ ިދވެހިާރއްޭޖގެ އަކީ އައްޑޫސިޓީ 

 މީދޫ  އަދި  ުހޅުދޫ ފޭދޫ، ަމރަދޫފޭދޫ، މަރަދޫ، ިހތަދޫ،  ކަމުަގިއވާ ައވަށް  6 ދިިރއުޅޭ  މީހުން  އާބާދުވެ  މިސިީޓގައި . ސިޓީެއވެ

ނޑައެިޅފަިއވާ ގޮުތގައި  ަރށެްއގެ ސިނާޢީ ހިމެނޭއިރު   ޮގތުންނާއި  ޤުުދރަތީ. ހިމެެނެއވެ ފަުޅރަްށތަްއވެސް ިއތުރު  ގަމާއި  ކަ

 އެުކެވރި  ިހތްހެޔޮ އޮތް، ެވށްޓެއް ިހތްފަސޭހަ އަމާން އަކީ މިސިޓީ  ލިބިފަިއވާ ތަރިަކެއއް ުމއްސަނދި ޮގތުން ސަޤާފީ

  .ތަނެެކވެ  ދިިރއުޅެމުންދާ  ރައްިޔެތއް

، ހެކުޓަރު 1454 ބޮޑުމިުނގައި ިސޓީގެ ހިމަނަިއގެން ފަުޅރަްށަތއް ަރށްތަާކއި ސިާނޢީ އަަވށްތަާކއި މިސިޓީގެ  ހުންަނއިރު

 17,365 އަންހެނުންނާއި 16,456 ހިމެނެނީ އާބާީދގައި  ޖުމްލަ. ބިމެވެ  ހެކްޓަުރގެ 802 ބޭނުންުކެރވެމުންދަނީ އާބާދުވެ

 އަހަުރންމަީތގެ  65 ކުދިްނނާއި 8,738 ދަުށގެ އަަހރުން  18 ީމގެެތޭރގައި . ންނެވެ ީމހު   33,821ޖުމްލަ ފިރިހެނުންާނއެކު

 ިދިރއުޅެމުން  މިސިޓީަގއި އާބާދީެއއް  ބޮޑު ބިދޭސީންގެ  މަަސއްކަތްުކރާ  ާދިއރާތަުކގައި  އެކި އަދި. ހިމެނެެއވެ މީހުން 2,214

ހީ  ދާއިާރއާއި  ތަުޢލީމީ ާދިއރާާއއި، އިާމރާތްުކރުމުގެ އަންނަނީ ަހރަކާްތތެިރވަމުން ބިދޭސީން ގިނަ ީމެގތެެރއިން ދާއިރު  ސިއް

 .ގޮުތގަެއވެ މީހުްނގެ ަމސައްަކތު ގެްނގުޅޭ ޭގގައި އިުތރުން ދާއިާރގެ
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 އުންސިލް އައްޑޫ ސިޓީ ކަ 

 ކައުންސިލް ހިންގާގޮތް 

 2010/7އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް ހިނގަމުންދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު، ނަންބަރު 

ގެ ޤާނޫނާއި، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ހިންގުމަށާއި، ކައުންސިލް

 އޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށާއި، ކައުންސިލުން ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުންތައްމަސް

ދާ ބޭއްވުމަށާއި، އެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ނިންމާ ކަންކަން ތަންފީޛު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކޮށް ހެދިފައިވާ ޤަވާޢި

" އެވެ. މި ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން 2011އްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. މި ޤަވާޢިދަށް ކިޔަނީ "އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު އެ

ކައުންސިލްގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ހިންގަނީ މޭޔަރުގެ ސީދާ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުންނެވެ. މޭޔަރު ނެތް ޙާލަތެއްގައި، މޭޔަރުގެ 

 ން ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުންނެވެ. މަޝްވަރާމަތި

 މެމްބަރުން  ލް ންވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސި ތިނ

 
 ޞާދިޤު هللا ޢަބްދު ރިހަމަ ަނން: ފު

 ހިތަދޫ ުއތުުރ ދާިއރާ   ދާއިާރ: 

 މޭޔަރ  މަޤާމު: 

 ހިތަދޫ  ސ. ކައުސަުރ/  އެޑްރެްސ: 

 7924030 ފޯން ނަންބަރ: 

 mayor@adducity.gov.mv   އީމެއިލް: 
 

 

 މުހައްމަދު ޔަްސރިފް  ފުރިހަމަ ަނން: 

 ާދއިރާ ދެކުނު ހިތަދޫ   ދާއިާރ: 

 ޑެޕިއުޓީ މޭަޔރ  މަޤާމު: 

 ިހތަދޫ  ސ. /ހެވި  އެޑްރެްސ: 

 7781342 ފޯން ނަންބަރ: 

 yasrif@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:
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 ޢަލީ ފަހުީމ އަޙުމަދު   ފުރިހަމަ ަނން: 
 ފޭދޫ ދާއިރާ           ދާއިާރ: 

 ކައުންސިލަރ  މަޤާމު: 

 ފޭދޫ  ސ. /އާފަހި    އެޑްރެްސ:

 9996602 ފޯން ނަންބަރ:

 fahmee@adducity.gov.mv       އީމެއިލް:

 

 ޙުސައިން ޙިާޔޟް  ފުރިހަމަ ަނން: 

 ާދިއރާ  އައްޑޫމީދޫ  ދާއިާރ: 

 ކައުންސިލަރ  މަޤާމު: 

    މީދޫ  ސ. /އެދުުރގެ  އެޑްރެްސ: 

 7785477 ފޯން ނަންބަރ: 

  hussain.hiyaz@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:

 

 

 ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު  ފުރިހަމަ ަނން: 

 ާދއިރާ މެދު ހިތަދޫ   ދާއިާރ: 

 ކައުންސިލަރ  މަޤާމު: 

 ހިތަދޫ  ސ.މިރިހިމާެގ/   އެޑްރެްސ: 

 7772284 ފޯން ނަންބަރ: 

 jamsheeda.mohamed@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:

 

 ފަިއޞަލް އިްބރާހިމް  ފުރިހަމަ ަނން: 

 ދޫ ާދއިރާ މަރަ        ދާއިާރ: 

 ކައުންސިލަރ  މަޤާމު: 

 ދޫ ަމރަ ސ. /ދިލްކަޝްގެ    :އެޑްރެސް 

 7727716 ފޯން ނަންބަރ:

 faisal.ibrahim@adducity.gov.mv   އީމެއިލް:

 

 އިބްރާހިމް ޝުުކރީ  ފުރިހަމަ ަނން: 

 ދާިއރާ  ހުޅުދޫ       ދާއިާރ: 

 ކައުންސިލަރ  މަޤާމު: 

 ޫދ ހުޅު ސ. /ގުލްހަޒާުރގެ    އެޑްރެްސ:

 7939288 ފޯން ނަންބަރ:

   ibrahim.shukuree@adducity.gov.mv  އީމެއިލް:

mailto:fahmee@adducity.gov.mv
mailto:hussain.hiyaz@adducity.gov.mv
mailto:jamsheeda.mohamed@adducity.gov.mv
mailto:faisal.ibrahim@adducity.gov.mv
mailto:ibrahim.shukuree@adducity.gov.mv%09
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 ކައުންސިލަރުންގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ަކއުންސިލަުރންގެ ަމސްއޫިލއްޔަތަަކށް ވެަފއިވަީނ ައއްޑޫސިޓީެގ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންޮކށްަފިއވާ ފަަދއިން 

އަދި ަޖވާބުދާީރވަނިވި ުއޞޫލަކުން ަރއްޔިތުން އަމިއްަލއަްށ ނިންމުމަްށ ، ރައްިޔތުްނގެ ކަންކަން، ދިމިޤްާރތީ

އްިޔތުންެގ މަގުފަހިޮކށްދީ އިުޤތިޞާދީ ގޮތުންާނއި، އިޖުތިމާީޢޮގތުން އަދި ޡަޤާީފގޮތުްނ، ސިޓީަގއި ދިިރއުޭޅ ރަ

ރަްއޔިތުންާނއި ެއންމެ ގާުތން ފުާޅދާއިާރެއއްަގިއ ، ދިރިއުޅުުމގެ ފެްނަވރު މަތިކޮށްީދ، ަރއްޔިތުންާބރުެވރި ކުުރަވއި

  ޚިދުމަތްލިބޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދީ، ސިޓީެގ ައވަްށތަކުަގއި އަމާން ެވއްޓެްއ ޤާއިމުުކރުމަްށ މަސައްަކތްކުުރމެވެ.

ާރއިން ޯފރުކޮށްދޭ ޚިދުަމތުގެ ފެްނވަރު ަމތިކުރުަމށާއި ައއްޑޫސިީޓގެ ަތރައްީޤެގ އައްޑޫސިީޓ ކައުންސިްލގެ ިއދާ

ސްޕީޑް ހަލުވިޮކށް ތަަރއްީޤއަްށ ކުާރ ކަންކަުމގަިއ ކައުްނސިލްެގ ދަުއރު ިއތުުރ ކުރުުމެގ މަޤްަސދުގަިއ އައްޫޑ 

ިއ މަސައްަކތް ިތރީަގިއވާޮގތަްށ މެދުގަ ެގ ުރންަކއުންސިލަޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭްނަގއި ހިމެނޭކަންކަްނ ކުރުަމށް 

ނޑައަޅުްއވާަފިއވެެއވެ.   ކަ

 ކައުންސިްލގެ އެންމެަހއިކަންކަން ވިލަރެސްޮކށް ބެލެހެއްޓުން  – ޞާދިޤު هللا މޭޔަރ އަލްާފޟިލް ޢަބްދު -1

 އިާދރީ ހިްނގުން ވިލަރެސްޮކށް ބެލެހެއްުޓން  –  މުަޙއްމަދު ޔަްސރިފް ޑެޕިއުޓީ މޭަޔރ  -2

 ސިއްަޙތާިއ މުޖުތަމަާޢ ުގޅޭކަންކަން ބެލެހެއްޓުްނ  – މަދު ޖަމްޝީާދ މުޙައްކައުންސިލަރ  -3

 ޔުޓިލިޓީސް އާިއ މުާވސަލާތު ކަންކަން ބެލެެހއްޓުން  – ޙުސައިްނ ހިާޔޟް ކައުންސިލަރ  -4

 ަތއުލިމާއި ތިމާެވށީެގ ކަންކަން ބެލެހެްއޓުން  – ކައުންސިލަރ އަލީ ފަހުމީ އަޙުމަދު  -5

 ދީ ކަންކަްނ ބެލެހެއްޓުން އިްޤތިސާ – ކައުންސިލަރ ަފއިޞަލް އިބްރާހީމް  -6

  އުްމރާނީ ތަަރއްީޤއާއި ބޯިހޔާވަހިކަްނ ބެލެހެއްޓުން – ކައުންސިލަރ އިްބރާހީމް ޝުކުރީ  -7
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 ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން 

 މުވައްޒަފުން 

މުަވއްޒަފުންެނވެ. ީމެގ  251ވަަނ އަަހުރގެ ފުަރތަމަ ހަމަސް ނިުމނު އިުރ ިމއިދާާރަގއި ަމސައްަކތްކުރަމުްނ ައީއ  2019

އެހެން ޮއފީސްތަަކށް ބަދަލުކުރެވުނެ ުމަވއްޒަފެެކވެ. މިމުއްަދުތެގ  01ކޮންޓްރެކްޓް ުމަވއްޒަފުންާނއި  72ތެޭރގައި ހިމެނެނީ 

 .ުމަވއްޒަފަކު ވަނީ ވަޒީާފއިން ވަިކވެަފއިެވެއވެ  08މުަވއްޒަފަކު ވަޒީާފއިން މުސްކުޅިުކެރވިަފއިާވިއރު  01ތެޭރގަިއ 

ުމަވްއޒަފަކު ިމ އިާދރާައްށ  08ަގިއ އިސްލާމިްކ މިނިސްްޓރީއިްނ ވަނީ  2019އެްޕރީލް  01އިުތރުްނ  މީގެ

) ެގ  2(އޮފިަސރ ްގރޭޑް  4މުަވއްޒަފަާކިއ ޖީ.އެްސ  2ރޭންްކގެ  3ބަދަލުކުރެވިަފއެެވ. ޭއެގ ެތރޭަގިއ ހިމެނެީނ އެމް.އެްސ 

 މުވައްަޒފެކެެވ. 6

 އަދަދު  ރޭންކް  ގޮތްމުވައްޒަފުންގެ ރޭންކު ބެހިފައިވާ

 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 އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެޝަނަލްސް 

 CS7 (Grade 2) 1 1ސީނިއަރ އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

 MS1 6 1ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

 MS1 10 2އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

 GS4 8 2އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

 GS4 11 1އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

 GS3 32 1އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

 GS3 17 2އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

 GS2 26 1އޮފިސަރ ގްރޭޑް އެސިސްޓެންޓް 

 GS1 1 2ސަޕޯޓް ސްޓާފް ގްރޭޑް 

 SS2 18 1ސަޕޯޓް ސްޓާފް ގްރޭޑް 

 SS1 91 1ސްޓާފް ގްރޭޑް  ސަޕޯޓް

 251  ޖުމްލަ 
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 ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު މިންވަރު 

ނަތީޖާ 

ހާސިލްކުރެވުނު 

 މިންވަރު 

Q

4 

Q

3 

Q

2 

Q

1 
 ހަރަކާތް 

100% 

   

 ެތަފްޞީލް ނިންމުން ގެ އާމްދަނީ 2018 ކައުންސިލްގ 

100% 

   

  ޯހުށަހެޅުން  ބަޖެޓްގެ ކޭޝްފްލ 

100% 

   

 ާދެއްކުން  ފާއިތުވި އަހަރުގެ ފައިސާ ނުދެއްކި ހުރި ބިލްތަކަށް ފައިސ 

100% 

   

  ގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް ނިންމުން 2018ކައުންސިލްގެ ޑިސެމްބަރ 

100% 

   

 2018 ްވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުނ 

100% 

   

  ްކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ރެޖިސްޓަރ އަޕްޑޭޓްކޮށް ރިވިއުކުރުނ 

100% 

   

 
ސްޓޭޓްމަންޓްތައް އައްޑޫ ސިޓީ  ޓްރަސްޓް އެކައުންޓްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އަދި ފައިނޭންޝިއަލް

 ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިއު ކުރުން  ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް ނުވަތަ އެލްޖީއޭގެ

64%     ާޤަވާއިދުތައް ހެދުން  އޮފީހަށް ބޭނުންވ 

100% 

   

 ްމެޝިން ހޯދުމަށް (މަދިރިމަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް) ފޮގ 

 

 
 
  ްކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށ  

    

  ްކޮންޓްރެކްޓް)( އައްޑޫސިޓީގެ ވަނަވަރު ފޮލް ލިޔުނ  

    

  ްލިޔުން (ކޮންޓްރެކްޓް)ދިރާސާކޮށް  އައްޑޫސިޓީގެ ތާރީޚ  

   

 
 

   ކުރުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށް ރަމަޟާންމަހު ދަމުނަމާދު 

100% 

  

 
 

 ބޭއްވުމަށް (ސިޓީ ޤުރުޢާން މުބާރާތް) ޤުރުޢާން މުބާރާތް

100% 

   

  ެއަހަރުގެ ޗުއްޓީ ތާވަލު ތައްޔާރުކުރުން  ވަނަ 2019މުވައްޒަފުންގ 

100% 

   

 2018  ައަހަރުގެ އެޕްރައިސަލް ނިންމުން ވަނ 

100% 

   

 2019 ްނޑައެޅުނ   ވަނަ އަހަރުގެ ޓާރގެޓް ކަ

    

 ްއައިޑެންޓިފިކޭޝަން ކާރޑް ހެދުން  ސްޓާފ 



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރު 9201

  އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                                                                 
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    ާމުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުމަށް  ރިޓަޔަރވ 

  

 
  

  ބޭއްވުމަށްމުވައްޒަފުންގެ އަހަރީ ބައްދަލުވުން 

-     ީ2019އޮފް ދަ މަންތް  އެމްޕްލޯއ  

- 
 

 
  

 ރިވިއު (ޕާރފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލް) އިޔާރ-މިޑް

   

 
 

 ކޯހުގެ ޚަރަދު  ޑިޕްލޮމާއިން ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް

  

 
  

 ގްރެޖުއޭޝަން ބޭއްވުމަށް  އިން އޮފީސް އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯހުގެ 3ސެޓްފިކެޓް 

- 
 

 
  

 ގަޑި) 06ސްޓްރެޓެޖީސް ( ކޮމިއުނިކޭޝަން

- 
 

 
  

 ގަޑި) 08ލީޑަރޝިޕް ސްކިލް ( އެ -ކޯޗިންގ 

- 
 

 
  

 އަވަށު އޮފީސްތަކުގެ)( އެޗް.އާރު އޮޑިޓް

- 
 

 
  

 ގަޑި) 08(  މެނޭޖްމަންޓް އެޑްވާންސްޑް ޕްރޮޖެކްޓް

- 
 

 
  

 ގަޑި) 8ރިސެޕްޝަނިސްޓް ( ޕާރފެކްޓް

- 
 

 
  

 ގަޑި) 8ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް  ސްޓްރެޓެޖިކް

- 
 

 
  

 ގަޑި) 8އޮޓޯކެޑް ޓްރެއިނިންގ (  

-  
   

 )1ގަޑި) (ބެޗް  06އިމޯޝަނަލް އިންޓެލިޖެންސް ( އެޑްވާންސްޑް

-  
   

 )2ގަޑި) (ބެޗް  06އިމޯޝަނަލް އިންޓެލިޖެންސް ( އެޑްވާންސްޑް

-  
   

 ގަޑި) 8ކޮމިއުނިކޭޝަން ( އިފެކްޓިވް

100% 

   

 2019ެބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުން ގ 

100% 

   

 2019  ްވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލް ތައްޔާރުކޮށް ފާސްކުރުނ 

100% 

   

 2018  ްވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ނިންމުނ 

100% 

   

  ިބާއްވާ ބައްދަލުވުން ( ފެބްރުއަރީ) ބައްދަލުކުރުމަށްކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާއ  

100% 

   
 ްއައްޑޫސިޓީގެ ތަފާސް ހިސާބު އެއްކުރުނ  )jan-march( 

    

  ްއައްޑޫ/ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން ޗާޕްކުރުން ވިޝަނ  

   

 
 

 އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން ހެދުން 



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރު 9201
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 ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން ރިވިއުކުރުން 

   

 
 

 މަސައްކަތް  ހައުސިންގ ފްލެޓް ސަރަހައްދުގެ ލޭންޑް ސްކޭޕިންގ

   

 
 

 ހުޅުދޫމީދޫ ފްލެޓްތައް ހަވާލުކުރުން 

   

 
 

 ހިތަދޫ ފްލެޓްތައް ހަވާލުކުރުން 

   

 
 

  ކަނޑައެޅުން  ޓުއަރިޒމް ބިންތައް 

   

 
 

 ނިންމުން  ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓ2019ް

   

 
 

 )jan - juneއައްޑޫސިޓީގެ ތަފާސް ހިސާބު އެއްކުރުން (

100% 

   

 ްފެންބޭރުކުރުމަށް ހަދާފައިވާ ޗެނަލް މަރާމާތުކުރުމާއި ސާފުކުރުން  ހިތަދޫ އާރިކިޅިނ 

   

 
 

  ހެދުން ހިތަދޫ އާރިކިޅި ހުރަސްކުރާ ބްރިޖު 

   

 
 

   ފެންދައުރުވާގޮތަށް ހެދުންމާކިޅިއާއިގުޅޭ ސަރަޙައްދުން  ހިތަދޫ އާރިކިޅި 

100% 

   

  ް2މަރަދޫ މަސްވެރިންގެ ހިޔާ (ފޭސ( 

   

 
 

 ހުޅުދޫ ސްވިމިންގ ޓްރެކް ޗޭންޖިންގ ރޫމް ހެދުން  ހިތަދޫ، މަރަދޫ އަދި

    

  ްޑްރައިވިންގ ޓްރެކް އެޅުނ  

   

 
 

   ހެދުން ޖޮގިން ލޭންއެއް 

100% 

  

 
 

 މަރާމާތުކުރުން މިސްކިތްތައް

100% 

  

 
 

ނޑުގައި ލައިޓުޖަހާ ކަރަންޓުގުޅާ ދިއްލުން ހުޅުދޫ   ބޯޅަދަ

   

 
 

 ބައެއްމަގުތަކުގައި މަގުބައްތި ޖެހުމަށް ހުޅުދޫގެ

   

 
 

  ބައެއްމަގުތަކުގައި މަގުބައްތި ޖެހުމަށް މީދޫގެ

   

 
 

 ބެލެހެއްޓުން ދުރަށް އަލިފޮނުވައިދޭ ބައްތި ޖެހުމާއި މަރާމާތުކޮށް  ނެރުބައްތިއާއި

   

 
 

  ޖަހަންޖެހޭ މަގުބައްތި ޖެހުމަށް އަލަށް

   

 
 

 ބާބަކިއު އޭރިޔާއެއް ތަރައްޤީކުރުން  މީދޫ ގައި

100% 

   

  ްޕޭޖް ގައި) ސިޔާސީ ކުއިޒް (ފޭސް ބުކ  

- 
   

  ެވެރިންނާ އެހެނިހެން ކޮމެޓީތަކާ ބައްދަލުކުރުން (މާލޭ އަދި ރާއްޖެތެރެ) މުއައްސަސާ ތަކުގ  



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރު 9201

  އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                                                                 
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100% 

   

  ާމައުލޫމާތު ދިނުން ކެންސަރ ސްކްރީން ކުރުމ  

100% 

   

 
 އަވަށްތަކުގެ އަންހެން ކަނަބަލުންނާ -ދުވުމެއް ބޭއްވުން  -ފާހަގަ ކުރުމަށް  އަންހެނުންގެ ދުވަސް 

  ބައްދަލުކުރުން

100% 

  

 
 

   އެއްބައިވަންތަކަން އާލާ ކުރުމަށް ޢީދުސައި ބޭއްވުން އިޖްތިމާޢީ 



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރު 9201

  އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                                                                 
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 ޙާސިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްސީލް 

 

 ޕްރޮގްރާމްތައް  ތަމްރީނު  ހިންގުނު  މުވައްޒަފުންނަށް 

 ޕްރޮގްރާމް  ތަމްރީން  ޖެމްސް ރިފްރެޝިން  •

މުވައްޒަފުންނަށް ބޭއްވުނު  26އަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއިން ބަދަލުކުރެވުނު އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިއީ 

 ތިންދުވަހުގެ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. 

 

 ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާއި އެކު ބާއްވާ ބައްދަލުވުން 

ގޮތުގެ ވަނަ މާއްދާގައިވާ  110މިބައްދަލުވުމަކީ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤަނޫނުގެ 

 2019ގައި ހިތަދޫ އަވަށުގައި އަދި   27ފެބްރުއަރީ  2019. މަތިން ފެބުރުވަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުމެކެވެ

ވަނަ އަހަރު  2018މިބައްދަލުވުމުގައި ރައްޔިތުންނަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވިފައި ވެއެވެ.  ހުޅުދޫ އަދި މީދޫގެގައި  28ފެބްރުއަރީ 

ވަނަ އަހަރަށް ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓާއި ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ  2019ނު ހަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅައި ހިންގު 

އަދި ހަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރެވިފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯއްދަވައި 

 ލުތަކަށް ޖަވާބުދެވުނެވެ. ރައްޔިތުންގެ ސުވާ

 

 ސިޓީ ސްކުއަރ ތަރައްޤީ ކުރުން 

މަސައްކަތް ރާވައި މަސައްކަތް ބަޖެޓް ހޯދުމަށް  ދިދަނެގުމުގެދީ އައްޑޫ ހިތަދޫ ސިޓީސްކުއެއާރ ތަރައްޤީކޮށް ކޮއް

ޚަރަދު ހިނގާނެކަމަށެވެ.  ރުފިޔާގެ މިލިޔަން 5.6ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ހުށަހެޅުނީ  މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް

 ފައިދާ ހުރި ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ޕަބްލިކް ވޯކްސްގެ ނަމަވެސް މިނިސްޓްރީގެ ލަފަޔާއި އެކު ދައުލަތައް އެންމެ

އެޕްރީލް  4އެގޮތުން   ނެވެ.މެދުވެރިކޮށް ކުރުމަށް ނިންމު  މުވައްޒަފުން ބޭނުންކޮށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޕްރޮޖެކްޓްސް ސެކްޝަން

 ފެށިފައިވެއެވެ. ގައި މި މަސައްކަތް  2019

 

 މަގުބައްތި ޖެހުން  ދަކަނދާމަގުގައި 

 އެްލނާތު  މަގުަބއްިތ ޖެހުމަށް  ސިޓީ އޮަޑއްސަުއ ހިމެޭނ ސަރަަހއްުދގެ ދަކަނދާަމުގގެ އުުތރުކޮުޅގައި  އައްޑޫ 

 25ފެބްރުައރީ ިއން  20ާއއީ ހަވާލުކޮްށގެން ުކރިޔަށް ގެންެދވުނު މަސައްަކތެކެެވ. މިމަަސއްކަތް ަވނީ  މޯލްޑިވްސް

ރުފިާޔ (ާބވީސްާހްސ   22,150.00ގެ ިނޔަލަށް ެއއްކޮްށ ނިންމާލެިވފަެއވެ.  މަސައްަކތުެގ އަގަކީ،  2019ފެބްރުައީރ 

 އެއްަސތޭކަ ފަންސާސް) ެއވެ.
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 ޖަންކްޝަން ސާފުކުރުން  02ހަދާފައިވާ  ލިންކް ރޯޑްގައި ފެންހިންދުމަށް  އައްޑޫ ސިޓީގެ ފޭދޫ އަވަށު 

ހަދާަފއިާވ ޖަންްކޝަްނ ތަކަްށ ގުޅާަފއިާވ  އައްޫޑ ސިީޓގެ ފޭޫދ ައވަުށ ލިންކް ރޯްޑގަިއ ފެންހިންދުަމށް 

 02ަމސައްކަެތްއގެ ގޮތުްނ  ފެްނވަނުމުެގ މަްއސަލަ ދިމާެވ މިކަން ަހއްލުކުރުުމގެ ގޮުތން ުކއްލި ހޮޅިލައިން ބެދި، ޭގެގއަށް

 ނަަގއި ފެންަދުއރުވާނެ ގޮްތހެދުމުގެ މަަސއްަކތް އަިމއްލަ ތަކެީތަގއި  ޖަންކްޝަެނއްގެ އެެތރެސާފުޮކށް ޭއަގއި ހުރި ކުނި

ރުފިޔާ(  8,000މިމަަސއްކަުތެގ ައގަކީ  އެމް.އެމް.ޭޖ އިްނވެސްޓްމަްނޓާިއ ަހވާލުކޮްށ މަސައްަކތް ވަީނ ނިންާމފަެއވެ.

 ) ެއވެ.އަންހާސް

 

  މަސައްކަތް  އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ސަހާރާއަށް އިތުރުކުރެވޭބައިގެ ފާރު ރޭނުމުގެ 

ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އިއުލާން ކުރެވި  އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ އަވަށު ސަހަރާއަށް އިތުރުކުރެވުނުބައިގެ ފާރު

މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށް  އައި.ޑީ.ސީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއިއަންދާސީ ހިސާބު އިވެލުއޭޓުކޮށް  ފަރާތުން ބީލަން ހުށަހެޅިއެވެ. 06

ރުފިޔާ ( އެއްލައްކަ  187,951.59. މިމަސައްކަތުގެ އަގަކީ ނިންމާފައެވެ އެފަރާތުން ހުށަހެޅި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ވަނީ

 އެވެ. އަށްޑިހަހައްހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަންސާސް އެއްރުފިޔާ ފަންސާސް ނުވަ ލާރި)

 

ސަރަހައްދު ލޭންޑްސްކޭޕް ކުރުމުގެ  އައްޑޫ ސިޓީގައި އިމާރާތް ކުރައްވާފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ 

 މަސައްކަތް 

ސަރަހައްދު ލޭންޑްސްކޭޕް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް  އައްޑޫ ސިޓީގައި އިމާރާތް ކުރައްވާފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ

މިމަސައްކަތާއި ގުޅޭ މަޝްވަރާ މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން އަދި މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިންނާއި އެކު  ވިފައި ވެއެވެ.އިއުލާން ކުރެ

 ކުރެވިފައިވެއެވެ.
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ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިޔަށް  2019

 ގެންދެވިފައި ނުވާ ހަރަކާތްތައް 

 

 އިންދުން  ރުއް  1000ގުޅުވައިގެން އައްޑޫ ސިޓީގައި ތިމާވެށީގެ ދުވަހާއި 

އައްޑޫސިީޓ ސްކެއާ ަތަރއްޤީ ކުރުަމްށ  ެވ.ްގރާމެކެައއްޑޫ ސިީޓ ކައުްނސިލުން އިްސ ނަަގިއގެން ުކރިައށް ެގންދާ ްޕރޮ އީމި

 ުކިރއަްށގެންެދވިަފއިެވެއވެ.ުމގެ ްޕޮރގްރާމް ުރއް އިންދުތިމާެވީށގެ ުދވަހު  ގިނަ އަދެދެްއގެ ުރއް ަނގާަފއި ވުމާއެކު

 

 ގުން ގެއިން ހިލޭ ކުނި ނެ ރޯދައަށް ގޭ  ނަލަފެހި އައްޑޫ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން 

އައްޑޫސިޓީ ަކއުންސިާލއި ވެމްކޯ ގުިޅގެން ރޯދަމަހަށް ާހއްސަކޮްށގެން ުކރިައށް ގެންދިޔަ ނަލަފެހި ައއްޑޫ ޕްޮރްގރާމުގެ ަދށުްނ  

ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ޭގގެއިން ޭބރުކުެރވޭ ކުިނ ހިލޭ ނަގައިދިނުުމގެ ިމ ނަގާދެވިަފއި ވެެއވެ.ހިލޭ ޓަނުގެ ކުނި  26މުޅި ޖުމްލަ 

 ކުނިެނގިަފިއވެެއވެ.  ގެއަކުްނ  395 ގަިއ ބަިއވެިރވުމަްށ ނޯޓްކުެރވުުނ ޕްރޮްގރާމު 

 ކުރުން ރު ކުނިކޮށްޓަށް ވަންނަ ގޭޓް އެހެންދިމާލަކަށް ބަދަލުކޮށް ލިންކް ރޯޑުގައި ޓްރެފިކް ނިޝާންތައް ހަ 

ކުނިކޮށްޓަށް ވަންނަ ޭގޓް މިހާރު ުހރި ދިމާލުން އެހެން ދިމާލަކަށް ބަދަލުކުރުާމއި، ލިންކު ރޯުޑަގިއ ޓްރެފިކް ިނޝާންަތްއ 

 ަވނީ ކުރަްނަފއްޓާަފއެެވ.އްކަްތ ހަރުކޮށް ުދވެލި މަޑު ުކރެޭވނެ ޮގތްަތއް ހެދުުމގެ މަސަ 

 ކާތް މަރަދޫ އަވަށް ސާފު ކުރުމުގެ ހަރާ 
މިހަރަކާތަީކ މަރަޫދ ައވަުށ ޮއފީުހގެ އިސްެނގުމާއެުކ ެއއަަވުށގެ އެކި ަސރަހައްުދތަުކގަިއ ުއފެިދފަިއވާ ކުިނތަްއ ނަަގިއ  

ުކރުމުެގ ޮގތުން ުކރިައްށ ސާފުކޮށް، ޑެްނގީ ފަދަ ބަލިަތއް ަފތުާރ މަދިިރ އާާލވާތަްނތަން ަނއްަތއި ރަުށތެރެ ޒީަނތްެތރި

 .ަހރަކާތެެކވެންދިޔަ ގެ

 ށުން އައްޑޫގެ މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ފެ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ިއސްލާމިކް އެެފއާޒް އިން ބަލަހަްއޓަވަމުްނގެންެދވި ައއްޑޫސިީޓގެ މިސްިކތްަތއް ފޮޅާާސފުކުރުާމިއ 

ނިޑ މަރާމާތުކޮްށ ބެލެހެއްޓުުމެގ މަަސއްކަްތ ކައުްނސިލްެގ ބެލުމުެގ ދަށަްށ  ބަދަލުކުެރވުާމ ުގޅިގެްނ ެއމަސައްކަްތ މެދުނުކެ

  .ކުރިައށްގެންިދއުމަްށޓަކާ ކުަރންޖެހޭ ކަންކަން ަކއުންސިލުން ގެންދަނީ ުކރަމުންެނވެ 

ބަރަކާތްެތރި ރަމަސާންމަާހއި ދިމާޮކށް އައްޫޑގެ  މިސްކިްތތަްއ އާާބތުަރ ފިލުުވން ާހއްސަ މަސައްކަެތްއގެ ގޮުތގަިއ 

 ަފިއވެެއވެ.ކުރިައށްގެންެދވި

 ފޭދޫ އަވަށުގެ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް 

ފޭދޫ ައވަށު ފްލެްޓތަކުގެ ފާާހނާ ހޮޅިތަާކއި ޖަންްގޝަްނތަކުަގއި މަްއސަލަޖެހި ގިަނގުދަސްތަެކއް ެދމިގެންދިއުުމގެ ސަބަބުްނ 

 ކައުންސިލްެގ ހަރަުދަގއި މި ިމއްސަލަ ވަނީ ަހއްލުކުަރއްާވފަެއވެ 

 ފެންބޮޑުވާ މައްސަލަ އައްޑޫގެ މަގުތަކުގައި 
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އައްޫޑގެ ގިނަަމގުތަުކގަިއ ާއއި ާހއްސަޮކށް އަބުހަީރ ްގރޭންޑް ުކރިމަީތގެ ލިންކް ރޯްޑގެ ެފންބޮޑުގެ ެފން ހިންދުން ލަްސވާީތެވ 

 ކައުންސިލްެގ ހަރަުދަގއި ަވނީ ގިނަ ަމގުތަެކއްެގ ޖަންްގޝަން ސާފްކޮްށ މައްސަލަ ހައްލުކޮްށފަެއވެ.

 މަރާމާތުކުރުން  ސ.ހިތަދޫ ސްޓޭޑިއަމްގެ 

އައްޑޫސިީޓ ކަުއންސިލް ާއއި ިމނިސްޓްީރ ޮއފް ޫޔތު އާިއ ުގޅިގެްނ ސްޓޭިޑއަމްެގ އިާމރާުތެގ ކުލަލައި، ފާހާާނަތްއ 

މަރާމާތުކޮްށ ސިޑިްނ ފެންލީްކވާ ަމއްސަަލ ވަީނ ަހއްލުކުަރއްާވފަެއވެ. އެހެންނަމަެވސް ަކއުްނސިލްގެ ަހރަުދގަިއ ވަީނ 

ނޑު ލެވެލްކޮްށ ބަރުުދްއވައި ަކރަންުޓގެ ަމއްސަލަ ަހއްލުކޮށްދީަފއެެވ. ސްޓޭޑިއަމްެގ ބުރުޮކށައި  ފަްސގަ

 އޫރިދޫ ކަރަލ ރަން 

އައްޫޑގެ ަރއްިޔތުންނަށް ާހއްސަޮކށްގެްނ ޫއރިދޫިއން ބޭްއވި ކަލަރ ރަން ައށް ބޭނުްނވާ ުފރިހަމަ ެއްއބާރުލުން ވަނީ ަކއުސިްލ 

 އިން ެދއްާވފަެއވެ. 

 އްދުތައް ހިމާޔަށްކުރުން އައްޑޫގެ މުހިއްމު ސަރަހަ

ރައީސުލް ޖުމްުހރިްއޔާގެ ަވއުދުފުެޅއްކަމަްށވާ ކޮންމެ ރަެށއްގެ ޗަސްބިމާއި ފަާރއި ަފޅު ހިމާޔަށްުކރުމަށްޓަަކއި ކައުްނސިްލ 

ޅި، އިން ވަީނ މިނިސްްޓރީ އޮްފ އެންަވިއރަމެންޓްައްށ ފޮުނވާަފއެެވ. ެއގޮތުްނ ހިމާަޔތްކުާރތަންތަުނގެ ެތރޭަގިއ ހިތަޫދގެ މާކި 

ނޑިހެަރ އާިއ ަފތިކެޑެ ވަަށއިގެްނާވ ަފރާިއ ަފޅާިއ  ފެހެލަކިޅި، މެެދއާރިިކޅި ާއއި ރަްސގެދަަރ ކިިޅ ހިމެެނއެެވ. އަިދ ކަ

ނޑުގެ ަސރަހައްުދ ހިމެނެެއވެ.  ކަ

އެްނަވއިރަމެްންޓ މީގެ އިުތރުްނ ހުޅުޫދ މީދޫ ަމތިކިިޅއާިއ ޗަސްބިްނ ހިމާަޔތްކޮްށ ަތރައްޤީުކރުމަްށޓަކަިއ މީޫދގެ ޖަިމއްާޔތަކާިއ 

 މިނިސްޓްރީ ާއއެކު މަްޝަވރާކުެރވުެނވެ.  
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 ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު 

 މާލީ ޚުލާސާ 

(ސާޅީސް ހަ މިލިއަން ފަސްސަތޭކަ އަށްޑިހަ އެއް  46,581,395ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްއިން ފާސްކޮށްފައިވަނީ 2019 

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

(ތިރީސް ދެ  32,367,383ދުއިސައްތަ ސާދަ ހާސް ބާރަ ރުފިޔާ ) އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ގްރާންޓް 

މިލިއަން ތިން ސަތޭކަ ފަސް ދޮޅަސް ހަތްހާސް ތިން ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ތިން ރުފިޔާ ) އާއި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އައްޑޫ 

ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލަށް ލިބުނު 2019( ތިން މިލިއަން ރުފިޔާ ) އެވެ. ޖޫން  3,000,000ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް އިން 

( ހަތަރު މިލިއަން އެއްސަތޭކަ ސާޅީސް ތިން ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ހަތް ރުފިޔާ) އެވެ. އަދި  4,143,407މްދަނީ އަކީ ޖުމްލަ އާ 

(އެއް މިލިއަން ތިންސަތޭކަ  1,363,716އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑަށް ލިބުނު ޖުމްލަ އަކީ 

 ސޯޅަ ރުފިޔާ ) އެވެ. ފަސްދޮޅަސް ތިން ހާސް ހަތްސަތޭކަ

އަށް ފާސްކުރި  2019 ތަފްޞީލް 

 ބަޖެޓް 

 ބާކީ  ޚަރަދު  ރިވައިޒްޑް ބަޖެޓް  އުނި/އިތުރު 

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ 

 އިން 

11,214,012 - 11,214,012 7,533,235 3,680,777 

ދައުލަތުން ދެއްވާ 

 ފައިސާގެ ގްރާންޓް 

32,367,383 24,458,671 56,826,054 22,429,936 34,396,118 

 2,987,000 13,000 3,000,000 - 3,000,000 ޓްރަސްޓް ފަންޑް 

 41,063,895 29,976,171 71,040,066 24,458,671 46,581,395 ޖުމްލަ 
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 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބު  2019

ޖެނުއަރީ  15އެއްގޮތަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ބަޖެޓް ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި  2019އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިން 

 ގައެވެ. ބަޖެޓް ތަންފީޒް ކުރެވެމުން ދަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވައިދާއި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތަށެވެ. 2019

 ގެ ނިޔަލަށް 2019

 ބަޖެޓް ބާކީ 

 ގެ  2019

 ނިޔަލަށް  ޖޫންގެ 

 ހިނގި ޚަރަދު 

ވަނަ  2019

އަހަރަށް ލިބުނު 

 ބަޖެޓް 

 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ރިކަރަންޓް ޚަަރދުގެ ޖުމްލަ  63,645,281 22,303,797 41,341,484

 ކެޕިޓަލް ަޚރަދުގެ ޖުމްލަ  2,044,064 126,139 3,554,390

 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ުޖމްލަ ަޚރަދު  714,256 115,042 599,214

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު    

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 30,970,330 11,719,833 19,250,497

ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިުދމަތަކަށް ނޫން  1,188,601 430,891 757,710

 ގޮތުން ދޭ ފައިސާ 

 ދަތުރުފަތުރު ުކރުމުގެ ޚަރަދު  458,200 118,332 339,868

 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 3,026,885 716,666 2,310,219

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު  16,783,514 3,039,525 13,743,989

 ތަމްރީން ކުރުމަްށ ކުރެޭވ ޚަަރދު  262,300 - 262,300

 މަރާމާތު ުކރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ަޚރަދު  8,921,676 5,378,550 3,543,126

 އިޝްތިރާކާއި ައދި ސަބްސިޑީޒް  ،ސަރުކާރުންދޭ އެހީ 2,033,775 900,000 1,133,775

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު    

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުާރ ަޚރަދު  3,680,529 126,139 3,554,390

 ޕަބްލިކްސެކްަޓރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮްގރާމް  714,256 115,042 599,214
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 ބައްދަލުވުންތައް ކައުންސިލްގެ ވަނަ އަހަރުގެ  2019

ކުއްލި ޖަލްސާ ބާއްވާަފިއވެެއވެ.  09ރަސްމީ ޖަލްސާ އާއި  25ވަނަ އަހަރުގެ ތެޭރގައި ައއްޑޫ ސިޓީަގއުންސިލުން  2019

 ިއެވއެެވ. ަޤރާރު ފާސްުކރެިވފަިއެވއެެވ.  05ނިންމުމާއި  192އަދި މި ޖަލްާސތަކުން 

 ރަސްމީ ބައްދަލުވުންތައް ކައުންސިލްގެ 

ނިންމުން  ނަންބަރު  ބައްދަލުވުމުގެ

 ނަންބަރު 

ޙާޟިރުވި 

 ޢަދަދު 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް 

 01ކުއްލި ޖަލްސާ 

 

2019/01 

 

04 
އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލެޕްމެންޓުން އެސް.އެމް.އީ ބޭންކެއް  މިނިސްޓްރީ

ކައުންސިލްގެ ބައިވެރިވުން ހިއްސާކުރުމުގައި  ޤާއިމްކުރުމަށް 

 ގޮތެއްނިންމުމަށް 

2019/02 
04 

އޮފް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނުން ދެމުންގެންދާ ހިދުމަތް އައްޑޫ  މިނިސްޓްރީ

 ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭ  ކައުންސިލަށް

2019/03 
04 

ގައިވާ  210ވަނަ އަހަރުގެ ނިންމުން ނަންބަރު  2018 ކައުންސިލްގެ

 އިސްލާހް ކުރުމާ ގުޅޭ  ލިސްޓްގައިވާ އުނިކަން

2019/05 
04 

 ފެންބޮޑުވުން ސްކޫލްގެ ގޯތިތެރޭގައި  ހުޅުދޫ

2019/06 
04 

 އާއި ކެނަރީފް އޮންނަ ސަރަހައްދުން ބިން ދޫކުރުމާއި ގުޅޭ  ހުޅުދޫ

2019/07 
04 

އިދާރާގެ ބައެއް އަވަށު އޮފީސްތަކުންނާއި މުނިސިޕަލްގެ  ކައުންސިލް

ކައުންސިލަށް ނޭނގި ދައުލަތުގެ ބައެއް މުވައްސަސާތަކާއި  އޮފީސްތަކުން

އޮފީސްތަކާއި ގުޅީގެން ކުރާ ކަންކަން ފާހަގަ  ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ

 ކުރެވޭތީ އެކަން މަނާކުރުމަށް 

2019/08 
04 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން  2019

 02ކުއްލި ޖަލްސާ 

 

2019/09 
04 

ވަނަ އަހަރު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ  2018

 ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން 

2019/10 
04 

ޑިއުޓީ އެލަވެންސް އައްޑޫ ސިޓީ މުވައްޒަފުންނަށް  ސްޕެޝަލް

ނިންމާފައިވާ ގޮތާއި މެދު ގޮތެއް  ކޮމެޓީން HRMDދިނުމާއިމެދު 

 ނިންމުމަށް 
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2019/11 
04 

މިވަގުތު އިއުލާންކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަގާމުތަކަށް  ކައުންސިލުން 

 ކަނޑައެޅުން އިއުލާންކުރުމާއި މަގާމުތަކުގެ ޝަރުތު  މީހުންހޯދުމަށް 

3 

 

2019/12 
06 

ސިޓީގައި އެއްގަމު ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްޗިއްސާއި އިންޖީނު  އައްޑޫ

ދުއްވުމާއި ބޭނުންކުރުމާއި ބެހޭ ގާވާއިދާއި، އާއްމު  ނުލާ އެއްޗިހި

ޕާރކްކުރުމުގެ ފީ ނެގުމާއި ބެހޭ ގަވާއިދު  ތަންތަނުގައި ޕާރކް ކުރުމާއި

 ކައުންސިލުން ފާސްކުރުން 

2019/13 
06 

ސިޓީގެ މަގުތައް ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދުކުރުމާއި ބެހޭ ގަވާއިދު  އައްޑޫ

 ފާސްކުރުން 

2019/14 
06 

ގެންގުޅޫމުގެ ގަވާއިދު " ޖަނަވާރު އަދި ދޫނިސޫފާސޫފި އައްޑޫގައި"

 ފާސްކުރުން 

2019/15 
06 

ގާޑިޔާ ނުވަތަ މޭޒު ބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރި ކުރުމާއި  މަގުމަތީ"

 ފާސްކުރުން " ގަވާއިދު ފީނެގުމާއިބެހޭ

2019/16 
06 

 ފާސްކުރުން " ތިމާވެށި ޙިމާޔަތް ކުރުމުގެ ގަވާއިދު  އައްޑޫގެ"

2019/17 
06 

ވަނަވަރު ފޮތުގެ ޑްރާފްޓް ކައުންސިލުން ބަލައި އެޕްރޫވް  އައްޑޫސިޓީގެ

 ހުށަހެޅުމަށް ކައުންސިލްގެ ލަފާހޯދުމަށް އެދި  ކޮށް ފައިނަލް ކޮޕީ

4 

 

2019/18 
06 

ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އަވަށު އޮފީސް ތަކުގެ  2018

މަސައްކަތް ކުރުވައިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލަށް  ނަންބޯޑް ހެދުމުގެ

ފައިސާ ދެއްކުމާއި މެދު  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން 2019

 ގޮތެއްނިންމުމަށް 

2019/19 
06 

ފާރުރޭނުމަށް ބޭނުންވާ އަންދާސީ ސަހަރާގެ ހުޅަނގު ފަރާތު  ހިތަދޫ

 ދެއްވުން އެދި  ޙަރަދު ހަމަޖައްސަވައި

2019/20 
06 

ނަމުގައި އައްޑޫގައި ޖަމްއިއްޔާއެއް " ތެލެސީމިއާ ސޮސައިޓީ  އައްޑޫ"

 ރަޖިސްޓްރީކުރުން 

2019/21 
06 

ޔުނައިޓެޑް ޖަމްއިއްޔާއިން ބާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް  މުލިމަތީ 

 އެހީތެރިކަމަށް އެދި  އެއްބާރުލުމާއި

2019/22 
06 

ނަމުގައި ހިންގަމުން " ދަމާގިރި" މެރީވިލާ މުހައްމަދު އަފީފް ސ.ހިތަދޫ

އިމާރާތުގެ ޖާގަ އިތުރުކޮށްދެއްވައި އަލުން އިމާރާތް  އަންނަ



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރު 9201
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 ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ  މަރާމާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ

2019/23 
06 

ހަދީޖާ ޒާހިރު އަށް މަރަދޫ ފޭދޫއިން ވިލިމާގެ  ސ.މަރަދޫފޭދޫ

ހިލާފަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯއްޗެއް  ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯއްޗަކީ ގާނޫނާއި

ކައުންސިލް އިން ގޮތެއް  ކަމަށް ބެލެވޭތީ މިގޯތި ވަކި ކުރުމާއި މެދު

 ނިންމުން 

 
2019/24 

06 
އަކަފޫޓްގެ ބިން  4000ޓީވީ އޮފީހާއި ޖެހިގެން އޮތް  އައިލެންޑް

 މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވާ ހޯދުމަށް

2019/25 
06 

ބަނދަރުގައި އުޅަންދުފަހަރުގެ ވާ އައްސާ މޫޓް ހެދުމުގައި  ފޭދޫ

 ނިންމުން  ކައުންސިލްއިން ގޮތެއް

 ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާ  03

 

2019/26 
03 

ގަސިއްޔާއިން  HC-DM/01/2018ހައިކޯޓްގެ ނަންބަރު  ދިވެހިރާއްޖެ

ކައުންސިލް ތަމްސީލުކުރުމަށް އިތުރު  މައްސަލަގައި ބައްލަވަމުން ގެންދާ

 ފަރާތެއް ހަނަޖެއްސުން 

 ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާ  04

 

2019/27 
03 

މިއްކިތްތައް ސާފްކޮށް ބެލެއްޓުމުގެ އެގްރީމެންޓްތަކުގެ  އައްޑޫސިޓީގެ

 އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް  މުއްދަތު ހަމަވާތީ

2019/28 
03 

ނަންބަރު ގޯތިން  820ދޫކޮށްފައިވާ ހިތަދޫ ސްވީޓްޕީވިލާއަށް  އައްޑޫ

އާއްމުވެގެންވާ މަންފާއަކަށް ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް  އަކްފޫޓް 375

އަކަފޫޓްގެ  375ދޫކޮށްފައިވާ މައްސަލަގައި އެ  ކޮމްފެނީ ލިމިޓެޑަށް

 ކައުންސިލްއިން ގޮތެއް ނިންމުން  ބަދަލު ހަމަޖެއްސުމާއި ގުޅިގެން

6 

 

2019/29 
04 

އަވަށާއި ހުޅުދޫ އަވަށުގައި މަގު ބައްތި ޖެހުމުގެ މީދޫ  އައްޑޫސިޓީގެ

ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން  މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން

 މައްސަލަ  ތަންފީޒްނުވެ ދިގުމުއްދަތެއް ފާއިތުވަމުންދާ

2019/30 
04 

މަޖްދުއްދީނު މިސްކިތު އޭސީ ތަކުގެ ކަރަންޓް ބިލަށް ފައިސާ  މީދޫ

 ހަމަޖެއްސުމުގައި ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން  ދެއްކޭނެ ގޮތް

2019/31 
04 

 އިޝްތިހާރު ބޯޑު ޖެހުމުގެ އަގެއް ކަނޑައެޅުން  ޑިޖިޓަލް

 
2019/32 

04 
ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ  އަންހެނުންގެ

 ދުނިޔޭގެ ކެންސަރު ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން  ހަރަކާތުގައި ހިމެނޭ

2019/33 
04 

ސިޓީގެ އަވަށްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ނެރެބައްތި ސަޕްލައި  އައްޑޫ



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރު 9201
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 މަސައްކަތް  ކޮށްދިނުމުގެ

2019/34 
04 

އެއަރ ފައިބަރ ޑިވައިސް ގަތުމުގެ  01ކައުންސިލަށް  އައްޑޫސިޓީގެ 

 މަސައްކަތް 

2019/35 
04 

 މަސައްކަތް ފޭދޫ އަވަށުގައި މަގުބައްތި ޖެހުމުގެ  އައްޑޫސިޓީގެ

2019/36 
04 

ހިތަދޫ އަދި މަރަދޫ އަވަށުގެ ސަރަހައްދުގައި ޗޭންޖިންގ  އައްޑޫސިޓީ

 ރޫމް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް 

2019/37 
04 

 ސިޓީގެ ކައުންސިލަށް ސްމާޓް ޓީވީ ހޯދުމާ ބެހޭ  އައްޑޫ

2019/38 
04 

ސިޓީގެ މީދޫ އަދި މަރަދޫފޭދޫ އޮފީހަށް ބޭނުންވާ އެންޓަނާތައް  އައްޑޫ

 މަސައްކަތް  ހެދުމުގެ

2019/39 
04 

އަދި ޒޯން މުބާރާތް ހޯސްޓްކުރުމުގެ ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތައް  އަތޮޅު

 ހޯދުމަށް އެދި 

2019/40 
04 

ސްޓްރަކްޗަރަލް ޕްރޮޑަކްޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ  މޯލްޑިވްސް 

 ބެލެހެއްޓުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި  ފަރާތުން އިޝްރިހާރު ބޯޑް 

 
2019/41 

04 
އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒްގެ މެންޑޭޓުން އައްޑުސިޓީ  މިނިސްޓްރީ 

މުއައްޒަފުންނާއި ހިދުމަތްތައް ބަޖެޓަށް  ކައުންސިލްއަށް ބަދަލުވި

އޮފް ފައިނޭންސް އެންޑޫ  އިތުރުކުރައްވައިފި ކަމަށް މިނިސްޓްރީ

ކައުންސިލްގެ  ވަނަ އަހަރު 2019ޓްރެޛަރީއިން އަންގަވާފައިވާތީ 

 ގޮތެއްނިންމުމަށް  ވާ ބަޖެޓަށް މިފައިސާ ވެއްދުމާއި މެދުފާސްކޮށްފައި

2019/42 
04 

ޑްރަގް ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން އެންޑް ރިހިބިލިޓޭޝަން  ސ.ހުޅުދޫގައި

 ސެންޓަރ ގާއިމްކުރުމަށް އެދި 

2019/43 
04 

 ސިޓީގައި ނައިޓް މާކެޓެއް ބޭއްވުމުގެ ހުއްދައަކަށް އެދި  އައްޑޫ

2019/44 
04 

ހިނަވާގެއެއް އަޅާނެ ބިމެއް ހަމަޖައްސައި ދިނުމާއި އެކު  ސ.ހުޅުދޫގައި

ދިނުމުގައި ކައުންސިލަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ހަމަޖައްސައި  އެކަމުގެ ހުއްދަ

 ދިނުމަށް އެދި 

2019/45 
04 

ހުޅުދޫ އަވަށުގެ ސަހަރާއަށް ފަސްއަޅައި ބެރުމުގައި  އައްޑޫސިޓީގެ 

 ގޮތެއް ނިންމުން  ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުން



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރު 9201
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7 

 

2019/46 
05 

ވަނަވަރުފޮތާއި ގުޅޭ މައްސަލައިގައި އާއްމު ކޮމެޓީގެ  އައްޑޫސިޓީގެ 

  ހިއްސާކުރުން ނިންމުން ކައުންސިލާއި

2019/47 
05 

ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސާރވިސް އިން ދޭ ހިދުމަތްތަކަށް  އައްޑޫސިޓީގައި

 ނިންމުން  އަގު ކަނޑައެޅުމަށް ގޮތެއް

2019/48 
05 

ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ހުޅޫދޫ އަދި މީދޫ އަވަށުގެ ޕްރޮސެސް  ބިޑް

މައްސަލަ ބާތިލްކޮށް އަލުން އިއުލާން ކުރުމަށް  މަގުބައްތި ޖެހުމުގެ

 ނިންމަވައި ދެއްވުންއެދި 

 
2019/49 

05 
ފޭދޫ އަވަށުގައި މަގުބައްތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތާއި މެދު  އައްޑޫސިޓީގެ

 ގޮތެއް ނިންމުން ނިންމުމާއިމެދު  ކައުންސިލްއިން ގޮތެއް

2019/50 
05 

ހުޅުދޫމީދޫ އަދި މަރަދޫ އަވަށު އޮފީހުގައި އެއަރ ފައިބަރ  އައްޑޫސިޓީ 

ގާއިމްކުރުމަށްޓަކައި އެއަރ ފައިބަރ ޑިވައިސް ހަރުކުރުމަށް  ނެޓްވޯރކް

އެންޓަނާތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ މައްސަލަ އަށް  ބޭނުންވާ

 ގޮތެއްނިންމުން 

2019/51 
05 

އަދި މީދޫ އަވަށުގެ މުނިސިޕަލް ސާރވިސްގެ އޮފީހުން  ހުޅުދޫ

އިތުރުވުމާ ގުޅީގެން ޖާގައިގެ ދަތިކަން  ދެމުންގެންދާ ހިދުމަތްތައް

އިމާރާތްކޮށްފައިވާ އެސްޓީއޯ  ހައްލުކުރުމަށް ހުޅުދޫ މީދޫ އަވަށުގައި

ކައުންސިލްއިން ގޮތެއް  ހުޅުދޫ މީދޫ ބިލްޑިންގ ފަންގިފިލާ ހޯދުމަށް

 މަށް ނިންމު 

2019/52 
05 

އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާބަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ގެ ބަދަލުވި  މިނިސްޓްރީ 

 މަސައްކަތުގެ ބަޖެޓް އާއި ގުޅޭ  މުވައްޒަފުންގެ

2019/53 
06 

 ޕީވީ ޖަހާނެ ބިމާއި ގުޅޭ  ސޯލަރ

2019/54 
06 

 އާއި ގުޅޭ  2019ސްޓްރީޓް ސޮކަރ ކަޕް  އައްޑޫ

8 

 

2019/56 
05 

އެސް.ޓީ.އޯ ސަރަހައްދުން ފެނަކައިގެ ޓްރާންސްފޯމަރ ބެހެއްޓުމަށް  ފޭދޫ

 ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭ  ބިން

2019/57 
05 

އަވަށު ވޮލީކޯޓްގައި ބެހެއްޓިފައިހުރި އިސްކުރުން ފޭދޫ ބަނދަރުގައި  ފޭދޫ

 ދޯންޏަކަށް ފެންބޭނުން ކުރުމާއި ގުޅިގެން  އޮތް



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރު 9201
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2019/58 

05 
އަދި ޙިދުމަތް ހޯދުމުގެ އުސޫލެއް ހަދައި ތަކެތި  ޕަބްލިކްވޯރކްސްއިން

 ކަނޑައެޅުމުގައި ގޮތެއް ނިންމުން  ފައިސާހަރަދު ކުރާނެ ބެޖެޓް ކޯޑް

2019/59 
05 

ހޯލްޑީންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޓަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމުގައި  އެޕޯލޯ

އިމާރާތުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް  ކޮށްފައިވާ

 ޅުން ހުށަހެ

2019/60 
05 

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

 ހޯދުމާއި ގުޅޭ  ކުރުމަށް ބިމެއް

2019/61 
05 

 ކަސްޓަމްސް އަށް ބިން ހަމަޖެއްސުމާއި ގުޅޭ  މޯލްޑިވްސް

2019/62 
05 

ކޮމެޓީގެ މަގައްރިރު އަދި ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން އިސްތިއުފާ  ބިޑް

 ދެއްވުމާއި ގުޅޭ 

2019/63 
05 

އެހެނިހެން  ހުޅުދޫގެ ކަނޑުގެ އުޅަނދު ފަހަރު މަރާމާތު ކުރުމަށާއި

 ބޭނުންތަކަށް އެހެލާނެ ތަނެއް ކަނޑައެޅުން 

2019/64 
05 

ދަފްތަރު ލިޔެ  ކުށްމަދުކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ބިދޭސީގެ

 ބެލެހެއްޓުން 

2019/65 
05 

ކުރުމުގައި ލިބޭ ގެއްލުންތައް ސްޕަވައިޒް ކުރުމުގައި  އިމާރާތް

 ނިންމުން  ކައުންސިލުން ގޮތެއް

2019/66 
05 

 ހަމަޖެއްސުން  ހުޅުދޫ މިސްކިތްތަކަށް ސާފް ފެން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް

2019/67 
0505 

ގޮތެއް  މަގުބައްތި ޖެހުމުގެ ކައުންސިލުން 12މަރަދޫ އަވަށުގައި 

 ނިންމުން 

2019/68 
05 

ކުރުމުގެ  މަރަދޫ ސްކޫލް އިންވެގެން އޮތް ބިން ލޭންޑް އެންޑް ސްކޭޕް

 މަސައްކަތް ނުނިމި ދިގުލައިގެން ދާތީވެ އާއްމުންގެ ޝަކުވާ އާއި ގުޅޭ 

2019/69 
05 

އޮތުމުން  މަރަދޫ އަވަށުގެ މަގުތަކުގައި ފެން ބޮޑުވެ ފެން ނުހިނދި

 ހައްލު ހޯދުމާ ގުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާ އިތުރުވަމުންދާ މައްސަލަ އަށް 

 
2019/70 

05 
އަންނަ  ސ.މަރަދޫ ސައުތުބީޗް މުހައްމަދު މާޖިދުގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން

 ރެސްޓޯރަންޓަށް ދިމާވެފައިވާ ބިމުގެ ދަތިތައް ހައްލުކުރުން 



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރު 9201
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9 

 

2019/71 
04 

ކޮމެޓީން މާލެ އަދި މާފުއްޓަށް ކުރާ ތަޖުރިބާގެ ދަތުރާ  އަންހެނުންގެ

 ގުޅޭ

2019/72 
04 

ދުވަހާއި  އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީން މާރިޗް މަހު ފާހަގަ ކުރާ އަންހެނުންގެ

 ގުޅޭ

2019/73 
04 

ބޯހިޔާވަހިކަން  ސ.ހިތަދޫ ސަމަންދަރު އާމިނަތު ތާހިރާގެ އާއިލާއަށް

 ހަމަޖައްސައި ދިނުމާއި ގުޅޭ 

2019/74 
04 

 އަކަފޫޓްގެ ބިން  4000އައިލެންޑް ޓީވީ އޮފީހާއި ޖެހިގެން އޮތް 

 ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ 

2019/75 
04 

ކައުންސިލްގެ  ހިތަދޫ ސްކޫލުން ޓީޗަރ ސްޓޭޝަނެއް ހެދުމަށްޓަކައި

 އެހީއަށް އެދި 

2019/76 
04 

 ހިތަދޫ ހުކުރު މިސްކިތުގެ މަރާމާތާއި ގުޅޭ 

2019/77 
04 

މާކަރީ ސެންޓަރ ބިން   ރަބީއުލް ޤުލޫބު އިން ސ.މަރަދޫ

 ކްލާސްތައް ހިންގުމަށް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް އެދި  ފައުންޑޭޝަންގެ

2019/78 
04 

ނަމުގައި " ދަމަރާގިރި" ސ.މަރަދޫފޭދޫ މެރީވިލާ މުހައްމަދު އަފީފު

 އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި  ހިންގަމުން އަންނަ އިމާރާތުގެ ޖާގަ

2019/79 
04 

 ވަނަ އަހަރުގެ އެކްޓިވިޓީ ޕްލޭން 2019ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 

 ފާސްކުރުން 

2019/80 
04 

 2.5 އައްޑޫ ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސައިޓް ހެދުމަށްޓަކައި

 ހެކްޓަރުގެ ބިމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް 

2019/81 
04 

އަދި  15ގާރޑަން އެކްސްޕޯގެ ނަމުގައި މިއަހަރު މާރޗް މަހުގެ  އައްޑޫ

އައްޑޫޕްރެންޑްސް އިން ބާއްވާ ގާރޑެން އެކްސްޕޯ  ދެ ދުވަހު 16

 ބޭއްވުމަށް އެހީއަށް އެދި 

 

 2019/82 6ޖަލްސާ  ކުއްލި 

 

03 
ކޮމެޓީ އަލުން ތަރުތީބުކޮށްފައިވުމުން ކޮމެޓީއަށް ސެކްޝަން/  ބިޑު

 މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުން  ޑިވިޜަންތަކަށް 



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރު 9201
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2019/83 

03 
އަވަށްތަކުގެ މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރިއަށް  އައްޑޫގެ

 ގޮތެއް ނިންމުމަށް  ގެންދިޔުމަށް

 

 
2019/84 

03 
 ގުޅޭ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހަރަދުކުރުމާއި ގުޅޭ  އިންތިހާބާއި

 

10 

 

2019/85 
06 

 2.5ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސައިޓް ހެދުމަށްޓަކައި  އައްޑޫ

 ހެކްޓަރު ހަމަޖެއްސުމަށް  6ސައިޒްބަދަލުކޮށް  ހެކްޓަރުގެ ބިމުގެ

2019/86 
 

  

2019/87 
06 

އޮތުމުން  މަރަދޫ އަވަށުގެ މަގުތަކުގައި ފެން ބޮޑުވެ ފެން ނުހިނދި

 ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާ އިތުރުވަމުންދާ މައްސަލަ އަށް ހައްލު ހޯދުމާ ގުޅޭ 

2019/88 
06 

ކުރުމުގެ  މަރަދޫ ސްކޫލް އިންވެގެން އޮތް ބިން ލޭންޑް އެންޑް ސްކޭޕް

 ދާތީވެ އާއްމުންގެ ޝަކުވާ އާއި ގުޅޭ މަސައްކަތް ނުނިމި ދިގުލައިގެން 

2019/89 
06 

ތެލުގެ  ޕީއެލްސީގެ ފަރާތުން ހިތަދޫގައި ތެޔޮ ޑިސްޓިރިބިއުޓްކޮށް

 އަހަރަށް ކުށްޔަށް  30އަކަފޫޓް ބިމެއް  15000ވިޔަފާރި ކުރުމަށްޓަކައި 

 ހޯދުމާއި ބެހޭ 

2019/90 
06 

 އެހެނިހެންހުޅޫދޫ ކަނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތުކުރުމަށާއި 

 ބޭނުންތަކަށް އެހެލާނެ ތަނެއް ކަނޑައެޅުމުގެ މައްސަލަ 

2019/91 
06 

އަންނަ  ސ.މަރަދޫ ސައުތުބީޗް މުހައްމަދު މާޖިދުގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން

 ރެސްޓޯރަންޓަށް ދިމާވެފައިވާ ބިމުގެ ދަތިތައް ހައްލުކުރުން 

2019/92 
06 

ބާއްވާ  އިންތިޒާމްކޮށްގެންސ.މީދޫ އެކުވެރިންގެ ޗޭން ޖަމިއްޔާއިން 

އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރާ ޖައްސާއަށް ކައުންސިލްގެ 

 އެދި  އެހީތެރިކަމަށް

   7ޖަލްސާ  ކުއްލި 

 

2019/93 

 

03 
 ހިތަދޫ ސަހަރާގެ އިންފާރު ރޭނުމާއި ބެހޭ  އައްޑޫސިޓީގެ

 

11 2019/95 
05 

ފޭދޫގެ ބައެއް ގޭގޭގެ ގޯތީތެރޭގައި ހުރި ޗަސްބިންތަކަށް  އައްޑޫސިޓީގެ



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރު 9201

  އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                                                                 

 

29 

 ވެލި އަޅައި ދިނުން 

 
2019/96 

05 
 ދެއްވިން އެދި  ހުޅޫދޫގައި ތެލުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ބިމެއް ހަމަޖައްސައި

2019/97 
05 

 ސިޓީ ސްކްއަރގެ ޗާރޓް އެޕްރޫވް ކޮށްދިނުމަށް އެދި 

2019/98 
05 

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

 ކޮންގްރެސްގައި ކައުންސިލުން ބައިވެރިވުން 

2019/99 
05 

 މާރޗްގައި އިންޑޮނޭޝިއާގެ ޖަކާޓާގައި ބޭއްވުމަށް  22އިން  20

 ހަމަޖެހިފައިވާ ކޮންގްރެސްގައި ކައުންސިލް އިން ބަރިވެރިވުމާއި ގުޅޭ 

2019/100 
05 

 މަދުވުމާއި ގުޅީގެން ގުޅޭ  މުނިސިޕްލްގެ މުވައްޒަފުން

2019/101 
05 

ކުރުމުގެ  އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ އަވަށުގެ މަސްޖިދުލް އބްރާރުގައި ހުކުރު

 ހުއްސަ ހޯދުމަށް 

2019/102 
05 

ކުރުމުގެ  އައްޑޫސިޓީ މީދޫ އަވަށު މަސްޖިދުއް ޝައިހް އަލީގައި ހުކުރު

 ހުއްދައަށްއެދި 

12 

 

2019/103 
06 

 މަލީ ހިސާބު ފާސްކުރުން އަހަރުގެ  ވަނ2018ަ

2019/104 
06 

ފުޓުބޯޅަ  ހެލްޕިން ސޯޝަލް ކެއަރ ޖަމްއިއްޔާއިން އައްޑޫސިޓީގެ ހުޅުދޫ

 ދަނޑުގައި ޓާފްއެޅުމަށް އެޙީތެރިކަމަށް އެދި 

2019/105 
06 

 މަރަދޫ ފޭދޫ އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން 

2019/106 
06 

 ފޭދޫ އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން 

2019/107 
06 

މަސްޖިދުއް  ރަޝީދުގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައިهللا ހިތަދޫ އަލުއިމާގެ އަބްދު

 ޞިއްދީޤު ގައު ސައިކަލް ޕާކްކުރާނެ ތަނެއް ހެދުން 

2019/108 
06 

ހުށަހަޅާފައިވާ  ހިތަދޫ ކަރަންކާމާގޭ މުޙައްމަދު މަރުޒޫޤް ހިތަދޫ ކޯތަށް

 ތަރިކައިގެ މައްސަލަ 

2019/109 
06 

 ދާނެ ތަނެއް ކަނޑައެޅުން ޕިކްނިކް 



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރު 9201
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2019/110 

 

06 
އަރބަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްލޭން ހެދުމާއި ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން  އައްޑޫ

 ރިވިއުކުރުން 

 

13 

 

2019/111 
06 

 ސްކޫލްގެ އެސެމްބްލީ ގްރައުންޑްގައި ގާ އެޅުން  ޝަމްސުއްދީން

2019/112 
06 

ހިމެނޭ  އިމާރާތްއަތޮޅު މަދުރަސާގައި އަލަށް ހަދާފައިވާ ތިންބުރި 

 ލޮރީ ފަސް ހޯދުން  10ސަރަހައްދު ބެރުމަށްޓަކައި 

2019/113 
06 

 30000މީދޫގައި ސްލިޕްވޭ ހެދުމަށް މީދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުން 

އަކަފޫޓޫ ބިމެއް ހޯދުމަށް ނޫރައްދީން އިންވެސްޓްމެންޓް އިން 

 މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވަ

2019/114 
06 

 ގަޑިއިރު ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމަށް ސަރަހައްދު  24

 ކަނޑައެޅުން 

2019/115 
06 

 އަކަފޫޓު ބިމެއް  20000ރޯވިން އެސޯސިއޭޝަން އަށް 

 ހަމަޖައްސައިދެއްވުންއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

2019/116 
06 

ބިން ހުރި  މާމެންދޫ ސަރަހައްދުގައި ކައުންސިލުން އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ގެ 

 ދޫކުރުން 

2019/117 
06 

 މަސްޖިދު ބާބުލް ޚައިރުގެ ނަން ބަދަލުކުރުން 

2019/118 
06 

 ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭންޖޔ އެކައުންޓްތައް އޮޕަރޭޓްކުރުމަށް 

 ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން 

2019/119 
06 

އެކްސްޕްރެސް  ޓްރާންސްޕޯޓް ސެކްޝަނުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް

 ތަޢާރަފްކުރުން ސަރވިސް 

14 

 

2019/120 
03 

މި ޕްރޮޖެކްޓް ދަށުން އައްޑޫ " ޖަހަން ޖެހޭ މަގުބައްތި ޖެހުން އަލަށް"

 އަވަށުގައި ބައްތިޖެހުމާއި ގުޅޭ  ސިޓީ ހިތަދޫ

2019/121 
03 

 މަރަދޫ އަވަށު ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 

2019/122 
03 

 ފޮގް މެޝިން ސަޕްލައި ކުރުމާއި ގުޅޭ  09
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2019/123 
03 

ކުރުމާއި  ހިތަދޫ ޒިޔާރަތް ފަންނުން ގިރަމުންދާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަށް

 ގުޅޭ

2019/124 
03 

 ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ގަނެފައިވާ ހިއްސާއާއި ގުޅޭ 

2019/125 

 

03 
 އިން ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށް  B3/426/2019/08ސިޓީގެ ނަންބަރު 

 ވެއްދުމާއި ގުޅޭ އިތުރުކުރި ފައިސާ ބަޖެޓް ކޯޑްތަކަށް 

15 

 

2019/126 

 

05 
ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް " ސްކޫލްގެ ގޯ ގްރީން  ހިތަދޫ

 ހޯދުމަށް އެދި  ގަސްއިންދާ ވަށި

 

16 

 

2019/127 
05 

ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް  2019އެކަޑެމީއިން  ހޮރައިޒަން

 އެދި  މުބާރާތްތައް ސްޕޮންސާކޮށް ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ

2019/128 
05 

ކަރަންޓް  މީދޫ މަސްޖިދުއްޝައިހް އަލީގައި ސޯލަރ ޕެނެލް ހަރުކޮށް

 އިއާދަކުރުނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓް ބަދަލުކުރުމާއި އޭސީ ހަރުކުރުމުގެ 

 މަސައްކަތް ކުރުން 

2019/129 
05 

" ވެށި ފަހި" ހިތަދޫ ސްކޫލްގެ ފަރާތުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ

 ބެންޗް ހޯދުމަށް އެދި  6ޕްރޮގްރާމަށް 

2019/130 
05 

ބަޖެޓް  އިޙްޔާ ޕްރޮގްރާމް ރަމަޟާން މަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށާއި

 ފާސްކުރުން 

2019/131 
05 

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

 ބޭއްވުމާއި ތަނެއްކަނޑައަޅައި ބަޖެޓް ފާސްކުރުން 

2019/132 
05 

ގައި އައްޑޫ " 2019އެތުލެޓީކްސް އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް "

 އޮފިޝަލުން  05އެތުލީޓުންނާއި  20ސިޓީގެ ޔޫތު ޓީމުން ބައިވެރިވާ 

 މާލެ ދިޔުމަށް އެހީ ހޯދުމަށް އެދި ކުލަބް ރާވެރިޔާއިން ޕްރޮޕޯޒަލް 

 ހުށަހަޅާއިވާތީ އެހީއަށް އެދި 

2019/133 
05 

ނަމާދު  މިސްކިތުގައި ދަމު 01ދާއިރާއއެއްގެ އައްޑޫސިޓީގެ ކޮންމެ 

 ކުރުމުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނޭތީ މިސްކިތް ކަނޑައެޅުއްވުމަށް އެދި 

2019/134 
05 

 އައްޑޫ ސިޓީގެ ކުލީ ބިން ދޫކުރުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް 



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރު 9201

  އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                                                                 

 

32 

17 

 

2019/135 
06 

ލިޔެ ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ބިދޭސީގެ ދަފްތަރު  ކުށްމަދުކުރުމަށް

 ބެލެހެއްޓުން 

2019/136 
06 

ފަރާތްތައް  އަތޮޅު އަދި ޒޯން މުބާރާތް ހޯސްޓްކުރުމުގެ ޝައުގުވެރިވާ

 ހޯދުމަށް އެދި 

2019/137 
06 

ދެއްވުން  ފޭދޫ ސްކޫލަށް އައުޓްޑޯ ފްލޯޓައިލްސް ލިބޭނެގޮތް ހައްދަވައި

 އެދި

2019/138 
06 

ކްލަބް ރިވަރިންއިން  ބައިވެރިވެގެ ނަމުގައި ޓީމެއް " މަލްޓި ޖީނިއަސް "

 މާލީ އެހީއަށް އެދި 

2019/139 
06 

ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް  ގެ ނަމުގައި" 2019ގޯދިއްޔާ ފުޓްސަލް ކަޕް "

 ބޭއްވުމަށް ކައުންސިލްގެ އެހީއަށް އެދި 

2019/140 
06 

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

  ކައުންސިލް އިން ގޮތެއް ނިންމުމަށްސިޓީއާއި މެދު  03

2019/141 
06 

އެކަމަށް  އައްޑޫގެ މުނިސިޕަލް ޙިދުމަތް ދިނުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރުމުން

 ކައުންސިލްގެ އަވަސް ހައްލެއް ހޯދުމަށް 

2019/142 
06 

ބައިވެރިވާ ހުޅުދޫ  ވަނަ އަހަރުގައި ބޭއްވޭ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި 2019

 ދަރިވަރުންގެ ކަނޑު ދަތުރާއި އެއްގަމުގެ ދަތުރު އަދި މީދޫގެ 

 ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށް 

2019/143 
06 

ގެންދިޔަ  މުނިސިޕަލް އޮފީސްތައް އުވާލާ، އެ އޮފީސްތަކުން ކުރިއަށް 

 މަސައްކަތް އަވަށު އޮފީސްތަކުން ހަމަޖެއްސުމާއި އަދި މުނިސިޕަލް 

 މުވައްޒަފުން އަވަށު އޮފީސްތަކަށް އޮފީސްތަކުގެ މަސައްކަތްކުރަން ތިބި 

 ބަދަލުކުރުން 

2019/144 
06 

ކައުންސިލްގެ  ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ނުބަލަހައްޓާ މައްސަލަ

 ސަމާލުކަމަށް ގެންދިޔުން 

2019/145 
06 

 ވިލާ ކޮލެޖަށް ބިން ދޫކުރުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުން 

 

18 

2019/146 
05 

 03ފުޓްބޯޅަދަނޑު މަރާމާތުކޮށް ޗޭންޖިންގ ރޫމްގައި އަވަށު  މަރަދޫ

ފެންލައިޓް މަރާމާތުކުރުގެ މަސައްކަތް އިވެލުއޭޓްކޮށް  ފާހާނާ މަރާމާތުކޮށް

 ގޮތެއް ނިންމުމަށް  ބިޑްމަރުހަލާނިމިފައިވާތީ



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރު 9201

  އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                                                                 
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 މަސްޖިދުލްބާގިޔަތު މިސްކިތަށް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސާފައިވާ  05 2019/147 

 ޔަތްތަށް އުނިކުރުމަށް ފަހު އެމިސްކިތް ފޮޅައި މުވައްޒަފުންނާއި އިނާ 

ސާފްކުރުމަށް ދާއިމީކޮށް ސ.ހިތަދޫ އާޒާދީގެ މުހައްމަދު ދީދީ އާއި 

 ފެންނަކަމަށް  ހަވާލުކުރުމަށް 

 ސ.ހިތަދޫ ބީޗްސައިޑް އަދި ބީޗްވޭލީ ދެގޯތި ދެމެދުގައި އޮތް  05 2019/148

 އެދި ހުސްބިންކޮޅު ބީޗްވޭލީއަށް އިތުރުކޮށް ދިނުމަށް 

ބަދިގޭގައި " އަނޯނާގެ " ވީ ހޯމަދުވަހު ސ.މަރަދޫ 2019މޭއި  06 05 2019/149

 ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން އެހީއަށް އެދި 

19 

 

2019/150 
06 

އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ރުއްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމަށް " އަވުޑީން"

 އެހީތެރިކަމަށް އެދި 

ސްކޫލްއިން  އެތުލެޓިކްސް ޗެމްފިއަންޝިޕް މުބާރާތުގެ މަރަދޫފޭދޫމަކިޓާ  06 2019/151

 ބައިވެރިވި ޓީމްގެ ކޮށްތު ފައިސާ ހަރަދުގެ ސްޕޮންސަރ އަށް އެދި 

ހިންގުމަށް  ދިވާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން 06 2019/152

 އެދި  ޕްރޮގްރާމަށް ކައުންސިލްގެ އެހީއަށް" ނަލަ " ހަމަޖެހިފައިވާ

ހޯދުމުގެ  ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް" ޓޯޓަލް ސްޓޭޝަން" 02 06 2019/153

 މަސައްކަތުގެ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމައި 

 ދެއްވުން އެދި 

2019/154 06   

 އައްޑޫ ސިޓީގެ ގައުކެނޑި ބްރިޖް ފެންސްގައި ދަވާދުލުމުގެ  06 2019/155

ބިޑްތަކުގެ އިވެލުވޭޝަން މަސައްކަތް ނިމި ކައުންސިލް މަސައްކަތުގެ 

 ނިންމުމަށް  އިން ގޮތެއް

ހިންގަމުންދާ  ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް އަދި ހޮސްޕިޓަލްގެ ދަށުން 06 2019/156

 އޭސީ  16ބީ.ޓީ.ޔޫގެ  30000ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ހަރުކުރުމަށްޓަކައި 

 ހޯދުމަށް އެދި 

20 

 

2019/157 
03 

ނިންމުން ސ.ހިތަދޫ ބީޗްސައިޑް އަދި ބީޗްވެލީ ދެގޯތި  ކައުންސިލްގެ

 ހުސްބިންކޮޅު މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް  ދެމެދުގައި އޮތް

ލަމަޔަރ "  ވަނަ ނިންމުންގައި ބީޗް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް 154 03 2019/158

މެދު  އާއި ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމެވި ނިންމުމާއި " ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރު 9201

  އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                                                                 

 

34 

 ގޮތެއް ނިންމުމަށް 

މެންބަރުން  ވަނަ ނިންމުން ބާތިލްކޮށް އޭ.ޕީ.ސީ ގ08ެކައުންސިލްގެ  03 2019/159

 އަލުން އައްޔަން ކުރުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް 

21 

 

2019/160 
03 

 03އީދު ނަމާދު އައްޑޫގެ މިސްކިތްތަކުގެ އިތުރުން  ފިތުރު

ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭނުންވާ އިންތިޒާމް  ސަރަހައްދެއްގައި ބޭއްވުމުގެ

 އެހީއަށް އެދި 

 ވަނަ  2019އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ  03 2019/161

އަހަރުގެ ހަރަކާތުގެ ހިމެނޭ ސިޔާސީ ކުއިޒް ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް 

 ބޭއްވުން 

ބަދަލުކުރުމުގެ  ޢީދު ދުވަހާއި ގުޅިގެން އީދު ސައިގެ ބަދަލުގައި ހަދިޔާ 03 2019/162

 ހަރަކާތެއް ބޭއްވުން 

މަރާމާތުކުރުމުގެ  މަރަދޫފޭދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ބެޑްމިންޓަން ހޯލު 03 2019/163

ލިތިއަމް " ބިޑް އިވެލުވޭޓްކޮށް އެއްމެ މަތިން މާރކްސް ލިބިފައިވާ

ބިޑް ކޮމެޓީގެ  މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް" ކޮންޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 ނިންމުން 

މީދޫގެ  ގައި ހުޅުދޫ އަދި" 1440އައްޑޫ ގުރުއާން މުބާރާތް " 03 2019/164

 އަވަށުތަކުގެ ސްކޫލުތަކުން ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންގެ ކަނޑުދަތުރާއި 

 އެއްގަމުގެ ދަތުރު ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް އެދި 

 ސިވިލްސާރވިސް ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް، ދިވެހި  03 2019/165

ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޓީޝާޓް  145ގަވާއިދުގެ 

 އަދި ބިބް ދިނުން 

2019/166 
03 

 އައްޑޫގައި ހޮޓެލް ސްކޫލް ހެދުމަށް އެދި 

22 

 

2019/167 
05 

ޓޯޓަލް " ސިޓީގެ ބިމާއި ބެހޭ ސާރވޭ ހެދުމަށްޓަކައި އައްޑޫ

ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ބިޑް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް  ސަޕްލައި" ސްޓޭޝަން

 އިއުލާން ބާތިލްކޮށްދެއްވުމަށް އެދި 

ނުވަތަ  ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތަށް ބިން ދޫކުރުމުގެ އުސޫލެއް 05 2019/168

 ގަވާއިދެއް ހައްދަވައިދެއްވުން އެދި 



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރު 9201

  އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                                                                 
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 ހިރާ ސްކޫލްގެ ކިޔެވުން ފަށަންވާއިރަށް ސްކޫލްގެ އެކި އެކި  05 2019/169

ދާފަރާތްތަކަށް އެސަރަހައްދަށް ވަދެ އަދި ނިކުމެވޭނެ ބޭނުންތަކަށް 

 ގޮތެއް ހޯދުމަށް އެދި  ސަލާމަތްތެރި

 އައްޑޫ ސިޓީ މިސްކިތްތަކުގައި ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އުސޫލުން  05 2019/170

 މަސައްކަތު މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުން 

ކުރިމަތީގައި ހުރި  ފަރާތުން ހުޅުދޫ ފެން ޕްލާންޓްހުޅުދޫ އަންހެނުންގެ  05 2019/171

ހަދާފައިވާ ތަނުގައި  އިމާރާތާއި އިންވެގެން ޓިނާއު ލަކުޑި ބޭނުންކޮށްގެން

 ގާޑިޔާ ހެދުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި 

 އެނދުގެ  100އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި އިމާރާތްކުރަމުންދާ  05 2019/172

  އޮފީހަށް ފޮނުވުން ހޮސްޕިޓަލަށް ކިޔާނެ ނަންތަކެއް ރައީސް

ބަހައްޓާނެ  ސިލިންކޯ އިންޝުއަރެންސް ކޮންޕެނީގެ އޮފީހުގެ މަގުމަތީ 05 2019/173

  މާ ވަށިގަނޑު ހޯދުމަށް އެދި 02

ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ  ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްގީކުރާ ބިންތަކެއްގެ ގޮތުގައި 05 2019/174

އަވަށުތަކުގެ  އެކި އެކި ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އައްޑޫގެ  23.3.2017

 ބިންތައް ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް ކުށްޔަދޫކުރުމަށް އިއުލާންކުރުން 

 09ޖަލްސާ  ކުއްލި 

 

2019/175 
04 

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ތައުލީމީ ސިޔާސަތު  އައްޑޫ

މަތީ ތައުލީމުގެ ދާއިރާއިން  ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި އައްޑޫގައި

 145ކައުންސިލްގެ  ބިން ދޫކުރުމަށްއިންވެސްޓްކުރާނެ ފަރާތްތަކަށް 

 ވަނަ ނިންމުން އިސްލާހްކުރުން 

23 

 

2019/176 
06 

ވަނަ  2020ބޭނުންކުރުމަށްފަހު އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް މީލާދީ  އެއްފަހަރު

ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ސިޓީގައި  05އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ 

 ފާސްކުރުން ގަރާރެއް  ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އިލްތިމާސްކޮށް 

އަޙްމަދު  ޙުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުން ކަމުގައިވާ 06 2019/177

 މުސްތަފާ އާއި އަލީ އަންވަރު މަގާމުން ވަކި ކުރުން 

އަވަށު އީދިގަލި ދަނޑުގައި ޓާފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތަށް  ހިތަދޫ 06 2019/178

ކޮމެޓީއިން ނިންމި ނިންމުމާއި މެދު އިވެލުއޭޓްކޮށް ބިޑް  ހުށަހެޅުނު ބިޑް

  ގޮތެއް ނިންމުން

 އައްޑޫ ސިޓީ އިން ދޫކޮށްފައިވާ ބަންޑާރަ ގޯތިތކުގެ ތެރެއިން  06 2019/179
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 ފަޅުވެފައިވާ ގޯތި އާއި ގުޅޭ 

ގަވާއިދު ފާސްކޮށް  ގެ އިސްލާހްކުރެވިފައިވާ" 2019އައްޑޫ އެވޯޑް " 06 2019/180

 ފާސްކުރުން  ތަނެއް ކަނޑައަޅައި ބަޖެޓް ދެއްވުމާއި ބާއްވާނެ ތާރީހާއި

ހުކުރުކުރުމުގެ  އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ އަވަށުގެ މަސްޖިދުލް ކައުޘަރުގައި 06 2019/181

 ހުއްދަ ހޯދުމަށް 

 އަށް ހިތަދޫ  29އިން  20މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް ފާރާތުން  06 2019/182

 ފުރާވަރު " ހަމަޖެހިފައިވާއަދި ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލުގައި ބޭއްވުމަށް 

 ބޭއްވުމަށް ކައުންސިލްގެ އެހީ އަށް އެދި " ކޭމްޕް 

2019/183 
06 

 B3/426/2019/15މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނެންސްގެ ނަންބަރު 

ސިޓީއިން ކައުންސިލް ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރެއްވި ފައިސާ ކޯޑުތަކަށް 

 ވެއްދުން 

ރަބީއުލް ގުލޫބް  އުވިފައިވާތީ، އެ އިމާރާތުގައި މަރަދޫ މަސްޖިދުލް ނޫރު  06 2019/184 

ހިންގުމާއިމެދު  ފައުންޑޭޝަންފެ ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދާ ހިފްޡް ކުލާސް

 ގޮތެއް ނިންމުމަށް 

 އައްޑޫސިޓީގެ އަވަށްތަކުން ދިރިއުޅުމަށް ބިން ދޫކުރުމަށް  06 2019/185

24 

 

2019/186 
06 

ނަންބަރު  އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރޯވިންގ

014/RAM/2019 ާއެހީ ދިނުމާއި މެދު ގޮތެއް  ސިޓީ އިން އެދިފައިވ

 ނިންމުން 

2019/187 
07 

ސްކޫލަށް ވަންނަން އޮތް މަގަށް ނަންކިޔުމާއި މެދު  ހިރާ

 ނިންމުމާއި ގުޅޭ  ކައުންސިލްއިން ގޮތެއް

2019/188 
07 

ކާރަށް އިންޖީނެއް  G1604ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު  އައްޑޫ

 މަސައްކަތް  ހޯދައި ބަދަލުކުރުމުގެ

2019/189 
07 

އެކަޑެމީއިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ އިންޓަރ އޮފީސް  ހޮރައިޒަން

 މުބާރާތަށް އެހީތެރިކަމަށް އެދި  ބެޑްމިންޓަން

2019/190 
06 

 ދޭ ސައި ޕްރޮގްރާމް އަށް އެހީތެރިކަމަށް އެދި  އިސްރަށްވެހިންނަށް

2019/191 
06 

ނޑާ ދިރުވައި އާލާ ކުރަން ބިން ކަނޑައެޅުމުގައި ގޮތެއް  ހުއިފިލަ

 ނިންމުން 
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2019/192 
07 

ސިޓީ ހިތަދޫ އަދި މަރަދޫ އަވަށުގެ މަސްމާރުކޭޓް  އައްޑޫ

 އެހީތެރިކަމަށް އެދި  ތަރައްޤީކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ

25 2019/193 
03 

ކަރަންޓްލުމަށްޓަކައި އެސަރަހައްދުގައި ސ.ހުޅޫދޫ ފްލެޓް ސަރަހައްދަށް 

ޓްރާންސްފޯމަރެއް ބެހެއްޓުމަށް ބިމެއް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުމަށް 

 ފެނަކައިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ 

ވަނަ އަހަރު މި އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނާއި ގުޅިގެން  2015 03 2019/194

 ،މިހާތަނަށް ބިން ދޫކުރެވިފައިވާތީބިމަށް އެދޭ ފޯމް ގަތް ފަރާތްތަކަށް 

ރުފިޔާ އެފަރާތަކަށް ރިފަންޑް  1500.00ބިޑް ފޯމުގެ އަގަށްވާ 

 ކޮށްދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލް އިން ގޮތެއް ނިންމުމަށް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓުން ނައިޓް މާރކެޓް  03 2019/195

މަލު ކުރާނެ އުސޫލްކަނޑައެޅުމާއި ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމުގައި އަ

 ގުޅޭ

ސ.ހުޅުދޫ އަދި މީދޫ އަވަށުގައި ތެޔޮ ޝެޑެއް ހެދުމަށް ފިއުލް ސަޕްލައި  03 2019/196

 މޯލްޑީވްސް އިން އެދިފައިވާ މައްސަލަ އަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް 
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 ބައްދަލުވުންތައް  އެހެނިހެން ބޭއްވުނު

ޖެނުއަރީ  02 -ކައުންސިލް އާއި އެކު ބޭއްވުން ބައްދަލުވުން  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އާއި އެކު 

2019 

 

ނެއިބަރހޫޑް ޕޮލިސް  މިބައްދަލުވުމަކީ، އައްޑޫގައި 

 އޮފިސަރުންގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި ވާންޖެހޭ 

ތައްޔާރީތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދިނުމަށްޓަކައި ޕޮލިސް 

   ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ. ފަރާތުންސަރވިސްގެ 

މިބައްދަލުވުމުގައި އައްޑޫގައި ނެއިބަރހުޑް ސަޕޯރޓް 

މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި ޕޮލިހުން  އޮފިސަރުން ތަޢާރަފްކޮށް 

މިމަސައްކަތް ފެށުމުން  ރާއްވަވާފައިވާ ގޮތުގެ ޕްލޭނާއި،

 ގޮތާއި  އާންމުންނާ ވީހާވެސް ގުޅިލާމެހިގެން ޚިދުމަތް ދެވޭނެ 

ގުޅޭ ގޮތުން ކައުންސިލާ ވަނީ މަޢުލޫމާތު 

އައްޑޫގައި ނެއިބަރހުޑް ޕޮލިސް  ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. އަދި

 ތައްޔާރީތަކާގުޅޭ ގޮތުން ޕޮލިހުން ކައުންސިލާ އިއްޔެ ބައްދަލުކޮށް  އޮފިސަރުންގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި ވާންޖެހޭ

މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި ދިމާވާނެ ކަންކަން ދެނެގަތުމަށާއި  ހުޑް ސަޕޯރޓް އޮފިސަރުންގެ މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވެއެވެ. އައްޑޫގައި ނެއިބަރަ 

ފޭދޫ އަވަށުގައި ކަމަށެވެ. އެއަށްފަހު  އެކުލަވާލުމުގެ ގޮތުން ނުރަސްމީ ގޮތެއްގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ފަށާނީ މަރަދޫ އަދި މަސައްކަތް ރާވައި

ޕޮލިހުން  މަސައްކަތް ރޭވުމަށްފަހު މުޅި އައްޑޫއަށް ރަސްމީ ގޮތެއްގައި ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާއި މައްސަލަތަކަށް ބަލައި

އިންސްޕެކްޓަރ އަހްމަދު ޝިފާއުއާއި ޗީފް ސްޓޭޝަން  ރާއްވަވާފައިވާ ކަމަށެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ޕޮލިސް ޗީފް ސްޓޭޝަން

 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.هللا ކްޓަރ މުޙައްމަދު ޢަބްދުސޮބާހުއާއި ޗީފް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެ  އިންސްޕެކްޓަރ މުޙައްމަދު

 

 2019ޖެނުއަރީ  03 -ކައުންސިލް އާއި އެކު ބޭއްވުން ބައްދަލުވުން އިން  އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އާއި އެކު 

އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ސަދަން އޭރިޔާގެ ކޮމާންޑަރަކަށް  މި ބައްދަލުވުމަކީ

އިބްރާހީމް ބަދަލުކުރެވި، މި ސަރަޙައްދުގެ އައު  هللاކާނަލް ޢަބްދުހުންނެވި 

ރަޝީދު ތަޢާރަފުކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި  ކޮމާންޑަރު ކާނަލް އިބްރާހީމް

މިބައްދަލުވުމުގައި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އާއި  ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ.

މަސައްކަތް  އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރުމަށް ކައުންސިލާ ދެމެދު އޮތް ގާތް ގުޅުން 

ކަންކަމުގައި ދެފަރާތުން  ކުރުމަށާއި އައްޑޫސިޓީއަށް ދިމާވާ އެކިއެކި 

ހާދިސާތަކާއި  އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަހާކަ ދެކެވުނެވެ. ހާއްސަކޮށް އަލިފާނުގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް

 ގޮތުގެ ޑިޒާސްޓާ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލައި އެއާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ރާވައި މަލުކުރާނެ އެހެނިހެން އެފަދަ ހާދިސާތަކާއި ކާރިސާތަކުގައި އަ 

 . ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ 

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އާއި ދެމެދު އޮތް ގުޅުން އިތުރަށް  އައު ކޮމާންޑަރު ކާނަލް އިބްރާހީމް ރަޝީދުގެ މިޒިޔާރަތުގައި ކައުންސިލާއި

ޞާދިޤް ވަނީ ކައުންސިލުން  هللاމަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ވަނީ ދެއްވާފައެވެ. އަދި މޭޔަރ އަބްދު ގުޅިގެން  ވަރުގަދަކޮށް



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރު 9201
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 އެހީތެރިކަށް ފުރިހަމައަށް ލިބިލައްވާކަން ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ކުރިއަށް ގެންދާ ކަންކަމުގައި އަބަދުވެސް އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ 

 އަދާކުރައްވާފައެވެ.

 

ކައުންސިލް އާއި އެކު ން އެޖެންސީ  ޑްރަގް  އްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އާއި އެކު ނޭޝަނަލް އަ 

 2019ޖެނުއަރީ  06 -ބޭއްވުން ބައްދަލުވުން 

 

ސެންޓަރެއް ޤާއިމުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް  އައްޑޫ ސިޓީގައި ޑިޓޮކްސް

  ބައްދަލުވުމެކެވެ. އެޖެންސީގެ ފަރާތުން ބޭއްވި 

 

 2019ޖެނުއަރީ  07 -ކައުންސިލް އާއި އެކު ބޭއްވުން ބައްދަލުވުން  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އާއި އެކު 

މި މަޝްރޫޢުގެ ، މަޝްރޫޢު ކުރިއަށްދާގޮތާއި އައްޑޫ ސްވެރޭޖް ނެޓްވޯކް

ކުރިމަތިވާ ދަތިތައް ކައުންސިލާ  މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި

ކައުންސިލަށް އާއްމުން ކުރާ  އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން ހިއްސާކުރުމަށާއި

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ  ޝަކުވާތައް ދެނެގަތުމުގެ މަޤްޞަދުގައި މިއަދު

 ފަރާތުން ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި 

އައްޑޫސިޓީގެ މޭޔަރގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ކައުންސިލް މެމްބަރުންވެސް 

 އިގެންފައެވެ.ބައިވެރިވެވަޑަ ވަނީ

 

 07 -އާއި އެކު ބޭއްވުން ބައްދަލުވުން  ޕެކޮމް އޮގްމެންޓޭޝަން ޓީމު  ގެ އެމެރިކަން އެމްބަސީ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އާއި އެކު 

 2019ޖެނުއަރީ 

ދިމާވާ ކުއްލި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާއި  މި ބައްދަލުވުމަކީ އައްޑޫގައި

ކުރިމަތިވާ ތަފާތު ކަންތައްތަކުގައި ހޮސްޕިޓަލަށް  އާއްމު ތަންތަނުގައި މީހުންނަށް

ފެންވަރަކަށް އައްޑޫގެ  އަވަސް ފަރުވާދެވޭނެ   އެމީހުންނަށް ގެންދެވުމުގެ ކުރިން

ރޭވުމަށް ބޭއްވުނު  މީހުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ގޮތުން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް 

 ރީޖަނަލް  މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެކެވެ. ކައުންސިލްގެ އިތުރުން ހިތަދޫ

ސ.ގޮފީގެ  ހޮސްޕިޓަލާއި ސިއްޙީ މަރުކަޒުތައް އަދި ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓުގެ 

 ފަރާތުންވެސް ވަނީ މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

 

 2019ޖެނުއަރީ  10 -އާއި އެކު ބޭއްވުން ބައްދަލުވުން  މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އާއި އެކު 

ޓޫރިޒަމް ޢަލީ ވަހީދު  އައްޑޫގައި ތަހައްމަލު ކުރަމުންދާ ކަންތައް ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓަރ އޮފް ރިކަމާ ގުޅޭގޮތުންފަތުރުވެ

 އައްޑޫގައި ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރައްވަންޖެހޭ ކަންތައްތައް  ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވެވިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި

 ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، އައްޑޫގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ހުރި ގޮން  ށް އެކަމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައްވަނީ ކުރެވިފައެވެ. މި ފާހަގަކޮ



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރު 9201
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ޖެހުންތަކާއި ދަތިތައް މޭޔަރ ވަނީ މިނިސްޓަރާ ޙިއްސާކުރައްވާފައެވެ. 

 ކައުންސިލުން އައްޑޫ ޓުއަރިސްޓް މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ޕްރޮމޯޓް  އަދި

މިހާތަނަށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ މައުލޫމާތުވެސް  ކުރުމަށް

ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، އައްޑޫގެ  މޭޔަރ ދެއްވިއެވެ. މި 

އެމިނިސްޓްރީން ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ  ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް

އިންޑިއާގެ އެގޮތުން  މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާނެ ކަމުގައެވެ.

ކުރައްވާނެ  މާކެޓްތަކަށް އައްޑޫ ޕްރޮމޯޓް ކުރުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތް 

 ކަމަށާއި، މިނިސްޓަރ އިންޑިއާ އަށް ކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ 

ން ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަ  ދަތުރުފުޅުގައި ކައުންސިލުން ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ދެއްވާނެ ކަމުގައި

ކަމަށާއި އެކަމަށް ސަރުކާރުގެ  ފަތުރުވެރިންނަށް ލިބެން ހުންނަ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރައްވަން ޖެހޭ އެއަރޕޯޓްގެ އެރައިވަލް އިން

ބިން  ށް އައްޑޫއިން ޓޫރިޒަމް ވިޔަފާރީގެ ބޭނުންތަކަށާއި ގެސްޓްހައުސް ގެ ވިޔަފާރިތަކަ ތެރެއިން ބާރު އަޅުއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފަށްޓަވާފައިވާ ކަމަށާއި، ހަންކެޑަ ތަރައްޤީކުރުން މިހާރު ހުއްޓިފައި  ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީ ތެރެއިން ކުރައްވަން މިހާރު 

 އެވެ.ދެއްވި މިނިސްޓަރ، ކައުންސިލަށް  ޔަގީންކަން އެމަސައްކަތް ޖަނަވަރީ މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ކޮޅެއްގައި ޖައްސަވާނެކަމުގެ އޮތަސް

 

ވާހަކަ ކައުންސިލުން މިނިސްޓަރަށް ދެންނެވުމުން ވިދާޅުވީ،  އައްޑޫގެ ރިސޯޓްތަކުގެ ބައުންޑަރީސް އާއި ގުޅޭގޮތުން މިހާރު ޚިޔާލު ތަފާތުވާ

ތަކުން ބައެއް ސަފާރީ ތަކުންނާއި ޔޮޓް ކުރިއަށް އޮތް ހަފުތާގައި ހައްލުކޮށްދެއްވާނެ ކަމުގައެވެ. އައްޑުއަށް އަންނަ  އެމަސައްކަތްވެސް

ކުރިކަމުގައި ވިއަސް އެކަން  ސައިޓްތަކަށާއި، އައްޑޫގެ ތިމާވެށްޓަށް ބައެއް ކަހަލަ ނޭދެވޭ އަސަރު އަމަލުކުރާގޮތުން ޑައިވިންގ

މައުލުމާތު ކައުންސިލަށް ނުލިބި  މިފަދަ އުޅަނދުތަކުގެ  އެކަން ދިމާވަނީ  ކައުންސިލަށް މޮނިޓަރ ކުރެވޭން ނޯންނަ ކަމަށާއި އެހެން 

ޓޫރިޒަމް  މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، އައްޑުއަށް އަންނަ އެފަދަ އުޅަނދުތަކުގެ މައުލޫމާތު  ތީ ކަމުގައި މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވުމުން އޮންނާ 

ކަމުގައެވެ. ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ރިސޯޓްތައް ކައުންސިލް  މިނިސްޓްރީން ކައުންސިލާ ހިއްސާ ކުރައްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަވާނެ

 ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. ވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރައްވާނެޗެކް ކުރެ  މެދުވެރިވެގެން

މިނިސްޓަރާއި މިދެ މިނިސްޓްރީގެ އެހެނިހެން ބޭފުޅުންވެސް  ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރގެ އިތުރުން އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް

  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ބައްދަލުވުމުގައި 

 

 2019ޖެނުއަރީ  14 -ކައުންސިލް އާއި އެކު ހިރާ ސްކޫލް އާއި އެކު ބޭއްވުން ބައްދަލުވުން އައްޑޫ ސިޓީ 

ހައްލުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު  ބޭނުންކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު ހުރި ދަތިކަންތައް ހިއްސާކޮށް އެކަން  މިއީ، ހިރާ ސްކޫލުގެ އައު އިމާރާތް 

 ކައުންސިލާ ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އަދި  މަށް ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވު

 ކައުންސިލަރ ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
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މަޙްލޫފް އާއި އެކު  އަޙުމަދު  އެމްޕަވަރމަންޓް  ކޮމިއުނިޓީ  އެންޑް  ސްޕޯޓްސް  ،ޔޫތް  އޮފް  އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އާއި އެކު މިނިސްޓަރ

 2019ޖެނުއަރީ  14 -ބޭއްވުން ބައްދަލުވުން 

ބައްލަވައި އެކަމާ ގުޅޭ  އައްޑޫގެ ކުޅިވަރުގެ ކަންކަން އޮތްގޮތް 

 މަޝްވަރާތައް ކުރުމަށް ޔޫތް މިނިސްޓަރ މިއަދު ކައުންސިލާ 

 ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އައްޑޫގެ ކުޅިވަރާގުޅޭ ތަންތަން 

 ބައްލަވައި ހައްލުކުރައްވަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން 

މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާއިން އައްޑޫގައި  އަދި މިއަހަރު   ވާހަކަދެކެވުނެވެ.

ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ކައުންސިލުން ވެދެވެން  ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރޭވިފައިވާ

ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި  ޗެމްޕިއަންޝިޕާއި އައްޑޫ ލީގް ބޭއްވުމާއި އަދި މިކަންކަމުގައި އަދި މިނިވަން  އޮތް އެހީތެރިކަމެއް ވެދެއްވާނެ ކަމާއި 

  ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.

 

 15 -އާއި އެކު ބޭއްވުން ބައްދަލުވުން  އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އެވިއޭޝަން  ރީ މިނިސްޓް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އާއި އެކު 

 2019ޖެނުއަރީ 

ބަދަލުކުރުމަށާއި އައްޑޫގައި  ޓްރާންސްޕޯޓް ޚިދުމަތް ކައުންސިލަށް

ގުޅޭގޮތުން  ޓްރާންސްޕޯޓް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ހުރި ދަތިތަކާ

މިބައްދަލުވުމުގައި   މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ.

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ދެއްވަމުން ގެންދެވި  އައްޑޫސިޓީގައި 

ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރިއަށް  ިމައުދ ައްއޑިޫސޓީ ، ޚިދުމަތްތައް

  ހަވާލުކުރައްވައިފިއެވެ. ގެންދަވާ ގޮތަށް ރަސްމީކޮށް

ބާރުތައް ދެއްވުމަށް  ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި މީ ވަރަށް އުފާވެރި ދުވަހެއް ކަމަށާއި ކައުންސިލްތަކަށް  ޚިދުމަތް ފަށްޓަވައިދެއްވަމުން މޭޔަރ 

 ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އަދި ސަރުކާރަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިނިސްޓަރ ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މަސައްކަތްޕުޅަށްސަރުކަރުން 

ވައުދުތައް ފުއްދުމުގައި ކުރައްވަމުންގެންދަވާ  އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އާއިޝަތު ނަހުލާ، ސަރުކާރުގެ

 ރެއްވިއެވެ.އަދާކު މަސައްކަތަށް ޝުކުރު

ފޯރުކޮށްދެއްވުމުގައި އިހުނަށްވުރެވެސް ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު  މޭޔަރ ވިދާޅުވީ، ޓްރާންސްޕޯޓްގެ ޚިދުމަތައް ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް

ޗަށް ފަސޭހައިން ބެހެއްޓުމާއި، ދުއްވާތަކެއް މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމުގައެވެ. މިގޮތުން މަގުތަކުގައި ސައިންބޯޑުތައް ރަނގަޅުކުރެއްވުމަށް 

 ހެދުން ހިމެނެއެވެ. މަގުތައް މަރާމާތު ކުރުމާއި، ސްޕީޑް ބްރޭކަރުތައް ރަނގަޅުކުރުމާއި، ޕާކިންޒޯންތައް މަގުތައް ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް

ވިދާޅުވެފައިވާ  މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އާދިލް ވިދާޅުވީ، އެމިނިސްޓްރީން

ބާރުވެރިކޮށް ކައުންސިލްގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން  ރައްޔިތުންނަށް ވީހާވެސް ގާތުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށާއި ކައުންސިލްތައް ގޮތުގެ މަތިން

 ކަމަށެވެ. ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދުމަށް 

އި، އެއްގަމު އުޅަނދާއި ގުޅޭ ޚިދުމަތައް އެދެރަށުން ކަނޑުދަތުރުފަތުރާ ހުޅުދޫއާއި މީދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން 

މިބައްދަލުވމުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޓްރާންސްޕޯޓް  އިންތިޒާމް ވަރަށް އަވަހަށް ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސަވާނެއެވެ. ލިބޭނެ 

ނޑް ޖެނެރަލް މުހައްމަދު ރަފީޢު އާއި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ  ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އަހުމަދު އާދިލް އާއި ޓްރާންސޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރ އެ

 ކައުންސިލަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މުހައްމަދު ޔަސްރިފާއި



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރު 9201
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ޖެނުއަރީ  17 -އާއި އެކު ބޭއްވުން ބައްދަލުވުން  ސެނަކަ ޓްރޭޑް ކޮމްބައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އާއި އެކު 

2019 

ފެންހިންދުމުގެ މަޝްރޫޢޫގެ މަސައްކަތުގެ  މަކީ، ސ. ފޭދޫގެ މި ބައްދަލުވު

ކޮމްބައިން ޕވޓ. ލިމިޓެޑުން  ކޮންޓްރެކްޓަރ ކަމުގައިވާ ސެނަކަ ޓްރޭޑް 

ކައުންސިލާއިއެކު މަޝްވަރާ  އެބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން، އައްޑޫސިޓީ

ތެރިކަމާއި ބޭނުންވާ އެހީ ކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ. މި މަސައްކަތަށް

އަދި ހުރި ދަތިތައް ޙައްލު  އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެ ކަމުގައި މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

  ހާމަކުރެއްވިއެވެ. ކުރުމަށް ވެސް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ކަން 

 

 2019ޖެނުއަރީ  21 -އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން    ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ  އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އާއި 

ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެސް،  ނަންބަރު ޤާނޫނަށް 7/2010މިއީ  

މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން،  އެޤާނޫނު އިޞްލާހުކުރުމަށްޓަކައި ރޭވިފައިވާ

އައްޑޫގައި ކުރިއަށް  ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް 

 ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން  ގެންދިއުމަށްޓަކައި ސްޓޭކްހޯލްޑަރ މަޝްވަރާ

އޭ.ޖީ އޮފީހުން އިސްނަގައިގެން  ކައުންސިލާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ. މިއީ

   ބައްދަލުވުމެކެވެ. ރައީސް އޮފީހާއި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގުޅިގެން ބޭއްވި

 
 2019ޖެނުއަރީ  24 -އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން  މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޓީމް  އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އާއި 

ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު  އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރިއާއި ގުޅިގެން ހިންގަމުންދާ ސާވޭއާއި މިއީ، މޯލްޑީވްސް މަނިޓަރީ 

  ބައްދަލުވުމެކެވެ. ކައުންސިލާއި ޙިއްސާކުރެއްވުމަށްޓަކައި ބޭއްވި

 

 26 -އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން  ރ ޒަހާ ވަޙީދު މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަ  އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އާއި 

 2019ޖެނުއަރީ 

މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވި  ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް އަށް މަސްކަތުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން މިބައްދަލުވުމަކީ، އައްޑޫ 

 މުގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ކައުންސިލުން މަސް ނުކިރޭ ކަމާއި އެކަ ބައްދަލުވުމެކެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި މަސްވެރިން ބާނާ

ކައުންސިލުންވަނީ މިނިސްޓަރގެ ސަމާލުކަށް ގެންނަވާފައެވެ. އަދި  ޙިއްސާކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި ނެރުބައްތި ހޯދުމުގައި ހުރި ދަތިކަން

ރައްކާކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަންޖެހޭ  މެޓްރިކް ޓަން ރައްކާކުރެވޭގޮތް ހެއްދެވިއިރު، މަސް ޕްރޮސެސިން އާއި  1500 ހުޅުދޫ މީދޫގައި

 ދަންނަވާފައެވެ ފަސޭހަގޮތެއް ހަމަޖައްސަންޖެހޭކަން ކައުންސިލުންވަނީ މިނިސްޓަރަށް  ކަމާއި ބަނދަރަށް ވަދެ ނިކުމެ ހަދާނެ 

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ /   ފަރާތުންބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީގެ  މިބައްދަލުވުމުގައި މޭޔަރ އާއި ކައުންސިލް މެމްބަރުން 

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ / އިސްމާޢިލް ފައުޒީ، މުޙައްމަދު ދީދީ، މުޙައްމަދު  ޑިރެކްޓަރ /އާމިނަތު ނާޒިމާ، އެކްޓިން   ޙަސަން ރަޝީދު،

  ޚަލީލުއިންޖިނިއަރ އިބްރާހީމް  އަޙުމަދު ޝަރީފު، ހިތަދޫ މިފްކޯ ގެ ޗީފް އިންޖިނިއަރ/ އަޙުމަދު ފާރޫޤު، ޗީފް ފާއިޒު،

   ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރު 9201
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ޖެނުއަރީ  30 -އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުގެ ސީނިއަރ ޓީމަކާއެކު  އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އާއި 

2019 

މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އައްޑޫ ސިޓީގައި " އެސްޕެޔަރ" މިބައްދަލުވުމަކީ

އުފައްދާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމުގެ ސަބްޕްރޮޖެކްޓެއް  އިރުގެ އަލިން ހަކަތަ

ޓެކްނިކަލް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި  އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންވާ

މޭޔަރ އާއި  މިބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން  ބައްދަލުވުމެކެވެ.

މިނިސްޓްރީ  ބައެއް ކައުންސިލަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި 

ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރ މައުމޫނު   އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުގެ ފަރާތުން

ވަޙީދު، ޕްރޮޖެކްޓް  ޙަމީދު، ސްޕެޝަލިސްޓް ކޯޑިނޭޓަރ އަކްރަމް

ޝިޔާމް މުޙައްމަދު، އެވެއަރނެސް އޮފިސަރ އިފާދު ވަޙީދު،  ކޯޑިނޭޓަރ ނުޒުހަތު އަޙުމަދު، ލީގަލް ސްޕެޝަލިސްޓް ޙަސަން

އެސިސްޓެންޓް ހަނާން މުޙައްމަދު  މްދާން ޒުހައިރު، ޕީ.ވީ ކޮންސަލްޓަންޓް ކްރިސްޓޮފަރ ފާސެލް، ޕްރޮގްރާމްހަ  އީ.އެސް.އެސް އޮފިސަރ

 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

 

 2019ޖެނުއަރީ  31 -އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން  މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން  އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އާއި 

މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވުނު  މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ ފަރާތުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މިބައްދަލުވުމަކީ އައްޑޫގައި

 ދެ އަވަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެރަށުގައި ތިބެގެން ޚިދުމަތަށް އެދެވޭނެ އިންތިޒާމެއް  ބައްދަލުވުމެކެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި،ހުޅުދޫ މީދޫ މި 

ހަމަޖެހިފައިވާ ހުޅުދޫ މީދޫ އޮފީސް ސްޓަޕްގެ ތެރެއިން އެ ދެ  މުހިއްމުކަމަށް. އެގޮތުން ކައުންސިލުން ޤާއިމްކުރުމަށްހަމަޖެއްސެވުން 

ކަމެއްކަމުގައި ކައުންސިލުން  އިމިގްރޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ގޮތަށް އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިގެން ދިއުމަކީ ރަގަޅު  އަވަށުގައި

ޤަވާއިދުތަކުގެ  މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ޤައުމީ ބޮޑު މައްސަލައެއް ކަމާއި، ވޯކް ޕާމިޓެއްނެތި  ދޭސީންގެ މައްސަލަކީ އަދި ބި •ދަންނަވާފައިވެއެވެ. 

ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލް •ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ.  ބޭރުން ބިދޭސީން އައްޑޫގެ އެކި ފަޅުތަންތާނގައި އުޅެމުންދާކަން 

 ޚިދުމަތް ދިނުން ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތަކަށް ދިއުމަށް މިސްރާބު ޖަހާފައިވާ ކަމާއި  އިމިގްރޭޝަންގެ  ނީއަޙުމަދު ޙަސަން ވަ  މުޙައްމަދު 

  ވިދާޅުވެފައެވެ. އޮންލައިންކޮށް ޚިދުމަތަށް އެދެވޭނެ ގޮތްތައް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމުގައި 

 

 2019ފެބްރުއަރީ  03 -ބައްދަލުކުރުން  އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އާއި  އެކްޓިންގ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް 

 އެކްޓިންގ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް، ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ މުޙައްމަދު 

ހަމީދު އައްޑޫސިޓީއާއި ފުވައްމުލަކު ސިޓީއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ 

ދަތުރުފުޅުގައި މިއަދު އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާ  ރަސްމީ 

 ބައްދަލުކުރައްވިއެވެ.

 ދައްކަވަމުން ހަމީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައިމިބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު 

އައްޑޫސިޓީއަކީ އާބާދީ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށްވެފައި ފުލުހުންގެ މަސައްކަތް 

ފުޅާކޮށް އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. ހާއްސަކޮށް ރައްޔިތުންނާއި  ވަރަށް

އޮންނަ އިތުބާރާއި ގުޅުން ރަނގަޅުކޮށް ރައްޔިތުންގެ  ފުލުހުންގެ ދެމެދު 



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރު 9201
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ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމަށްޓަކައި އެކަށޭނެ  ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ އްކާތެރިކަންއަމާންކަމާއި ރަ

 މަސައްކަތް ފައްޓަވާފައިވާ ކަމަށެވެ. ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުއްވުމަށް މިހާރު 

އަދި ފުލުހުންގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކޮށް ހިންގުމަށްޓަކައި 

ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން  ޓެޖިކްސްޓްރެ

އެކްޓިންގ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް  ގެންދަވާ ކަމުގައިވެސް

ވިދާޅުވިގޮތުގައި މިހާރު  ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވހަމީދު

ސަރަހައްދަކަށްވެފައި  އިމާރާތްކުރެވެމުންދާ ޓްރެއިންނިގ ސްކޫލަކީ ބޮޑު

ބޭނުން  ނި ޕޮލިސް ތަމްރީނުތަކަށް އެތަންޖާގަ އޮތުމުން ހަމައެކަ 

ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ކަސްޓަމްސްއާއި އިމިގްރޭޝަން ފަދަ ލޯ 

ކޮމިއިނިޓީއަށް ތަމްރީނުތައް ހިންގޭނެ ތަނަކަށް އެތަން  އެންފޯސްމަންޓް

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލަފާ އަރުއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. ހެދުމަށް

 

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އާއި 

އޮސްޓްރޭލިޔާރގެ ކްއީންސްލޭންޑް 

 ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުން 

 2019ފެބްރުއަރީ  20 -ބައްދަލުކުރުން 

އޮސްޓްރޭލިޔާރގެ ކްއީންސްލޭންޑް 

 ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުން އައްޑޫ 

ސިޓީއަށް ކުރައްވާ ތަޖުރިބާ ދަތުރުގައި 

އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން  ދާއިރާގައި ހިލޭ ސާބަހަށް ކޮށްދެއްވި މަސައްކަތުގެ ދުވަސްތަކުގައި، ކުޅިވަރުގެ  އެދަރިވަރުން އައްޑޫގައި ހޭދަކުރި

ހަނދާނީ ލިޔުން  ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އެ ދަރިވަރުންގެ އަގުވަޒަންކޮށް  ކައުންސިލުން އެދަރިވަރުންނާއި މިއަދު 

 ޞާދިޤު އާއި ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ އާއި ކައުންސިލް މެމްބަރުން هللا ޢަބްދު ޔަރކައުންސިލުންވަނީ އަރުވާފައެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި މޭ

   ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

 

 އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ޑރ.ޙުސައިން ރަޝީދު އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  މިނިސްޓަރ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އާއި 

 2019ފެބްރުއަރީ  21 -ބައްދަލުކުރުން  އައިޝަތު އަލީ އާއި ޑރ.

ދުވަހުގެ އެކްޝަން ޕްލޭންގެ ދަށުން  100ޞާލިޙުގެ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ  މިބައްދަލުވުމަކީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު

.ޕީ.އޭ ފްރީ) ފެންފުޅި ތަޢާރަފްކޮށްފައިވާ، ރީޔޫސަބަލް (ބީ ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްލާސްޓިކް ފުޅި މަދުކުރުމުގެ ޤައުމީ ކެމްޕޭންގެ ދަށުން ފެށުމަށް

ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި އައްޑޫ ސިޓީއަށް  ސްކޫލްތަކާއި ރަސްމީކޮށް ޙަވާލުކުރުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ރަސްމިއްޔާތުގައި  އައްޑޫ ސިޓީގެ

ކައުންސިލާއި އައްޑޫސިޓީ  އެންވަޔަރަންމަންޓާއި އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް 

 ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކޮށް، އެމަސައްކަތުގައި މިހާރު ބައްދަލުކޮށް ދެ މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާއިން އައްޑޫގައި 

ލުވުމުގައި މިބައްދަ   މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ. ކައުންސިލަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވައި

 ދާއިރާއިން އައްޑޫގައި ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކާއި އެހެނިހެންވެސް ކައުންސިލުންވަނީ އެޑިޔުކޭޝނާއި އެންވަޔަރަންމަންޓުގެ



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރު 9201
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އުންސިލާއެކު މިނިސްޓަރުންވަނީ ކަ ވަރަށްބޮޑަށް ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ ކަމުގައި ދަންނަވާފައެވެ. އަދި ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން   ކަންކަމުގައި

 އެހީތެރިކަން ވެދެއްވާނެ ކަމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރ އޮފް  ގާތްގުޅުމެއް ބާއްވާނެ ކަމާއި ބޭނުންވާ 

ރަސްމީކޮށް ތަފްޞީލާއެކު އެމިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅުއްވަމުން  އެންވަޔަރަންމަންޓުވަނީ އެ މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާއިން ބޭނުންވާ ކަންކަން

  އެކަންކަމުގައި ޙައްލު ހޯއްދަވާ ދެއްވާނެ ކަމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ. ގެންދެވުމަށާއި،

 

 2019ފެބްރުއަރީ  25  -ބައްދަލުކުރުން ގެ   އައި.އެމް.އެފް   އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އާއި 

   .ބޭފުޅުންނާއި ޙިއްސާކުރެއްވިއެވެ އައި.އެމް.އެފްގެ  މިބައްދަލުވުމުގައި އައްޑޫގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 

 

 2019މާރިޗް  3 -އެކު ބާއްވުން ބައްދަލުވުން  ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް   އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އާއި 

 ކައުންސިލާ ބާވަތްތައް ކްރެޑިޓަށް ދޫކުރުމަށް ފިއުލްސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް އާއި  މިބައްދަލުވުމަކީ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ ތެލުގެ

 ދެމެދު ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި މޭޔަރ

ވިދާޅުވީ މިއެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތްތަކަށް ބޮޑު 

ލބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ތެޔޮ ގަތުމަށް މިހާރު  ލުއިފަސޭހަކަމެއް

 ވެ.ޚަރަދު ކުޑަވެގެންދާނެ ކަމެށެ ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ

 މިހާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ތެޔޮ ގަންނަނީ ވަރަށް އަގު ބޮޑުކޮށް."

 މޭޔަރ" ނަމަވެސް މިއެއްބަސްވުމާއެކު އެކަމަށް ދާ ހަރަދު ކުޑަވެގެންދާނެ

 ވިދާޅުވިއެވެ.

މާރިޗު  7ނިހެން ބާވާތްތައް ކަރާސީނު އަދި ތެލުގެ އެހެ މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ޑީސަލް، ޕްޓްރޯލް،

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  މުއްދަތަށް ކްރެޑިޓް އުސޫލުން ފިއުލްސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްއިން ކައުންސިލަށް އަހަރުގެ 1ފެށިގެން  2019

  ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

 

 2019މާރިޗް  21 -ބައްދަލުވުން އެކު ބޭއްވުނު  ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  މޯލްޑިވްސް  އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އާއި 

ހަމަޖެހިފައިވާ ފައިނޭންސް ފޯރަމާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލުން ބޭނުންވާ  މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ފަރާތުން ބޭއްވުމަށް 

 ހޯދުމަށްޓަކައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ. މަޢުލޫމާތު 

 

އެކު ބޭއްވުން  އެކސްޕޯ  އެޗް.އާރު  އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އާއި 

 2019މާރިޗް  21 -ބައްދަލުވުން 

ދާއިރާގައި  މިބައްދަލުވުމަކީ އެޗްއާރު މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުންވަނީ އެޗްއާރު 

   އެކްސްޕޯ  މަސައްކަތްކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވާ

ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ  27އަދި  26އެޕްރީލް މަހުގެ 

 ޙިއްސާކުރައްވާފައެވެ. ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލާއި އެކަމާއި

 ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ވަފްދު  އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އާއި 



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރު 9201
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 2019ފެބްރުއަރީ  28 -ބައްދަލުކުރުން 

ދަފްތަރެއް އިންޓަރނަލް ޕޯޓަލްއެއް މެދުވެރިކޮށް  މިބައްދަލުވުމަކީ، ބިދޭސީންގެ 

ކުރަމުންގެންދާތީ އެކަމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް  ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް

އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ކައުންސިލާއެކު ބޭއްވި  ދިނުމަށް ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް

  ބައްދަލުވުމެކެވެ.

 ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލައި އެފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ 

 ތައްޔާރުކުރާ މިޕޯޓަލްއިން  ސަރަހައްދެއްގައި ހުރެގެންވެސް ބެލޭނެ ގޮތަށް

 ކައުންސިލްތަކަށް އެކައުންސިލް ނިސްބަތްވާ ދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ 

އޮތޯރިޓީއާއި ޕޮލިހާއި އެލްޖީއޭ އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް  ބިދޭސީންގެ މަޢުލޫމާތު ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ. އަދި ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް

 ގެ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު ފެންނާނެއެވެ.ޑެވެލޮޕްމަންޓަށް މުޅި ރާއްޖޭ އިކޮނޮމިކް 

ބޮޑު ބޭނުމަކީ ދަފްތަރު އެކުލަވާލައި ރަށެއްގައި ބިދޭސީއަކު  މިބައްދަލުވުމުގައި، އެއޮތޯރިޓީން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، މިމަސައްކަތުގެ އެންމެ

 .ވެ މީހަކާމެދު ޒިންމާވާ ފަރާތް އެނގޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިގެންދާނެކަމަށެ އުޅޭނަމަ އެބިދޭސީ

 

  2019މާރިޗް  04 -އާއި ބައްދަލުކުރުން  ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް  އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އާއި 

މައްސަލަތަކާއި ޙާއްސަ ރައްކާތެރިކަން ލިބިދޭންޖެހޭ  އެޗް.އާރު.ސީ..އެމްއިން ތަޙުޤީގުކުރާ ގޯތި ގެދޮރާ ގުޅުންހުރި   މިބައްދަލުވުމަކީ

ގުޅޭގޮތުންނާއި އަދި މައްސަލަތައް  މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން މިއިދާރާގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކަންކަމާއި ގުޅުން ހުރިފަރާތްތަކާއި 

ދެފަރާތުން  ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި އަދި މިފަދަ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީގު ކުރުމުގައި  ތަޙްޤީގުކުރުމުގައި މިހާރު ފާހަގަކުރެވިގައިވާ

  މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްޓަކައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ. ކާއި ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލާއިޢަމަލުކުރާނެ ގޮތަ 

  

 2019މާރިޗް  31 -ބައްދަލުކުރުން  އާއި  ޔުނިއަންގެ ވަފްދު  އިންޓަރޕާލަމަންޓަރީ  އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އާއި 

 އޮބްޒާވްކުރުމަށް އީ.ޔޫގެ ފަރާތުން  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު

ކައުންސިލުން ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.  ވަޑައިގެންނެވި އޮބްޒާވަރުންނާއި

ފަރާތުންވަނީ އިންތިޚާބާއި ދިމާކޮށް  މިބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ

  މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރައްވާފައެވެ ހިނގަމުންދާ ކަންކަމާއިގުޅޭގޮތުން 

 

 

 2019އެޕްރީލް  1 -އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން  މޯލްޑިވްސް  ޓައިޓޭން  އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އާއި 

އެޕްރީލް ގައި ބާއްވާ 20-18 ގެ ނަމުގައި"ސަދަން މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެކްސްޕޯ"އިންތިޒާމްކޮށްގެން ޓައިޓޭން މޯލްޑިވްސް ގެ ފަރާތުން

 އްވުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ.ޙިއްސާކުރެ އިވެންޓައި ގުޅޭމަޢުލޫމާތު ކައުންސިލާއި

 

  



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރު 9201
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  2019އެޕްރީލް  2 -އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން  ޕޯޓް ލިމިޓެޑުގެ އާ މެޖޭނަރ ހިތަދޫ  އްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އާއި އަ 

ހިނގަމުންދާ ގޮތާއި ބަނދަރު  ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑުގެ މަސައްކަތް 

ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު  ތަރައްޤީކުރުމަށް ރާއްވަވާފައިވާ ކަންކަމާއި 

ބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު  ޕޮޓުގެ ފަރާތުން ކައުންސިލާއި ޙިއްސާކުރުމަށްޓަކައި 

މމިބައްދަލުވުމުގައި ބަނދަރު  ޙިއްސާކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ.

  ޙިއްސާ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ތަރައްޤީކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ޕްލޭން ކައުންސިލާއި

 
 

 2019އެޕްރީލް  4 -އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން  ބްރާންޗްގެ ސީނިއަރ ބޭފުޅުން އައްޑޫ  ފެނަކަ  އްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އާއި އަ 

ފްލެޓްތަކއް ދޫކުރުމަށްޓަކައި،  އައްޑޫގައި އަލަށް ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ

ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާއި  ފްލެޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ކަރަންޓާއި ފެނާއި

ގެ ކަރަންޓްގެ ހާލަތު އައްޑޫ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި 

އެމައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް  ދުވަހުން ދުވަހަށް ދަށްވަމުންދިއުމާއި ގުޅިގެން

މިބައްދަލުވުމުގައި މަޢުލޫމާތު  މިހާރު ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން

  ހޯދާ އޮޅުންފިލުވާފައިވެއެވެ.

 

 2019އެޕްރީލް  11-އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން  ނޭޖްމަންޓް އައްޑޫ ބްރާންޗްގެ މެ  ވެމްކޯގެ  އްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އާއި އަ 

ޙައްލުކުރުމަށް  ކައުންސިލާއި ވެމްކޯ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ރާވާ، އައްޑޫގެ ކުނީގެ މައްސަލަ ވެމްކޯގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާގޮތާއި އަދި

  މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ. ކައުންސިލަށް ވެދެވެންއޮތް އެހީތެރިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މިއަދު 

 

 2019އެޕްރީލް  22 -އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން  ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖްމަންޓް  ހިތަދޫ  އްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އާއި އަ 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، ހޮސްޕިޓަލަށް  ދެރަވަރު ހާލަތުން އަރައިގަނެ ރަނގަޅު ޚިދުމަތެއް ރައްޔިތުންނަށް  އައްޑޫގެ ސިއްޙީ ނިޒާމު އޮތް

ހައްލުކުރުމަށް ކުރެވެން ހުރި  ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި އެ ގޮންޖެހުންތައް  މިބައްދަލުވުމުގައި، ހޮސްޕިޓަލްގެ 

 ވިއެވެ.އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާ ކުރެއް ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުން ހޮސްޕިޓަލުގެ

ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ. މީގެ ތެރެއިން މައިގަނޑު  މައްސަލައެއް ޝާހް ވަނީ 92މިބައްދަލުވުމުގައި ހޮސްޕިޓަލަށް ދިމާވެފައިވާ 

އެބޭފުޅާ ފާހަގަ ކުރެއްވީ ހޮސްޕިޓަލަށް  މައްސަލަތަކުގެ ގޮތުގައި

ހޯދުމުގައި ހުރި  ބޭނުންވާ އިކުއިޕްމަންޓްސް އާއި ސްޕެއަރ

 ތަކާއި، ބޭނުންވާ އަދަދަށް މުވައްޒަފުން ނުލިބުމާއި ދަތި

ހޮސްޕިޓަލުގެ އޮނިގަނޑު ރޭވިފައިވާ ގޮތް ރަނގަޅުނުވެމެވެ. ހިތަދޫ 

ހޮސްޕިޓަލުގައި ކުރިއަށްދިޔަ މިބައްދަލުވުމުގައި  ރީޖަނަލް 

ކައުންސިލަށް މަޢުލޫމަތު ދެއްވެވީ  ހޮސްޕިޓަލުގެ ހާލަތާ ގުޅޭގޮތުން



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރު 9201
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 ސައީދުއެވެ. ޓަރ ޝާހް އެޗްއާރުއެޗް ގެ ޑިރެކް

ޔަގީންކަން ކައުންސިލުން މިއަދު ހޮސްޕިޓަލުގެ  ހޮސްޕިޓަލުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ދެވެން އޮތް ހުރިހާ އެހީ ދެއްވާނެކަމުގެ

ހުރި ދަތިތައް  ހިންގުމުގައި މިގޮތުން ހޮސްޕިޓަލުގެ މަރާމާތައް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހޯދައިދިނުމުގައިއާއި އިސްވެރިންނަށް ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

 ޔަގީންކަން ކައުންސިލުން ވަނީ ދެއްވާފައެވެ. ހައްލުކުރުމުގައި ކައުންސިލުން އެހީ ދެއްވާނެ ކަމުގެ

 

އެޕްރީލް  24 -އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން   މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އާއި އަ 

2019 

 މިނިސްޓަރަށް  ވަނީ މޭޔަރ ކަންބޮޑުވުންތައް ޝަކުވާތަކާއި ލިބިފައިވާ ފަރާތުން އާންމުންގެ މައްސަލަތަކުގައި ބިމުގެ މިބައްދަލުވުމުގައި

 އައްޑޫއަށް  މައްސަލައަކީ ބިމުގެ  ވިދާޅުވިގޮތުގައި މޭޔަރ. ދަންނަވާފައެވެ

 ހާއްސަކޮށް . ކަމުގައެވެ މައްސަލައެއް ބޮޑު ވަރަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ

 ދިނުމަށް  އަލުން ބިންތައް ދޫކޮށްފައިވާ ކުރިން ސަރަހައްދުން  އީސީސީ

 ތެރެއަށްގޮސް  އިމުގެ  އިމާރާތާއި  ހުރި  އިސީސީ  ގޯތިތައް ބައެއް ބަލާއިރު

. ކަމަށެވެ އެބަހުރި  ދަތިތަކެއް ބިންދޫކުރުމުގައި ހުރުމުން މައްސަލަތަކެއް 

 ޕްލޭން  ލޭންޑްޔޫޒް ހަދާފައިހުރި މިހާރު ހައްލުކުރުމަށް މިމައްސަލަތައް

 މޭޔަރ ކަމަށް ކުރެއްވޭނެ އިޢުލާން އަވަހަށް ވަރަށް ރިވިއުކުރުމަށްޓަކައި

 ފަޅަށްހުރި  ގޯތިތަކާއި ބޭނުންކުރާ މިވަގުތު އައްޑޫގައި އެއާއެކު. ވިދާޅުވިއެވެ

 .ކަމަށެވެ ކުރިއަށްދާ މަސައްކަތްފެށި ސާވޭގެ ދެނެގަތުމަށް ގޯތިތައް

  2019އެޕްރީލް  24 -އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އާއި އަ 

ސަރވިސް ޔުނިޓުތަކުގެ  ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްވަރގެ ދަށުން ހިނގަމުންދިޔަ ޕަބްލިކް ވޯރކް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް

ޙަވާލުކުރުމަށްޓައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ.މިބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓްރީ  ކައުންސިލާއިމަސައްކަތާއި މުވައްޒަފުންނާއި އިންވެންޓްރީ 

 ވާރކްސް ސަރވިސް ސައިޓާއި،  ޕަބްލިކް  ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ދަށުން ހިނގަމުންދިޔަ، ހިތަދޫ  އޮފް

ޙަވާލުކުރުމުގެ ގޮތުން ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ހުރި  ސިޓީ ކައުންސިލާއި ހުޅުދޫ މީދޫ ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސް ސައިޓު އައްޑޫ 

ބައްދަލުވުމެކެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ޕަބްލިކް ވަރކްސްގެ  ހައްލުކުރަންޖެހޭ ކަންކަމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވި  އިދާރީގޮތުން 

ވެހިކަލްތައް މަރާމާތު ކުރުމުގައި ހުރި  ކާއި އަދި އެތަންތަނާގައި ހުރި ހެވީބަޖެޓު ހަމަޖެއްސުމުގައި ހުރި ދަތިތަ  މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ

  ޙިއްސާކުރައްވާފައިވއެވެ. ދަތިތަކާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލުން

 

 ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ  މޯލްޑިވްސް  އްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އާއި އަ 

 2019އެޕްރީލް  24 -އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން  ޓީމަކާއެކު 

ހެދުމުގެ  ލިންކްރޯޑުގައި ޓްރެފިކްތް ސައިންގތައް ހަރުކޮށް އަދި ދުވެލި މަތަ ކުރެވޭނެގޮތް  ކުނި ކޮށި ގޭޓް އެހެން ދިމާލަކަށް ބަދަލުކޮށް 

ޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ޓީމަކާއި ކައުންސިލުން އެން  ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް

 ބޭއްވިއެވެ. މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް 

 



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރު 9201
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އެކު ބޭއްވުނު  ޕޯސްޓް  މޯލްޑިވްސް  އްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އާއި އަ 

 2019އެޕްރީލް  24 -ބައްދަލުވުން 

ގަނެ ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި  މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓްގެ ފަރާތުން އޮންލައިންކޮށް 

އާއި  shop.etukuri.mv ކުރެވޭނެގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވެބްސައިޓު 

ޙިއްސާކުރެއްވުމަށްޓަކައި ކައުންސިލާ  ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލާއި މަޢުލޫމާތު

 ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.

 1 -ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން  އެކު  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު ސަންޖޭ ސުދީރު  އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް  އްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އާއި އަ 

 2019މެއި 

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރ  އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާސް ގެ ވަފުދެއް އައްޑޫއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި، އައްޑޫ އިންޑިއާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް

އިންޑިއާ  ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. މިވަފްދަކީއިންޑިޔާގެ ސަފީރާއި ވްފްދުގެ ބޭފުޅުންނާއި  އާއި ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ އާއީ ބައެއް ކައުންސިލަރުން

އެކަޑެމީ 'އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމަންޓް  ސަރުކާރުގެ އެހީގެ ދަށުން އައްޑޫގައި އިމާރާތްކުރަމުންދާ ޕޮލިސް 

  ވަފްދެކެވެ. މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ ގޮތް ބެއްލެވުމުގެ ގޮތުން އައްޑޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވި  ސްޓަޑީސް' ގެ 

 

 2019މެއި  27 -އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން ސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވް  ރޯވިންގް  އްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އާއި އަ 

މައުލޫމާތު  ކުރިއަށް ދާ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮތުން  މިއަހަރު ކުރިއަށް ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ތަކާއި  ރޯވިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން

 ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށްދާއިރު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެހީތެރިކަމެއް ވަނީ  ހިއްސާކޮއްލުމަށް ބޭވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ. އަދި ރޭވިފައިވާ 

  އެދިފައެވެ.
 

 2019މެއި  27 -އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން  މޯލްޑިވްސް ބްޒިނަސް އެކްސްޕޯ  ސަދަން  އްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އާއި އަ 

ބްޒިންސް އެކްސްޕޯ އާއި  އަށް އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަދަން  22ފެށިގެން  އިން  20މިބައްދަލުވުމަކީ ޖޫން 

 ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ. ގުޅިގެން ކައުންސިލާއި މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްޓަކައި 

 

 2019މެއި  27 -އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން   މަންޓްގެ ޓީމް އޮފް އެންވަޔަރަން  މިނިސްޓްރީ  އްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އާއި އަ 

ޓްރާސްފޯމަރުތައް  ޕީސީބީ) އެކުލެވޭ" (ޕޮލީކްލޮރިނޭޓެޑް ބައިފީނައިލްސް" ތިމާވެއްޓާއި އިންސާނުންނަށް ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލެއް ކަމަށްވާ

ގުޅިގެން  ނޭޝަންސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޯގަނައިޒޭޝަން (ޔޫނީޑޯ)ޔުނައިޓެޑް  ނައްތާލުމުށްޓަކައި އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީއާއި

 މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. ނެޝަނަލް މެނޭޖްމެންޓް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމުގައި ކައުންސިލް އާއެކު

 

 2019މެއި  27 -އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން  އެފް.އޭ.އެމް  އްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އާއި އަ 

 އިންޓަރނޭޝަނަލް ފްޓްބޯލް ޓޯނަމަންޓް އައްޑޫ ސިޓީގައި 15ޔޫއޭފާ އަންޑަރ  ގައި 2019ޖުލައި  29އިން  2019ޖުލައި  20

ބޭއްވުމަށްޓަކައި ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ  ބޭއްވުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. މިމުބާރާތް އައްޑޫ ސިޓީގައި 

  ކުރެވުނެވެ.
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 2019ޖޫން  17 -އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް  ޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އާއި އް އަ 

ހިނގަމުންދާތާ ގޮތާއި ރާއްވަވާފައިވާ  ފުލުންހުންގެ މަސައްކަތްތައް

މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. އައްޑޫގެ ޕޮލިސް  ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން 

  ބަދަލުވުމާއި އަދި ޕޮލިސް  ސްޓޭޝަން ގެ އިސް މުވައްޒަފުން

އިތުރުކުރެވިފައިވާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު މޯލްޑިވްސް  ސްޓާފުން

ހިއްސާ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި  ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ ފަރާތުން

ދަށްވެފައިވާ  މިއަހަރުގެ ރޯދަމަހުގައި ކުށުގެ ރިކޯޑްވެސް 

 ކަމުގައިވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އޭގެ އިތުރުން ސްޓޭޓް ހައުސް އަދި 

ޕޮލިސް ޓްރޭނިންގ އިމާރާތާއި ބިން ދޫކޮއްލުމާއި  ކުރީގެ

އެހެންތަންތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމާއި އަދި  ކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިހާރު ގަމުގައިން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިން ތަނުން ގުޅޭގޮތުންވެސް މަޝްވަރާ

   ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.މައްސަލައާއި  އަދި ބިން ހޯދުމާއި ގުޅޭ   ފަންޑް ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އެޅުމަށްޓަކައި

 

 2019ޖޫން  30 -އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން  ހޮސްޕިޓަލް  އަޔުރުވެދިކް  އްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އާއި އަ 

 ގުޅޭގޮތުން މަޝަވަރާކުރެއްވިއެވެ. ހޮސްޕިޓަލްގެ ފަރާތުން އައްޑޫގައި އަޔުރުވެދިކް ފަރުވާދޭ ތަނެއް ހުޅުވުމާއި ޑރ.ޙަސަން އަޔުރުވެދިކް 

 

 2019ޖޫން  30 -އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން  މަތިކިޅި އީކޯ ގާރޑެން  މީދޫ  އްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އާއި އަ 

ހަމަޖެއްސުމާއި ގުޅޭގޮތުން  އިތުރަށް ތަރައްގީކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމް  މީދޫ މަތިކިޅި އީކޯ ގާރޑެން

 ނިންމާފައެވެ، ކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑަ އެޅުމަށް ކައުންސިލުންވަނީ  ކީ ހިމާޔަތްމަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. މިސަރަޙައްދަ
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 ދަތުރުފުޅުތައް  ރަސްމީ

ެއުކ   ޕްލޭނިންގ އާއި  ަކއުންސިލުން ުކރިައށް ގެންދަްނ ޖެހޭ މުިހއްމު ަކންކަމުަގއި މިިނސްޓްީރ ޮއފް ޑޫސިޓީ އައް .1

މާެލ  އަށް 2019ޖެނުައރީ  10އިްނ  2019ޖެނުައރީ  07ަވނީ  ޞޯދިޤު هللا ޭމޔަރ ޢަބްދުށް ބައްދަލުވުމަ  ބޭއްވޭ 

ޕްލޭނިންގ ފަާރތުން ައއްޑޫސިީޓ ކައުްނސިލްެގ ކަންަކމުގަިއ މޭަޔރ  މިީއ މިނިސްްޓީރ ޮއފް  ވަޑަިއގެންަފެއވެ.

ޓަކައި، ބޭނުްނވާ ަމޝްަވާރ ހަމަެޖއްސުަމށް ަމްޝވަރާ ުކރުމަާށއި، ހަމަަޖއްސަްނ ޖެހޭ މުިހއްމު ކަންކަން އާިއއެކު

 ށް ޭބއްިވ ބައްދަިލވުމެކެވެ.ކުރުމަ

 ައތޮޅު  ަކއުންސިްލތަކަށާއި  ސިޓީ ަފރާތުން  އޮޯތރިިޓގެ ގަަވރމަންޓް ލޯކަލް މާލޭަގއި ގައި 2019 ފެބްރުަވރީ 10 .2

ީޓ ވަަޑއިަގތުމަށްަޓކައި  ބައިެވިރވެ މަހާސިންާތަގއި ަޤއުމީ އަހަުރގެ ވަނަ 2019 ާބއްވާ ކައުންސިލްތަކަށް ޑެޕިއު

ކުާރ  ަކއުންސިަލރ ޖަްމޝީދާ މުަޙއްމަދު އަދި އަންހެނުްނގެ ތަަރއްޤީައށް ަމސައްކަތް  މޭޔަރ މުަހއްމަދު ޔަްޞރިާފއި

 ްނފަެއވެ.ވަޑަިއގެ ަބިއވެިރވެވަނީ  ކޮމިޓީގެ ރައީާސ ަޢއިަޝތު ނަާދ ޢަބްދުްއޞަމަދު

ޭމަޔރ  ަގއި"ވަނަ ގްލޯބަލް ސަމިޓ5ް" ހަމަޖެހިަފއިވާ  ާޔގަިއ ބޭްއވުމަށްައށް އިންޑި 23އިން  21ރީ މަުހގެ އަ ފެބުރު .3

 ބަިއެވރި ވަޑަިއގެންެނވިެއވެ. ޞޯދިޤުهللا ޢަބްދު

 ގުޭޅގޮތުްނ ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެިހފަިއވާ ަބއްދަލުވުުމގައި  ާއއިައއި.އެމް.ެއފް އާރޓިކަލް ަހަތރުވަަނ މިޝަްނ   .4

ާމެލ ވަނީ  ޞޯދިޤު އަދި ިޑރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ސަޢުދީ ޙަަސންهللا ޢަބްދުމޭަޔރ  ބައިެވރިެވވަަޑއިަގތުމަށްޓަަކއި

 ންަފެއވެ.   ވަޑަިއގެ

هللا މޭަޔރ ޢަބްދު ަބއިެވރިެވ ވަަޑިއގަންަނވާ އިވެންެޓްއގަިއ ބަިއވެިރެވވަޑަިއގަތުަމށްޓަަކއި ރައީސުލްޖުމްޫހރިްއޔާ .5

 .ރަްއވާަފެއވެރުކު ދަތު  ައށް މާލެައށ8ް އިްނ 7   މާރިޗް މަުހގެ  2019ވަނީ  ޞޯދިޤު

ކައުންސިަލރ "ސީކިއުކަމްަބރ ެއްގރިކަލްޗަރ ްޕރޮޖެކްޓް އެޓް މީޫދ" ސްކޯޕް މީޓިްނގ ަގއި ބަިއެވރި ވުމަްށ  .6

 ވަަޑއިެގންަފއެެވ. ގަިއ މާލ14ޭމާރިޗް މަހުެގ  2019 ވަނީ  ިހޔާޟް  ހުސައިން

 ބާްއާވ ަރސްމިއްާޔތު  ތާްޙ ކުރުަމށް ޑިވެލޮޕްމަްނޓް ފައޭނންްސ ކޯޕަޭރޝަްނ ްޕރަިއވެްޓ ލިމިޓެޑް އިްފތި އެސްއެްމއީ  .7

 މާލެ ވަޑަިއގެްނފަެއވެ. 18މާރިޗް މަހުެގ  2019 ވަނީ  ޞޯދިޤު هللا މޭޔަރ ޢަބްދުގަިއ ބަިއވެިރވުމަްށ 

 ގައި 31 މާރިޗް މަހުގެ 2019ބެޭހގޮތުްނ  ހިތަދޫ ޔޫތު ެސންޓަރަގއި އަލަށް ިއތުރުުކރެވޭ ހޯލް ޢިމަާރތާއި .8

 ޞޯދިޤު هللا މޭަޔރ ޢަްބދުމާލޭަގއި ބޭްއވި ަބއްދަލުވުުމގަިއ  ަމްޝވަރާުކރެްއވުަމށްޓަކައި މިނިސްޓަރ އޮްފ ޔޫުތ ާއއި 

 ވަނީ ބަިއެވރިވަަޑިއގެންަފއެެވ.
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ބޭްއޭވ ެއތުލެޓިކްސް މުާބރާުތެގ ަފިއނަލް މެޗްަގިއ  ވަނަ ދުވަުހ ުފަވއްމުލަކުަގއި މަކިާޓެގ ަފރާތުން  2019މާރިްޗ   .9

 މާރިޗް  28ވަީނ  ޖަްމޝީދާ މުޙައްމަދު  ރކަުއންސިލަ ާއއި ޞޯދިޤު هللا ދު މޭަޔރ ޢަބް ބައިެވރިވެ ވަަޑއިަގތުމަށް

 ކަށް ވަޑަިއގެންަފެއވެ.ވަނަ ދުވަހު ުފަވއްމުލަ 2019

ސްޕޯޓްްސާއއެކު ާބއްާވ ބަްއދަލުވުމެްއގަިއ  ދިރާުގެގ ަފރާތުްނ ބާްއވާ ަހފްލާ އާިއ މިނިސްްޓރީ ޮއފް ޫޔތު އެންޑް  .10

 ވަނީ މާެލވަޑަިއގެންަފެއވެ.މާލެ ބައިެވރިެވވަަޑއިަގތުމަށް ޭމޔަރ

هللا ބައްދަުލވުމުަގިއ ޭމޔަރ ޢަބްދު އިްފތިތާްޙ ކުރުުމގެ " )2023-2019ރޯޑު ޭސފްީޓ އެްކޝަްނ ޕްލޭން ( ނޭަޝނަލް" .11

 މާލެ ވަަޑިއގެންަފއެެވ. ޞޯދިޤު އަދި ޑިރެްކޓަރ މުަޙއްމަދު ަސއުދީ ޙަސަން 

ަހރަކާތްތަުކަގިއ  ގުިޅގެްނ ބާްއވާ  ބޮުޑ ވަީޒުރ ނަރެންަދުރ މޯދީ މާެލ ވަޑަިއގަތުާމއި  އިންޑިޔާގެ  .12

 ވަނީ މާލެ ވަޑަިއގެންަފއެެވ. ޞޯދިޤްهللا މޭަޔރ ޢަބްދުަގއި ބައިެވރިެވވަަޑއިަގތުމަށް މާލެ އަްށ ކުެރްއވި ދަުތރުުފޅު

 18އިން  2019ޖޫން  29" ަކއުންސިލްސް އޮްފ މޯލްޑިވްސް  ސެމިނަރ ފޯ މެމްަބރސް އޮްފ ސިޓީ 2019" .13

ގައި ާބއްވާ ސެމިނަރަގއި ކައުންސިަލރ ހުަސއިން ހިާޔޟް. ަކއުންިސލަރ އިބްޙިްމ ޗައިނާ  އަށް 2019ޖުލައި 

 ވަނީ މާލެވަަޑިއެގންފަެއވެ.ބަިއވެިރވުމަށްޓަަކއި ަކއުންސިަލރުން  ަކއުންސިލަރ ޖަްމޝީދާ މުަޙއްމަދު. ފަިއޞަލް،
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 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ 

 މަޢުލޫމާތު ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ 

 .ަދއުުރގެ މެމްަބރުންެގ މަުޢލޫމާތު ތިްނވަނަަމސައްަކތްކުރާ ކޮެމޓިގެ އައްޑޫސިީޓގެ އަންހެނުްނގެ ތަަރއްީޤއަށް 

 މަގާމު  ން ނަ 

1 
 ޢާއިޝަތު ނަދާ 

 ރައީސާ

2 
 އާމިނަތު ޝިހާބު 

 ނައިބު ރައީސާ 

3 
 ހައްވާ ޒާހިރާ 

 ފޭދޫ މެމްބަރު 

4 
 ޝަފްގާ ޝަފީޤް 

 މަރަދޫ މެމްބަރު 

5 
 އާމިނަތު ޚާލިސާ 

 މީދޫ މެމްބަރު 

 ޝާމާ އިބްރާހިމް  6
 ހުޅުދޫ މެމްބަރު 

 

 ކޮމެޓީއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް 

 ކޮމެޓީއިން ވަކިވެފައި  އާމިނަތު ހަފީޒާ  1

 އް ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތަ 

ޙާޟިރުވި  ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

މެންބަރުން 

 ގެ ޢަދަދު 

 ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް 

 01 ވަނަ އަހަރުގެ  2019

 ވަނަ ބައްދަލުވުން 

އަވަށު ޕޮލިސް ތަޢާރަފްކުރުމަށް ބާއްވާ ހަވީރުގައް ޢަމަލީ ގޮތުން  .1 07

 ބައިވެރިވުމަށް ނިންމުނު. 

 02 ވަނަ އަހަރުގެ  2019

 ވަނަ ބައްދަލުވުން 

ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓްއާއި މެދު ވާހަކަދައްކާ ކަން ކަން ކުރިޔަށް ދާނެ ގޮތް  .1 06

 ނިންމުނު.



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރު 9201
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 03ވަނަ އަހަރުގެ  2019

 ވަނަ ބައްދަލުވުން 

 ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނެގޮތް ނިންމުނު.  .1 06

 ކެންސަރޑޭ ފާހަގަ ކުރަން ނިންމުނު.  .2

 04ވަނަ އަހަރުގެ  2019

 ވަނަ ބައްދަލުވުން 

 އެހެނިހެން ޖަމްޢިއްޔާތަކާއެކު މަސައްކަތް ކުރާނެ އުސޫލު ކަނޑައެޅުނު.  .1 07

 05ވަނަ އަހަރުގެ  2019

 ވަނަ ބައްދަލުވުން 

 ޓީމް ބިނާކުރުމަށް މާލެ ދަތުރު ކުރުން.   .1 04

 06ވަނަ އަހަރުގެ  2019

 ވަނަ ބައްދަލުވުން 

 ވަނަ އަހަރުގެ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން ނިންމުނު. 2019 .1 06

 07ވަނަ އަހަރުގެ  2019

 ވަނަ ބައްދަލުވުން 

 ހޯޕްފޯރ ވުމެންގެ ހަވީރުގައި ޢަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވާން ނިންމުނު.  .1 06

 08ވަނަ އަހަރުގެ  2019

 ވަނަ ބައްދަލުވުން 

 މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ބައްދަލުވުމެއް  .1 06

 09ވަނަ އަހަރުގެ  2019

 ވަނަ ބައްދަލުވުން 

 މާލެ ދަތުރު ފަސްކުރަން ނިންމުނު. .1 07

 މާރޗު މަހުގެ ހަރަކާތް ނިންމުނު. .2

 10ވަނަ އަހަރުގެ  2019

 ވަނަ ބައްދަލުވުން 

 ވޮލީ މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ނިންމުނު.  .1 05

 11ވަނަ އަހަރުގެ  2019

 ވަނަ ބައްދަލުވުން 

 މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ބައްދަލުވުމެއް  .1 06

 12ވަނަ އަހަރުގެ  2019

 ވަނަ ބައްދަލުވުން 

މީހުން  2ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ސިމްޕޯޒިއަމްގައި ބައިވެރިވާނެ  .1 07

 ނިންމުން. 

އިމަރޖެންސީ ރެސްކިއުގައި އަދި ފަޔަރ ޓޮރެއިނިންގް ގައި ހުޅުދޫ މީދޫގެ  .2

 ޖަމްޢިއްޔާތަކާއެކު ބައިވެރިވުމަށް ނިންމުނު. 

 ޤައުމީ މައުރަޒުގައި ކޮމެޓީއިން ބައިވެރިވުމަށް ނިންމުނު.  .3

 13ވަނަ އަހަރުގެ  2019

 ބައްދަލުވުން  ވަނަ 

 ރަމަޟާން މަސް ފެށުމުގެ ގޮތުން މާހެފުން ބޭއްވުމަށް ނިންމުނު.  .1 06

ފިތުރުޢީދު ދުވަހު ކޮމެޓީއިން އީދު ސަލާމް ކުރުމާއި ހަދިޔާ ބެހުމަށް  .2 06 14ވަނަ އަހަރުގެ  2019
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 ކޮމެޓީއަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ތަފްޞީލް  ޖުމްލަ 

 އާމްދަނީ  

 ހިއްމަލާފެސްިޓވަލްަގއި ކެންޓީްނ ޖަހަިއގެން  1,602.00

 ަކއުންަޓރ ޖަަހިއގެން ސުވެިނއަރ  4,812.00

 ދިޔެގެ ަހވި  5,400.00

 ޖުމްލަ އާމްދަނީ  11,814.00

  

 ޚަރަދު  

 ހިއްމަލާ ފެސްިޓވަލް  13,000.00

ރޑޭ  9,996.00  ކެންސަ

 މާލެ ދަތުރު  36,662.00

 ދިޔެގެ ަހވި  25,056.72

 ޢީދު ހަދިޔާ  21,950.00

  

 ޖުމްލަ ޚަރަދު  106,664.72

 ނިންމުނު.  ބައްދަލުވުން  ވަނަ 

 01ވަނަ އަހަރުގެ  2019

 ބައްދަލުވުން ކުއްލި ވަނަ 

 މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ބައްދަލުވުމެއް  .1 06

 15ވަނަ އަހަރުގެ  2019

 ބައްދަލުވުން  ވަނަ 

 ކޮމެޓީއިން ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް ކަނޑައެޅުނު.  .1 04

 ކޮމެޓީގެ އެކައުންޓް އޮޕަރޭޓް ކުރުމަށް އާ ޤަރާރެއް ފާސް ކުރެވުނު.  .2

 16ވަނަ އަހަރުގެ  2019

 ބައްދަލުވުން  ވަނަ 

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގައި އޮތް ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކް  ތަރައްޤީ ކުރުމަށް  .1 06

 ކައުންސިލް އަށް ޕްރޮޕޯސަލް ފޮނުވުމަށް ނިންމުނު. 

 17ވަނަ އަހަރުގެ  2019

 ބައްދަލުވުން  ވަނަ 

ޕޮލިސްއާއި ގުޅިގެން އެކްޓިވިޓީ ޕްލޭންގައި ހުރި ކަންތަކުން ކުރިޔަށް  .1 06

 ގެންދާނެ ކަންކަން ނިންމުނު. 



            ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރު 9201
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 ނިންމުން 

ައއްޑޫ ސިޓީ ަކއުންސިލް ހިނގި ގޮާތިއ ކައުންސިުލން ހިންިގ ޙަރަާކތްތަުކެގ ެގ ުފރަތަމަ ހަަމސްދުވަުހ ވަނަ އަަހރު 2019

ސުބްޙާނަޫހ ަވތަޢާލާ އަްށ ޙަމްދާިއ ޝުުކުރ هللا ތަްފޞީލު ިރޕޯޓް ލިެޔ ނިންމުުމގެ ެހޔޮ ތަުއފީޤު ެދްއވި ކަަމށްޓަކަިއ 

ަލވައިލުުމގައި ަފންނީ ޮގތުންނާއި އިާދރީ ޮގތުން އެީހެތރި ވެެދއްވި އެންމެަހިއ ެއއަްށފަހު މި ިރޕޯޓް އެކު ދަންނަވަެމވެ.

ފަރާްތތަކަްށ އިޚްާލޞްެތރި ކަާމއެކު ޝުުކރު ދަންަނވަެމވެ. އަިދ ހަމަެއާއއެކު ިމ ކައުްނސިލްެގ ޙަރަކާތްަތްއ ވިަލރެސްޮކްށ 

ސުބްޙާނަޫހ ަވތަޢާާލ هللا ިމ ޝުުކުރގަިއ ޝާމިލުކުރަެމވެ. ކައުންސިލް ހިްނގުުމގަިއ އެހީެތިރވެދެްއިވ ހުރިަހިއ ަފރާެތއް ވެްސ 

މި ލޮބުވެތި ދިވެހި ަޤއުމަާށއި މި ފަޚުުރވެރި ައއްޑޫ ސިޓީައށް ަތރައްީޤާއއި ފަހިކަމާއި ފާަގތިކަމާިއ ޞުލްޙަ މަސަލަސްކަްނ 

 ތާއަބަދުމެ މިްނަވރު ކުަރްއވާިށއެެވ. އާމީން !

 . العالمين رب � لحمدوا.  أجمعين صحبه و وآله دمحم على هللا وصلى
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